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Wprowadzenie

Na początku października 1988 Bejrut stal się sceną ciekawego wydarzenia: gnipy 
kobiet i mężczyzn, wraz z pewną liczbą dzieci, maszerowały ulicą Hamra, niosąc ko- 
szulki ze slowami: „wybaczcie nam” i rozdając ulotki, których treść odnosiła się do 
wypraw krzyżowych. 

C6z więc robili w Bejrucie ci Europejczycy i Amerykanie? Czy wystarczy maty ko- 
rowdd garstki zachodnich protestantów, aby wybaczyć wojny, które ciągnęły się przez 
dwa stulecia?

Również mieszkańcy Bejrutu przyjęli owo zjawisko z zainteresowaniem pomiesza- 
nym z dużą dozą sceptycyzmu; miasto, które właśnie wyszło z długiej wojny domowej 
- z laski zapomnienia chyba - moglo być jedynie zdziwione tak nagle rozbudzoną 
pamięcią Zachodu, skrytą pod pozorem niewinności. Ze swej strony, media libańskie, 
z nielicznymi wyjątkami, potraktowały tę pokutną procesję raczej obojętnie, a Kościół 
katolicki zupetnie się od niej zdystansował.

Nie chcialbym się rozpisywać na temat tego marginalnego epizodu i bez widoków 
na przyszłość, a który w rezultacie sklonil mnie, by przypomnieć sobie o dziejach ro- 
dzin libańskich, wywodzących się-jak wieść niesie - od książąt doby krucjat.

Rzeczywiście, na północy Libanu, a zwłaszcza w Trypolisie, występuje pewna licz- 
ba rodzin muzułmańskich, noszących dziwne nazwiska: Deguise, Champaur, Princó. 
Legenda każę wywodzić owe rodziny z frankijskich korzeni, ale z wszelkich badań nie 
dysponujemy niczym poza jednym, jedynym artykułem Nicolasa Taame, opublikowa- 
nym na podstawie ankiety w dodatku kulturalnym dziennika „al-Nahar”.

Naturalnie, nie zachodzą żadne związki pomiędzy tymi rodzinami, które są w cato- 
ści muzułmańskie, a pokutnym korowodem chrześcijan zachodnich w Bejrucie. R6w- 
nież członkowie owych rodzin trypolitańskich nie zamierzają szukać powodów do 
chwaty w przeszłości tak slabo ugruntowanej i odległej w czasie. Podczas wojny do- 
mowej krążyła jednak opowieść - o niepotwierdzonej wiarygodności - o człowieku, 
który w okresie największego natężenia walk, które zmusiły tysiące Libańczyków do 
emigracji, usi owal osiąść we Francji, argumentując to tym, że należy do jednej z ro- 
dzin „frankijskich” i pragnie odzyskać swoją pierwotną narodowość.

Ow człowiek złożył swe podanie w konsulacie francuskim, ale jedynie po to, by 
napotkać kpiące spojrzenia i usłyszeć stanowczą odpowiedź, że krzyżowcy nie byli 
Francuzami, ale Frankami, w związku z czym jego podanie nie ma szansy na pozytyw- 
ne rozpatrzenie.
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Ta odpowiedz służb konsularnych jest prawidłowa z historycznego punktu widze- 
nia: koncepcja państwa narodowego, która leży u podstaw Republiki Francuskiej, po- 
wstala na zgliszczach księstw feudalnych, które ze swej strony stanowiły również pod- 
staw؟ ustroju państw krzyżowców.

Nie wiem, czy wspomniany libański „potomek” zadowoli się tym argumentem, 
w każdym razie problem zasługuje na to, aby go odnieść do wydarzenia, które mocno 
się wrylo we współczesną ؛wiadomość Arabów - chodzi 0 wizytę generała Gourauda 
w grobowcu Salad na po zajęciu Damaszku przez wojska francuskie pod koniec 
I wojny światowej'. Nad grobem przywódcy, kry wyparł krzyżowców z e ozolimy, 
francuski general wyrzekl słynne stowa: „Oto wróciliśmy...”2.

Z dziejami stosunku Europy do wypraw krzyżowych jest podobnie jak z westernem 
i antywestemem. Zrazu szlachetny „zdobywca nowych rubieży” niósł plomien cywili- 
zacji pomimo oporu przeróżnych opryszków, a najczęściej dzikich tubylców. Czerwo- 
noskóry mial do wyboru rolę „czarnego charakteru” bądź ślepo wpatrzonego w „białe- 
go pana” Piętaszka.

Następnie doszto do antytezy i w nowych filmach jedynie Indianin mial prawo do 
racji, a biatego scenariusz bezwarunkowo skazywał na potępienie. Antywestemy dys- 
lcretnie przemilczały polowanie na skalpy i dla zupełnego zohydzenia podboju Dzikie- 
go Zachodu wylansowaly nowy, smętny rodzaj muzyki country, mający wywołać no- 
stalgiczną zadumę. Refleksja nad smutnym losem autochtonów przychodziła tym la- 
twiej. że stanowili już jedynie drobny ułamek społeczeństwa i raczej nie groziły z ich 
strony roszczeniowe procesy przed sądami nowojorskimi...

Podobnie krucjaty przez stulecia pozostawały symbolem heroizmu i zarazem odda- 
nia sprawie Boga, którego, jak zwykle, nikt nie pytał 0 zdanie, w oczach opinii pu- 
blicznej, jeśli nie wszyscy krzyżowcy, to przynajmniej ich większość, przypominali 
hrabiego Rajmunda z Tuluzy, a najlepiej od razu króla Ludwika świętego - uosobienie 
najlepszych tradycji arturiańskich, czyli wcielenie wszelkich cnót monarszych oraz 
rycerskich wieków średnich.

Na fali reakcji XX wiek przyniósł krytykę catego ruchu krucjatowego - celowali 
w niej zwłaszcza historycy marksistowscy, ale demitologizacja dokonywała się rów- 
niez glosami bardziej wyważonych dziejopisów. Oczywiście, zbrodnie popełniane 
przez muzułmanów - głównie Turków - nie pasowały do schematu, więc byly prze- 
milczane równie dyskretnie, jak skalpy. Do dobrego tonu należało wykazywanie bru- 
talnych cech charakteru legendarnego Ryszarda Lwie Serce, podczas gdy wspomnienie 
o masowym mordzie, popełnionym na jeńcach frankijskich po bitwie pod HittinI * 3 * 5 przez 
szlachetnego Saladyna, wstydliwie odkładano na półki.

I Przypomnijmy, że Francuzi na mocy tajnego porozumienia Sykes-Picot, zawartego za plecami sprzy-
mierzonych z Brytyjczykami Arabów, wypędzili z Damaszku emira Fajsala, syna szarifa Mekki, którego
beduinskie oddziały faktycznie odebrały miasto z rąk Turków (por. T.E. Lawrence, Siedemfilarów mądro- 
ici, Czytelnik, Warszawa 1968) - niniejszą notkę dedykuję twardoglowym zwolennikom tzw. „twardej 
linii” politycznej USA wobec „muzułmańskich barbarzyńców, nie dostrzegających dobrodziejstw, jakie 
niesie im zachodnia cywilizacja...”.

1 Ł ١ألك0١ل٢ال , Beyrouth et la Mediterranee - Langue double, langue plurielle, s, \ ١۴٦١ 
http://periples.mmsh.univ-aix.fr/med-representations/textes/khoury/khouryl.html.

5 Stoczona w 1187 roku bitwa pod Hittin, zwycięska dla muzułmanów, wydala wiekszą część ziem, po- 
zostających w posiadaniu krzyżowców, wraz z Jerozolimą, w ręce Saladyna. Stanowiła bezpośrednią przy- 
czynę tzw. trzeciej krucjaty.

http://periples.mmsh.univ-aix.fr/med-representations/textes/khoury/khouryl.html
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Obecnie sporą popularnością, zwłaszcza w Stanacli Zjednoczonych, cieszy si? 
szkola skupiona wokół Bernarda Lewisa, której poglądy sprowadzają się do prostej 
postawy roszczeniowej, doskonale zrozumiałej dla przeciętnego amerykańskiego zja- 
dacza clileba- „skoro w VII wieku Arabowie sami zaczęli, to niech się nie dziwią, że 
co kilkaset lat spotykają się z odwetem...”:

„Obecnie wyprawy krzyżowe często traktuje się jako wczesny eksperyment w dziedzinie 
ekspansywnego imperializmu - wstępne formowanie się współczesnych imperiów europej- 
skich. Ale dla ówczesnych ludów zarówno muzułmańskich, jak i chrześcijańskich niczym 
takim nie były. Kiedy krzyżowcy przybyli do Jerozolimy, upłynęło zaledwie czterysta lat od 
chwili, gdy to miasto waz z resztą Lewantu i Afryki Północnej zostalo odebrane przez mu- 
zulmańskie armie chrześcijańskim wladcom. a ludność chrześcijańską silą włączono do no- 
wego imperium muzułmańskiego. Ta wyprawa krzyżowa byla spóźnioną reakcją na dżihad, 
świętą wojnę w imię islamu, a jej celem by o odzyskanie w walce zbrojnej tego, co również 
w walce zbrojnej zostalo utracone; wyzwolenie świętych miejsc chrześcijaństwa oraz otwar- 
cie ich dla pielgrzymek chrześcijańskich”"'.

Dalszym, a logicznym, ciągiem tego rozumowania powinno być usprawiedliwienie 
ewentualnego spalenia przez IrańczykOw resztek Akropolu w słusznym odwecie za 
Persepolis (nie podpowiadać Strażnikom Rewolucji Islamskiej...). Lewis „wygodnie” 
dla siebie przemilcza zajęcie Konstantynopola przez krzyżowców - „braci w wierze”. 
Myli też pojęcia „dżihadu”5 i „qitalu”, co dziwi u takiego „znawcy” tematu. Nasuwa to 
podejrzenie, że wnioski autora nie stanowią rzeczywistego owocu naukowej dedukcji, 
ale tzw. „wyniki zakładane”, czyli realizację z góry zakładanego schematu. E. Said, 
przeważnie podchodzący do orientalizmu z nadmierną dozą nieufności, tym razem 
dosadnie, acz słusznie, nie zostawia suchej nitki na podobnej postawie؛, powołując się 
na znamienną wypowiedz I. Berlina:

„Schemat, i tylko on, decyduje o zaistnieniu i o przemijaniu, on też wyznacza cele, czyli 
wartości i znaczenie, wszystkiego, co jest. Rozumieć - to dostrzegać schematy [...]. im bar- 
dziej jakieś zdarzenie lub działanie moZe być przedstawione jako istniejące, czyli konieczne, 
tym lepiej je rozumiemy, tym bliZsi jesteśmy ostatecznej prawdy, tym większy nasz sukces 
badawczy.

Postawa taka jest do głębi antyempiryczna”’.

Powróćmy na moment do dżihadu, który jest dzisiaj rozumiany jako twórczy wysi- 
lek - w dużej mierze ukierunkowany na pracę muzułmanina nad sobą Lewis już kilka- 
naście dni po zamacliu na World Trade Center podjął się obrony słynnej gafy prezy- 
denta G.w. Busha o potrzebie kolejnej krucjaty:

„Użycie przez prezydenta Busha terminu »krucjata« w wezwaniu do zbiorowego wzmo- 
Zonego wysilku, wymierzonego przeciw terroryzmowi, bylo nieszczęśliwe, ale moZliwe do 
usprawiedliwienia, w zachodnim znaczeniu slowo to już dawno zatraciło swoje pierwotne 
znaczenie „wojna krzyżowa(*  i wielu ludzi prawdopodobnie nie jest świadomych, że jest to 
pochodna tego sformułowania. Obecnie „krucjata**  prawie zawsze oznacza po prostu ener- 
giczną kampanię na rzecz jakiejś dobrej sprawy. Owa sprawa może nosić charakter politycz-

4 B. Lewis, Arabowie w historii, Warszawa 1995, s. 177-178.
5 Por. s. Balic, Wojna - islam [w:] Leksykon podstawowych pojęć religijnych, red. A.T. Khoury, 

Warszawa 1998.
٥ E.w. Said, Orientalizm, Warszawa 1991, s. 115.
’ I. Berlin, Historical Inevitability, London 1955, s. 13-14, za: E.w. Said, op.cit., s. 115. 
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ny bądź militarny, choć jest to rzadki wypadek; powszechniej dotyczy kwestii społecznych, 
moralnych lub ekologicznych. We współczesnym zachodnim rozumieniu rzadko jest religij- 
na - jeśli w ogóle. Jednakże )krucjata**  wciąż pontsza czulą strun؟ na Bliskim Wschodzie, 
gdzie krzyżowcy są postrzegani i przedstawiani jako wcześni średniowieczni prekursorzy 
europejskiego imperializmu - agresywnego, ekspansjonistycznego i drapieżnego. Nie mam 
zamiaru broni، ani usprawiedliwia، często okrutnego postępowania krzyżowców - zarówno 
w ich krajach rodzinnych, jak i krajach, jakie najechali - ale imperialistyczna paralela jest 
wysoce zwodnicza”’.

Jak widzimy, cala relacja na linii dżihad - qital zostaje żywcem przeniesiona na 
grunt amerykański, cho، autor w ksiące Arabowie w historii odmowil twórcom owego 
dualizmu pojęciowego prawa do domniemania niewinności, w licznych publikacjach, 
które latwo można znalez، w Internecie pod nieskomplikowanym haslem „B. Lewis”, 
amerykański orientalista daje się pozna، jako zwolennik tzw. „wilsonizmu”, neokon- 
serwatywnej ideologii, zakładającej między innymi, że Ameryka musi pozostać żan- 
darmem ؛wiata, a największym jej wrogiem pozostaje ؛wiat islamu. Prasa amerykan- 
ska opatrzyła adeptów tej szkoły bezpretensjonalnym epitetem „chicken-hawks”, czyli 
„kurczaki-sokoty".

Taka postawa wywolala falę krytyki, która nieco ochlodzila zapędy „guru jastrzębi” 
i w obliczu pewnego ostracyzmu nawet częściowo wycofa! się on z poprzedniclt twier- 
dzen.

Takie podejście doczekało się kontynuatorów, do których należy między innymi 
autor znakomitych skądinąd tłumaczeń tekstów arabskich z okresu wypraw krzyżo- 
wych, F. Gabrieli, który zaprzeczy! wlasnym ustaleniom'“, pisząc, że historiografia 
muzułmańska tylko incydentalnie pisze o krucjatach:

„Jest elementarną prawdą-nieomal tautologią-Ze przedsawia nam ona orientalną wi- 
zję, drugą stronę wzgórza wydarzeń, które ogólnie znamy z łacińskich źródeł...”".

Podczas gdy historycy muzułmańscy zareagowali na nowe zagrożenie jedynie 
z opóźnieniem:

„Pozycją Fatymidów w Syrii i Palestynie zachwiało pojawienie się krzyżowców. Zagro- 
Zenie europejskie początkowo lekceważono. Mimo że krzyżowcy - Frankowie, jak się w6w- 
czas o nich mówiło W؛r6d Arabów - w 1099 roku zdobyli Jerozolimę, to kroniki arabskie 
właściwie na ten temat milczą. Dopiero awanturnik i szlachcic muzułmański z Syrii, Usama 
Ibn Munkiz (zm. 1188), w swoich pamiętnikach dal obraz wojen krzyżowych z muzułman- 
skiego punktu widzenia”'؛.

Na naszym rodzimym gruncie trop podchwyci! B. Wildstein, który we wstępie do 
polskiego tłumaczenia Muzułmańskiego Bliskiego Wschodu Lewisa pisze:

 :wis, Jihad vs. Crusade, http://msanews.mynet.net/, „Wall Street Journal” URL مًا .B ا
http://opinionjoumal.com/, 27 Sept 2001.

’ B. lewis, 77,، Crisis of Islam, Holy War and Unholy 7،ro, Modem Library 2003 [w:] 
http://www.randomhouse.com/acmart/catolog/display.pperl70679642811

'٥٢. Ga١٥ńe\\, The Arabic Historiography of the Crusades Vw.١ Historians of the Middle East, 
red. B. lewis i P.M. Holt, lendonNew York-Toronto 1962; F. Gabrieli, Chroniques arabes des croisades, 
Paris 1977.

11 Ibidem, s. 106.
12 J. Danecki, Arabowie, Warszawa 2002, s. 185.

http://msanews.mynet.net/
http://opinionjoumal.com/
http://www.randomhouse.com/acmart/catolog/display.pperl70679642811
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„Cywilizacja zachodnia zostala przepojona poczuciem winy, które jest wynikiem wla- 
 ،ciwej wyłącznie tej cywilizacji zdolności do samokwestionowania się, mogącej prowadzi؛
i prowadzącej do postaw samobójczych (!). Przywykło się opisywa، relacje między Zacho- 
dem a islamem, zgodnie z muzułmańskimi interpretacjami, jako nieustanny ciąg europejskiej 
agresji na świat islamu, której początkiem miałyby by، wyprawy krzyZowe. w rzeczywisto- 
ści konflikt islamu z chrześcijaństwem zaczął się duZo wcześniej, u samego zarania islamu, 
kiedy to następcy Mahometa rozpoczęli podbój Bizancjum, czyli cesarstwa wschodniorzym- 
skiego”'’.

Znowu ani slowa 0 weneckiej krucjacie przeciw Bizancjum, a przecież to w obronie 
imperium nad Bosforem łacińscy rycerze ruszyli przeciw Saracenom - nieodparcie 
nasuwa się stynna kwestia z filmu pt. „Rejs”: „Bowiem forma bez treści to czysty for- 
malizm...”

„Chicken-hawks” nie dopuszczają krytyki - ich tezy są święte, wobec czego pole- 
mika jest bluznierstwem i wyrazem antyamerykanskosci, stąd wściekły i niesmaczny 
atak Lewisa na Niemców za negowanie wyznawanych przez niego wartości'‘‘, znowu 
żywo przypominający niedawny dylemat innego znanego neokonserwatysty, premiera 
W foch, Silvio Berlusconiego, który z jednej strony porówna! niemieckiego eurodepu- 
towanego do kapo w obozie koncentracyjnym, z drugiej zaś bronił Mussoliniego, który 
więźniów wysylal jedynie na „odpoczynek”.

Przeciwnicy takiego podejścia nie pozostają dłużni, a niektórzy wręcz wyprzedzili 
adwersarzy - negacja krucjat na długie dziesięciolecia stata się domeną marksistów, 
którzy konsekwentnie upatrywali w nich „przymiarki” do późniejszej ekspansji euro- 
pejskich imperiów kolonialnych'؛. Rzecz jasna, propaganda sowiecka nie zająknęła się 
ani stowem na temat niewesołych losów muzułmanów w ramach ZSRR.

Co ciekawe, podejście takie nieobce by to również wielu twórcom zachodnim'؛. Ka- 
ren Armstrong, autorka znakomitej Historii Boga, uważa, że krucjaty staly się kanwą 
romantycznej legendy, ale w rzeczywistości stanowiły serię dzikich stare, przeprowa- 
dzanych w imię chrześcijańskiej pobożności, aby rozszerzać potęgę kościoła zachod- 
niego”. Dziedzictwo religijnej przemocy jest więc wciąż odczuwane w postaci zadaw- 
nionego konfliktu chrześcijan, żydów oraz muzułmanów'؛. Niektóre passusy brzmią 
wręcz demonicznie:

„25 listopada 1095 roku na soborze w Clermont papież Urban II wezwal do pierwszej 
krucjaty. Dla zachodniej Europy by to to kluczowe i konstytutywne wydarzenie, które wciąż 
wywołuje reperkusje na Bliskim Wschodzie. Zwracając się do licznego tlumu kleru, rycer- 
stwa oraz ubogiego pospólstwa. Urban II wezwal do świętej wojny przeciw islamowi. Turcy 
seldżuccy, jak wyjaśni!, barbarzyńska rasa z Azji Centralnej, która niedawno przyjęła islam.

13 B. lewis. Muzułmański Bliski Wschód, Gdańsk 2003, s. 1.
14 B. Lewis, The Roots of Muslim Rage, „The Atlantic Monthly”, wrzesień 1990, t. 266, nr 3, s. 4760. 
http://middeeastinfo.org/articlel68I.html
15 Por. K. MapKC, XpoHOJtoeutecKue ebinucKU [w:] Apxue MapKca “ 3mejtbca, t. 5, MocKBa 1936; 

٠. Ditrenbc, riucbMO K UlMudmy om 12 Mapma 1895 e. [w:] K. MapKC u <t>. Smenbc. CoHUHeHUK, t. 31; 
B.H. JleHHH, o eocydapcmee [w:] rioJtHoe coCpanue coHUHeHuu, t. 39.

 -Por. Crusade and Settlement, red. Peter Edbury, 1985; Y, Basile, Les croisades. Sauvagerie e، hypo ؛1
crisie [w:] http://www.basile-y.com/islam/isl2ahtml

1’ W szerokim znaczeniu - nie chodzi o Kościół katolicki jako instytucję, ale zacltodnie chrześcijaństwo 
w opozycji do Kościoła greckiego.

“ ¥،. AirreJromg, Holy War, the Crusades and their Impact on Today’s Worls, ArtcVtor ٦٥٩١. 

http://middeeastinfo.org/articlel68I.html
http://www.basile-y.com/islam/isl2ahtml


12 WPROWADZENIE

wdarli się do Anatolii (współczesna Turcja) i odebrali te ziemie z rąk chrześcijańskiego Ce- 
sarstwa Bizantyjskiego. Papież nalega! na europejskich rycerzy, aby położyli kres wzajem- 
nym waśniom i uczynili walkę z tymi nieprzyjaciółmi Boga wspólną sprawą. Turcy, krzy- 
czai, są **przeklętą  rasą rasą zupełnie oddaloną od Boga; pokoleniem, które nigdy nie sicie- 
rowalo serc ani nie zawierzyło ducha Bogu«. Zabijanie tych bezbożnych potworów byto 
świętym alrtem - chrześcijańskim obowiązkiem by to **wykorzenić  tę nikczemną rasę z na- 
szych ziem«”'’.

Istotne jest, że autorka należy do grupy pisarzy zwalczających mit starcia arabsko- 
-europejskiego; w istocie, z wyjątkiem Egiptu Fatymidów, starcia rozgrywały się na 
linii Franlcowie i Bizancjum - Turcy i Kurdowie.

Osobną kartę zapisuje mieszkający i tworzący we Francji Amin Maalouf, który 
wręcz zionie nienawiści^ do krzyżowców. Najpierw ze zgrozą kreśli obraz straszliwej rzezi w zdobytej przez Franków Jerozolimie^ by następnie zdawkowo napisać o wy- 

biciu przez Qilig Arslana tysięcy Europejczyków - głównie cywilów:

„Na tym nie Iconiec. Po tygodniowej przerwie tą samą drogą wyrusza trzecia wyprawa. 
Jezdni i piesi, kobiety i dzieci są całkowicie odwodnieni, kiedy docierają w okolice Heraklei. 
Na widok płynącej pod miastem rzeki rzucają się ku niej wszyscy, łamiąc szyki. Ale tutaj, na 
brzegu upragnionej wody, czeka na nich Kilicz Arslan؛'”“.

Ale na tym również nie koniec - dalej autor, oczywiście nie kierując ani slowa po- 
tępienia pod adresem Seldżuka, nie bez satysfakcji kontynuuje:

„Frankowie nigdy nie otrząsną się po tej potrójnej klęsce. Niewątpliwie udaloby im się 
skolonizować caty arabski Wschód", zanim ten zdążyłby zebrać sity, ponieważ obok woli 
podboju, która popychała ich naprzód w tych decydujących latach, otrzymaliby؛* wsparcie 

licznych rzesz nowo przybyłych wojowników i niewoj٠wnik6w”25.

Istna „moralność Kalego” - dokładnie ten sam schemat, co w przypadku Lewisa, 
tylko z perspektywy drugiej strony - jak widać, dyskusja pro- i antykrucjatowa jest 
zażarta...

.http://www.randomhouse.com/acmartlcalalog/display.pperl7isbn03857214٠4&view=excerpt ’ا
؛٥  A. Maalouf, Wyprawy krzyżowe w oczach Arabów, Warszawa 2002, s. 65-67.

21 W przypadku cytowania współczesnych opracowań zamiast transkrypcji fonetycznej będę stosowa! 
wersję autora - tak więc Kilicz Arslan zamiast Qilig Arslan.

22 A. Maalouf, Wyprawy..., op.cit., s. 80.
22 W omawianym okresie „arabski Wschód” stanowi jeszcze złożony konglomerat narodowościowy 

i religijny - dopiero mameluckie czystki zdecydowanie zmienią sklad etniczny i wyznaniowy regionu.
24 w polskim przekładzie: „otrzymali”. Pozwoliłem sobie na zmianę zgodnie z oryginałem francuskim, 

w którym występuje tryb wanmkowy (conditionnel pass، 1 forme), ponieważ wersja polska zawiera błąd 
- Amin Maalouf, Les croisades vuespar les Arabes. La barbarie franque en Terre sainte, Paris 1983, s. 85. 
Nie jest to, niestety, jedyne uchybienie w tłumaczeniu tej książki na język polski. Więcej szczęścia mial 
A. Maalouf w przypadku przekładu arabskiego, z którego dalej będę korzystał. Autor, choć rodowity Arab, 
poshtźyl się w swojej pracy przekładami arabskich historyków krucjat na języki europejskie - głównie 
francuski - natomiast przekłady te często pochodzą z XIX wieku i bywają niekompletne oraz -owe. 
Thimacz na język arabski zastąpi! cytowane przez A. Maaloufa fragmenty kronik wycinkami arabskich 
oryginałów - przeważnie zaczerpniętymi z wydań krytycznych - Amin Maluf, Al-Hurub as-satibiyya, 
kama ra 'aha al- 'Arab, Bayriit 1993.

2’ A. Maalouf, Wyprawy..., op.cit., s. 80.

http://www.randomhouse.com/acmartlcalalog/display.pperl7isbn03857214%25d9%25a04&view=excerpt
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Dalej A. Maalouf pisze o zdobyciu Jerozolimy przez Franków, najpierw powołując 
się na Ibn al-Atlra: w meczecie al-Aksa zabili ponad sześćdziesiąt tysięcy ludzi”2٥.

A następnie na Ibn al-QalanisTego:

„Ibn al-Kalanisi, który unika! niesprawdzonych liczb, stwierdza ogólnikowo: Zabito 
wielu ludzi, żydów, którzy zgromadzili się w synagodze, Frankowie spalili Zywcem. Znisz- 
czyli również wiele świętych budowli i grób Abrahama, niech Mu będzie pokćj«”2’.

Nie wiadomo, skąd tak dobre mniemanie na temat kalkulacyjnej rzetelności dama- 
scenskiego kronikarza, skoro powątpiewają w nią współcześni historycy arabscy, jak 
np. Yusuf Sami al-Yusu۴. Spójrzmy zresztą, jak wyglądają wyliczenia Ibn al- 
-QalanisTego w kwestii II krucjaty:

„(543/1148) A mówi się. Ze po tym, jak od zabójstw, chorób i glodu zginęło ich (Fran- 
ków) okolo stu tysięcy, podąży)؛ do Jerozolimy i spełnili powinności pielgrzymki. Ci, którzy 
mieli wrócić, powrócili do swego kraju droga morską, a i spośród nich ogromna liczba zgi- 
nęła i padla ofiarą chorób. Zmarlo też kilku ich monarchów, a największym spośród wlad- 
c6w pozostał król Niemców i ci, którzy mu towarzyszyli. Spierali się między sobą o miejsce, 
jakie maja zaatakować w krajach islamu i w Syrii - az uzgodnili. Ze zaatakuja Damaszek. 
Ich przeklęte dusze opowiadały im 0 charakterze miasta i juz targowali się o jego dobra oraz 
ziemie”؛’.

W świetle powyższego cytatu sity krucjatowe musiatyby liczyć na wstępie kilkaset 
tysięcy żołnierzy, co jest kilkakrotnie wyolbrzymionym nonsensem zarówno z punktu 
widzenia logistyki, jak i zasobów ludzkich Europy. Oczywiście, nie umniejsza to roli 
autora Ta’rih Dimasq, którego relacje są wprost bezcenne, jako że należał on do elity 
damasceńskiej u schylku omawianego w pracy okresu. Wreszcie sam tytul francuskie- 
go oryginału książki A. Maaloufa: Les croisades vues par les Arabes. La barbarie 
franaue en Terre sainte, czy\v. Krucjaty widziane przez Arabów. Barbarzyństwo ؛ran- 
kijskie w Ziemi świętej, wyjaśnia, jakie są „wartości zakładane...”.

Warto również zwrócić uwagę na Yusufa Sami al-Yusufa, który bez ogródek o roz- 
pętanie piekta w Syrii obwinia Turków, a nie krzyżowców’" (!) - co ciekawe, opinia ta, 
wbrew oczekiwaniom, nie spotkała się z falą agresywnej krytyki ze strony innych 
współczesnych historyków arabskich. Ten sam autor stosuje również interesujący po- 
dziat wojen krzyżowych, zapożyczony od innego historyka syryjskiego, Suhayla Zak- 
kara. Wyróżnikiem jest ośrodek organizujący jnuzutmanską reakcję. Tak więc mamy 
cztery etapy: Mosul, Aleppo, Damaszek i Kair.

Do „zimnowojennych podżegaczy” ze strony muzułmańskiej zaliczyć można jesz- 
cze Basama alAsalego, który pod pojęciem krucjat przemyca inne wydarzenia dzie- 
jowe:

- bitwę pod Manzikertem" w 1071 roku, w wyniku której Seldżucy pod wodzą 
sułtana Alp Arslana wdarli się na stale do Azji Mniejszej:

26 Ibidem, s. 65.
2’ ibidem.
26 Yusuf Sami al-Yusuf, Hittin, DimaSq 1988, s. 67.
2’ Ibn al-QalSnist Abu Ya'11 Hamza, Ta’rih. DimaSq, red, Suhayl Zakkar, DimaSq 1983, s. 462463.
3٥ Yusuf sami al-Yusuf, op.cit., DimaSq 1988, s. 19.
31 Yusuf Sami al-Yusuf, op.cit., s. 23; s. Zakkar, Hittin, Masirat at-Tahrir, DimaSq 1984, s. 62.
32 Arab. Malazkird.
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- bitw? pod az-ZaHa٩ą w Hiszpanii w 1086 roku, w trakcie której przybyłe z Afryki 
północnej oddziały almorawidzkie powstrzymały na kilkadziesiąt lat proces rekonkwi- 
Sty, zadając druzgocącą klęskę królowi Kastylii i Leonu, Alfonsowi VI:

- bitwę pod ‘Ayn (Salut w 1260 roku, w której mamelucy egipscy pobili Mongo- 
Iow, powstrzymując na stale ich pochód na zachód;

- bitwę z Turkami osmańskimi pod Nikopolis w 1396 roku, przegraną przez rycer- 
stwo europejskie, które zamierza 0 powstrzymać dalszą ekspansję Turków na Bałkanach;

- oblężenie Wiednia przez Turk".
Z kolei Nur ad-Din H tun i 'Adil ZaytUn wytyczają paralelę między krucjatami 

a ruchem syjonistycznym. Ich zdaniem w obu przypadkach cele pozostają takie same: 
okupacja, osadnictwo, آل rugowanie tniejscowej ludności lub sprowadzenie jej do 
faktycznego poddaństwa3 . Stąd już tylko krok do haset ideologii, która tradycyjnie 
pozostaje zajadłym wrogiem socjalizmu muzułmańskiego - ekstremizmu religijnego 
w islamie. Listę muzułmanów, którzy na każdym kroku widzą „recydywę” ruchu kru- 
cjatowego, otworzył jeszcze w lutym 1998 roku Osama.bin Ladin wraz ze swymi 
współpracownikami. Spojrzmy na fragmenty ich fatwy33 * 35 36 (do jej wydania nie byli 
zresztą uprawnieni z formalnego punktu widzenia - z wyjątkiem może szejcha Mira 
Hamzy - i wydali ją z naruszeniem prawa religijnego), której końcowym wnioskiem 
jest wezwanie do zabijania Amerykanów - bez względu na to, czy są cywilami, czy 
żołnierzami:

33 Al-Ayyam al-hamiyyafi al-hurub as-satibiyya, Bayrut 1983 (książką ta zwiera bardzo dobre mapy 
sytuacyjne).

.N. Hatun, ‘A. Zaytun, Fidikrd ma'rikat Hittln, DimaSq 1987, s. 12 ب3
55 Fatwa - orzeczenie religijno-prawne, wydawane przez muftiego - uczonego-teoretyka w prawie reli- 

gijnym - w odpowiedzi na oficjalne pytanie np. sędziego (muzulm. kadi).
36 Szejch Usama bin Muhammad bin Ladin, Ayman az-Zawahirl, amir ugrupowania (jihad w Egipcie; 

Abu Yasir Rifa‘1 Ahmad Taha, Egipska Grapa Islamska; szejch Mir Hamza, sekretarz JamiatulUlemae- 
-Pakistan; Fazlur Rahman, amir racliu Gihad w Bangladeszu, Jihad Against Jews and Crusaders, World 
Islamic Front Statement, ١99 آل مأعسا %.

33 Przychylam si؟ do zdania. Ze jednolita organizacja pod nazwą „al-Qa‘؛da” prawadopodobnie nie ist- 
nieje, a tennin ten określa jedynie szereg organizacji, grapujących fiindamentalistów oraz integrystów, 
które akceptująterror jako metod؟ prowadzenia działalności politycznej i w jakimś stopniu współpracują ze 
sobą Z uwagi jednak na powszechne zastosowanie medialne tego pojęcia nie ma sensu wprowadzanie 
innego.

„Półwysep Arabski - odkąd Bóg uczyni؛ go płaskim, stworzy, jego pustyni؟ i otoczy! go 
morzem - nigdy nie stal si؟ celem ataku armii krzyżowych, szerzących si؟ jak szarańcza, 
pochłaniających jego bogactwa i niszczących jego uprawy. Wszystko to ma miejsce w cza- 
sach, gdy narody atakują muzułmanów jak ludzie walczący nad talerzem pelnym strawy.

[...] Pomimo ogromnych zniszczeń, zadanych ludowi irackiemu przez sojusz krucjato- 
wo٠syjonistyczny, i pomimo wielkiej liczby zabitych ludzi, która przekroczyła milion osób - 
pomimo to Amerykanie znowu próbują powtórzy، przerażające masakry, jak gdyby nie za- 
dowoliła ich jeszcze blokada, narzucona po zacieklej wojnie, niosącej zniszczenie”’؛.

W ten sposób hasto „krucjat” oraz „świętej wojny” pozwala chwilowo od ożyć na 
dalszy plan nieno liw۶ do przełamania wrogość między reżimem Saddama Husayna a członkami al-Q&‘idy3. ب ٢٦

Muhammad 'All al-Gat we wstępie do swoje książki o znamiennym tytule: Al- 
-Garb wa aSarq min al-hurub asalfoiyya ila harb as-Suways (Zachód i Wschód od 
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wojen krzyżowych do Wojny Sueskiej) lansuje ciekawy i typowy dla tzw. socjalizmu 
arabskiego pogląd, że po siedmiu wiekach klęsk Arabów nadszedł czas, kiedy wszyst- 
ko zmieni rewolucja - zresztą stowo „rewolucja” wydaje się kluczowe dla jego twór- 
czosci oraz innych adeptów lewicowego nurtu w krajach muzułmańskich".

Wśród ważniejszych przedstawicieli nurtu antkrucjatow go wid znanie h ci؟ do europejskich najeźdźców odznaczaj^ si^ jeszcze: Sams ad-DTn ibn Tulun3 , NazTr Has- 

san Sa‘dawl4٥, Sald ‘Abd al-Fatah ‘Aur, Yusuf óuzif Nas n 2 oraz Mustafa Sakir .
Na szczęście dzieta wyważone przeważają we współczesnej historiografii wypraw 

krzyżowych (zwłaszcza w opracowaniach europejskich). Podawanie pełnego stanu 
badan mija się z celem, ponieważ ilość pozycji na rynku księgarskim jest ogromna 
i wymienienie catości wymagałoby osobnej książki.

Zgodnie z założeniem niniejsza praca odnosi się do muzułmańskiego punktu wi- 
dzenia, zatem podam ważniejsze arabskie dzieła, w sposób w miarę obiektywny rela- 
cjonujące wydarzenia wojen o Ziemię świętą: Hasan Habaśl, Al-Harb as-sallbiyya al- 
-Ola, al-Qahira 1958; Said Ahmad Barkawi, Al-Hurub as-salibiyyafr al-Maśrią, Bay- 
rut 1984 (bardzo starannie dopracowana książką - dla uniknięcia nieścisłości nazwy 
europejskie oprócz pisma arabskiego powtarzane są również w alfabecie łacińskim); 
Albaz alArTfi, Muahhiru al-hurub as-sallbiyya, al-Qahira 1962; Muhamrnad Sayyid 

١ل١\آاآة١  Al-Hurub a ؟-؟ al biyya wa itruha jial-adab al-'arabtji Misr wa aś-Sam, ١_٠ at 
an-Naśr wa al-óamiiyyin (bez daty); Sayyid ‘Ali al-Harrl, Al-Ahbar assunniyyafi al- 
-hurub as-sallbiyya, al-Qahira 1317 A.H.; ‘Abd Allah ibn 'abd ar-Rahman, Atar as- 
-Sarq al-islamijial- kr alUrubi hilala al-hurub as-salibiyya, ١994 تة-آ٢هعالا .

Ważniejsze dzieia zachodnie": E. Sivan, L'islam et la croisade. Ideologie et pro- 
pagande dans les reactions musulmanes aux croisades, Paris 1968; p. Willemart, Les 
croisades. Mythe er realite de la guerre sainte, Paris 1972; A. Ducellier, F. Micheau, 
Les pays d'Islam, Vlf-XIf, Paris 2000; Ch. Picard, Ze monde musulman duXf auXVe 
siecle, Paris 2000; P.M. Holt, The Age of the Crusades, London 1986; c. Erdmann, 77ie 
Origins of the Idea of the Crusades, thim. M.w. Baldwin and w. Goffart, Princeton 
1977; J. Riley-Smith, 7T?e First Crusade and the Idea Crusading, Philadelphia 1986; 
J. Bnmdage, Medieval Canon Law and the Crusader, Madison 1969; A. Gieysztor, Ze 
studiów nad genezą wypraw krzyżowych. Encyklika Sergiusza IV (1009-1012), بآلar- 
szawa 1948; F. Halliday, Islam i mit konfrontacji, Warszawa 2002.

Praca ogranicza się do stosunkowo krótkiego okresu w historii Damaszku - od ob- 
jęcia władzy przez seldżuckiego księcia Duqaqa ibn Tutu a, czyli od roku 1095, do 
końca rządów założonej przez jego atabega Tugtakina dynastii Burydów - a kres tej 
dynastii położy zdobycie miasta przez Nur ad-Dlna z Aleppo w roku 1154.

 -as-salibiyya ila harb as-Suways, al iurii٥)-/٥ Muhammad 'All al-Gattt, Al-Garb wa aiSarq min ال
-Qahira, ad-DSr al-Qawmiyya li-؛-Tiba'a (bez daty).

” Sams ad-Dtn ibn Tulun, AlSam 'al al-Mudt'afiahbar a!-qal'at ad-dimaSqiyya, DimaSq 1348 A.H.
‘٥ Nazlr Hass Sn Sadwi, Al- ‘Harb wa al-islamfizaman al- ‘udwan as-satibl, al-Qahira 1961.
؟>هآ،ج '*  ‘Nad م¥-جلقلل ‘kVa, Al-Harakat a safibiyya. sajha muiriqafi ta’ń؛i al-gihadalarablfi ٠1- 

-qurin al-wustd, al-Qahira 1963.
صئأال ألئأة ١قله ٠1  AtWaljda wa Ijarakat al-ya٩;an al-'arabiyya ibbana afudwan as-saltbt, a\- 

-Iskandariyya 1969.
43 Mustaft Sakir, Min dikrayat al-gazw al-farangi, DimaSq 1992.
44 Padaj؟ książki niecytowane dalej w pracy, choć cenne i naukowo obiektywne. Aby uniknąć niepo- 

trzebnego wyliczania dziel, pomijam tutaj pozycje, które i tak znajdą się w przypisach.
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Jest to jednak okres suwerenności emiratu, który stara؛ się zachować swoją nieza- 
leżność tak od Franków, jak i od sułtanatu seldzuckiego oraz jego wasali, wiąZąc się, 
w zależności od potrzeby chwili, sojuszem z jednymi lub drugimi. Tylko dzięki polity- 
ce zbrojnej neutralności, uprawianej przez syryjską metropolię, Frankowie byli w sta- 
nie opanować tak znaczne potacie kraju i utrzymać je. Chwila zdobycia Damaszku 
przez władcę Aleppo stanowi prawdziwą cezurę w dziejach ruchu krucjatowego - 
odtąd posiadłości krzyżowców będą się powoli, ale nieubłaganie kurczyć, a muzulma- 
nie z północnej Syrii oraz Iraku odzyskają kontakt lądowy z Egiptem, co w przyszłości 
zaowocuje podbojem tego kraju i zamknięciem państw łacińskich jednolitym korowo- 
dem - sławetne kampanie Saladyna stanowić będą jedynie ukoronowanie wysiłków 
Nur ad-Dlna, prawdziwego architekta zwycięstwa.

Zgodnie z tytułem praca prezentuje muzułmański punkt widzenia, w wielu wypad- 
kach jednak kroniki europejskie podają bogatsze - lub bardziej wiarygodne - dane niż 
dzieta arabskie, wobec czego nie sposób nie odnieść się do nich.

Nazwy wtasne oraz imiona podane zostaty w transkrypcji ISO - z wyłączeniem 
tych, które trwale zakorzeniły się w języku polskim. Ponieważ kronikarze różnią się 
czasami co do brzmienia poszczególnych imion lub nazw, w tłumaczeniach zachowa- 
tern wersje podane przez poszczególnych autorów, zwracając jedynie uwagę w przypi- 
sach na istnienie innych wariantów.

W większości przypadków praca zawiera podwójne datowanie: wedtug używanego 
przez muzułmańskich kronikaTzy kalendarza księżycowego*  oraz według rachuby ؛
gregoriańskiej - ta ostatnia zamieszczona została w nawiasach.

Na zakończenie pragnę serdecznie podziękować Panu Prodziekanowi Wydziału 
Filologicznego UJ, prof. dr. hab. Ryszardowi Nyczowi, za dofinansowanie, bez które- 
go druk książki nie bylby możliwy.

Niezbędne materiały uzyskałem w trakcie kwerendy bibliotecznej w Syrii, sfinan- 
sowanej przez Komitet Badan Naukowych (projekt badawczy nr 1H01C 008 18) - 
pomoc ta wydatnie przyczyniła się do powstania niniejszej pracy.

45 Tzw. „kalendarz higry” - rozpoczynający się w roku 622, czyli w momencie emigracji Mahometa 
z Mekki do Medyny, który stanowi oficjalną dat؟ narodzin ery muzułmańskiej. Ponieważ rok księżycowy 
jest krótszy od słonecznego, uzgadnianie dat wymaga poshrgiwania si؟ specjalnymi tablicami, dość skom- 
plilcowanych działań matematycznych bądź też skorzystania z odpowiednich programów. Dzisiaj Zycie 
badaczy ułatwia fakt. Ze muzułmanie rozproszeni na calym świeeie muszą - ze względów rytualnych - 
śledzić postępy roku księżycowego, w związku z czym w Internecie moZna znaleźć liczne strony, zajmują- 
ce si؟ konwersją dat z rozmaitych kalendarzy na kalendarz higry i na odwrót - oto kilka z nich:

http://www.geocities.com/bruastronomy/sunmoonhijrahcalculatr.htm
http://www.cs.pitt.edu/~tawfig/convert/convert.cgi 
http://wwwcgi.umr.edu/cgi-bin/cgiwrap/msaumr/hijri
http://www.geocities.com/sjalam/hijri.html
PoniewaZ programy te są chwilami zawodne, doradzam jednoczesne korzystanie z kilku.

http://www.geocities.com/bruastronomy/sunmoonhijrahcalculatr.htmhttp://www.cs.pitt.edu/%7Etawfig/convert/convert.cgi
http://wwwcgi.umr.edu/cgi-bin/cgiwrap/msaumr/hijri
http://www.geocities.com/sjalam/hijri.html
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Al-Malik Sams aiMuluk Abu Nasr Duqaq ibn Tag 
adDaivla Tutuś ibn Alp Arslan ibn Dawud ibn 

Mik al ibn Selguq

Syria i Damaszek ودع przededniu pierwszych krucha؛

w polowie XI wieku kontrolę nad kalifatem Abbasydów oraz większością muzuł- 
manskiego Wschodu przejmują przybyli z Azji Centralnej tureccy Seldzucy. w roku 
1055 zakładają oni sułtanat w Bagdadzie, formalnie i w kwestiach religijnych tylko 
uznając zwierzchność kalifa.

Oddziały seldZuckie kontynuują pochód w kierunku północno-zachodnim i w 1070 
roku wkraczają do Syrii, odbierając większość miast egipskim Fatymidom, namiestni- 
kom bizantyjskim bądź drobnym lokalnym wtadcom. Garnizony egipskie utrzymują 
się jedynie na południu oraz w nielicznych miastach nadbrzeżnych, dzięki zdecydowa- 
nej supremacji na morzu Egiptu oraz sprzymierzonego z nim Bizancjum. Mianowany 
przez sultana Alp Arslana general turecki Atsiz w 468 roku (1076) wkracza do Da- 
maszku, ale prawdziwym początkiem syryjskiej linii Seldzuków staje się objęcie wla- 
dzy nad tymi ziemiami przez syna Alp Arslana, TutuSa, w 1094 roku. Ludność Da- 
rnaszku nie ma powodu, by opłakiwać straconego z rozkazu Seldzuka generała, który 
ściągnął na siebie powszechną nienawiść brualnymi wymuszeniami ٥. Panowanie 
TutuSa nie trwa długo, ponieważ już w następnym roku ginie on w wyprawie wojennej, 
pozostawiając problem sukcesji swoim synom.

JednoczeSnie zamieszki oraz wojny w X i XI wieku spowodowały, że Damaszek 
zostal podzielony na cztery niezależne dzielnice; każda z własnymi meczetami, baza- 
rem‘‘’, ujęciem wody i prze٥cierri bez okien. Bramy pomiędzy nimi zamykano na noc 
i trzymano przy nich straż ،. Tak więc, syryjska metropolia nie należy do miast la- 
twych do zdobycia, jeśli ludnoSć miasta decyduje się stawić opór.

44 P.K. Hitti, History of Syria, New York 1951٠ s. 573-574.
4’ Arab. suq.
46 Al-Hamawi Muhammad YSsTn, Dimaiq fi ٠/- 'asr al-ayyubi, DimaSq 1947, s. 9.
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Sukcesja

Syn sultana Alp Arslaia, TutuS, jest pierwszym i ostatnim władcą seldżuckim 
sprawującym władzę nad całością ziem zdobytych na Bizantyjczykach i Fatymidach. 
lluzorycznajedność sułtanatu piyskajuż w 1092 roku, wraz ze siriierci؟ Malik aha. Wtedy to Chorasan, Syria i ar-Rum'’ uzyskują faktyczną niepodległość, choc imię 

sultana Wielkich Seldżukow dlugo jeszcze będzie wymieniane na wspomnianych ob- 
szarach w hutbie0؛ - zaraz po imieniu marionetkowego i zależnego od nich kalifa abba- 
sydzkiego.

Awanturnicza wyprawa TutuSa do Iraku w 1095 roku ogolaca ziemie syryjskie 
z wojsk tureckich oraz turkmenskich. w trakcie dziatan wojennych jego wojska pono- 
szą klęskę, a sam TutuS ginie, w Syrii pozostawia dwóch dorosłych synów, Duqaqa 
i Ridwana. Teoretycznie sukcesja przypada Ridwanowi, jednak notoryczny u Seldżu- 
ków partykularyzm daje 0 sobie znać 1 także drugi z braci postanawia wykroić wlasne 
państwo z fragmentu Schedy po ojcu'. Aba al-Fida’ częścią winy za secesję obarcza 
seldZucką generalicj؟, a zwłaszcza dowódcę cytadeli w Damaszku, Sawtagina:

„(488/1095) Po śmierci ojca Ridwan wkroczy! do Aleppo, a do Duqaqa napisal Sawta- 
kin, dowódca cytadeli damasceńskiej, wzywając go w sekrecie, aby zawładnął Damaszkiem. 
Duqaq uciekl potajemnie z Aleppo i wyprawi! się w podróż. Ridwan poslat za nim konnych, 
ale ci nie doszli go. Duqaq dotarl do Damaszku, a Sawtakin wydal mu miasto i przyjął 
z otwartymi rękami.

Do Duqaqa dotarl też TugtakTn, a z nim grupa znamienitych ludzi z otoczenia TutuSa. 
TugtakTn bral udzial w bitwie u boku TutuSa i dostal się do niewoli. Po jakimś czasie uwol- 
niono go, podążył więc do Damaszku, a Duqaq spotka! się z nim i okazal mu szacunek. 
TugtakTn by! mężem matki Duqaqa؛؛. Następnie Duqaq i TugtakTn postanowili o losie Sa- 
wtagTna i zabili go. Wtedy też BagT SiySn؛’ at-TurkmanT, wladca Antiochii udal się do Du- 
qaqa, a wraz z nim dotarl do Damaszku Abu al-Qasim Has an al-HuwarizmT. który ongiś 
d by! Aleppo - uczyniono go więc wezyrem Duqaqa”؛^.

Powodów niechęci części oficerów do Ridwana jest wiele. Na pierwszy plan wy- 
suwają się osobiste ambicje - stanowisko wezyra czy też dowódcy wojsk w niezależ- 
nym emiracie damasceńskim daje więcej realnej wladzy, splendoru i korzyści mate- 
rialnych niż funkcja namiestnika miasta prowincjonalnego. Na pewno kością niezgody 
są animozje pomiędzy stronnikami Duqaqa i Ridwana, umiejętnie tłumione przez 
sprawnego i rzutkiego TutuSa. Jak się wydaje, pewną rolę mogą też odegrać względy 
wyznaniowe, ponieważ większość mieszkańców Aleppo, w tym sam Ridwan, sklania 
się ku doktrynie szyickiej؛؛ - i to w skrajnej, ismailickiej postaci - podczas gdy wśród 
ludów tureckich dominuje credo sunnickie. w relacji Ibn al-AtTra wyraźnie widać też, 
jak wielki wptyw na politykę Ridwana wywiera jego otoczenie, w praktyce proces

49 Sułtanat seldżucki w Anatolii.
؛٠  Kazanie podczas modlitwy piątkowej.
.Por. N. Hatun, ‘A. Zaytun, op.cit., s. 54 '؛
.Autor antycypuje wypadki; TugtakTn poślubi! matkę Duqaqa dopiero po śmierci pryncypala ؛؛
” W źródłach arabskich występuje częściej jako YagT Sigan, a zwłaszcza YagT Siyan.
54 Abu al-Fida’, Al-Muhtasarfiahbar al-baSar, t. 2, DimaSq 1999, s. 293.
55 Szerzej na ten temat: P.K. Hitti, History..., op.cit., s. 575. 
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podejmowania decyzji wyptywa u niego nie tyle z osobistego przeświadczenia, co 
z opinii doradców, o fundamentalnych dla państwa kwestiach przesądzają inni:

„(490/1097) W tym roku Ridwan w większości swych ziem poleci, wymienia، w hutbie 
imię al-MustalTbi-Amr Allah a, władcy Egiptu. Przebywa, u niego emir ٥anah ad-Dawla, 
mąZ jego matki؛؛. SpostTzeg, on zmian? u Ridana, więc uda, się do należącej do niego 

Hamy. Kiedy BagT Siyan ujrza, jego odejście od Ridwana, zawart z nim (RidwSnem) pokój, 
przybył do Aleppo i staną, pod murami miasta. Ridwan miat tez astrologa zwanego al- 
-Hakim As'ad, którego darzy, życzliwością Ten zbliży, się do niego po odejściu ćanah ad- 
-Dawli i zachwala, mu szkoty prawne Alawitów egipskich. Dotarli do niego wysłannicy 
egipscy, nawołując go do swych nauk. Zaoferowali mu tez pomoc wojskową, by zawładnął 
Damaszkiem. Kaza, wymieniać ich imię w hutbie w Sayzarze oraz na wszystkich ziemiach 
z wyjątkiem Antiochii, Aleppo i al-Ma'arrat przez cztery piątki. Potem przybył do niego Su- 
qman ibn Artuq i BagT Siyan, władca Antiochii - i potępili jego postępowanie. Przywróci, 
więc jeszcze w tym roku hu h na rzecz Abbasydów i posłał do Bagdadu, prosząc o wyba- 
czenie za to, co uczyni,. Zaś BagT Siyan wróci, do Antiochii i zaledwie przebywa, w niej po- 
nad 3 dni, kiedy dotarli do niej Frankowie i obiegli ją”؛’.

Argument wyznaniowy ma jednak stosunkowo maly ciężar gatunkowy dla części 
wyższych oficerów tureckich. Przypomnijmy, że już po śmierci Duqaqa, kiedy ster 
rządów przejmuje niepodzielnie TugtakTn, ismailici - z polecenia Tlgaziego i pod ta- 
skawym protektoratem atabega - usadawiają się również w Damaszku i twierdzy Ba- 
niyas. Odbywa się to z kolei wyraźnie wbrew woli arabskiej ludności emiratu, 0 czym 
będzie jeszcze mowa w rozdziale poświęconym rządom Tag al-Muluk BurTego, syna 
TugtakTna.

Na razie jednak Ridwan staje w obliczu otwartej irTedenty brata, na którą nie może 
przystać, choćby ze względów prestiżowych -a jego autorytet nie ugruntował się jesz- 
cze wśród podwładnych. Warto zauważyć, że feudalne państwa tureckie w okresie 
wypraw krzyżowych w znacznym stopniu odbiegają od europejskiego rozumienia 
feudalizmu. Przede wszystkim nie zakorzeni, się jeszcze system osiadłych lenników 
ani więzy lojalności wobec panującego rodu, z wyjątkiem SeldZuków nie istnieje też 
dziedziczna arystokracja. Przywódcą jest ten, kto prowadzi zwerbowanych na konkret- 
ną wojnę koczowników i zapewnia im powodzenie w walce, a przede wszystkim łupy. 
Dyscyplina w takiej zbieraninie zależy jedynie od sity osobowości wodza. Pokonanego 
wojsko opuszcza niemal natychmiast, co spędza sen z oczu nawet charyzmatycznym 
wtadcom w rodzaju Nur ad-DTna. Aby nie okazać stabości, Ridwan musi ruszyć prze- 
ciw bratu. Niepowodzenie wyprawy i brak spodziewanych łupów przypieczętowało 
rozpad Syrii. Najwierniejszy opis wyszedł spod pióra Ibn al-Atra:

„(490/1097) W tym roku król Ridwan uda, się do Damaszku, w którym przebywa, jego 
brat Duqaq, aby mu go odebrać. Kiedy jednak zbliży, się do miasta i ujrzat, jak jest obwaro- 
wane, pojął, że nie podola. Ruszy, więc do Nabulusu i dalej do Jerozolimy, ale nie by, 
w stanie jej zdobyć. Wojsko opuściło go i wrócił, a wraz z nim BagT Siyan, wladca Antiochii 
i Ganah ad-Dawla. Następnie BagT Siyan odłączył się od Ridwana, podąży, do Duqaqa i za- 
chęci, go do oblężenia brata w Aleppo - w zamian za to, co on mu uczyni,. Zebra, więc licz- 
ne wojsko i ruszy,, a wraz z nim BagT Siyan. Ridwan wysłał posłańca do przebywającego 
w Sarug SuqmSna ibn Artuqa prosząc go o pomoc, a ten przybyl z wieloma Turkmenami.

56 Abu al-Fida, op.cit., t. 2, s. 298 podaje. Ze Ganah ad-Dawla byl mężem ciotki Ridwana i władcą 
Homs.

.Ibn al-AlTr, Al-Kamilji at-ta 'rih, t. 6, BayrUt 1996, s. 375 ’؛
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Ruszy! zatem w kienmku swego brata i spotkali si? pod QinnasrTn. Starli si؟, a Duqaq i jego 
wojsko ponieśli klęskę; zlupione zosta! ich namioty i cale mienie. Ridwan wróci! do Aleppo, 
po czym uzgodnili. Ze jego imię będzie wymieniane w modlitwie piątkowej w Damaszku 
przed Duqaqiem - i tak samo w Antiochii. Mówi się. Ze wydarzenie to miało miejsce w roku

489/1096”.؛؛

W podobnym duchu wypowiada się Abu al-Fida’, również podkreślając brak wię- 
z٥w pomiędzy wodzem a jego wojskiem oraz chaotyczny charakter działań wojen- 
nych:

„Z Aleppo Ridwan ruszyl do Damaszku, aby go odebrać z rąk brata. Towarzyszy! mu 
BagT Siyan ibn Muhammad at-TurkmanT, wladca Antiochii i ٥anah ad-Dawla. Dotarli do 
Damaszku, ale nie osiągnęli zamierzonego celu. Ridwan wyprawi! się na Jerozolimę, nie 
zdobył jej. a Żołnierze opuścili go. Wróci! więc do Aleppo, a następnie BagT Siyan odszed! 
od Ridwana i przyby! do Duqaqa, przedstawiając mu cel, którym by! jego brat, Ridwan oraz 
zdobycie Aleppo. Duqaq ruszy! więc do Ridwana, a Ridwan zebra! wojsko, Turków i Turk- 
menów, i spotka! się ze swym bratem pod QinnasrTn. Pokona! Duqaqa i jego wojsko, śpią- 
drowa! ich namioty i wróci! zwycięski do Aleppo. Następnie uzgodnili. Ze imię Ridwana bę- 
dzie w Damaszku w trakcie modlitw piątkowych wymieniane przed Duqaqiem”؛’.

Na zaangażowaniu Damaszku wygrywają Fatymidzi, którzy, korzystając z zamie- 
szania sukcesyjnego po śmierci TutuSa, umacniają bazy dla swej floty na wybrzeżu 
libańskim, a wkrótce odzyskają utraconą kilka lat wcześniej Jerozolimę:

„(490/1097) W tym roku, w rabT' al-awwal (luty-marzec), liczni Żołnierze doarli 
z Egiptu do portu w Tyrze, na wybrzeZu syryjskim, obiegli go i zdobyli”؛’.

Tak więc, w przeddzień wkroczenia krzyżowców do Syrii kraj jest podzielony po- 
między zwaśnione frakcje tureckie, podczas gdy na południu czyhają Fatymidzi, trady- 
cynie już połączeni sojuszem z Bizancjum, i przekonani, że chrześcijanie stanowią 
lepszych partnerów do rozmów niż Seldżucy. Między nimi plasują się liczne na wpół 
niepodległe miasta-państwa, jak Sayzar - rządzony przez Banu Munqid - czy też lo- 
kalne emiraty plemienne w górach Libanu, których przymierza mają na celu przede 
wszystkim zachowanie niezależno i. Ruch krucjatowy na samym wstępie zyskuje 
istomy atut strategiczny, jakim jest rozbicie polityczne Syrii murmańskiej .

5*  Ibidem.
.Aba al-Fida’, op.cit., t. 2, s. 297 ’؛
“ Ibn al-Atr, op.cit., t. 6, s. 372.
61 Por. N. Hatun, ‘A. ZaytUn, op.cit., s. 101 i Y.s. Al-Yusuf, op.cit., s. 49.
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Antiochia

„Ikcjuszu, więc dla skarbów Arabii 
Szczęśliwej za miecz chwytasz kowany, 
Chcesz godzić w sabejskich królów 
I Medom nieść kajdany?”؛*

Lojalność Yagi Siyana wobec swego nominalnego zwierzchnika, Ridwana, nie 
przeżyta próby czasu jeszcze w trakcie wojny z Damaszkiem. Dlatego też od początku 
konfliktu suzeren pozostaje obojętny na losy Antiochii. Nie dysponuje zresztą żadnymi 
znaczącymi silami zbrojnymi, bowiem wojsko, które pokonało Duqaqa, w większej 
części skladalo się z turkmenskiego kontyngentu Suqmana ibn Artuqa i pospolitego 
ruszenia. Na korzyść Franków przemawia też chorobliwa nieufność Ridwana wobec 
innych wladcow muzułmańskich-aw szczególności swego brata w Damaszku, które- 
go stale podejrzewa, niewykluczone, że z dużą dozą racji, o dążenie do zawładnięcia 
jego ziemiami. Owa nieufność przybrać ma jeszcze na sile w przyszłości, kiedy 
Ridwan nieodmiennie zamykać będzie bramy Aleppo w obliczu nadciągających z Ira- 
ku armii antykrucjatowych. Naturalny sprzymierzeniec Antiochii zarówno ze strachu, 
jak i pragnienia osobistej zemsty, pozostaje .^iemy, wobec czego BagT Siyan rozsyła 
swych synów, aby prosić o pomoc Duqaqa؛؛, emira Musulu Kirbugę, sultana Persji 
Barqiyaruqa i kalifa w Bagdadzie^. Jednocześnie krzyżowcy rozpoczynają ciekawą 
akcję dyplomatyczną, mającą na celu zniechęcenie syryjskich emiratów do niesienia 
pomocy zagrożonemu miastu:

„Frankowie napisali już do władców Aleppo i Damaszku. Ze ich celem pozostająjedynie 
te miasta, które znajdowały się uprzednio w rękach Bizantyjczyków i nie pragną Zadnych 
innych - sprytnie i zdradziecko - 0 ile nie udzielą one pomocy wladcy Antiochii”*؛.

Kwestią sporną pozostaje ustalenie, który okres panowania bizantyjskiego mają na 
myśli Frankowie. Antiochia do opisywanego momentu zawsze w większym lub mniej- 
szym stopniu leżała w kręgu kultury bizantyjskiej - nawet architektoniczny ksztalt tego 
miasta, jak i wielu innych w Syrii, w znacznym stopniu zdeterminowany był przez 
wieloletnie władztwo bizantyjskie؛؛ - a właściwie greckie, Antiochia bowiem jeszcze

ه دععا  leci, beatis nunc A rabum in des
gazis et acrem militiam paras 
non ante de ctis Sabaeae 
regibus horribilique Medo? (thim. s. Gołębiowski - Kwintus Horacjusz Flakkus, Dzieła wszyst- 

kie, red. o. Jurewicz, Ossolineum, Wroclaw 1986,1.1, s. 132-133.)
.Ibn al-Qalanist, op.cit., s. 218; syn mial na imię Sams ad-Dawla ؛5
“ Temat obszernie juz opracowany w historiografii europejskiej; por. R Grousset, Histoire des Croisa- 

des, t 1, Paris 1935, s.71;S. Runciman, The First Crusade: Antioch to Askalon [w:] A History of the Cru- 
sades, red. K.M. Setton, Madison. Milwaukee. London 1969, s. 309; s. Runciman, Dzieje wypraw krzyżo- 
wych, 11, Warszawa 1987, s. 198.

.Ibn al-Attr, op.cit., t. 6, s. 379 ؛5
“ Szerzej na en temat: K.A.C. Creswell, Early Muslim Architecture, t. 1-2, Oxford 1932-1940.
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W okresie hellenistycznym pelnila roi? metropolii syryjskiej, w każdym razie posel- 
stwo to nie wpływa znacząco na postw؟ Dmaszku, którego wlada postanawia ru- 
szyć z odsieczą؛ . Na przełomie lat 1097-1098 zajęte aprowizacją oddziały Boernunda 
i Roberta z Flandrii ścierają się pod al-Bara w okolicach Hamy z odsieczą prowadzoną 
przez Duqaqa, Tugtakina oraz syna Yagi Siyana, Sams ad-Dawlę٥8. Starcie kończy się 
porażką muzułmanów, a Duqaq przez jakiś czas pozostawia inicjatywę odsieczy dla 
Antiochii w rękach swego brata Ridwna؛’, co przytypowym dla wladcy Aleppo braku 
inicjatywy oznacza zdanie Antiocliii na pastwę najeźdźców™.

W historiografii muzułmańskiej bardzo często dochodzi do wyolbrzymiania liczeb- 
ności armii - zwłaszcza wrogich - aby w ten sposób umniejszyć rangę zwycięstwa 
przeciwników i choćby częściowo usprawiedliwić porażki. Yusuf Sami al-Yusuf po- 
daje, iż Boemund dysponuje oddziałem 20 000 konnych'. Tymczasem jazda zawsze 
stanowiła piętę achillesową wojsk krzyżowców i jej chroniczny niedostatek nie po- 
zwala! im na petne wyzyskanie odniesionych zwycięstw - o ile bowiem piechota brała 
aktywny udzial w bitwach, o tyle w pościgu za pokonanym, ale zazwyczaj jeszcze nie 
całkowicie rozgromionym przeciwnikiem, by ta bezużyteczna, o dopełnieniu losów 
baalii decydowała jazda, której pod dostatkiem mieli jedynie Turcy, w okresie ruchu 
krucjatowego cala aimia frankijska nie dysponowała taką ilością konnicy, jaką podaje 
arabski autor.

Podjęte przez krzyżowców rokowania z wybranymi wtadcami muzułmańskimi od- 
noszą połowiczny tylko skutek, o ile Egipcjanie sktonni są uwierzyć w możliwość 
porozumienia - choćby z uwagi na długą tradycją sojuszow z Bizancjum’؛ - o tyle 
Duqaq zdecydowanie odrzuca taką ewentualność . w ku, pornimo niezliczonych 
kłopotów wewnętrznych sułtanatu oraz kalifatu, formuje się armia antykrucjatowa, do 
której dołączą wielu lokalnych wtadców - w tej liczbie również Duqaq. w międzycza- 
sie jednak’ Frankowie zdobywają miasto, co utrudnia zadanie odsieczy™. Historycy 
arabscy różnią się co do umiejscowienia w czasie starcia pod Antiochią, jednak dato- 
wanie kronik lacinskich nie pozostawia wątpliwości’؛. Abu al-Fida' pisze:

„(490/1097) Kiedy do Kirbugi, wtadcy Mosulu, dotarly wieści o tym, co uczynili Fran- 
kowie w Antiochii, zebral swoje wojsko i wyruszy! do Marg D3biq’٥; dołączył do niego Du- 
qaq, wladca Damaszku, atabeg Tugtakin oraz ćanah ad-Dawla, władca Homs, który byt mę-

٥’ s. Runciman, Dzieje..., t. 1, s. 201; Gesta Francorum, V, 12, Idon 1952, s. 68; Kamal ad-Din, 
s. 577.

“ Szczegółowy opis bitwy znaleźć można [w:] s. Runciman, Dzieje..., t. 1, s. 203. s. Runciman pisze. 
Ze w odsieczy wziął udzial wladca Hamy, podczas gdy niektórzy autorzy arabscy mówią o wladcy Homs, 
Ganah ad-Dawli; por. S.A. BarkawT, Al-Hurub as-Salibiyya ji al-Mairiq, Bayrut 1984, s. 127, 203. Ten 
ostatni mógł jednak antycypować wydarzenia, które mialy miejsce kilka miesięcy później, w trakcie inter- 
wencji Kirbugi z Mosulu.

6’ R. Grousset, op.cit., t. 1, s. 85-86.
™ Por. Abu al-Fida’, op.cit., t. 2, s. 297.
” Y.s. Al-Yusuf, op.cit., s. 44.
72 Ibn al-Apr, op.cit., t. 6, s. 377.
73 Ibidem, s. 378. Obszernie pisze o tym równieZ s. Runciman, Dzieje...,{. 1. s. 210.
74 Ibn al-Apr, op.cit., t. 6, s. 376379.
73 Abu al-Fida’ datuje starcie na rok 490, podczas gdy Ibn a-Attr na 491. Współcześni historycy arabscy 

unikają w tym przypadku kalendarza Higry, opierając się na wiarygodniejszych danych frankijskich - np. 
S.A. BarkawT, op.cit., s. 140 pisze: huzayran (czerwiec) 1098.

7٥ Na północ od Aleppo.
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żem ciotki al-Malika Ridwana, a wcześniej już odszedł od Ridwana z Aleppo, udal się do 
Homs i opanował je””.

Podobnie wygląda przekaz Ibn al-Atra. Obaj autorzy zresztą podkreślają brak 
współpracy ze strony Ridwana, co pozbawia odsiecz cennej i bliskiej Antiochii bazy 
wypadowej:

„(491/1098) Kiedy Qiwam ad-Dawla Kirbuga usłyszał o sytuacji Franków i o zdobyciu 
przez nich Antiochii, zebra! wojsko i ruszy! do Syrii. ZatTzymal się jednak w Marg Dabiq 
i dołączyli do niego żołnierze syryjscy - Turcy i Arabowie - oprócz tych, którzy byli 
w Aleppo. Dołączył do nich Duqaq ibn TutuS, atabeg TugtakTn, Ganah ad-Dawla, wtadca 
Homs, Arslan Taś, władca Singar, Sulayman ibn Artuq™ i inni”™.

Wobec niezbędnych przygotowań, logistycznych decyzja o wyprawie zapaść mu- siala jeszcze przed upadkiem Antiochii*  sprzymierzeni؛ Tym bardziej że po drodze ؛. 

z Duqaqiem Arabowie nakładają kontrybucję na Tall Mannas, miejscowość na wschód 
od Ma'arrat an-Nu'man٥2, którą zamieszkują wspólnoty syryjskie oskarżane przez 
swych muzułmańskich sąsiadów 0 wezwanie Franków. Jej mieszkańcy muszą też wy- 
dać Damaszkowi zakładników".

Dzięki słynnemu incydentowi ze „świętą włócznią”, ogarnięci świętym zapaleni 
(i głodową gorączką) krzyżowcy zadają oddziałom muzułmańskim sromotną klęsk 4, 
w dużej mierze wskutek wewnętrznych tarć oraz konfliktu pomiędzy Arabami i Tur- 
kami®؛. Kirbuga wraca przez Aleppo do Musulu, a Duqaq do Damaszku - koalicja 
w tym składzie nie odtworzy się już nigdy. Czczone za Seleucydów oraz pod panowa- 
niem rzymskim bóstwo losu, Tyche, której ongiś w Antiochii wzniósł posąg uczeń 
Lizypa, Eutychides’؛, nie po raz pierwszy pozostaje obojętne na losy dawnej stolicy 
Syrii.

Brak chęci do współpracy i niesnaski wśród emirów syryjskich wywierają nato- 
miast negatywne WTażenie na przybyszach z ziem sułtanatu seldżuckiego. Narzuca się 
pytanie, czy jest sens nieść pomoc muzułmanom z zagrożonych ruchem krucjatowym 
terenów, w sytuacji, kiedy ich postępowanie nie wskazuje w najmniejszym nawet stop-

” Abu al-Fida’, op.cit., t. 2, s. 298.
” W oryginalnej pisowni Kirbuqa.
” W omawianej redakcji Al-Kamil... zwokalizowany jako Ibn Urtuq, jednakże wersja ta nie pokrywa się 

z podanymi przez innych autorów. Wladca artukidzki występuje też pod imieniem Suqman; por. 
R. Grousset, op.cit., t. 1, s. 97.

Ibn al-Apr, op.cit., t. 6, s. 379.
” S.A. BarkawT, 0ء.م،'،., s. 140.
٠2 Rodzinne miasto znakomitego poety filozofa i sceptyka, Abu al-'Ala al-Ma'arnego, którego Risalat 

al-gufran (Traktat o przebaczeniu) bywa porównywany do Boskiej komedii Dantego - szerzej na ten temat 
j. Bielawski, Klasyczna literatura arabska, Warszawa 1995, s. 128-130; Poezja arabska, wiek VI-XIII, red. 
Janusz Danecki, Wrocław-Warszawa-Kraków 1997, s. 482-504.

” R. Grousset, op.cit., t. 1, s. 98.
“ Dokładny opis bitwy przedstawia Ibn al-Apr. op.cit., t. 6, s. 379380; s. Runciman, Dzieje..., t. 1, 

s. 228; Gesta Francorum, IX, 29, s. 150-158; Rajmund z Aguilers, Historia Francorum qui ceperunt Jeru- 
Salem, XII, s. 259261; Fulcher z Chartres, Historia hierosolymitana, XXH-XXI11, s. 251-258; Albert 
-pro ereptione emundatione et restitutione sanctae Hierosoly ؛؛Liber christianae expedition أ
mitanae ecclessiae, IV, 47-56, s. 421429.

Por. s. Runciman, Dzieje..., t. 1, s. 225, 228; Ibn al-AtTr, op.cit., t. 6, s. 379380; P.K. Hitti, Ta'nh 
Suriya wa Lubnan wa Filisttn, thim. Gurg Haddad, 'Abd al-KarTm Ra fi, Bayrut 1997, s. 226227,

“ Por. K. Kumaniecki, Historia kultury starożytnej Grecji ،’ Rzymu, Warszawa 1987, s. 249. 
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niu, aby pragnęli takiej pomocy. Dla sunnickiego Turka, uznającego duchowe 
zwierzchnictwo kalifa abbasydzkiego i świecką władzę suftana Wielkich Seldzukw, 
obraz Syrii pozostaje nader dwuznaczny: na północy, w Aleppo, panuje Ridwan, który 
konsekwentnie odmawia udziału w wyprawach przeciw krzyżowcom, skłania się ku 
schizmatyckiej doktrynie szyickiej (a przez pewien czas nawet uznaje zwierzchnictwo 
konkurencyjnego wobec Bagdadu kalifatu fatymidzkiego) i sponsoruje penetrację asa- 
synów na obszarze Lewantu. Duqaq bierze udział w ruchu antykrucjatowym, jednakże 
nie przeszkadza mu szerząca się w podległych mu krainach propaganda ismailicka 
i udziela zbrojnego poparcia silom sultanskim na tyle tylko, aby nie zburzyć kruchej 
równowagi sil w regionie - innymi slowy, jak to pokazał przykład odsieczy Antiochii, 
jest gotów na wszystko, byleby tylko Mosul lub Aleppo nie uzyskaty nad nim przewa- 
gi. Jego następca, Tugtakin, za poduszczeniem Ridwana, wdaje się w bliższe jeszcze 
konszachty z asasynami. Dodajmy do tego złączone politycznym przymierzem Egipt 
i Bizancjum; nie do końca jasne kontakty dyplomatyczne pomiędzy nimi, Frankami 
i emiratami syryjskimi; oraz liczne male miasta-panstwa, troszczące się jedynie o za- 
chowanie niepodległego bytu. Wydaje się, że wbrew powszechnemu przekonaniu, 
świat islamu - a właściwie jego serce, którym byty ziemie bezpośrednio podlegle sut- 
tanatowi Wielkich Seldżuków na terenie Iraku oraz Persji - nie opuścil w potrzebie 
zagrożonej Syrii, a jedynie z rzadka byt w sanie zdobyć się na dostatecznie duże śród- 
ki, aby prowadzić kampanie przy braku współpracy ze strony lokalnych władców albo 
wprost w obliczu ich otwartej wrogości, w każdym razie reakcja kalifa jest natychmia- 
stowa:

„(491/1098) w tym roku kalif wysłał posłańca do sultana Barkiyaruqa, wzywając go do 
walki z Frankami - przedstawiając spraw? jako poważną i wzywając do podjęcia kroków za- 
radczych, zanim nabiorąsil”".

Kalifat we wspomnianym okresie odgrywa symboliczną już tylko rolę w sferze po- 
litycznej - o militarnym znaczeniu nie ma nawet mowy. Ksiqżę wiernych88 występuje 
jedynie jako autorytet duchowy - a zatem odpowiedz na taki apel zależy wyłącznie od 
sultana seldżuckiego. Dla niego gowny obiekt troski stanowi Persja oraz Irak, stale 
wstrząsane wewnętrznymi konfliktami.

" Ibn al-A٥r, op.cit., t. 6, s. 382.
.Arab, amir al-mu 'minuta - oficjalny tytul kalifów bagdadzkich أ
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Palestyna

„Bogini (Fortuno) 
[...] Obyś na nowo stępioną 
Bron poostrzyla i zwróciła groty 
Na Massagetów" i Arabów roty””.

Kłopoty Turków na póhtocy zapewniają Fatymidom upragnioną okazję do restytu- 
cji swych wpływów w Palestynie. Wprawdzie rozmowy z krzyżowcami pod Antiochią 
nie przynoszą rezultatów, ale wezyr al-Afdal wobec klęski Seldzuków pod Antiochią 
ma wolną rękę na potudniu”. Nadchodzącą kampanię ulatwia stanowisko władcy 
Aleppo, tradycyjnie juz poróżnionego ze swymi pobratymcami i wykazującego rosnące 
zainteresowanie doktryną szyick 2.

Je o lirna znad je się dówczas (91/1098؛) pod zar^detTi braci Artukidów Su؛ qmana i Ugziego٥ , ich siostrzeńca Sawinga oraz bratanka Yaqutego. Lenno pOyznat 

im jeszcze Tag ad-Dawla Tum؛, a obecnie nominalnie podlegają zwierzchności Du- 
qaqa z Damaszku. Dysponujący niewielkimi silami Artukidzi nie mogą liczyć na ry- 
chłą odsiecz suzerena. Swoje nadzieje pokładają raczej w sile obwarowań miasta, jed- 
nakze al-Afdal dobrze przygotował oblężenie i wojska fatymidzkie przez ponad czter- 
dziesci dni ostrzeliwują miasto z - nomen omen - przeszto czterdziestu katapult , 
rujnując znaczną część murów. Jerozolimą kapituluje, a wzięci do niewoli Artukidzi, 
traktowani z należnymi honorami, wkrótce’5 zostają odesłani do Damaszku, skąd udają 
się na północ - do Iraku i północnej Syrii’٥. Jak Się wydaje, Duqaq nie dysponuje do- 
statecznymi środkami do odparcia Egipcjan, przezywających w międzyczasie kotko- 
trwale, choć spektakularne odrodzenie militarne oraz gospodarcze, które zawdzięczają 
w dużej mierze sprawnej administracji wezyra al-Afdala. Ponadto mądrość polityczna

.Massageci - wojownicze plemię scytyjskie ze stepów nadkaspijskich أ
١٥ ءةا. ٦  O do (Fortuna)
[...]outinamnova
incude dijfmgas retusum in
Massagetas Arabasque Jerrum

(tlum. j. Zawirowski, K.H. Flakkus, op.cit., 1.1, s. 142-145.)
'A.Q. Qasim, Mahiyyat al-hurub as-satlbiyya, al-Qahira 1993, s. 126.

92 Przypomnijmy, że jeszcze na przełomie stycznia i lutego 1097/489 roku Ridwan, skłócony z sułtanem 
Persji, na krótko zastąpi! w hutbie imię kalifa abbasydzkiego fatymidzkim. Wtedy to ostrze przymierza 
skierowane było przeciw Duqaqowi; Ridwanowi mial się dostać Damaszek, a Egipcjanom Jerozolima. 
Jednoznaczne stanowisko Artukidów w Jerozolimie zmusito wówczas Ridwana do porzucenia zamysłów; 
szerzej na ten temat [w:] R. Grousset, op.cit., t. 1, s. 146.

" W przyszłości ród ten mial odegrać znaczącą rolę na północy. Awanturnicze dzieje Artukidów wykra- 
czają niestety, poza ramy niniejszej pracy, ale ciekawie omawia je w liczącym ponad 500 stron dziele 
'Imad ad-Dtn Hal, Al-Imarat al-artuqiyyaji al-Gazlra wa ai-Sam, Bayrut 1981.

9*  Runciman pisze, że oblężenie trwało 40 dni, a katapult bylo również 40 (S. Runciman, Dzieje..., t. 1, 
s. 243-244.), powołując się przy tym na Ibn al-Ara - ten jednak upiera się przy liczbach przekraczających 
40.

” Na początku ؟awwSla.
96 Ibn al-Atr, op.cit., t. 6, s. 383384; Ibn al-Qalanist, opcit., s. 221. 
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nakazuje powstrzymanie się od antagonizowania szyickich Fatymidów - do niedawna 
jeszcze władców Palestyny - w obliczu nie do końca jeszcze zidentyfikowanego za- 
grożenia frankijskiego.

Większość arabskich autorów przedstawia Duqaqa jako zdrajcę, który nie martwi 
się niczym oprócz swojej władzy i raz jeden tylko, w roku 1100, na prośbę Beduina ze 
wzgórz Golan atakuje Gotfryda i Tankreda, zmuszając ich do porzucenia łupów”. Na 
korzyść wladcy Damaszku przemawia spor pomiędzy Rajmundem z Tuluzy, który 
postanawia ruszyć na Jerozolimę drogą nadmorską a Tankredem, który obiera trasę 
leżącą w głębi lądu. Rajmund, choć niezbyt fortunny w walce, trzeźwo ocenia postawę 
Seldzuka, który, w przeciwieństwie do lokalnych książątek, na pewno wystąpi zbroj- 
nie, jeśli przekroczone zostaną granice jego włości".

Iftihar ad-Dawla, fatymidzki namiestnik Jerozolimy, nie może liczyć na pomoc ze 
strony Turków, którym właśnie odebrał miasto. Kiedy więc po odstąpieniu spod ‘Arqi 
na początku marca 1099 (rabi' at-tani 492) Frankowie ruszają na Święte Miasto, pozo- 
staje ono bardziej osamotnione, niż niedawno jeszcze Antiochia.

14 lipca 109^ roku Frankowie zdobywają Jerozolimę”. Towarzyszą temu rzezie, ze 
zgrozą relacjonowane nawet przez autorów łacińskich. Wbrew głęboko zakorzenione- 
mu poglądowi nie wydaje się jednak sluszne twierdzenie, jakoby brutalizacja sposobu 
prowadzenia wojny na Bliskim Wschodzie wynikała głownie z postępowania Franków. 
Zwolennikiem takiego poglądu jest Steve Runciman, wyjątkowo rzetelnie oddający 
zwykle stanowisko muzułmańskie:

„Masakra w Jerozolimie odbila się szerokim echem w całym ؛wiecie. Nikt nie wiedział, 
ilu ludzi zginęło, jednakie w Jerozolimie nie bylo już ani muzułmanów, ani żydów. Nawet 
wśród wielu chrześcijan rzei ta wywołała prawdziwą zgrozę, muzułmanie zaś, którzy do tej 
pory byli gotowi uznać Franków za nowy czynnik w tak powikłanej wówczas sytuacji poli- 
tycznej, doszli do przekonania, że za wszelką cenę należy ich usunąć z Bliskiego Wschodu. 
To właśnie ten krwawy dowód fanatyzmu chrześcijańskiego obudzi! na nowo fanatyzm mu- 
zulmanski. Kiedy w okresie późniejszym rozsądniejsi ,acinnicy starali się znaleźć jakąś piat- 
formę współpracy między chrześcijanami a muzułmanami, pamięć 0 tej rzezi stanowiła 
przeszkodę nie do przebycia”'“.

Przeciwne stanowisko, reprezentatywne dla wielu historyków arabskich, dość do- 
sadnie wyraża Yusuf Sami al-Yusuf, współczesny badacz syryjski, w dziele poświęco- 
nym bitwie pod Hi tn:

„Następnie plemiona turkmenskie wkroczyły do Syrii i dokonały w niej rzezi oraz znisz- 
czen w stopniu, jakiego Syria wcześniej nie doświadczyła. Pod dowództwem emira zwanego 
Atsiz'”' SeldZucy ruszyli na pohidnie, wkroczyli do Damaszku i poddali go rzeziom oraz 
zniszczeniu. Liczba mieszkańców w tym mieście spadla o jedną dziesiątą jak wspomina 
Sibt Ibn alGawzi w >>Mir’at az-Zam3n«' ٥؛  - a ocenit tę 1/10 na 5000 i również na 3000; to

” A. Maluf, opcit., s. 88-90.
” Rajmund z Aguilers, op.cit., XIV, s. 23, za: S. Runciman, Dzieje..., I. 1, s. 245-246. z drugiej strony 

pewien miejscowy chrześcijanin poinformował Rajmunda, Ze trasa w głębi lądu, choć zasobniejsza 
w Żywność, odznaczała się brakiem wody - S. Runciman, The First Crusade: Antioch ،0 Askalon [w:] 
.History..., op.cit., london 1969, s. 330 لر

” Obszerny opis przedstawił Ibn al-Apr [w:] op.cit., t. 6, s. 383.
S. Runciman, Dzieje..., t. l,s. 265.
General sultana seldZuckiego, Alp Arslana, zdobywca Jerozolimy.

'٥٦ Zwierciadło czasu.



Rozdział I 27

z kolei oznacza. Ze liczba mieszkańców Damaszku osiągnęła w polowie XI wieku co naj- 
mniej 30 000 ludzi”'“’.

Ten sam autor upadek cywilizacyjny Syrii będący konsekwencją wypraw krzyzo- 
wych w większym stopniu przypisuje Tukom niż brankom'“‘‘. Pogląd niewątpliwie 
przesadzony, ponieważ prawdziwe pokłosie ruiny zbiorą dopiero władcy mame!uccy'٥5.

Garść ocalałych uchodźców z Jerozolimy rozdziela się na dwie grupy; część podą 
 do Egiptu, pozostali zaś wybierają Damaszek i - dalej - Bagdad. Towarzyszy im ئ
kadi damasceński, Zayn ad-Din Abu Sa’d al-Harawi. w nietuzinkowy sposób przed- 
stawiając nieszczęścia muzułmanów syryjskich na dworze kalifa oraz w meczetach, 
wywołuje on gwałtowną reakcję ulicy‘ ٥, która zmusza Mustah ra bi-Llaha do podję- 
cia dzialan - niestety, bezskutecznych z uwagi na brak realnej władzy politycznej, 
ekonomicznej, a nade wszystko wojskowej.

Zwycięstwo nad Egipcjanami pod Askalonem"” w 1099 roku otwiera przed Fran- 
kami resztę fatymidzkich posiadłości w Palestynie. Zaskoczony Duqaq nie wykorzy- 
stuje okazji do zajęcia przynajmniej części przedmiotu twardej rywalizacji z al-Afda- 
lem. Jego położenie komplikuje stale odzywająca waśń z Ridwanem. Dzięki temu 
skąpy liczebnie hufiec Tankreda zajmuje spore polacie Galilei, nie wywołując reakcji

‘٠’ Yusuf Samt alYUsuf. opcit., s. 19.
’04 Ibidem.
 :.Na ten temat pisz wielu wspWczesnych historyków arabskich oraz dawnych kronikarzy - np دها

Niqula Ziydat, Dimaiqfi 'asr al-Mamdlik, Bayrut 1966; Sald ‘abd al-Fat h ‘A؟ur, Al- 'Asr al-mamalikifi 
Misr wa ai-Sam, al-Qahira 1965; Ahmad Muhtar allbadl, Qiyam dawlat al-Mamalik al-ulafi Misr wa إه- 
-Sam, al-Iskandariyya 1988; Ahmad ibn ‘All al-MaqrizI, Kitab as-suluk 11-ma‘rifat dowal al-Muluk, al- 
-Qahira 19561957 - a zwłaszcza Al-BasrawT, Ta 'rih al-Basrawi, safaliat maghula min ta 'rih Dimaiq fi 
'asr al-Mamdlik, red. Akram Hasan alUlabi, DimaSq 1988. Oczywiście, zdarzają się próby „wybielenia” 
reputacji wladców mameluckich, jak np. w książce Mahmuda Razi Sallma, 'Asr salatin al-Mamdlik wa 
nitaguhu al- 'ilmi M,٥ al-adabi (Maktabat al-Adab bilGamahir 1949), który koncentruje się np. na migracji 
uczonych do Syrii oraz Egiptu w ucieczce przed Mongołami (s. 18) oraz oficjalnym poparciu mamelukw 
dla historiografii (s. 92) - pod waninkiem, że ich dzieta ukazywały rządzących w przychylnym świetle. 
Przy okazji Mahmud Razi Salim podaje od strony 111 bogaty i cenny wykaz historii lokalnych - zarówno 
dotyczących Syrii, jak i Egiptu. Wykaz jest tym bardziej wartościowy, że większość z wyszczególnionych 
w nim dziel nie wyszla jeszcze dnikiem i nie figunije w zestawieniach bibliograficznych. Niektórzy auto- 
rzy, jak Ahmad AybaiS w dziele pt. Wasf Dimaiq fi ayyam al-malik ai-Zahir Baybars (DimaSq 1983), pró- 
bują wskazywać na zaslugi mameluków w zakresie budownictwa - w tym konkretnym przypadku znajdu- 
jemy opis palacu, jaki Baybars wzniósł w Damaszku (oprócz madrasy az-Zahiriyya), zapominając o ogólnie 
znanej rozrzutności władców mameluckich, budujących wciąż nowe siedziby kosztem infrastruktury kraju. 
Za to na mamelukach suchej nitki nie zostawia skądinąd odnoszący się do nich z pewnym sentymentem 
Akram Hasan alUlabl, opisujący ostatnie lata rządów mameluckich oraz początek władzy osmańskiej - 
Dimaiq bayna 'asr al-Mamdlik wa al- 'Utmaniyyinl500-1520 ADZ9O6-922 AH, DimaSq 1982. Praca al- 
-'Ulablego jest wręcz bezcenna z innego jeszcze względu - autor podaje wykaz rękopisów traktujących na 
temat okresu mameluckiego wraz z ich numerami katalogowymi w bibliotekach egipskich (np. Fawat ٥/٠ 
-Wafayat pióra Muhammada ibn Sakira al-Kutubiego, suplement do Wafayat a!-a'ydn Ibn Hallikana, figu- 
rający w bibliotece Dar al-Kutub w Kairze pod numerem 200). Każdy, kto zmuszony by! korzystać z bi- 
bliotek egipslcich oraz ich budzących kontrowersje katalogów, z pewnością doceni wysiłek historyka... 
W języku polskim dysponujemy dziełem pt. Barakat Gamala al-Ghitaniego w thimaczeniu Hanny Jankow- 
skiej (Warszawa 1990), znakomicie oddającym mroczne czasy skrajnej korapcji i upadku instytucji pań- 
stwowych w przededniu wkroczenia wojsk tureckich.

1“ Ibn al-Atlr. op cit., t. 6, 's. 384; współczesną interpretację ciekawie przedstawi! N. Hatun, ‘A. Zaytfln, 
op.cit., s. 102.

I“3 Opis bitwy: Ibn al Ar op.cit., t. 6, s. 386.
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syryjskiej ntetr0|0 ii i nie napotykając znaczącego oporu ٥؛ . Ludnosć nowo ؟odbitego 
księstwa وه gremialnie chroni się na terytoriurn damasceńskim - głownie w Hawan ie 
i Jordanii - jako że droga do Egiptu jest już w praktyce odcięta''".

Pierwsza utarczka ma miejsce około 18 stycznia 1100 roku'", gdy Boemund 
i Baldwin, wracając do swych północnych włości po intronizacji Daimberta na patriar- 
chę Jerozolimy, zostają zaatakowani przez Duqaqa opodal Baalbeku. Ponieważ ziemie 
te stanowią własność Seldżuka i zadowala się on jedynie przepędzeniem intruzów, cale 
zajście nosi wszelkie cechy demonstracji niezależności i gotowości do obrony.

Tymczasem Askalon, Cezarea i Akka plącą daninę Gotfrydowi"؛, co przeczy lan- 
sowanej tezie 0 zerwaniu stosunków z Frankami po rzezi w Jerozolimie. Podobnie 
mieszkańcy Jordanii ślą poselstwa, aby uzyskać dostęp do miast nadmorskich, gdzie 
mogliby sprzedawać nadwyżki swoich produktów. Gotfryd zaś stara się skierować 
handel do chrześcijańskiej Jafy"؛.

Władza Tankreda w Galilei nie ugruntowała się jeszcze i po jego odjezdzie niejaki 
„Gruby Kmieć” (lac. Grossus Rusticus -jak go nazywają krzyżowcy), gubernator as- 
-Sawadu''*,  wymawia mu posłuszeństwo i przyjmuje zwierzchność Damaszku. Tan- 
kred wzywa na pomoc Godfryda i razem w maju 1100 roku dokonują łupieżczego 
najazdu na włości niestałego wasala. Przerażony zniszczeniami Gruby Kmieć apeluje 
do Duqaqa, który z 500 konnymi znienacka uderza na tylną straż obładowanych zdo- 
byczą krzyżowców, rozbijając oddziały dowodzone przez Tankreda. Dopiero natarcie 
głównych sił frankijskich zmusza Damascenczyków do odwrotu. Pałający żądzą ze- 
msty Norman zbiera pod Tyberiadą posilki, po czym w sile 600 ludzi pustoszy as- 
-Sawad, resztę Gawlanu oraz Hawan z taką zaciekłością, że Duqaq zwraca się do 
niego z prośbą o zawarcie rozejmu. w tym samym roku 1100, Tankred w porywie 
pychy wysyła do Damaszku sześciu ludzi''؛ w poselstwie z żądaniem poddania kraju 
i przyjęcia chrześcijaństwa. Oburzony Duqaq każę ściąć postów, o ile nie przyjmą 
islamu. Czterech spośród nich wybiera śmierć, a jeden decyduje się na apostazję. Naj- 
prawdopodobniej byt to jeden z charakterystycznych dla ówczesnych dowódców sel- 
dżuckich napadów gniewu, wynikających z nadużywania wina - w przyszłości Tugta- 
kin wyniesie pijackie szaleństwo na jeszcze wyższy poziom.

٠“ Kampanię galilejską oraz towarzyszące jej wypadki wyczerpująco omawia s. Runciman, Dzieje..., 
t. 1,S.'283,286.

Nazwa z pewnością na wyrost, jednak, jak się wydaje, ambitnego Nonnana nie mogl zadowolić za- 
den mniej znaczny tytul.

"٠ Nie dotyczyło to, rzecz jasna, osobistości, które stać byto na podróż z licznym i dobrze zaopatrzonym 
orszakiem przez pustynne obszary Moabu. Kiedy w 100 ا roku Frankowie zaatakowali Akkę i po ciężkim 
oblężeniu zawarto rozejm, jej gubernator, emir Zahlr ad-Dawla al-ćuyuśt, przekonany o bezskuteczności 
obrony i braku szans na odsiecz, udat się do Damaszku. Tam zostal honorowo potraktowany przez Duqaqa 
i TugtakJna, a po jakimś czasie ruszy! do Egiptu: Ibn al-Qalnisr, op.cit., s. 232.

٠" Datowanie za: R. Grousset, op.cit., t. l,s. 196. Kronikarze arabscy nie umiejscawiają daty zajścia.
"2 Gibb pisze, że jeśli wierzyć Ekkehardowi, Gotfryd zawarl traktat handlowy z Askalonem i z Da- 

maszlciem - H.A.R. Gibb, 77,، Caliphate and the Arab States [w:] A History..., op.cit., s. 98.
113 s. Runciman, Dzieje...,t. 1, s. 288.
’ 14 Kraj w Gawlanie - od jeziora Genezaret na wschód do miejscowości 'Al.
"5 Istnieje też wersja arabska mówiącą o pięciu poslach (np. S.A. Barkawt, op cit., s. 182), choć jej 

zwolennicy nie podają źródeł. Ponieważ żaden z kronikarzy muzułmańskich owej doby nie wspomina 
o pięciu poslach, słuszniejszy wydaje się wariant udokumentowany w relacjach frankijskich.



Rozdział 1 29

Powodowany żądzą zemsty Tanked przez dwa tygodnie pustoszy ziemie Damasz- 
ku, nie natrafiając na najmniejszy choćby opor, gdyż muzułmanie przezornie schronili 
si? w ufortyfikowanych miastach - idąc zresztą za przykładem swego wladcy, a opusz- 
czony przez suzerena Gruby Kmieć powtórnie zostaje wasalem Tankreda' '٥.

W następnym roku (1101) Gotfryd ginie od przypadkowej strzaly w trakcie oblęże- 
nia Akki - co nie bez satysfakcji odnotowali muzułmańscy dziejopisarze - a tron Jero- 
zolimy przypada w udziale Baldwinowi, który przybiera już pelny tytuł „króla Jerozo- 
limy”. Posłuchajmy relacji kronikarza damasceńskiego:

„(494/1101) W tym roku Gotfryd"’, wda Jerozolimy, dotarł do portu w Akce i zaata- 
kowal go. Dosięgła go strzała i zmarl. A jeszcze wcześniej odbudowa, on Jaffę i oddal Tan- 
kredowi"’. Kiedy polegl Gotfryd, jego brat Baldwin'”, wladca Edessy, ruszyl do Jerozolimy 
z 500 konnymi i pieszymi. Na wieść o jego przejściu Duqaq zebral sily, a wraz z nim emir 
GanSh ad-Dawla, wladca Homs. Spotkal się z nim w pobliżu portu w Bej racie, gdzie po- 
spiesznie udal się też Ganah ad-Dawla ze swoim wojskiem. Zwyciężył nad nim i pojmał 
część jego towarzyszy”'“.

Nowy wladca Jerozolimy, Baldwin 1, ma się okazać przeciwnikiem po stokroć 
bardziej niebezpiecznym od swego brata. Jego panowanie rozpoczyna okres piano- 
wych i systematycznych podbojów, jakże rożnych od chaotycznej żywiołowości !krucjaty^.

óabala i Trypolis

Nienasycony apetyt regenta Antiochii uwiklal Damaszek w kolejną awanturę, tym 
razem na północ od miasta. Natychmiast po objęciu schedy po Boemundzie Tankred 
odrzuca resztę pozorów i otwarcie występuje przeciwko Bizancjum. Pierwszym celem 
ataku staje się Laodycea, jednak aby podjąć poważne działania przeciw temu miastu, 
należy zająć okoliczne tereny, w skomplikowanej mozaice politycznej, jaką przedsta- 
wia wybrzeże syryjskie w roku 1101, niektóre miasta znajdują się w rękach Franków, 
inne uznają zwierzchność Bizancjum, jeszcze inne wymieniają w modlitwie piątkowej 
imię kalifa fatymidzkiego, a pozostałe, niezależnie od tego, kto jest ich nominalnym

"٥ Na podstawie przekazu Alberta z Akwizgranu (Albert z Akwizgranu, op.cit., VII, 14, s. 516) [w:] 
s. Runciman, Dzieje..., t. 1, s. 289-290; na tym samym dziele (w wersji francuskiej Albert d’Aix) opiera 
swoją relację R. Grousset, op.cit., t. 1, s. 186.

"’Arab. Kundufrt.
"“Arab. Tankri.
"’ Arab. Bagdawtn al-Qummus.
"٠ Ibn al-Qalanisi, op.cit., s. 224225; identyczną wersję podaje też Ibn al-AtTr, op.cit., t. 6, s. 408. Kro- 

niki łacińskie obszerniej traktują incydent nad Psią Rzeką (arab. Nahr al-Kalb); relacje te zebral 
s. Runciman (Dzieje..., t. I, s. 304-306), podkreślając rolę emira Trypolisu, Fahr al-Mulka, którego pro- 
wiantowi oraz informacjom przyszły król Jerozolimy zawdzięcza! ocalenie.

ا’ا  W. i M. Hrochowie piszą wprost, że Baldwin I zapewni! sobie przejściową neutralność Damaszka! 
(W. i M. Hrochowie, w obronie Grobu Chrystusa, krzyżowcy w Lewancie, Warszawa 1992, s. 71), ale 
pamiętajmy, że w tym samym czasie Duqaq oraz jego atabeg Tugtakln uwikłali się w awanturę w mieście 
Cabaia. Poza tym praca czeskich autorów, bardziej popularna niż naukowa, zawiera wiele ciekawych - 
i celnych - wniosków na temat mchu krucjatowego.
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suzerenem, w praktyce pozostająw rękach lokalnych potentatów. Za rozmieszczeniem 
tych miast portowych często nie stoją żadne logiczne przesłanki. Jednym z kluczy do 
Laodycei jest położoną między nią a Tortosą óabala, teoretycznie podlegająca Trypoli- 
sowi, który z leolei również teoretycznie uznaje władztwo Egiptu. Ibn al-Atra trafnie 
ukazal złożoność sytuacji:

„(494/1101) Abu Muhammad 'Ubayd Allah ibn Man u znany jest jako Ibn Sulayha. 
Jego ؟ ؛؟ ciec byt rasem óabali w czasach, gdy Bizancjurn dominowało tarn nad muzulma- nami’؟ - i rozsądza! sprawy pomiędzy współwyznawcami. Kiedy oslabla wladza Bizancjum 

i ćabalą zawładnęli muzułmanie, przeszła ona pod władzę Galal al-Mulka Abi al- 
-Hasana ’Alego ibn ’Ammara, wladcy Trypolisu, a Mansur tradycyjnie sprawował nad nią 
rządy. Po śmierci Man ura zastąpi! go syn, Abu Muhammad. Pokocha! on żołnierkę i wybra! 
karierę wojskową- i w niej ujawniły się jego zdolności. Ibn 'Ammar chcia! go schwytać, 
a on poruszony tym stawi! mu opór i wprowadzi! hutbę abbasydzką. Ibn 'Ammar zaoferowa! 
Duqaqowi ibn TutuSowi pieniądze, by na niego ruszy! i obieg!. Tak też uczyni!, ale niczego 
nie osiągnął, a jego towarzysza TugtakTna ugodziła w kolano strzala, po której pozosta! 
ślad”'؛’.

w przededniu ataku Tankreda dążący do niezależności gubernator fatymidzkiej 
óabali wypowiada posłuszeństwo i przywraca miasto zwierzchnictwu religijnemu 
Abbasydów. Jego pryncypal zwraca się o pomoc do sunnickiego Duqaqa, który w kaź- 
dy piątek przed swym własnym karze wymieniać kolejno imiona kalifa z Bagdadu oraz 
suwana Pers؛؛ - obrońców sunniznu Kiedy więc wecie 1101 roku Frankowie obie؛ 
gająóabalę ™, Ibn Sulayha znajduje się w całkowitej izolacji politycznej - w znacznie 
gorszym położeniu, nizli B g Siyan .kilka lat wcześniej. Atak kończy się fiaskiem, 
akonetabl Tankreda trafia do niewoli”؛, ale na przyszłość miasto potrzebuje silnego 
protektora. Wybór pada na Duqaqa, z którym konflikt wynikal jedynie ze „zlecenia” 
Ibn 'Ammara. Tymczasem Seldżuk angażuje się w bratobójczą kampanię na pólnocy:

„(493/1101) Al-Malik Sams al-Muluk Duqaq ibn Tag ad-Dawla skierowa! się z Damasz- 
ku ze swoim wojskiem do Diyar Bakm, aby go przejąć z rąk władcy. Dotar! do ar-Rahby na 
pustyni, doszed! do Diyar Bakru i zajął MiyafarqTn, gdzie ustanowi! legata dla obrony 
i ochrony miasta”'؛؛.

Po powrocie zaś od razu wdaje się w konflikt z raisem Damaszku z wpływowego 
rodu as-Suff. Spór ten, pozornie wygrany przez Duqaqa, ma w przyszłości zaowoco- 
wać co najmniej obojętną postawą przedstawicieli wtadz miejskich wobec potomków 
TutuSa:

„(494/1101) Al-Malik Sams al-Muluk Duqaq pochwyci! AmTra ad-Dawla Abu 
Muhammada ibn as-Sufi, ra’Isa Damaszku i pogodzi! się z nim dopiero w zamian za wszyst- 
kie pieniądze, jakie ten odda! do jego skarbca. Wypuści! go z więzienia i przywróci! na sta- 
nowisko”'؛’.

122 W trakcie kampanii cesarzy Nicefora Fokasa oraz Jana Tzimiskesa - s. Runciman, Dzieje..., t. 1, 
s. 3842; A. Krawczuk, دم, cesarzy bizantyjskich, Warszawa !992, s. 265-268.

12’ Ibn al-Apr, op.cit., t. 6, s. 400.
’24 Ibn al-Apr, op.cit., t. 6, s. 400.
125 Szerzej o frankijskiej stronie konfliktu: s. Runciman, Dzieje..., t. 2, s. 41.
 Ibn alQalanist, op.cit., s. 223. o nieobecności Duqaqa w Damaszku z powodu kampanii na pólnocy ؛2’

wspomina leź na stronie 226.
“1 Ibidem, S.T2.6.
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Jedynym człowiekiem w starej omajjadzkiej stolicy, z którym rozmowy przedsta- 
wiają jeszcze jakikolwiek sens, pozostaje atabeg Tugtak. Relacje Ibn al-Atlra oraz 
Abu al-Fida' są pod tym względem zgodne; pierwszy z nich pisze:

„(494/1101) Następnie Ibn Sulayba dowiedział się. Ze Frankowie nie porzucili planów 
wobec miasta i nie bylo nikogo, kto by im w tym przeszkodzi!. Posłał więc do atabega 
TugtakTna, prosząc go o przysłanie zaufanego człowieka, który przejąłby od niego port 
w óabali i bronil go, aby on sam mógł dotrze، do Damaszku z dobytkiem i rodziną. Atabeg 
przystał na tę prośbę i wyslal do niego Tag al-Muluka BurTego, swego syna. Ibn Sulayba 
wydal mu miasto i ruszyl do Damaszku. Poprosi! też, by TugtakTn wyprawi! go do Bagdadu, 
co ten uczyni, - i wyslal z nim eskortę, lctóra towarzyszyła mu aZ do ai-Anbar”'؛’.

Charakterystyczne, że wladcy malych miast syryjskich nagminnie i bez widocznej 
troski o nie, porzucają swych poddanych na pastwę losu. Tak uczyni! już emir Akki, 
Zahr ad-Dawla al-٥uyu؛i - i podobnie mial w przyszłości postąpić Ibn 'Ammar. Ibn 
al-Qalanisl tłumaczy wprawdzie zacliowanie Ibn Sulayhy chęcią sprowadzenia pomocy 
z Bagdadu'؛’, jednak, podobnie jak w przypadku kadiego Trypolisu, nie wyjaśnia to 
powodu ewakuacji rodziny i skarbca:

„Co zaś się tyczy kadiego Abu Muhammada, wladcy óabali znanego pod imieniem Ibn 
Sulayba, to przewidzi on swe pieniądze i rodzinę do Damaszku, a następnie do Bagdadu”'”. 

Ściga już go tam nienawiść bylego zwierzchnika, który natychmiast zaczyna do- 
magać się jego glowy:

„(494/1101) Kiedy Abu Muhammad znalazł się w Damaszku, Ibn 'Ammar, wladca Trypo- 
lisu, posła, do króla Duqaqa'؛' mówiąc: »wydaj mi Ibn Sulayh ‘golego’; zabiera wszystkie je- 
go pieniądze, a ja dorzucę to tego jeszcze 300 000 dinar6w<< - jednak on nie uczyni, tego”'؛؛. 

Dalsze dzieje nieszczęsnego wladcy óabali są zapowiedzią losów wielu innych sy- 
ryjskich wygnańców wysokiego rodu, którzy szukają pomocy lub choćby bezpieczne- 
go schronienia w sercu świata islamu, tymczasem oczekuje ich zdrada i nędza:

„Kiedy Ibn Sulayha dotarl do al-Anbar, spędzi, tam kilka dni, a następnie uda, się do 
Bagdadu, gdzie przebywa, suhan Barkiyaruq. Wówczas najwyższy wezyr Ibn al-Muhasin 
w zwal go do siebie i rzeki: wSułtanjest w potrzebie, a żołnierze domagają się tego, czego 
nie posiada; chcemy od ciebie 30 000 dinarów, które będą dla niego wspaniałym darem*( ”' ’. 

óabala na krótko jedynie pozostaje w sferze wpływów Damaszku:

„Nad miastem ćabala panował qadi Abu Muhammad ‘Ubayd Allah Man u, znany jako 
Ibn Sulayba. Obiegli go Frankowie, więc posła, do TugtakTna, atabega Duqaqa prosząc go, 
aby wysla, kogoś, kto praejmie od niego ćabalę i obroni ją. Atabeg DuqSqa. TugtakTn, po-

.Ibn al-Apr, op.cit., t. 6, s. 400 ’؛’
.Ibn al-QalanisT, op.cit., s. 226 ’؛’
13٠ Abu al-FidS’, op.cit., t. 2, s. 302.
 I Nie do końca wiadomo, czy chodzi tu na pewno 0 Duqaqa, czy też TugtakTna. Pierwszego z nich nie؛'

bylo w Damaszku w czasie pobyto Abu Sulayhy, a poselstwo w niewiadomym kierunku gdzieś na północy 
(wladca Damaszku móg, przebywać pod ar-Rahbq, Diyar Bakrem, bądź MiyafSrqTnem) wydaje się malo 
prawdopodobne. Gdyby nawet do niego doszlo, to w ogarniętym pożogą wojenną kraju szanse praekazania 
listu i dostarezenia odpowiedzi na czas nie byty duże.

.Ibn al-Apr. op.cr'،., t. 6, s. 400 ؛؛'
m Ibidem, s. 400401.
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s٠a٠ zatem do niego swego syna, Tag al-Muluka Burego'", ten zaś po zajęciu Gabali zatru- 
wal życie jego mieszkańcom. Lud Gabali napisał więc do Abu *Ali  Ibn Muhammada Ibn 
‘Ammara, wladcy Trypolisu. skarżąc się na czyny Burlego. Wysłał do nich wojsko, a oni 
zebrali się, stawili czoła BurTemu, i pokonali jego towarzyszy oraz żołnierzy. Ibn ‘Ammar 
opanował Gabalę, zaś BurT zostal pojmany i poprowadzony do Trypolisu, gdzie Ibn ‘Ammar 
godnie go przyjął, po czym odeslal do jego ojca, Tugtakina”'".

Podobnie spraw? przedstawia Ibn al-Qalanisl'؛؛ oraz Ibn al-AtTr, który dodaje jesz- 
cze, jak kadi Trypolisu wytłumaczy! się przed Turkami z Damaszku:

„(494/1101) Jeśli zaś chodzi 0 Tag al-Muluk Burlego, to kiedy zawładnął ćabalą zatru!, 
wraz ze swymi towarzyszami, Zycie mieszkańcom miasta - dokonywali na nich czynów, 
które ci znienawidzili. Postali więc do kadiego Fahr al-Mulka Abu 'Ali 'Ammara ibn 
Muhammada ibn 'Ammara, wladcy Trypolisu, i poskarżyli się na to, co im uczyni!. Prosili 
0 przysłanie im paru towarzyszy, aby im przekazać miasto. Tak też uczyni!; wysta! do nich 
wojsko, które wkroczyło do Gabali i przyłączyło się do jej mieszkańców. Starli się z Tag al- 
-Mulukiem i jego świtą. Turcy zostali pobici, a wojsko Ibn 'Ammara zawładnęło Gabalą 
i pojmalo Tag al-Muluka. Powiedli go do Trypolisu, gdzie Ibn 'Ammar przyją! go z hono- 
rami, podjął łaskawie i odesłał do ojca do Damaszku. Przeprosi! też Tugtakina wyjaśniając 
mu sytuację - obawial się bowiem. Ze Gabalą zawładną Frankowie”'".

Interpretacja wyżej opisanego epizodu jest złożoną. Ren Grousset pisze, że uka- 
zuje on wrogość rniędzy Trypolisem a Turkami z Damaszku - fundament przyszłego 
sukcesu Franków'؛®. Tymczasem chodzi 0 szerszy konflikt pomiędzy Seldżukami, ich 
potomkami i gubernatorami, którzy zajęli syryjski interior, a uznającymi egipskie 
zwierzchnictwo mieszkańcami miast nadbrzeżnych oraz samymi Fatymidami. Turcy 
usiłują uzyskać dostęp do morza, ale zdobycie ufortyfikowanych portów jest praktycz- 
nie niemożliwe bez udziału floty, której nigdy nie posiadali - pamiętajmy, że w analo- 
gicznej sytuacji dopiero miasta wloskie umożliwią Frankom opanowanie wybrzeża 
lewantynskiego. Znacznymi silami morskimi dysponująjedynie Egipcjanie i Bizantyj- 
czycy - w omawianym okresie tradycyjnie już sprzymierzeni przeciwko tureckim na- 
jeźdźcom, z kolei żadna z potęg morskich nie wazy się stawić czota Seldżukom 
w głębi lądu, 0 ile nie zostaną oni osłabieni przez czwartą siłę - w tym przypadku 
krzyżowców. Lokalni wladcy w rodzaju Ibn Sulayhy łudzą się, że w razie konfliktu 
z suzerenem mogą utrzymać stan posiadania, zmieniając orientację polityczną. Jak 
zludne są to nadzieje, świadczyć może los Ibn Sulayhy, który w żadnym wypadku nie 
mia! szans na zachowanie Gabali. Wreszcie dla wielonarodowej ludności dostatnich 
i spokojnych miast nadmorskich oddziały Duqaqa, Tugtakina, Ridwana czy innycli 
dowódców z kręgu seldżuckiego, składające się glównie z najemnych i żądnych !upu 
Turków oraz Turkmenów nie mieszczą się w kręgu sąsiadów, z którymi można sobie 
ułożyć pokojową koegzystencję - stąd konflikt między mieszkańcami Gabali a woj-

1’4 W niektórych dziełach - między innymi pewnych redakcjach pracy Abu al-Fida' - syn atabega. Burt, 
nazywany jest Trim. Nie jest to jednak dominująca wersja; tym bardziej że od jego przydomka powstała 
nazwa dynastii Burydów. Raz jeszcze okazuje się, że pismo arabskie, tak znakomicie oddające specyfikę 
język w semickich, nie nadaje się do większości innych języków (jeszcze większy dramat powoduje zasto 
sowanie alfabetu arabskiego do języka perskiego).

Abu al-Fida’, op.cit., t. 2, s. 302.
1’6 Ibn al-QalSnisi, op.cit., s. 226.
I” Ibn al-Atlr, op.cit., t. 6, s. 401.
I” R. Grousset, op.cit., t.l.s. 210-211.
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skiem Tag al-MulOk Burego, teoretycznie sojusznika i wybawcy z ciężkiego położę- 
nia. Późniejsze tragiczne losy Trypolisu wynikają nie tyle z wrogości Damaszku, która, 
gdyby nawet rzeczywiście miata miejsce, musiataby ustąpić wobec wspólnoty intere- 
sów, ile z fatalnego położenia strategicznego. Planując dalszą ekspansję, Frankowie nie 
mogą pozostawić pasa miast muzułmańskich, oddzielających Królestwo Jerozolimy 
wraz z lennym Księstwem Galilei z jednej strony - od Księstwa Antiochii i Hrabstwa 
Edessy z drugiej.

Tymczasem w rejonie Trypolisu pojawia się nowe zagrożenie. Po burzliwej prze- 
prawie przez Azję Mniejszą do Syrii wkraczają resztki wojsk Rajmunda z Tuluzy. 
Kronikarze muzułmańscy wyolbrzymiają zarówno liczebność jego oddziałów, jak 
i ilość poległych - do przesady numerycznej w średniowiecznych tekstach arabskich 
należy się przyzwyczaić. Nie ulega natomiast wątpliwości rozmiar klęski zadanej przez 
upokorzonego w trakcie I krucjaty Qilig Arslana:

 Wcześniej jeszcze'" Frank Sangtl140 - niech go Bógprzeklnie - spotkał się (؛495/1102;,
z Qilig Arslanem ibn Sulaymanem ibn QutlumiSem, władcą Iconium'4'. Sangl mial 100 000 
żołnierzy, a Qilig Arslan niewielu. Starli się ze sobą Frankowie ponieśli klęskę; wielu z nich 
poległo i wielu trafilo do niewoli, a Qilig Arslan wrócił z niezliczonymi lupami. Sangl 
uszedl z 300 ludźmi i dotarl do Syrii”'42.

Na początku 1102 roku Rajmund wraz z kilku ocalałymi baronami - i rzeczywiście 
300 ludźmi - zdobywa Tortosę dzięki pomocy floty genueńskiej. Następnym etapem 
budowania czwartego z kolei państwa krzyżowców ma być Trypolis, którego wtadca, 
ten sam Ibn ’Ammar, który przy mimowolnej pomocy Damaszku niedawno odzyska! 
Gabalę, wzywa na ؟omoc Duqaqa i Yahira z Homs٠٩ Oba١j natychmiast ruszają 
z odsieczą. Wobec dwudziestokrotnej przewagi muzułmanów 44 sprawa Rajmunda 
przedstawia się w czarnych barwach. Starcie przybiera jednak niecodzienny obrót, 
a najlepsza relacja wyszla spod pióra Ibn al-Atra:

„Wladca Trypolisu, Ibn 'Ammar, posłał do emira Yahira, następcy Gana‘ha ad-Dawli 
w Homs, i do Duqaqa ibn TutuSa, mówiąc: ))Dobrze jest uprzedzi، Sangtla, gdy jest w tak 
bliskiej gotowości(*.  Wyszedł więc emir Yahir, a Duqaq wysla, 2000 Żołnierzy. Doszły do 
nich posiłki z Trypolisu, więc stanęli u bram miasta i tam starli się z SangTlem. Ten zaś wy- 
prowadzi, stu spośród swych żołnierzy przeciwko mieszkańcom Trypolisu; stu na żołnierzy 
damasceńskich; a pięćdziesięciu przeciwko wojskom z Homs. Sam zostat z pięćdziesięcio- 
ma. Co do armii z Homs, to rozpierzchła się na sam widok, a za nią podążyły oddziały da- 
mascenskie. Mieszkańcy Trypolisu stawili czola setce, która ich zaatakowała. Kiedy ujrzal 
to SangTl, zaatakował z pozostałymi 200 i pokona, ich - zabi, ich 7000, staną, pod Trypoli- 
sem i obiegi go”'4؛.

Ibn alAir kreśli te slowa w wiadomościach roku 1102, podczas gdy anatolijskie zajścia miały miej, 
see w 1101 roku.

'4٠ Tak nazywano Rajmunda w kronikach arabskich - od nazwiska rodowego: de Saint-Gilles.
'4' Dzisiejsza Konya - stolica sułtanatu seldżuckiego w Azji Mniejszej.
'42 Ibn alAIr, op.cit., t. 6, s. 420-421.

.Ibn al-Qalanist, op.cit., s. 228 د4'
144 s. Runciman, Dzieje..., t. 2, s. 62.
.Ibn a!-A،tr, op.cit., t. 6, s. 421 ؛4'
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Reszt؛! niedoszłej odsieczy dla Trypolisu powracaj؟ w rozsypce do macierzystych 
miast 22 gumada al-ahira 495 roku (13 kwietnia 1102) ٠٥. Trudno dziś jednoznacznie 
stwierdzić, czy tak niespodziewane rozstrzygnięcie wynikało z zaciekłości ؟ranków, 
tchórzostwa Turków, czy też zdrady - jak na przykład pisze Amin Ma’luf’٠7. Należy 
jednak pamiętać, że w początkowym okresie ruchu krucjatowego sytuacje, w których 
nieliczny hufiec frankijski rozbija przeważające siły muzułmańskie, nie należą do 
rzadkości - przynajmniej do czasu, kiedy Turcy nauczą się skutecznie zwalczać cięż- 
kozbrojnąjazdę frankijską.

„Drole de Guerre"

Nieudana, czy też pozorowana, próba niesienia pomocy Trypolisowi, jest ostatnią 
ze znaczących akcji militarnych Duqaqa, skierowanych przeciw Frankom. Dodajmy, 
że operacje te mają miejsce niejako w oderwaniu od stosunków z Jerozolimą, które 
układają się poprawnie - co nie dziwi z uwagi na wspólnotę interesów. Emirat dama- 
scenski placi nawet przez pewien czas trybut królowi Jerozolimy'" - prawdopodobnie 
nie tyle z tchórzostwa politycznego, ile dla utrzymania bezpieczeństwa i spójności 
szlaków handlowych do portów libańskich. Ponadto w ramacli nonnalizacji wzajem- 
nych relacji Duqaq przekazuje Baldwinowi 50 000 bizantdw za jeńców wziętych do 
niewoli w bitwie nad Psią Rzeką, CO rozwiązuje na jakiś czas^roblemy finansowe cierpiącego na chroniczny brak gotówki Królestwa Jerozolimy' . Nieufność, chyba 

uzasadniona, wobec al-Afdala i dobre stosunki gospodarcze z Frankami sltutecznie 
powstrzymują Damaszek przed niesieniem pomocy atakowanej Akce. Runciman pisze:

„Byt to główny port przeładunkowy towarów wysyłanych z Damaszku do krajów Za- 
chodu, a zdobycie Akki przez chrześcijan nie zatamowało tego handlu, ponieważ leżał on 
w interesie muzułmańskiej ludności miasta”'؛“.

Relacja Ibn al-Atlra wolna jest od oceny postawy Duqaqa:
„(497/1104) Kiedy Frankowie skończyli z óubaylą, ruszyli na Akkę-aw oblężeniu jej 

udzieli, im pomocy Baldwin'؛', król Franków i władca Jerozolimy. Stanęli pod miastem 
i obiegli je na lądzie i morzu. Gubernatorem byt człowiek 0 imieniu Bana, znany jako Malik 
al-Guyu؛ al-Afdal, który wyda, im zaciętą walkę. Atakowali go po wielekroć i nie by, w sa- 
nie obroni، Akki. Opuści, ją więc, a Frankowie zawładnęli miastem mieczem i przemocą; 
uczynili w nim straszne rzeczy. Gubernator uda, się do Damaszku'7؛, gdzie zamieszka,; na- 

stępnie ruszy, do Egiptu i wytłumaczy, się przed al-Afdalem - ten zaś przyjął jego uspra- 
wiedliwienie”’ 4 * .’؛

M6 Ibn al-QalSnisi, op.cit., s. 228.
147 A. Maluf. op.cii., s. 96-97.
.Por. A. Maluf, opcit., s. 90 ’ا4
.Albert z Akwizgranu, op.cit., VII, 52, s. 541-542; za: s. Runciman, Dzieje..., t. 2, s. 74 ’ا4
.s. Runciman, Dzieje..., t. 2, s. 88 هاا
.Arab. Bagdawtn ادا
152 Wedug Ibn al-Qalanistego - w trzeciej dziesiątce Sa’bana.

Ibn al-Apr, op.cit., t. 6, s. 438. Podobny opis: Ibn aI-Qalanist, op.cit., s. 232.
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Natomiast Ibn al-Qalanisl twierdzi, Ze Duqaq pozytywnie odpowiada na apel Egip- 
cjan i nosi się z zamiarem udzielenia im wsparcia w kampanii pod Akką, jednak prze- 
szkodzi mu w tym choroba, która ostatecznie doprowadzi do jego śmierci:

„(496/1103) Kiedy DuqSq uregulował sprawy Homs'4؛ i powziął stosowne postanowię- 
nia, wrócił do Damaszku na początku ramadana (w czerwcu), z Egiptu wojsk wyruszyły 
lądem i morzem pod dowództwem śarafa al-Maali, syna al-Afdala SahinSaha'؛؛. Napisal on 
w tej sprawie wezwania o pomoc w prowadzeniu dzihadu - 0 pomoc ludzi i miast, jak rów- 
niez o wysłanie wojska damasceńskiego. Zgodzono się'5٥ na to, jednakże marszowi prze- 
szkodziły wypadki, jakie zaszly i wydarzenia, jakie nastąpiły”'؛’.

154 Patrz niZej.
٠” Zwracam uwag؛ na stary perski tytul achamenidzki.
.Duqaq ؛Zgodzi! si ؛5'
٠” Ibn al-Qalanisl, op.cit., s. 231.
I” Jako członkowi rodu SeldZukw przyshrgiwal mu tytul „malik” - król; por. s. Runciman. Dzieje..., t. 2,

159 W al-Gazftze.
Chodzi jeszcze o wypadki roku 1101, opisane przy okazji zajść w Gabali.

161 Ibn al-Atr, op.cr'،., t. 6, s. 432433.
162 „Łagodność” - polityka Gajusza Juliusza Cezara wobec przedstawicieli pokonanego stronnictwa 

pompejanskiego; gorąco wychwalana przez Cycerona.
“’Tugtakn

Emir, a właściwie król'58 Damaszku w ostatnich dwóch latach swego życia skupia 
się głównie na konsolidacji swego państwa i rozciągnięciu władztwa na szereg miast- 
-państw, które wykorzystują zawieruchę wojenną i osiągają względną niezależność. Za 
pierwszy cel obiera sobie ar-Rah , z którą mial na pieńku jeszcze w czasach pamięt- 
nej wyprawy na Diyar Bakr w 1101 roku:

„(496/1103) W abSnie tego roku (maj 1103) Duqaq ibn Tutu؛, wladca Damaszku, opa- 
nowa! miasto ar-Rahba'؛’, które pozostawało w rękach człowieka o imieniu Qaymaz - jed- 
nego z namiestników sultana Alp Arslana, który zawładnął nim, kiedy zostal zabity Kirbuga. 
Duqaq i jego atabeg Tugakin ruszyli więc na niego i obiegli, a następnie odstąpili'“. Qay- 
maz zmarl w safarze tego roku (listopad-grudzien 1102), a jego miejsce zajął niewolnik tu- 
recki o imieniu Hasan. Wielu Zolnierzy odeszlo od niego, a on kazal wymieniać w hutbie 
swoje imię. Bat się Duqaqa, czego nie kryl - pojmal grupę dowódców, których się obawia! 
i uwięzi! ich. Zabil takZe grupę znamienitych obywateli miasta, a pozostałych pojmal i skon- 
fiskowal ich majątki. Zatem Duqaq ruszyl na niego i obiegi, a ludność wydala mu miasto. 
Hasan stawi! mu opór w cytadeli. Duqaq przyjął jego kapitulację, a on wydal mu cytadelę 
i przydzieli! liczne lenna w Syrii. Duqaq wydal rozporządzenia regulujące wewnętrzne 
sprawy ar-Rahby, dobrze traktowa!.jej mieszkańców, wyznaczy! legata odpowiedzialnego za 
jej obronę i udal się do Damaszku”'®':

Powyższa relacja pióra Ibn al-Atra stanowi wzorcowy niemal opis odzyskania 
miasta przez dobrego króla; wiemi, acz gnębieni przez tyrana mieszkańcy ochoczo 
spieszą pod sztandary prawowitego wladcy, a ten, z iście cezariańską clementią154 * * * * 159 * 161 162 
przebacza buntownikowi i uklada się z nim, by zaoszczędzić ludności miasta dalszych 
cierpień, żadna z legend arturiańskich czy karolińskich nie mogla przedstawić pięk- 
niejszego archetypu sprawiedliwego i łagodnego monarchy. Ibn al-QalanisT kreśli jed- 
nak inny obraz:

„(496/1103) Duqaq i atabeg Zir ad-DTn'٥’ wyruszyli z wojskiem z Damaszku, kierując 
się do ar-Rahby. Napadli na nią nękali i odcięli dopływ zaopatrzenia. Do tego stopnia nasi- 
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liii ataki, że mieszkańcy musieli prosi، o pokój dla miasta i dla siebie samych. Uzyskali po- 
kój, a miasto wydano mu po gwałtownej walce. Kampania miala miejsce w miesiącu guma- 
da al-ahira (marzec-kwiecień 1103). Duqaq wydal stosowne zarządzenia, ustanowi! zaufa- 
nych ludzi do obrony miasta, podjął decyzje regulujące sytuacją w mieście i wyjechałw piątek 2؛ tego miesiąca ٠(2 kwietnia)‘, powracając do Damaszku” -

A zatem zdobycie miasta nie obylo się bez krwawej walki i cierpień jego ludności - 
bowiem, jak zawsze w podobnych sytuacjach, pierwszeństwo w aprowizacji należeć 
musi do garnizonu. Mieszkańcy zaś zwracają się do Duqaqa powodowani nie tyle lo- 
jałnością wobec wladcy, co widmem śmierci głodowej. Nie umniejsza to w niczym 
sprawności i szybkości, zjakąSeldZuk przywraca swą władzę w mieście, w świecie 
równowagi sit, gdy każdy wladca posiada zarówno kilku potencjalnych wrogów, jak 
i kilku potencjalnych sprzymierzeńców - przy czym granica pomiędzy sojusznikiem 
jest nader plynna i chwilowa - dluga wojna prowadzić może do utworzenia doraźnej 
koalicji ukierunkowanej na wykorzystanie nieobecności gospodarza - nie mówiąc już 
o wrogach wewnętrznych. Oczywiście, dostępne dane nie pozwalają nam osądzie, jaki 
udzial w kampanii na północy przypada atabegowi Duqaqa, Tugtakinowi. Lakoniczna 
wzmianka Abu al-Fida’ nie rozstrzyga sporu:

„(496/1103) DuqSq ibn TutuS ibn Alp Arslan, wladca Damaszku, ruszyl do ar-Rahby, 
zajął ją, obwieści! swoje postanowienie, po czym wrócił do Damaszku'"‘؛.

Istotnym zagrożenie^ stają się niedawno przybyli do Syrii isrnailici-jak nazywa- no osławionych asasynów‘“. Ponieważ Ridwan udziela im schronienia i poparcia, 

naturalnym celem-ataków radykalnych szyitów staje się polityczny przeciwnik wladcy 
Aleppo -jego brat, którego prawdopodobnie nie zdążą uśmiercić jedynie ze względu 
na krótki czas życia, jaki mu jeszcze pozostał. Nieprzejednanie wrogiego Frankom 
óanaha ad-Dawlę Husayna z Homs śmierć z ręki zabójców spotyka 15 ragaba 495 (4- 
-5 maja 1102) roku, podczas wizyty w meczecie - miejsce zamachu staje się już nie- 
mai wizytówką asasynów - a miasto ogamia chaos i panika:

„(496/1102) Lud Homs zaniepokoi! się z powodu tego wydarzenia i przerazi, się. 
a większość mieszkających w nim Turków ucieka do Damaszku. Sytuacja w Homs ulegla 
destabilizacji i posiano do Duqaqa z Damaszku, prosząc go o wysianie kogoś, kto przejmie 
miasto - i kto zajmie się jego obroną, zanim wiadomość dotrze do Franków, a ich apetyty 
sięgną Homs. Duqaq i atabeg Zahir ad-DTn wyruszyli z wojskiem z Damaszku i dotarli do 
Homs. Opanowali je i zawładnęli cytadelą- a zbieg to się to z przybyciem Franków i ich po- 
stojem pod ar-Rastan, skąd mieli je zaatakować. Kiedy Frankowie dowiedzieli się o tym, po- 
rzucili plany i odstąpili od miasta”“’.

Warto poświęcić chwilę zastanowienia informacji o ucieczce miejscowych Turków 
do Damaszku. Wskazuje ona na wciąż żywe animozje pomiędzy arabską ludnością 
i autochtonicznymi chrześcijanami zjednaj strony, a niedawnymi jeszcze najeźdźcami, 
którzy nie zdążyli się jeszcze wtopić w lokalną społeczność. Duqaq, podobnie jak w ar- 
-Rahbie w relacji Ibn al-Atra, okazuje łagodność, która zyskuje mu poklask miejsco- 
wej ludności. Ludność miasta oraz doradcy óanaha ad-Dawli doceniają też fakt, że jest

164 Ibn al-Qalanisi, op.cit., s. 229.
.Abu al-Fida’, op.cit., t. 2, s. 306 ؛“

Zwani też „batynitami” z uwagi na ezoteryczne wierzenia. 
Ibn al-Qalanisi, op cit., s. 230.
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sunnitą-jak większość mieszkańców Homs. Na niczym spełzają usiłowania wdowy po 
emirze, hatun, kra jako matka Ridwana wysyła do niego gońców. Sympatyk asasynow 
 główny podejrzany o zlecenie zabójstwa nie zyskuje akceptacji. Wypadki toczą się przy ؛
tym w zawrotnym tempie, bowiem Rajmund z Tuluzy na wieść o śmierci emira (a może 
wcześniej wiedząc, że zgon taki ma nastąpić?) próbuje wyzyskać sytuację i zdobyć mia- 
sto, które zresztą wymarzy! sobie jako przyszłą stolicę swego państwa’؛*.

Śmierć

w 110؛ roku sprawy przybierają niepomyślny dla Franków obrót. Po bitwie pod 
Hanem'؛’ i wzięciu do niewoli Baldwin z Edessy oraz Joscelina, Edessa dostaje się 
pod kuratelę Tankreda, a nawet niegrzeszący dotychczas odwagą ani inicjatywą strate- 
giczną Ridwan ośmiela się zaatakować Antiochię'™, w tym przełomowym momencie, 
po przedłużającej się chorobie, pod koniec czerwca 1104 roku umiera Duqaq, a mimo 
twardej ręki TugtakTna następuje krótki okres zamętu i zawirowań wokół sprawy suk- 
cesji, które odwracają uwagę Ridwana na południe. Pozostawiając nieletniego następ- 
cę, Duqaq nie mógł liczyć na zachowane ciągłości dynastii. Formula regencji rzadko 
sprawdza się na Bliskim Wschodzie:

„(497/1104) W ramadSnie zmar, al-Malik Duqaq ibn Tutu؛ ibn Alp Arslan ibn Dawud 
ibn Mlka’1 ibn Salguq, wladca Damaszku. Atabeg Damaszku, TugtakTn, kazał wymieniać 
w modlitwie imię syna DuqSqa, który by, zaledwie rocznym dzieckiem. Potem zaprzestał 
wymieniania jego imienia i kazal wymieniać imię Baltaśa ibn TutuSa, stryja owego dziecka 
w du al-higga (sierpień-wrzesien). Następnie przesta, wymieniać imię Baltaśa i przywróci! 
imię dziecka, a sam TugtakTn zatrzyma! władzę nad Damaszkiem"”'.

Podobnie pisze Ibn al-QalanisT, dodając jedynie, ze pierwsza decyzja sukcesyjna 
należy do Duqaqa:

„(497/1104) W tym roku u al-Malika Sams al-Muluk Duqaqa ibn as-Sultan Tag ad- 
-Dawli pojawiła się przewleka choroba. Slab, coraz bardziej. Powiedział atabegowi ZahTr 
ad-DTnowi, że władzę przejmie jego nieletni syn Tutu؛ ibn Duqaq ibn Tag ad-Dawla - i zle- 
cii mu opiekę nad nim aż dorośnie"”؛.

Ibn 'Asakir podaje inną, spiskową już wersję:

„Następnie u Duqaqa pojawiła się przewlekła choroba. Umarł w jej wyniku 22 rand na 
497 (18 czerwca 1104) roku. Jego matka przyozdobiła dla niego niewolnicę, a ta zatrula kiść 
winogron wiszących na jego drzewie - przekuta je igłą z zatrutą nicią Po cliwilijego matka 
żałowała tego i dala znać niewolnicy, by nie czynila tego, a pokazała jednak, że już się sta- 
٠0. Jego wnętrzności ulegty zniszczeniu i umarl"”’.

1“ Por. s. Runciman, Dzieje..., t. 2, s. 62-63; R. Grousset, op.cit., t. 1, s. 340.
’٥’ Starożytne Carrhae.
”٥ Radulf z Caen, CXLVIIl, s. 712, za: s. Runciman, Dzieje..., t. 2, s. 51.

Abu al-Fida’, op.cit., t. 2, s. 307; podobna jest relacja Ibn al-Aja, op.cit., t. 6, s. 440.
.Ibn al-QalSnisI, op.cit., s. 233. Ibn al-QalanisT informuje również. Ze śmierć nastąpiła 12 ramadSna ؛”

Ibn 'Asakir, op.cit., za: s. Zakkar, Madhal ila al-Hurub as-Salibiya, s. 386.
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Niestety, jego relacje, choć bardzo obszerne, nie pokrywają si? z doniesieniami in- 
nych kronikarzy. Ibn 'Asakir reprezentuje raczej nurt „skandalizujących ciekawo- 
stek”'". Tym bardziej że motywacja czynu hatun nie doczekała się przekonującego 
uzasadnienia. Nic nie wskazuje także, aby energiczny wprawdzie i rzutki Tgtakin 
knul jakikolwiek spisek przeciw swemu ptyncypatowi. Jego dylematy dotyczące oso- 
by, która powinna sprawować władzę w Damaszku, objawiają się dopiero po śmierci 
Duqaqa. Zresztą kronikarze wystawiają atabegowi dobrą cenzurkę, twierdząc, że po 
wcześniejszej chorobie stal się niezwykle prawy i pobożny; odtąd prześladuje występ- 
nych, a wręcz nadmiernie wynagradza prawych'" - oczywiście pomijają dyskretnym 
milczeniem jego zamiłowanie do pijackich uczt...

Doczesne szczątki wnuka Alp Arslana spoczywają na zewnątrz Damaszku nad rze- 
ką Barada w kopule meczetu Qubbat atTawawis, dziś znanego jako Gam؛' at-Tawu- 
siya i leżącego już w obrębie rniasta'’؛. Jego śmierć oznacza w istocie zmierzch pano- 
wania seldżuckiego w Syrii.

1’4 Ciekawe, jak sposób uśmiercenia SeldZuka przypomina zarzucany Liwii zamach na tycie Augusta 
poprzez zatrucie oliwek z jego drzewa - choć nalety oddać Liwii sprawiedliwość, że oskarżenia te wyszły 
spod pióra R. Gravesa w znakomitej, ale będącej fikcją literacką powieści Ja, Klaudiusz.

٠” Ibn al-Qalanist, op.cit., s. 233-234.
176 Ibidem, s. 233; Sibt ibn alGawżt powtarza tylko za Ibn al-QalSnisim, op.cit., s. 529; Dzięki relacji al- 

-Hamawego udalo mi się umiejscowić meczet nad rzeką Barada, a raczej nad tym, co po niej dziś pozostało 
- M.Y. AlHamawT, op.cit., s. 12.
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Atabeg Tugtakln

Droga do ivtadzy

Śmierć Duqaqa na pewien czas zmusza Damaszek do skupienia się na problemach 
wewnętrznych. Trudno jednoznacznie oskarży؛ Tugtakina 0 czyhanie na schedę po Seldżuku” . Alibi atabegowi dostarcza fakt odebrania pi^ez niego władzy nieletniemu 

Tutuowi i przekazanie jej w ręce brata zmarłego sultana - Irtaśa'78. Roczne dziecko 
jest lepszą przykrywką dla ambitnego regenta nizli dwunastoletni młodzieniec - wiek, 
który w omawianej epoce pozwala już brać czynny udziat w wyprawach wojennych. 
Co ciekawe, Tugtakln, w trzecim już pokoleniu służący rodowi seldzuckiemu z nieza- 
chwianą wiernością, wyraźnie odstępuje od ostatniej woli Duqaqa, który nie dość, że 
przykazał mu opiekować się synem aż do pelnoletności, ale w dodatku przezornie zsyła 
swego młodszego brata do Baalbeku, gdzie ten zostaje uwięziony. Stary wtadca wie, że 
jego ostatnie tchnienie będzie sygnałem dla IrtaSa, by sięgnąć po tron Damaszku. Dla 
usprawiedliwienia jakże malo braterskiej podejrzliwości należy przypomnieć ciągłe 
wojny pomiędzy rodzeństwem, które weszły już do kanonu rozstrzygania konfliktów 
o władzę wśród potomków Alp Arslana. Poza tym, w przeciwieństwie do Ridwaa, 
Duqaq jest w stanie tolerować na swych ziemiach obecność żywego brata, co już samo 
w sobie wystawia mu niezłą cenzurkę na tle znerwicowanej i cierpiącej na wyraźną 
manię prześladowczą rodziny'".

Materiały kronikarskie nie pozwalają nam na odtworzenie sporów, jakie toczą się 
między emirami i dowódcami wojskowymi z najbliższego otoczenia zmarłego suhana. 
Przez analogię z wydarzeniami następnych dziesięcioleci można jednak założyć, że 
Tugtakln, nawet gdyby chciat zastosować się do poleceń Duqaqa, znalazłby się pod 
silną presją, jak zawsze zanalizowanych, najemnych Turków, którzy nalegają bądź

Cho، takie stanowisko prezentująm.in.: S.A. Barkawi, op.cit., s. 230; P.K. Hitti, History..., op.cit., 
s. 576; R. Grousset, op.cit., t. 1, s. 242-243.

U różnych autorów i pod odmiennymi redakcjami występuje też jako: IrtaS, Bittss, BaltaS i BiktaS.
I” Pamiętajmy, że TutuS ibn Alp Arslan osieroci! Duqaqa i Rwana właśnie wskutek sukcesyjnego spo- 

ru w rodzinie.
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to na przejęcie władzy przez niego samego, bądź tez przez kogoś, kto nie spełniałby 
fimkcji czysto dekoracyjnych. Do pewnego stopnia mają zresztą rację, gdyż niewyraz- 
ny status prawny rządów w Damaszku może stworzyć wygodną okazję dla Ridwana, 
Baldwina lub al-Afdala - każdy z wymienionych bez cienia wahania wykorzystałby 
szansę zawładnięcia dawną omajjadzką metropolią.

Jak często w historii Bliskiego Wschodu, intrygi haremowe i rywalizacja żon Tut- 
uSa mają odegrać destruktywną rolę - zwłaszcza że każda z nich jest matką innego 
z jego synów, w relacji damasceńskiego kronikarza nienawiść matki Irtaśa do swej 
rywalki, matki Duqaqa, doprowadza do kryzysu wladzy. Sytuacji nie ułatwia rosnący 
status hu, prawdopodobnie już wówczas zamężnej z TugtakTnem. Uciekinier udaje 
się po pomoc do Franków, co zarazem dowodzi jakiejś zażyłości, jak i przeczy przyto- 
czonej w rozdziale o Duqaqu tezie o rzekomo nieprzejednanej wrogości muzułmanów 
wobec przybyszy z Europy: Bura

„(498/1105'“) śams ad-DIn"' przed śmiercią wysłał swego brata al-Malika IrtaSa ibn 
as-Sultana Tag ad-Dawl؛ do twierdzy Baalbek, aby pozostał tam uwięziony pod pieczą 
gubernatora Fahr ad-Dawli - slugi jego ojca, KimiStakfna ąt-T g. ZahTr ad-DTn ujrzal 
w swej mądrości, co należy zrobi، dla synów Tag ad-Dawli”7. Napisał do wspomnianego 
slugi. polecając, by go uwolnil. Sprowadzi! go do Damaszku'", umieści! go na stanowisku 
jego brata śams al-Muluka’" i podporządkował jego rozkazom emirów, dowódców oraz 
żołnierzy. Rozkazał służy، mu radą i osadzi! go na tronie królestwa w sobotę na pi؟، dni 
pozostałych do końca du al-higga roku 497 (17 września 1104). Na tym stanęło, a ludzie po- 
kladali w nim zaufanie'". Ci zaś, którzy starali się pokrzyżować te zamierzenia, pogodzili 
się z tym, co nieuniknione, narzucone i nieuchronne. Al-Malik MuhyT ad-DTn Irtaś odczuwa! 
ucisk za strony Zahir ad-DTna i hatun Safwat al-Mulk, matki Sams al-Muluka. Wlasna matka 

zaszczepiła w jego duszy strach przed nimi i napelnila przeświadczeniem, że mogą go zg!a٠ 
dzi، - a sprawy miały się wprost przeciwnie. Irtaś lękał się ich i uznal. Ze lepiej będzie opu- 
ści، Damaszek i ich królestwo, a wróci، do Baalbeku, by zgromadzi، wokół siebie mężów'٥٥ 
oraz żołnierzy. Wyruszy! potajemnie z Damaszku w ؟afarze 498 (paZdziemiku-listopadzie 
1104) roku, a AytakTn al-Halabl, wladca miasta Bua, wyszedl wraz z nim, realizując 
postanowienie, jakie zapadlo między nimi w sprawie owej nieprawości. Podążyli w kierunku 
Hawranu i napisali do Baldwina, króla Franków, prosząc go 0 pomoc. Udali się do niego 
i zamieszkali przez jakiś czas pomiędzy Frankami, namawiając króla, by ruszy! na Dama- 
szek i prowokując go do pustoszenia okolic miasta. Niczego jednak nie osiągnęli. Kiedy 
już stracili nadzieję na pomoc i rozwiały się ich nadzieje, skierowali się w stronę ar- 
-Rahby”'٥7.

Śmierć Duqaqa nastąpiła w roku poprzednim, ale umieszczenie zajść przez Ibn al-QalanisTego 
w wydarzeniach roku 1105 wiąże się z ich rozciągłością czasową - tak np. Ibn al-Attr opisuje je w wyda- 
rżeniach roku 1104 z pełną świadomością. Ze część z nich miala miejsce w roku następnym.

I" Duqaq - tego tytułu nie spotyka się u innych kronikarzy.
.Tzn. TutuSa Ibn Alp Arslana “ا
‘٥’ Sib؛ Ibn al-Gawzt w Mir'at az-zaman, w wiadomościach roku 498/1105 powtarza slowo w slowo za 

Ibn al-QalanisTm, co dodatkowo uwiarygodnia relację.
.Duqaqa ها4
ا ده  Można się jedynie domyślać, czy zaufanie dotyczyło Tgtakina czy tez ArtaSa - nie wynika to jedno- 

znacznie z tekstu arabskiego.
Pamiętajmy o charakterze większości wojsk seldZuckich owej doby - bylo to pospolite niszenie, mo 

bilizowane do konkretnej operacji zbrojnej.
|٥’ Ibn al-Qalanisi, op.cit., s. 234235.
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W zupełnie innym świetle stawiaTugtakTnaal-Kamilfiat-Ta'ńh. Atabeg, świado- 
my rosnącej wrogości IrtaSa (w relacji Ibn al-Atra „Biktaśa” - lub, poprawniej. Bek- 
taśa), wysyta go z misją zdobycia ar-Rahby, a gdy ten wraca po wywiązaniu si? z za- 
dania - zatrzaskuje przed nim bramy miejskie i przywraca w modlitwie piątkowej imię 
prawowitego dziedzica Duqaqa. Jednocześnie mtody wygnaniec może bez przeszkód 
wrócić do swych włości, a wręcz nie ma mowy o powtórnym uwięzieniu go zgodnie 
z wolą brata:

„(497/1104) W ramadanie tego roku zmarl król Duqaq ibn TutuS ibn Alp Arsln, władca 
Damaszku, a aabeg T gtakin kazał w hutbie wymienia، imię jego rocznego syna - i jemu 
nadal królestwo. Następnie w miesiącu du alhigga zaprzestał wymieniania jego imienia 
i zmieni! hutbę na rzecz BiktaSa ibn TutuJa, stryja owego dziecka, który mial 12 lat. Potem 
Tugtakin zasugerował BiktSSowi wyprawę na ar-Rahbę; ruszyl więc na nią, zawładnął mia- 
Stern i powróci!, a Tugtakin zabroni! mu wstępu do miasta. BiktaS odszedl do należących do 
niego twierdz, a Tugtakin przywróci! hutbę na rzecz dziecka - syna Duqaqa. Mówi się, że 
powodem wrogości BiktaSa do Tgtakina by to to. Ze jego matka straszyła go nim, mówiąc: 
»nie ponieclta cię, aż zabije, a królem ustanowi jej syna« - przestraszy! się więc. Wkrótce 
począł przekonywa، każdego, kto żywił zawis، wobec Tugtaka, aby opuści، Damaszek 
i uda، się do Baalbekujjak również, by gromadzi، ludzi i prosi، o pomoc Franków - i w ten 
sposób powróci، do Damaszku i odebra، go Tugtakinowi. Wyszedł więc potajemnie w ؟afa- 
rze 498 (1105) roku, a dołączył do niego emir Aytakin al-HalabT, który naleZal do architek- 
tów planu; byl on przy tym władcą miasta Bua. Spustoszyli okolice Hawranu, a dołączyli 
do nich wszyscy, którzy pragnęli sia، pożogę. Posiali też do króla Franków. Baldwina, 
z prośbą o pomoc. Ten zgodzil się i ruszy! do nich. Dołączyli do niego, uzgodnili warunki 
współpracy i przebywali u niego przez jakiś czas - nie ujrzeli jednak niczego prócz zachęty, 
by sia، zniszczenie na ziemiach Damaszku. Kiedy więc stracili nadzieję na pomoc króla, 
zawrócili od niego i udali się na pustynię do ar-Rahby, którą BiktaS zawładnął już i powróci! 
z niej.

Pozycja TugtakTna w Damaszku okrzepła i uzyska! on pełnię wladzy. Dobrze odnosil się 
do ludzi i traktowa, ich sprawiedliwie - byli mu więc ogromnie radzi”'".

Powyższa relacja przedstawia intrygi haremowe jako główną siłę napędową kon- 
fliktu. Oto pierwsza hatun, gdy z laski Tugtkna jej syn przejmuje władzę, nastawia go 
wrogo do swej odwiecznej rywalki. Ta zaś, z iście makiaweliczną przebiegłością 
! bezwzględnością wdaje się w romans z niemłodym już atabegiem, by zdyskredyto- 
wa، w jego oczach zarówno Irtaa, jak i jego matkę, a przywróci، sukcesję własnemu 
wnukowi. Jednakże fakt zdobycia ar-Rahby przez mlodego władcę nie znajduje po- 
twierdzenia w innych źródłach. Nic także nie wiadomo o utracie tego miasta czy też 
niesubordynacji kolejnego gubernatora - a przypomnijmy, że nieco ponad rok wcze- 
sniej, w 1103 roku, Duqaq odebrał ar-Rahbę z rąk Qaymaza. Podaje to w wątpliwość 
konstrukcję logiczną wywodu Ibn al-Atira, która opiera się na podstępie Tgakina, 
wysyłającego Irtaśa na wyprawę wojenną by oczyści، Damaszek z jego stronników.

Mimo rozczarowania miody Seldżuk nadal wiąże swój los z ؟rankami i staje u ich 
boku w trakcie kampanii pod Askalonem w sierpniu 1105 roku'8’, w tym samym cza- 
sie Tugtakin postanawia podporządkować sobie zbuntowaną Busra, której gubemato- 
rem jest wspomniany wyżej Aytakin al-HalabT. Kwestia, czy najpierw Irtas przyłączą 

Ibn al-Apr, op cit; t. 6. s. 440441.
Opis kampanii na podstawie relacji Alberta z Akwizgranu przedstawia R. Grousset [w:] op.cit., t. 1, 

s. 244245; oraz s. Runciman [w:] Dzieje..., t. 2, s. 89-90.
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się do króla Baldwin’؛, czy też następuje to w odpowiedzi na oblężenie Busra przez 
wojska damasceńskie, nie rysuje się ostro w świetle kronik. Zamieszanie powiększa 
relacja Ibn al-Atra, który twierdzi, ze Egipcjanie posyłano Tugtaklna dopiero wtedy, kiedy po pierwszych sukcesach następuj؛ niepowodzenia I. Na pewno ataheg przeby- 

wa pod twierdzą Aytakina w momencie, gdy dociera do niego apel al-Afdala. Gdyby 
rzeczywiście zamkną! w mieście brata Duqaqa, nie mialby motywacji, aby odstąpić, 
pozostawiając sprawę sukcesji subjudice 192. Wspólna akcja z Egipcjanami od początku 
nie ma żadnych szans na sukces, gdyż w tym momencie agresywna polityka wobec 
Franków - zwłaszcza u boku Fatymidow - nie niesie ze sobą żadnych korzyści'’؛. 
Posłuchajmy wersji kronikarza damasceńskiego:

„(498/1105) W tym roku z Egiptu wyszlo wielkie wojsko - ponad 10 000 konnych i pie- 
szych pod dowództwem emira Sarafa al-Ma'511, syna al-Afdala. Napisano do ZahTr ad-DIna, 
prosząc go o wsparcie w świętej wojnie przeciw niewiernym. Nie mógł jednak przychylić 
się do prośby, gdyż ruszy! na Bua i staną! pod nią z myślą 0 oblężeniu. Przebywali 
w niej”4 Irtaś ibn Tag ad-Dawla i AytakTn al-Halabi, ponieważ - jak się wcześniej wyjaśniło 
- przyłączyli się oni do Franków. Potem zmienil zdanie i pociągnął w stronę wojsk egip- 
skich, by poprzeć dżihad; dotarl do Askalonu i zatrzymał się w jego pobliżu. Frankowie 
wiedzieli 0 tym - zebrali się i ruszyli na Askalon. Obie grupy spotkały się 14 du al-higga 
(26 sierpnia) pomiędzy Jaffą a Askalonem. Frankowie pokonali muzułmanów, zabili guber- 
natora Askalonu i wzięli do niewoli paru dowódców. Pokonani żołnierze egipscy schronili 
się w Askalonie, a damasceńscy w Bu a”؛. Mówi się. Ze liczba zabitych muzułmanów rów- 
nabyta liczbie zabitych niewiernych””4.

Sibt Ibn al-Gawzi wyjaśnia, dlaczego pokonane wojsko atabega moglo tym razem 
wejść do Busra:

„Tugtakln wyruszy! więc z wojskiem, zaatakował Bura i obieg! ich w niej. Tymczasem 
zapadła decyzja o wyprawie armii egipskiej w sile 10 000 ludzi z emirem Sams al-Maall, 
synem al-Afdala, na czele. Napisano do Tugtaklna, aby ruszy! wraz z nim walczyć z Fran- 
kami, a on przebywa! pod Bura i wstrzymywał się. Następnie dostrzegł wagę świętej wojny 
i podąży! ku oddziałom egipskim. Muzułmanie i Frankowie starli się i pokonani Egipcjanie 
schronili się w Askalonie, a wojsko Tugtaklna w Busra - bowiem zorientował się on, że 
Irtaś i Aytak już ją opuścili, zmierzając do ar-Rahby. Atabeg zgodzi! się przyjąć kapituła- 
cję ludności Busra, więc wydali mu ją. Nie wszczął prześladowań, więc radowały się ich 
serca””’.

Ibn al-Attr pisze, że bitwa pod Askalonem nie doczekała się rozstrzygnięcia'’^ i ra- 
czej wszyscy wrócili do domów, nizli zostali pobici. Zgadza się to z informacją Ibn al- 
-Qalanisiego 0 równych stratach po obu stronach:

”٥ Z zaledwie około 100 towarzyszami.
Ibn al-Atlr, op.cit., t. 6, s. 451.

1“ H.s. Fink, The Foundation of the Latin States, 1099-1118 [w:] A History..., op.cit., s. 386. 
H.A.R. Gibb, The Caliphate and the Arab States [w:] A History..., op.cit., s. 98.

”4 Tekst arabski nie przesądza, czy w danym momencie.
”5 Istnieje też wersja 0 schronieniu się w Damaszku: R. Grousset, op.cit., t.l,s. 244-245.
196 Ibn al-Qalanist, op.cit., s. 240.

Sibt Ibn al-٥awzt٠ Mir ’ة، az-zaman, „wiadomości roku 1105”.
”، Ibn al-Atlr, op.cit., t. 6, s. 452.
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„(498/1105) Kiedy muzułmanie spostrzegli, że na równi ponoszą straty, przerwali walk? 
i cofnęli się do Askalonu, a Sabawa wrócił do Damaszku, z Frankami byla grupa muzuhna- 
nów - a pośród nich Biktaś (Irtaś) ibn Tutu؛. Tugtakin powierzył władzę synowi jego brata 
Duqaqa, który byl dzieckiem - jak juz wspomnieliśmy - i to sklonito go, by dołączyć do 
Franków i pozostać wśród nich”'".

Autor al-Kamilfiat-Ta’ńh nie wspomina 0 osobistym udziale atabega w awanturze 
egipskiej, padając Sabaw Asbahbadaj ako dowdcę loy g ntu 1300 Turków dama- Suskich ٥ Jednocz nie podważa wersję Sibta Ibn al-Gawziego o opuszczeniu 

Bu a przez buntowników i poddaniu miasta przez jego mieszkańców. Dla rozstrzy- 
gnięcia sprzeczności należy sięgnąć do innych wydarzeń, w tym samym roku bowiem 
wojska antiocheńskie zdobywają Artah, zadając klęskę oddziałom Ridwana. Wtedy też 
przebywający w Aleppo Asbahbad Sabawa, który schroni! się tarn po zgładzeniu Iyaza 
w Iraku, rusza dalej do Damaszku, gdzie dołączą do Tugtaklna2“'. w przyszłości ata- 
beg ma udzielić gościny jeszcze niejednemu wygnańcowi z ziem sultańskich, co nie 
zawsze przyczynia mu przyjaciół na dworze seldzuckim. Nie wszyscy tez dochowują 
swemu gospodarzowi lojalności, o czym może świadczyć przykład pewnego emira 
arabskiego, Sadaqi Ibn ^azlda2٥2, który, w zależności od doraźnych korzyści, uklada 
się raz z Frankami, innym razem z Fatymidami. Kiedy atabeg orientuje się wreszcie 
w jego grze, wydala go z Syrii w roku 01 (1108)“؛ i już w tym samym roku niepo- 
prawny awanturnik popada w konflikt z uhanem Muhammadem, szczęśliwie dla 
wszystkich tracąc życie w zaciętym starciu"*.

Ibidem, s. 452.
2٦٥،،b, s. 451.

Ibidem, s. 451.
2’2 Pelne imię: Sadaqa Ibn Mansur Ibn Dubays Ibn Maztd al-Asadt.
2“ Ibn al-A٤Ir٠ op.cit., t. 6, s. 481.
2“ Aba al-Fida’, op.cit., t. 2, s. 214.
2” Ibn al-Qalanist, op.cit., s. 254.
2“ Ibn al-Apr, op.cit., t. 6, s. 488.

Zapiski kronikarskie milczą na temat przyczyn udzielania im azylu, jednakże moż- 
na się domyślać, że chodzi 0 przyjaźń czy dtug wdzięczności, sięgające jeszcze współ- 
nej służby w szeregach Alp Arslana lub TutuSa. w każdym razie Ibn al-Qalanisi datuje 
przybycie A؟bahbada na rok 500 (1107), pomijając jego postój w Aleppo milczeniem. 
Z relacji damasceńskiego kronikarza wynika, że iracki wygnaniec przywiódł ze sobą 
liczący się liufiec:

„W tym roku ze swojej krainy do Damaszku doarl emir al-Asfahbad at-Turkmani, 
a Zahir ad-DTn przyjął go z honorami i przydzieli! mu jako lenno wadi Musa, Ma'ab, aś- 
-Sarat, al-Gibal i al-Bilqa’, gdzie ten uda! się ze swoim wojskiem”“؛.

Ibn al-Atlr komplikuje jeszcze bardziej sytuację, pisząc o powrocie Sabawy, gdy 
sytuacja polityczna w sułtanacie pozwala już na to. Po raz kolejny powraca kwestia 
własności ar-Rahby, choć można założyć, że w momencie, kiedy Turkmen na powrót 
cieszy się laskami sultana, ciesząc się jednocześnie sympatią Tugtaka, ten ostatni 
przekazuje mu miasto, którego utrzymanie, z dala od własnych ziem, jest na dłuższą 
metę niewykonalne:

„(501/1108) W tym roku Sabawa Ahahbad wrócił z Damaszku - a uciek! w czasie zabi- 
cia Iyaza. Kiedy przybyl, suftan przyjął go z honorami i przydzieli! mu w lenno ar- 
-Rahbę”“®.
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Pikanterii całej sprawie dodaje faktze w 1107 roku Asbahbad utracił już jedno 
lenno, nadane mu przez TugtakTna w Idumei, o czym będzie jeszcze mowa; świadczyć 
'to może 0 tym, ze atabeg spisuje zupełnie ar-Rałibę na straty.

Rokowania w sprawie kapitulacji Bura mialy się toczyć po powrocie AytakTna 
oraz IrtaSa z ar-Rahby-juz w roku 1106:

„(499/1106) JuZ wspomnieliśmy w wiadomościach roku 497 (1104) sytuację Biktaśa ibn 
TutuSa, opuszczenie przez niego Damaszku oraz dołączenie do Franków - wraz z AytakT- 
nem al-Halabim, władcą Bu a; jak rdwniezjego podróż do ar-Rahba i powrót. Kiedy więc 
oslabla ich pozycja, TugtakTn udal się do Bura i obiegi ją Przebywa! am jej wladca Ayta- 
kin - więc TugtakTn poslal do niego i zaproponował poddanie miasta po uzgodnionym okre- 
sie. Ten się zgodzil, odstąpi! więc od niego do Damaszku, a kiedy miną, wyznaczony termin 
- tego roku - podszedł pod miasto i dobrze traktowa! tych, którzy w nim byli. Wywiązał się 
z danych obietnic i wielce ich (AytakTna oraz IrtaSa) uhonorował. MnoZyly się pochwały 
pod jego adresem i modlitwy za niego - ludzie pokochali go”“’.

Relację Ibn al-Atra potwierdza Ibn al-QalanisT:

„Kiedy Zair ad-DTn wrócił do Bu.؟ra, zastal IrtaSa i AytakTna al-HalabTego skruszonych 
po tym, jak zwrócili się do Franków o pomoc. JuZ wcześniej udali się do ar-Rahby i przez 
jakiś czas przebywali tam. Potem rozdzielili się i zamieszkali w Bu a. Poprosili ZahTr ad- 
-DTna o pokój i czas na poddanie się. Przystał na ich prośbę i odstąpi! od nich, ponieważ 
przyczyna konfliktu wygasa Spełnili obietnicę, poddali Busra i opuścili ją a on wywiązał 
się z danych im obietnic dotyczących pokoju i lenna - nawet dodając więcej - i zamieszkali 
u niego do końca Zycia” ؛٥٥ .
Dalej damasceński kronikarz jednoznacznie potwierdza, że TugtakTn osobiście nad- 

zoruje poddanie Busra209.

Ibidem, s. 459.
Ibn al-QalanisT. op.cit., s. 241.
Ibidem,745 .؛.

Atabeg rezygnuje więc z siłowego rozwiązania sporu, przydzielając pokonanym 
przeciwnikom lenna w granicach emiratu, z wielu powodów rozwiązanie to jest nie 
tylko humanitarne, ale również mądre politycznie. Wladca Bura, drobny emir, nie 
przedstawia dla niego zagrożenia, natomiast syn TutuSa, założyciela sułtanatu seldżuc- 
kiego w Syrii, Stanowic może zarzewie irredenty wśród Turków damasceńskich, sta- 
nowiących główną siłę zbrojną emiratu, w tej sytuacji lepiej jest mieć go w pobliżu niż 
na północy, w ar-Rahbie w regionie al-GazTry, gdzie wciąż napływają nowi przybysze 
ze wschodu - i gdzie w przyszłości wielokrotnie dowódcy nurydzcy i ajjubidzcy wer- 
bować mają nowe armie. Istnieje też groźba, że IrtaS ponownie zwróci się do Franków, 
a wraz z nim polityczni przeciwnicy TugtakTna. Imię IrtaSa pojawiło się już w modli- 
twie piątkowej i atabegowi niezręcznie byloby zgładzić niedawnego monarchę - tym 
bardziej że legalność zmiany wladzy budzi liczne wątpliwości. Szczęśliwym trafem 
maly TutuS wkrótce umiera i nikt nie dochodzi przyczyn jego śmierci. Na obronę 
TugtakTna należy powiedzieć, że żaden pisarz muzułmański nie obwinia go 0 spowo- 
dowanie Smierci następcy tronu, a śmiertelność wśród dzieci w omawianych czasach 
jest ogromna. Rozpoczyna się okres panowania dynastii Burydów, której założyciela 
dobrze wspominają kroniki:

20,
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„(498/1105) Po tych wydarzeniach sprawy ułożyły się po myśli Zr ad-DTna i objął 
niepodzielne rządy. Pod jego panowaniem dobrze się dzialo w Damaszku i na jego ziemiach 
- rozkwitał od jego dobrej polityki. Bóg Najwyższy zrządził zaś, że zmarl TutuS, syn Sams 
al-Muluk Duqaqa - 0 którym już byla mowa. TugtakTn sprawi،, że ceny spadly, plony mno- 
żyły się, a obywatele swobodnie rozbudowywali swą własność - w Damaszku i poza nim - 
by upiększyć jeszcze dzieło jego życia i politykę. Zapanowała sprawiedliwość i skończy! się 
ucisk”؛'“.

Między Egiptem a Irakiem

Po rozstrzygnięciu sukcesji po Duqaqu politykę zagraniczną TugtakTna determinują 
trzy czynniki: Frankowie, arabski Egipt oraz turecka Północ. Na przestrzeni rządów 
atabega stosunki z każdą ze stron raz to będą ulegaly ociepleniu, raz to ochłodzeniu. 
Ogólna jednak tendencja prowadzi o ile nie do sojuszu z Fatymidami, to na pewno do 
rosnącej współpracy oraz stopniowego zaniku wrogości. Jednocześnie relacje z Obsza- 
rami podległymi sułtanom seldzuckim cechować ma rosnąca nieufność, a czasami 
nawet wrogość - choć początki rządów atabega nie wskazują jeszcze na to. Tendencje 
te mają się utrzymać przez caly okres panowania dynastii Burydów - aż do zdobycia 
Damaszku przez Nur ad-DTna. Amin Ma'luf pisze, że zwyczajowo kiedy Aleppo nie 
angażu e się, powództwo szerokiego frontu ataków na Królestwo Jerozoliiny prze- 
jmuje Damaszek ٠٠. Tak więc, od momentu pojawienia się krzyżowców w Syrii do 
reconquisty Zangiego każda koalicja antyfrankijska musi zawiązywać się z poparciem 
albo nawet pod kierownictwem Damaszku.

Trypoiis raz jeszcze

Pamiętna awantura młodego BurTego w 1101 roku umożliwiła Ibn 'Ammarowi od- 
zyskanie GabalT, która, jak na ironię, w 1109 roku stanie się ostatnią stolicą jego emi- 
ratu. Rajmund de Saint-Gilles, mierny dowódca, ale dobry polityk i żarliwy krzyżo- 
wiec, który w dodatku ślubował spędzić resztę życia w Ziemi Swiętej, postanowi! 
stworzyć obszerne hrabstwo. Jego stolicą mialo być w przyszłości miasto Homs, ale 
zaczątkiem przyszłego państwa ma się stać Trypoiis. Początkowo sytuacja emiratu nie 
przedstawiała się różowo; Ibn 'Ammar nie mógł się zwrócić do al-Afdala, ponieważ 
ten natychmiast narzuciłby miastu rzeczywistą zwierzchność Fatymidów. Podszyty 
tchórzem Ridwan nigdy nie wchodzi! w grę jako sojusznik przeciw Frankom, a ze 
strony Tugtalana, zantagonizowanego stanowczym, acz kurtuazyjnym potraktowaniem 
jego syna w óabalT, nie należało się spodziewać przychylności 2. Jedyną siłą militar-

210Ibidem, s. 235-236.
211 A. Ma’luf, op.cit., s. 119-120.
212 W świetle opisanych wydarzeń niezrozumiale jest twierdzenie s. Runcimana, że „Fahr al-Mulk z ja- 

kiegoś powodu mial zle stosunki z Tughtakinem”. (S. Runciman, Dzieje..., t. 2, S..66). Autor powohije się 
przy tym na Ibn al-Apra, który przecież wyczerpująco omówił awanturę w al-Gabali. 
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ną, na którą można bylo liczyć w ؛wiecie muzułmańskim, pozostawali wasale sultana 
seld uckiego. Ibn 'Ammar zwraca się więc z apelem 0 pomoc do Suqmana Ibn Artuqa 
z Mardinu, który wygląda na idealnego sprzymierzeńca - pozostaje na przyjacielskiej 
stopie z emirem Mosulu, GakarmiSem, a z tytulu dawnego stanowiska tureckiego gu- 
bematora Jerozolimy żywi co najmniej chlodne uczucia zarówno do Fatymidów, jak 
i Franków. Jako poddany sultana i - nominalnie - kalifa, powinien być zainteresowany 
przywróceniem sunnickiego credo na wybrzeżu libańskim, a co najważniejsze, między 
jego ziemiami w al-٥azirze a Trypolisem leżą posiadłości Tugtakina oraz Ridwana, co 
pozwala żywić nadzieję na dużą dozę niezależności, w historiografii europejskiej 
przeważa opinia, że Tugtakln, mimo nieustannej wojny podjazdowej z Wilhelmem- 
-Jordanem (Guillaume-Jourdain), nie ma nic wspólnego z wyprawą Suqmana, a Ibn 
'Ammar zwraca się bezpośrednio do Artukidy؛'؛. Grousset podkreśla, że lbn 'Ammar 
nie może w zaistniałej sytuacji liczyć ani na Tugtakina, ani na Fatymidów؛'‘‘.

Tymczasem relacja zbliżonego do damasceńskich kręgów władzy Ibn al-Qala- 
nislego ukazuje nam obraz atabega pogrążonego w chorobie i zatroskanego o przy- 
szłość Damaszku. Dlatego niespodziewanie posyla po Suqmana, zamiast powierzyć 
emirat dorosłemu już synowi, Burlemu. Co więcej, Ta’rih Dimasq mówi o intensywnej 
korespondencji pomiędzy Trypolisem a Damaszkiem oraz o przystąpieniu do sojuszu, 
skierowanego przeciw Frankom, Turków z Iraku. Ponieważ już wcześniej choroba 
poprawiła jakoby Tugtaklnowi charakter, widocznie cechuje go często spotykany 
(zwłaszcza wśród notorycznych pijaków) wzrost religijności oraz skłonności do ascezy 
w obliczu śmierci, w tym przypadku ma się ona zamanifestować jego udziałem 
w świętej wojnie; na pewno obaj dowódcy znają się ze starych czasów służby w od- 
działach TutuSa- nie wiemy też nic o jakichś animozjacli pomiędzy nimi:

„(498/1105) Zahlr ad-DIn zachorował, a choroba nasiliła się i nie ustępowała. Martwi، 
się 0 siebie, o swoją rodzinę, o syna, towarzyszy i obywateli. Bal się, że nastał już kres jego 
rządów. Nie ustawała też korespondencja pomiędzy nim a Fahr al-Mulk Ibn 'Ammarem, 
który pisał do niego z Trypolisu, prosząc o pomoc przeciwko nacierającym Frankom i przy- 
naglając, by wysla, na pomoc wszystkich żołnierzy, jakich tylko zdoła zgromadzić - a to 
rozjaśni jego smutek ؛ rozproszy zgryzotę. Emir Sukman ibn Artuqi emir GakarmiS, władca 
Mosulu, sprzymierzyli się, by iść na wojnę przeciw politeistom* ’ , a w obronie rnuzulma- 
nów. Zahlr ad-DInowi przyszło na myśl, że przerażająca choroba dosięgła go po to, by po- 
stal do Sukmana ibn Artuqa, wzywając go, by przybyl do Damaszku ze swoim wojskiem; by 
się z nim sprzymierzy! i znalaz! w nim oparcie do obrony Damaszku. Przesla! mu także ko- 
respondencję od Ibn 'Ammara, który nalega! na szybką pomoc i zaoferował wielkie sumy 
pieniędzy w zamian za pomoc.

Po przeczytaniu korespondencji Suqman przychyli! się do jego prośby i ruszy! do niego. 
Czym prędzej podąży! do Damaszku, spiesząc się i wciąż dając z siebie wszystko. Przepra- 
wi! się przez Eufrat, gdzie dotarlo do niego kolejne ponaglenie, po czym przeby! al- 
-Magarat”*' .؛

Podobnie pisze Ibn al-Atlr, choć mocniej akcentuje on fakt, że Ibn 'Ammar już 
wcześniej korespondował bezpośrednio z Sukmanem, a nie jedynie za pośrednictwem

213 Runciman powohrje się przy tym na Ibn al-Atira (Dzieje..., t. 2, s. 66).
214 R, Grousset, op.cit., t. 1, s. 346.
 Ciekawy zarzut, dowodzący, jak często orędownicy rozmaitych „wojen za wiarę” niezbyt dobrze ؛'2

znają wykładnię własnej religii...
2“ Ibn al-QalanisT, op.cit., s. 236-237.
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Tugtakina. Oczywiście, listy najprawdopodobniej przechodziły przez Damaszek, ale 
Al-Kamil nie zawiera wzmianki o dramatycznym geście atabega, jakim bylo przekaza- 
nie Artukidzie wlasnej korespondencji od wladcy Trypolisu:

„(498/1105) Fahr al-Mulk ibn 'Ammar, wladca Trypolisu, już wcześniej napisal do Su- 
qmana, prosząc go o pomoc przeciwko Frankom. Zaoferował mu w zamian pieniądze i lu- 
dzi. Kiedy Suqman przygotowywał się do wymarszu, dotart do niego list od Tugtakina, 
władcy Damaszku, z informacją. Ze jest chory, o hrt od śmierci, i Ze boi się, iz umrze, a wte- 
dy nie stanie w Damaszku nikogo, by go broni،, i zawładną nim Frankowie. Wzywa! go 
więc, chcąc mu powierzy، obronę miasta. Kiedy Suqman zorientował się, pospiesznie ruszyl 
z zamiarem zajęcia Damaszku, zorganizowania wyprawy przeciw Frankom w Trypolisie 
oraz odparcia ich od miasta”* 7'7.

7’7 Ibn al-Affr, op.cit., t. 6, s. 448.
7” By، może jakąś niezachowaną wersje.
7” Abu al-Fida’, op.cit., t. 2, s. 309.
220 W antologii al-Maydaniego matal 4292 o człowieku, który ziarna! hik i z żalu odciął sobie kciuk.
22’ Ibn al-QalanisT, opcit., s. 237.

Abu al-Fida' pomija milczeniem nawet apel wladcy Trypolisu, wspominając jedy- 
nie Tugtakina. Umieszcza omawiane wydarzenia o rok wcześniej, podając też zaska- 
kującą wersję, że Suqman umiera w al-Higazie, w obrębie świętych miast islamu. 
Rzecz warta zastanowienia, ponieważ autor al-Muhtasar powołuje się na relację Ibn al- 
-AtTra218 i datuje wydarzenie z dokładnością co do miesiąca. Jako członek wysokiego 
rodu z Hamy, miasta tradycyjnie związanego z Damaszkiem, Abu al-Fida’ jest czlo- 
wiekiem dobrze poinformowanym, a jego dzieło cechuje spory krytycyzm. Posłuchaj- 
my więc jego wersji:

„(497/1103) W tym roku zmarl Suqman ibn Artuq ibn Aksab-jak wspomina Ibn al-Atr. 
Aksab przez »b«, a właściwa forma brzmi Aksak przez dwa »k« - wspomina o tym również 
Ibn Halik. Umari on w al-Higazie, gdyż kierowa! się do Damaszku na wezwanie Tugta- 
kina- z uwagi na jego chorobę oraz aby walczy، z Frankami. Suqman zapad!م drodze na dyfteryt i zmar! w Obrębie świętych miast w safarze (październiku) tegj roku”7’ .

Szlachetny poryw solidarności wobec współwyznawców może jednak zaprzepaścić 
podejrzliwość Tugtakina i jego otoczenia - zrozumiała w czasach zdrady i wojen suk- 
cesyjnych. Relacja Ibn al-Qalanislego najobszerniej ukazuje narodziny nieufoości:

„Kiedy zaś Suqman osiągnął al-Qaryatayn i wiadomo0 ،؛ tym dotarta do atabega, jego 
towarzysze i możni poczęli mu robi، wymówki, iż przesadzi! w swoim postępowaniu i czy- 
nili mu wyrzuty. Krytykowali decyzję, by go (Sukmana) wezwa، i straszyli konsekwencjami 
tego czynu, mówiąc: wEmir Sukman ibn Artuq zawładnie Damaszkiem i odbierze go z two- 
ich rąk - coż się wtedy stanie z tobą i z nami? Czyż nie znasz przypadku Atsiza, który we- 
zwal suttana Tag ad-Daw!ę ibn Alp Arslana i odda! mu Damaszek - a ten zniszczy! go wraz 
z rodziną, nie pozostawiając mu ani cienia szansy?<< w tym momencie atabeg otrząsnął się 
ze swogo błędu i uświadomił sobie swoj؟ glujotę. Żałując niczym al-K sa'1 Muharib ibn 
Qays77. Sprawa ta zwiększyła chorobę ciala o chorobę serca. Podczas gdy on i jego towa- 
rzysze zastanawiali się, jak wybrną، z sytuacji w momencie przybycia Suqmana, doszły 
wieści z al-Qaryatayn, Ze emir Sukman ciężko zachorował w cliwili, gdy przyby! wraz ze 
swym wojskiem do al-Qaryatayn i stanął na popas, po czym zmar! i przeniósł się do laska- 
wości Pana. Towarzysze natychmiast ponieśli go i udali się w drogę powrotną, a atabeg nie- 
pomiemie się z tego ucieszy!”77'.
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Podobnie pisze Ibn al-AtTr, potwierdzając wersję Abu al-Fida', że Suqman umiera 
na dyfteryt, na który zawsze cierpiał2". Krzyżowcom raz jeszcze dopisał ślepy traf, na 
nikim nie spoczywa bowiem zarzut skrytobójstwa.

Znamienne jest stanowisko TugtakTna, który najpierw wzywa Turków z północy na 
pomoc, by następnie tego żałować, w przyszłości sytuacja taka powtórzyć się ma jesz- 
cze kilkakrotnie.

W tym samym roku, 498 (1105), raz jeszcze daje o sobie znać konflikt o schedę po 
Duqaqu. Jak pamiętamy, gubernator Baalbeku, KimiStakTn, sprzyjał IrtaSowi i książę 
seldżucki planowa! po ucieczce z Damaszku właśnie w jego mieście urządzić punkt 
zborny dla swoich zwolenników. TugtakTn zamierza zbrojnie przywrócić swoje 
zwierzchnictwo nad Baalbekiem, ale gubernator chroni się przed nim za murami, 
a atabeg nie może sobie pozwolić na dtugie oblężenie. Wojska damasceńskie kierują 
się w stronę Homs, w pobliżu którego, w miejscowości RafanTyya, Frankowie świeżo 
wybudowali twierdzę. TugtakTn zdobywa ten wysunięty przyczółek i puszcza warow-/ هسة

Dalsza działalność atabega potwierdza jego zaangażowanie w dzielo obrony Try- 
polisu. Rok 1106 zastaje go w Galilei, ale już w 500 (1107) roku śle, wraz z Ibn 
'Ammarem, listy do sultana Giyat ad-Dunya wa ad-DTn Muhammada Ibn Malikaha — 
popularnie zwanego Muhammadem Tabarem. w pismacli tych opisują sytuację Tty- 
polisu i działania Franków, a także apelują o pomoc. Suftan stara się, również listow- 
nie, zmobilizować swych wasali, ale zamysł spelza na niczym22* - suftanat seldżucki 
nie jest już tym samym państwem, które rzucilo Bizancjum na kolana pod Manzikertem.

Frankowie nie ustępują- choćby dlatego, że nie mogą sobie pozwolić na pozosta- 
wienie pasa wybrzeża, odcinającego Królestwo Jerozolimy od Księstwa Antiochii, 
w rękach muzułmanów. Damaszek nie jest dość silny, by w pojedynkę nieść pomoc 
atakowanemu miastu, natomiast wspólna akcja z Egiptem nie wchodzi w grę, gdyż 
wiązałoby się to z powrotem nadmorskiego emiratu pod zwierzchnictwo Fatymidów. 
Pat rozwiązać może jedynie interwencja sil suftanskich. Droga listowna nie przynosi 
żadnych rezultatów, ale Ibn 'Ammar wierzy, lub chce wierzyć, że osobista wizyta 
w sercu kalifatu przyniesie pożądane skutki. Wiosną 501 (1108) roku wyrusza z bogatą 
karawaną do Damaszku, gdzie spotyka się z ostentacyjnie dobrym przyjęciem. AmTn 
Ma’luf pisze wręcz o ceptym przy CU h ba z$wą dozą przesady. Po az kolejny 
TugtakTn ma być przedstawiony lepiej niż Duqaq 25. Brak wzajemnego zaufania prze- 
jawia się jednak w odmowie spędzenia nocy w obrębie murów miejskich; gość woli 
rozbic obóz w ogrodach pod miastem؛ Zarząd nad Trypolisem pod nieobecność wladcy 
zostaje powierzony synowi jego stryja, Abo al-Manaqibowi22 . Kadi do końca chyba 
nie ufa krewniakowi, przynajmniej w kwestiach finansowych, przed wyjazdem bo- 
wiem sam wyplaca żołnierzom żołd za pól roku z góry. Namiestnik szybko orientuje 
się. Ze jedynym potencjalnym sprzymierzeńcem, który jest w stanie przyjść z natych- 
miastową pomocą pozostaje Egipt i wdaje się w korespondencję z al-Afdalem. Ten nie 
zawodzi i już w lecie 1108 roku przysyła do Trypolisu satki ze zbożem i nowym na-

222 Ibn al-Apr, op.cit., ،. 6, s. 448-449.
225 Ibn al-Qalanisi, op.cit., s. 239.
224 Ibidem, s. 250.
225 A. Ma’luf, op.cit., s. 109.
226 Wedhig R. Grousseta: Du al-Manaqib. 
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miestnikiem, Saraf ad-Dawlą Ibn Abi aTayyibem. w drodz؟ powrotnej flota zabiera 
uwięzionych stronników Ibn 'Ammara, jego rodzinę i majątek22’. Jedynie Ibn al- 
-Qalanisi pisze. Ze kadi dowiedział się wcześniej o spisku i polecił swym towarzyszom 
uwięzie zdrajcę, co ci na krotko uczynili22؛.

Niezależnie od osobistych animozji Tugtakin nie uchybia prawu gościnności ani 
deklarowanej chęci pomocy i wyprawia Ibn 'Ammara ze swym synem Burim do Bag- 
dadu. Syn atabega nie zdaje się żywić większej urazy do wtadcy Trypolisu po pamięt- 
nych zajściach w óabali, co dowodzi przezorności politycznej Ibn 'Ammara, który nie 
pozwoli! sobie wówczas na tryumfalizm i traktowa! więźnia z należnym jego pozycji 
szacunkiem, w Bagdadzie czeka na nich lionorowe przyjęcie i zapowiedz rychlej po- 
mocy z Mosulu, jednak deklaracje te pozosać mają jedynie w sferze obietnic. Yusuf 
Sami al-Yusuf pisze zjadliwie, że kali؛ by! zajęty pisaniem poezji22’ - krytyka niewąt- 
pliwie skierowana pod niewłaściwym adresem, jako że kalif byt zaledwie pozbawio- 
nym realnej władzy figurantem w rękach Seldżuków. Czasy renesansu an-Na.؛؟ra mialy 
dopiero nadejść.

W potowie muharrama 501 (wrześniu 1108) roku Ibn 'Ammar wraca do Damaszku, 
gdzie dowiaduje się o zajęciu Trypolisu przez Egipcjan, w końcu du al-higga (na po- 
czątku sierpnia) tego samego roku z Bagdadu powraca też Buri. Zrezygnowany kadi po 
kilku dniach spędzonych w syryjskiej metropolii rusza konno z żołnierzami damascen- 
skimi do ćabali, której mieszkańcy podporządkowują mu się. w lecie 1109 oblega go 
tam Tankred, który w zamian za kapitulację obiecuje uczynić bytego władcę Trypolisu 
swym wasalem i zarządcą miasta. Wkrótce Ibn 'Ammar, który nie poznal się jeszcze 
na wiarolomstwie Normanów, musi się zadowolić prawem wolnego przejazdu do Da- 
maszku, gdzie dokona swych dni na garnuszku u atabega22":

„(503/1110) Jeśli zaś chodzi o Fahr al-Mulka ibn 'Ammara, to udal si؟ on do Sayzaru"', 
gdzie jego wladca, emir Sultan ibn 'All ibn Munqid al-KinanT przyjął go gościnnie, uhono- 
rowal go i zaprosi!, by zamieszka, u niego. Nie uczyni, tego jednak i ruszy, do Damaszku. 
TugtakmJego władca, ؟rzyjąl goi szczodrze od owa,؛ Przydzieli, mu w lenno ziemie az- -Zbadanie które są dużym obszarem w dziedzinie damasceńskiej - a zdarzyło si؟ to 

w muharramie roku 503 (sierpniu 1110)”٦”.
Kolejne miasto podlegle władzy Ibn 'Ammara, 'Arqa, leżąca na wybrzeżu morskim 

w odległości kilkunastu kilometrów od Trypolisu, wymawia posłuszeństwo zwierzch- 
nikowi, niezdolnemu już do wyegzekwowania silą swego autorytetu. Ponieważ mtody 
następca Rajmunda de Saint-Gilles, Wilhelm-Jordan, konsekwentnie realizuje plan 
zaciskania pętli wokół stolicy emiratu, poprzez zajmowanie kolejnych połaci wybrze- 
Za, przychodzi i kolej na 'Arqę٠ która zresztą byla atakowana jeszcze za życia Duqaqa. 
Wiarołomny sluga Ibn 'Ammara decyduje się wydać miasto Tugtakinowi i szukać

2” Obszerne i zgodne opisy: Ibn al-Qalanisi, op.cit., s. 257-258; s. Runciman, Dzieje..., t. 2, s. 67; 
R Grousset, op.cit., t. 1, s. 348.

22، Ibn al-Qalanisi, op.cit., s. 257.
22’ Y.s. Al-Yusuf. op.cit., s. 52.
2“ Ibn al-Qalanisl, op.cit., s. 257; Ibn al A Ir, op.cit., t. 6, s. 486487; s. Runciman, Dzieje..., t. 2, s. 67; 

S.A. BarkSwT, op.cit., s. 204 - Barie w datuje wypraw؟ do Bagdadu na rok 1107, ale nie podaje źródeł.
2’٠ Po Utracie Gabali.
2’2 Az-Zebdani.
2’’ Ibn al-Apr, op.cit., t. 6, s. 502.
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szczęścia gdzie indziej. Znamienny dla omawianej epoki jest czyn dowódcy TugtakTna, 
Isra’Tla, który w trakcie negocjacji ze zbuntowanym gubernatorem dowiaduje się 
o przechowywanych w cytadeli pieniądzach i morduje opuszczającego miasto bylego 
namiestnika, aby w ten sposób zachować skarb dla siebie bez narażania się na ujaw- 
nienie całej sprawy i.gniew TugtakTna. Udane zajęcie 'Arqi napełnia władcę Damaszku 
przesadną wiarą we własne siły. Kiedy więc niekorzystna aura przeszkadza mu 
w przeprawie przez al-Buqayę, przypuszcza ataki na kilka drobnych twierdz tworzące- 
go się właśnie hrabstwa Trypolisu. Kiedy oblega miasto al-Akima"*,  nadciąga odsiecz 
pod wodzą Wilhelma-Jordana w sile 300 konnych Franków i 200 pieszych zwerbowa- 
nych spośród lokalnych chrześcijan". Ciekawe, że starcie zachowuje charakter lokal- 
ny i król Baldwin nie uznaje za stosowne wykorzystać porażki atabega, z iście rycer- 
skim gestem przestrzegając zawartego rozejmu:

„(502/1109"٥) W tym roku w Ja'banie (marcu), atabeg TugtakTn odniósł porażkę z rąk 
Franków. Zaczęto się od tego, że twierdza 'Arqa, należąca do emiratu Trypolisu, pozosta- 
wała w rękach slugi kadiego Fahr al-Mulka 'Alego Ibn 'Ammara, wladcy Trypolisu - a byta 
to jedna z twierdz warownych. Wymówił on posłuszeństwo swemu panu. Zaczęto mu bra- 
kować żywności, bowiem z powodu obecności Franków w okolicy odcięte zostaty dostawy 
zaopatrzenia. Poslat więc do atabega TugtakTna, wladcy Damaszku i rzeki mu: )*Wyślij  ko- 
goś, kto przejmie ode mnie tę twierdzę. Nie jestem w stanie jej bronić; a lepiej dla mnie na 
tym i na tamtym ؛wiecie, żeby zajęli ją muzułmanie nizli Frankowie*(.  TugtakTn wyslal więc 
do niego gubernatora o imieniu Isra’Tl z 300 ludźmi i przejął twierdzę. Kiedy stuga Ibn 
'Ammara wychodzi! z niej, Isra’Tl ostrzela! go z tuku w tlumie i zabil, aby ten nie poinfor- 
mowat atabega TugtakTna o pieniądzach, jakie pozostawi! w cytadeli. TugtakTn zaś chcial 
wyruszyć do twierdzy, aby dokonać inspekcji i wzmocnić ją żołnierzami, żywnością oraz 
machinami wojennymi, ale przez okres 2 miesięcy dniem i nocą padały ulewne deszcze oraz 
śnieg, które mu przeszkodziły. Kiedy ustały opady, wyruszy! z 4000 konnych i zdobywa! na 
Frankach twierdze, a wśród nich warownię al-Akima. Kiedy Frank as-Surdanl2" ustyszal 
o nadejściu TugtakTna - a zajęty by! oblężeniem Trypolisu - ruszy! z 300 konnymi. Gdy 
czoto jego oddziału napotkało żołnierzy TugtakTna, ci pierzchli przed nimi, porzucając swe 
ladunki, wierzcltowce oraz zwierzęta juczne na laskę Franków, którzy je zagarnęli, czerpiąc 
ze zdobytego dobra silę i splendor. Muzułmanie dotarli do Homs w jak najgorszej rozsypce, 
choć żaden z nich nie zostal zabity, jako że nie doszlo do walki. As-SurdanT ruszy! na 'A٢qę, 
a kiedy do niej dotarl, jej mieszkańcy poprosili go o pokój - zgodzil się i przyjął od nich 
twierdzę na prawach kapitulacji. Kiedy obecni w niej wyszli, pojmat Isra’Tla i oświadczy!, że 
wyda go jedynie w zamian za pewnego człowieka, który byl jeńcem frankijskim i przebywa! 
w Damaszku już od siedmiu lat - uwolniono ich więc razem. Kiedy TugtakTn dotarl do Da- 
maszku po porażce, postal do niego król Jerozolimy, mówiąc: *)nie  sądź, że złamię rozejm 
z powodu klęski, jaka cię dosięgła - monarchom przydarza się więcej, niż spotkało ciebie, 
a potem na powrót zaprowadzają lad i porządek. TugtakTn bal się bowiem, że król mszy na 
niego po tej klęsce i zdobędzie w jego mieście wszystko, czego tylko zapragnie”2".

234 s. Runciman identyfikuje je jako Akkum (S. Runciman, Dzieje..., t. 2, s. 70), natomiast Suhayl Zak- 
kar - najbardziej chyba znany we współczesnej Syrii znawca wojen krzyżowych - pisze. Ze jest to miej- 
scowo؛، bliZej nieokreślona (Ibn al-QalanisT. op.cit., s. 260, przyp. 1).

235 s. Runciman, Dzieje..., t. 2, s. 70.
236 S.A. BarkawT podaje rok 1108, ale inne źródła nie potwierdzają jego datowania - S.A. BarkawT, 

op.c،.,s. 205.
232 Wilhelm Jordan - fr. Guillaume-Jourdain.
23’ Ibn al-Apr, op.cit., t. 6, s. 496497.
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Ibn al-Qalanisi przedstawia kampanię nieco inaczej: atabeg próbuje najpierw z za- 
skoczenia przerwać łańcuch oblężenia wokół 'Arqi, a dopiero po fiasku zamierzenia 
przypuszcza atak na al-Akimę. w nocy Frankom udaje się wprowadzić do miasta 300 
konnych, a wobec takiego wzmocnienia siły garnizonu dalsza walka nie ma sensu. 
Tugtakin odstępuje od miasta ,jak pobity”, porzucając ciężkie bagaże, a odwrót do 
Homs poprzez góry i lasy przeradza się w ucieczkę z pościgiem, szarpiącym tyły zde- 
^oralizowanej armii, która zresztą się rozdziela. Zdana na siebie A٢q٠a kap tuje po wyczerpaniu zapasOw żywność3 . Na trzy tygodnie przed kap itualacją )Wilhelm- 

-Jordan, nie mając szans na zdobycie samego Homs z tak szczupłym oddziałem, za- 
puszcza się jednak na terytorium muzułmańskie w pościgu za Tugtakinem i wkracza na 
ziemie należące do Banu Munqid z śayzaru. Bracia MurSid i wspomniany już Sultan 
decydują się uderzy^ na niewielki oddzial, ale wobec wścieklej szarży jazdy frankij- kwrozsypS٤٥

.Ibn al-Qalanist, op.cit., s. 260-261 ’ال
"٥ s. Runciman, Dzieje..., I. 2, s. 70.
241 Ibn al-Apr podaje, że upadek Trypolisu nastąpi! w roku 503/1110 (Ibn al-Apr. op.cit., t. 6. s. 500). ale 

jest odosobniony w tym twierdzeniu.
242 Szczegółowy opis upadlcu Trypolisu można znaleźć [w:] Ibn al-Apr, op.cit., t. 6. s. 500501; Ibn al- 

-Qalanisl. op.cit., s. 262; Sibt ibn al-Gawzt, op.cit., s. 536; Fulcher z Chartres, op.cit., II, XLI, 24, s. 531- 
'533; Albert z Akwizgranu, op.cit., XI, 13, s. 668; s. Runciman, Dzieje..., t. 2, s. 71; R. Gousset, opcit., 
1.1, s. 362.

.Obecnie Qal'at al-Hisn ’؛4
244 R. Grousset, op.cit., t. 1, s. 363.
245 S.A. Bark wt, op.cit., s. 203.
24* s. 205.
24’ S.A. Barkwf, op.cit., s. 208.

22 du al-hi^a 502 (23 lipca 1109) roku الي Frankowie zajmują Trypolis33 Kol 
Baldwin przyjmuje kapitulację, co pozwala oszczędzić miastu piekla grabieży i gwal- 
tów, które towarzyszą zwycięskim szturmom. Mieszkańcy z ruchomym dobytkiem 
otrzymują gwarancję bezpiecznego przemarszu do Damaszku. Jednakże matynarze 
genueńscy nie mogą znieść widoku wymykającego się im z rąk dobra i na własną rękę 
rozpoczynają grabież, której towarzyszą gwałty i rzezie. Gubernatorowi i żołnierzom 
udaje się bezpiecznie umknąć do Damaszku.

Frankowie dyskontują sukces, zajmując Gabal 'Aqqar na drodze z 'Arqi do Homs. 
Akcja ta wskazuje na kontynuację zamierzeń nieżyjącego już Rajmunda, który z Homs 
zamierza! uczynić stolicę swego państwa. Na mocy porozumienia z atabegiem hrabia 
Tripoli zobowiązuje się za to nie podejmować żadnych wrogich kroków przeciw twier- 
dzy Masyad ani H؟؛n ai-Akrad3 3 - muszą one jednak płacić ttybut Frankom3 4.

Wśród autorów arabskich powszechnie obarcza się muzułmanów w Syrii, Egipcie 
oraz Iraku winą za porzucenie Ttypolisu na pastwę losu. Czytaliśmy już taki zarzut 
Wysunięty przez Amina MaTufa. Są to jednak typowe dla Lewantu emocje, niejako 
samonapędzające się w trakcie pisania. Zjawisko to może zilustrować przykład s. Bar- 
kawTego, który na stronie 203 podkreśla, że tylko Tugtakin i (janah ad-Dawla z Homs 
przystali pomoc emirowi Ttypolisu3؛؛; następnie, dwie strony dalej, sypie już gromy na 
Wszystkich wladców świata islamu3'’؛, by wreszcie na stronie 208 oskarżyć również 
samego atabega3*3. Pamiętajmy przy tym, że książką Barkawiego stanowi cenną pozy- 
cję w historiografii wypraw krzyżowych i niniejsza praca wiele jej zawdzięcza - nie 
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chodzi 0 zdezawuowanie autora, ale o ukazanie specyfiki Bliskiego Wschodu, gdzie 
kierowanie się uczuciami nie uchodzi za przejaw braku obiektywizmu - i, co ciekawe, 
zazwyczaj nie jest nim.

Główni architekci klęski to, w pierwszej kolejności, Ibn 'Ammar, a następnie al- 
-Afd 1. Pierwszy z nich zbyt dlugo ludzil się, że może zachować niezależność dzięki 
neutralności i dobrym stosunkom z Frankami. Stanowiąc potencjalną bazę dla floty 
fatymidzkiej i tworząc rozziew pomiędzy północnymi i południowymi zdobyczami 
krzyżowców, muzułmański Trypolis nie mógł liczyć na zachowanie status quo. Egip- 
ski wezyr natomiast nie dostrzegł dramatycznych zmian w układzie sit w Syrii i od- 
zyskując miasto z rąk Ibn 'Ammara pozbawi! je potencjalnej pomocy - albo przy- 
najmniej woli jej niesienia, ze strony Seldźukdw i ich sunnickich wasali - przynaj- 
mniej tak długo, jak miasto będzie pozostawało pod zwierzclinictwem szyickiego 
kalifatu.

Kiedy Trypolis wpada w ręce Wilhelma-Jordana i wypada z orbity Fatymidów, nie- 
strudzony Tugtakin wraz z Ibn 'Ammarem starają się ponownie zwrócić uwagę Bag- 
dadu na zagrożenie frankijskie:

„(503/1109) W gum d al-ula (grudniu) tego roku z Iraku doszly wieści, że do Bagdadu 
przybył sultan Rukn ad-Dunya wa ad-DTn Muhammad ibn Malik h i rozesla, do pozosta- 
lych miast zawiadomienia o swym postanowieniu ogłoszenia świętej wojny. Rozkazał ZahTr 
ad-DTnowi, by pozostał tam, gdzie jest, aż do Syrii dotrą wojska suhanskie, do których ma 
się przyłączyć i poprowadzić je - sultan bowiem przychyli! się do jego apelu o pomoc prze- 
ciw niewiernym wrogom”4؛’.

.Ibn al-Qalanisi, op.cit., s. 265 ’؛4
24’ Ibidem, s. 265-266.

Jak zwykle jednak, oczekiwanie na pomoc ze strony serca kalifatu przeciąga się 
i atabeg postanawia udać się do Bagdadu w towarzystwie Ibn 'Ammara, niosąc wstrzą- 
sającą opowieścią 0 tym, co w Syrii uczynili najeźdźcy - oczywiście „niewierni” na- 
jeźdźcy i tylko na muzułmanach, masakry Seldżukdw bowiem i prześladowanie przez 
nich miejscowych chrześcijan - wbrew starej, fatymidzkiej zasadzie współistnienia - 
nie liczą się... Pod nieobecność ojca Damaszkiem zarządza Tag al-Muluk Bur Kiedy 
jednak przybywają do Wadi al-Miyah opodal Petry, dochodzą do nich niepokojące 
wieści z Damaszku, więc atabeg wyprawia w dalszą drogę Ibn 'Ammara z zaufanymi 
ludźmi i darami, a sam wraca do Damaszku™’.

Ibn al-Qalanisl nie precyzuje, 0 jakie niepokojące wieści chodzi, ale jest to rok walk 
pomiędzy Sagir Begiem a Muhammadem Hanem pod Samarkand^ oraz wojny suita- 
natu z ismailitami al-Hasana Ibn as-Sabbaha (albo raczej - jako że byt Iranczykiem - 
Hasane Sabbaha).

Jednocześnie konsekwentnie wrogi Tugtakinowi KimiStakin zajęty jest tkaniem mi- 
stemej sieci intryg, z jednej strony posyla do Franków, zachęcając ich do ataków na 
pogranicze, z drugiej zaś wyprawia swego brata do Bagdadu, gdzie tymczasowo prze- 
bywa sultan, by donieść mu o tragicznej sytuacji w Syrii. Dochodzi do ciekawej sytu- 
acji, lojalny bowiem wobec domu seldżuckiego gubernator Baalbeku zwraca się 
o pomoc do sultana, którego jednocześnie Tugtaktn wraz z Ibn 'Ammarem wzywają do 
wyprawy na Trypolis. Nic nie wiadomo 0 udziale w knowaniach IrtaSa, który przeby- 
wa na ziemiach damasceńskich-jako lennik i, być może, zarazem więzień:
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„(503/1110) Kiedy Zahlr ad-Dln wracal z Wad! al-Miyah* * ؛٥ , doszły do niego wieści, ٤e 
KimiStakln, służący Tag ad-Dawli i namiestnik Baalbeku, posłał do Franków, prosząc ich 
0 współprac؟ i podjudzając do ataków na pogranicze. Wysłał też swego brata Baytaklna, 
slug؟ Tag ad-Dawli. do sułtana, by na miejscu doniósł o pogorszającej si؟ sytuacji. Kiedy 
Zahlr ad-Dln usłyszał o tych informacjach i sposobie ich przekazania, wyznaczy! oddzial 
żołnierzy i postanowi!. Ze wyjadą na trakty i szlaki, których musi on użyć; schwytają go 
i przyprowadzą do niego - a wtedy wspomnianemu Baytaklnowi nie uda si؟ przekazać wia- 
domości. Zahlr ad-Dln prosto z drogi wyruszy! z wojskiem i napisal do Tag al-Muluka (Bu- 
rlego), każąc mu poprowadzić żołnierzy na Baalbek i zaatakować go. Ten pospiesznie wy- 
konal rozkaz, podąży! do Baalbeku i zaatakował go - niespodziewanie dla jego mieszkań- 
ców. Następnie postal do wspomnianego shigi. każąc mu podporządkować si؟ i wydać mia- 
sto oraz ostrzegając go przed przedłużaniem walki i dalszą obroną Straszy! go. Ze doprowa- 
dzi do rozlewu krwi; zarazem w przesadny sposób raz to wybacza! mu. raz to ostrzega!. Ten 
jednak nie odpowiedział na dobre chęci i rozsądny wybór i trwa! przy oporze oraz odmowie 
kapitulacji, w rezultacie nadciągną! Zahlr ad-Dln z wojskiem i wszystkimi pieszymi, jakich 
mógł zabrać. Podszedł pod Baalbek, przypuszczając ataki, i podciągną! pod nie katapulty; 
zaczął też przygotowywać machiny obl؟Znicze w celu znalezienia i wykorzystania oslabio- 
nych miejsc”*‘.

*5٥ Gdzie stanął, oczekując wojsk suhanskich. 
*5’ Ibn al-Qalanist, op.cit., s. 266-267.
*5* Ibidem, s. 267.
*53 Ibidem, s. 268.
2’4 Sib؛ Ibn al-Gawzt, op.cit., s. 538.
*55 R. Grousset, op.cit., t. 1, s. 260.

W końcu, kiedy do KimiStaklna dociera powaga sytuacji, proponuje poddanie mia- 
sta w zamian za przydzielenie jakiegoś lenna. Idąc za radą dowódców, Zahlr ad-Dln 
przyjmuje ofert؟ i nadaje mu Sarhad. Kapitulacja następuje 22 ramadana (14 kwietnia) 
i Baalbek dostaje si؟ w r؟ce Burlego؛؛؛; w Damaszku Tugtakina zastaje wiadomość 
0 powrocie suhana z Bagdadu do Isfahanu, co oznacza koniec nierozpoczętej jeszcze 
świętej wojny؛؛؛, w przypadku KimiStaklna Grousset pisze wręcz, powołując się na 
Mir’at az-Zaman254 o „budowaniu przez Baldwina I agentury na terytorium Turków”. 
Twierdzi także, że zdrada byla tak niebezpieczna dla Tugtakina, że oplacalo mu si؟ 
zaoferować zdrajcy Sarhad w masywie Hawranu, gdzie byl on mniej niebezpieczny؛؛؛. 
Jak si؟ wydaje, motywacja Tugtakina jest jednak inna, z relacji Ibn al-Qalanislego 
wynika, że kapitulacja następuje na widok nadciągającego taboru oblężniczego, który 
zresztą, jak się później przekonamy, na stale pozostanie w Baalbeku, co wskazuje na 
plany użycia miasta jako bazy wypadowej przeciwko Frankom. Zaoferowanie pokona- 
nemu JUŻ przeciwnikowi mniejszego lenna jest ogólnie przyjętym podówczas obycza- 
jem, szczególnie chętnie stosowanym w okresie niekończących się wojen domowych 
pomiędzy członkami rodu Ajjubidow. Celem takiego postępowania pozostaje uniknię- 
cie zniszczeń w obwarowaniach miejskich, a zwłaszcza cytadeli, na czas bowiem od- 
budowy murów należy albo wyłączyć z działania główne sity zbrojne emiratu, albo też 
liczyć się z nagłym atakiem Franków na praktycznie bezbronne miasto. Runciman 
pisze:

„Spelzla także na niczym próba objęcia protektoratu nad Baalbekiem, którą Frankowie 
podjęli wiosną 1110, przy pomocy namiestnika tego miasta, eunuclia at-TadZ Kumusztakina. 
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Tugtakin, dowiedziawszy się o spisku, usunął Kumusztakina i namiestnictwo miasta powie- 
rzyl swojemu synowi, Tadz al-Mulukowi Buriemu”"؛.

KimiStakin prowadzi duZo bardziej złożoną grę i jeżeli któryś z uczestników owej 
gry traktuje drugiego instrumentalnie, to raczej ambitny eunuch wykorzystuje króla 
Jerozolimy. Nie po to prowadzi finezyjną grę, angażując nawet sultana Wielkich Sel- 
dżuków, aby wpaść z deszczu zwierzchności Tugtakina pod rynnę protektoratu Bald- 
wina - zwłaszcza Ze ten ostatni nie cieszy się opinią stabego i pobłażliwego wladcy.

Niełatwe sąsiedztwo

Powierzenie księstwa Galilei Hugonowi de Saint-Omer stanowi ze strony Bald- 
wina wstęp do polityki nowych podbojów. Zachęcany przez suzerena Hugon przy- 
puszcza serię grabieZczych ataków na as-Sawad, którego emirem nadal jest wspo- 
mniany juz „Gruby Kmieć”"؟, podległy wladzy Tugtakina z Damaszku. Wypady 
wyraźnie zmierzają w kierunku samego Damaszku. Co więcej, Hugon juz na wstępie 
przystępuje do budowy nowych zamków, które mają stanowić przyczółki do najaz- 
dów na ziemie Tugtakina-aw dalszej perspektywie zapewne do zdobycia syryjskiej

Nąjpierw powstaje warownia górska Toron 5’, stanowiąca klucz do szlaków łączą- 
cych Tyl i Baniyas z DamaszkienNa południowy zachód zaś od jeziora Genezaret* 2 ٠ 
wznosi zamek, który stanie się bazą wypadową do łupieżczych wypraw na bogate ob- 
szary lezące nad tym j z orern. Runcrnan pisze, Ze zamek ten zwany by przez Arabow „at-Tall”2؟ i w swojej relacji powołuje się؛na hn al-Atira oraz Ibn al-Qalanisiego^ 

Tymczasem w obu kronikach figuruje nazwa „'Ala”“؟ Co więcej, miejscowośćtaka 

istnieje po dziś dzień, choć w nie najlepszym stanie, w odległości oko to 7 kilometrów 
od miasteczka FTq i 49 kilometrów od miasta al-Qunayti ra - i wciąż jest nazywana 
podobnie - al-'Al. Pod taką, też nazwą, a jedynie bez przedimka „al-” - jako „'Al”, 
wspomina o niej Grousset2". Ale rzeczywiście jest tam wzgórze, z którego rozpościera 
się piękny widok na okolicę; w tym drogi -i o to właśnie sprytnym rabusiom chodzi... 
Budowa obu warowni zostaje ukończona pod koniec 1105 roku. Wedle źródeł frankij- 
skich, po powrocie z udanego najazdu, obładowany lupami Hugon napotyka oddzial 
pod osobistym dowództwem Tugtakina, który odbija zagarnięte dobra, wtadca Galilei 

234 s. Runciman, Dzieje..., t. 2, s. 94.
257 „Grossus Rusticus” - Albert z Akwizgranu, op.cit., s. 633, za: R. Grousset, وه.„'،., t. 1, s. 246.
 ,Obszerny opis działalności Hugona de Saint-Omer znaleźć można [w:] s. Runciman, Dzieje..., t. 2 اا2

s. 94; R Grousset, وه.„'،., t. 1. s. 246247. Co ciekawe, Runciman opiera się w głównej mierze na relacji 
Wilhelma z Tyni (Wilhelm z Tyra, Historia rerum in partibus transmarinis gestarum, XI. 5, Paris 1844, 
459469), natomiast Grousset preferaje Alberta z Akwizgranu.

.Dzisiejszy Tibnin, położony gdzieś w górach między Damaszkiem a Tyrem ’د2
2“ Inaczej: Jeziora Tyberiadzkiego.
2“ Arab, „wzgórze”.
2“ s. Runciman, Dzieje..., t. 2, s. 94.
263 Ibn al-QalSnisi, وه.„'،., s. 241; Ibn al-At&, وه.„'،., t. 6, s. 454.
264 R. Grousset, وه.„'،., t. I, s. 246247.
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próbuj odzyskać zdobycz i ginie od strzaly, co przesądza o !osie jego żołnierzy oraz 
zamku؛؛. Ibn al-Atlr udziela bogatszych informacji na temat zajścia:

„(499/1105) W tym roku w safarze (padziemikulistopadzie) miala miejsce bitwa po- 
między aabegiem TugtakTnem, władcą Damaszku, a wielkim komesem؛“ spośród komesów 
Franków. Powodem tego byty powtarzające się wojny i najazdy wojsk Damaszku oraz 
Baldwina - raz na jednych, innym razem na drugich, w końcu Baldwin wzniósł twierdzę 
pomiędzy nimi - 0 dwa dni drogi od Damaszku. TugtakTn bal się skutków tego działania 
i szkody, jaka mogla wyniknąć. Zebra! więc wojsko i ruszy! w bój. Zatem zarówno Baldwin, 
król Jerozolimy oraz Akki, jak i inni, udali się do owego komesa, by go wesprzeć i pomóc 
mu przeciwko muzułmanom. Komes dal królowi znać, że go nie potrzebuje i że jest w stanie 
sam walczyć z muzułmanami, gdyby go zaatakowali. Baldwin wrócił więc do Akki, 
a TugtakTn podążył ku Frankom, po czym zwarli szyki. Walka byla zacięta - dwóch emirów 
z wojsk damasceńskich pokonano, więc TugtakTn ścigał ich i zabil. Frankowie ponieśli kię- 
skę, schronili się w twierdzy i tam stawiali opór. TugtakTn rzek więc: *Dla  tego, kto wyróż- 
ni się w walce, uczynię, o cokolwiek poprosi; kto zaś przyniesie mi jeden z kamieni twier- 
dzy. dam mu 5 dinarów((. Piechota dołożyła starań, wspięli się do warowni i zburzyli ją 
Przynieśli Tugtakinowi kamienie, a on spdnil obietnicę. Rozkazał wrzucić kamienie do wa- 
dT i pojmal do niewoli tych, którzy byli w twierdzy. Wydal rozkaz, by wszystkich zgladzo- 
no; rycerzy zaś pozostawiono w niewoli, a by to ich 200. Jedynie nieliczni z tych, którzy byli 
w twierdzy, uratowali się. TugtakTn wrócił zwycięski do Damaszku i miasto byto przyozdo- 
bione przez 4 dni. Wyruszy! stamtąd do Rafaniya, jednej z twierdz Syrii, którą opanowali 
Frankowie. Jej władcą by, syn siostry Rajmunda de Saint-Gilles, zajętego oblężeniem Try- 
polisu. TugtakTn obieg, ją, zdoby, i zabi, w niej 500 Franków” ؛‘؛ .

Ibn al-QalanisT dodaje jeszcze, że powrót atabega do Damaszku ma miejsce w nie- 
dziel؟ w połowie miesiąca rabi' al-ahar (24 grudnia)2٥8. Galilea przechodzi teraz w ręce 
brata Hugona, Gerarda, a po jego rychłym zgonie, w ręce Gervaisa (Gerwazego) de 
Basoches, z którym los miał się obejść jeszcze okrutniej.

W 1106 roku jeszcze jedna afera odciąga uwagę Damascenczyków od ginącego 
Trypolisu. Jej korzenie sięgają roku 1092. Wtedy to niejaki Halaf Ibn Mula'ib al- 
-Kilabl, gubernator Homs, począł uprawiać rozbój na drogacli, a że wykazywał też 
silne skłonność do szvizmu i Fatyndow Tutu Ibn Alp Arslan debra؛ mu miasto ؛wypędzi! do Egiptu . Po wielu latach, wlaśnie w 1106 roku, jeden z jego synów, 

imieniem Musbih, zrywa z ojcem i pojawia się na dworze atabega, ale jego dalsze wy- 
czyny wskazują, że niedaleko pada jablko odjabloni:

„(499/1106) Jeden z synów Ibn Muaiba przebywa, u Tugtaklna w Damaszku - a by, on 
poróżniony z ojcem. TugtakTn powierzy, jego pieczy twierdzę i ochronę drogi. Nie uczyni, 
tego jednak, tylko uprawia, rozbój i przechwytywał karawany. Tak więc (kupcy) zwrócili się 
do Tugtaklna 0 pomoc przeciw niemu i posiali do niego kogoś, kto przedłoży, prośbę. 
Musbih uciekl zatem do Franków i wezwa, ich do zdobycia Afamiyi mówiąc: *jest  w niej 
żywności tylko na miesiąc((. Tak więc stanęli pod nią i obiegli, a jej ludność glodowala. 
Frankowie zawładnęli nią i zabili kadiego, który zarządza, miastem. Pojmali też złotnika 
i zabili go-a by, to człowiek, który ujawni, batynitów w Syrii”؛؛‘.

 .s. Runciman, Dzieje..., t. 2, s. 94: R. Grousset, op.cit., t 1. s. 246-247 “؛
.jako żywo przypomina naszego komesa ساد؟ (Arabski tytu “؛

؛٥؛  Ibn al-Air op.cit., t. 6. s. 454455.
.Ibn al-QalanisT op.cit., s. 241 “؛
 .Ibn al-A٠r, op.cit., t. 6, s. 459; Abu al-Fida', op.cit., t 2, s. 311 أ؛
™Ibidem, s. 460461.



56 MIĘDZY WIARĄ A ROZSĄDKIEM

Z Ta'rih Dimasa dowiadujemy się, ze wezwanym przez Musbiha Ibn Mulaiba 
Frankiem byl Tanked؛?'. Działalność byłego zarządcy Homs, jak ownieź jego syna, 
wskazują na wzmożoną penetrację ismailicką w Syrii, jak również dają pewne wyobra- 
Zenie o ich mściwości - stąd tak wielu Syryjczyków lęka się z nimi zadrzeć.

Damaszek również podejmuje pewne działania ofensywne. Tak, jak Hugon w To- 
ronie i 'Alal, TugtakTn wznosi w WadT Musa w okolicach Petry fortecę, która ma 
strzec szlaków karawanowych pomiędzy Damaszkiem a al-Higazem oraz stanowić 
bazę dla najazdów na Judeę. w roku 1107 powierza obronę nowo wybudowanej wa- 
rowni wspomnianemu już przybyszowi z Iraku, Aęfahbadowi, który jednak, jak zoba- 
czymy za chwilę, nie spelni pokładanych w nim nadziei jako „obrońca kresowych 
stanic”:

„(500/1107) W tym roku do Damaszku przybyl ze swojej krainy emir aAfahbad at- 
-Turkman!, a Zahir ad-DTn przyjął go z honorami i przydzieli! mu WadT Musa, Ma’ab, aś- 
-ŚarSt, al-óibal i al-Bil٩5’, gdzie ten skierowa! się ze swoim wojskiem. Frankowie jui naje- 
chali ten kraj - zabijali, brali do niewoli i rabowali jak mogli. Kiedy tam dotarl, zauważy!. Ze 
ludzie byli śmiertelnie przerażeni i w opłakanym stanie na skutek tego, co im uczynili Fran- 
kowie. Zamieszka! więc tam” ؛’؛ .

Zarazem, jak wynika z relacji Alberta d’Aix (z Akwizgranu), pewien mnicli grecki 
o imieniu Teodor zachęca Baldwina, by ukróci! turecką penetrację w Idumei. Ponieważ 
jednak Baldwin wysoko sobie ceni panujący pomiędzy nim a atabegiem rozejm, chrze- 
ścijanie postanawiają uciec się do podstępu. Teodor udaje się do Asfahbada jako rze- 
komy uciekinier z obozu frankijskiego i ostrzega go przed zbliżającą się wielką armią 
Przerażony Turek ucieka do 'Ayn al-Kutayba, gdzie stacjonuje znaczny garnizon da- 
mascenski, a TugtakTn przydziela mu inne lenno, nie bacząc na to, że straci! już jedno 
wraz z większością żołnierzy. Owym następnym lennem mogta być ar-Rahba, wspo- 
mniana w rozdziale omawiającym dojście TugtakTna do wladzy. Frankowie bezkarnie 
pustoszą pozbawione obrony ziemie i mszczą się na Beduinach, którzy sprowadzili 
wojska damasceńskie. Następnie jednak wracają w granice Królestwa, zabierając ze 
sohą obawiających się zemsty Beduinów miejscowych chrześcijan".

„(500/1107) Kiedy wzroslo spustoszenie szerzone przez Franków w rejonach as-Sawadu, 
Hawranu i ćabal 'Awf, rozeszły się 0 tym wieści i ludzie poskarżyli się atabegowi ZahTr ad- 
-DTnowi. Zebra! więc wojsko i Turkmenów, którzy do niego dołączyli, ruszy! z nimi i stanęli 
w as-Sawadzie, a emir 'Izz al-Mulk. gubernator Tyru, ruszy! stamtąd ze swymi wojskami do 
twierdzy TibnTn؛’* na terenie Franków, zaatakował jej przedmieścia i wybi! oraz zlupi! tych, 
którzy tam byli. Wieść o tym dotarta do BagdawTna, króla Franków, wyruszy! więc z Tybe- 
riady, kierując się w tamtą stronę, z kolei atabeg podąży! do twierdzy w pobliżu Tyberiady, 
w której przebywała grupka frankijskich żołnierzy; uderzy! na nią zdoby!, wybi! jej załogę 
i wycofa się do al-Madan؛". Frankowie zawrócili z drogi, a kiedy się zbliżyli, wojsko da- 
mascenskie przeniosło się w rejon Zarra6’؛. Przednie straże obu wojsk spotkały się i posta- 

27' Ibn al-Qalanisi, op.cit., s. 243.
.Ibidem, s. 254 ؛72
2” Obszerne opisy zajścia pochodzą spod piór Ibn al-QalanisTego (op.cit., s. 254) oraz Alberta z Akwi- 

zgranu. łacińską wersję wydarzeń szczegółowo opracowali: R. Grousset (op.cit., t. 1, s. 250) oraz s. Run- 
ciman (Dzieje..., t. 2, s. 97).

2’4 Toron.
2’5 Miejscowość w Syrii w pobliżu aSayh alMaskln.
.Obecnie Azra' w Hawranie ؛27
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nowity zewrze، szyki. Morale muzułmanów podniosło się, a na drugi dzień wojsko dosiadło 
koni i sposobiło się do bitwy. Podeszli do miejsca postoju Franków; ci zobaczyli ich, po 
Ctym zawrócili do Tyberiady, a następnie do Akki. Zahir ad-DTn wrócił zaś do Damasz-

Kronikarz damasceński sprytnie zamazuje prawdziwe oblicze konfliktu oraz fakt, 
że inicjatorem zajść byt sam TugtakTn, który w roku 1106 dokona! napaści na Tyberia- 
dę, koordynując ją z atakiem oddziałów z Tyru na Toron. Przybycie Baldwina z 140 
konnymi wypłasza atabega spod Tyberiady. Wyprawa na Toron również kończy się 
niepowodzeniem, w tej sytuacji posłowie damasceńscy zmuszeni są prosić o krótki 
rozejm, a król przyjmuje ich ze wschodnim przepychem, obdarzając - na modłę mu- 
zułmańską- szatarni honorowymi22®.

27’ Ibn al-Qalanisi, op.cit., s. 243-244.
2” Albert z Akwizgranu, op.cit., s. 642-643, za: R. Grousset, op.cit., t. 1, s. 248-249 oraz s. Runciman, 

Dzieje...,{. 2, S.95.
2” Ibn al-Qalanisi, op.cit., s. 258.
2’٥ Gerwazy - u Ibn al-QalanisTego Gar Fas; spotykany tez pod imieniem Gfrfas.
.Ibn al-AtTr, op.cit., t. 6, s. 495 اا2
2’2 Ibn al-QalanisT, op.cit., s. 259.
2” Albert z Akwizgranu, op.cit., s. 658, za: R Grousset, ٥p.cr'،., t. l,s. 252.
 ,Obszerne relacje na temat kampanii: s. Runciman, Dzieje..., t. 2. s. 9596; R. Grousset, op.cit., t. 1 بأ2

S.252.

Wiosną 1108 roku TugtakTn zrywa ozejm i wysyła dwa oddziały -jeden do Pale- 
styny, drugi zaś pod sarną Tyberiadę22’. w maju na przedpolu Tyberiady zastawia 
pułapkę, w którą wpada następca Hugona de Saint-Omer, Gervais de Basoches wraz 
z całą niemal świtą, w relacji Ibn al-Atra bitwa omal nie kończy się klęską muzutma- 
nów; autor al-Kamil jako jedyny datuje opisywane wydarzenia na rok 502 (1109):

„(502/1109) W tym roku rozgorzała zacięta wojna pomiędzy atabegiem TugtakTnem 
a Frankami. Powodem byla wyprawa TugtakTna na Tyberiadę - a wcześniej dotarl tam syn 
siostry Baldwina"“, króla Jerozolimy. Starli się z sobą a TugtakTn przybył w sile 2000 kon- 
nych i wielu pieszych - syn siostry króla Franków natomiast w liczbie 400 konnych i 2000 
pieszych. Kiedy rozgorzała walka, muzułmanie ponieśli zrazu porażkę, więc TugtakTn zsiadl 
z konia, wezwal muzułmanów i zagrzewa! ich do boju; wznowili więc walkę, pobili Fran- 
ków i wzięli do niewoli syna siostry króla. Zostal przyprowadzony przed oblicze TugtakTna, 
który zaproponował mu przyjęcie islamu - ten jednak wzbrania! się i w zamian za siebie za- 
oferował 30 000 dinarów i uwolnienie 500 jeńców. TugtakTna nie zadowoliło nic poza przy- 
jęciem islamu, więc kiedy Gerwazy się nie zgodzil, własnoręcznie go zabil, a do kalife 
i suhana wysłał jeńców. Następnie TugtakTn i Baldwin zawarli rozejm na 4 lata”"'.

Ibn al-QalanisT również wspomina jedynie o ofercie pieniężnej, której atabeg nie 
przyjął2®2. Natomiast Albert'd’Aix mówi 0 żądaniu oddania Tyberiady, Akki oraz Haj- 
fy w zamian za królewskiego krewniaka, na co król proponuje ogromną sumę 100 000 
bizantów2®2. Tak czy inaczej Gerwazy ginie, wedle jednych własnoręcznie uśmiercony 
przez TugtakTna, wedle innych zastrzelony z luku na rozkaz atabega, a jego skalp, za- 
tknięty na tyczce, Stanowic ma symbol zwycięstwa2®*  - a przy okazji eldżuckiego 
barbarzyństwa, niesłusznie przenoszonego na Arabów, któtych dowódcy w okresie 
wielkich podbojów w VII i VIII wieku prezentowali zgola odmienny stosunek do po- 
jmanych przeciwników.
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Zwycięski atabeg wkrótce musi dojść do porozumienia z Baldwinem, bowiem stan 
permanentnej wojny szkodzi handlowi, który z kolei stanowi podstawę ekonomii Da- 
maszku. Nie pomaga kierowanie karawan egipskich coraz dalej na południe od opano- 
wanej przez chrześcijan Galilei i Judei - i tak są przechwytywane przez Franków. Jed- 
na tylko mata karawana z Egiptu do Damaszku, przejęta nad Jordanem, liczy 11 wiel- 
błądów obładowanych cukrem, miodem, oliwą, pieprzem i innymi przyprawami2؛؛. Im 
dalej na południe, w głąb pustynnych obszarów, tym bardziej wzrasta zagrożenie ze 
strony Beduinów, którzy działają z nie mniejszą bezwzględnością niż Frankowie, nie 
oszczędzając nawet ocalałych z pogromu:

„(502/1109) W tym roku z Damaszku do Egiptu wyruszyła ogromna karawana. Wieść 
o niej dotarla do króla Franków; ruszy! jej więc naprzeciw, zastąpi! drogę na lądzie. Pojmal 
wszystkich, którzy w niej byli, i niewielu z nich uratowało się, tych zaś, którzy ocaleli, 
schwytali Beduini”؛’®.

Baldwin I zawiera z Tugtakinem umowę dotyczącą podziatu dochodów z ziem 
uprawnych, leżących na zachód od Jeziora Tyberiadzkiego oraz nad Jordanem. Na- 
st؟pnego roku podobną umowę atabeg zawiera z księciemTrypolisu, Bertramem, a jej zakres obejmuje żyzne ziemie pogranicza na wyżynie al-Biqa' .؛2أ  Ibn al-Qalanisl kon- 

sekwentnie przedstawia władcę Damaszku jako stronę, która taskawie przychyla się do 
prośby:

„(502/1109) Posłańcy króla Baldwina często zwracali się do Zahir ad-DTn, prosząc go 
o zawarcie pokoju. Stanęło na tym. Ze as-Sawad i Gabal 'Awf zostaną podzielone na 3 czę- 
ści: 1/3 dla Turków, a dla Franków i rolników 2/3. Na tym sprawa zakończyła się i taki zapi- 
sano warunek”“’.

Uktad pomiędzy Trypolisem a Damaszkiem w kwestii doliny al-Biqa' zostat 
w Ta’rih Dimasq potraktowany z większym umiarem. Co więcej, z relacji wynika, że 
stroną agresywną byli Frankowie, a 0 rozejm zmuszony jest prosie atabeg:

„(503/1109) Kiedy Baldwin, wladca Jerozolimy, dotarl do Baalbeku i postanowi! szerzyć 
spustoszenie na ziemiach al-Biqa'٠ pomiędzy nim a Zahir ad-DTnem wywiązała się kore- 
spondencja w tej sprawie, az osiągnęli porozumienie. Ze 1/3 dochodów z al-Biqa' będzie 
naleZala do Franków, a 2/3 do muzułmanów i chłopów. Spisano pomiędzy nimi szczegdlo- 
wy opis w ؟aferze (wrześniu) tego roku. Powróci! więc do domu i zatrzyma! to, co wpadlo 
w ręce jego i jego Zolnierzy z łupów zagarniętych na ziemiach Baalbeku i al-Biqa'”؛”.

W roku 504 (llioilll), już po zawarciu pokoju z Tugtakinem, Baldwin rusza 
z wojskiem do Galilei. Posyła też do władcy Trypolisu, by dołączył do niego ze swymi 
oddziałami pod Tyberiadą w odpowiedzi atabeg dzieli armię na mniejsze oddziały 
i podejmuje działania nękające na szlakach komunikacyjnych przeciwnika. Ponieważ 
obie strony są żywo zainteresowane szybkim zakończeniem awantury, dochodzi do

2’5 Albert d’Aix, op.cit., s. 648, za: R. Grousset, op.cit., t.l,s. 251-252.
2’6 Ibn al-Attr, op.cit., t. 6, s. 498. w oryginale: ,Arabowie”; sformułowanie takie podkreśla charakter 

konfliktu w Syrii jako starcia między Frankami a Turkami. Rodzimi Arabowie starali si؟ zachowywać 
neutralność - podobnie jak wielu lokalnych chrześcijan.

2" Zob. P.M. Holt, Bliski Wschód od wypraw krzyżowych do /5/7 roku, Warszawa 1993, s. 40; s. Run- 
ciman. Dzieje..., t. 2, s. 96 - na podstawie Alberta d’Aix, op.cit., X, 28-29.

2” Ibn al-Qalanist, op.cit., s. 263264.
2” Ibidem, s. 273.
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rozmów. Baldwin znajduje się chyba w lepszym położeniu, w wyniku negocjacji bo- 
wiem obejmuje kolejne obszary. Uzyskuje dodatkowo połowę wzniesienia Gabal 
'Awf, asSawad i a Hiyayna ؛ a pamiętajmy, ze dwa lata wcześniej uzyskał jedną trzecią dochodów z tyc^ ziem, w końcu Du al-higga wszyscy się wycofują ؛ ٥ .

Wybrzeże libańskie

w roku 1108 król Baldwin I podejmuje na nowo ofensywę przeciwko fatymidzkim 
miastom na wybrzeżu libańskim. Na pierwszy ogień idzie Tyr؛’'. Miasto jest jednak 
świetnie obwarowane i z natury niedostępne. Tyr od najdawniejszych czasów leżał na 
Wyspie, oddalonej od brzegu 0 kilkaset metrów, w czasach pokoju łączyła je ze stalym 
lądem grobla, którą tatwo można byto przerwać w razie oblężenia. Nawet Aleksander 
Macedoński potrzebował miesięcy, by zdobyć niepokorne fenickie miasto. Nic więc 
dziwnego, że król Jerozolimy korzysta z pierwszej nadarzającej się okazji - by odstą- 
pić od miasta, zachowując twarz - i przyjmuje od gubernatora Tyru niewygórowany 
okup. Polityka wypłacania pieniędzy w zamian za przerwanie oblężenia praktykowana 
jest powszeclinie w okresie wojen krzyżowych. Następnym celem staje się łatwiejszy 
do zdobycia Sydon. Oblężenie rozpoczyna się w sierpniu 1108 roku:

„(501/1108) W nim Baldwin, król Franków, zebra! swoje wojsko, ruszy! na miasto Tyr 
i obieg! je. Rozkaza!, by zbudowano opodal twierdz? - na wzgórzu al-Ma'؛u٩a - i pozostał 
przez miesiąc, oblegając miasto. Gubernator przekupi! go sumą 7000 dinarów, więc wziął je, 
odstąpi! od miasta, po czym ruszy! na Sydon, który Frankowie obiegli na lądzie i morzu 
i wznieśli przy nim drewnianą wieżę. Dla obrony miasta i jego mieszkańców przypłynęła 
flota egipska. Flota Franków starta się z nią ale muzułmanie zdobyli nad nią przewagę. Do 
Franków dotarta też wiadomość o wymarszu wojsk damasceńskich na ratunek mieszkańcom 
Sydonu, więc odstąpili od miasta, niczego nie osiągając”*’؛.

Ibn al-Qalanisi dodaje jeszcze, że Franków wspiera flota genueńska ؛’؛ . Dzięki rela- 
cji Alberta d’Aix4’؛ wiemy, że pomoc Tugtakina nie jest bezinteresowna; za wypozy- 
czenie 15 000 Turków gubernator Sydonu musi zapłacić 30 000 bizantów. Kiedy jed- 
nak Frankowie odchodzą nie wpuszcza odsieczy do miasta. Co więcej, nie zamierza 
wypłacić obiecanej sumy, z kolei rozwścieczeni Turcy oblegają Sydon; grożąc nawet, 
że wezwą krzyżowców. Na wieść 0 przygotowaniach Baldwina do ponownego ataku 
na miasta, oddziały damasceńskie zadowalają się sumą 9000 bizantów i ruszają w po- 
wrotną drogę, z pewnością dane liczbowe zostaly wyolbrzymione; Damaszek nie po- 
siada tak znacznej amtii, a werbunek najemnych Turków w al-Gazlrze oznacza dtugo- 
trwałą operację - tym bardziej że rok 1108 znaczą też na kairtach historii porachunki

*” Ibidem, s. 277-278. Ludność tych obszarów stanowili głównie autochtoniczni chrześcijanie, ale 
częściowo takie muzułmanie - 0 stosunkach pomiędzy łacińskimi feudatami a muzułmańskimi poddanymi 
pisze James Powell (Muslims under Latin Rule, Princeton 199!).

*’I Arab. Sur.
.Ibn al-Apr, op.cit., t. 6. s. 488 *’؛
*” Ibn al-QalanisT, op.cit., s. 260; por. E.H. Byrne, Genoese Colonies /„ Syria [w:] 77ie Crusades and 

other Historical Essays Presented to D.c. Munro,!، ال٠ألأ ١٩٦ %.
*94 Albert z Akwizgranu, op.cit., s. 656, za: R. Grousset, op.cit., t. l,s. 253-254. 
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sultana Muhammada ze wspomnianym już Sadaqq Ibn Mazidem - obaj dowódcy za- 
ciągają pod swe sztandary wszystkich chętnych, ogołacając Irak z potencjalnych kon- 
dotierow3’؛. W tym samym roku aabeg angażuje się w działania pod" Trypolisem 
i w Galilei, co wiąże część jego sit. Znamienna jest krótkowzroczność polityki egip- 
skiej; gubernator Sydonu z pewnością miat rację, nie ufając Turkom i zamykając przed 
nimi bramy miasta, odmowa wypłacenia umówionego wynagrodzenia dotkliwie godzi 
w przybyszy z Niziny Tańskiej, Zyjących glownie z tupu i podobnych transakcji. Dla 
najemników, z których w przeważającej części składają się oddziały TugtakTna, racje 
polityczne czy wyznaniowe schodzą na dalszy plan wobec perspektywy doraźnego 
zysku.

Po kilkunastu miesiącach do Ziemi świętej przybywa flota norweska pod do- 
wodztwem króla Sigurda3’؛, jak również flota wenecka. Obecność tak znacznych sil 
rriorskich wyłączą z gry Egipcjan. Pozbawiony nadziei na odsiecz s don kapituluje 
4 grudnia 1110 roku 7٠ Wszyscy mieszkańcy dostają wolny przejazd do Damaszku 
i pozwolenie na zabranie mienia ruchomego, w praktyce jedynie kadi, miejscowi 
notable i okolo 5000 zamożniejszych obywateli miasta korzysta z opcji, natomiast 
ubożsi mieszkańcy oraz okoliczni wieśniacy zostają poddanymi króla Baldwina, 
któty natychmiast ściąga z nich kontrybucję wojenną w wysokości 25 000 bizan-.98ئ

Tugtakin nie pali się zapewne do niesienia pomocy wiarołomnym Tyryjczykom, ale 
na jego bezczynność wpływają również inne czynniki, w roku 1109 umiera na prze- 
wiek chorobę emir Artuq ibn 'Abd ar-Razzaq -jeden najważniejszych wspolpracow- 
nikow TugtakTna3”. w tym też roku batynici przejściowo opanowują śayzar٥٥, na 
krotko tworząc niebezpieczny przyczółek na tylach sprzymierzonego z Damaszkiem 
Homsu. Wreszcie, z nie do końca jasnych przyczyn, wybucha konflikt pomiędzy ata- 
begiem a jego wezyrem:

„(502/1108) W roku tym Tugtakin uczyni! wezyrem Abu Nagma Hibat Allaha ibn 
Muhammada ibn Badi' al-IsfahanTego, który byl człowiekiem Tag ad-Dawli; byl już także 
wezyrem jego syna Ridwana w Aleppo i pozostał jaki؛ czas na urzędzie. Na początku roku 
502(1108) serce TugtakTna odmieniło się wobec niego - a nosit w sercu urazy z czasów Tag 
ad-Dawli. Rozkazał go pojmać, uwięzi، w cytadeli, ograbi، jego dom i odebra، majątek. Po 
paru dniach spędzonych w więzieniu polecil go udusi، - uduszono więc go i wrzucono do 
studni w cytadeli’“'. Następnie zostal wydobyty i pochowany na cmentarzu”’“؛.

2’5 Ibn al-Qalanist, op.cit., s. 255256. Niezwykle obszerny opis pozostawi! Ibn al-Apr, op.cit., t. 6, 
s. 479484.

296 Skandynawowie z reguly nie przybywali w znacznej sile, ale ich udzia! w wojnach krzyżowych nosil 
niemal charakter staty - por. Riant, Expeditions etpelerinages des Scandinaves en Terre Sainte, Paris 1865.

2” Ibn al-QalanisT datuje upadek miasta na rok 503 (op.cit., s. 274), natomiast Ibn al-Apr na rok 504 
(op.cit., t. 6, s. 503); w obu przypadkach oznacza to ten sam rok 1110.

2” Ibn al-Qalanisi, op.cit., s. 274; Ibn al-Apr, op.cit., t. 6, s. 403-504; Fulcher z Chartres, opcit., II, 
XLIV, 1-7, s. 543548 i Albert z Akwizgranu, op.cit., XI, 26, 30-34, s. 675, 677, za: s. Runciman, Dzie- 
je..., t. 2, s. 92; Wilhelm z Tyra, op.cit., I, p. 478, za: R. Grousset, op.cit., t. l,s. 257.

2” Ibn al-QalanisT, op.cit., s. 263.
Ibn al-Apr, op.cit., t. 6, s. 498.

5“’ Na temat ciekawostek oraz topografii cytadeli - Ibn Tulun Sams ad-DTn, AiSam'at al-mudi’a/1 ahi 
bar al-qal'at ad-dimasqiyya, DimaSq 1348 A.H.

’“2 Ibn al-QalanisT, op.cit., s. 261.
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Wreszcie, w nocy 25 ؟afara (4 października 1108 roku) w Damaszku umiera oto- 
czony powszechnym szacunkiem kadi Fahr al-Mulk Abu al-Fasl lsma'11 ibn Ibrahim 
ibn al-'Abbas al-Husayni - owniez cenny współpracownik TugtakTna2“2.

W roku lllOw ręce Franków wpada jeszcze Bejrut i następna fala uchodźców pty- 
nie do Damaszku oraz ostatniego اله ego potu ؟^między Akką a Trypolisem, jaki jeszcze pozostał w rękach muzułmańskich - Tyru ٥*.  Część wyemigruje następnie do 

Egiptu lub na północ, większość jednak pozostanie w Damaszku. Razem z uciekinie- 
rami z Tyru, Sydonu oraz Trypolisu przyczynia się do wzrostu nastrojów antyfrankij- 
skich w syryjskiej metropolii. Rośnie również liczba wyznawców szyizmu ismailickie- 
go, co w niedalekiej przyszłości ma stworzyć podatny grunt dla propagandy asasynów.

Skutki utraty przez Egipcjan większości warownych portów na wybrzeżu libańskim 
są katastrofalne; drastycznie kurczy się żegluga przybrzeżna, a flota fatymidzka, niosą- 
ca pomoc Tyrowi, musi operować z dala od własnych baz, jednocześnie pozostawiając 
porty frankijskie na swojej flance. Jeszcze w roku 1107 krzyżowcy rozpoczynają stałą 
penetrację południowej Idumei oraz pustyni Negew - z jednej strony, by zabezpieczyć 
swe ziemie od południowego wschodu - z drugiej zaś, aby odciąć Egipt od reszty Bli- 
skiego Wschodu2“؛. Handel karawanowy lokuje się w kategorii operacji podwyższone- 
go ryzyka, a po kampanii na wybrzeżu również droga morska dostaje się pod kontrolę 
Franków. Jeszcze w roku 504 (1110-1111) statek wiozący grupę kupców z TanTs 
i Damietty napotyka okręty frankijskie. Kupcy wraz ze swymi towarami dostająsię do 
niewoli i muszą przeznaczyć na wykup resztę majątku, jaki jeszcze pozostał w Da-.“هآلئهتة?

Tyr

Oprócz skrupulatnych zapisków z poszczególnych lat, Ibn al-AtTr prezentuje także 
obszerny skrót ciągnącej się kilkanaście lat kampanii tyryjskiej:

„Miasto Tyr należało do kalifów alawickich’ w Egipcie - i tak trwalo do roku 506 
(1112-1113). al-Afdala reprezentował w nim emir - AmTr al-óuyuś 0 przydomku 'Izz al- 
-Mulit. Frankowie obiegli miasto i nękali je, wielokrotnie łupiąc otaczający kraj. Kiedy nad- 
szedl rok 506 (1112-1113), król Franków przygotował się i zebral wojsko, by ruszyć na Tyr. 
Ludność Tyru lękała się go, postali więc do TugtakTna, wtadcy Damaszku, prosząc go, by 
wysłał im swego emira, który zarządzałby nim i bronil - a wtedy miasto będzie należało do 
niego. Oświadczyli mu: »Tak się stanie, jeśli wyslesz do nas gubernatora i wojsko-jeśli nie, 
wydamy miasto Frankom*(.  Wysłał im więc żołnierzy i ustanowi! gubernatora o imieniu 
Mas’ud - a byl on przebiegły i odważny; znal się na wojnie oraz jej podstępach. Zaopatrzy! 
go w wojsko i posla! do nich prowiant i pieniądze, które namiestnik rozdzieli! pomiędzy 
nich. Ludność miasta odczula ulgę, nie zmieniła się jednak hutba na rzecz al-Amira, władcy

m Ibidem, s. 264.
304 Ibn al-AtTr, op.cit., t. 6, s. 501.
’“5 s. Runciman, Dzieje..., t. 2, s. 97.

Ibn al-QalanisT, op.cit., s. 274.
Przymiotnik często stosowany w miejsce wyrazu: „szyicki” - nie chodzi o współcześnie występujące 

w Syrii ugrupowanie wyznaniowe alewitćw, z których wywodzi się między innymi ród Asadów.
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Egiptu, ani napisy na monetach. Tugtakln napisa! do al-Afdala w Egipcie, przedstawiając 
mu sytuację i mówiąc: „Kiedy przybędzie do Tyru z Egiptu kto؛, kto będzie nim zarządza, 
i broni, go, oddam ci miasto« - i poprosi,, by flota egipska nadal wspiera,a go ludźmi i swą 
siłą. Al-Afdal podziękował za to, pochwali, go i zgodzi, si? z jego zdaniem. Przygotował też 
flot? i wysłał ją do Tyru, a sytuacja jego mieszkańców ustabilizowała si?. I tak się działo do 
roku 516 (1122). Po śmierci al-Afdala wysiano do miasta flot? - zgodnie ze zwyczajem - ale 
dowódcy floty rozkazano, by zastosował podstęp wobec emira Masuda, gubernatora Tyru 
z ramienia Tugtakina - aby go pojma, i przejął z jego rąk miasto. Powodem tego były srogie 
skargi, jakie ludność Tyru kierowała do al-Amira bi- kam Allah, wladcy Egiptu - na jego 
ucisk i szkody, jakie im wyrządza,. Uczynili więc tak, a flota ruszyła i zakotwiczyła pod Ty- 
rem. Masud wyszed, do niej, by powitać dowódcę, a kiedy wszed, na okręt, na którym 6w 
dowódca przebywa,, ten zatrzyma, go, zszed, do miasta i zawładnął nim. Flota wróciła do 
Egiptu, a z nią emir Mas'fld; przyjęto go godnie i odesłano do Damaszku. Gubernator egip- 
ski ucieszy, serca ludzi, posłał też do Tugtakina, ofiarowując mu modlitw? i wsparcie. Wy- 
jaśni, również, że powodem tego, co uczyni,, byty skargi mieszkańców Tyru na Mas'uda. 
Tugtakln udzieli, mu przyjaznej odpowiedzi i również ofiarowa, wsparcie. Kiedy Frankowie 
usłyszeli 0 odejściu Mas'uda z Tyru, bardziej jeszcze zapragnęli Tyru i zmówili się, by nim 
zawładnąć - rozpoczęli mobilizację oraz sposobili si? do ataku na miasto i oblężenia go. 
Egipski gubernator ustysza, o tym - a wiedział, że z uwagi na małą ilość żołnierzy i zapasów 
nie ma dość sil, by odeprzeć Franków - i przesiał wici al-Amirowi. Zorientował się tez, ze 
należy oddać zarząd nad Tyrem Tugtaklnowi, wladcy Damaszku. Posła, do niego w tej 
sprawie, więc ten przejął Tyr i zaopatrzy, go w taką ilość wojska oraz zapasów, jaką uzna, 
za wystarczającą Frankowie ruszyli na nich, stanęli tam w rabT al-awwal tego roku (maju 
1122), nękali ich i nie zaprzestawali ataków. Kończyły si? zapasy, a ci, którzy przebywali 
wmieście, byli znużeni walką i osłabło ich morale. Tugtakln ruszyl do Baniyasu, aby być 
bliżej nich i bronić miasta - liczy*,  że Frankowie odstąpią jeśli zobaczą, jak blisko nich już 
przebywa. Oni jednak nie ruszyli si? i trwali przy oblężeniu. Tugtakln poslal do Egipcjan 
z prośbą o pomoc, ale oni mu nie pomogli. Mijały dni, a mieszkańcy znajdowali si? na kra- 
wędzi zguby. Wtedy Tugtakln, wladca Damaszku, wyslal posłów i postanowi! poddać mia- 
sto, umożliwiając przebywającym w nim żołnierzom i obywatelom wyjście z tymi pie- 
niędzmi i bagażami, jakie zdołają zabrać. Tak posanowiono, otwarto bramy miasta i za- 
wladnęli nim Frankowie. Mieszkańcy opuścili je i rozproszyli si? po miastach. Zabrali to, co 
mogli, a pozostawili to, czego nie podołali nieść. Frankowie nikogo z nich nie zaatakowali 
i trwali w bezruchu. Frankowie zawładnęli miastem 23 gumada al-flla (29-30 lipca), a ich 
zwycięstwo dowiodło wielkiej słabości muzułmanów”””:

Tyle w skrócie. Odcięty od statych dostaw z Egiptu namiestnik Tyru, 'Izz al-Mulk 
Anuśtakln al-Afdal و, byc może nie wytrzymuje nerwowo, jak sugeruje Runciman؛'", 
a może trafnie ocenia, że żadne z miast libańskich nie wyszło dobrze na zwierzchnie- 
twie Kairu. Istniejący nie tak dawno jeszcze łańcuch miast portowych, podległych 
Egiptowi w połączeniu z morską supremacją kraju nad Nilem, w naturalny sposób 
wpychały Tyr w orbitę Fatymidów. Jedyną bowiem liczącą się w tej części Morza 
Śródziemnego potęgą morską pozostawało jeszcze Bizancjum, tradycyjny w omawia- 
nym okresie sprzymierzeniec Egiptu. Za Frankami natomiast nadciągają floty miast 
włoskich, które, o ile nie są akurat zajęte wzajemnymi waśniami, stanowią poważną 
siłę - zwłaszcza że ich bazy leżą od niedawna na trasie morskiej z Egiptu do Tyru,

Ibn al-AjJr, op.cit., t. 6, s. 593-594.
Jak wynika z nazwiska, byly turecki niewolnik wojskowy, mameluk, wyzwolony przez al-Afdala. 

”٥ s. Runciman, Dzieje..., t. 2, s. 93.
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a uprawiania pospolitego piractwa, wymierzonego przeciw żegludze muzułmańskiej, 
nie poczytuje się za nic zdrożnego. Teraz naturalna wydaje się opieka turecka, 
a w przeciwieństwie do kadich Bejrutu czy Trypolisu, którzy byli Arabami, gubernator 
Tyru nie żywi awersji do przybyszy z Niziny Turańskiej.

Jesieniąroku 505 (1111) Baldwin przypuszcza! atak na miasto’". 'Izz al-Mulk za 
0 000 bizantOw wypozycza od Tugtaka 500 tureckich łucznik , którzy przybywają do miasta jeszcze przed rozpoczęciem blokady - wedle slow Alberta Akwizgranu . 

Ibn al-QalanisT pisze, że atabeg przysyła 200 tuczników i rozpoczyna akcję werbunko- 
wą Również w jego relacji Baldwin rusza na Tyr dopiero na wieść 0 tych dziala- 
niach”’. z kolei Ibn al-Atr utrzymuje, ze żołnierzy jest wprawdzie 200, ale drogę do 
miasta muszą już sobie torować przez pierścień oblężenia’ 4. Niezależnie od liczebno- 
ści, udzial tureckich łuczników w walce zostaje wysoko oceniony’”, a Ta’rih Dimasa 
podaje, że w jednym tylko dniu obrońcy Tyru wystrzeliwują2O 000 strzał’'؛.

Tak skąpe sity wydelegowane do pomocy Tyryjczykom należy tłumaczyć zaanga- 
żowaniem na pótnocy. Na skutek intensywnej działalności tak samego TugtakTna, jak 
i nieszczęsnego Ibn 'Ammara, z woli sultana Muhammada jeszcze w 502 (1108) roku 
bratanek Kirbugi, Saraf ad-DTn Mawdud, wyprawi! się do Syrii z ekspedycją która 
spelzla, jak zwykle, na niczym. Od tego czasu aabeg wydaje się pozostawać w zaży- 
tych stosunkach z Irakijczykiem i prowadzi z nim ożywioną korespondencję, która 
jeszcze zacieśnia przyjaźń. Pod koniec Sawwala 503 (w maju 1110) roku Tankred ude- 
rza na Aleppo. Wówczas ZahTr ad-DTn, który ułożył sobie z Ridwanem relacje o wiele 
lepsze niż Duqaq, wyrusza z Damaszku z wojskiem i rozbija obóz opodal Salamyi. 
Próbuje też zdobyć Edessę i nawet przez jakiś czas ją oblega. Dobrze ufortyfikowane 
miasto uparcie się jednak broni, a Damasceńczykom kończą się zapasy. Na wieść 
0 tym, że Frankowie przeprawiają się przez Eufrat, zmierzając w kierunku Edessy, 
atabeg pozostawia część wojska pod murami miasta i rusza im naprzeciw, unikając 
jednak otwartego sarcia. Prowadzi walkę podjazdową w której turecka kawaleria 
znacznie przewyższa ciężko zbrojnych i nialo mobilnych Franków. Następnie powraca 
do Damaszku’' . BarkawT pisze jeszcze, datując wydarzenia na rok 504 (11 lOl 111), 
że TugtakTn porzuca Ridwana właśni؟ na wieść o oblężeniu Tyru przez Baldwina, 
ruszając co koń wyskoczy na południe”*.

Tyryjczycy mają w tym samym czasie odesłać do TugtakTna w depozyt swe najcen- 
niejsze dobra. Droga do Damaszku wiedzie przez ziemie Toronu. Tyryjczycy dochodzą 
do porozumienia z rycerzem frankijskim imieniem Rainfroi”’, który za wielką sumę 
pieniędzy zgadza się im służyć za przewodnika i gwaranta bezpieczeństwa podczas

”1 Ibn al-Apr, op.cit., t. 6, s. 509.
312 Albert z Akwizgranu, op.cit., s. 689-690, za: R. Grousset, op.cit., t. 1, s. 260. Przypomnijmy, Sydon 

mial jakoby wypożyczyć 15 000 żołnierzy za 30 000 bizantów - realny wymiar transakcji, jaką zawarł Tyr, 
dodatkowo podaje w wątpliwość wiadomość dotyczącą Sydonu.

31’ Baldwin mial wyruszyć 25 gumada alula; Ibn al-QalSnist, op.cit., s. 284.
314 Ibn al-Apr, op.cit., t. 6, s. 509.
315 R. Grousset, op.cit., t. 1, s. 260.
316 Ibn al-QalSnisI, op.cit., s. 284.
3’7 Ibidem, s. 271,272.
”٠ S.A. Barkawl, op.cit., s. 223-224.
’!’Albo.-Reinfred.
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przekraczania ziem chrześcijańskich. Rycerz bez wahania powiadamia swego suzerena, 
który napada na karawan؟ i doszczętnie ją łupi:

„W nocnej ciszy, o godzinie, kiedy wszyscy śpią Tyryjczycy ze swoimi wielbłądami 
obładowanymi zlotem, srebrem i purpurą’؛‘ ciągnęli pod przewodnictwem Rainfroi drogą do 
Damaszku, kiedy Baldwin wylonil się ze swoimi ludźmi i' zlupit caly konwój”’؛'.

Wywiązuje się zacięta walka o miasto. Wspomnianym juz łucznikom z Damaszku 
szybko kończą się strzały. Okazuje się, ze w Tyrze na szeroką skal؟ stosowana jest 
ropa naftowa-do tego stopnia, ze w mieście przypadkiem można znaleźć znaczne jej 
zapasy. Przy okazji Ibn al-Atir nieco antycypuje wydarzenia, mówiąc o ofercie podda- 
nia Tyru atabegowi:

„(505/1111-1112) Mieszkańcy miasta postali do Tugtaklna, wladcy Damaszku, z prośbą 
o pomoc i prosząc go, by mogli mu oddać miasto. Ruszyl więc z wojskiem w okolice Baniy- 
Ssu i wysłał im na odsiecz 200 konnych. Wkroczyli do miasta, a Frankowie, którzy juz tam 
byli, zastąpili im drogę, z obawy przed nadejściem odsieczy wzmogly się wysilki Franków. 
Turkom skończyły się strzaly, więc walczyli drewnem. Skończyła się nafta, więc znaleźli 
dziurę pod ziemią gdzie by la nafta-nie wiadomo, kto ją tam przechowywał”’؛؛.

TugtakTn rozdziela wojsko na dwie części; potowa dokonuje dywersji, najeżdżając 
na zemie należące do Franków, druga zaś bezskutecznie usiluje przebić si؟ do mia- 
sta"؛. Pierścień oblężenia jest tak szczelny, że wiadomości można przesyłać jedynie za 
pomocą gołębi pocztowych:

„(505/1112) Następnie 'Izz al-Mulk, wladca Tyru, wysłał pieniądze do Tugtaklna, aby 
zwerbował więcej ludzi i wysłał ich dla przejęcia miasta. TugtakTn wysłał ptaka, który niósł 
kawałek papieru z poleceniem, by powiadomić go o przybyciu pieniędzy - i nakazując 
umieścić statek w ustalonym miejscu - tak, aby jego ludzie mogli do niego dotrzeć. Ptak 
spadt na statek Franków i ztapali go dwaj ludzie - muzułmanin oraz Frank. Frank powie- 
dzial: *Uwolnijmy  go - może niesie im pociechę،(. Muzułmanin nie pozwoli! mu na to i za- 
niósł ptaka do króla Baldwina. Kiedy ten dowiedział się o tym, wyslal statek do miejsca, 
które wspomniał TugtakTn-aw nim byta grupa muzułmanów z Tyru, którzy oddali się pod 
jego opiekę. Dotarto do nich wojsko, więc rozmawiali z nimi po arabsku - tak, że nie pode- 
jrzewali ich. Wsiedli na ich statek, a ci wzięli ich do niewoli i powieźli do Franków, którzy 
ich zgładzili i zapragnęli mieszkańców Tyru. Zaś TugtakTn najechał na ziemie Franków ze 
wszystkich stron i podąży! do twierdzy al-Habis w as-Sawadzie w dziedzinie damasceńskiej 
- a należała ona do Franków - i obiegi ją Zawładnął nią mieczem i zabit wszystkich, którzy 
tam przebywali. Wrócił do Franków, którzy stali pod Tyrem i odciął od nich dostawy żyw- 
ności drogą lądową Dostarczali ją więc morzem - odgraniczyli się od niego okopami i nie 
wychodzili, by z nim walczyć. Atabeg podążył do Sydonu, najechał jego przedmieścia, zabil 
grupę marynarzy i spalil okolo 20 statków na brzegu - a przy tym sial pisma do mieszkań- 
cćw Tyru, polecając im, by tylko wytrwali, a Frankowie będą musieli z nim walczyć. 
Mieszkańcy Tyru walczyli z zaciętością straceńców. Walka trwata do okresu dojrzewania 
plonów. Frankowie przelękli się. Ze TugtakTn zawładnie zbiorami w ich kraju, odstąpili więc

’ ؛٥  Ciekawa jest ciągłość niektórych rzemiosł - Tyr, a następnie jego kolonia, Kartagina, jeszcze w głę. 
bokiej starożytności słynęły z wyrobu czerwonego barwnika.

.Albert z Akwizgranu, op.cit., s. 690, za: R Grousset, op.cit., t. 1, s. 260 261 ’؛’
’22 Ibn al-Apr, op.ci'،., t. 6, s. 509.
’2’ Ibn al-Qalanisi, op.cit., s. 284.
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od miasta 10 Jawwala (10 kwietnia)"4, kierując się w stronę Akki, wojsko Tugtakina wr٥- 
cilo do siebie; mieszkańcy Tyra dali im pieniądze i inne rzeczy, a następnie naprawili 
uszkodzone mury oraz fosy”"’

Rajd na Sydon, którego znaczenia nie przeoczy! również Ibn al-Qalanisl22؛, zadaje 
bolesny cios krzyżowcom, którzy cierpią na chroniczny brak floty2". Po raz kolejny 
okazuje się, że zdobycie nadbrzeżnych miast libańskich urasta do rangi niemożliwo- 
 -ci bez dostatecznie dużej floty. Odcięcie oddziałów Baldwina od dostaw jest mi؛
strzowskim posunięciem ze strony Ttakfna - w ten sposób unika walnego starcia, 
które w obliczu sity natarcia konnicy europejskiej niesie z sobą znaczną dozę ryzyka. 
Dla Franków rozpoczyna się odliczanie. Muszą zdobyć miasto w czasie, jaki im po- 
zostal, albo odstąpić, w warunkach syryjskich odwrót z tureckimi tucznikami za 
plecami pociąga za sobą duże straty w ludziach. Armia Królestwa musi się odgrodzić 
od Damascenczyków rowami, co oznacza głęboką defensywę, a co za tym idzie, 
przekreślenie szans na zdobycie niewielkich choćby ilości żywności w otaczającym 
kraju. Jak na ironię, okoliczne drzewa, w tym palmy, zostaty wycięte jeszcze na po- 
czątku otjl^z nia, a ich drewno posłużyło do zbudowania wież oblęZniczych i kwater dla Wojska ؟2؛ .

W al-Kamil możemy przeczytać o obawach Franków o dojrzewające plony22’. 
Wywołała je pamięć o rajdach oddziałów Tugtakina na ogołocone z żołnierzy ziemie 
Galilei w poprzednim roku. Sam atabeg zaatakował wtedy i odzyskat zamek al- 
-Habis22’, wyiając wszystkich obrońców. Następnie Damascenczycy powracają pod 
Tyr. Odczuwający dotkliwy brak zapasów Baldwin przyspiesza budowę dwóch wież 
oblęZniczych, a Tugtakin, w porozumieniu z Tyryjczykami, dokonuje dywersyjnych 
ataków na oblegających, aby odciągnąć ich uwagę od mieszkańców miasta, którzy 
mają dokonać wypadu i spalić wieże, w jakiś sposób Baldwin dowiaduje się 0 piano- 
wanej akcji i ataki nie odnoszą skutku. Dużą rolę w powstrzymaniu Turków odgrywają 
wspomniane rowy. Zima 1110-1111 roku ostabia sity odciętej od dostaw armii krzy- 
żowej. W następnym roku 10 ؛a'bana (20 lutego) Frankowie rozpoczynają podtacza- 
nie wież pod mury miasta. Zrozpaczeni obrońcy dokonują niespodziewanego, 
a skutecznego wypadu i puszczają z dymem .niniejszą wieżę. Pożar dużej udaje się 
ugasić22', ale i tak wkrótce odtrącono odwrót222 i armia Królestwa musi silą torować 
sobie drogę do Akki. Barkawi pisze o utracie 2000 ludzi wobec 400 zabitych muzut- 

’24 Wedug Alberta z Akwizgranu w pierwszym tygodniu kwietnia 1112, za: R. Grousset, op.cit., t. 1, 
s. 263-264.

’25 Ibn al-A٠r, op.cit., t. 6, s. 510.
’26 Ibn al-QalanisT, op.cit., s. 285.
52’ s. Runciman, Dzieje...,{. 2, s. 93.
52® Ibn al٠Qalanisi, op.cit., s. 284.
52’ Pisze o tym również Albert z Akwizgranu, za: R. Grousset, op.cit., t. l,s. 263-264.
55“ Grousset podaje dwie nazwy: (jayi oraz Habls Galdak. Wedle M. Dussaud rainy znane sąjako Qasr 

Bardawil (Le Fort de Baudouin - zamek Baldwina) - Dussaud, Topographie, s. 383, 819, 826, za: R. Gro- 
usset, op.cit., t.l.s. 263. w zależności od rozdziału u Ibn al-Attra czytamy o: al-Habis, al-Habs oraz ٥/- 
-Habis - tak też wspomina zamek Ibn al-QalanisT. Sibt Ibn al-Gawzt mówi o al-Habii, a niektóre komenta- 
rze arabskie sięgają do nazwy His n Gildak (Ibn al-Qalanisi, op.cit., s. 285, przypis 1), która jest obecnie 
kojarzona w Syrii na równi ze wspomnianym Qasr Bardawil.

551 Ibn al-Qalanisl, op.cit., s. 285-286.
552 Ibidem, s. 287.
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manow333. Ibn al-Qalanisi twierdzi wręcz, że wśród poległych bylo tylko okolo 20 
Turków* 33 34؟ co wydaje się jednak szacunkiem mocno zaniżonym, biorąc pod uwagę 
gwałtowność kampanii. Hatun i Zaytun wspominają jeszcze 0 pomocy egipskiej dla 
oblężonego Tyru w roku 1111-zapewne chodzi o dostawy żywności333.

333 S.A. Barkawl, op.cit., s. 225.
”٠ Ibn alQalanisI, وه.„,., s. 288.
333 N. Hatun. ‘A. Zaytun, وه.„■،., s. 108.
”٥ Ibn al-QalSnisI, وه.„’،., s. 284. 290.

U BaikSwTego Sayfad-Dawla.
33’ Ibn al-QalSnisi, وه.„■،., s. 290-291.
.Ibidem, s. 299 ”ل
“٠ Ibn al-QalSnisI. وه.„'،., s. 300.
.t. 1, s. 599-601 ,.،'„.وه ,R. Grousset ا34
342 Będzie o tym mowa w rozdziale omawiającym stosunki z Północą.

Tzz al-Mulk doskonale zdaje sobie sprawę, że chwilowy spokój to cisza przed bu- 
rzą i należy spodziewać się dalszych ataków. Jego ścisła współpraca z pobratymcami 
Turkami może też być źle odebrana przez wszechwładnego w Egipcie wezyra al- 
-Afdala. Niezależnie od nieufności nie można liczyć na znaczącą pomoc ze strony 
Fatymidów, którzy w starciach z krzyżowcami stracili już kilka armii i flot - nawet 
legendarne zasoby Egiptu nie są niewyczerpane, w tej sytuacji w roku 506 (1112- 
-1113) posanawia oddać miasto Tugtaklnowi. Na wypadek, gdyby atabeg nie chcial 
Tyru, grozi, że podda go Frankom. Decyzja cieszy się pelnym poparciem ze strony 
mieszkańców miasta33؛.

Wladca Tyru udaje się do stolicy emiratu przez Baniyas, którego gubernator, Sayf 
ad-Din Mas'ud33? towarzyszy mu do Damaszku, w międzyczasie jednak Zahir ad-Din 
wyjechał w kierunku Hamy, aby ułożyć na nowo dobre stosunki z Fahr al-Muluk 
Ridwanem, które mocno ucierpiały, gdy Damascenczycy porzucili Aleppo na pastwę 
losu, ruszając na ratunek Tyrowi. Emir Mas'ud boi się opóźniać sprawę do czasu po- 
wrotu atabega - a może już planuje upiec własną pieczeń na tym ogniu. Zwraca się 
więc do sprawującego w zastępstwie ojca władzę w Damaszku Tag al-Mulflka Burle- 
go, który zgadza się wyruszyć do Baniyasu i, korzystając z okazji, zająć Tyr. Po po- 
wrocie wladca Damaszku aprobuje poczynania syna, po czym pisze do al-Afdala, wy- 
jaśniając mu, że nie chcial, aby miasto dostało się w ręce Franków. Do Tyru zaś wy- 
syta nowe oddziały338. Daje się zauważyć stopniowy wzrost znaczenia Burleg, który 
jeszcze w muharramie 505 (lipcu 1111) roku przenosi się do domu al-Malika Sams al- 
-Mulak Duqaqa w cytadeli damasceńskiej339.

Nowym gubernatorem Tyru zostaje Mas'ud, który w roku 507 (1113-1114) na po- 
lecenie atabega udaje się do Egiptu", aby dokładnie przedstawić sytuację3 ٥. Monety 
bite w mieście w dalszym ciągu noszą imię kalifa fatymidzkiego - podobnie zachowa- 
na zostaje hutba z jego imieniem. Tugtaklnowi bardzo zależy, by nie antagonizować 
wezyra Fatymidów. Grousset status Tyru trafnie określi! jako kondominium damasceń- 
skoegipskie3'.

Na kilka lat zapanował względny spokój na wybrzeżu, spowodowany między in- 
nymi intensyfikacją dzialań wojennych na północy i przejściowym zaangażowaniem ة;ذئة٠هئئ . yipjwy

w międzyczasie król Jerozolimy zbiera owoce dobrych stosunków z Beduinami. 
Znany mu jeszcze spod Askalonu szejk plemienia az-Zurayqiyyin przesyła mu w roku 
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506 (1112-1113) do Akki wiadomość o bogatej karawanie, ubijając zarazem interes - ١٢ rewanżu Baldwin ma mu wydać przetrzymywanych w lochach Beduinów z plemie- 
nia szejka; jak się można domyślić, trafili tam za podobną działalność, do jakiej sposo- ٥؛  się teraz monarcha:

„Z Bu rS do Egiptu wyruszyła karawana damasceńska, wioząca mnóstwo pieniędzy.
Doprowadzę cię do niej, a ty wydasz mi schwytanych ludzi z mojego ludu””’.

Pisze o tym również Ibn al-Atr, jak często, podając wlasne datowanie:

„(507/1113-1114) W tym roku wyruszyła z Damaszku do Egiptu wielka karawana. 
Wiadomość 0 tym dotarta do Baldwina, króla Franków, ruszyt więc na nią zaatakował na 
lądzie i pojmał wszystkich uczestników. Nieliczni tylko się uratowali, a tych, którzy uszli, 
schwytali Beduini”’44.

Efektem wyzutej z ryzyka wyprawy jest 50 000 dinarów i 300 jeńców. Pieniądze, 
jak zwykle, bardzo' się przydają dręczonemu wiecznym deficytem budżetowi Króle- 
stwa

Baldwin konsekwentnie uszczelnia szlak wiodący z Egiptu do Syrii, w 1115 roku 
Frankowie wkraczają do Idumei, gdzie zakładają warownię Krak de Montreal, po czym 
docierają do zatoki alAqaba.Nad Morzem Czerwonym powstają jeszcze dwie twier- 
dze: Graye na wyspie Fir' w 345 oraz w Ayla’4٥ na brzegu zatoki:

„Dzięki tym twierdzom Frankowie panowali nad szlakami, które lączyty Damaszek 
z Arabią i Egiptem. Odtąd mogli napadać na karawany, a armie muzułmańskie z Bliskiego 
Wschodu nie iniaty już łatwego dostępu do Egiptu”’".

Przez następne lata front egipski straci! nieco na znaczeniu, a uwaga zarówno Da- 
maszku, jak i Jerozolimy koncentrować się będzie na pólnocy, gdzie sity suttanskie 
podejmą spektakularne, choć nieskuteczne, próby zniszczenia państw krzyżowych. 
Wydarzenia te zostaną omówione w następnym rozdziale.

Dopiero śmierć Baldwina I w 1118 roku stwarza Tug akTnowi okazję do odzyskania 
wpływów na południu38. Ibn al-At r jest zdania, że atabeg rusza na wojnę z Frankami 
jeszcze zanim dojdą do niego wieści o bezkrólewiu"’, ale bieg wydarzeń, wskazuje 
raczej na dątenie al-Afdala. by ukarać Baldwina za napady na swoje ziemie3؛“. Udzial 
Damaszku wynika więc z połączenia sprzyjających okoliczności, którymi jest zmiana 
władzy w Królestwie i tradycyjnie towarzyszący temu chaos oraz obiecana pomoc 
Egiptu - słynącego z niewyczerpanych, choć mocno już nadszarpniętych rezerw. 
Baldwin z le Bourg, dotychczasowy hrabia Edessy, któty w niedzielę wielkanocną, 
14 kwietnia 1118 roku, obejmuje tron Jerozolimy pod imieniem Baldwina II, wysyła 
do Tugtakina poselstwo z propozycją odnowienia układów i wtedy dopiero rusza ma- 
cllina wojenna, ponieważ atabeg stawia wygórowane żądania, domagając się od Jero-

Ibn al-QalanisT, op.cit., s. 291.
”4 Ibn al-AjIr, op.cit., t. 6, s. 514.
”5 Arab, „faraon”.
’4*  Obecnie tam miasto i port 0 tej samej nazwie.
’4’ s. Runciman, Dzieje..., t. 2, s. 97 - na podstawie: Albert z Akwizgranu, op.cit., XII, 21-22, s. 702- 

-703; Wilhelm z Tyra, op.cit., XI, 29, s. 505.
’4' Ibn al-Ayr. op.cit., t. 6, s. 542.
’4’ Ibidem, s. 543.
"٠ Por. s. Runciman, Dzieje..., t. 2, s. 134.
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zolimy zrzeczenia się przypadających na nią dochodów z ćabal 'Awf, al-Hannana, as- 
-Salt i al-UawT. w Tyrze dochodzi do koncentracji floty egipskiej, pod Asudem wojsk 
egipskich, a w okolicach Tyberiady sil damasceńskich.

Tym razem al-Afdal nie powtarza błędu z lat poprzednich i oferuje naczelne do- 
wodztwo Tugtakinowi. Turek jest znacznie lepszym żołnierzem niż generałowie faty- 
midzcy, ale gdyby nawet tak nie było, skupienie naczelnego dowództwa w jednym 
ręku zawsze się opłaca w ówczesnych realiach militarnych. Jedyny wyjątek od tej re- 
guly stanowi polityczna kariera charyzmatycznego przywódcy, jakim będzie Nur ad- 
-Din. Powszechnie szanowanego i uwielbianego władcę otaczać będzie liczna grupa 
utalentowanych i - co rzadkie na Bliskim Wschodzie w czasach wypraw krzyżowych - 
lojalnych dowódców, w rodzaju ślrkuha, zdolnych do prowadzenia efektywnych dzia- 
lań wojennych na wielu frontach. Umiejętność prowadzenia wielotorowej polityki 
wraz ze sztabem oddanych sobie ludzi będzie czynnikiem, który odróżni Nur ad-Dina 
od innych władców swojej doby. Podobnie jak ponad dziesięć wieków wcześniej ce- 
sarz August, Zangida nie musi być wybitnym wodzem. Znakomicie natomiast opanuje 
arkana rzemiosła politycznego, pozostawiając ważniejsze operacje miliame oraz dy- 
plomatyczne w rękach Ajjubidów.

Kampania w lecie 1118 roku rozgrywa się bez większych emocji. Przez trzy mie- 
siące trwają działania pozycyjne, a żadna ze stron nie chce sprowokować walnej bitwy. 
W końcu wszyscy rozchodzi się do domów؛؛'.

Jedyne liczące się starcie ma miejsce jesienią 1118 roku, gdy oddziat frankijski 
w sile okolo 130 konnych, dowodzony przez Baldwina II i nowego hrabiego Edessy, 
Joscelina, przypuszcza atak na spichlerz Damaszku - Hawan. Wysiany na odsiecz 
z przeważającymi sitami BurT osacza krzyżowców na wzgórzu. Mimo dołączenia od- 
działów pod osobistym dowództwem atabega, szczupły hufiec ciężkozbrojnej konnicy, 
jak często w trakcie wojen krzyżowych, zrywa się do rozpaczliwej szarży i miażdży 
stojących im na drodze Turków, ostatecznie przekonując Tugtaklna do zmiany orienta- 
cji działań ku północnej Syrii.

Wyczerpujący opis kampanii wyszedł spod pióra Ibn al-Atlra:

„(512/1118-1119) Atabeg TugtakTn ruszyl z Damaszku, by walczyć z Frankami; stanął 
między Dayr Ayyub a Kafartab nad Jarmukiem - a nie wiedział jeszcze o śmierci Baldwina. 
Usłyszał tę wiadomość po 18 dniach, kiedy dzieliło go od Franków okolo 2 dni drogi. Do- 
tarli do niego wysłannicy króla Franków z prośbą 0 rozejm. TugtakTn zaproponował im, by 
zrzekli się przypadającej im potowy udziału w Gabal 'Awf, al-hannSna, as-Salt i al-Gawr. 
Nie zgodzili się, więc okazał im swą silę. Udal się do Tyberiady i spustoszy! jej ziemie; 
stamtąd ruszyl w kierunku Askalonu, gdzie Egipcjanie skoncentrowali swoje wojska - a wy- 
siali je, kiedy zmarly król Jerozolimy wrócił z Egiptu. Bylo tam 7000 konnych. TugtakTn 
dołączył do nich, a ich dowódca poinformował go, że gubernator polecil im zatrzymać się na 
widok wladcy Damaszku i postępować zgodnie z jego rozkazami. Przebywali w Askalonie 
okolo 2 tygodni. Nie wywarto to żadnego wrażenia na Frankach, więc TugtakTn powrócit do 
Damaszku, a tam doszty do niego skargi, że 130 konnych Franków zajęto jedną z twierdz na 
jego ziemiach, znaną jako al-Habs lub jako twierdza Gildak, a przekazał im ją jej zarządca. 
Następnie ruszyli do Adria i ztupili ją. Atabeg wysłał im naprzeciw Tag al-Muluka BurTego 
Ibn Tugtaklna, a oni wycofali się przed nim na wzgórze, gdzie zaatakował ich. Dołączył do 
niego ojciec i polecit mu odstąpić od nich, ale nie uczynit tego, ponieważ pragnął ich po-

Fulcher z Chartres, op.cit., III, II, 1-3. s. 617-619; Wilhelm z Tyra, op.cit, XII, 6, s. 518-519, za: 
s. Runciman, Dzieje..., t. 2, s. 135.
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jmać. Kiedy Frankowie stracili wszelką nadziej؟, postanowili heroicznie walczyć do końca. 
Zeszli ze wzgórza i niespodziewanie zaatakowali muzułmanów. Pokonali ich i wzięli do 
niewoli wielu ludzi, a pobite resztki armii wróciły do Damaszku w opłakanym stanie.

TugtakTn uda، się do Aleppo, gdzie przebywa، IlgazT, który poprosi، go o pomoc i wspar- 
cie przeciwko Frankom; on zaś obieca،, że wyruszy wraz z nim. Kiedy przebywa، w Aleppo, 
dotarla do niego wiadomość. Ze Frankowie ruszyli na HarrSn w domenie Damaszku, gdzie 
rabowali, zabijali i brali do niewoli, po czym wrócili do siebie. TugtakTn i TlgazT uzgodnili, 
ze TugtakTn wróci do Damaszku i będzie broni، swojego kraju, a TlgazT wróci do MSrdTn, 
zbierze wojsko i przyłączy się do walki z Frankami. IlgazT zawar، pokój z tymi Frankami, 
z którymi by، blisko"2 - o czym juz wspomnieliśmy - i przeprawi، się do MSrdTn dla zebra- 
nia wojska - wspomnimy o tym jeszcze w wiadomościach roku 513(1119-1120)”"’.

Ostatnim epizodem na froncie egipskim, jaki rozgrywa się za życia TugtakTna, jest 
final kampanii tyryjskiej. Jak pamiętamy, od roku 1112, kiedy mieszczanie oddali Tyr 
w ręce Damasceńczyków, Egipt pogodzi! się z dziwną współwładzą - przynajmniej na 
jakiś czas, w grudniu 1121 al-Afdal pada ofiarą sztyletu asasyna, a kalif al-AmTr, nie- 
kwestionowany wladca, postanawia zaakcentować swą suwerenność odzyskaniem 
Tyru. W roku 1121 wysyła do Egiptu flotyllę-jak wcześniej zwykl był czynić zamor- 
dowany wezyr. Dowódca flotylli otrzymuje rozkaz zwabienia gubernatora, Sayfa ad- 
-Dawli MasUda, na poklad jednego ze statków i uwięzienia go - i tak tez się staje. 
Wprawdzie Mas'udowi nie zostaje wyrządzona żadna krzywda - w Egipcie zostaje 
podjęty ze wszystkimi należnymi honorami i odesłany do Damaszku - ale pomiędzy 
T takTnem a Fatymidami pozostaje złowroga zadra, a Tyr traci jedynych realnych 
obrońców2؛*.

Błędna kalkulacja al-AmTra staje się jeszcze bardziej widoczna, kiedy w kwietniu 
1123 roku flota wenecka unicestwia egipskie sity morskie, a względy handlowe dyk- 
tują atak na Tyr -jedyny już muzułmański port na wybrzeżu, jaki obsługuje eksport 
nadwyżek rolnych Damaszku2؛؛. Kronikarze muzułmańscy nie przywiązują szczegół- 
nej wagi do klęski floty fatymidzkiej - a szkodą ponieważ stanowi ona jeden z punk- 
tów zwrotnych w dziejach, w okresie poprzedzającym wyprawy krzyżowe Morze 
Sródziernne znalo dwie potęgi morskie: byty nimi Bizancjum oraz Egipt. Ponieważ 
pozostawaty one w permanentnym sojuszu, przesądzało to o układzie sil we wschod- 
niej części akwenu. Krucjaty zakłócają ten uklad; miasta wtoskie przekształcają się 
w agresywne mocarstwa morskie i tylko wzajemna tywalizacja uniemożliwia im osią- 
gnięcie supremacji na morzu. Do wyścigu stają także sycylijscy Normanowie. Klęska 
zadana Fatymidom przez Wenecjan oznacza definitywny zmierzch polityki morskiej 
Egiptu, ktyjuż nigdy nie będzie w stanie odbudować swojej floty - choćby z uwagi 
na odcięcie dosaw drewna z Libanu i postępującą dezintegrację struktur wladzy. Od- 
tąd aż do czasów otomańskich świat muzułmański nie będzie w stanie skutecznie sta- 
wić czota na morzu flotom europejskim. Później zaś zmierzch średniowiecza przynie- 
sie rewolucję w budowie okrętów; szkumicy z Morza Północnego i Bałtyku upo- 
wszechnią statki o budowie szkieletowej, znacznie przewyższające wytrzymałością

Tzn. z księstwem Antiochii.
Ibn al-A٠r, op.cit., t. 6, s. 543. Bardzo dobry opis kampanii 118 roku pozostawi! tez R. Grousset, 

op.cit., t. I,s. 545546.
354 Historia uwięzienia MasUda - Ibn al-QalSnisT, op.cit., s. 329. w języku polskim obszerne omówienie 

- s. Runciman, Dzieje..., t. 2, s. 152.
”5 s. Runciman, Dzieje..., t. 2, s. 151-152.
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konstrukcje znane od starożytności - ale to już zagadnienie wykraczające poza oma- 
wiany temat.

Pozbawiony zapasów Tyr nie ma żadnych szans, a Tugtakln, na którego al-Amlr 
wspaniałomyślnie i poniewczasie ceduje prawa oraz obowiązki suzerena, zdołał jedy- 
nie wprowadzić do miasta 700 Turków, zanim zaczęto się oblężenie. Sam atabeg nie 
może już stawie czoła Frankom i rusza do Baniyasu, skąd podejmuje drobne akcje 
dywersyjne. Pozbawieni okrętów wojennych Egipcjanie nie mogą zaś wysyłać z za- 
opatrzeniem statków transportowych, ponieważ na wysokości Schodów Tyryjskich 
czeka na nie silna eskadra wenecka, zaprawiona w działaniach korsarskich. Oblężenie 
nie przeciąga się dtugo, jak na siłę twierdzy, która w przyszłości ma stawie skuteczny 
opór szturmom Salah ad-Dina - rozpoczyna się 15 lutego 1124 roku, a kończy 7 lipca 
tego samego roku. Przelom następuje, gdy patriarcha Jerozolimy, Gormond wysyla 
żołnierzy pod dowództwem Ponsa i Wilhelma z Bures przeciwko Ttaklnowi. Poja- 
wienie się krzyżowców pod Baniyasem zmusza atabega do odwrotu w kierunku Da- 
maszku, co przesądza o losach wygłodzonego i pozbawionego widoków na odsiecz 
miasta. Dodajmy, że w Syrii i Iraku panuje wówczas katastrofalna susza i wywołana 
przez nią klęska glodu - o czym będzie jeszcze mowa w rozdziale omawiającym sto- 
sunki z północą. Gdyby nawet przerwano lancuch blokady, kraj wyzuty jest z zapasów, 
jakie można by wwieźć do głodującego miasta. Za zgodąaabega mieszkańcy miasa 
poddają się Frankom w zamian za gwarancję ewakuacji z ruchomym dobytkiem. Ci zaś 
tyryjczycy, którzy zapragną pozostać w mieście, zagwarantowane mają takie same 
prawa, jak chrześcijanie. Prości żołnierze i marynarze z oburzeniem przyjmują zakaz 
grabieży i gwałtów - grożą nawet buntem, ale tym razem obywa się bez krwawych 
scen - gownie z powodu stanowczości króla Baldwina II. Pewną rolę odgrywa nie- 
wątpliwie nieobecność flot genueńskiej i pizanskiej, których marynarze celują w mor- 
dach i grabieżach"؛.

Cale wybrzeże syryjskie, od granicy z Bizancjum do Askalonu, znalazło się w rę- 
kach Franków, którzy przejmują kontrolę nad handlem morskim Damaszku i Egiptu. 
Zagrożenie może nadejść już tylko z północy.

Stosunki z Północą - Aleppo i Irak, 
śaraf ad-Dln Maujdud ijego kampanie

Wieloletnie starcia na wybrzeżu przekonały Tugtakina, że w sojuszu z Egiptem nie 
jest już w stanie nie tylko odzyskać utraconych terenów, ale nawet powstrzymać dal- 
szej ekspansji frankijskiej. Po fiasku przymierza Damaszku z Kairem atabeg już 
w 1108 roku usilowal nawiązać bliższe kontakty z nowym władcą Mosulu, Saraf ad- 
-Din Mawdudem, jednak z uwagi na większe zainteresowanie Seldżuków Persją oraz 
niesnaski między Arabami a Turkami w Syrii, pierwsze dyplomatyczne starania nie

356 Opisy upadku Tyru znaleźć można między innymi [w:] Fulcher z Chartres, op.cit, III, XXXII, I- 
-XXXIV, 13, s. 728-739; Mateusz z Edessy, Kronika, Paris 1858, CCXLIV, s. 314, za: s. Runciman, 
Dzieje..., t. 2, s. 152-154; Ibn al-QalanisI, op.cit., s. 336-337; S.A. Barkawl, op.cit., s. 246.
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przynoszą żadnych rezultatów”?. Dużą roi? odegrywa niechętna postawa Ridwana, dla 
którego wszystko jest lepsze od perspektywy obecności sultnskich wojsk w Syrii. Jak 
zwykle w przypadku bezczynności Aleppa, inicjatywa pozostaje w rękach Damascen-

Nedlugo po fiasku pierwszych rokowań sultan Muhammad Tabar, syn Malik śaha, 
który chwilowo nie jest zajęty zwykłymi u Seldżuków wojnami domowymi, ulega 
opinii publicznej oraz demonstracjom w bagdadzkich meczetach i w 502 (1108) roku 
poleca Mawdudowi zorganizować ekspedycję do Syrii”’. Dla emira Mosulu jest to 
poniekąd kwestia honoru rodu, ponieważ jego stryj, Kirbuga, doznal z rąk krzyżowców 
haniebnej porażki pod Antiochią.

W roku 503 (1110)”٥ rozpoczyna się kampania, która ma potrwać cztery lata. 
Pierwsze skrzypce gra w niej emir Mosulu, Mawdud, i dopiero jego śmierć w roku 507 
(1114) znaczyć będzie kres współdziałania sil suhanskich i władców syryjskich 
w walce z ruchem krucjatowym. Pod koniec Sawwala 503 (w maju 1110) roku Tugta- 
kin, w ślad za Frankami, przenosi działania wojenne na północ. Zrazu staje obozem 
pod Salamyą, a kiedy dochodzą go wieści, że Frankowie kierują się ku Edessie, rusza 
za nimi, prowadząc wojnę podjazdową w tym samym czasie pierwsze państwo krzy- 
żowców staje w obliczu ataku emira Mosulu, Mawduda, emira Hilat, Suqmana al- 
-Qutbl z MayyafarqTnu”', Iyaza Ibn IlgazTego, Ahmadlla al-Kurdlego z Maga”؛ oraz 
pomniejszych wladcow z Iraku, al-óazTry oraz Persji, którym przewodzi Bursuq Ibn 
Bursuq z Hamadanu”’. w roku 1111 dochodzi do oblężenia miasta, a do atakujących 
dołączą TugtakTn. Zdaniem Ibn al-QalanisTego długotrwała korespondencja Damaszku 
z Mosulem pozwoliła na zadzierzgnięcie więzów przyjaźni pomiędzy dwoma wladca- 
mi, na razie muszą oni jednak odstąpić od Edessy z uwagi na jej obronność i brak za- 
pasów we wlasnym obozie. Pod muami miasta pozostawiają jednak spore sity’64. Nie 
wiadomo dokładnie, kiedy Ridwan uznaje, że współwyznawcy stanowią dla niego 
większe niebezpieczeństwo niż Frankowie, i opuszcza obóz Mawduda. Wiemy jednak, 
że bramy Aleppo zostają zatrzaśnięte przed armią sułtańską”؛. Muzułmanie ruszają 
więc z odsieczą śayzarowi”؛, zagrożonemu przez sity zarówno Antiochii, jak i Trypo- 

33’ 'A.Q. Qasim, op.cit., s. 135.
35، A. Maluf, op.cit., s. 119-120.
3” Ibn al-Alir. op.cit., t. 6, s. 507. Szerzej na temat reakcji antyfrankijskiej I propagandy religijnej - 

ة\اللآل١  !.'Islam et la Croisade: Ideologie et propagandę dans les reactions musulmanes aux Croisades, 
Paris 1968.

3“ Datowania pierwszej kampanii Mawduda znacznie odbiegają od siebie. Wynika to chyba z powtarza- 
nego błędu Ibn alAIra, który umieści! ją w roku 505/1111-1112. Abu al-Fida’ i Ibn al-Qalanist piszą 
o latach 503-505/1110-1112, co zgadza się z zapisami kronik łacińskich. Błąd o tyle niezrozumiały, ٤e 
autor al-Kamil korzysta! z pracy Ibn al-QalSnistego.

.Spotykany takie w tekstach jako Qutb ad-DTn Suqman - a miasto znane też jest jako MiyafarqTn اه’
362 W Azerbejdżanie.
36’ Ibn al-QalanisT pisze, że na tym etapie towarzyszy! im jeszcze Ridwan z Aleppo, który wyszedł 

wojskom suhahskim naprzeciw, przeprawiając się przez Eufrat. TugtakTn mial do nich dołączyć dopiero 
pod Edessą wraz z ludźmi z Homs, HSmy i RafitTyi - Ibn al-QalanisT. op.cit., s. 279-280.

364 Ibn al-QalSnisT, op.cit., s. 271-272; N. Hatun, ‘A. Zaytun, op.cit., s. 103.
3“ P.M. Holt, op.cit., s. 41; Ibn al-Apr, op.cit., t. 6, s. 508; s. Runciman, Dzieje..., t. 2, s. 116; 

R. Grousset, op.cit., t. 1, s. 466.
3“ Opis kampanii Mawduda pod Sayzarem dostępny jest w języku polskim - Usama ibn Munkid, Kitab 

ał-i'tibar. Księga pouczających przykładów, thtm. j. Bielawski, Ossolineum, 1975, s. 137-138.
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lisu. Emir tego miasta, Sultan Ibn Munqid, należy zresztą do koalicji antyfrankijskiej, 
a akcja kończy się militarnym sukcesen^؛’. Posłuchajmy wersji Ibn al-Atra w at- 
-Ta’rthal-bahir.

„Następnie emir Mawdud odstąpi، od Edessy i przez Eufrat wkroczy! do Syrii. Przez 45 
dni oblega! Ta!! BSSir, ale nie osiągnął zamierzanego celu. Następnie odstąpi!, podąży! 
w kierunku Ma'arrat an-Nu’man i obieg! je. Dołączył do niego Tugtakin, wladca Damaszku, 
ale kiedy ujrza! mnogo؛، jego wojska, przestraszy! się, że odbierze on mu Damaszek, w ta- 
jemnicy przed Mawdudem wszczął więc rozmowy pokojowe z Frankami. Ci zawarli z nim 
pokój - a nie byli już w stanie walczy، z muzułmanami z uwagi na ich liczbę”’٥٥.
Ten sam autor poszerza relację w al-Kamil, wysuwając zarazem pod adresem 

Tugtakina zarzut konszachtów z Frankami, który należałoby chyba odnieść do kolejnej 
antykrucjaty:

„(505/1111) Kiedy król Ridwan zamkną! bramy Aleppo i nie dołączył do wojsk suhan- 
skich, ruszyły one do Ma'arrat an-Nu'man, a dołączył do nich Tugtakin, wladca Damaszku, 
który staną! obozem u emira Mawduda. Dostrzeg! jednak u emirów zle intencje w stosunku 
do siebie - ba! się. Ze odbiorą mu Damaszek. Zaczął więc potajemnie rozmawia، z Frankami 
w sprawie rozejmu i nawet powstrzymywali się juz oni od walki z muzułmanami - nie do- 
szlo do tego jednak, a wojska rozdzieliły się. Powodem podziału by!o to, że emir Bursuq ibn 
Bursuq, który by! największym z emirów, mia! skazę moczanową i niesiono go na noszach. 
Sukman al-QutbT zmar! - jak wspomnieliśmy - a emir AhmadU, wladca Maraga, chcial wra- 
ca،, aby poprosi، sultana, by odda! mu w lenno te kraje, które dzierży! Sukman al-Qu؛bi. 
Atabeg Tugtakin zaś ba! się emirów, więc nie by! wobec nich szczery; a z Mawdudem, 
władcą Mosulu, związała go przyjaźń, z tych powodów rozdzielili się, a Mawdud i Tugtakin 
pozostali w al-Ma'arrat, skąd wkrótce ruszyli i zatrzymali się nad rzeką al-'Asa. Kiedy 
Frankowie usłyszeli 0 podziale wojsk muzułmańskich, zapalali chciwością - ajuZ poprzed- 
nio wszyscy się zebrali’؛’ po wcześniejszych sporach i niezgodzie - po czym ruszyli do 
Afamiyi’™. Usłyszał 0 nich Sultan ibn Munqid, wladca Sayzaru, udal się do Mawduda 
i Tugtakina, przedstawi! im poczynania Franków oraz zachęci! do dzihadu. Ruszyli więc do 
Sayzaru i tam stanęli, a Frankowie rozbili obóz nieopodal, żołnierze muzułmańscy odcięli 
im dostawy żywności"' i podeszli bliżej, by sprowokować ich do bitwy, ale Frankowie bro- 
nili się i nie stawali w szyku. Kiedy zaś ujrzeli silę muzułmanów, wrócili do Afamiyi. Mu- 
zulmanie podążyli za nimi, pojmali tych, których dopadli w trakcie pościgu i wrócili do śa- 
yzaru w miesiącu rabl' al-awwal (sierpniuwrześniu)”367 * 369 * * 372 373.

367 Ibn al-QalSnisl. op.cit., s. 284; N. Hatun, ‘A. Zaytun, op.cit., s. 103.
3“ Ibn al-Ajir, At-Ta'rih al-bahir fi ad-dawlat al-atabakiyya bi-l-Mawsil, red. 'Abd alQadir Ahmad 

Qulaymiyyat, al-Qahira 1963, s. 17-18; Ibn al٠Qalanist, op.cit., s. 284.
369 Wedlug Ibn al-QalanisIego - Baldwin oraz wladcy Trypolsu oraz Antiochii.
’™ Apamea.
.Oraz wody - R. Grousset, op.cit., t. 1, s. 267 ا37
372 Ibn al-Afir, op.cit., t. 6, s. 508-509. Ibn al-Qalanisi potwierdza ten przekaz - Ibn al-QalanisI, op.cit., 

s. 282-284.
373 P.M. Holt, op.cit., s. 41.

Holt pisze, że:
„W wyprawie tej Maudud odczu! dotkliwie brak poparcia ze strony władców Aleppa 

i Damaszku, którzy mniej obawiali się Franków niż aliansu z suhanem. A Tughtakin przyjął 
go niezbyt przyjaźnie i usitowal nakloni، go do zaatakowania Trypolisu”’7’.
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W przypadku władcy Damaszku, końcowe wnioski wydają si? rozmijać z rzeczywi- 
Sością. Po rozpadzie koalicji jedynie on pozostał u boku Mawduda. To prawda, że 
atabeg po zdobyciu Ma'arrat an-Nu'man zamierza wycofać si؟, ale robi to w obliczu 
niesnasek dowódców suhanskich, braków w zaopatrzeniu oraz rysującej si؟ na hory- 
zoncie zimy. Kiedy zaś okazuje si؟, że emir Mosulu nie porzuci! idei świętej wojny, 
w dużej mierze za namową wtadcy śayzaru, przedstawia rozsądny plan uderzenia na 
hrabstwo Trypolisu i oferuje aprowizację oddziałów irackich, w czym pomaga mu 
Sultan Ibn Munqid37*.  Jeżeli chodzi o „niezbyt przyjazne przyjęcie”, to wśród kronika- 
rzy muzułmańskich panuje zgodna opinia o przyjaźni łączącej Tugtakina i Mawduda. 
Nie sposób zgodzić si؟ z twierdzeniem, jakoby przeniesienie dzialan wojennych na 
południe, jakie atabeg wymusza na emirze Mosulu, bylo ryzykowne ze strategicznego 
punktu widzenia375 *. Wręcz przeciwnie - na północy, z osłabionymi dezercją szeregami 
i wrogim Ridwanem za plecami, każda akcja zbrojna zaliczała si؟ do kręgu operacji 
podwyższonego ryzyka. Natomiast w wypadku śmiałego ataku na Trypolis można 
byłoby pokusić si؟ o odzyskanie tego miasta, dokonując jednocześnie manewru odci- 
nającego Antiochię od Królestwa; pośrednio niosąc pomoc wciąż atakowanemu Tyro- 
wi oraz zabezpieczając należący do dziedziny damasceńskiej Homs, na który jeszcze 
Rajmund de Saint-Gilles mial zakusy, aby uczynić go stolicą swego państwa. Nadcho- 
dzi czas zbiorów i Tugtakin musi zadbać 0 to, by plony nie wpadly w ręce frankijskich 
grasantów - a zbiory tego roku są tym pilniej potrzebne, że atabeg podjął si؟ zapro- 
wiantowania oddziałów Mawduda.

”4 Ibn al-Qalanisl, op.cit., s. 282-283.
”5 s. Runciman. Dzieje..., t. 2, s. 117.
”٥ R. Grousset, op.cit., t. 1, s. 267.
377 Ibidem, s. 267.
37“ Albert z Akwizgranu, op.cit., XI, 4143, s. 684, za: R. Grousset, op.cit., t. l,s. 267; Fulcher z Char- 

tres, op.cit., 11, XLV, 1-9, s. 549-557; Albert z Akwizgranu, op.cit., XI, 4143, s. 683684, za: s. Runci- 
man. Dzieje..., t. 2, s. 117.

37’ W rabt' al-awwal.

Historycy europejscy widzą starcie pod śayzarem w nieco innym świetle niZli mu- 
zutmańscy:

„Cokolwiek powiedziałaby o tym historiografia arabska, twarda postawa Baldwina po- 
zbawiła Turków ochoty do najazdu na terytorium fiankijskie - dowodem jest to, że niemal 
natychmiast rozproszyli si؟; Mawdud powróci! do Mosulu, zaś Tugtakin do Damaszku”"®.

Ten sam Grousset - skądinąd autor dziela o nieprzemijającej wartości - pisze jed- 
nak, że dwutygodniowa wojna podjazdowa jest w skutkach zguhna dla Franków, kt6- 
tym tucznicy uniemożliwiają nawet czerpanie wody z Orontesu377. Rozpaczliwa szarża 
konnicy Baldwina 29 września 1111 roku stanowi więc prób؟ zachowania twarzy 
w obliczu konieczności odwrotu. Sukcesem staje si؟ raczej postawa Mawduda, któty 
nie daje si؟ sprowokować do walnej bitwy ze swymi topniejącymi w oczach oddziata- 
mi w obliczu 16 000 Franków. Ustąpienie przed atakiem nielicznych Turków, pozo- 
stających poza murami miasta, jest czystą formalnością i normą strategiczną co zresztą 
wynik z relacji łacińskich37؛.

W przededniu ostatniego ataku Baldwina Turcy zdobywają w walkach podjazdo- 
wych część namiotów i ładunków Franków37’. Zdaniem Ibn al-Qalanisiego po tym 
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wydarzeniu przestraszeni Frankowie odchodzą do Afamiyi - i dalej do siebie38“. Nie 
należy także dziwie się Mawdudowi, że nie chce on, aby zima zaskoczyła go z dala od 
własnych ziem. Pamiętajmy, że szlaki w północnej Syrii nie należą do łatwych do 
przebycia w zimie. Gdyby zaś zdecydował się skorzystać z jedynej dostępnej w zimie 
trasy poprzez Pustynię Syryjską, musialby przejść przez rozwidlenie leżące pomiędzy 
Damaszkiem a Homs - potwierdzając słuszność nalegań Tugtaklna, by zaatakować 
Trypolis, usadowiony opodal skrzyżowania dróg.

Zobaczmy, co ma do powiedzenia o tym szlaku andaluzyjski podróżnik, Ibn Gu- 
bayr, którego los rzucil do Syrii później, kiedy już ciągle walki na pograniczu hrabstwa 
Trypolisu wyludnią kraj:

„(580/11841185) Droga z Homs do Damaszku jest slabo zamieszkana - tylko w trzech 
albo czterech miejscach, a wśród nich owe wspomniane karawanseraje. Zatrzymywaliśmy 
się w nich na odpoczynek, a także, by przespać się do południa. Następnie wyruszyliśmy 
i przeszliśmy przez przejście Taniyat alUqab"' - a stamtąd kontroluje się okolice Damasz- 

ku i aGu ty. Na tym przejściu znajduje się rozwidlenie dróg: jedno, którym przybyliśmy 
i drugie, wiodące na wschód przez pustynię do Iraku - i jest to droga, którą zamierzaliśmy 
obrać, ale nie wkracza się na nią poza sezonem zimowym”"؛.

Dla Syrii ważne jest. Ze pomimo braku wyraźnych sukcesów emir Mosulu nie po- 
rzuca swych planów antykrucjatowych i już następnego lata rozpoczyna najazdy na terytorium hrabstwa EdessyC. Tugtakin zaś korespondencyjnie umacnia przyjaźń 

z irackim potentatem38^.
Ze swojej bazy w północnym Iraku Mawdud dokonuje jeszcze pozornie mato zna- 

czącego, choć dochodowego wypadu na ziemie Edessy - pozornie mało znaczącego, 
ponieważ w kampanii nadchodzącego roku sity Antiochii, ze strachu o wlasne ziemie, 
dtugo będą zwlekały z marszem na potudnie i przybędą na odsiecz Baldwinowi dopie- 
ro w ostatniej chwili.

W roku 506 (1113) Baldwin postanawia zaryzykować i wznawia działania wojenne. 
Na jego decyzję wpływa, między innymi, wyjaśnienie sę sytuacji na północygdz po śmierci Boemunda umocnia się pozycja Tankreda8؟ . Rajd na okręg aSunTya 8٥ 

w emiracie damasceńskim przecina linie komunikacyjne i wywołuje ostry niedobór 
żywności38؛. Fakt przerwania połączeń drogowych staje się w tym przypadku bardziej 
dotkliwy niż plądrowanie i niszczenie wiosek. Wiele wskazuje na to, że jego rajd jest 
odpowiedzią na spustoszenie terytorium Edessy przez Mawduda. Monarcha musi zda- 
wać sobie sprawę z zażyłości dwóch atabegów. Jednakże wydaje się, że Grousset po- 
daje najlepszą diagnozę: twierdzi on mianowicie, że antykrucjata turecka 1113 roku

”٠ Ibn al-Qalanist, op.cit., s. 283.
“٠ Przejście Orla.
 Ibn Gubayr, Rihla, Bayrut 1986, s. 210; szerzej na ten temat: R. Dussand, Topographie historique de ؛”

la Syrie antique et ndievale, Yaris WIT, ٢١١. عآلآل\ةج  Grant, The Syrian Desert: Caravans, Travel, and 
Exploration, london 1937.

s. Runciman, Dz،<?Je...,t. 2, s. 118.
”4 Ibn al-QalSnist, op.cit., s. 284.
”5 Fulcher de Chartres, op.cit., s. 205209; William of Tyre, op.cit., t. Il, s. 493495, za: ‘A.Q. Qasim. 

op.cłr., s. 136.
"٥ Obejmował on al-HawrSn oraz a!-٥awlan - spichlerze Damaszku.
.s. 293 ,.،،ء.مه ,Ibn al-QalSnist ’أ
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stanowi wyraz osobistego zaangażowania się Tugtaklna w panowanie nad Tyrem88؛, 
kry rok wcześniej stal się osobliwym kondominium damascensko-egipskim. Pozo- 
stającemu w głębokiej defensywie atabegowi przez myśl nawet nie przeszło, by zwró- 
cic się do militarnie niewydolnych Fatymidow. Ta wojna musi zostać rozegrana na 
lądzie, gdzie zaciężne, słabo wyszkolone i mato mobilne wojska egipskie nie mają 
szans dotrzymania pola pancernej jezdzie frankijskiej.

Koncepcje przemożnego wplywu wynalazku strzemienia na dzieje ludzkości wy- 
dają się nieco przesadzone: w końcu starożytni Persowie, Partowie, Arabowie, Seldzu- 
cy czy Mongołowie nie znali tego dobrodziejstwa, a stworzyli znakomite, mobilne 
i skuteczne maniputy, zdolne tak do rajdów na głębokie zaplecze nieprzyjaciela, jak 
i walki liniowej, w przypadku ciężkozbrojnej jazdy europejskiej strzemię jest nato- 
miast niezbędne, średniowieczny rycerz nie prowadzi ani zbyt wyszukanego, ani też 
zbyt skomplikowanego trybu życia. Właściwie jedyną cnotą, jakiej wymaga od niego 
otoczenie, jest robienie bronią- i to wlaśnie doskonali w trakcie niezliczonych polo- 
wań, turniejów, a - jak okoliczności pozwolają i suzeren przebywa z dala - również 
najeżdżając na włości sąsiada. Przeciętny członek rycerskiego rodu jada lepiej niż jego 
kmiecie, a dieta zawiera dużą ilość biatka zwierzęcego, w zimie spożywane mięso jest 
zbyt zasolone, za mocno uwędzone lub zarobaczone - niewielka różnicą dla tego, kto 
przywykł do takiego jadta. Warzywa nie odgrywają większej roli. Takie menu nie na- 
leży do zdrowych, ale w czasach, kiedy pięćdziesięciolatek uchodzi za starca, subtel- 
ność ta uchodzi uwagi szerszej publiki. Mięsna dieta skutkuje natomiast relatywnie 
dużą tężyzną fizyczną. Rycerz w trzecim lub czwartym pokoleniu jest znacząco więk- 
szy od swych poddanych. Dodajmy do tego specjalnie hodowane, masywne konie 
i kilkadziesiąt kilogramów stali na obojgu. Rodowodowy rycerz w pelnej zbroi na 
bojowym rumaku przedstawia więc niebagatelną silę w szarży - i faktem jest, że 
w początkowych fazach wojen krzyżowych muzułmanie nierozważnie wdają się 
w starcia z kilkakrotnie słabszym liczebnie przeciwnikiem, który - zwłaszcza posta- 
wiony w sytuacji bez wyjścia - po prostu tratuje przeciwnika. Dzięki strzemieniu ta 
osobliwa kombinacja mięsa i żelaza nie wypada z siodla٥9؛. Dopiero Turcy nauczyli się 
skutecznego nękania mato zwrotnego nieprzyjaciela za pomocy wyjdów wyborny h 
tuczników, którzy zawsze zdążyli na czas ujść zabójczej szarży 9٥. Za to w dziedzinie 
architektury obronnej Frankowie muszą się jeszcze dużo nauczyć؛’'.

.R. Grousset, op.cit., t. 1, s. 268 ا
Ta cecha jazdy frankijskiej dziwnym trafem zazwyczaj jest pomijana w opracowaniach na temat spo- 

sobu prowadzenia wojny na Bliskim Wschodzie - patrz: c.w.c. Oman, A History of the Art Of War in the 
Middle Ages, wyd. 2, t. 2, London 1924.

”٥ Patrz: „sukces” Baldwina pod Sayzarem. Irwin zamieści! fotografię tureckiego łucznika wraz z opi- 
sem hrku oraz taktyki walki - R. Irwin, Powstanie światowego systemu islamu: 1000-1500 [w:] Historia 
świata islamu, red. F. Robinson, Warszawa 2001, s. 39. Podobnie w zbiorach polskich posiadamy kilka 
dziel dających pojęcie na temat taktyki tureckich hrczników - np. obrazy zamieszczone w katalogu Orient 
w sztuce polskiej, Muzeum Narodowe w Krakowie, Kraków 1992: A. Orlowski, Walka Kirgizów 
z Kozakami, 1826, fot. 129; L Suchodolski, Farys, 1836, fot. 135; i. Kossak, Farys, 1892, fot. 136; 
}. Brandt, Strzelanie z luku, 1895, fot. 150; ل. Brandt, Pojmane na anta„, 1881, fot. 151.

Patrz: T.S.R. Boase, Kingdoms and Strongholds of the Crusaders, 1971; p. Deschamps, Les Cha- 
،eawr des croises en Terre Sainte, Paris 1934; R. Fedden, Crusader Castles, London 1950; E.G. Rey, Les 
Monuments de ،’architecture militaire des croises en Syrie et dans 1'lle de Chypre ١؟ aris اوا \ ٠, ؟.£< أل٢اة\١  
Crusaders' Castles in the Twelfth Century, „Cambridge Historical Journal”, t. X, 2, Cambridge 1951;
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Armia egipska nie potrafi wypracować własnych metod walki z krzyżowcami i - po- 
mimo niezmierzonych, jak na ówczesne warunki, zasobów - stale traci na znaczeniu. 
Zbyt dużą roi؟ odgrywają w niej oddziały piesze, podatne na stratowanie przez Fran- 
ków.

Jedynym logicznym sojusznikiem pozostaje Mawdud, którego Tugtakln wzywa na 
pomoc w necale dwa latano pierwszej antykrucjacie.

Ibn al-Qalanisi pisze؛ , że emir Mosulu zbiera wojsko, składające si? głownie 
z Turków i Kurdów. Towarzyszą mu Timurak ؛’؛ , pan Sangaru i emir Iyaz ibn llgazi 
z domu Artuqidow z Mardin. Razem przeprawili si? przez Eufrat w miesiącu da al- 
-qa'da roku 506 (w kwietniu-maju 1113). Na wieść o tym Frankowie posyłają do Da- 
maszku Joscelina z propozycją pokoju i przymierza. Atabeg odrzuca tę propozycję 
i rusza na spotkanie wojsk Mawdada. Baldwin postanawia siłą skłonić Tugtakina do 
uległości i powtórnie najeżdża na jego ziemie, siejąc zniszczenie i rabując. Nie wiemy, 
jakie wrażenie na atabegu wywierają wieści o dywersji frankijskiej, nie wpływają one 
jednak na jego decyzję pozostania u boku sil suttanskich. Baldwin zmuszony jest po- 
słać do-Antiochii i Trypolisu -jego wlasny poczet nie jest zdolny stawić czota połą- 
czonym silom Damaszku i Mosulu. Koncentrację krzyżowców pod al-Uqhuwana 
utrudniają grasujące w całym kraju lotne oddziały konnicy tureckiej, z uwagi na 
ogromną przewagę muzułmanów, Frankowie zmuszeni są do odwrotu w kierunku 
Tyberiady, opodal której szukają schronienia na wzgórzu. Po wstępnych potyczkach 
i manewracli Tugtakln wzywa na pomoc Beduinow z ludów at-Tiyyin, al-Kilabiyyin 
oraz alHaffagiyyln, którzy - zawsze skorzy do rozbójniczego rzemiosła i przy innych 
okazjach chętnie'przyłączający się do Franków - przybywają w dużej liczbie i poma- 
gają kawalerii tureckiej w grabieżach, podczas gdy wojska królestwa Jerozolimy mu- 
szą bezsilnie przyglądać się ruinie Galilei. Oblężenie wzgórza przeciąga się, a Turcy, 
jak zwykle, nie chcą ryzykować sprowokowania szarży zdesperowanego rycerstwa 
i w niedzielę 21 rabi' al-awwal (15 września 1113 roku) odstępują w kierunku Da- 
maszku. Obaj wladcy wkraczają do syryjskiej metropolii, a ich wjazdowi towarzyszą 
liczne uroczystości, akcentujące braterstwo Damaszku i Mosulu. Ibn al-Qalanisl kilka- 
krotnie podkreśla przesadną cześć, z jaką atabeg podejmuje swego sprzymierzeńca. 
Ukoronowaniem ceremonii staje się wspólna modlitwa piątkowa w meczecie Omajja- 
dów, gzie przyjmują błogosławieństwo z jednego z zachowanych egzemplarzy Kora- 
n kalifa'Utmana؛’ .

Abu a-Fida’ dodaje, że 13 muharrama (30 czerwca 1113 roku) dochodzi do potycz- 
ki opodal Tyberiady, w której muzułmanie zadają Frankom duże straty, po czym 
w miesiącu rabi al-awwal powracają zwycięscy do Damaszku:

„(507/1113) Muzułmanie zebrali się, a wśród nich Mawdud, wladca Mosulu, Qamarik, 
wladca Singar, emir Iyaz ibn Tlgazi i Tugtakln, wladca Damaszku. Mawdud wcześniej udal

H. Kennedy, Crusader Castles, Cambridge 1994; Akram Sati', Al-Qila'wa al-husunfi Suriya, D؛maśq (bez 
daty).

3,2 Powyższa relacja w calości oparta zostala na kronice Ibn al-Qalanistego - op.cit., s. 293298. Ob- 
szemy opis moZna takie znaleźć [w:] R. Grousset, op.cit., t. 1, s. 269271; s. Runciman, Dzieje..., t. 2, 
s. 120; N. Hatun, ‘A. Zaytun, op.cit., s. 103; Y.s. Al-Yusuf. op.cit., s. 57.

393 U Abu al-Fida’: Qamarik.
394 Koran ten 'Utman przeniósł do Tyberiady z Medyny, a atabeg z Tyberiady do Damaszku.
Przypis 1 - w Historii ad-Dahah ego pisze. Ze nastąpiło o w roku 492 (10991000) ze strachu. Ze Koran 

wpadnie w ręce Franków - Ibn al-Qalanist, op.cit., s. 298.
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si? z Mosulu do Damaszku, a TugtakTn wyszedl mu na spotkanie do Salamyi, po czym ra- 
zem ruszyli do Damaszku.

Zebrali si؟ takZe Frankowie, a wśród nich Baldwin, wladca Jerozolimy oraz Joscelin”؛, 
wladca al-Halas i starli si؟ ze sobą opodal Tyberiady. Bóg pokonal Franków i mnogie byly 
ich straty, a muzułmanie powrócili zwycięscy do Damaszku i wkroczyli do niego w rabT‘ al- 
-awwal (sierpniu-wrześniu)””“. Bibi j

Najobszerniejszy - i chyba najlepszy - opis wyszedl spod pióra Ibn al-Atra. Do- 
kladnie przedstawia on sytuację Damaszku, nie tylko pozbawionego żywności ze spu- 
stoszonych ziem, ale w dodatku odciętego od dostaw z północy - drogą prowadzącą 
przez Homs i w pobliżu Trypolisu. Wyjaśnia również niekonsekwencje Ibn al- 
-QalanisTego i Abu al-Fida’, którzy nie przedstawili stare muzułmanów z krzyżowcami 
w chronologicznym porządku i dość mętnie wypowiadają się na temat momentu nade- 
jścia odsieczy z Antiochii i Trypolisu. Zastanawiający jest epizod z pojmaniem i uwol- 
nieniem przez muzułmanów nierozpoznanego Baldwina. Nie mógł to być poryw hu- 
manitaryzmu, w trakcie bowiem późniejszej kampanii Turcy będą dość konsekwentnie 
mordowali napotkanych chrześcijan na ziemiaclt Królestwa. Można domniemywać, że 
król zostaje uwolniony „na parol”, aby zebra! okup za siebie. Skoro jednak nie ujawnia 
swojej tożsamości, ciekawe jest, pod jakiego znacznego rycerza frankijskiego się pod- 
szywa. Być może muzułmanin, który go pojmał, rozpoznaje monarchę i wypuszcza go 
za obietnicą wielkiego okupu, licząc na stowo wladcy. Kiedy zaś ten nie wywiązuje się 
z obietnicy, nie ma odwagi rozgłaszać wydarzenia, by nie paść ofiarą zemsty ziomków 
- wszak Frankowie nie posiadają monopolu na chciwość - oczywiście są to jedynie 
dywagacje, ale tyle jeszcze nigdy niedrukowanych arabskich kronik lokalnych spo- 
czywa nadal w bibliotekach, że może kiedyś dowiemy się pelnej prawdy... Posłuchaj- 
my jednak słów autora al-Kamil:

„(507/1113) W tym roku w muharramie zebrali si؟ muzułmanie, a wśród nich emir 
Mawdud ibn at-TuntakTn, wladca Mosulu, TamTrak, wladca Singar, emir Iyaz ibn TlgazT oraz 
TugtakTn, wladca Damaszku. Powodem tej koncentracji muzułmanów byly ciągle najazdy 
króla Franków, Baldwina, na miasto Damaszek, które lupil i rujnował. Pod koniec 506 (p6ż- 
ną wiosną 1113) roku odcięto zaopatrzenie od Damaszku i wzrosły w nim ceny. Brakowało 
żywności, a TugtakTn poslal do emira Mawduda, wyjaśniając mu sytuację i prosząc go 
0 pomoc i jak najszybsze przybycie. Zebral więc wojsko i ruszyl; przeszedł przez Eufrat pod 
koniec du al-٩a'da roku 506 (w maju 1113), wzbudzając przerażenie u Franków. Do Tugta- 
kina doszly wieści o nim i pospieszy! mu naprzeciw. Spotkal si؟ z nim w Salamiyi i uzgod- 
nili wypraw؟ przeciw Baldwinowi, królowi Jerozolimy. Wyruszyli więc nad Jordan. Mu- 
zulmanie stanęli przy al-Uqhuwana, a Frankowie zebrali si؟, wraz ze swym królem Baldwi- 
nem, Joscelinem, dowódcą ich wojsk oraz innymi dowódcami i słynnymi rycerzami. Mu- 
zulmanie wkroczyli do kraju Franków u boku Mawduda, a Frankowie zebrali si؟ i spotkali 
z nimi kolo Tyberiady’" 13 muharrama (30 czerwca)’". Wywiązała si؟ zacięta walka i oba 
oddziały dotrzymywały pola. Frankowie ponieśli wreszcie klęskę, a wielu z nich zostalo za- 
bitych i dostalo si؟ do niewoli. Między innymi pojmano króla Baldwina, ale ponieważ nie 
rozpoznano go, odebrano mu jedynie bron i puszczono wolno - uratował si؟ więc. Wielu

”5 Arab. Gusilln.
”* Abu al-Fida’, ٥p.c/،., t. 2, s. 319.
’” W miejscu zwanym Sinn an-Nabra.

Niektórzy historycy arabscy lubią podawać również dat؟ kalendarza słonecznego: w tym przypadku 
byl to 28 huzayran - S.A. BarkawT, op.cit., s. 227.
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z nich utonęło w Jeziorze Tyberiadzkim i rzece Jordan, a muzułmanie zagarnęli ich dobra 
i bron. Frankowie doarli do przesmyku opodal Tyberiady i tam dołączyły do nich wojska 
z Trypolisu oraz Antiochii - wzmocniwszy się nimi, powrócili do walki. Muzułmanie oto- 
czyli ich ze wszystkich stron, a Frankowie wspięli się na wzgórze na zachód od Tyberiady 
i przebywali tam 26 dni. Stojący naprzeciwko nich muzułmanie obsypywali ich strzałami, 
trafiono więc wszystkich, którzy znajdowali się w ich pobliżu. Odcięli tez od nich dopływ 
żywności, licząc. Ze być moZe wrócą do walki - ale nikt z nich nie wyszedl. Wobec tego 
muzułmanie ruszyli do Bayasan i z upili kraj Frank od Akki po Jerozolimę, zabijając 
każdego chrześcijanina, jakiego pochwycili. Skończyły im się zapasy, bowiem oddalili się 
od swego kraju - wrócili więc i stanęli w Marg as-Suffar. Emir Mawdud pozwolił żołnie- 
rzom, by wrócili do siebie i odpoczęli - a następnie zebrali się powtórnie, by ponowić najaz- 
dy. Sarn zaś pozostał ze swoją gwardią i wkroczy! do Damaszku 21 rabl*  al-awwal (4-5 
września), aby pozostać u Tugtakina do wiosny”’ .

BarkawT dodaje jeszcze, że Baldwinowi oprócz pozostałych władców frankijskich 
pomagajągoszczący podówczas w Ziemi świętej pielgrzymi, a wysyłając poselstwo do Tugtakina, król Jerozolirny próbuje go przekupie ٥؛ _ oba fakty stanowią zresztą regułę 

w ówczesnych realiach prowadznia w٥jn^]
W ostatni piątek miesiąca rabi’ ał-h اه roku 507 (10 października 1113) Mawdud 

ponosi śmierć z ręki najprawdopodobniej asasyna. Relacje różnią się: Ibn al-Qalanisi 
twierdzi, że zamach ma miejsce w drodze do meczetu Omajjadów* ٥2 i na niego powo- 
luje się Runciman*" 3. z kolei Abu al-Fida’ i Ibn al-Atr piszą źe napastnik wyskakuje 
ztlumu i zadaje kilka ciosów nożem po tym, jak obaj władcy..uczestniczyli 
w modlitwie piątkowej i wychodzą na jeden z dziedzińców meczetu*"*,  śmiertelnie 
ranny emir Mosulu przeniesiony zostaje następnie do domu atabega, gdzie po kilku 
godzinach oddaje ducha. Pogrzeb odbwa się w porze modlitwy południowej 
w grobowcu opodal bramy Bab al-FaradTs* ٥5. żołnierze Mawduda, zaopatrzeni na dro-

Ibn al-Attr, op.cit., t. 6, s. 512-513.
.S.A. BarkawT, op.cit., s. 227 هس
 Ibn al-AlTr datuje zajście na miesiąc rabr a-awwal, co jednak nie zgadzałoby się z kalendarzem اس

dzialan wojennych - op.cit., t. 6, s. 513. Grousset zaś przesuwa śmierć emira na 2 października 1113- 
R. Grousset, op.cit., t. 1, s. 275.

4٥2 Ibn al-QalanisT, op.cr’،., s. 298.
4“ s. Runciman. Dzieje..., t. 2, s. 120.
4“ Abu al-Fida’, op.cit., t. 2, s. 319; Ibn al-Apr, op.cit., t. 6, s. 513; Ibn al-Atir, at-Ta'riłi٠.., s. 19.
 - Nad rzek Barada w kopule meczetu Qubbat at-TawawTs, dziś znanego jako Gami' atTawus rya س5

bylo to również miejsce spoczynku doczesnych szczątków Duqaqa. Co ciekawe, bramy Damaszku, które 
niejednokrotnie pelnily rolę nekropolii (Zwłaszcza Bab as- gir), pomimo setek lat islamizacji, a uprzednio 
równie dhrgiego okresu chrystianizacji, nadal poświęcone byty starożytnym bóstwom, dla których zbudo 
wala je ludność Damaszku, uosobionym w posaci siedmiu cial aslralnych:

Bab al-Klsan - Zuhal (Saturn)
Bab SarqT - aSams (Stonce)
Bab Tawma - az-Zuhara (Wenus)
Bab as-Saglr - al-MuStart (Jowisz)
Bab al-Gab yya - al-Mirrih (Mara)
Bab al-Faradis - alUtarid (Mercury)
Druga Bab al-Fardrs - al-Qamar (Księżyc).
Ponieważ domem Jupitera, a więc najważniejszej postaci panteonu rzymskiego, jest Damaszek, może to 

wskazywać na dumę starożytnych mieszkańców syryjskiej metropolii, wciąż żywą w omawianym okresie. 
Nie udalo mi się ustalić, kiedy dokładnie zniszczono wizerunki owych planet, widniejące na bramach 
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gę i eskortowani przez odziany damasceńskie pod osobistym dowództwem TugtakTna, 
Wyruszają do swoich krajów ٥ .

„Mawdud, TugtakTn oraz ich towarzysze wkroczyli do meczetu Omajjadów i uczestni- 
czyli w modlitwie piątkowej. TugtakTn wraz z Mawdudem wyszli na jeden z dziedzińców 
meczetu, a wtedy pewien asasyn rzuci! si? na Mawduda i ugodzi! go sztyletem. Asasyna za- 
bito i odcięto mu glow؟, a Mawduda, który wtedy pości!, przeniesiono do domu TugtakTna. 
Usilnie go proszono, by coś zjadl, ale nie uczyni! tego. Wkrótce zmarl, a by! dobrym i spra- 
wiedliwym człowiekiem”* 4“’.

Damaszku - wiele wskazuje na to, że akt wandalizmu mia! miejsce w czasach mameluckich - zachowała 
si؟ jedynie płaskorzeźba Saturna na Bab al-KTsan, co można chyba wiązań z faktem sprawowania opielci 
nad tą bramą przez miejscowych chrześcijan (Halid Hammad, Madafin al-muluk wa assalafinfi DimaSq, 
DimaSq 1951. 46).

4“ Ibn al-QalanisT, op.cit., s. 298.
Abu al-FidS’, op.cit., t. 2, s. 319.

.Ibidem, S.319 ا“4
4°9 Tu: asasyn - przez pojęcie batynitdw w szerszym ujęciu rozumiano wyznawców ezoterycznego isla- 

mu ismailiclciego, a w zawężonym znaczeniu asasynów.
4،° Ibn al-AtTr. op.cit., t. 6, s. 513.
4" P.M. Holt, op.cit., s. 41.
.R. Grousset, op.cit., 1.1, s. 486 ا42
4‘2 William of Tyre, op.cit, XI, 20, za: B. ئ wis. The IsmaTlites and the Assassins [w:] A History..., 

op.cit., s. 113, przypis 18.

Dalsze losy ciata wtadcy są jeszcze bardziej burzliwe, a jednocześnie jasno wska- 
zująna priorytetowe znaczenie Persji dla SeldZuków:

„Mówiono, że przebywający w Syrii asasyni bali si؟ go, wi؟c go zabili. Mówiono także, 
że TugtakTn obawia! si؟ go i ukartowa! jego zabójstwo. Mawdud zosta! pochowany w Da- 
maszku w grobie Duqaqa ibn TutuSa, a następnie przeniesiony do Bagdadu i pochowany 
w sąsiedztwie Abu HanTfy. w końcu przeniesiono go do Isfahanu”4“®.

Polityczne t!o mordu szerzej eksponuje Ibn al-AtTr:
„Mawdud wszed! do meczetu Omajjadów w piątek w miesiącu rabT' al-awwal. Modli! 

si؟ tam wraz z TugtakTnem, a kiedy skończyli modlitw؟ i wyszli na dziedziniec meczetu, 
trzymając si؟ za r؟ce٠ napad! na niego batynita4", uderzy! go i zda! cztery rany. Batynit؟ 
stracono i odcięto mu głowę - nikt go jednak nie zna!, więc zosta! spalony. Ponieważ Maw- 
dud pości!, zabrano go do domu TugtakTna i usiłowano nakarmić, on jednak tego nie uczy- 
ni!, mówiąc: ))Spotkam się z Bogiem tylko poszcząc. Zmar! - a mówi się, że batynici w Sy- 
rii bali się go i dlatego go zabili. Chodzą także pogłoski, że lęka! się go również TugtakTn 
i napuści! na niego zabójcę”4'“.

Wspóludzia! w zbrodni - a nawet działanie sprawcze - często przypisywane było 
TugtakTnowi. Rzeczywiście, po kilku miesiącach Damaszek zawiera nowy rozejm 
zBaldwinem I*".  Należy jednak zadać sobie pytanie, czy jest to uklad pomiędzy spi- 
skowcami, czy też wynika z konieczności militarnej. Pozbawiony pomocy Mawduda 
i obwiniany o spowodowanie jego śmierci atabeg nie tylko pozostaje zdany na wlasne 
sity, ale musi się liczyć z organizowaną w Iraku ekspedycją kamą wymierzoną głów- 
nie przeciwko niemu samemu oraz Ridwnowi. Kronikarze łacińscy są dość zgodni co 
do winy TugtakTna: wedtug Mateusza z Edessy, Mawdud zamierzał pozbawić atabega 
władzy nad Damaszkiem, a atabeg ntiat zy skazańca, któremu obiecał za to okazać 
łaskę4٧2. Potwierdza to Wilhelm z Tyru412. Odtąd atabeg staje się podejrzany dla mu- 
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zulmanow4'4. Trudno jest jednoznacznie rozstrzygnąć kwest؟؛, czy za mordem na 
Mawdudzie stal TugtakTn. Większość autorów utrzymuje. Ze bezpośrednim zama- 
chowcem jest asasyn, ale to niczego nie wyjaśnia, pod wplywem Ridwana bowiem 
atabeg sprzyja obecności tych ismailitów na terytorium damasceńskim4” - tak więc 
jeden z bojowników mógł targnąć si؟ na Zycie Turka na zlecenie protektora swej sekty. 
Wiarygodnie brzmi wyjaśnienie. Ze tylawdud płaci głową za swą powszechnie znaną 
wrogość do asasynow na Wschodzie4'؛.

Rzeczywistym pytaniem pozostaje realność groźby przejęcia przez emira Mosulu 
Damaszku z rąk TugtakTna, do czego zresztą z legitymistycznego punktu widzenia 
istnieją podstawy, jako że jest on legalnym wasalem sultana, podczas gdy atabeg uzur- 
puje sobie prawo do wladzy nad emiratem, zdobytej w wyniku zamachu stanu - nrgu- 
jąc zresztą krewnego seldZuckiego suzerena. Dotychczasowe postępowanie Mawduda 
nie daje jednak podstaw do takich przypuszczeń - ze swej strony wladca Damaszku 
chętnie ucieka si؟ do jego pomocy, dążąc nawet do rekonkwisty zajętych przez Fran- 
kow obszarów -jak np. emiratu Trypolisu w poprzedniej kampanii. Kluczem do roz- 
ważań może być strona moralna sporu, bowiem w al-Muhtasar oraz al-Kamil znajdu- 
jemy informację, że ciężko ranny Turek odmawia przyjęcia pokarmu lub wody, ponie- 
waz właśnie pości4”. Nie jest to miesiąc postu, ramadan, a zatem możemy domniemy- 
wać, że Mawdud odprawia zaległy post lub też pości w jakiejś intencji - w obu przy- 
padkacli mielibyśmy do czynienia z żarliwą religijnością ponieważ bojownicy za wia- 
rę zwolnieni sązwmu na czas walki. Czy człowiek o tak surowych zasadach zdolny 
jest do otwartej zdrady wobec swego gospodarza? Zastanawiająca jest także reakcja 
żołnierzy Mawduda na śmierć pryncypala - nie przejawiają oni żadnej wrogości 
w stosunku do Damasceńczykw:

„Kiedy zostal zabity Mawdud, TamTrak, wladca Singar, zabraljego skarbiec oraz broń 
i zawiózł je suhanowi. Mawdud zostal pochowany w Damaszku w grobie jego wladcy Du- 
qaqa, a następnie zostal przeniesiony do Bagdadu i pochowany w sąsiedztwie Abu HanTfy. 
Potem przewieziono go do Isfahanu”4'’.

Ustalenie przyczyn śmierci emira Mosulu trudne jest nawet z religijnego punktu 
widzenia. Przekrój wyznaniowy Syrii z punktu widzenia szyickiego wygląda w oma- 
wianym okresie mniej więcej tak samo, jak kilkadziesiąt lat później, gdy odwiedzi ją 
podróżnik z dalekiej Hiszpanii, Ibn óubayr:

„Szyici w tym kraju zajmują zadziwiającą pozycję - są liczniejsi od sunnitów i zaludnili 
kraj swoimi sektami, które dzielą si؟ na liczne odłamy:

1. rafidyci4”,
2. imamici4 ال i zajdyci4؛' -a te dwie szkoły cieszą si؟ szczególnym szacunkiem.

414 Albert d’Aix, op.cit., S.7O2, za: R. Grousset, op.cit., t. 1, s. 277.
4” Związki TugtakTna z asasynami zostaną omówione w rozdziale dotyczącym jego syna, Tag al- 

-Muluk Burego, na którego panowanie przypada kryzys spowodowany działalnością sekty w emiracie 
damasceńskim.

4'6 c. Cahen, op.cit., t. 1. s. 267; S.A. BarkawT, op.cit., s. 229.
4” Abu al-Fida’, op.cit., t. 2, s. 319; Ibn al-Apr, op.cit., t 6, s. 513.
4” Ibn al-A،Tr٠ op.cit., t. 6, s. 513.
41’ Arab. ar-Rafida.
420 Odłam umiarkowanych szyitów dominujący dziś w Iranie.
421 Odlam umiarkowanego szyizmu obecnie dominujący w Jemenie.
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3. ismailici,
4. nusajryc" - a ci są poganami, gdyZ wierzą w bosko؛، ‘Alego,
5. al-gurabiya -a ci mówią. Ze Ali jest podobny do Proroka jak wrona do wrony”4".

Autor nie wdaje się tutaj w subtelności dalszych podziałów - zwłaszcza w ramach 
ismailjzmu, którego poszczególne odłamy zdążyły się już dopracować wzajemnej wro- 
gości"؟ Nie wspomina również o Druzach. Ortodoksyjny Mawdud, szczery zwolennik 
szkoly hanafickiej - jak większość Turków w Ilistorii - ma więc niełatwe zadanie po- 
ruszania się we wrogim środowisku wyznaniowym.

Przedstawiciele sunnickich madhabow są również dalecy od zgody, walcząc 
o wplywy i wzajemnie prześladując swoich adeptow. ؟rzypomnijmy, ze kilka mie- 
sięcy wcześniej 25 zmarl w niejasnych okolicznościach stynny turecki kadi szkoty 
hanafickiej w Damaszku, Abo 'Abdallah Muhammad ibn Musa al-Balasagunl at- 
Turk ؟ znany ze swej nieprzejednanej lojalności dla sprawy hanafickiej - doktryny 
prześladowanej przez przeważających liczebnie szafiiow* 42؟ Tak więc potencjalnych 
zabójców jest wielu i posiadane informacje nie pozwalają ani na jednoznaczne oskar- 
żenie Tugtakina, ani na oczyszczenie go z zarzutów, choć, jak się wydaje, temu 
zręcznemu politykowi po prostu nie optaca się śmierć jedynego sojusznika na 
Wschodzie. Dodajmy jeszcze, że wedlug Ibn al-Qalanisiego rozmowy pokojowe 
z Baldwinem rozpoczynają się dopiero po fiasku przymierza z następcą Ridwana, ٨lp٨±7 zy ją ię pi p 1 i-

422 An-Nusayriya - sekta gnostyczna wywodząca się z szyizmu.
423 Ibn Gubayr, Rihla, Bayrut 1986, s. 227. szerzej na ten temat - R. Thoumin, Geographie humaine de 

la Syrie Centrale, ؟arts 6 ١دو .
424 Choćby rujnująca szeregi ismailitów wrogość asasynów do wezyra al-Afdala, którego oskarżają 

o pozbawienie należnej mu wladzy legalnego imama.
423 W piątek 13 gumada al-ahira (5 grudnia 1112) roku.
42‘ Ibn al-Qalanisl, op.cit., s. 292.
422 Sibt Ibn al-CawzJ, وه.„،., wiadomości roku 506 (1112-1113); Ibn al-Qalanisl, وه.„'،., s. 292, przypis 1.
.s. 303 ,.،'„.وه ,Ibn al-QalanisT ا42
42’ Znany jalco Lulu - Ibn al-QalSnist podaje imię YayS - Ibn al-Qalanisi, وه.„'،., s. 304; natomiast 

w pewnym rękopisie Ta 'rih DimaSq w bibliotece madrasy az٠Zahiriyya w Damaszku spotykamy imię Baba. 
Zapis imion tureclcich z reguly przysparza sporych kłopotów arabskim kronikarzom.

Zmiana władzy لدا Aleppo

w roku 507 (1113-1114) Tugtakin na krótko uwiklal się w sprawę sukcesji w Ale- 
ppo. Po śmierci Ridwana 10 grudnia 1113 roku tron tego miasta obejmuje 16-letni syn 
emira, al-Malik Alp Arslan. Jest to młodzieniec okrutny i zdemoralizowany, 
a zaradzanie emirate؟ spoczywa praktycznie ؛w rękach eunucha Badr adDna 
Lu’lu 9. Scheda po Ridwanie oznacza między innymi przewagę ludności szyickiej 
w mieście należącym do sunnickiej dynastii tureckiej. Zaniepokojony wpływami isma- 
ilitów Alp Arslan w miesiącu ramadan (styczniu 1114) udaje się z bogatymi darami do 
Damaszku, gdzie osobiście zwraca się do atabega z prośbą o przyjęcie Aleppo pod 
protektorat damasceński. Tugtakin gotuje mu uroczyste przyjęcie, sadzając nawet na 
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honorowym miejscu, przynależnym jego stryjowi, al-Malikowi Sams al-Mulak Du- 
qaqowi. w dniu 1 Sawwala (28 lutego) obaj ruszają do Aleppo, a atabeg korzysta 
z podróży, by dokonać czystki w swoich szeregach. Leciwemu już Turkowi nie podo- 
balo si؟ to miasto, zdominowane przez szyitów, choć sam gościnnie przyjął 
w Damaszku asasynów. Mieszkańcy Aleppo są podówczas gremialnie wrogo nasta- 
wieni do Damasceńczyków "٥, a dwa miasta stale konkurują ze sobą o palm? pierw- 
szeństwawSyrii* 3'.

٠’٠  c. Cahen, op.cit., t. 1, s. 278.
431 A. Ma’Iuf,o۶c،؛.,s. 127.
432 Ibn al-Qalanist, op.cit., s. 302-303.
433 Ab٥ al-Fid, op.cit., t. 2, s. 319-320.
434 Szerzej na temat sytuacji w Aleppo: Abu al-Fid’, op.cit., t. 2, s. 319-320; Ibn al-QalSnisT, op.cit., 

s. 302-304; s. Runciman, Dzieje..., t. 2, s. 120-122, 126; R. Grousset, op.cit., t. 1, s. 480, 499; c. Cahen, 
op.cit., t. 1, s. 269, 277; P.M. Holt, op.cit., s. 42.

Razi go także szaleństwo i tyrania młodocianego wladcy, tak więc wkrótce porzuca 
Alp Arslana na pastwę losu oraz eunucha Lulu, po czym wraca do siebie. Po powrocie 
do Damaszku, pozbawiony już zludzeń co do możliwości zawiązania jakiejkolwiek 
koalicji muzułmańskiej, rozpoczyna negocjacje z Baldwinem w sprawie pokoju - tak 
 król ؟otrzehnego spustoszonym wojną ziniioiTi. Powodowany podobny argunnacj؟
Jerozolimy zgadza się3 . Następca Ridwana nawet bez pomocy Damaszku zdobywa 
się na stanowczą decyzję i doprowadza do aresztowań asasynów, którzy następnie dają 
głowę katu, a ich majątek ulega konfiskacie“’33. Dalsze ekscesy młodego emira napeł- 
niają jednak jego najbliższe otoczenie strachem o wlasne życie. Brakowi doświadczę- 
nia Alp Arslana należy chyba przypisać fatalne w skutkach i jakże niegodne Seldzuka 
zaniedbanie, jakim by to pozostawienie przy życiu 6-letniego brata, Sultan ة aha. Zde- 
sperowany Lulu we wrześniu 1114 morduje mlodego pryncypala we śnie, a na tronie 
osadza jego brata. Następnego roku, w obliczu ekspedycji karnej sil suhańskich, eu- 
nuch zawiązuje sojusz z Robertem z Salemo i Tugtakinem - o czym będzie mowa 
w następnym rozdziale - i utrzymuje władzę aż do roku 1116, kiedy zostaje zamordo- 
wany przez żołnierzy z tureckiego garnizonu. Przez cały ten czas usiłuje zacieśnić 
związek z Damaszkiem, jednak druga strona nie wydaje się nim zainteresowana. Po 
śmierci Lulu władzę w Aleppo obejmuje inny eunuch, YaruqtaS, który zarzuca ideę 
sojuszu z Damaszkiem i wiąe się z Robertem z Salemo, któremu oddaje fortecę al- 
-Qubba na tradycyjnym szlaku pielgrzymkowym do Mekki; z prawem pobierania 
myta od pątników i karawan3*.  Ważniejsze jest, że al-Qubba leży na trasie z Aleppo 
do Damaszku przez Salamyę. Skrzyżowanie dróg pod Homs również znajduje się 
pod stałą obserwacją lirabstwa Trypolisu, a od roku 1115 i budowy łańcucha twierdz 
pomiędzy Królestwem i zatoką alAqaba Damaszek jest odcięty od Egiptu. 
W praktyce więc żadne operacje Tugtakina nie mogą pozostać niezauważone przez 
Franków.

Paradoksalnie jednak na jakiś czas połączy ich wspólne zagrożenie, nadciągające 
wtaśnie z Iraku.
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Diabelski sojusz - u boku Franków

Rok 508 (1114-1115) daje początek serii nieszczęść w północnej Syrii. Najpierw, 
w październiku 1114, silne trzęsienie ziemi pogrążą w ruinach caly region, jak również 
część al-ćazłry i południową Anatolię. Jego ofiarą padają miasta w szerokim pasie od 
Antiochii poprzez Mamistrę i Marasz do północnego Iraku:

„(508/1114) W tym roku, w miesiącu gumadSal-ahira ؛listopadzie nast۴ilo silne tg. sienie ziemi w al-Gazirze, Syrii i gdzie indziej. Zniszczeniu ulegla duZa część ar-Ruha’4’, 

Hananu’٥. Sumaysat ’, Balis i innych miast, a wielu ludzi zginęlo pod gruzami”43؛.

435 Edessa.
43‘ Carrhae.
433 Samosata.
 ,Ibn al-Atfr. op.cit., t. 6, s. 521. Piszą o nim również: Ibn al-QalSnisI. op.cit., s. 305 i Ibn al-Kalir ؛43

op.cit., t. 12, s. 178. Autorów łacińskich podaj? za: s. Runciman, Ozie/،..., t. 2, s. 123.
Foucher de Chartres, op.cit., II, LII, 1-5, s. 578-580; Gautier le Cltancelier, op.cit., I, s. 83-84; Mateusz 

z Edessy, op.cit., CCXVII. s. 287-289.
43’ Fouche de Chartres, op.cit., s. 429; Gautier le Chancelier, Galterii cancelarii Antiocheni, Bella An- 

tiochena, s. 86, za: R. Grousset, op.cit., t. l.s. 497.
 Ibn al-QalSnist w ogóle pomija milczeniem wstydliwy dla niego - jako Damascenczyka - alians ه44

z niewiernymi pizeciw współwyznawcom.
.R. Grousset, op.cit., t. 1, s. 314 ا44

Jest to dotkliwy cios zwłaszcza dla cierpiących na stały niedobór ludzi krzyżow- 
ców, którzy tylko dzięki wysokiej obronności swoich twierdz obsadzają je stosunkowo 
nielicznymi załogami, co pozwala na zebranie znacznego hufca w przypadku działań 
wojennych. Uszkodzone obwarowania „zamrażają” większość rycerzy w garnizonach 
na czas niezbędny dla dokonania napraw. Nie jest to wypadek odosobniony: w przy- 
szlości podobne tarapaty przytrafią się Nur ad-Dinowi. Ponieważ jednak to samo trzę- 
sienie ziemi zrujnuje również mury obronne w miastach frankijskich, naturalny kata- 
klizm wymusi niepisany rozejm - ale o tym później.

W tym samym czasie dojrzewa konflikt pomiędzy Tugtakinem i Ilgazim Artukidą 
z jednej strony a Muhammadem Tabarem z drugiej. Niechęć sultana Wielkich Seldżu- 
ków do atabegajest powszechnie znana - tak, że obszernie komentują ją nawet kroni- 
karze frankijscy. Foucher de Chartres stwierdza, że atabeg od czasów śmierci Mawdu- 
da jest bardziej nienawistny suhanowi niż Frankowie, a Gautier le Chancelier w dziele 
Galterii cancelarii Antiocheni, Bella Antiochena pisze, że atabeg, nie wiedząc, kogo 
bardziej się obawiać - Turków z Persji, czy też Frank, wybiera tych ostatnich, 
sprzymierzając się z nimi na wypadek zemsty sultana4؛’. Dla nas interesujące jest 
zwłaszcza ostatnie stwierdzenie, sugerujące, że sojusz Tugtakina z krzyżowcami zo- 
staje zawarty jeszcze przed wyruszeniern ekspedycji karnej z Iraku, kronikarze muzut- 
mańscy bowiem milczą na ten temat44". Byłoby to jednak sensowne działanie, gdyż, 
jak słusznie zauważa Grousset, jak długo król Jerozolimy nie zamierza zdobyć Da- 
maszku, a atabeg Jerozolimy logiczna staje się ich wsjo^raca, aby utrzymać syryjskie سد م  przed atakami suhanatuseldżuckieg z Persji .

Czasami można napotkać twierdzenie, jakoby armia Muhammada Tabara zostala 
W1U5 roku wystana przeciwko Aleppo, a Tugtakln jedynie pomagat sąsiadowi z pól- 
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nocy 2, nie znajduje ono jednak potwierdzenia w źródłach arabskich, które stanowczo 
zaznaczaj^, że celem wyprawy sil sulańskich ؟oostają państwa krzyżowców oraz 
Damaszek 43. Również Runciman podziela pogląd głoszący, że Muhammad Tabar 
próbuje wyprzeć Franków z Syrii „za wszelką cenę” i ponosi klęskę wyłącznie na sku- 
tek niesubordynacji lokalnych władców442 443 444 445 - co wskazuje, iż nie oni są zasadniczym 
celem wyprawy. Za chwilę przekonamy się, dzięki relacjom kronikarzy arabskich, że 
regent Aleppo otrzymuje polecenie otwarcia bram miasta przed wojskami antykrucjaty, 
co wskazuje na lut choćby dobrej woli - TugtakTn nie doczeka! się takiej kurtuazji. 
Asumpt do takich przypuszczeń może dać konieczność strategiczna: pozostawiając 
niezajęte i wrogie sobie Aleppo na tyłach, emir Bursuq nie może sobie pozwolić na 
przeciąganie dzialan wojennych, sprzymierzone bowiem z nim Sayzar i Homs nie są 
w stanie zapewnie aprowizacji na dłuższą metę. Turkmeni, stanowiący trzon jego 
wojsk, szybko znudziliby się powolną kampanią, są oni bowiem nastawieni na szybki 
zysk. Jedynym wyjściem jest błyskawiczne i potężne uderzenie - swoisty „Blitzkrieg” 
- który nie dalby również pomniejszym dowódcom wyprawy czasu na zawiązywanie 
intryg i wszczynanie sporów. Należy też za wszelką cenę zdobyć Hamę, która stanowi 
bazę zaopatrzeniową atabega i z tej racji znajdują się w niej liczne zapasy wojenne.

442 P.M. Holt, op.cit, s. 42.
443 Ibn al-Apr, op.cit, t. 6, s. 516-517; Abu al-Fida’, op.cit, t. 2, s. 321.
444 s. Runciman, Dzieje...,{. 2,s. 123.
445 Ibidem, s. 124.
.U Ibn alAt ra: Qirgan lub Qirgan ع44
44’ Abu al-Fida’, op.cit, t. 2, s. 320. Historia Ilgaziego zostala tez przedstawiona przez Grousseta 

(op.cit, t. 1, s. 498) oraz Runcimana (Dzieje ... t. 2, s. 124).
44’ Ibn al-Atlr, op.cit, t. 6, s. 517.

Runciman f isze, że Ilgazi z MardTnu spieszy do Tugtaklna na wieść o gromadzeniu wojskwlraku^.

Z relacji Abu al-Fida’ wynika, że Artukida już wcześniej mial zatarg z dowódcą 
korpusu suhanskiego, którego pokonal i tylko strach przed ostatnim Wielkim Seldżu- 
kiem zmusza go do opuszczenia swych ziem i szukania pomocy w Damaszku oraz 
u Franków:

„(508/1114-1115) Sultan Muhammad ibn Malik h Aqsunqur wyslal gubernatora do 
Mosulu. Kiedy tam dotarł, zabil Mawduda ibn at-TantaSa, dotychczasowego wladc؟. Sultan 
rozkazał tez emirom i wladcom pogranicza, by udali się w towarzystwie al-BursuqTego na 
wojnę z Frankami. Pomiędzy al-BursuqTm a llgazim ibn Artuqiem, władcą Mardin, wywią- 
zala się juz walka, w której zwyciężył Ilgazi, a al-BursuqT uciekl. Następnie Ilgazi przeląkł 
się sułtana, więc skierował się do Tugtaklna, wladcy Damaszku, zawarl z nim uktad, po 
czym napisał do Franków, szukając u nich poparcia. Wówczas Ilgazi wrócił z Damaszku do 
swego kraju, a kiedy przejeżdżał w pobliZu Homs - a bylo z nim niewielu ludzi - wyszedł 
mu naprzeciw QTrhan446 * * ibn Qaraga, wladca Homs i pochwyci! Ilgaziego - ten pozostał 
w jego niewoli przez jakiś czas, po czym zawarli ugodę i wyszedł na wolność”44’.

Ibn al-Atlr podaje trzecią wersję: to pokonany przez al-BursuqTego Iyaz ibn IlgazT 
ucieka do Damaszku pod opiekę Tugtak na44؛, w jaśniejszym świetle przedstawia też 
polaryzację Syrii: obóz prosultanski, skupiony wokół QTrhana Ibn Qaragy, oraz stron- 
nictwo dążące do zachowania układu sił sprzed interwencji seldżuckiej, ogniskujące się 
wokół postaci atabega:



Rozdziału 85

„(508/1114-1115) A TugtakTn również poróżnił si? z sułtanem, gdyż ten przypisywał mu 
zabicie Mawduda. Uzgodnili więc, że stawią opór i zwrócą si? do Franków o ochron؟. Po- 
stali wi؟c do wladcy Antiochii i zawarli z nim przymierze44’. Dołączył do nich nad jeziorem 
Qadas koto Homs. Tam odnowili uklad, on sam wrócił do Antiochii, TugtakTn do Damasz- 
ku. a IlgazT udat si؟ do ar-Rastan z zamiarem dalszej drogi do Diyarbakir. Zebrat Turkme- 
nów i stanął w ar-Rastan na odpoczynek. Ruszyl przeciwko niemu emir Qirgan ibn Qaraga, 
wladca Homs - a już wcześniej oddzielili si؟ od Ilgaziego jego towarzysze. Qirgan pojmal 
go i wziął do niewoli wraz ze świtą, po czym poslal do sultana, powiadamiając go o tym 
i prosząc o przystanie wojska, aby TugtakTn nie zaatakował go w odwecie za TlgazTego. Kie- 
dy wieści o tym doszly do TugtakTna, wrócił do Homs i zażądał uwolnienia jeńca, ale Qirgan 
sprzeciwi! si؟ i przysiąg!, źe jeśli TugtakTn nie odstąpi, zabije IlgazTego. IlgazT zaś postal do 
TugtakTna, mówiąc: **konflikt  wyrządzi mi krzywd؟ i spowoduje przelanie mojej krwi. Naj- 
lepiej będzie, jeśli wrócisz do Damaszku*  - wrócił wi؟c. Qirgan czeka! na przybycie wojsk 
suttana, ale te opóźniały si؟. Przeląkł si؟. Ze jego towarzysze przejdą pod komend؟ TugtakT- 
na i wydadzą mu Homs. Zawari wi؟c pokój z IlgazTm - mial go wypuścić w zamian za za- 
kladnika, którym byl syn IlgazTego, związanie si؟ z nim węzłem małżeńskim oraz obietnic؟ 
utrzymania Tugtakna i innych z dala od niego. IlgazT zgodzi! si؟, wi؟c go wypuści!, a on za- 
wari z nim rozejm i wydal mu swego syna Iyaza, po czym ruszyl z Homs do Aleppo, zebrat 
Turkmenów i wrócił pod Homs, żądając zwrotu syna. Oblega! Homs aż do przybycia wojsk 
sułtana”449 450 * 452.

449 Wedhig Wilhelma z Tyru 10 Roger z Antiochii wezwal TugtakTna na pomoc, za: R. Grousset, op.cit., 
t. 1, s. 277. Runciman przezornie pisze, że nie wiadomo, z czyjej inicjatywy zawarto przymierze - Dzieje..., 
t. 2, s. 124. Uczestnikami aliansu byli wi؟c: IlgazT Artukida, emir MardTn, Lulu, regent Aleppo, TugtakTn 
z Damaszku, Roger z Antiochii, król Baldwin i hrabia Pons z Tripoli.

450 Ibn al-AlTr, op.cit., t. 6, s. 517-518.
45‘ Ibidem, s. 522; Abu al-Fida’, op.cit., t. 2, s. 321; R. Grousset, op.cit., t. 1, s. 278.
452 Arab. Afamiya lub Famiya.
45’ Abu al-Fida’, op.cit., t. 2, s. 321; s. Runciman, Dzieje..., t. 2, s. 124; Usama ibn Munkid, op.cit., 

s. 173174.

Kiedy więc zostają ułożone sprawy w Iraku, a zarząd nad Mosulem spoczywa bez- 
piecznie w rękach syna suttana, Mas'uda, w lutym 1115 rusza potężną machina wojen- 
na, której celem jest ostateczne uregulowanie kryzysu syryjskiego. Na czele wyprawy 
staje namiestnik Hamadanu, Bursuq Ibn Bursuq, a towarzyszą mu: Guyuś Beg, byty 
namiestnik Mosulu, obecnie zdegradowany do roli pana niewielkiego miasta KantagdT 
(potencjalne zarzewie konfliktu) i znany już z wypraw Mawduda TamTrak, emir Singa- 
ru. Frankowie i Syryjczycy koncentrują si؟ w rejonie Ma'arrat an-Nu'man4؛'. Wkrótce 
pod murami Apamei4" staje 2000 Franków i niecałe 5000 muzułmanów. Miejsce to 
pozwala na kontrolowanie trasy przemarszu sit suhanskich, które przeprawiły si؟ przez 
Eufrat od strony ar-Raqqa i przypuszczalnie zmierzają w kierunku przyjaznego sobie

Abu al-Fida’ dość skrótowo przedstawia przebieg działań wojennych:

„(509/1115) W roku tym sultan Muhammad ibn Malikah wysłał ogromną armi؟, aby 
walczyć z TugtakTnem, władcą Damaszku, oraz z TlgazTm, panem MardTn. Wojsko przebyto 
Eufrat od strony ar-Raqqa i zmierzało do Aleppo. Napotkali opór, wi؟c ruszyli do Hamy, 
które to miasto pozostawało w rękach TugtakTna. Obiegli je i zdobyli siłą. Trzy dni trwaty 
grabieZe, po czym miasto przekazano emirowi QTrhanowi ibn Qaragy, wladcy Homs. Kiedy 
wojsko przebywało w Hamie, w FamTya zebrali si؟ IlgazT, TugtakTn oraz wladcy Franków - 
w tej liczbie wladca Antiochii, wladca Tripolisu i inni - a przebywając w FamTyi czekali na 
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rozlam wśród muzułmanów. Kiedy wojsko muzułmańskie pozostało w Hamie aż do zimy, 
Frankowie rozdzielili się; Tugtakin ruszyl do Damaszku, a IlgazT do Mardln. Następnie mu- 
zutmanie ruszyli do Kafartab, które należało do Franków, i zawładnęli nim. Zabili przeby- 
wających tam Franków i ograbili ich, po czym muzułmanie ruszyli na al-Ma‘arrat, które po- 
zostawało w rękach Franków. Stamtąd poszli w kierunku Aleppo, a po drodze napadl na 
nich wladca Antiochii; Frankowie wybili ich i ograbili; a ci, którzy uszli z życiem, powrócili 
do swego kraju”4".

Z jego relacji można wyczytać pewną nerwowość, jakąw szeregach wojsk Bursuqa 
wywołuje opor Aleppo, w odwecie pozwolono żoldactwu na nieograniczone plądro- 
wanie Hamy przez trzy dni. Psychologicznie fatalna decyzja, ponieważ zamyka ona 
przed Turkami bramy wahających się twierdz. Gdyby ofiarą padto szyickie Aleppo, 
by toby to bardziej zrozumiale: skoro jednak sity suttanskie nie oszczędzają sunnickie- 
go w większości miasa i bezwzględnie się z nim rozprawiają nadzieja, że ktokolwiek 
może się spodziewać tagodnego traktowania legia w gruzach, z pewnością Bursuq 
liczy na element zastraszenia, ale w zamian staje w obliczu Syrii niemal całkowicie 
zjednoczonej przeciwko niemu. Damasceńska ekspedycja kama i antykrucjata prze- 
ksztalca się w podbój Syrii. Zirpa zmusza sity sprzymierzone do rozdzielenia się, co 
pozwola na zajęcie Kafarabu*  -Wojna totalna, która oznaczała mordowanie wszyst .؛5
kich jeńców, ostatecznie zamknęła kwestię jakichkolwiek pertraktacji - każda ewentu- 
alna zdobycz kosztować musiata daninę krwi w obliczu obrońców zdeterminowanych, 
by walczyć do osatniego. Wątki te doczekały się znacznie dokładniejszego opisu w al- 
-Kamil. Nie do końca zrozumiałą uwagę Abu al-Fida' o oczekiwaniu aliantów na roz- 
tam wśród muzułmanów Ibn al-Atlr tłumaczy rozgoryczeniem podkomendnych Bursu- 
qa, którzy wszystkie zdobyte ziemie mają oddawać QTrhnowi, pozostając jedynie 
z ruchomym lupem - podczas gdy wielu z nich musiato żywić nadzieję na wykrojenie 
dla siebie wasalnego miasta-panstwa:

(509/1115-1116) Wspomnieliśmy już 0 nieposłuszeństwie Tlgazlego i Tugtakina wobec 
suhana i o sile Franków. Kiedy doszlo to do sułtana Muhammada, przygotował liczne woj- 
sko i uczyni! jego dowódcą emira Buruqa Ibn Bursuqa, władcę Hamadanu; a wraz z nim 
posla! emira óuyuś Beka, emira KantagdT, wojska Mosulu i al-Gaziry. Rozkazał im na po- 
czątek zgładzić llgazlego i Tugtakina, a kiedy skończą z nimi, mieli pociągnąć na kraj Fran- 
k6w, walczyć z nimi i oblegać ich miasta. Ruszyli więc w ramadanie roku 508 (lutym 1115), 
a wojsko bylo liczne. Przeszli przez Eufrat pod koniec roku w rejonie ar-Raqqa. Kiedy zbli- 
Zyli się do Aleppo, posiali do jego gubernatora Lulu alHdima; oraz do dowódcy jego 
wojsk, znanego jako Sams al-Hawa.؟؟, rozkazując im, by poddali Aleppo i pokazując im pi- 
smo od suhana w tej sprawie. Zwlekali oni z odpowiedzią i napisali do Tlgazlego oraz 
Tugtakina, prosząc ich 0 pomoc. Ci wyprawili się więc w sile 2000 konnych i wkroczyli do 
Aleppo - a ludzie, którzy w nim przebywali w owym czasie, opierali się wojsku suhana 
i okazali nieposłuszeństwo. Emir Bursuq Ibn Bursuq ruszyl do miasta Hamy, które podle- 
ga٠0 Tugtaklnowi - i w nim znajdowały się jego bagaże - obiegli je i zdobyli silą Lupili je 
przez 3 dni, a następnie przekazali emirowi Qirganowi, wladcy Homs - a suhan rozkazał 
wcześniej przekazywać mu wszystkie zdobyte miasta. Kiedy emirowie ujrzeli to, poczuli się 
rozczarowani i oslabla ich chęć do walki - by zdobywać miasta i przekazywać je Qirganowi. 
Kiedy oddali Hamę Qirganowi, ten wyda! im Iyaza Ibn Tlgazlego, a IlgazT. Tugtakin i Sams

4’4 Abu al-Fida’, op.cit., t. 2, s. 321.
4” Obszerny opis prac oblęZniczych i zdobycia Kafartabu dostępny jest w języku polskim - Usama ibn 

Munkid, op.cit, s. 14+148. 



Rozdział u 87

al-Hawass ruszyli do Antiochii, szukając schronienia u jej wladcy, Rogera4؛‘. Prosili go, by 
pomógł im bronić miasto Ham؛, bowiem nie doszły do nich jeszcze wieści o jej upadku. 
Dotarl do nich w Antiochii Baldwin, wladca Jerozolimy, wladca Trypolisu i inni spośród 
frankijskich szatanów (!). Uzgodnili, by na razie unikać starcia - z uwagi na mnogość mu- 
zulmandw. Oznajmili, że z nadejściem zimy rozdzielą się. Zebrali się w cytadeli Afamiyi 
i spędzili tam okolo 2 miesięcy. Gdy zbliża! się środek miesiąca Aylul i widać bylo determi- 
nację muzułmanów, by pozostać, rozdzielili się. IlgazT powrdcil do MardTn, TugtakTn do 
Damaszku, a Frankowie do swego kraju. Afamiya i Kafartab należały do Franków, więc 
muzułmanie ruszyli na Kafartab. Kiedy nasiliło się oblężenie i Frankom zajrzała w oczy kię- 
ska, zabili swe dzieci oraz Zony i spalili dobytek. Muzułmanie weszli do miasa silą uwięzili 
władcę i zabili pozostałych w nim Franków. Ruszyli do twierdzy AfSmiya i ujrzeli, że jest 
ona warowna - więc wrócili spod niej do al-Ma'arrat, która również należała do Franków. 
Wtedy odłączył się od nich ٥uyuś Bek, odchodząc w kierunku WadT Buza’a, a w ślad za 
nim żołnierze spokojni i przekonani, że nikt do nich nie podejdzie. Kiedy wieści 0 oblężeniu 
Kafartab doszly do Rogera, wladcy Antiochii, ruszył z 500 konnymi i 2000 pieszych, by 
przeszkodzić temu. Dotarl do miejsca4؛’, w którym muzułmanie rozbili namioty, nie pode- 
jrzewając jego obecności. Ujrzal obozowisko pozbawione żołnierzy, którzy jeszcze nie do- 
tarli do niego i zabil wielu plebejuszy oraz shig żołnierzy. Zolnierze stopniowo nadchodzili 
w rozsypce, a Frankowie zabijali każdego, kto do nich doarl. Przyby, emir Bursuq z okolo 
100 konnymi, ujrzal sytuację i wjechal na wzgórze4؛‘, a u jego boku brat Zangi. Otoczyło ich 
pospólstwo oraz sludzy, a schroniwszy się przy nich, przeszkadzali emirowi Bursuqowi 
w zejściu. Jego brat, który byl wraz z nim, poradzi! mu, by zjechal i sam się ratował, onjed- 
nak rzeki: »N؛e uczynię tego, ale zostanę zabity na ścieżce Boga - poświęcę się dla muzul- 
man6w«. Podzielili jego zdanie i salwował się ucieczką wraz z tymi, którzy mu towarzyszy- 
li. Frankowie ścigali ich przez jeden farsah. a następnie wrócili i dokończyli grabieży i za- 
bijania. Spalili wielu ludzi, po czym wojsko rozdzieliło się i kady udal się w swoją stronę. 
Kiedy usłyszeli 0 tym ludzie, którym powierzono jeńców pochwyconych w Kafartab, zabili 
ich. Tak samo uczyni! ten, któremu powierzono lyaza - również go zabil. Mieszkańcy 
Aleppo i innych miast muzułmańskich w Syrii przerazili się. bowiem pragnęli zwycięstwa 
tego wojska, ale nastąpiło coś, czego nie brano pod uwagę, żołnierze wrócili do swoich 
krajów”4؛’.

.Arab. Rugi ‘؛4
45’ W rejonie Marg ar-Rawg, naprzeciwko rzeki Orontes (arab. al-Orant).
٠5٠ Tali DSniS lub Tali Danii kolo miasta Sarnin; często podawane także jako Tali DSnis.
4” Ibn al-AtTr, op.cit., t. 6, s. 521-523. Bardzo obszerny i wyczerpujący opis kampanii przekazuje Run- 

ciman: Fulcher z Chartres, op.cit., II, Lll, 1-6, s. 586-590; Albert z Akwizgranu, op.cit., XII, 19, s. 701; 
Gautier le Chancelier, Galterii cancelarii Antiocheni, Bella Antiochena, I, 67, s. 92-96 (relacja najpełniej- 
sza); Michal Syryjczyk, Chronicle, t. III, Paris 1899-1910, s. 217; Chron. Anon. Syr., s. 8. za: s. Runciman, 
Dzieje..., t. 2, s. 124-126. Zastosowane źródła łacińskie pozwalają na podanie wielu infonnacji niedostęp- 
nych w kronikach muzułmańskich. Grousset dorzuca jeszcze relację Wilhelma z Tyru (Guillaume de Tyr, 
op.cit., XII. s. 580, za: R. Grousset, op.cit., t. 1, s. 633) - sam zresztą podaje lepszy i obszerniejszy od 
Runcimana opis dzialan wojennych - niestety, niedostępny w języku polskim: R. Grousset, op.cit., t. I, 
s. 633636.

Charakterystyczne jest, że Ibn al-AtTr. mówiąc o wojskach sultanskich, pisze: „mu- 
zulmanie”, czego nie robi w odniesieniu do sprzymierzonych z Frankami syryjskich 
władców.

Po doświadczeniach kampanii na wybrzeżu, które kończyły się cywilizowanymi 
traktatami pokojowymi i pozwalały ludności cywilnej bezpiecznie opuści، oblegane 
miasta z ruchomym dobytkiem, niepokojąca jest powtórna brutalizacja sposobu pro- 
wadzenia wojny przez Turków z Iraku i Persji, która spotyka się oczywiście z taką 
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samą odpowiedzią ze strony Syryjczyków - tym razem Franków i muzułmanów po- 
społu.

Przedostatnie zdanie relacji w al-Kamil wyraża zaniepokojenie syryjskich muzut- 
manów nagle wyosłą supremacją chrześcijan, w przededniu interwencji Bursuqa 
w północnej Syrii istniało co؛ na kształt równowagi, a niekwestionowanemu liderowi 
w regionie, Rogerowi z Antiochii, można było przeciwstawić jedyny skuteczny sojusz 
na tle skłóconych muzułmanów - przymierze Tugtakina z Artukidami. Zwycięstwo 
pod Tali Danit zachwiało tę równowagę, z jednej stTony sułtanat seldzucki na zawsze 
porzuca próby odzyskania Syrii4٥٥; z drugiej zaś na dłuższą metę lokalne emiraty na 
dlugo przechodzą do defensywy. Pomimo chwilowych sukcesów stale ulegają prze- 
wadze frankijskiej i docelowo mogą stać się państwami wasalnymi krzyżowców, 
bądź - z większą dozą prawdopodobieństwa - paść ofiarą ich dalszej i bezpośredniej 
ekspansji.

460 Por. s. Runciman, Dzieje..., t. 2, s. 126-127.
461 A. Komnena, za: s. Runciman, Dzieje..., t. 2, s. 129.
462 R. Grousset, op cit., t. 1, s. 368, przyp. 2; patrz również: j. Richard. Le Comte de Tripoli sous /٥ dy- 

nastie Toulousaine, Paris 1945, 'Abd alAziz Salim, Tarabulus aś-Sdm fi at-ta’rih al-isldmi, al-Qahira 
1967.

463 Podobno Sib؛ Ibn al-Gawzt przesuwa zgon na rok 509/1115-1116, powołując się na Ibn alAsakira. 
Uściślą również, że miejsce pochówku znajdowało się przy bramie znanej jako al-BSb as-Sagir - tym razem 
cytuję za przypisem, zamieszczonym u Ibn al-QalanisTego (op.cit., s. 305. przyp. I) przez s. Zakkara, 
ponieważ w przypisie owym nie ma odsyłacza do dziel wspomnianych kronikarzy, a przeglądając je, sam 
nie dostrzegłem takiej informacji - by، może chodzi o inne rękopisy bądź inne redakcje.

.Ibn al-A٠r podaje miesiąc rabi' alawwal - op.cit., t. 6, s. 521 ا،4
445 Ibn al-QaIanist, op.cit., s. 305.
444 Ibidem, s. 306.

Chwilową nadzieję mogą też nieść niesnaski pomiędzy poszczególnymi władcami 
chrześcijańskimi - zwłaszcza że Pons z Trypolisu zrywa z mądrą polityką swego ojca, 
Bertranda wobec Bizancjum i wszczyna z cesarzem obiecujący dla muzułmanów spor 
o pieniądze zdeponowane w jego hrabstwie. Co ciekawe, ostatecznie Konstantynopol 
decyduje się przeznaczyć owe kwoty na zakup wierzchowców dla wojska bizantyj- 
skiego w Arabii, Edessie oraz samym Damaszku ٥'. Na marginesie warto wspomnieć 
ze zdaniem G ousseta, chronologia hab twa Ti^polisu często opiera się jedynie na 
źródłach arabskich - zwłaszcza Ibn al-Qalanisim4 .

W roku 1115, korzystając z zaangażowania Damaszku na północy i zupełnego 
bezwładu fatymidzkiego Egiptu, sily królestwa Jerozolimy zajmują pas ziemi w Idumei 
aż do zatoki al-Aqaba - o czym zresztą była już mowa. Atabeg nawet nie próbuje się 
temu przeciwstawić - i to bynajmniej nie z uwagi na lojalność wobec niedawnego 
sprzymierzeńca, przedziwny alians przestał bowiem istnieć w momencie odwrotu 
wojsk suhańskich. Wrogiem nurner jeden znów stają się zamorscy najeźdźcy.

W roku 508 (1114-1115)4'” następuje seria zgonów ważnych osobistości w spo- 
leczności damasceńskiej. Między innymi w niedzielę 24 rabi' al-ahar (27 września 
1114460 461 462 463 464 roku) umiera SarTf Naslb ad-Dawla Abu al-Qasim 'All Ibn Ibrahtm ibn al- 
-'Abbas Ibn alHasan al-Husaynl, pochowany następnie w at-Turbat al-Fahrlya w Da- 
maszku4٥5, a w tym samym roku ostatnie tchnienie wydaje Sayh Abu al-WahS Subay' 
Ibn Muslim ad-Darlr4“.
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Powrót do łask

w roku 1116 następuje dawno upragniony moment legitymizacji wladzy atabega. 
Zostaje on wezwany do Bagdadu, by z rąk bawiącego przejazdem w tym mieście sul- 
tana, otrzymać ostateczne potwierdzenie swego stanowiska w Damaszku. Zagrożony 
przez Franków od polnocy, południa i zachodu Tugtakin musi podjąć tyzyko i zapusz- 
cza się do jaskini lwa.

Abu al-Fida’ zdawkowo relacjonuje to wydarzenie:

„(509/1115) Sułtan wkroczył do Bagdadu, a T gtakTn udaje się do niego z Damaszku 
prosząc o akceptację. Wladca uznaje go i odsyla do Damaszku”* * * 4 **’.

4*7 Abu al-Fida’, op.cit., t. 2, s. 321.
.Arab. Madfnat as-Salam - abbasydzka nazwa ا،4
*،9 Ibn al-QalanisT, op.cit., s. 307-313.
4’٠ Ibn al-Apr, op.cit., t. 6, s. 525.
471Ibidem, s. 526.

Ibn al-Qalanisi natomiast pisze, że wielmoże bagdadzcy (suhanscy - nie kalifaccy) 
zazdroszczą atabegowi i pragną go zniszczyć. Doprowadzają do wezwania go do Bag- 
dadu, wyrusza więc z bogatymi darami i wkracza do „Miasa Pokoju”*8؛, gdzie spotyka 
się z wystawnym i honorowym przyjęciem. Następnie powraca do Damaszku z szatą 
honorową i pismem od kalifa, które nadaje mu inwestyturę na obszarze Syrii, prawo 
pobierania podatków i wystawiania armii - oraz nakłada na niego obowiązek prowa- 
dzenia walki z niewiernymi, w poniedziałek 13 rabT al-awwal (25-26 lipca 1116) 
atabeg wkracza do Damaszku* .’؛

Ibn al-Atr wypowiada się w podobnym tonie:

„W ragabie (listopadzie grudniu 1115) do Bagdadu dotarl suhan Muhammad i w mie- 
siącu du al-٩a'da (marcu-kwietniu 1116) przybyl do niego atabeg Tugtakin, wladca Da- 
maszk prosząc o akceptację. Sułtan uczyni! to, da! mu szatę honorową i odprawi! do Da- maszku’’. د

Nadawanie szat honorowych stanowi ulubioną prerogatywę pozbawionego realnej 
wladzy kalifa. Faktyczne uznanie statusu atabega należy natomiast do kompetencji 
sułtana seldzuckiego. w trakcie wizyty dochodzi do zamachu na znanego nam już 
z antykrucjat Mawduda Kurda Ahmadila:

„(510/1116) W tym roku w muhaiTamie (kwietniumaju) do domu sultana Muhammada 
w Bagdadzie dotarl atabeg Tugtakin, wladca Damaszku. Przybyła też gmpa emirów, a z nim 
Kurd AhmadTl Ibn Ibrahim ibn Wahsudan ar-Rawadi, wladca Mar g i innych obszarów 
w Azerbejdżanie. Siedział on u boku TigtakTna, kiedy podszedł do niego człowiek ze skargą 
- kawałkiem papieru w ręce - i placząc poprosił go, by zaniósł ową skargę suhanowi. Ten 
wziął papier z jego ręki, a wspomniany człowiek ugodzil go noZem. AhmadTl pociągnął go 
pod siebie, więc towarzysz tego batynity uderzyl AhmadTla noZem. Dobyto na nich mieczy, 
a kolejny ich towarzysz zbliZyl się i raz jeszcze zadał AhmadTlowi cios. Ludzie zdziwili się 
jego śmiałością po tym, jak zabito juz jego towarzyszy. Zrazu Tugtakin i obecni sądzili. Ze 
to TugtakTn byt celem ataku - i Ze nastąpi, on z woli sultana, kiedy dowiedzieli się. Ze zama- 
chowcy byli batynitami. przekonanie to znikło”4”.
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Pomijając niewątpliwą wrogość asasynów do zwalczającego ich Ahmadlla, warto 
zwrócić uwag? na fakt, że w oczach wszystkich obecnych najbardziej prawdopodob- 
nym scenariuszem jest zamach slug sultana na Tugtakina. Znowu też wyraźnie widać, 
że atabeg cieszy si? opinią protektora sekty, choć sam jest sunnitą - chwilami nawet 
gorliwym.

W szrankach z niewiernymi

Natychmiast po ustaniu zagrożenia ze strony sułtanatu efemeryczne przymierze 
Damaszku i Aleppo z Frankami pryska jak banka mydlana. Jeszcze w roku 1115 regent 
Antiochii rusza na Aleppo, któremu z pomocą spieszy między innymi Tugtakln472 * 474 * *.

472 S.A. Barkawi. op.cit., s. 233.
47’ Abu al-Fida’, op.cit., t. 2, s. 321.
474 Ibn al-Qalanist, op.cit., s. 306.
.Ibn al-Apr, op.cit., t. 6, s. 523524 ؛47
47‘ R. Grousset, op.cit., t. 1, s. 633-636.
477 Wersja Ibn alQalanisiego - op.c,،., s. 314315; S.A. BarkawT, op.cit., s. 231.

Dużo poważniejsze starcie rozgrywa się pod miastem Rafaniyya, należącym do 
emiratu damasceńskiego:

„(509/1115-1116) W tym też roku Frankowie zawładnęli Rafaniyyą, która również nale- 
Zala do Tugtakina. w odpowiedzi Tugtakln wyruszy! z Damaszku, odzyskał miasto i zabit 
znajdujących się w nim Franków”‘3’.

Ibn al-Qalanisl dodaje, że atabeg wysyla wojsko dopiero, gdy Frankowie przystę- 
pujądo fortyfikacji miasta i gromadzenia w nim zapasów. Wyrusza wtedy na rekone- 
sans, który ma też na celu pustoszenie terytorium frankijskiego. Dopiero w osatni 
czwartek miesiąca gumada ahira 509 (18 listopada 111؛) przypuszcza zwycięski szturm i powraca do swe^oHy z jeńcami i glow mi zabitych44.

Najwięcej miejsca zajściom pod Rafaniyyą poświęcą Ibn al-Atr:

„(509/1115) W tym roku w miesiącu gumada al-ahira Frankowie zdobyli Rafaniyyę 
w ziemi syryjskiej - a miasto to należało do Tugtakina, wladcy Damaszku. Wzmocnili je 
ludźmi i zapasami oraz silnie ufortyfikowali. Tugtakln przejął się tym i utwierdziło się jego 
postanowienie, by ruszyć na kraj Franków, rabując i siejąc zniszczenie. Doszły do niego 
wieści z Rafaniyyi o tym. Ze w mieście nie ma dość żołnierzy do odparcia ataku - są tam je- 
dynie nieliczni Frankowie, których pozostawiono dla obrony. Natychmiast ruszy! na nią, 
a w mieście nikt niczego nie przeczuwa! aZ do chwili ataku. Atabeg wdart si? silą, a wszyst- 
kich zastanych Franków wziął do niewoli - niektórych zabil, a innych oszczędzi!. Muzułmanie 
zrabowali ich dobra, którymi wypehtily si? ich ręce i powrócili do swego kraju bez strat”4’؛.

Bezwzględne okrucieństwo powtórnie sprowadzone do Syrii przez wojska Bursuqa 
udziela się Tugtakinowi. Grousset przypisuje ten stan rzeczy zdwojonej zajadłości 
atabega wobec Frank w, która jest swego rodzaju pokutą za jego jawną zdradę islamu 
w latach 1115-111647؛.

W roku 1116 wladca Trypolisu gromadzi wojska i pustoszy ziemie al-Hiqa'. Na 
pomoc TugtakTnowi rusza emir Mosulu, Sayf ad-Dln Sunqur al-Bursuql477. Razem 
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ruszają nocą i zaskakują Frank w we śnie. Wedle Ibn al-QalanisTego, zabijają ponad 
3000 ludzi, co wydaje si؟ liczbą mocno przesadzoną i przekraczającą możliwości re- 
krutacyjne hrabstwa Trypolisu. Obaj dowódcy tryumfalnie wkraczają do Damaszku 
z lupami, jeńcami i glowami zabitych przy aplauzie ludności miasta. Al-Bursuqi po 
kilku dniach wraca do siebie, a TcTrih Dimasa bombastycznie rozpisuje si؟ na temat 
przyjaźni łączącej władców* 4™.

4” Ibn al-QalanisT, op.cit., s. 314-315.
479 c. Cahen, op.cit., t. I, s. 279.
4’٥ R. Grousset, op.cit., t. I,s. 512.
4,1 s. Runciman, Dzieje..., t. 2, s. 135-136.
412 N. Hstun, ‘A. Zaytun, op.cit., s. 106.
4" Ibn al-Qalanisi, op.cit., s. 318.
4“Ibidem, s. 318-319.
4'5 Arab. RugTr.
416 Onnianie często sprzymierzali się z krzyżowcami, czego dowodem może by، choćby powstanie 

hrabstwa Edessy. Po podboju rdzennej Armenii przez Seldżukw w drogiej połowie XI wieku Ormianie 
bronili się jeszcze w drobnych państewkach w Malej Armenii, Cylicji oraz bizantyjskiej Mezopotamii (zob. 
M. Zakrzewska-Dubasowa, Historia Armenii, Wroclaw 1977, s. 89-90) - i taki mniej więcej stan trwal 
w momencie rozpoczęcia I krucjaty.

W tym samym roku Roger i Pons atakują Marqab, rządzony przez Banu Muhriz. 
TugtakTn wysyla na pomoc Ibn Sulayhę, dawnego kadiego Oabali, który schroni! si؟ 
w Damaszku w 1101 roku. Frankowie umiejętną dywersją wywołują klopoty 
z aprowizacją i Ibn Sulayha prosi atabega 0 dalszą pomoc. TugtakTna nie wiążą żadne 
interesy z ochroną tego miasta, a ponieważ Frankowie z Antiochii najeżdżają okolice 
Hamy i Rafniyyi, decyduje si؟ ubić z nimi interes - uzgadniaj^ zaprzestanie aaków 
w zarnian za opuszczenie przez niego Marqabu na rzecz Rogera 79.

W północnej Syrii rozróżnienie pomiędzy przyjaciółmi a wrogami nadal przysparza 
wiele trudności. Najpierw, na przełomie lat 1117-1118 atabeg i Aq Sunqur BursuqT, 
emir ar-Rahby, próbują zająć Aleppo, ale regent miasta, Ibn al-MilhT wzywa na pomoc 
Franków z Antiochii, więc agresorzy odstępują w rezultacie W1118 roku mieszkańcy 
Aleppo akceptują protektorat frankijski4*؛.

Ośmielony sukcesem Roger zajmuje W1119 roku twierdz؟ Buza'a i Aleppo zostaje 
otoczone z trzech stron, w obliczu chaosu i bezładnej wojny domowej na ziemiach 
suhanskich, które zapanowały po śmierci Muhammada Tabara, TugtakTn oraz IlgazT 
z jednej strony przestają obawiać si؟ zagrożenia ze strony Iraku, z drugiej zaś są po- 
ważnie zaniepokojeni ekspansją Antiochii4*'.

Ibn al-QalanisT szczegółowo opisal przebieg kampanii, w roku 512(1119) Franko- 
wie znów szykują si؟ do najazdu4*؛, wi؟c Zahir ad-DTn pisze do władców i urzędni- 
ków, wzywając ich do współpracy w odparciu agresora. Docierają do niego wieści, że 
do Damaszku ciągnie z wojskiem Nagm ad-DTn IlgazT, zamierzając dołączyć do atabe- 
ga i ustalić plan walki4*’. IlgazT dociera do Damaszku od strony Aleppo i uzgadnia 
plany walki z niewiernymi, w pierwszej dziesiątce ramad na wyruszają razem w stro- 
nę Aleppo 1 rabT' al-awwal roku 513 (12 czerwca 1119)4*4. ZahTr ad-DTn dociera do 
Aleppo, by si؟ tam spotkać z Nagm ad-DTnem - zgodnie z ustaleniami. Dochodzą do 
nich wieści 0 wyjściu z Antiochii jej wladcy, Rogera4*’ wraz z całym wojskiem i Or- 
mianami4*؛ - okolo 20 000 ludzi؛ Muzułmanie wychodzą im naprzeciw i w sobot؟ 
7 rabT' al-awwal (18 czerwca) dochodzi do zwycięskiej dla nich bitwy. Ginie sam Ro-
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ger i podobno nikt nie uchodzi z życiem, by zanieść do Antiochii wiadomość o klęsce. 
Damasceński kronikarz z pewną dozą goryczy pisze. Ze nie zebrano owoców zwycię- 
stwa, pomimo że Antiochia jest pozbawiona obrońców. Wreszcie, w ostatnią sobotę 
miesiąca gumada alula, czyli 28 tego miesiąca (9 lipca) TugtakTn wraca do Damasz- k،487؛ I ع g iią(؛p).gtaki

Relacja Ibn al-Atira, choć skromniejsza, wyjaśnia przyczyny szybkiego powrotu 
sprzymierzonych po tak świetnym zwycięstwie - pokonane oddziały Rogera nie są 
jedynymi wojskami Franków:

„(512/1119) TugtakTn ruszyl do Aleppo, gdzie przebywał IlgazT. Ten poprosi! go 0 po- 
moc i wsparcie przeciwko Frankom, on zaś obiecal, że wyruszy wraz z nim. Kiedy by٠ 
w Aleppo, dotarła do niego wiadomość, że Frankowie ruszyli na Harran w domenie Damasz- 
ku; rabowali, zabijali i brali do niewoli, po czym wycofali się. TugtakTn i TlgazT uzgodnili, że 
TugtakTn wróci do Damaszku i będzie broni, swojego kraju, a IlgazT powróci do MardTnu, 
zbierze wojsko i przyłączy się do walki z Frankami. IlgazT zawar, pokój z tymi Frankami, 
z któtymi byt blisko - 0 czym już wspomnieliśmy - i przeprawi! się do MardTnu dla zebrania 
wojska; wspomnimy o tym jeszcze w wiadomościach roku 513(11191120)”4".

Akcję muzułmanów ułatwia najazd Banu Munkid z śayzaru na Apameę48’. Oczy- 
wiście, dane liczbowe Ibn al-Qalanisiego - jak niemal zawsze - są mocno przesadzone. 
Runciman szacuje sily armii antiocheńskiej na 700 jeźdźców i 4000 pieszych -jest to 
cala armia księstwa, nieopatrznie wyprowadzona w pole przez Rogera bez oglądania 
się na pomoc ze strony króla. Dzięki znakomitej służbie wywiadowczej, przebranej za 
kupców, IlgazT jest dobrze poinfonnowany 0 ruchach Franków. Paradoksalnie, zwycię- 
stwo osiągnięte zostaje wskutek niecierpliwości żądnych lupu turkmeńskich najemni- 
ków, którzy nie pozwalają swemu dowódcy czekać na posilki Tugtaklna. Turcy be- 
stialsko mordują chrześcijańskich wieśniaków i jeńców4”‘- niedawno jeszcze towarzy- 
szy broni w wojnie z silami sultańskimi...

Kampania przedłużą się do następnego roku, w międzyczasie Baldwin bierze na 
siebie obowiązek administrowania i obrony Antiochii. Muzułmanie zdobywają kilka 
twierdz - takich, jak al-Aarib czy Zdana, aż 14 sierpnia 1119 roku pod Tali DanTt 
dochodzi do starcia połączonych sil Tugtaklna i IlgazTego z wojskami króla Baldwina. 
IlgazT i atabeg przegrywają bitwę i chronią się w Aleppo, żeby zamaskować klęskę, 
każą teatralnie mordować jeńców frankijskich z poprzedniej kampanii. Szczególnie 
ciekawa jest opowieść o Robercie, wladcy Sahiyun (Saone), który wycenia okup za 
siebie na 10 000 bizantów, ale IlgazT chce wyciągnąć od niego więcej, więc wysyla go 
do atabega, aby ten go przestraszy!. Pijany TugtakTn dobywa miecza i zabija Roberta, 
a kiedy IlgazT czyni mu wyrzuty, mówiąc, że nie mają pieniędzy na żołd dla żołnierzy, 
odpowiada, że nie znalazl lepszego Sposobu na wzbudzenie strachu4”... Robert 
w kampanii przeciw Bursuqowi w 1115 związał się przyjaźnią z atabegiem, ten jednak 
poczul g!6d krwi i - według Gautiera le Chancelier - ofiarował nawet IlgazTemu

4” Ibn al-QalSnisT, op.cit., s. 319320.
4” Ibn al-AjTr, op.cit., t. 6, s. 543.
4” Opis bitwy, jak również rajdu na Apameę, znaleźć można u UsSmy ibn Munkida - op.cit., s. 90-93. 

Datowanie różni się (5 gumada al-ula 513/14 sierpnia 1119) roku), ale pamiętajmy, że Usama spisywał 
swój pamiętnik pod koniec tycia i popetail wiele pomyłek faktograficznych.

4” s. Runciman, Dzieje..., t. 2, s. 136-138.
4’1 Usama ibn Munkid, op.cit., s. 215216.



Rozdział II 93

40 000 bizantów, by mu wyda! wszystkich jeńców, aby ich zabić* *’2. Kronikarze mu- 
zułmanscy zachowują daleko idącą wstrzemięźliwość w opisie starcia pod Tali Danit, 
bagatelizując klęskę sil syryjskich i pomijając milczeniem rzeź jeńców. Przyczyny 
osłabienia si! Tlgazlego - dezercja Turkmenów - zgodnie figurują w kronikach obu 
stron konfliktu. Współcześni historycy arabscy niechętnie piszą o porażce, która nie- 
mai niweczy dokonania roku poprzedniego - np. Barkawi twierdzi, że bitwa pozostaje 
nierozstrzygnięta, a muzułmanie jedynie odstępują jako pierwsi*",  choc sam przyzna- 
je, że Baldwin musi porzucić myśl 0 oblężeniu Damaszku, które jawi się jako zbyt 
trudne* ’* - idea ataku na syryjską metropolię moz zrodzić się jedynie w umyśle zwy- 
cięskiego monarchy, w nieodparty sposób przypomina to wysilki japońskiej propa- 
gandy w dniach klęsk armii Kraju Kwitnącej Wiśni pod koniec II wojny światowej: 
„nasza zwycięska armia rozwinęła się w odwrocie...”* 5.

4,2 Obszerny opis kampanii i samej bitwy na podstawie źródeł europejskich - Gautier le Chancellier, 
Galterii cancelarii Antiocheni, Bella Antiochena, II, 10-15, s. 118-128; Guillaume de Tyr, op.cit., XII, 11- 
-12, s. 527-530, za: s. Runciman, Dzieje..., t. 2, s. 140-141; R. Grousset, op.cit., t.l,s. 570571.

4” S.A. Barkawi, op.cit., s. 236.
*9*Ibidem, s. 252.
495 Por. R Guillain, Od Pearl Harbor do Hiroszimy, Warszawa 1983, s. 95.
496 Ibn a!-A٤tr, op.cit., t. 6, s. 559.
497 Joscelin.
49’ Abu al-Fida’, op.cit., t. 2, s. 326.
499 Fulche z Chartres, op.cit., III, IX, 1-7, s. 638642; Gautier le Chancelier, op.cit., II, 16, s. 131; Ma- 

teusz z Edessy, op.cit., ccxxx, s. 302-303; Michał Syryjczyk, op.cit., III, s. 205206, za: s. Runciman, 
Dzieje..., t. 2., s. \ةه.

5““ Fulcher z Chartres, op.cit., III, X, 16, s. 643-645, za: s. Runciman, Dzieje..., t. 2, s. 145.

Ibn al-AtTr jest tym razem nadzwyczaj zwięzły, pokrywając zakłopotanie zwykłą 
formułką o „szarzy zdesperowanych Franków”:

„(514/1120-1121) Następnie TlgSzi i atabeg Tugtakin, wladca Damaszku, zebrali się 
i obiegli Franków w Ma'arrat Qinnasrin dniem i nocą Tugtakin byl jednak zdania. Ze naleZy 
ich zostawi،, kiedy bowiem opanuje ich strach, będą walczyć heroicznie, przypuszczą szarżę 
na muzułmanów - i być moZe Zwyciężą. Najbardziej zaś obawia! się. Ze turkmenska konnica 
ucieknie - a konnica Franków by la dobra. IlgazT odstąpi! od nich, ruszyli więc ze swego 
miejsca i uciekli, a IlgazT nie przedluZal pobytu w kraju Franków, ponieważ zebral Turlane- 
nów gnanych Żądzą zysku - a jeden z nich przyniósł ze sobą torbę z mąką oraz owoce i li- 
czy! godziny dzielące go od !upu. Gdyby zatem ich pobyt przedluZal się, odłączyliby się, 
a IlgazT nie mia! pieniędzy do podziału”4".

W międzyczasie dochodzi do starcia na tyłach wojsk damasceńskich:
„(513/1119-1120) W tym roku Gosiltn4’7, wladca Tali Baśir, ruszy! na ziemie damascen- 

skie, aby napaść na Arabów z Banu Rabia i na ich emira - podówczas Murr ibn Rabia. 
Wojsko Gusilina podeszło do Arabów, nad którymi przewaZalo liczebnie i zaatakowało ich. 
Rozgorzała zacięta walka, w której zwyciężył Murr ibn Rabia i wziął do niewoli znaczną liczbę Fraków’؛.

Jak zwykle, zwyciężą imperatyw ekonomiczny i Jerozolima zawiera rozejm z ata- 
begiem oraz Ilgazlnt, wyznaczając nowy podzial ziem* ”. Wzajemne najazdy - a raczej 
podjazdy - następnego roku5” w niczym" nie zmienią faktu, że po katastrofalnej suszy 
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roku 512 (1118-1119) żadna z wojujących stron nie może sobie pozwolić na utrat? 
plonów ؛٥٠ :

„(512/1118-1119) W tym roku nie bylo obfitych deszczów i zabrakło plonów w wielu 
krajach - najciężej zaś bylo w Iraku. Wzrosty ceny, a ludzie uciekali z as-SawSdu. żywionoلتةة ج ج.

Lata kampanii antyfrankijskich znaczy także kilka osobistych strat w tyciu Tugta- 
kina. Najpietw, w po Iowie Sa'bana 511 (pierwszej polowie grudnia 1117) roku, umiera 
na jakąś bliżej nieokreśloną chorobę szef policji damasceńskiej i zarządzający we- 
wtrzymi skrawami miasta, as-Sallar Bahtiyar. Wkrótce zresztą zastępuje go syn, as-Sali-؛ ٦هتت أ

Poważniejstym ciosem jest śmierć w ostatnią niedzielę 29 gumada alula roku 513 
(9 września 1119)- również po dlugiej cliorobie - leciwej htun Safwat al-Mulk, mat- 
ki Duqaqa. Pochowano ją u boku syna w grobie, który sama wzniosła w bastionie wy- 
chodzącym na al-Maydn al-Ahar . Jest ostatnią przedstawicielką syryjskiej gałęzi 
Wielkich Sełdżuków - oraz ostatnim ogniwem łączącym atabega z domem dawnych 
mocodawców.

Na razie członkowie antykrucjatowego sojuszu zbierają lauiy należne bojownikom 
za wiarę. Tym razem Tlgazi, powoli wyrastający na głównego przeciwnika Franków, 
otrzymuje w roku 514 (1120-1121) szatę honorową od kalifa al-Mustarśida, który 
prosi go także 0 tychly najazd na ziemie niewiernych. Prtybywa do niego również 
dwy wladca Ttyjoisu, Abu 'Al Ibn a -A ma ؛kry swą użyteczność udowadnia, 
bijąc ؛ranków nazemiach Aleppo, w Dat al-Baql 5.

Względny spokój Stybko się kończy, w roku 1121 do Igaziego dochodzi wiado- 
no ć, ż؟ jego syn Sulayman k^iuje z Frankami. Wraca więc do Alejjpo, a Sulayman 
chroni się w Damaszku . Ciekawa jest skłonność TugtakTna do udzielenia atylu sy- 
nowi - a zarazem zdrajcy - Igaziego, uwikłanego prty tym w spisek z Frankami. Być 
może chce przeczekać moment ojcowskiego gniewu, by zwrócić przyjacielowi skru- 
szonego syna - tym bardziej że sam wladca Mardin nie pali się do zgładzenia poten- 
cjalnego następcy. Niewykluczone jednak, że aabeg, zajęty umacnianiem wlasnej 
potycji w Syrii, dostrzega w niedawnym sojuszniku niebezpiecznego przeciwnika. 
Zjedej strony bowem w roku 514 (1120-1121) przyłączą do eniiratu damasceńskie- 
go Palmyrę ال i aś-Śa٩T٢,z drugiej zas zazdrośnie upomina si? o podobny prestiż pogromcy niewiernych ٥’’, jakim cieszyl się przed rokiem konkurent z północy:

„(515/1121) W nim, w gumada al-ula (lipiec-sierpień), atabeg Tugtakin zaatakował gra- 
pę Franków. Część zabił, resztę zaś wziął do niewoli i odeslal wraz z lupami do sultana oraz 
kalifa”؛'“.

 Szerzej na temat ekonomicznych aspelrtów wojen krzyżowych: A.s. Atiya, Crusade, Commerce and االد
Culture, Bloomington (Indiana) 1962.

5“ Ibn al-Atlr, op.cit., t. 6, s. 543.
503 Ibn al-QalanisT, op.cit., s. 316.
5°* Ibidem, s. 320-321.
5“5 Ibn al-Altr, op.cit., t. 6, s. 559.
.S.A. Barkawl. op.cit., s. 237-238 “؛

Arab. Fadmur.
Ibn al-Apr, op.cit., t. 6. s. 571.
Arab. Gszl.

’1“ Ibn al-Attr. op.cit., t. 6, s. 576.
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Popatrzmy jednak, jak spisek Sulaymana postrzega Abu al-Fida’:
„(515/1121) Sulayman ibn IlgazT ibn Artuq wymówi! posłuszeństwo swemu ojcu 

w Aleppo - a zachęci! go do tego człowiek z Hamy؛" z domu Qantas, którego juz wcześniej 
IlgazT mianowa! przełożonym nad mieszkańcami Aleppo. Sulayman wynagrodzi! go za to. 
Kiedy usłysza! o tym IlgazT, pospiesznie ruszy! z Mardlnu i wkroczy! do Aleppo. Kaza! od- 
ciąć ręce i nogi człowieka z domu Qamas i wylupić mu oczy - a ten umar!. Sprowadzi! tez 
swego syna Sulaymana i chcia! go straci،, jednakże dopadla go ojcowska czułoś، i pozosta- 
wi! go przy Zyciu. Sulayman uciek! do TugtakTna do Damaszku, a IlgazT mianowa! namiest- 
nikiem w Aleppo syna swego brata - również o imieniu Sulayman Ibn ‘Abd al-Gabbar Ar- 
tuq, po czym IlgazT wróci! do MardTnu”2'؛.

Syrię ogarnia szaleństwo spisków, nielojalności, !amania traktatów i najazdów - po 
obu stronach barykady. Pons z Trypolisu na początku 1122 roku wymawia postuszen- 
stwo Baldwinowi, który si!ą przywołuje go do porządku, ale IlgazT bez skrupułów la- 
mie rozejm z Frankami i atakuje ziemie Baldwina - teraz uwikłanego w podwójną roi؟ 
wladcy Jerozolimy i Antiocliii. Obietnica pomocy TugtakTna i sojusz, zawarty w maju- 
-czerwcu 1122 (rabT' al-awwal 516) roku, pozostaje jednak w sferze deklaracji, 
a w obliczu wojny manewrowej Turkmeni llgazTego nużą się bezustannymi marszami 
i odstępują2'؛. Atabeg jeszcze w roku 1121 najeżdża, wraz z Arabami z Transjordanii 
i Gawlanu, Galileę, sądząc, że Baldwin II jest zbyt zajęty podwójnym panowaniem. 
Baldwin natychmiast przeprawia się przez Jordan 5 lipca 1121. TugtakTn cofa się, 
a król w odwecie atakuje Gabal 'AglQn - starożytne Galaad w Transjordanii, gdzie rok 
wcześniej atabeg umocnil twierdz؟ Gara؛؛ (Gerasa). Zdobywają ale uważając, że bę- 
dzie trudna do utrzymania, burzy4 ؛. Jak się wydaje, nieudana awantura w Galilei po- 
zbawia władcę Damaszku na czas jakiś chęci niesienia pomocy IlgazTemu - zwłaszcza 
że akcja taka służyłaby jedynie interesom tego ostatniego.

Na marginesie wydarzeń roku 515 (1121-1122), Ibn al-AtTr mimochodem wspomi- 
na o śmierci autora znakomitych mak'am - alHTrTego؛'؛. Jest to jeden z ostatnich 
wielkich pisarzy arabskiego średniowiecza - coś się kończy.

Rok 516 (1122) znaczy śmierć hgiba Fayruza, szefa policji Damaszku, w końcu 
rabT' al-ahar (początku lipCa) '؛٥ .

W następnym roku wieści są bardziej pomyślne dla grodu nad rzeką Barada. Po wielu 
latach oczekiwania wladca Damaszku może bowiem powziąć plany zemsty na zdra- 
dzieckim QTrhanie Ibn Qaragy z Homs. Nie grozi już interwencja z Iraku, a Frankowie 
pamiętają po czyjej stronie stal QTrhan w trakcie kampanii BursuqTego. Pomimo rywali- 
zacji TugtakTn może się spodziewać ze strony llgazTego co najmniej życzliwej neutralno- 
ści - po antykrucjacie 1115 roku Artukidow i władcę Homs łączy jedynie zapiekła nie- 
nawiść. Działania rozpoczynają się szczęśliwie - atabeg zdobywa, plądruje i pali dużą 
część miasta, ale oblężenie przerywa interwencja wezwanego na pomoc suzerena QTrhana:

5" Tradycyjne terytorium damasceńskie.
512 Abu al-Fida’, op.cit., t. 2, s. 330.
5” Fulcher z Chartres, op.cit., III, XI, 37, s. 648-651, za: s. Runciman, Dzieje..., t. 2, s. 146; 

S.A. BarkawT, op.cit., s. 238.
514 Foucher de Chartres, op.cit., s. 446447; Guillaume de Tyr, op.cit., s. 535, za: R. Grousset, op.cit., 

t.l,s. 579.
5’5 Ibn al-A٠r, op.cit., t. 6. s. 577.
5’6 Ibn al-QalanisT, op.cit., s. 330.
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„(517/1123) Tugtakin, wladca Damaszku, ruszy! na Homs, zaatakował miasto, zlupilje, 
spali! dużą jego część i obieg!. Jego wladca, Qirgan7'؛, przebywa! w cytadeli i poprosi! 
o pomoc zwierzchnika miasta, Tugana Arslana - ten ruszy! do niego z dużym oddziałem, 
a Tugtakin powróci! do Damaszku 5”.

Podobnie pisze Ibn al-Qalanisl, datując wypraw؟ na koniec safara roku 517 (koniec 
kwietnia 1123)؛ Damasceński kronikarz podaje również inne brzrnienie irnienia 1؟ h - na - Hr (lub: Hayr) Han Oraz jego suzerena - Tagan Arslan ibn Husam d-Dawla 9.ق

Abu al-Fida' pomija milczeniem epizod z odsieczą Homs:
„(517/1123) Tugtakin, wladca Damaszku, ruszyl na Homs i zaatakował miasto. Zhipi! 

je i obie؛! jego władcę, Q hna ibn Qar g , w cytadeli, po czym odstąpi! i wróci! do Da-)maszku”؟J

Rozzuchwaleni Qaragowie postanawiają iść za ciosem i Mahmud Ibn Qaraga, emir 
Hamy, rusza na Afamiy؟, gdzie jednak dosięga go strzala. Powraca do swego miasta, 
gdzie umiera, a Tugtakin korzysta z okazji, by odzyskać część swej dziedziny. Jak 
wynika z relacji, mieszkańcy Hamy nie zamierzają kiwnąć palcem w obronie praw 
Qlrhna. Do ich decyzji zapewne przyczyniło się bezwzględne ztupienie miasta przez 
wojska suhanskie i sprzymierzonego z nimi władcę Homs W1115 roku - iracko-perska 
interwencja pozostawiła po sobie jedynie pokłady nienawiści i goryczy wśród syiyj- 
skich muzułmanów:

„(517/1123-1124) Emir Mahmud ibn Qaraga, wladca Hamy, ruszyl do FamTyi’7', zaata- 
kowal przedmieścia, ale ugodziła go w rękę strzala z cytadeli, wrócił więc do Hamy. Ręka 
zaczęta ropie، i wskutek tego zmarl, a lud Hamy odetchną! od jego ucisku. Kiedy wiado- 
moś، ta doszla do uszu Tugtakina, wladcy Damaszku, wysla! do Hamy wojsko i zawładnął 
nią, a Hama weszla w sklad jego ziem”’77

Niemal identycznie brzmią słowa Ibn al-Atra:

„(517/1123-1124) W tym roku emir Mahmud ibn Qargan, wladca Hamy, ruszyl na 
twierdzę Afamiya i niespodziewanie naparli na jej przedmieścia. Ugodziła go w rękę strzala 
z cytadeli. B61 wzmagal się, wrócił więc do Hamy. Tam wydobyto grot z jego ręki, a na- 
stępnie przeprowadzono na nim operację - i zmarl od tego. Ludno؛، jego ziem odetchnęła 
od tyranii i niesprawiedliwości. Kiedy wiadomo؛، ta dotarta do Tugtakina, wladcy Damasz- 
ku, wyslal wojsko do Hamy i zawładnął nią. Stala się częścią jego kraju i ustanowi! w niej 
gubernatora oraz garnizon dla obrony”’7’.

W miesiącu gum d al-ula (lipcu) tego samego roku Balak Ibn Artuq, czując zagro- 
zenie ze strony Franków, wzywa na pomoc Tugtakina, który rusza ze swymi wojskami 
i Sayf ad-Dinem Aq Sunqurem al-Bursuqim na 'Azaz w emiracie Aleppo, ale śmierć 
Balaka i porażka z ręki Franków, którzy otoczają muzułmanów ze wszystkich stron.

5” Ibn al-Apr stosuje inną pisownię imienia Qtrhan.
Ibn alAIr, op.cit., t. 6, s. 592.

3” Ibn al-Qalanisi, وه.„'،., s. 332.
”٠ Abu al-FidS’, op.cit., t. 2, s. 333.
32‘ Afamiya.
377 Abu al-Fida’, op.cit., t. 2, s. 333.
32’ Ibn al-Altr, op.cit., t. 6, s. 592. Podobnie brzmi relacja Ibn al-Qalanisiego, który dodaje tylko, że ty- 

ran zgladzil wielu znakomitych obywateli Hamy - op.cit., s. 335. Dokładny opis ؛mierci wladcy dostępny 
jest w języku polskim - Usama ibn Munkii op.cit., s. 101-104. 
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ucinają plany kampanii. Oddziały Balaka rozpraszają się, a ich część trafia do Damasz- 
ku wraz zTugtak em, również w lipcu"4.

Na marginesie wydarzeń burzliwego roku 517 Abu al-Fida’ podaje informację 
0 śmierci poety, który musialby żyć ponad sto lat - wielki wyczyn w czasach, gdy 
pięćdziesięcioletni ludzie uchodzą za sędziwych:

„W tym też roku umarl Ahmad ibn Muhammad ibn ‘Ali, znany jako Ibn alHayyat, który 
byt poetą damasceńskim i pisa! znakomite kasydy؛" - a urodzil się on w roku 405 w Da- 
maszku”؛“.

Rok 517 (1123-1124) rozpoczyna trwającą dwa lata klęskę głodu, wywołaną kata- 
strofalnymi suszami. Ibn al-Atr lakonicznie komentuje początek nieszczęść:

„(517/1123-1124) Przez kraje przetoczyła się silna drożyzna- największa w Iraku”7؛؛.

W wiadomościach następnego roku kontynuuje wątek:
„(518/11241125) W tym roku ustaly deszcze w Iraku, Mosulu, al-Gazirze. Syrii, Diyar- 

bakirze i wielu innych krajach. Brakowało żywności, a w wielu krajach wzrosty ceny - i tak 
trwato do roku 519 (1125-1126)”؛؛؛.

Ibn al-Qalanisi skupia się na ziemi syryjskiej, podkreślając długoterminowe skutki 
niedoboru wody i żywności:

„(518/1124-1125) W zimie tego roku ustaty deszcze w ziemi syryjskiej, a uprawy ulegty 
zniszczeniu. Wzrosty ceny i susza ogarnęła większość kraju syryjskiego.

Bóg obdarzy! swoje stugi laską i zestal deszcze po okresie rozpaczy. Ożywił nimi mar- 
twą ziemię i zebrano uprawy po dtugiej przerwie. Dusze ludzkie oświetliła nadzieja i wy- 
parta z nich trosk?.

W tym roku wzrosty ceny w Aleppo, Damaszku i ich okolicach - az do ar-Rahby, al- 
Qal'a i Mosulu. Tak pozostało az do roku 519 (1125-1126) i wielu stabych ludzi zmarto 
zgtodu”؛؛’.

Ciekawe, że mniej więcej w tym okresie król Baldwin II, w trosce o aprowizację 
swych ziem, liberalizuje handel żywnością:

„W stolicy mieszczanom tacinskim przyznano całkowitą swobod? przywozu i wywozu 
towarów, a jednocześnie w trosce o dobre zaopatrzenie w żywność chrześcijanie autochto- 
niczni, a nawet kupcy arabscy, otr^rnali zezwolenie na dostarczanie do Jerozolimy warzyw 
i zboZa bez Zadnych optat celnych” ؛٥ .
Ktopoty z prowiantem zmuszają muzulrna w do ograniczenia działań wojennych. 

Korzystają z tego Frankowie, zajmując wygłodzony Tyr-o czym już byla mowa” .
W roku 518(1124-1125) ma miejsce inne wydarzenie, które wptynie później na lo- 

sy Damaszku i całej Syrii - umiera alHasan ibn as-Sabbah532, wielki mistrz asasynów:

5“ Ibn al-Qalanisi, op.cit., s. 335; R. Grousset, op.cit., t. 1, s. 595.
.W tekście kroniki zawarty jest fragment jednej z jego kasyd ؛؛؛
.Abu al-Fida’, op.cit., t. 2, s. 333 “؛
٠ء.و ,Ibn al-A٠r ’؛؛ /،., t. 6, s. 591.
ia Ibidem, s. 597.
.Ibn al-Qalanisi, op.cit., s. 338 ’؛؛
53٥ s. Runciman, Dzieje..., t. 2, s. 142-143 - na podstawie: Roechricht, Regesta, s. 2٥; Mansi, Concilia, 

t. XXI, s. 262-266; Guillaume de Tyr, op.cit., XII-XIII, s. 531.
531 Zob. podrozdział o stosunkach z Południem.
؛3إ  Pers. Hasan-e Sabbah.
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przywódca, rezydujący w Alamut". Pozornie jego śmierć oznacza osłabienie więzów, 
łączących członków sekty, w praktyce jednak uzyskują oni większą niezależność 
i mogą dać upust wlasnym ambicjom z dala od silnej ręki założyciela zakonu. Najob- 
szemiejszą relację można przeczytać w al-Kamil:

„(520/1126-7) W tym roku umocniła się sprawa ismailitów w Syrii. Urośli w silę i za- 
wladnęli Baniyasem w du al-qa'da (listopadzie-grudniu 1126). Zaczęło się od tego, że Bah- 
ram ibn Uh al-Asad Ab d uciekl do Syrii i stal się w niej misjonarzem ismailizmu - po 
tym, jak zabito jego stryja w Bagdadzie. Krążył od miasta do miasta, nawołując plebs do 
swej sekty. Na jego wezwanie odpowiedzieli ludzie bezrozumni i rosly jego szeregi - sam 
zaś ukryl się i nikt go nie znal. Przez czas jakiś przebywa! w Aleppo i schroni! się u jego 
wladcy, Tlgaziego. IlgazT zaś pragnąl sprzymierzy، si؟ z nim z uwagi na strach, jaki w lu- 
dziacli budzilo zlo, czynione przez niego i jego towarzyszy - zabijali oni wszystkich, którzy 
im si؟ sprzeciwiali, a łaskawie traktowali tych, którzy trzymali z nimi. IlgazT poradzi! Tugta- 
kTnowi, wladcy Damaszku, aby przyjął Bahrama u siebie - z tego właśnie powodu. Ten 
usluchal rady i zabral go do siebie, a on ujawnil wówczas swoją tożsamość i począł glosi، 
swą misję. Jego stronnicy zaczęli mnoży، się wśród tych, którzy pragnęli zla i zepsucia. Po- 
maga! mu też wezyr Abu Tahir ibn Sa'd al-MargayanT"4, dążąc do uzyskania jego wsparcia 
dla swych zamierzeń. Roslo więc zlo i jego sprawa wymykała się spod kontroli. Liczba jego 
zwolenników zwiększyła się kilkakrotnie i gdyby nie to, że większość ludności Damaszku 
stanowiły szkoly sunnickie, wywarliby na atabega nacisk, by przystąpi! do nich dla opano- 
wania miasta. Następnie Bahram dostrzegł ze strony ludności Damaszku szorstkość i brak 
uprzejmości. Wystraszył si؟ ich przywiązania do tradycji i poprosi! TugtakTna o twierdz؟, 
w której móg٠h si؟ schroni؛ on i Jeg0٠ zwolennicy. TugtakTn ؟oleci! odda، mu twierdz؟ Ba- niyas3 ؛٥  - i tak si؟ stalo. Kiedy do niej wyruszył, przyłączali si؟ do niego towarzysze ze 

wszystkich stron. Jego położenie bylo wówczas bardzo dobre, a jego obecność rodzila ciągłe 
klopoty. Natomiast sytuacja faqihdw, ulemów i ludzi religii pogorszyła si؟ - szczególnie 
sunnitdw, którzy nie mogli wyrzec ani slowa - po części z obawy przed sułtanem, a po cz-؟ 
 -potępi، tego sanu rzeczy - spo ؟ci z trwogi przed ziem ismailitów. Nikt nie odważyl si؛
dziewali si؟ wi؟c z ich strony nieszczęścia”؛".

Jak widać, sojusz IlgazTego z TugtakTnem nadal tTwa, choć motywy postępowania 
wladcy MardTnu nie do końca sąjasne.

Wersja Ibn al-QalanisTego, choć mniej wyczerpująca, kladzie mocniejszy akcent na 
nienawiść, jaką wzbudza działalność sekty. Opowieść zaczyna si؟ od momentu, kiedy 
do Damaszku przybywa da'1”? batynitów, a wezyr Nagm ad-DTn IlgazT ibn Artuq:

„(520/112&1127) Zastosował si؟ do jego pragnienia, aby służyć mu pomocą i popiera! 
jego spraw؟. Poprosi! wi؟c atabega 0 twierdzę, w której mógłby si؟ schroni، i fortec؟, w któ- 
rej by si؟ skryl i na której mógłby polega،. Przyzna! mu port w Baniyasie w du al-qa'da 520 
(listopadzie-grudniu 1126) roku. Kiedy dotarl tam, zgromadzili si؟ wokół niego ci spośród 
motlochu, holoty, głupków, chłopów, plebsu i miernoty z gminu, których usidlil swoją prze- 
biegłością i czczą gadaniną Naklonil ich do posłuszeństwa jemu i jego błędnej nauce. 
Wzmogla si؟ wi؟c ich plaga i nabrzmiały problemy, zrodzone z pojawienia si؟ ich sprawy 
i sromoty. Ciężar spoczął na piersiach faqihdw, pobożnych mężów, ulemów, sunnickich 
dowódców, ludzi nieskazitelnych i najlepszych wiernych. KaZdy z nich powstrzymywał si؟

533 Ibn al-AtTr, op.cit., t. 6. s. 597.
.Częściej spotykany w tekstach jako al-MazdaganT ؛54
”5 W listopadzie 1126 roku.
536 Ibn al-Apr, op.cit., t. 6, s. 601-602.
5” Misjonarz.
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od mówienia 0 nich i skarg, dając odpór ztu i spodziewając się zla z ich strony. Ismailici za- 
częli zabijać tych, którzy im się sprzeciwiali i pomagać tym, którzy wspierali ich w błędzie - 
a pomagali im tak, aby nie odrzuci! ich ani wladca, ani wezyr, i aby nie oslabial ich zla ئ- 
den dowódca czy też emir”3؛'.

Podobnie emocjonalny obraz kremli Amin Ma’luf, który wspomina zamordowanego 
przez asasynów wielkiego kadiego؛؛’ Bagdadu, Abu Sa'da Harawiego, który przez 
dlugie lata żył i pracował w Damaszku - reakcją na zabójstwo ma być wstrząs i po- 
wszechne pragnienie zemsty4؛®.

Aby do końca nie pogrążać Tugtaklna w oczach jego współwyznawców, należy do- 
dać. Ze wedle powszechnego mniemania, oddaje on asasynom Baniyas gownie dlate- 
go, że miastu zagrażają Frankowie4؛'. Już wkrótce asasyni tak dają się we znaki oko- 
licznej ludności. Ze sam atabeg zamierza położyć kres ich działalności, ale miejscowi 
górale biorą sprawy we własne ręce. Śmierć Tugtaklna i jego zaangażowanie w kon- 
flikty z Frankami oraz Zangim krzyżują plany, a starcie Bahama z sąsiadami omówi- 
my w rozdziale poświęconym synowi atahega - Tag al-Muluk Buremu ؛4؛ .

Tymczasem wśród Franków dojrzewa myśl ostatecznego rozwiązania kwestii 
damasceńskiej. 23 stycznia w Nabulusie ma miejsce zjazd wyższego duchowieństwa 
i przywódców świeckich. Obecni prześcigają się w odmalowywaniu ciężkiego polo- 
zenia, w jakim znalazła się Ziemia święta. Patriarcha Gormond i przeor bazyliki 
Sw. Grobu Gerard apelują 0 pomoc w liście do arcybiskupa Compostelli Diego Gel- 
mireza:

„Chrześcijanie atakowani są ze wszystkich stron przez Saracenćw z Bagdadu, Askalonu, 
Tyru i Damaszku, w królestwie zrobilo się tak niebezpiecznie. Ze nikt juz nie śmie wypusz- 
czać się za mury Jerozolimy bez zbrojnej eskorty, a Saaceni rozzuchwalili się do tego stop- 
nia. Ze podchodzą pod same bramy miasta”“3.

Wedle Wilhelma z Tyru, król Baldwin II wysyla też na Zachód Hugona z Payns, 
hrabiego Szampanii, aby werbował możnych na krucjatę przeciw Damaszkowi44؛. 
Ponadto, po niepowodzeniach na pólnocy, gdzie twardo dotrzymuje im pola Tlgazi, 
Frankowie postanawiają przenieść ciężar dzialan wojennych na ziemie Tugtaklna, 
z którego strony spodziewają się słabszego oporu ؛4؛ . Zbrojna demonstracja przeciwko 
Askalonowi jesienią 1125 roku ؛4؛  wyłączą z gry Fatymidów, swiadoniych własnej 
słabości.

W marcu 1126 zaatakowany namiesmik Rafaniyi wzywa na pomoc Tugtaklna oraz al- 
-Bureuqiego, ponieważ atakuje go Pons z Trypolisu, korzystając ze wsparcia króla Baldwi- 
na II. Akcja jest tak szybka, że twierdza kapituluje, zanim atabeg zdolal ruszyć z odsieczą

Ibn al-Qalanisi, op.cit., s. 342.
5” Arab, qadi qudat.
540 A. Ma’luf, op.cit., s. 140.
541 c. Cahen, op.cit., t. I, s. 347; s. Runciman, Dzieje..., t. 2, s. 161.
542 Opis początków sekty na podstawie stosunkowo wiernych przekładów fragmentów al-Kamil oraz 

Ta Tih DimaSq można znale،، u Runcimana - Dzieje..., t. 2. s. 160-161.
343 Albert z Akwizgranu, op.cit., RHCr, Occid., t. rv, 12.33, s. 712-713. za: M. Barber, Templariusze, 

Warszawa 2000, s. 19; zob. równie،: L.E. Browne, 771، Eclipse of Christianity in Asia, Cambridge 1933.
544 Wilhelm z Tyra, op.cit., 13.26, s. 620, za: M. Barber, op.cit., s. 21.
545 Y.s. Al-Yusuf, وه.،،,., s. 60.
5“ s. Runciman, Dzieje..., t. 2, s. 157.
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Zdobycie tej fortecy jest o tyle istotne, że nie tylko zabezpiecza ona flank? hrabstwa 
Trypolisu i pozwala kontrolować szlak komunikacyjny pomiędzy Jerozolimą a Antio- 
chi^* 7, ale rwniez stanowić może przyczółek do opanowania Hamy oraz śayzaru؛*؛ .

 :Fulcher de Chartres, op.cit., Ill, LI, 1, s. 795-797; Wilhelm z Tyra, op.cit., XIII, 19, s. 585-586, za ’؛4
s. Runciman, Dzieje..., t. 2, s. 158.

.c. Cahen, op.cit., 1.1, s. 302 ’؛4
.Ibn al-Qalanist, op.cit., s. 342 ’؛4

؛؛٥  Fulcher z Chartres, op.cit., III, XXXVHI-XXXIX, 9, 2, s. 751-756; Wilhelm z Tyra, op cit., XIII, 15, 
s. 576-577; Mateusz z Edessy, op.cit., CCXLV, s. 31+315, za: s. Runciman, Dzieje..., t. 2, s. 156-157; 
R. Grousset, op.cit., t. 1, s. 644.

.s. Runciman, Dzieje..., t. 2, s. 158 '؛؛
.R. Grousset, op.cit., t. 1, s. 637 ؛؛2
 Datowanie Ibn al-Qalanisiego sięga jeszcze przygotowań do kampanii - nie występuje tu Zadna الد

sprzeczno؛، pomiędzy jego relacja a datami podanymi przez pozostatych autorów arabskich.
554 Miejscowość na pohidniowy wschód od al-Kiswa - w tym samym miejscu blisko 500 lat wcześniej 

Halid Ibn al-Walld odniósl świetne zwycięstwo nad Bizantyjczykami.
 -U Abu al-Fida’ - Saqhab; u Ibn al-Atlra Saqgabs - okolo 30 km na pohtdnie od Damaszku: u Run ”؛

cimana Tali asz-Szakhab - Dzieje..., t. 2, s. 157.
.Ibn al-QalSnist, op.cit., s. 339 ‘؛؛

W roku 520 (1126) Tugtakin zmuszony jest odzyskać Palmyrę, odebraną jego bra- 
tankowi, w czwartek 12 rabi' al-ahar (7 maja) zapada decyzja, przyznająca miasto 
następcy atabega, śihab ad-Dln MahrnUdowi ibn Tag al-Muluk Burlemu ibn Zahir ad- 
-Din, kory natychmiast tam wyrusza؛*’.

W roku 1126 Aqsunqur al-Bursuql z Mosulu raz jeszcze wzywa władcę Damaszku 
do wspólnej wyprawy na oblegających Aleppo Franków, ale w obliczu pospiesznego 
odwrotu Baldwina i dobrze bronionych twierdz, wyprawa kończy się bez szczególnych 
rezultatów. Ciekawe, że tym razem sojusznikiem Franków jest emir beduinski, Dubays 
Ibn Sadaqa ؛؛٥ . w rezultacie w północnej Syrii panuje wprawdzie pokój, ale al-Bursuql, 
teraz pan Mosulu i Aleppo, staje się tak potężny, że nawet Damaszek uznaje jego 
zwierzchność. Szczęśliwie kilka miesięcy później, 26 listopada 1126, al-Bursuql pada 
ofiarą zamachu asasynów, a wkrótce potem dołączą do niego syn Mas'ud, najprawdo- 
podobniej otruty؛؛'.

W tym samym roku Baldwin wkracza na ziemie emiratu damasceńskiego, zręcznie 
kierując swe pierwsze kroki ku Hawranowi, którego ziemie produkują dużą część 
żywności dla miasta. Poza tym nikt nie spodziewa się ataku od południa, więc w mie- 
scie wybucha panika2 *؛؛. Następuje gorączkowa mobilizacja żołnierzy i pospolitych 
rabusiów -jak się zdaje, jest to jeden z nielicznych momentów, kiedy Frankowie rze- 
czywiście o maly wlos nie zdobywają Damaszku:

 ,Doszły wieści od Baldwina, króla Franków i wladcy Jerozolimy (’؛؛519/1125-1126)„
mówiące o mobilizacji wojsk, by podążyć w stron? Hawranu w rejonie Damaszku i szerzyć 
zniszczenie. Zaczął przypuszczać ataki na okolice Damaszku i nękać miasto - odciął rów- 
nież drogi prowadzące do niego. Wiedząc o tym Zahir ad-DIn zaczął się przygotowywać do 
spotkania z nim i do dzihadu. Napisal do emirów, dowódców i wybitnych Turkmenów, dając 
im znać o sytuacji i prosząc o pomoc przeciwko Frankom - okazując przy tym należny sza- 
CU k; Wyszedł ze swoim wojskiem i doszty go wieści 0 Zbliżaniu się wrogów od strony 
Tyberiady oraz 0 tym. Ze zmierzają do tego obszaru od strony Marg as-Suffar4؛؛ i śarhub؛؛ 
-tam tez sam rozbil obóz. Napisal do gubernatorów pogranicza, by mu wysiali pieszych”؛؛®.
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Kampania kończy si? zwycięstwem Baldwina, choć Ibn al-Qalanisi robi, co w jego 
mocy, aby przedstawić jej przebieg w innym świetle. Jednocześnie stara się on zatu- 
szować moment zaskoczenia. Dalej pisze on, że odsiecz liczy 2000 ludzi, którym Fran- 
kowie wychodzą naprzeciw i stają obozem tuż obok. Dochodzi do starć straży przed- 
niej i harcownikow. 27 du al-higga (24 stycznia 1126) tego roku wszyscy zbierają się 
i docliodzi do nierozstrzygniętego starcia. Następnie Turkmeni przypuszczają jakoby 
ataki na pogranicze Królestwa i Frankowie są zmuszeni do wycofania się. Turkmeni 
łupią ich podczas odwrotu i grabią oboz. Ostatecznie zwycięski ZahTr ad-Din wraz 
z wojskiem wkracza do Damaszku pod koniec tego samego dnia2؛؛. Historia o bitwie, 
dywersji na tylach przeciwnika oraz odwrocie - a wszystko to w trakcie tego samego 
dnia- nie budzi zaufania. Tym bardziej że inną wersję przedstawiają wszystkie pozo- 
stale źródła arabskie oraz łacińskie. Sama informacja, że TugtakTn prosi swych wasali 
0 pieszych żołnierzy, wskazuje na przygotowania do obrony murów miast - czyli do 
głębokiej defensywy, w tej sytuacji trudno sobie wyobrazić, skąd miałyby napłynąć 
znaczne oddziały konnicy turkmenskiej, werbowane - jak już byta o tym mowa -je- 
dynie dla potrzeb doraźnych kampanii.

Bardziej wyważony, choć krótszy, przebieg kampanii, stara się odmalować Abu al- 
-Fida’, który zarazem rozwiewa mit kawalerii turkmenskiej:

„(520/1127) Frankowie zebrali się i ruszyli na Damaszek. Stanęli na postój w Marg as- 
-Suffar opodal wioski Saqhab. TugtakTn rozeslal wici, zebra! Turkmenów i innych, wyszedł 
naprzeciw Frankom, spotka! się z nimi pod koniec du al-higga-az TugtakTnem bylo wielu 
pieszych Turkmenów. Rozgorzała zacięta walka, w której TugtakTn i jego konnica zostali 
pokonani i Frankowie puścili się za nimi w pościg. Piesi Turkmeni nie byli w stanie uciekać, 
więc podątyli do obozu Franków, wybili wszystkich, których tam zastali, zlupili pieniądze 
i bagaże Franków - a nie ponieśli przy tym szwanku. Kiedy Frankowie wrócili z pościgu za 
pokonanymi, znaleźli swe namioty splądrowane i również ponieśli porażkę”"’.

Z wersji Abu al-Fida' wynika również, że konnica muzułmańska ponosi klęskę, co 
dodatkowo przeczy twierdzeniu zawartemu w Ta 'rih Dimasg, jakoby Turkmeni ścigali 
Franków w trakcie odwrotu. Ibn al-AtTr, jak często, podaje najpełniejszy opis:

„(520/1127) W tym roku zebrali się władcy Franków - ich hrabiowie oraz baronowie - i po 
dążyli w kierunku Damaszku. Zatrzymali się w Marg asSuffar kolo wioski zwanej Saqgaba 
w pobliżu Damaszku. Przeważali liczebnie nad muzułmanami - stąd wielkie ich obawy. 
Atabeg TugtakTn, wladca miasta, napisal do emirów turkmenskich z Diyarbakru oraz innych 
krain i zebra, ich - a sarn już wcześniej; wyruszy! z Damaszku naprzeciw Frankom. Za nim pociągnął jego syn Tag al-Muluk Bur ح’-jeśli dociera! do niego jakiś oddzial wojowników, 

udziela! im gościny, po czym odsylal do swego ojca. Kiedy już do niego dołączyli, TugtakTn 
ruszy! z nimi na Franków. Spotkali się pod koniec du al-higga i starli się z sobą Walka byla 
zacięta - TugtakTn spad! nawet ze swego konia, a jego towarzysze sądzili, że zosta! zabity 
i wycofali się. TugtakTn na powrót dosiad! wierzchowca i podąży! za nimi, a Frankowie ści- 
gali ich. Piesi Turkmeni pozostali na miejscu, nie mogąc w obliczu klęski nadążyć za mu- 
zulmanami - zostali więc z tylu. Kiedy zobaczyli. Ze jeźdźcy Franków podążyli za pokona- 
nymi i Ze nie ma kto bronić ich obozu oraz piechoty, zabili ich, a z tyciem uszli jedynie ma- 
ruderzy. Zlupili obóz Franków - ich namioty, pieniądze i wszystko, co mieli ze sobą - 
a w tej liczbie również kościół, w którym bylo mnóstwo zlota i klejnotów. Zrabowali to

557 Ibidem, s. 339-340.
55’ Abu al-Fida’, op.cit., t. 2, s. 335.
55’ Grousset pisze. Ze Buripozostał w Damaszku - op.cr, t.l,s. 638. 
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wszystko i wrócili do Damaszku cali - nie tracąc ani jednej osoby. Kiedy Frankowie wrócili 
z pościgu za pokonanymi i zobaczyli zabitych piechurów oraz zrabowany dobytek, doznali 
takiej porazki. Ze nawet nikt nie myślą! o swoim bracie. Dziwne bylo. Ze oba oddziały ZO" 
staty pokonane”؛“.

Relacje kronikarzy łacińskich pozwalają dopełnić obrazu kampanii: tak więc, zwy- 
cięski Baldwin w połowie drogi do Damaszku zaprzestaje pościgu z uwagi na wysokie 
straty i z bogatymi lupami wraca do Jerozolimy.

Kryzys wtadzy w Aleppo kończy się fatalnie zarówno dla Damaszku, jak i dla 
Franków, z bezkrólewia korzysta Imad ad-Din Zangi, który w roku 522 (1128) opa- 
nowuje miasto؛؛’, w tym samym roku umiera Tugtakln, który przez m'inione trzy 
dziesięciolecia dominowa! na syryjskiej scenie politycznej. Yusuf Sami al-Yusuf 
z niewątpliwą dozą przesady stwierdza, że odtąd zrnienia się równowaga sit i Dama- 
szek oraz Aleppo przechodzą od obrony do ataku2؛؛, ale przynajmniej przez nadcho- 
dzące kilkanaście lat ten wątpliwy alians częściej będzie ze sobą w stanie wojny nizli 
sojuszu.

5“ Ibn al-AlT٢٠ op.cit., t. 6, s. 606.
؛٥ ' Abu al-Fida’, op.cit., t. 2, s. 336.

.Y.s. Al-Yusuf, op.cit., s. 60 ؛62
.Ibn al-Qalanisi, op.cit., s. 342 ’؛6
.Ibidem, s. 347 ؛64

Śmierć atabega

Po powrocie z Aleppo do Damaszku w abanie roku 520 (wrzesienpaździemik 
1126) Zahir ad-Dln zapada na zdrowiu. Prowadzi jeszcze działalność dyplomatyczną, 
ale już bez dawnej energii. Czując nadchodzący koniec, pragnie jeszcze zmontować 
sojusz z Fatymidami. Wkrótce przybywa do niego z Egiptu Amlr ad-Dawla KimiSta- 
kin, gubernator Busra, z odpowiedzią na list, jaki wysłał na dwór w Kairze - a wraz 
z nim al-Muntadl ibn Musafir al-GanawI, poset wtadcy Egiptu, z szatą honorową 
i darami3؛؛.

Z biegiem czasu choroba nasila się i w roku 522 (1128-1129) atabeg, czując nad- 
chodzącą śmierć, wzywa swego syna, Tag al-Muluka Burlego, a wraz z nim wszystkie 
ważniejsze osobistości z damasceńskiej sceny politycznej: emirów, możnych obywate- 
li, swych zaufanych i wyższych rangą dowódców, w ich obecności powierza Buremu 
schedę4؛؛. Tugtakln znajduje się w dalece lepszym położeniu, nizli jego dawny pryncy- 
pat, Duqaq. Następca jest dojrzatym, zahartowanym w bojach i doświadczonym poli- 
tycznie mężczyzną. Nikt inny w emiracie nie stanowi ewentualnej konkurencji w sta- 
raniach 0 tron - choć nie jest on jedynym synem Zahlr ad-DJna. Stan taki wynika 
z konsekwentnej polityki ojca, kry, nauczony gorzkim przykładem seldzuckich waśni 
rodzinnyclt, nigdy nie pozostawi! cienia wątpliwości, komu przypadnie tron, zarazem 
odsuwając młodszych synów od wszelkich zaszczytów. Nie zachodzi jednocześnie 
obawa kłopotów sukcesyjnych, ponieważ sam Buri posiada już dorastające potomstwo. 
Stary atabeg umiera w sobotę 8 safara (12 lutego 1128) tego samego roku, a jego 
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śmierci towarzyszy - wedle stów Ibn al-QalanisTego - powszechny ئ1؛ه؛ . Również 
autor al-Muhtasar wystawia wysoką ocen? moralności i zdolnościom wladcy:

„(522/1128) W miesiącu safar umarl Tugtakin, wladca Damaszku, jeden z mameluków 
TutuSa ibn Alp Arslana. Tugtakin byl inteligentny i dobiy - nosil przydomek Zahlr ad-DTn 
(wspomożyciel wiary), a kiedy umarl, w Damaszku zapanował po nim jego syn TSg al-Muluk 
Bun66 ibn Tugtakin - wedle postanowienia ojca. Bun byl najstarszym z jego synów”7؛؛.

Jeszcze więcej pochwal wychodzi z ust Ibn al-Atlra. Jego komplementy są o tyle 
bardziej szczere, że nie stara się on w takim stopniu, jak Ta’rih DimaSq, retuszować 
niektórych posunięć wladcy. Zarazem pozostawienie przez Burlego na stanowisku 
wezyra swego ojca pozornie gwarantuje ciągłość polityki atabega:

„(522/1128) 8 safara tego roku zmarl atabeg Tugtakin, wladca Damaszku, mameluk 
króla TutuSa ibn Alp Arslana. Byl on inteligentny, dobry i aktywnie walczący z Frankami. 
Dobrze obcliodzil się z obywatelami i byl dla nicti sprawiedliwy. Nosil przydomek Zahir ad- 
Din, a kiedy umarl, z woli ojca zapanował po nim jego syn Tag al-Muluk BurT, który byl je- 
go najstarszym synem. Zatwierdzi! on na stanowisku wezyra swego ojca, Abu 'Ali Tahira 
Ibn Sa'd al-Mazda٩anIego”5٥٥.
W roku 1128 Baldwin II korzysta z pośrednictwa króla Francji, Ludwika VI, i wio- 

sną 1129 wydaje swą córkę, Melisandę, za 40-letniego hrabiego Andegawenii, Fulka 
d' Anjou. Zapewniwszy w ten sposób sukcesję (a kandydat jest wyborowy, choć, po- 
dobnie jak Baldwin II, cierpi na skutek intryg nazbyt ambitnych córek króla - w tym 
wlasnej żony"’) i wzmocniony towarzyszącym możnemu arystokracie pocztem, król 
Jerozolimy postanawia zrealizować swoje marzenie - opanowanie emiratu damascen- 
skiego. Teraz, po śmierci Tugtakina, Baldwin planuje działania zbrojne na miarę 
I krucjaty z lat 07-109و. Sekretny bronią frankijskiego monarchy mają być nieźle 
już usadowieni w Damaszku asasyni ؛ ٥ .

Nowa znakomitość na syryjskiej scenie politycznej, miody atabeg Mosulu, 'Imad 
ad-Din Zangi, również ostrzy sobie zęby na schedę po wtadcy Damaszku, w począt- 
kowym okresie swojej działalności, w latach 1128-1136, ten nieprzejednany wróg 
krzyżowców prowadzi wobec nich względnie pasywną polityk, ponieważ stara się 
uprzedzić Franków i zająć Damaszek przed nimi؛’ . Dopiero śmierć Tugtakina, który 
kontrolował wydarzenia na zachód od Eufratu, umożliwia Zangiemu skuteczną pene- 
trację Syrii"2. Ibn al-Atlr, z pozycji muzułmanina, a nie jak Ibn al-Qalanisl, raczej 
Syryjczyka, dostrzega w tym naturalną zmianę przywództwa wśród obrońców wiary:

565 Ibidem, s. 348.
5،6 W niektórych rękopisach - nie tylko Ta’rih DimaSq, nazwisko rodowe Buri funkcjonuje jako Turi. 

Jak się wydaje, zjawisko wywohij, częste u kopistów pomylki w znakach diakrytycznych - zwłaszcza 
w często stosowanym do sporządzania inskrypcji nagrobnych piśmie kufickim, które znaki te po prostu 
pomija.

5‘7 Abu al-Fida’, وه.„'،., t. 2. s. 337.
Ibn al-Apr. op.cit., t. 6, s. 614. śmierć atabega opisuje również Bark WI - وه.„'،., s. 255.

؛٥ ’ R. Pemoud, Kobieta w czasach wypraw krzyżowych, Gdańsk 1996, s. 52-56, 61-67.
ا7ه  Guillaume de Tyr, وه.„'،., s. 596, za: R. Grousset, وه.„'،., t. 1, s. 657-659. Pisze o tym również Run- 

ciman - Dzieje..., t. 2, s. 160-161.
ا7ا  c. Cahen, 1.1 ,.،'„.وه, s. 347.

572 R. Grousset, وه.„'،., t. 1, s. 669.
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„(522/1128) Zangi ustanowi! asem Aleppo Abu al-Hasana ’All ibn 'Abd ar-Razz'aąa٠ 
A gdyby nie to, że Bóg Najwyższy dal muzułmanom krdla-atabega w Syrii, zawładnęliby 
nią Frankowie, gdyż oblegali już kilka miast syryjskich. Gdy ZahTr ad-DTna TugtakTna do- 
chodziły wieści o tym, zbierał swe wojsko, podążał do ich miast, obieg! je i najeżdżał na nie 
- zmusza! Franków do odstąpienia, aby wyprze، go z ich własnych ziem. B6g Najwyższy 
zrządzi! jednak, że zmarl on w tym roku i Syria byla ze wszystkich stron pozbawiona czlo- 
wieka, kt؛ry zająłby się ratow^uiieni jej ludności. Bóg joblogosWil muzułmanom Janowa- niem Imad ad-Dna - a uczyni! on Frankom rzeczy, o lctórych jeszcze wspomnimy” 75.

Ibn al-AtTr, ٠p.ri،.i t. 6, s. 613.
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Tag al-Muluk Bur! ibn Tugtakm

Ismaiiici i oblężenie Damaszku

Przejęcie wladzy przez syna atabega odbywa się pozornie bez problemów. Rok 522 
(1128-1129) zaznacza się jednak w życiu Tag al-Muluka osobistą tragedią - umiera 
jego matka, h tun śaraf an-Nisa’ i zostaje pochowana w grobie na zewnątrz bramy Bab 
al-Faradis"4. Bur zatwierdza na stanowiskach większość zaufanych ludzi ojca, jak 
również uznaje ciągłość nadanych przez niego dóbr lennych؛". Kiedy jednak zabrakło 
starego Turka, który przez wiele dziesięcioleci ustalal reguly gry w Syrii, emirat jego 
syna jawi się jako łatwy, a łakomy kąsek - przynajmniej w oczach Franków, Zangiego 
i asasynów.

Członkowie ismailickiej sekty, dzięki nadaniom Tugtaklna, zdążyli się już zado- 
mówić w Baniyasie, intensywnie penetrując okoliczne ziemie, w samym Damaszku 
daje się odczuć narastający terror, z jednej strony zwiększający wplyw asasynów na 
życie miasta, z drugiej zaś przysparzający im zapiekłych wrogów:

„(522/1128-1129) Wspomnieliśmy już o Bahramie, misjonarzu batynickim. oraz 
0 powodzie, dla którego oddano mu port Baniyas. Powróćmy do czasów, kiedy dotarl do 
BaniySsu, zaczął go fortyfikować i naprawiać zepsute oraz zniszczone mury. Rozesłał 
swoicli misjonarzy do okolicznych miast, a ci zwiedli mnóstwo ludzi, rekrutujących się 
spośród głupców owych krain, glupich chłopów ze wsi i motlochu pozbawionego rozumu, 
który by ich uchroni! przed zepsuciem albo powstrzymałby ich; jak równiez pozbawio- 
nych pobożności, która by ich odwiodła od zla i zabraniała czynienia go. Tak więc nara- 
stalo ich zło”"٥.
Pierwszą poważną porażką asasynów staje się starcie z mieszkańcami Wadi at- 

-Taym niedaleko Baal ku؛", kładące jednocześnie kres mitowi .0 niezwyciężoności 
fedainów:

574 Ibn al-Qalanisi, وه.،،,., s. 356.
.s. 350 ,د'،ه/ 5’5
™Ibidem,3. 351.
577 Ibidem, s. 352.
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„(523/1129) Pewien ismailita, imieniem Bahram, po zabójstwie swego stryja Ibrahima 
ibn al-Astarabadiego w Bagdadzie, ruszyl do Syrii, wkroczy! do Damaszku i wezwał ludzi, 
by przyłączyli si? do wyznawców jego doktryny. Pomógł mu wezyr Burego, pana Damasz- 
ku - a by! owym wezyrem Tahir Ibn Sa‘d al-MazdaganT. Oddal on BahrSmowi twierdz? Ba- 
niyas, a sprawa Bahrama umacniała si? w Syrii, gdzie zapanował on nad kilkoma górskimi 
twierdzami. Między Bahramem a mieszkańcami wad! at-Taym wywiązała się potyczka, 
w której zginą! Bahram. Jego miejsce w twierdzy Baniyas zajął człowiek spośród nich zwa- 
ny Ismalem؛™, a na miejsce Bahrama w Damaszku wezyr al-MazdaganT mianował czlo- 
wieka zwanego Abu al-Wafa - a sprawy Abu al-Wafa staty tak dobrze. Ze zaczął on rządzi، 
w Damaszku 5”.

A oto relacja Ibn al-Atra:
„(523/1129) Wspomnieliśmy juz o zabiciu IbrahTma al-AsdabadTego؛’“ w Bagdadzie - 

i o tym, jak syn jego siostty uszedl do Syrii i tam zawładnął twierdzą Baniyas, do której wy- 
ruszyl.

Kiedy opuści! Damaszek, osadzi! w nim swego zastępcę, który wzywa! ludzi do wstą- 
pienia do nowej sekty - mnoZyli si? zatem i rozchodzili na wszystkie strony.

On zaś zawładnął pewną liczbą twierdz w górach - wśród nich al-Qadmus i innymi. 
W WadT at-Taym w kraju Baalbek mieszkali wyznawcy wielu odłamów chrześcijaństwa, 
Druzowie, zoroasttyjczycy i inni؛*',  a ich emir mial na imię ad-Dahhak. Ruszył na nich Bah- 
ram w roku 522 (1128-1 !29), obieg! i starl si? z nimi. Ad-Pahhak wyszed! na niego z tysią- 
cem ludzi, zaatakował wojsko Bahrama i doby! na nich miecza - wielu z nich zostało zabi- 
tych. Polegl też Bahram, a ci, którzy przeżyli, wycofali się i wrócili w jak najgorszym stanie 
do Baniyasu. A Bahram wcześniej już ustanowił swym następcą w BaniySsie jednego spo- 
śród najznamienitszych towarzyszy, zwanego Isma'Tlem, któty zajął teraz jego miejsce. Na 
nowo zebrał on tych, którzy wrócili i rozeslal misjonarzy po kraju - a wspierał go również 
al-MazdaqanT; i doszedl do siebie po gniewie i zgryzocie, jakich przysporzyło mu wspo- 
mniane wydarzenie.

Potem al-MazdaqSnT osadzil w Damaszku w miejsce Bahrama człowieka o imieniu Abu 
al-Wafa’. Jego sytuacja byta coraz lepsza, a zwolennicy mnożyli się. Zajął si? Damaszkiem 
i zawładnął mieszkającymi w nim muzułmanami - w większym stopniu sprawował tam 
władzę, niż jego wladca Tag al-Muluk”؛".

W Damaszku sale pomaga im wiemy sprzymierzeniec, wezyr al-MazdaqanT. Za- 
bijają opornych - zwłaszcza ludzi wywodzących się ze środowisk religijnych. Tag al- 
-Muluk przygląda się temu - na razie bezsilnie - ale wyczekując na dogodną sposob- 
noś، do pozbycia się ich. Mnożą się skargi na działalność asasynów i coraz bardziej 
niezależnego wezyra83؛. Okazją taką staje się niespodziewany sojusz członków sekty 
z krzyżowcami. Wzorem założyciela mchu, Hasana ibn as-Sabbaha, asasyni dobrze 
orientują się w polityce, w pewnym momencie zdają sobie sprawę, że większa kon- 
trola nad Damaszkiem wywola nieuchronny wybuch społecznego niezadowolenia -

.Brat Bahrama- c. Cahen, op.cit., 1.1, s. 348 ”؛
.Abu al-Fida’, op.cit., t. 3, s. 7 ”؛

؛٠٥  U Abu al-Fida’: IbrahTm Ibn al-Astarabadf - op.c،'،., t. 3, s. 7.
؛٠٠  Na temat dywersyfikacji etnicznej i wyznaniowej ludności rolniczej w Palestynie, gdzie sytuacja 

w omawianym okresie p-mina stosunki, panujące w Libanie - j. Prawer, Crusaders Institutions, 
Oxford 1980; na dzielo to naprowadziła mnie wzmianka [w:] R. Pemoud, op.cit., s. 47, gdzie pewne odnie- 
sienia do kwestii struktury ludności dostępne są w języku polskim.

.Ibn al-Apr, op.cit., t. 6, s. 616 ؛٠2
؛٠ ’ Ibn al-QalanisT, op.cit., s. 351-353.
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skierowany przeciwko nirn. Postanawiają wi٩cuoy si? z Baldwinem II i otworzyć 
przed nim bramy Damaszku w zamian za Tyr4ا. Członkowie sekty zamierzają skorzy- 
stać z ؛aktu, że wszystkie w٣e osobistości zbior؛ si؟ na modlitwie ؟iątkowej w rne- c^cie katedralnym 5. Przy okazji kwestia przywództwa wśród asasynów( w Damaszku 

nie do końca jest jasna: w al-Kamil czytamy, że propozycję Frankom składa al- 
-Mazdaqani:

„(523/1129) Następnie al-Mazdaqan posłał do Franków, mówiąc, że odda im Damaszek, 
a oni w zamian przekażą mu miasto Tyr - i na tym stanęło. Zaplanował spotkanie na współ- 
nie obrany piątek. Al-MazdaqanT uzgodni! z ismailitami. Ze będą tego dnia strzegli bram me- 
czetu Omajjadów i nikomu nie pozwolą wyjść - aby przybyli Frankowie i zawładnęli mia- 
Stern” ؛’؛ .

Zdniem autora al-Muhtasar to Abu al-Wafa pertraktuje z Baldwinem:

„(523/1129) Napisal więc Abu al-Wafa do Franków, Ze odda im Damaszek, a oni w za- 
mian wydadzą mu Tyr. Zgodzili się na to - jak również na to. Ze atak Franków na Damaszek 
odbędzie się w piątek, aby Abu al-Wafa umieści! swoich towarzyszy u wrót meczetu Oma- 
jjadów”؛".

Jawna zdrada staje si؟ z jednej strony dfugo oczekiwanym przez Buriego pretek- 
stem, z drugiej zaś nie pozostawia mu wy boni - nie ma juz nic do stracenia. Dalsze 
oczekiwanie moZe jedynie przynieść katastrof؟ i oddać całą Syrię w ręce chrześcijan, 
w środę 17 ramadana 523 (3 września 112988؛) roku wyznaczeni przez Tag al-Muluka 
ludzie zabijają wezyra, kiedy po naradzie udaje si؟ on do domu, z rozkazu wladcy 
odrąbują mu głowę, palą cialo, a prochy rozrzucają na wietrze w bratnie Sab al- 
-Hadidا . Na wieść o tym tlum z obnażonymi mieczami i nożami rzuca si؟ na batyni- 
tów - dochodzi do swoistej, syryjskiej „Nocy świętego Bartłomieja”. Niektórych, jak 
np. ś dl al-Hdima, ukrzyżowano na murach Damaszku. Tlumowi sale towarzyszą 
hagib؛^ Yusuf ibn Fayru، szef policji, oraz gtowa słynnego damasceńskiego rodu as- 
-Sufi, ra s’I miasta Tiqat al-Muik Abu ad-Dawad Mufrag ibn al-Hasan asSfi, którzy

5’4 Asasyni posądzani byli wręcz o chęć przejścia na chrześcijaństwo: ،. Hauziński, On Alleged Attempts 
at Converting the Assassins to Christianity in the Light of William of Tyre's Account, ؟٠١١٠. ١5, \آل٦ه,-١اآعل  
sam autor napisal jeszcze kilka prac na temat awanturniczej sekty: j. Hauziński, Fryderyk // Hohenstauf 
i asasyni. Malo znany epizod w relacji Mohammada al-Hamawi Vvr.١ Ars Historica. Prace z dziejów po- 
wszechnych / Polski ofiarowane G. Labudzie, Poznań 1976. Wiele na ten temat pisze również Lewis - 
B. مل wis. The Assassins. A Radical Sect of Islam, tendon 1967.

5’5 Meczet Omajjadów to tzw. mecze, katedralny lub meczet gromadzący (arab, al-masgid al-gami"), 
mający na celu gromadzenie wszystkich członków społeczności na modlitwie piątkowej (por. ،. Danecki, 
Kultura islamu, Warszawa 1997, s. 65). Architektura tak meczetu, jak i ówczesnego Damaszku, umożli- 
wiala stosunlcowo niedużej grapie spiskowców blokadę ludności Damaszku w meczecie - por. ،. Sauvaget, 
Les Monuments historiques de Damas, Paris 1932; Ar-Rayhawi 'Abd al-Qadir, Qal'at DimaSq, DimaSq 
1979.

5” Ibn al-Apr, op.cit., t. 6, s. 616; ،. Hauziński, Muzułmańska sekta asasyndw w europejskim piimien- 
nictwie wieków średnich, Poznań 1978.

5’’ Abu al-Fida’, op.cit., t. 3, s. 7.
5’’ Historiografia europejska pode 4 września, ale z konwersji daty muzułmańskiej wynika 3 września 

1129.
5” Sibt Ibn al-Gawzi w op.cit., wiadomości rolcu 523/1129-1130 podaje te same wiadomości.
5” Szambelan.
5” Naczelnik miasta-prefekt.
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dbają aby mieszkańcy syryjskiej metropolii nie ustawali w zapale do mordowana. 
Ofiarami czystek pada podobno sześć tysięcy wyznawców ezoterycznej doktryny”؛, 
a przerażeni zajściami asasyni z Baniyasu pod wdzq Ismaila ad-Da'1 wydają miasto 
Frankom i sami osiadają na ziemiach Królestwa”’. Ibn al-٨t podaje podobną wersję, 
choć twierdzi, że wezyr ginie podczas audiencji u wladcy.

Opowiada też o smutnych losach przywódcy sekty w kraju Franków:

„(523/1129) Wieść 0 tym (o knowaniach z Frankami) dotarla do Tag al-Muluka, wladcy 
Damaszku. Wezwal więc al-Mazdaqanlego do siebie, a kiedy ten przyszedł - a nikogo nie 
bylo u jego boku - Tag al-Muluk zabil go, a jego głowę zatkną! na bramie cytadeli. Wezwal 
mieszkańców miasta, by zabijali batynitów - zabito ich więc sześć tysięcy. Dzialo się to 
w polowie ramadanu tego roku. B6g ocali! muzułmanów od ich zla i odpar! niewiernych 
z ich sztuczkami.

Kiedy w Damaszku dopelnila się rozprawa z ismailitami. Isma'11, gubernator Baniyasu, 
przeląkł si؟, źe ludzie powstaną przeciw niemu i tym, którzy byli wraz z nim - i że ich 
uśmiercą Posla! więc do Franków i zaproponował im wydanie Baniyasu oraz przeprowadź- 
kę do ich kraju. Zgodzili się, więc wyda! im twierdzę i przeniósł się ze swymi towarzyszami 
na ich ziemie - tam spotka! się z przemocą nikczemnością i upokorzeniem, lsma'11 zmarl na 
początku roku 524 (1130)””4.

Tymczasem z Zachodu jeszcze przed listopadem 1129 roku powiaca Hugon 
z Payns na czele hufca rycerzy zwerbowanych właśnie na wypraw؟ przeciw Damasz- 
kowi”5. Wydarzenia w Damaszku i Baniyasie zaostrzyły ajetyt Franków na emirat. 
Ibn al-Qalanisi pisze, że zbierają oni cale wojsko z Edessy, Antiochii, Trypolisu i wy- 
brzeza, a na morzu dołączą do nich tajemniczy król Kund, który ma zastąpić Baldwina 
- chodzi zapewne o Itrabiego Andegawenii, Fulka d'Anjou, który wraz ze swym pocz- 
tern przypływa do Palestyny wiosną 1129 roku”؛. Koncentracja wojsk ma miejsce 
w Baniyasie. Ta’rTh DimaSq ze zwykłą sobie przesadą szacuje oddziały frankijskie na 
sześćdziesiąt tysięcy konnych i pieszych. Na wieść o tym Tag al-Muluk zaczyna przy- 
gotowywać bron, wojsko oraz machiny wojenne i posyla do turkmenskich emirów, 
wzywając ich na pomoc, w obliczu zagrożenia Bur wysyla również do Bagdadu faqira 
'Abd al-Wahida, by blaga! kalifa al-MustarSida 0 pomoc, w odpowiedzi książę wier- 
nych przysyła mu szat؟ honorową śle wyrazy poparcia moralnego, zaklina, by nie 
porzuca! walki z niewiernymi i czyni piękne, choć czcze obietnice. Ekspedycja z Ba- 
niyasu rusza na Damaszek, nie napotykając oporu ze strony muzułmanów i pod koniec 
miesiąca da al-qa’da roku 523 (listopada 1129) rozbija obóz w wejściu do Marg as- 
-Suffar przed ćisr al-Haśab”7. z Damaszku wychodzi część konnicy turkmenskiej 
i czeka na rozwój wypadków”*.

Ibn al-Atr zadowala si؟ krótszym opisem, ale podaje bardziej wiarygodne dane na 
temat liczebności agresorów:

5’2 Ibn al-Apr, op.cit., t. 6, s. 616.
5” Ibn al-QalSnisi, op.cit., s. 354-356.
594 Ibn al-Apr, op.cit., t. 6, s. 616.
5’5 Wilhelm z Tyra, op.cit., 13.26, s. 620, za: M. Barber, op.cit., s. 26.
596 Jak to często bywa, w arabskiej historiografii wypraw krzyżowych francuski tytul hrabiego (comte - 

podobnie jak krzyżacki komtur) potraktowano na modlę muzułmańską jak część imienia - np. al-Malik 
(król) Tag al-Muluk.

5” Dosłownie: Most Drewniany - stary most Kiswa n rzece al-A'wag na przedmieściu Maydan.
5" Ibn al-QalanisT, op.cit., s. 356-357.
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„(523/1129) Kiedy do Franków dotarla wieść o zabiciu al-MazdaqSnTego i ismailitów 
w Damaszku, zmartwili si? tym i żałowali, że nie udalo im się zawładnąć miastem - pano- 
walo powszechne poczucie straty. Zgromadzili się wszyscy: wladca Jerozolimy, wladca An- 
tiochii, wladca Ttypolisu i inni Frankowie oraz ich baronowie; jak również ci, którzy przy- 
byli drogą morską z pielgrzymką lub w celach handlowych. Zebrali się w liczną grupę okolo 
dwóch tysięcy konnych - a pieszych nie można bylo zliczyć - i ruszyli na Damaszek, aby go 
oblec”’”.

Nieco inną kolejność wydarzeń przedstawia Abu al-Fida’, wedlug którego król 
Baldwin w momencie wymarszu nie wie jeszcze 0 rozprawie z asasynami. Jego wersja 
Wydaje si? o tyle bliższa prawdzie, że, jak pisze Grousset, szansa zostaje zaprzepasz- 
czona w praktyce w dniu, w którym Burl poleca wyciąć ismailitów؛”. Autor al- 
-Muhtasar, jako książę z pobliskiego miasta Hamy, prawdopodobnie ma dostęp do 
dobrych źródeł informacji. Element niepewności pozostawia jednak stanowisko Ibn al- 
-Qalanisiego, który należy do damasceńskiego establishmentu i dysponuje danymi 
niejako „z pierwszej ręki”. Zastanawiający jest także rozziew czasowy pomiędzy rzezią 
asasynów we wrześniu, a atakiem na Damaszek w listopadzie 1129 roku - wykluczone 
jest, aby w ciągu dwóch miesięcy do króla Baldwina nie dotarty wieści ze stale han- 
dlującego z państwami frankijskimi Damaszku.

„(523/1129) Tag al-Muluk Tur, wladca Damaszku wiedział o tym (ataku Franków). 
Wezwal więc wezyra al-MazdaganTego, zgładził go i nakazal zabić ismailitów, którzy zna- 
jdowali się w Damaszku, a lud Damaszku powstal przeciw nim i zabil 6000 ismailitów.

Frankowie dotarli do celu w wyznaczonym dniu, obiegli Damaszek i niczego nie osią- 
gnęli. Bylo bardzo zimno i zima byla ostra, więc odeszli spod Damaszku niczym zwyciężę- 
ni, a TurT z wojskiem Damaszku wyruszy! w ślad za nimi i wielu z nich zabil.

Co za^ się ty zy Ismaila batynity, kt؛ry przebrał w twierdzy Baniyas, to oddal on twierdzę BaniySs Frankom 1 przyłąc^ł się do nich’ I. ani as

W obliczu ataku Tag al-Muluk szybko zbiera Turków damasceńskich i przebywają 
cych tam Turkmenów, jak również Arabów2؛؛ pod wodzą bawiącego tam emira Miny. 
Dołączą do nich jeszcze emir Sayf ad-Dawla Siwar z wojskiem Hamy. Szybki marsz 
w kierunku miejscowości Barraq w Hawranie doprowadza do tego, że muzułmanie 
stają naprzeciwko obozu Franków w Marg a Suffar, gdzie dochodzi do zwycięskiej 
bitwy, po której Turcy i Arabowie wracają do Damaszku, wioząc liczne lupy. Odwe- 
towy najazd na ziemie Baldwina dopełnia miary ich tryumfu3؛؛.

Tyle Ibn al-Qalanisi. w al-Kamil czytamy jeszcze o powodach klęski tak znacznej 
armii. Frankowie rozdzielają sity, rozsyłając konnicę w poszukiwaniu prowiantu - 
cierpią zaś na niedostatki w aprowizacji, ponieważ, licząc na pomoc asasynów, odwa- 
żają się na atak na przełomie jesieni i zimy, kiedy plony spoczywają już bezpiecznie 
w miejskich spichlerzach - a tych nikt nie buduje w otwartym polu... Pewni siebie

Ibn al-Apr, ٠ا.،/ء.م  t. 6, s. 617.
٠ R. Grousset, op.cit., t. 1, s. 665.

Abu al-Fida’, op.cit., t. 3, s. 7.
“2 Zwracam uwagę na falrt, że w świetle kronik muzułmańskich krucjaty byly raczej zderzeniem dwóch 

awangard ekspansji - marksiści obie ochrzciliby nazwą (w ich przypadku raczej: „opatrzyliby nazwą...”) 
imperializmu seldżuckiego bądź ftankijskiego, aniżeli starciem chrześcijaństwa i islamu - zresztą na en 
temat zob. Wstęp. Arabowie z rzadka jedynie brali udzial w walkach.

Ibn al-Qalanisi, op.cit., s. 358-359.
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krzyżowcy oprócz zbierania żywności rozpoczynają grabież kraju“4, co jeszcze bar- 
dziej rozprasza ich konnic؟ - tradycyjnie już słabszą liczebnie (choć w bezpośrednim 
starciu silniejszą jakościowo) od muzułmańskiej. Postępowanie takie jawi si؟ jako 
głupota, zwłaszcza w obliczu mobilizacji znacznych oddziałów doskonalej, choć lek- 
kiej, kawalerii turkmenskiej, pozostającej pod rozkazami emira Sams al-Hawass. Zi- 
mowe chody i deszcze uniemożliwiają zaś postój w otwartym polu:

„(523/1129) Kiedy uslyszal 0 tym (ataku Franków) Tag al-Muluk, zebral Arabów 
i Turkmenów - w liczbie ośmiu tysięcy konnych. Frankowie przybyli w da al-higga (listo- 
padzie-grudniu), zaatakowali miasto i rozesłali konnych po okolicznych ziemiach, by zebrać 
prowiant i grabić kraj. Kiedy Tag al-Muluk uslyszal. Ze duZy oddzial ruszyl do Hawranu, by 
grabić i 2 م:ةهه0 :ود’ ؛!؟: nanich z oddzial^n muzufrnanówjednego z٩:t؛h emi- rów - znanego jako Sams al-HwŁ؟؟. Ich wyjście nastąpiło w deszczową noc zimową. Spo- 

tkali si؟ z Frankami następnego dnia i sarli si؟. Dlugo dotrzymywali pola, az muzułmanie 
przewaZyli nad nimi i zabili ich - uciekl tylko ich dowódca z czterdziestoma ludźmi. Mu- 
zulmanie zabrali to, co Frankowie mieli ze sobą- a bylo to dziesięć tysięcy obładowanych 
zwierząt jucznych i trzystu jeńców“؛. Wrócili do Damaszku nietknięci. Kiedy przebywający 

tam Frankowie dowiedzieli si؟ o tym. Bóg przepelnil ich serca strachem. Odeszli stamtąd na 
wpół pokonani i spalili bron oraz zapasy, których nie mogli zabrać z sobą, w ślad za nimi 
pociągnęli muzułmanie, ulewne deszcze i przenikliwy chłód. Zabijali tych, którzy pozostali 
w tyle i mnoZyty si؟ zgony wśród nich - a zarówno ich pobyt, jak i odwrót nastąpiły w mie- 
siącu du al-higga tego roku”“6.

Odwrót następuje 5 grudnia 1129, a Damascenczycy ścigają krzyżowców aż do Ty- 
beriady. Zdaniem Grousseta jest to ostatnia realna szansa zdobycia miasta i punkt 
zwrotny w ruchu krucjatowym - ismailici nie podniosą si؟ już po zadanych stratacli, 
a zapal sunnitów stopniowo uczyni z Damaszku cytadel؟ islamu“’. Dalsze dzieje dy- 
nastii Burydow nie pozwalają jednak na tak daleko idące wnioski - caly proces ma 
potrwać jeszcze dlugo, a i ewentualnyclt punktów zwrotnych można jeszcze kilka wy- 
mienić. Faktem natomiast pozostaje, że ak dogodnych zewnętrznych warunków stra- 
tegicznych do zdobycia syryjskiej metropolii krzyżowcy już nigdy nie ujrzą.

W stolicy emiratu następuje nieunikniona roszada na najwyższych stanowiskach: po 
śmierci Abu Tahira al-Mazdaqnego Tag al-Muluk powierza w roku 524 (1130- 
-1131) stanowisko wezyra ra’isowi miasta - a jest nim podówczas wspomniany już 
Tiqat al-Mulk Abu ad-Dawad Mufrag Ibn al-Hasan as-Sufr08. Laska pańska na pstrym 
koniu jeździ i, jakże zasłużony w dziele eksterminacji ismailitów arystokrata, w roku 
525 (1131-1132) zostaje usunięty ze stanowiska i uwięziony wraz z bliskimi. Na jego 
miejsce Bur mianuje w miesiącu rabi' al-awwal człowieka, który cieszy si؟ po- 
wszechnym szacunkiem i biegle wlada zarówno językiem arabskim, jak i perskim.

،،M Pisze o tym również Wilhelm z Tyru (op.cit., s. 596), za: R. Grousset, op.cit., t. 1, s. 662.
“5 Nie należy przywiązywać wagi do relacji kwantytatywnej - w tym przypadku Ibn al-Apr jest dzie- 

cięciem tej samej szkoly poetyckiej hiperboli, co Ibn al-QalSnist - nie zapominajmy, że Syria to kraina 
ogrodów i poezji...

“6 Ibn al-Atlr, op.cit., t. 6, s. 617-618.
R. Grousset, op.cit., t. 1, s. 665. Dzieto to zawiera obszerną relację z wydarzeń roku 1129 - ٠۶.،/،., 

t. 1, s. 660-665. O nieudanym ataku na Damaszek piszą także: Runciman, Dzieje..., t. 2, s. 161-162; H.s. 
Fink, op.cit. [w:] A History..., op.cit., s. 430; S.A. Bargawl, op.cit., s. 255-256; A. Maluf, op.cit., s. 145- 
-147.

.Ibn al-Qalanisi, op.cit., s. 360; Ibn al-Apr. op.cit., t. 6, s. 622 ا“
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Paradoksalnie wybrańcem tym zostaje syn kuzyna starego wezyra Abu 'Ali al- 
-^azdaqani^o - Karim al-Mulk Abu al-Fadl Ahmad ibn 'Abd ar-Razzaq al- -Mazdaqan٥ ; pewne aspekty polityki damasceńskiej w onwianym okresie wymy- 

kają się logice w ujęciu arystotelesowskim - pomimo ogromnego szacunku muzutma- 
nów dla takowej...

Kłopoty z Zangim

Równocześnie z zagrożeniem ze strony Jerozolimy, syn Tugtaklna musi stawie 
czola poczynaniom nowego, a agresywnego dowódcy z Iraku, 'Imad ad-Dina Zan- 
giego. W roku 1126 Zangi zostaje atabegiem Mosulu, a 28 czerwca 1128 roku za- 
jmuje Aleppo؛'®. Dwuletni rozejm z Joscelinem z Edessy pozostawia mu wolne ręce 
w stosunkach z innymi władcami w północnej Syrii. Wkrótce emirowie Sayzaru 
i Homs uznają go za swojego suzerena؛". Na razie kronikarze nie wietrzą jeszcze 
przełomu...

W roku 524 (1130) Zangi przybywa do Syrii. Oficjalnym powodem jest organizacja 
wyprawy przeciwko Frankom. Uwikłanemu w konflikt z królestwem Jerozolimy Bu- 
riemu wojna taka jest bardzo na rękę. Atabeg zwraca się do Damascenczykbw z prośbą 
0 pomoc, a Tag al-Mulukowi, który wlasnie ma na koncie wojnę z niewiernymi i eks- 
terminację znienawidzonych przez suhanat asasynów, prośba taka nie wydaje się po- 
dejrzana:

„(524/1130) W tym roku nadeszty wieści o przybyciu do Aleppo wladcy Mosulu, emira 
Tm d ad-DTna atabeka Zangiego Ibn Aq Sunqura, wraz z wojskiem. Jego celem bylo 
wszczęcie dzihadu, poslal więc do Tag al-Muluka BQrTego ibn Zahir ad-Dina, prosząc go 
o wsparcie i pomoc w zwalczaniu wrogich Franków. Krążyli między nimi wysłannicy, aż ten 
zgodzil się i wyslal człowieka, upoważnionego do zawarcia sojuszu i ukladu o przyjaźni’*' .؛

Tag al-Muluk posyta 500 konnych - na więcej nie może sobie pozwolić z uwagi na 
frankijskie zagrożenie - wspominaliśmy już po wielekroć, ile czasu zajmuje werbunek 
nowych najemników na północy - i pisze do swego syna Baha' ad-Dina Sawinga, ktd- 
ry jest gubernatorem Hamy, każąc mu wyjść z wojskiem i dołączyć do oddziałów da- 
mascenskich, które zmierzają już na północ pod komendą emira Sams al-Umara’ al- 
-Hawasa؛'؛. Dochodzi do połączenia obu kontyngentów damasceńskich, które razem 
docierają do obozowiska Zangiego. Ten zrazu przyjmuje ich gościnnie, po czym, za 
namową w katonowski wręcz sposób konsekwentnie nikczemnego Qirh na Ibn Qara- 
gy4'؛, dopuszcza się haniebnej zdrady. Więzi Sawinga, syna Tag al-Muluka, oraz jego 
oficerów, po czym łupi ich namioty i bagaże. Części udaje się ujść z pulapki, reszta 
w powozach wędruje do Aleppo, gdzie zapełniają lochy.

Ibn al-QalSnisT, op.cit., s. 364365.
٥‘٠  Par. M. Dziekan, Historia Iraku, Warszawa 2002, s. 78. 

“I s. Runciman, Dzieje..., t. 2, s. 163.
.Ibn al-QalSnist, op.cit., s. 361 ؛1‘
613 Ibidem, s. 361.
،14 W tym tekście występuje pad imieniem H rhan Ibn Faraga.
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Zangi bezzwłocznie rusza na pozbawioną żołnierzy Hamę i zajmuje ją. Stamtąd 
idzie na Homs, którego wladca, zaprawiony już od dawna w sztuce zdrady Qirhn, sam 
wreszcie pada ofiarą wiarolomstwa. Atabeg nie tylko nie przekazuje mu obiecanej 
Hamy, ale jeszcze zamierza odebrać Homs. Namioty jego samego i jego żołnierzy 
również stają się obiektem rabunku, po czym Zangi wysyła do miasta posłańców 
z żądaniem poddania - można się domyślić, że kartą przetargową jest życie QT h na. 
Negocjacje do niczego nie prowadzą, więc dochodzi do oblężenia, które również koń- 
czy się fiaskiem. Jak się wydaje, nikt w Homs nie żywi najmniejszych złudzeń co do 
wartości obietnic atabega Mosulu. Po powrocie do Mosulu, dokąd wlecze ze sobą Sa- 
winga i część pojmanych dowódców damasceńskich - resztę pozostawia w Aleppo, 
Zangi nawiązuje z Burim korespondencję w sprawie warunków ich uwolnienia, żąda 
za nich pięćdziesiąt tysięcy dinarów, a Tag al-Muluk godzi się na tę cenę, ostatecznie 
jednak atabeg rozmyśla się٥'5. Ibn al-Atir przedstawia zgrabną syntezę zajść:

„(523/1129-1130) W tym roku 'Imad ad-DTn Zangi ibn Aq Sunqur, wladca Mosulu, 
zdobyl miasto Hamę. Bylo to tak: przebyl on Eufrat, kierując się do Syrii i okazywał chęć 
walki z Frankami. Postal do Tag al-Muluka BurTego Ibn Tugtakina, wladcy Damaszku, 
z prośbą o wsparcie - wzywając go do pomocy w świętej wojnie. Ten zgodzil się i wyslal 
kogoś, kto zawarl uklad. Kiedy nadeszły gwarancje, wyprawi! wojsko z Damaszku wraz 
z grupą emirów - i poslal do swego syna Sawinga, który przebywa! w Hamie, każąc mu 
wyjść z wojskiem i podążyć z nim do Zangiego. Tak też uczynil. Wszyscy oni ruszyli i do- 
tarli do atabega, a on podjął ich z honorami i gościł przez kilka dni. Następnie zdradzi! ich, 
pojmal Sawinga, syna Tag al-Muluka i grupę emirówdowódców. Zrabował ich namioty 
i trzody, które przywiedli z sobą, po czym uwięzi! ich w Aleppo. Natychmiast ruszyl do 
Hamy - a ta pozbawiona byla żołnierzy, którzy by jej bronili. Zawładnął nią i ruszyl na 
Hom's, którego wladca, Qigan ٥'٥  Ibn Qaraga, należal tlojego wojska - a on właśnie doradzi! 
zdradę syna Tag al-Muluka. Jego również uwięzi!, stanął pod Homs i obiegi je. Zażąda! od 
Qirgana, jego wladcy, aby rozkazał swoim przedstawicielom i synowi, którzy byli wewnątrz, 
poddać miasto. Nie przyjęli jednak rozkazu i nie dali mu wiary. Przez dhigi czas Zangi obie- 
gal Homs, prowadząc walkę, ale nie byl w stanie go zdobyć. Odstąpi!, zmierzając do Mosu- 
lu, a towarzyszy! mu Sawing ibn Tag al-Muluk oraz emirowie damasceńscy. Ciągle krążyli 
 posłańcy w sprawie uwolnienia ich - stanęlo na 50 000 ؟omidzy nim a Tag al-Mulukie؟
dinarów, na co zgodzil się Tag al-Muluk”؛' .

Uwikłany w wojnę z Baldwinem Damaszek nie może nawet marzyć 0 odzyska- 
niu Hamy siłą - ponadto Zangi ma do swojej dyspozycji zasoby północnej Syrii 
oraz północnego Iraku, w połączeniu z tatwym dostępem do terenów werbunko- 
wych w al-óazTrze i Azerbejdżanie staje się jasne, że jedyną szansę w starciu z nim 
dają wojny rozgrywane z dala od baz zaopatrzeniowych - na ziemiach emiratu 
damasceńskiego.

Na szczęście Zangi zostaje uwikłany w walki pomiędzy Seldżukami w Iraku, a jego 
namiestnik w Aleppo, pochodzący z Damaszku żotnierz imieniem Siwar, mimo naj- 
szczerszych chęci, nie dorównuje swemu pryncypalowi w dziele nękania sąsiadów - 
ma też do swojej dyspozycji znacznie skromniejsze środki8'؛.

“5 Ibn al-Qalanisi, op.cit., s. 352; Abu al-Fida’, op.cit., t. 3, s. 8. Abu al-Fida’ relacjonuje te wydarzenia 
w wiadomościach roku 523 (1129-1130). On także potwierdza, że Zangi nie godzi się na okup.

.QTrhSn - pisownia imion tureckich spędzała sen z oczu kronikarzom arabskim ؛ا؛
.t. 6, s. 618 ,.,'„.وه ,Ibn al-Atir ’؛1
،11 s. Runciman, Dzieje..., t. 2, s. 173-175.
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Wkrótce zatargi rodem z Iraku docierają do Syrii, w zamian za znakomitego jeńca 
wladca Damaszku ma okazję wykupi، swego syna oraz jego towarzyszy. Początek 
calego zajścia trafnie ujmuje Gibb:

„Arabskie oddziały pomocnicze Burego biorądo niewoli Dubaysa ibn Sadaqę”6”.

Raz jeszcze zostaje zaakcentowany turecki charakter ruchu antykrucjatowego.
Ibn al-At r nie sili się nawet na obiektywizm, pisząc z wyraźną sympatią 0 atabegu 

Mosulu, który zdecydowanie nie należy do osób budzących powszechne uwielbienie 
z racji swych przymiotów duchowych:

„(523/1129) W tym roku w ؛a'banie (lipcu-sierpniu) Tag al-Muluk Bur ibn Tugtakin, 
wladca Damaszku, więzi؛ Dubays ibn Sadaąę, władcę alHilla, i wydał go atabegowi, mę- 
czennikowi (!) Zangiemu ibn Aq Sunqurowi” ٥؛٥ .
W świetle al-Kamil Ban wydaje go za swego syna i emirów damasceńskich, uwię- 

zionych przez Zangiego, dopiero gdy Zangi atakuje Damaszek, a po Dubaysa posyla 
również klif al-MustarSid3؛'; Wersji tej nie potwierdzają inni kronikarze muzułmańscy.

Ibn al-Qalnisi snuje dramatyczną opowieść 0 tym, jak emir Dubays Ibn Sadaqa Ibn 
Mazid umyka pokonany z Iraku ze swymi ludźmi, obawiając się gniewu kalifa al- 
-MustarSida bi-Llah - błądzi i nie ma przewodnika. Wpada na niego Mirra Ibn Rabia 
i wybija większość jego towarzyszy. Po tym, jak kolejni padają z glodu, ludzie Dubay- 
sa rozdzielają się. Tag al-Muluk wysyła po niego grupę konnych, sprowadza do Da- 
maszku, ugaszcza i - z calym należnym szacunkiem - więzi, by odesla، do Bagdadu, 
kiedy tylko ktoś po niego przybędzie.

Kiedy wieści o tym dochodzą do uszu Zangiego, wysyla on posła do Tag al- 
-Muluka, prosząc go 0 wydanie Dubaysa i oferując w zamian Sawinga oraz resztę żot- 
nierzy damasceńskich. Oczywiście, Tag al-Muluk godzi się. Stawia jedynie warunek - 
zrozumiaty w świetle malo skomplikowanej etyki aabega - ze kiedy wojska spotkają 
się, wyda Dubaysa dopiero po zwolnieniu uwięzionych. Wymiana docliodzi do skutku 
w miejscowości Qara w czwartek 8 da al-qa'da 523 (23 października 1129) roku. Sa- 
wing i żołnierze wracają do Damaszku - ku nieuktywanej radości Tag al-Mulaka. 
Niejako przy okazji radosnego spotkania syna i ojca, wladca przychylnie odpowiada na 
prośbę o zwolnienie ra'Tsa Damaszku i jego bliskich. Na początku ramadanu przywraca 
go też na stanowisko raTsa- cho، już hez funkcji wezyra33؛.

Najbardziej zwracają tutaj uwagę motywy działania Zangiego. Jest on z pewnością 
władcą bezwzględnym i wyznającym zasadę, że cel uświęcą środki. Wydaje się jednak, 
że jego podstęp z wezwaniem na świętą wojnę musial wywola، falę oburzenia w Bag- 
dadzie i atabeg skwapliwie korzysta z pierwszej okazji, by pozbyć się kłopotliwych 
jeńców na honorowych warunkach. Potwierdza to również jego późniejsze zachowanie 
wobec Dubaysa - w relacji Abu al-Fida’. Autor al-Muhtasar podaje też zupełnie inne 
motywy przybycia wladcy alHilla do Syrii:

„(523/1129) W tym roku pojmany został Dubays ibn Sadaqa, a powodem bylajego po- 
dróż z Iraku do miasta Sad. Wladca Sarhadu był eunuchem i mial konkubinę. Eunuch 
zmarl w tym roku, a konkubina zawładnęła cytadelą w Sarhad oraz wszystkim tym, co się

،'9 H.A.R. Gibb. Zengi... [w:] A History..., op.cit., s. 456. 
‘2° Ibn al-Ajtr, op.cit., t. 6. s. 624.
621Ibidem, s. 624-625.
622 Ibn al-QalSnist, op.cit., s. 366-367.
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w niej znajdowało. Wiedziała jednak, że taka sytuacja nie potrwa dugo, o ile nie zwiąże si? 
z mężczyzną który będzie jej bronić. Poslala więc do Dubaysa, proponując mu małżeństwo 
i oddanie Sadu wraz z pieniędzmi i innymi dobrami. Dubays ruszy, więc do niej z Iraku, 
zgubi, drogę w okolicach Damaszku i zatrzyma, się u ludzi z plemienia Kalb we wschodniej 
części al-Guta. Ci zaś pochwycili go i zaprowadzili do Tag al-Muluka TurTego Ibn Tugtakl- 
na, wladcy Damaszku, w miesiącu Sa'ban (lipcusierpniu) tego roku - a Tur uwięzi, go. 
‘Imad ad-DIn Zangi uslysza, o uwięzieniu Dubaysa, posla, więc do TurTego, prosząc o niego 
i oferując w zamian uwolnienie jego syna, Sawinga oraz tych emirów, których wraz z nim 
Zangi zdradliwie pojmat. TurT zgodzi, się na to, a Zangi uwolni, wspomnianych ludzi 
i przyjął Dubaysa. Dubays by, zaś przekonany 0 swym marnym losie, gdyZ stoczy, z ‘Imad 
ad-DTnem Zangim wiele bitew. Zangi potraktował go jednak przeciwnie, niż ten myślą, - 
ugości, Dubaysa, obdarowa, go pieniędzmi, bronią oraz wierzchowcami i wynosi, go ponad 
siebie. Dubays pozosta, z ‘Imad ad-DTnem Zangim aż do momentu, gdy wyruszy, z nim do 
Iraku - 0 czym jeszcze wspomnimy, jeśli B6g da”“3.

Śmierć Buriego

w roku 525 (1131 4) BurT zbiera tragiczne pokosie swego konfliktu z asasynami. 
Dwaj fedaini, przebrani za Turków, sprytnie dostają się w szeregi zalogi Damaszku 
i kiedy wladca wraca z kąpieli do swego domu w cytadeli, napadają na niego 
w czwartek 5 gum d al-ahira (5 maja). Zadają mu w brzuch dwa ciosy mieczem. Jed- 
na rana goi si؟, natomiast drugą jątrzącą si؟, ma w przyszłości ,^ciągnąć na niego 
śmierć. Obaj zamachowcy zostająna miejscu zabici przez żołnierzy؛؛’.

Przeczuwając koniec, w czwartek trzeciej nocy gumada al-ahira 526 (21 kwietnia 
1132) roku Tag al-Muluk zbiera emirów, dowódców, wybitnych obywateli, pisarzy, 
faqihów i przykładnych obywateli na wspólne posiedzenie i oświadcza, że rana oraz 
choroba przybliżaj؟ go do kresu dni. Co w؟cej, cierpiący ؛mir pragnie już śmierci. 
Slabnie coraz bardziej i umiera 21 ragaba 526 (7 czerwca 1132) rok؛ .

Podobnie pisze Ibn al-Atr:
„(526/1132) W tym roku w ragabie zmarl Tag al-Muluk BurT ibn TugtakTn, wladca Da- 

maszku. Powodem jego śmierci by ta rana, którą mu zadali batynici i która zaogniła si؟, osia- 
bila go i pozbawiła si,. Zmar, więc 21 ragaba, a panowanie po nim objął jego syn Sams al- 
-Muluk Ismail. Baalbek zaś oraz okolice powierzy, swemu synowi, Sams ad-Dawla 
Muhammadowi”“’.

Abu al-Fida' wylicza jeszcze dokładnie czas panowania, powtórnie podając wtasne 
datowanie zejścia:

„(523/1129) W tym samym roku zmar, TurT, wladca Damaszku, z powodu rany zadanej 
mu przez asasyndw — 0 czym już wspomnieliśmy. Zmar, 11 ragaba (30 czerwca 1129), a je-

Abu al-Fida’, op.cit., t. 3, s. 10.
624 Abu al-Fida’ umieszcza zamach w roku 523/11291130, co kłóci si؟ z pozostałymi relacjami - /٥،'- 

dem,s.\١.
625 Ibn al-Affr, op.cit., t. 6, s. 626; Ibn al-QaianisT, op.cit., s. 365-366.
626 Ibn al-QalanisT, op.cit., s. 368-370.
62’ Ibn al-Aflr, op.cit., t. 6, s. 632.
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go panowanie trwa Io cztery lata, pi؟، miesięcy oraz kilka dni. Władzę przekazał swemu sy- 
nowi, Sams al-Muluk Isma‘Tlowi; zaś Baalbek powierzy، swemu synowi Sams ad-Dawla 
Muhammadowi”®“.

Panowanie Burego jest na ogół bardzo pozytywnie ocenianie. Wedhrg Ibn al- 
-Qalanisiego, poeta damasceński al-Adib al-Fadil Aba 'Ad Allah Muhammad ibn al- 
■Hayyat napisal nawet kiedyś piękną kasyd? na jego cześć2؛’.

626 Abu al-Fida’, op.cit, t. 3, s. 12.
62’ Ibn al-Qalanisi, op cit., s. 370-371; Ibn al-Alir, op.cit, t. 6, s. 632.
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Sams al-Muluk Aba alFath M٠a ibn Tag 
al-Muluk Bar? ibn Zahir adDin Afabek

Sukcesja i sukcesy

Panuje syn Buriego, Sams al-Muluk Abu Fath Isma'1 Ibn Tag al-Muluk Bur Ibn 
Zahir ad-Din Atabek. Jego władzę już na wstępie oslabia błąd ojca, który zarząd okrę- 
gu Baalbeku powierzy! innemu synowi, Sams ad-Dawli Muhammadowi Ibn Tag al- 
-Mulak®. W warunkach średniowiecznego rozdrobnienia feudalnego często zły mo- 
narcha jest lepszy niż podział władzy, w polityce wewnętrznej zachowana zostaje 
ciągłość - zajmuje się nią szambelan ojca i szef policji Damaszku, hagib Yusuf ibn 
Fayruz؛؛'. Ibn al-Atlr podkreśla jego walory moralne:

„(526/1132) Po Burlm zapanował jego syn Sams al-Muluk, a zarządzaniem zajął się 
hagib, który byl jeszcze hgibem jego ojca; polegał na nim, a on dzialal dla dobra obywateli 
i mnożyły się modty za niego” ؛’؛ .

Yusuf Sami al-Yusuf pisze, że w pienvszej połowie XII wieku Damaszek stosuje 
chwiejną politykę wobec krzyżowców, chcąc zachować niepodległość؛؛؛. Nie wydaje 
się sluszne nazywanie dbałości 0 wlasne interesy „chwiejną polityką” - raczej zręczną 
i wyważoną. Na początku panowania Isma'Tla przed władcami syryjskimi po raz ostat- 
ni chyba otwiera się możliwość rozstrzygania konfliktów we wtasnym gronie, bowiem 
w latach 1131-1135 Zangi jest zbyt zaangażowany w walki pretendentów seldZuckich, 
by poświęcać czas swoim prowincjom4؛؛.

Podzial emiratu daje o sobie znać niemal natychmiast po śmierci Burlego. Jego 
brat, Muhammad, bezprawnie poszerza dziedzinę Baalbeku, zajmując w roku 526

٥’٥  Ibn al-Apr, op.cit., t. 6, s. 632. 
“I Ibn al-Qalanisl, op.cit., s. 372. 
 .t. 6, s. 632 ,.,،،.وه ,Ibn al-Affr اال
.Y.s. Al-Yusuf, op.cit., s. 63 ’ال
“4 R. Grousset, op.cit., t. 2, s. 53. 
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(1132-1133) dwie twierdze: al-Labwa ؛3؛ , leżącą u źródeł rzeki al-'A؟l oraz Ras Obie 
fortece rządzone byly przez zaufanych gubernatorów Tag al-Muluka, a jego syn, spra- 
wujący wladz؟ w Baalbek, zdotal ich przeciągnąć na swoją stron؟. Jak latwo si؟ domy- 
ślić, działania te stanowią wstęp do opanowania całości państwa Burydów. Muhammad 
również liczy na cliwilowe wyłączenie si؟ Zangiego ze spraw syryjskich. Isma'11 po- 
syla do brata, żądając przywrócenia poprzedniego stanu, ten jednak odmawia. Emir 
daje dowód szybkości decyzji i zdecydowaniu, z koncern miesiąca du al-qa'da rusza 
z Damaszku, prowadząc wojsko oraz tabor oblężniczy, udając, że kieruje si؟ na północ. 
Manewr taki ma duże szanse powodzenia, gdyż tajemnicą poliszynela pozostaje pra- 
gnienie mlodego emira, by odbić z rąk ludzi Zangiego Hamę. Niespodziewanie Dama- 
scenczycy zawracają inną drogą, zmieniając kierunek najpierw na wschodni, po czym 
na zachodni - i zaskakują zatog؟ al-Labwa. Szybko i bezwzględnie lsma’11 uderza na 
twierdz؟ - tak, że obrońcy proszą o pokój i bez żadnych warunków wydają mu ją 
Ustanawia namiestników, po czym rusza na ar-Ra's, gdzie sytuacja powtarza si؟. 
Isma'11 nie pozwala sobie na chwil؟ zwloki i prowadzi żołnierzy na Baalbek. Jego brat 
przygotowuje si؟ do obrony i gromadzi zatog؟, rekrutującą si؟ głównie spośród miesz- 
kańców al-ćibalu oraz doliny al-Biqa' i innych. Tym razem oblężenie pociąga za sobą 
ofiary - glównie wskutek błędu obrońców, którzy dokonują nieudanego wypadu na 
oblegających. Wladca Damaszku nadal daje dowody niespożytej energii i wykorzy- 
stuje przymusową przerw؟, wywołaną walkami pozycyjnymi, by przejąć z rąk brata 
niedawno ufortyfikowane miasto al-Burani. Wybuchają tam walki, ale w realiach pro- 
wadzenia wojny, w której zdobywający lupy zwycięzca może liczyć na napływ turk- 
menskich najemników, szeregi armii Ismaila wyraźnie rosną - czego nie można po- 
wiedzieć o oddziałach brata. Kiedy obrońcy al-Buranl ponoszą ciężkie straty osobowe, 
a emir każę ustawić na pozycjach katapulty, wydają mu miasto i cytadel؟. Przerażony 
zdecydowaniem wladcy Damaszku Muhammad pospiesznie wysyła mu propozycję 
przywrócenia status quo z czasów panowania ojca ؛3؛ ; lsma'11 godzi si؟ na to i wraca 
zwycięski do Damaszku37؛.

Nasuwa si؟ pytanie, dlaczego emir nie zbiera wszystkich owoców zwycięstwa i nie 
odbiera całej władzy bratu, na którego lojalność nie może liczyć. Pociągnęłoby to jed- 
nak za sobą dalsze straty w regularnych wojskach obu Burydów i doprowadziło do 
zrujnowania obwarowań Baalbeku. Tymczasem ludzie Zangiego i Frankowie łakomym 
okiem spoglądają na emirat, w obliczu ekscesów popełnianych przez żołnierzy z Iraku 
nie zaszkodzi też dać do zrozumienia ludności oraz zatogom obleganych miast, że 
poddanie si؟ Isma'ilowi może oznaczać sensowne warunki kapitulacji.

Relacja Abu al-Fida' jest dużo skromniejsza:
„(523/1132) W tym samym roku zmarl Tur, wladca Damaszku. Powodem śmierci byta 

rana zadana mu przez asasynów, o czym już wspomnieliśmy. Zmarl 11 ragaba (30 czerwca 
 -a jego panowanie trwalo cztery lata, pięć miesięcy oraz kilka dni. Władzę przeka ,(ا®1129
zal swemu synowi, §ams al-Muluk Isma'ilowi, zaś Baalbek powierzy! swemu synowi śams 
ad-Dawla Muhammadowi. TurT był odważny jak jego ojciec. Kiedy lsma‘11 umocnil władzę

635 Także: al-Labu’a. Obie nazwy znaczą lo samo - lwica.
6’6 Abu al-Fida’ i Ibn al-Apr piszą, że Damascenczycy zdobyli miasto i Muhammad bronil się już tylko 

w cytadeli - Abu al-Fida’, op.cit., t. 3, s. 12; Ibn al-Attr, op.cit., t. 6, s. 633.
6” Ibn al-Qalanisl, op.cit., s. 372-374.
6” p-minam, Ze jest to odosobnione datowanie.
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w Damaszku, a jego brat Muhammad usadowi! się w Baalbeku, Muhammad zawładną! 
twierdzą ar-Ra’s i twierdzą al-Labwa. Isma‘11, wladca Damaszku, napisal do swego brata, 
wladcy Baalbeku, Żądając, aby je zwróci!, ale Muhammad nie zaakceptował tego, więc 
lsma‘11 wyruszy! i zdobyl twierdzę al-Labwa, a następnie twierdzę ar-Ra s oraz wydal roz- 
porządzenia co do ich administrowania. Potem pomaszerował na swego brata, Muhammada, 
obiegi go w Baalbeku, opanował miasto i obiegi cytadelę. Muhammad poprosi! go 0 pokój, 
a on zgodzil się i zwrócił mu Baalbek. Rozstrzygną! się ich konflikt, więc lsma‘11 wrócił 
zwycięski do Damaszku”؛”.

Ibn al-Atlr podaje natomiast nieco szczegółów z oblężenia, podkreślając istniejącą 
jeszcze wśród Burydow solidarność rodzinną:

„(526/1132-1133) w tym roku król Sams al-Muluk Isma'11, wladca Damaszku, obiegi 
twierdzę al-Labwa i twierdzę Ra’s. NaleZaly one do jego ojca, Tag al-Muluka i w kaZdej 
znajdował się broniący jej gubernator. Kiedy zapanował Sams al-Muluk, wladca Baalbek 
poslal do nich i sklonil ich ku sobie - wydali mu więc te twierdze, a on wypelnil je wystar- 
czającą ilością wojska. Kr61 nie dal tego po sobie poznać, tylko poslal do swego brata, wy- 
rzucając mu to posunięcie i Żądając, by mu je zwróci! - czego ten jednak nie uczynil. Roz- 
złości! się więc, przygotował się w tajemnicy i ruszyl wraz z wojskiem pod koniec do al- 
-٩a'da (na początku października 1132), kierując się na północ. Następnie wrócił na zachód 
i nikt w twierdzy al-Labwa nie wiedział o tym, aZ stanął u bram i przypuści! atak. Nie mogli 
ustawi، katapult ani innych machin, więc poprosili o pokój, a on im go przyzna!. Objął zaraz 
twierdzę i pod koniec dnia ruszyl do twierdzy Ra’s, której obrońców równieZ zaskoczy!. 
Wszystko rozegrało się podobnie - zawładnął twierdzą i ustanowi! gubernatora. Następnie 
ruszyl na Baalbek i obiegi je - a przebywa! w nim jego brat Sams ad-Dawla, który juz się 
przygotował i zgromadzi! w twierdzy potrzebnych mu ludzi oraz zapasy, śams al-Muluk 

obiegi ich; rzucal do ataku konnych i pieszych, a mieszkańcy miasta stawiali mu opór na 
murach. Kilkakrotnie atakował i zdobyl miasto po zaciętej walce, w której wielu ludzi pole- 
glo. Zostala jeszcze cytadela, sztumiowal ją więc i ustawil katapulty - a byl tam jego brat. 
Kiedy jego brat, Sams ad-Dawla, ujrzal powagę sytuacji, wyslal mu ofertę posłuszeństwa 
i poprosi!, by mu wyznaczy، to, cojuZjest w jego rękach, a co dal mu ojciec -w jego imię. 
Isma'11 zgodzil się na tę prośbę, wyznaczy! mu Baalbek i okolice. ZloZyli przysięgę, Sams 
al-Muluk powróci! do Damaszku, a sprawy juz się ułożyły”"؛.

Mając ręce wolne od problemu z bratem w Baalbeku, Isma'11 może w roku 527 
(1132) zacząć myśleć o odzyskaniu utraconego wskutek afery z asasynami Baniyasu. 
Miasto to jest Damaszkowi niezbędnie potrzebne do życia - pozostaje jedynym por- 
tern, przez który miasto może utrzymywać łączność z Egiptem Fatymidów poza kon- 
trolą frankijską w grę nie wchodzą już czynniki natury handlowej - syryjska metro- 
polia od jakiegoś czasu pogodziła się z myślą, że jej handel morski na dlugo prowa- 
dzony będzie za pośrednictwem państw krzyżowców"'. Akcja militarna jest grą 
0 wysoką stawkę, jako że Isma'11 ma za sobą już jedną świetną kampanię - już i jedy- 
nie. Jeśli teraz wygra, utwierdzi się jego reputacja zwycięskiego dowódcy; jeśli prze- 
gra, kampania przeciw Baalbekowi pójdzie w zapomnienie.

.Abu al-Fida’, op.cit., t. 3, s. 12 ”؛
.t. 6, s. 633 ,.,„.وه ,Ibn al-Apr ه64
 .Szerzej na ten temat: w, Heyd, Histoire du commerce du Levant, thim. franc. Furey Raynaud, wyd ا64
١دل ١ -l ١ اخسا  Wife, ?. ته جعح٦ة٩٩ثل١  Al-'Ilaqat al-igtima'iyya wa at-taqajiyya wa al-iqti adtyya bayna 

a!-‘Arab wa al-Ajrang Hala aljuriib as-sattbiyya,Bayrat آلآلآلل.
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Frankowie nie pozostawiają mu przy tym większego wyboru, ponieważ nie dotrzy- 
mują warunków traktatu pokojowego. Wkrótce po powrocie spod Baalbeku i ułożeniu 
spraw z bratem, kupcy damasceńscy skarżą się, że wladca Bejrutu odebrat im wiele 
ładunków lnu o wielkiej wartości. Wladca Damaszku pisze więc do niego, by zakazał 
swoim oficerom podobnych dzialan i zwróci! zagrabione mienie. Dluga koresponden- 
cja spelza na niczym, więc miody emir, którego autorytet zostal narażony na szwank, 
wpada w złość. Ukrywa jednak swe rozdrażnienie i-jak zwykle w tajemnicy - rozpo- 
czyna przygotowania do odebrania Baniyasu z rąk Franków. Zabiera się do tego pod 
koniec muharrama (na początku grudnia 1132 roku) i staje obozem pod miastem 
w niedziel؟ pierwszego dnia safara. Atakuje twierdz؟ i zarzuca ją gradem strzał. Fran- 
kowie chronią si؟ w cytadeli i basztach, a samo miasto pada. Zaskoczeni w mieście 
chrześcijanie zostają wybici, a ci, którzy schronili si؟ w cytadeli, proszą o pokój. Kiedy 
opuszczają cytadel؟, w calości trafiają do niewoli. Następuje orgia grabieży, po której 
Isma'11, wraz z lupami, jeńcami oraz glowami zabitych, wraca do Damaszku w 6. noc 
safara (17 grudnia 1132 roku). Wśród muzułmanów panuje powszechną radość, nato- 
miast dla Franków wieści o upadku Baniyasu są prawdziwym" wstrząsem"2.

Relacja Wilhelma z Tyru potwierdza mistrzowskie przeprowadzenie calej operacji 
w sekrecie - co nie jest łatwe w handlującym z Frankami Damaszku. Dowiadujemy si؟ 
też, że atak na miasto następuje pod nieobecność jego wladcy, Reniera Brusa. Łupem 
zdobywców pada również piękna żona kasztelana, którą lsma'11 15 grudnia 1132 uwozi 
ze sobą. Bezlitośni kronikarze piszą potem, że, jak si؟ zdaje, nie bronila w Damaszku 
swej cnoty tak, jak nie bronila rniasta^3 - nieco wygodnicka i uproszczona ocena isto- 
ty, którą, zgodnie z duchem czasu, przyuczono glównie w dziele wyszywania i uleglo- 
ści, nie zaś wojennego rzemiosła...

Fink, powołując si؟ na tego samego Wilhelma z Tyru, twierdzi, .ze upadek Baniyasu 
następuje 21 grudnia, zanim Fulko jest w stanie przybyć z odsieczą"4.

Relacja Abu al-Fida’ jest nad podziw zwięzłą, choć pomija on dyskretnym milcze- 
niem rzez dokonaną przez mlodego emira:

„(527/1132) W tym roku Sams al-Muluk Isma'11, wladca Damaszku, wyruszy!, niespodzie 
wanie dla Franków, na Baniyas; zawładnął zbrojnie miastem i zabi! lub wziął do niewoli wszyst- 
kich, którzy tam byli. Obieg! też cytadel؟ w Baniyas i opanowa! jąpoprzez kapitulację”“؛.

Ibn al-Atir podaje t؟ samą, co Wilhelm z Tyru, informację o spóźnionej odsieczy 
frankijskiej oraz o nieobecności kasztelana:

„(527/1132) W tym roku w safarze, Sams al-Muluk, wladca Damaszku, wyrwa! twierdz؟ 
Baniyas z rąk Franków. Powodem wyprawy byo to, że Frankowie uznali go za słabego 
wladc؟ zapragnęli jego ziem. Postanowili zerwać pokój pomiędzy nimi i wysunęli roszcze- 
nia wobec pieniędzy grupy kupców damasceńskich w mieście Bejrut. Skonfiskowali je, 
a kupcy poskarżyli si؟ Sams al-Mulukowi. Ten zażąda! zwrotu tego, co im zabrano. Powta- 
rzala si؟ korespondencja w tej sprawie, ale niczego nie oddali. Wladca uniósł si؟ gniewem, 
zebra! wojsko i rozpoczął przygotowania - a nikt nie wiedzia!, do czego zmierza.

Następnie wyruszy!, nim rozeszty się o tym wieści, w końcu muharrama tego roku i sta- 
nął pod Baniyasem na początku safara. Natychmiast przystąpi! do walki. Atakowa! raz po

642 Jbn al-Qalanisi, op.cit., s. 375376.
64’ Wilhelm z Tyra, op.cit., s. 631, 634, za: R. Grousset, op.cit., t. 2, s. 20.
644 H.s. Fink, op.cit. [w:] A History..., op.cit., s. 433.
645 Abu al-Fida’, op.cit., t. 3, s. 12. 
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raz, a oni nie byli przygotowani - nie bylo tam także nikogo, kto by pokierował walk Zbli- 
żył się do obwarowań miasta, zsiadl z konia - a za nim podążyli konni i piesi, którzy dotarli 
na mury, uczynili w nich wyłom i wdarli się do miasta siłą żołnierze frankijscy schronili się 
w cytadeli i zabarykadowali się w niej. Wielu Franków zostało zabitych w mieście, wielu 
zaś uwięzionych, a ich dobra padty ofiarą grabieży. Muzułmanie zaciekle atakowali cytadelę 
dniem i nocą, aZ zawładnęli nią4 safara (15 gnrdnia) w wyniku kapitulacji. Isma'1 zawróci! 
do Damaszku i dotarl do niego 6 safara (17 grudnia). Co do Franków, to kiedy usłyszeli 
o jego postoju pod Baniyasem. zaczęli zbierać wojsko, by ruszyć na niego. Dotarla do nich 
jednak wieść o upadku miasta, więc zaniechali tego”*4*.

*٠* Ibn al-Apr. op.cit., t. 6. s. 639.
**’ s. Runciman, Dzieje..., t 2, s. 172.

Ibn al-Qalanist, op.cit., s. 378-379.

Do sukcesu młodego emira przyczynia się tym razem niezgoda wśród Franków. Ir- 
redenta władcy Jaffy, Hugona z Le Puiset, pociąga za sobą marsz królewskich wojsk 
na włości oskarżonego 0 zdradę stanu barona, z zaangażowania głównych sił frankij- 
skich korzysta Isma'11. Hugon zostaje potraktwany nad podziw łagodnie, kończy się 
bowiem wyrokiem zaledwie trzech lat banicji, zezwalaj mu po uplywie tego okresu 
na powrót do swych włości bez żadnej dodatkowej kary4؛ .

Przywoławszy zbyt ambitnego brata do porządku i odzyskawszy Baniyas, w tym 
samym roku 527 (1133) Isma'1 sposobi się do odzyskania Hamy. Zgodnie ze spraw- 
dzoną strategią przygotowania okrywa tajemnica. Wieści o tym dochodzą jednak do 
gubernatora, który zaczyna umacniać miasto. Niezniechęcony, choć świadomy ujaw- 
nienia swych planów i utraty czynnika zaskoczenia, Sams al-Muluk Isma'11 wyrusza 
w ostatniej dekadzie ramadnu roku 527 (z końcem lipca 1133). Nie slucha nalegań 
swego otoczenia, by zaczekać do końca świętego miesiąca postu i odprawić ofiary, 
tylko pędzi co koń wyskoczy pod Hamę i atakuje ją z marszu. Dzięki temu udaje mu 
się częściowo odzyskać utracone szanse na zaskoczenie przeciwnika - mieszkańcy 
Hamy nie spodziewają się go w tym momencie. Początkowo szturm spotyka się 
z odpowiedzią obrońców - atakujących wita grad strzał. Szybko jednak poddają się, 
licząc na lagodne potraktowanie przez Ismaila, a ten spelnia ich oczekiwania i - po- 
mimo że jego oddziały już rozpoczęty szturm - zwraca im zagrabioną własność. Rów- 
niez obrońcy cytadeli i sam gubernator składają broń, nie widząc możliwości obrony. 
Jest to wyjątkowo szybki podbój. Sams al-Muluk Isma'11 ustanawia gubernatora, 
po czym wyprawia się na Sayzar i rozkazuje swym oddziałom tak dlugo rabować 
jego domenę, aż uznaje, że wyprawa opłaciła mu się finansowo, w miesiącu du al- 
-٩a'da 527 (wrześniu 1133) roku wkracza do Damaszku jako niekwestionowany zwy- 
cięzca"8.

Aba al-Fida' wyjaśnia przyczyny słabej obronności cytadeli, podaje dokładniejszy 
przebieg dzialań i potwierdza finansowy aspekt wyprawy na Sayzar. Zwycięski 
w tTzech kampaniach wódz, jakim jest Isma 1, staje w obliczu trudnego kompromisu; 
z jednej strony nie może wydać zodactwu na grabież obywateli miasta, które niedaw- 
no zostalo podstępem zajęte przez zdradzieckiego Zangiego - w każdym razie nie mo- 
że tego zrobić, jeśli chce w przyszłości liczyć na jakąkolwiek lojalność z ich strony. 
Twarde realia każą zaś pamiętać, że chętnie zaciągających się pod jego sztandaty 
Turkmenów wiąże z nim jedynie zysk - i jeżeli go nie osiągną w przyszłości mogą 
szukać innego protektora:
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„Ismail Ibn Tur, wladca Damaszku, wyruszy! z Damaszku w ostatnim tygodniu ra- 
madana (ok. 28 !ipca 1133) w kierunku Hamy, która pozostawała w rękach ‘Imad ad-Dina 
Zangiego wskutek zdrady popełnionej na Sawingu Ibn TflrT, i którą Zangi zdobyl-jak już to 
bylo wspomniane - w roku 523. Obieg! więcjąlsmal i start się z jej mieszkańcami w dniu 
‘Id al-Fitr, po czym wycofa! się, nie zdobywszy jej. Następnego zaś dnia podszed! do niej 
i ukradkiem zaatakował ze wszystkich stron. Zawładnął nią przemocą i wtedy mieszkańcy 
poprosili o pokój - udzieli! go im i obieg! cytadelę. Cytadela zaś nie byla w owym czasie 
umocniona - ufortyfikowano ją później, kiedy TaqT ad-DTn ‘Umar, brat Saladyna, ściął 
wzgórza i uczyni! ją taką jak dziś. Kiedy obieg! ją Sams al-Muluk Isma‘1, jej gubernator nie 
by! w stanie obronić jej, wydal ją więc, a Isma‘1 zawładnął cytadelą zapasami oraz bronią- 
a stalo się to w miesiącu Sawwal (sierpniu) tego roku. Kiedy Sams al-Muluk Isma‘11 skon- 
czyi z Hamą ruszy! do Sayzaru, którego wladca pochodzi! z Banu Munqid. Zlupil kraj, ob- 
legi cytadelę, ale jego wladca przekupi! go pieniędzmi, jakie przywidzi ze sobą Odstąpi! 
więc do Damaszku, do którego dotarl w miesiącu da a!-qa‘da (wrześniu)”"’.

Ibn al-At r, pozbawiony wiadomości z lokalnych źródeł w takim stopniu, co autorzy 
Tarih oraz al-Muhtasar, może jednak częściej, niż oni, uciekać się do informatorów 
w Iraku. Jego zdaniem akcja Ismaila stanowi część szerszego frontu przeciw Zangie- 
mu, jaki uformował się w Iraku - i daje realną szansę pozbycia się atabega, który 
w obliczu zagrożenia ze strony kalifa pragnie w Syrii wlanie urządzić sobie zaplecze 
do działań w Iraku:

„(527/1133) Również w tym roku w miesiącu Sawwal (sierpniu), Sams al-Muluk lsma'11 
ibn Tag al-Muluk, wladca Damaszku, zawładnął miastem Hamą i jej cytadelą - a naleZala 
ona do atabega Zangiego Ibn Aq Sunqura, który odebral ją Tag al-Mulukowi - jak już 0 tym 
wspomnieliśmy. Kiedy Sams al-Muluk zawładnął twierdzą Baniyas, przebywa! w Damaszku 
aż do miesiąca ramadan (lipca) tego roku i ruszyl do Hamy w ostatniej dziesiątce tego mie- 
siąca. Powodem jego postanowienia byty wieści, jakie doszty do niego - że al-Mustarśid bi- 
-Llah pragnie oblec Mosul. Gubernator Hamy także styszal juz 0 tym i zaczął obwarowywać 
miasto oraz sprowadzać ludzi i zapasy. Towarzysze Sams al-Muluka co do jednego radzili 
mu poniechać marsz z powodu sity jej wladcy. Nie usluchal ich jednak, ruszyl na nią obiegi 
miasto i zaatakował jego mieszkańców w dzień święta. Natychmiast przypuści! sztumi, a oni 
zabatykadowali się przed nim i walczyli. Tego dnia nakazal odwrót, następnego dnia jednak 
wcześnie rano zaatakował miasto z kilku stron i zawładnął nim silą Mieszkańcy poprosili go 
o pokój, którego im udzieli! i obiegi cytadelę, która nie byla jeszcze tak warowna ani wyso- 
ka, jak dziś - to Taqi ad-DTn, syn Saladyna, ściął jej wzgórze i uczyni! je takim obronnym 
wciągu wielu lat. Kiedy ją obiegi, jej gubernator nie byl w stanie prowadzić obrony, więc 
wydal mu ją Isma'Tl zawładnął też znajdującymi się w niej zapasami, bronią oraz innymi 
rzeczami. Ruszyl z niej do twierdzy Sayzar, której wladca pochodzi! z Banu Munqid, obiegi 
ją i zlupi! kraj. Jego wladca poslal do niego i przekupi! go pieniędzmi, które mu przyniósł. 
Stamtąd zawróci! do Damaszku i dotarl do niego w miesiącu du al-qa'da (wrześniu) wspo- 
.mnianego roku”٥5٥.
Niewątpliwie, przykład Baalbeku dziala zaraźliwie. Zangi z kolei nie pozostawi! 

w Hamie dobrych wspomnień z czasów, gdy opanował to miasto. Atabeg Mosulu, 
niezty strateg w sensie czysto militarnym, do końca życia nie zrozumie jednak potrze- 
by prowadzenia wyważonej polityki; wierzy jedynie w potęgę strachu i upodlenia. 

Abu al-Fida’, op.cit., t. 3, s. 13.
٥” Ibn al-Apr, op.cit., t. 6, s. 638. Współczesną relację z zajść w Hamie przedstawia również BargawT 

[w:] op.cit., s. 264.
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Dowiedzie tego jeszcze w trakcie dalszych kampanii przeciw emiratowi damascen- 
skiemu.

Czary tryumfu mlodego emira dopełnia pojmanie w ragabie roku 527 (kwietniu- 
-maju 1133) Mirry Ibn ar-Rabia i uwięzienie go przez żołnierzy damasceńskich. 
W ręce Ismarla wpada też Usama Ibn al-Mubarak, z którym jednak wladca Damaszku 
osiąga porozumienie i pusz za go wolno. Natomiast Mirra zostaje zgładzony za „podle 
czyny i niesprawiedliwość؛؛'.

Po drobnym najezdzie na Saqif TTrun؛؛؛, gdzie rządzi szejk druzyjski Dahhak ibn 
Gandal, pozostający w dobrej komitywie z Frankami, Damascenczycy wycofują si؟, 
a Frankowie odpowiadają najazdem na Hawan we wrześniu 1134 roku. Isma'11 po- 
wtórnie werbuje Turkmenów, ale nie ryzykuje walnej bitwy i staje obozem naprzeciw- 
ko nich. Po wstępnych potyczkach przeważający liczebnie krzyżowcy rozpoczynają 
niszczenie wiosek w Hawranie. Isma'11 decyduje si؟ na dywersję w Galilei, gdzie od- 
dzialy damasceńskie szerzą pożogę od Tyberiady i Nazaretu po Akk؟. Niespokojni 
o swe ziemie Frankowie również wycofują si؟ z Hawranu i proszą o pokój, a Dama- 
sceńczycy pod koniec du alhigga (w październiku) wracają do siebie؛؛’.

Wilhelm z Tyru twierdzi, że 0 pokój prosi Isma'11, co jest o tyle bardziej prawdopo- 
dobne, że to Fulko dyktuje warunki, wśród których wymieniony zostaje zwrot jeńców 
z Baniyasu, w tym wielokrotnie „używanej” kasztelanki4؛؛.

„(528/1133-1134) w tym roku w muharramie (polowie listopada) Sams al-Muluk ruszył 
z Damaszku do Saqlf TTrun, które leZy w górach wychodzących na Bejrut i Sydon - 
a pozosawalo ono w rękach ad-Dahhaka ibn Gandala, ra’lsa Wadi at-Taym, który juz wcze- 
 od niego ؟niej zatriumfował nad nim i stawi, mu opór. Muzułmanie i Frankowie trzymali si؛
z daleka, a on wygrywa, jednych przeciw drugim. Sams al-Muluk ruszy, na niego w tym ro- 
ku i odebra, mu miasto w muhanamie. Jego upadek zaniepokoi, Franków, gdyż ad-Dahhak 
nie najezdza, na sąsiadujące z nim kraje. Bali si؟ Sams al-Muluka, zaczęli więc gromadzi، 
swoje wojska, a kiedy si؟ zebrali, ruszyli do kraju Hawranu, zrujnowali znacznąjego część 
i zhrpili, co tylko mogli.

Kiedy Sams al-Muluk ujrzal. Ze si؟ zbierają sam równiez przeprowadzi, mobilizację 
i przybyła do niego duZa grupa Turkmenów oraz innych wojowników؛؟؛. Staną, więc na- 
przeciwko Franków i przez wiele dni trwaty między nimi rozmowy. Następnie Sams al- 
-Muluk powsta, z częścią Żołnierzy, a resztę pozostawi, w pobliZu Franków - o czym oni nie 
wiedzieli, po czym podąZy, do ich miast - Tyberiady, an-Nasira ٥؛٥  i Akki oraz otaczających 
je krajów. Rabowat, burzy,, pali, i niszczy, cale potacie kraju. Wytapywa, kobiety i dzieci, 
a ręce tych, którzy mu towarzyszyli, wypetnity się ,upami. Wie؛، o tym dotarla do Franków, 
którzy przestraszyli się i natychmiast ruszyli do swego kraju.

Co zaś do Sams al-Muluka, to powróci, do Damaszku inną drogą niz podąZali Franko- 
wie. Dotar, cafy i zdrowy, a Frankowie przybyli na swe ziemie i ujrzeli je w zgliszczach - 
stracili ducha i rozdzielili się. Wystali tez poselstwo, by odnowi، rozejm - a nastąpiło to 
w miesiącu du al-٩a'da tego roku (wrześniu-paZdziemiku 1134)”“’.

6’1 Ibn al-Qalanisi, op.cit., s. 375.
6’2 Cavea Tyron obok Tibninu w Cabal Gumla 20 km na pohrdniowy wschód od Tyru.
6” Ibn al-QalSnisi, op.cit., s. 384-385.
654 Wilhelm z Tyni, op.cit., s. 634, za: R. Grousset, op.cit., t. 2, s. 21.
 .”Zapewne Kurdów, którzy stanowili drugą, po Turkmenach, nację ,żołnierzy fortuny ؛65
6’6 Nazaretu.
.Ibn al-Affr, op.cit., t. 6, s. 640-641 ’؛6
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Pozornie sytuacja enratu BurydOw jest korzystna, jednak obie strony zapominają 
o manewrach Zangiego8؛؛. Ponadto w wyniku chwilowej równowagi między Frankanii, 
^urydarni i Zangidami, asasyni uzyskują ؛ezcenny czas, niezbędny, b^ po licznych 
klęskach zapuścić korzenie w Gabal Nuayri - pomiędzy T oząa Harną؛؛ .

65’ H.s. Fink, op.cit. [w:] A History..., op.cit., s. 430.
٥” R. Grousset, .،،"٩٥؛ .. t. 2, s. 22.
٠ Ibn al-QaIanisi, op.،،"؛., s. 379-380.
661 Ibidem, s. 384.
662 Ibidem, s. 381.
6،’ Ibidem, s. 379.
664 S.A. Bargawl, op.cit., s. 264.

Damaszek utrzymuje dobre stosunki z Egiptem, w ostatnią sobotę du al-qa'da 526 
roku (8 października 1132) do Sams al-Muluka przybywa al-Munqad Abu al-Fawaris 
Wattab ibn Musafir al-Ganawl, wioząc daiy i odpowiedz na jakieś wcześniejsze pismo. 
Dają jednak o sobie znać komplikacje, wynikające z faktu przecięcia przez Franków 
linii komunikacyjnych, łączących Egipt z Syrią- posel musi czekać w Damaszku na 
stosowny moment i udaje się w drogę powrotną dopiero w ostatnią sobotę rabi' al- 
-awwal roku 527 (4 lutego 1133)٥٥٥.

Egipcjanie nie ukrywają też przed Isma'lem swoich kłopotów wewnętrznych i pod 
koniec miesiąca du al-higga 528 roku (października 1134) dociera do niego oficjalne 
pismo z Egiptu, informujące go 0 konflikcie pomiędzy synami kalifa؛؛'.

Nic nie zmieni jednak faktu, że władza Fatymidow szybko chyli się ku upadkowi 
i Damaszek nie może liczyć na pomoc Kairu w przypadku większych przedsięwzięć - 
moment, kiedy sojusz damascensko-egipski mógł odmienić polityczną mapę Syrii 
i zepchnąć krzyżowców do morza, przypadł na panowanie Duqaqa.

W niedzielę 21 du al-higga 527 (22 października 1133) roku umiera po ostrej, choć 
bliżej niezidentyfikowanej chorobie, bliski współpracownik wladcy i jego wezyr, Ka- 
rim al-Mulk Abo al-Fadl Ahmad ibn 'Abd ar-Razzaq. Damascenczycy żegnają go 
z prawdziwym żalem؛؛؛, a wokół burydzkiego emira tworzy się coraz większa próżnią 
polityczna. Ostatnim, dobrze notowanym przez kronikarzy posunięciem IsmaTla jest 
odnowienie bram miasa. Daje też o sobie znać strach przed losem ojca, który zginął od 
ciosów zadanych mu w drodze z kąpieli - na wszelki wypadek w obrębie murów cyta- 
deli powstaje łaźnia؛؛؛.

Konflikt wewnętrzny i śmierć Ismcrila

Jeszcze w okresie triumfów oręża, przed rozprawą z Dahhakiem, sytuacja we- 
wnętrzna w Damaszku zaczyna się wymykać z rąk Isma'ila؛" Gnębi on poddanych 
coraz wyższymi podatkami, a z opornymi rozprawia się bezwzględnie. Jak się wydaje, 
jest to nieunikniona cena sukcesów militarnych. Najemni Turkmeni kosztują, a lupy 
rzadko zwracają poniesione nakłady - z oczywistych powodów nie można wydać na 
laskę żoldactwa odzyskanej Hamy. Narasta napięcie.
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W k CU miesiąca rabi al-ahar 528 roku؛؛؛ (w lutym 113؛) Sams al-Muluk wybiera si؟ na polowanie na południe w okolice Saydanaya ؛ ٥  oraz Asal7؛؛. We wtorek 9 rabt 

al-ahar (6 lutego) oddala si؟ od swych ludzi i wtedy napada na niego jeden z mamelu- 
ków dziadka, ZahTr ad-Dina - Turek znany jako Ilba. Potężny cios powinien uciąć 
glow؟, ale miecz odwraca si؟ w dtoni i Isma'11 unika uderzenia. Rzuca si؟ na ziemi؟, 
wi؟c drugi cios zabija konia. Pojawiają si؟ jego towarzysze i zamach spelza na niczym. 
Po powrocie do Damaszku żołnierze przyprowadzają ujętego po pościgu mameluka 
przed oblicze emira. Na pytanie, co nim powodowało, odpowiada, ze stanął w obronie 
biednych, stabych, rolników i innych ludzi uciskanych przez wtadc؟. Tortury wydoby- 
wają z zamachowca prawdziwych czy też domniemanych wspólników, których Sams 
al-Muluk oddaje katu, w tym swojego brata Sawinga, którego wolność ojciec tak drogo 
okupił. Osobliwy, choc często spotykany u Seldżukow, sentyment rodzinny każę mu 
zagłodzić nieszczęśnika na śmierć, zamurowując go żywcem we wlasnym domu؛؛؛.

Ibn al-AtTr przesuwa wydarzenia o rok wcześniej i twierdzi, że mameluka zama- 
chowca pojmano na miejscu, a nie po długim pościgu:

„(527/1133) W roku tym, 9 rabT al-awwal (18 stycznia), na Sams al-Muluka, wladc؟ 
Damaszku, napadl jeden z mamelukdw jego dziadka, Tugtakina. Uderzy! go mieczem, ale 
niczego mu nie uczyni!. Rzucili si؟ na niego ttumnie mamelucy Sams al-Muluka, pojmali 
i zmusili do wyznania, co go sklonilo do tego czynu. Rzek! więc: *pragnąłem  uwolnić mu- 
zulmanów od twego zła i tyranii*(.  Nie przestawano go bić, aZ wyda! grup؟ spiskowców, któ- 
rzy go popchnęli do tego czynu. Sams al-Muluk zgladzi! ich bez sądu, a wraz z nimi zabil 
swego brata Sawinga. Ludzie wiedzieli o tym i poczęli odsuwać się od niego”“’.

665 Abu al-Fida’ i Ibn al-Attr podają rok 527 - patrz niżej.
6“ Okolo 30 km od Damaszku.
66’ Dziś 'Asal al-Ward - okolo 130 km od Damaszku.
666 Ibn al-Qalanisi, op.cit., s. 382. To samo pisze Sibt ibn al-Gawzt - op.cit., t. l,s. 148.
،69 Ibn al-Apr, op.cit., t. 6, s. 639.
6’٠ Abu al-Fida’ podaje ten sam miesiąc, co Ibn al-Qalanisl.
،71 Abu al-Fida’, op.cit., t. 3, s. 14.
6’2 Ibn al-Qalanisi, op.cit., s. 386; Ibn alAdfm, Zubdat Halab, t. 2, s. 255-256.

Identycznie brzmi wersja Abu al-Fida’:

„(527/1133) W miesiącu rab!‘ al-ahar ٥ na Sams al-Muluka Isma la, władcę Damaszku, 
uderzy! mamelukjego dziadka, Tugtakina. Zada! mu cios mieczem, ale go nie zabil. Rzucili 
się na niego tlumnie mamelucy Sams al-Muluka i pojmali go. Sams al-Muluk przeshrcha! 
go, a ten rzek!: *pragnąłem  jedynie uwolnić muzułmanów od twego zla i tyranii((. Następnie, 
w wyniku silnego bicia, wyjawi! grupę spiskowców i Isma*  1 zgladzi! ich bez sądu. Sams al- 
-Muluk zabi! tez swego brata, Sawinga ibn Tri, któty przebywa! niegdyś w Hanie, a Zan- 
giego uwięzi! w roku 523 -jak tojuZ zostalo wspomniane. Ludziom wydalo się to niedo- 
puszczalne, odwrócili się więc od Sams al-Muluka”®7'.

Na reakcj؟ nie trzeba dtugo czekać: w roku 528 (1134) 'Imad ad-DIn Zangi, na 
wieść o wewnętrznych kłopotach IsmaTla, postanawia ruszyć na Damaszek, na razie 
jednak, wciąż zajęty w Iraku, odktada zamiar na później72؛.

Prześladowania zataczają coraz szersze kręgi, w poczuciu zagrożenia wladca Da- 
maszku zaczyna podejrzewać osoby z najbliższego otoczenia. Następnym celem staje 
si؟ hagib Yusuf ibn Fayruz, szef policji Damaszku, służący wiemie jeszcze jego ojcu.
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Runciman twierdzi, że jest on kochankiem matki Ismaila, hatun Safwat al-Mulk؛", 
która jakoś ^rzetrolaia śmierć Sawinga, ale utrata kompana jej łożnicą przepełnia czar? jejO goryczy Ą. Ibn al-Atr oraz Alu al-Fida’ zgodnie zaprzeczają tej wersji: petwszy 

z nich pisze, ٤e to hatun donosi na Yusufa; drugi zaś, ze wlasnie doniesienie hagiba na 
matk؟ Isma'Tla powoduje przyspieszenie dzialan spiskowców - ale 0 tym później.

Yusuf ibn Fayruz wykorzystuje fakt, ze syn emira, Sihab ad-Dln MahmUd, który 
sprawuje władzę nad Palmyrą"؛, postanawia wrócić do Damaszku. Szambelan prosi 
Isma'Tla o namiestnictwo, które otrzymuje. Opinie kronikarzy są jednoznacznie wrogie 
butydzkiemu wladcy; jeśli jednak nosi się z zamiarem zgładzenia hagiba, powstaje 
pytanie, po co przydziela mu warowne miasto. Pomimo wątpliwej postawy moralnej 
Sams al-Muluk jest dobrym strategiem i inteligentnym monarchą - czego dowiódl 
w trakcie swych btyskotliwych kampanii. Raczej złowróżbne mowy szefa policji wy- 
glądająna sprytną realizację z góry powziętego planu. Yusuf wysyla do Palmyry swe- 
go syna, który natychmiast przystępuje do wzmacniania obwarowań miasa:

„(529/1134) Na początku muharrama (pod koniec października) hagib Yusuf ibn Fayruz, 
szef policji Damaszku, uciekl do Palmyry ze strachu przed Sams al-Muluk Ismalem ibn 
Tag al-Muluk Burlm.

Wspomniany hagib zajmował wysoką pozycję w tyciu Sams al-Muluka, a jego zdanie bylo 
poważane we wstystkim, czego sobie tyCtyl. Jednakże jego czujność słabła i zamierza! prosić 
o warowną twierdzę, którą prtygotowalby na wypadek nieszczęścia, jakie mogłoby nastąpić. 
Wygłasza! mowy na temat pechowych wydarzeń losowych, jakie się wciąż zdarzają

Prtypadkiem emir śihab ad-Dln Mahmud ibn Tag al-Muluk, zamieszkały w Palmyrze, 

mużył się p rozdrażniony a im, postaw <؛ r ni٥j:؛٠ ؛ ٦:٠ب ؛  powrócić ث Da- maszku, by tam zamieszkać. Zaczął wię'c pisać do swego brata^ams al-Muluka, prosząc go 

o pozwolenie na przeniesienie się z niej - i nie przestawał nękać go, az Utyskal jego zgodę.
Yusuf ibn Fayruz znalazl więc cel, jakiego potrzebował. Jego sprawy potoctyly się la- 

twiej, zaczął rozmawiać z Sams al-Muluk Ismalem i przemawiać na rzecz swojej sprawy - 
a także zwracać się do wstyStkich dowódców i ważnych osobistości, którty mogli ułatwić 
mu zdanie. OtTtyma! zgodę i powierzono mu zarząd nad Palmyrą Objął miasto i zarząd 
nad nim, po Ctym ustanowi! swego syna, waz z zaufanymi ludźmi, namiestnikami dla jej 
obrony. Zaczął tez fortyfikować Palmyrę i naprawiać jej mury” ٥’٥ .
Argumentacja wskazuje albo na kaptyśny charakter śihab ad-Dina, albo też na jego 

udziat w spisku. Damaszek w owym czasie nie zalicza się do miast zdrowych - okolica 
jest malaryczna - w przeciwieństwie do lezącej na pustyni i stynącej ze znakomitego 
powietrza Palmyry. Ta ostatnia pozbawiona jest jednak wielkomiejskich roztywek. 
Opcja spiskowa wykazuje większą dozę prawdopodobieństwa - książę musi znaleźć 
się w Damaszku, zanim umrze jego brat.

Sams al-Muluk Isma'11 dowiaduje się 0 działaniach syna Yusufa w PalmyTze 
i h gi^ hez zwłoki ucieka jeszcze te؛ sam؛ piątkowej nocy waz ال grupątowarzyszy. Na drugi dzień wieści o ucieczce dochodzą do Uszu Si al-Muluka, któty pisemnie 

żąda wyjaśnień. Szambelan odpowiada mu, że pozostaje wiernym sługą i jedynie chro- 
ni miasto, na co emir, świadomy wymijającej treści listu, wpada w gniew؛”. Znów

673 Znana także pod imieniem Zumurrud hatun.
6’4 s. Runciman, op.cit., t. 2, s. 175.
675 Arab. Tadmur.
٥7٥ Ibn al-Qalanisi, op.cit., s. 386.
677 Ibidem, s. 387.
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należałoby postawie pytanie, czy znany z błyskawicznych decyzji Isma'1 pozostawiłby 
sludze, wobec którego powziął zdradzieckie zamiary, czas do następnego dnia?

W Damaszku autorytet wtadcy coraz bardziej podupada. Wśród ludności rozcho- 
dząsię szkalujące go pogłoski, ze wschodnim kolorytem opisujące występki Burydy. 
Do starych zarzutów dochodzą oskarżenia 0 brak szacunku dla wiary. Pretekstem 
staje się zatrudnienie przez niego do zbierania podatków pewnego Kurda z okolic 
Homs, znanego jako Budran al-Kafir؛؛*,  który nie zna islamu ani jego praw؛؛’, wtad- 
ca i jego Kurd stają się uosobieniem wszelkiego możliwego plugastwa - nie wspo- 
minając już o ich czynach. Coraz więcej ludzi, znaczących coś w czasach BurTego, 
trafia do lochu.

Nieszczęścia dopełnia zamiar oddania Damaszku Zangiemu, którego z kolei stra- 
szy, ze jeśli szybko nie przybędzie, przekaze miasto Frankom. Zdaniem Ibn al- 
-Qalanislego wszystko to czyni, aby zemścić się na tych, którzy go nienawidzą- czyli 
większości Damascenczyków. Sam zaś zaczyna przenosić pieniądze i kosztowności ze 
swojego skarbca do twierdzy had, w której zamierza osiąść؛*“.

Doprowadzeni do ostateczności dowódcy wojskowi i inni dostojnicy zawiązują spi- 
sek i zwracają się do starej hatun, Safwat al-Mulk, która wzywa syna i wyraża przy 
nim swoje oburzenie jego postępowaniem. Ponieważ na wizytę do matki emir nie za- 
biera świty, Zumurrud rozkazuje swoim niewolnikom zabić go, co ci niezwłocznie 
czynią Śmierć władcy następuje rankiem w środę 14 rabi' al-ahar 529 (1 lutego 1135) 
roku. Autor Ta ’rih dodaje jeszcze, że Isma'11 urodzit się w czwartek 7 gumada al-ahira 
506 (29 listopada 1112) roku o godzinie drugiej. Przez cale życie wierzyl w zdolność 
gwiazd do kierowania życiem ludzkim i ta świadomość w dużej mierze wpływała na 
jego poczynania؛*'.

W al-Kamil wizerunek Isma'lla staje się jeszcze bardziej demoniczny, autor kadzie 
nacisk na jego chciwość:

„(529/1135) W tym roku 14 rabT' al-ahar zostal zabity Sams al-Muluk Isma’11 ibn Tag al- 
-Muluk Bur ibn Tugtakin, wladca Damaszku.

Powodem jego śmierci bylo jego odrażające i tyrańskie postępowanie. Uciskal on ciężko 
pracujących ludzi i całą resztę mieszkańców jego ziem. Nie znal umiani w ferowaniu kar dla 
zdobycia pieniędzy. Ujawniło się jego rosnące skąpstwo i nikczemność ducha - tak. Ze nie 
pogardza! żadną niegodziwością a jego moralność byla godna potępienia. Nienawidziła go 
rodzina, towarzysze i obywatele. Następnie wydalo się. Ze napisal do 'Imad ad-Dina Zangie- 
go, wydając mu miasto i przynaglając do tychlego przybycia. Opróżnił miasto z zapasów 
i pieniędzy, a wszystko przewidzi do Sarhadu. sial wciąż posłańców do Zangiego, pogania- 
jąc go, by przybyl i grożąc mu: *Jeśli  opóźnisz przybycie, wydam je Frankom«. Zangi wy- 
ruszyt, a wiadomość o tym rozniosła się w Damaszku. Towarzyszy jego ojca oraz dziadka 
ogamął gniew i zmartwienie.

Donieśli o wszystkim jego matce, a ta zasmuciła się i zaniepokoiła. Obiecała im znaleźć 
rozwiązanie dla tej sprawy. Następnie wykorzystała okazję, że nie mial swoicli niewolni- 
ków. Kiedy ujrzala to, rozkazała wlasnym niewolnikom, by go zabili - i tak zginął. Poleciła 
tez porzucić go w jakimś miejscu domu, aby zobaczyli go jego niewolnicy oraz towarzysze.

٠” „Niewierny”.
٥” Na obron؟ Kurda należy powiedzie،, że inspeldorzy podatkowi nigdy w historii nie cieszyli si؟ sym- 

patią
‘٠٠ Ibn al-QalSnist, op.cit., s. 387-389.
“I Ibidem, s. 389-390.
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Kiedy ujrzeli martwego, uradowali się jego śmiercią i odczuli ulgę po uwolnieniu od jego 
z la. A urodzi! się w nocy w czwartek 7 gum d al-ahira roku 506.

Mówi się. Ze powodem jego śmierci bylo to. Ze hagibem jego ojca by! Yusuf ibn Fayrflz, 
który przejął od mego kierowanie jego ؛ar^wem - a następnie państwem Sams al- -Muluka. Zostal on obwiniony przez matkę ؛ams al-Muluka, a wieść o tym doarla do Sams 

al-Mulflka. Zajął się więc przygotowaniem zabójstwa Yusufa, a ten uciek! przed nim do 
Palmyry i obwarowa! się w niej, w końcu okaza! posłuszeństwo Sams al-Mulukowi, a ten 
chcial zabić swoją matkę. Wiadomość o tym dotarta jednak do niej i zabiła go z obawy przed 
nim.

Kiedy zosta! zabity, zapanowa! po nim jego brat Sihab ad-DTn Mahmud ibn Tag al-Muluk 

Bun. Zajął jego stanowisku, ludzie poprzysięgli mu wierność i umocni! się we w!adzy”6٥2.

Abu al-Fida’, abstrahując od tyranii Ismala, nie chce zajmować stanowiska 
w sprawie przyczyn jego śmierci i towarzyszących jej spisków:

„W dniu 14 rabT‘ al-ahar zosa! zabity Sams al-Muluk Ismail Ibn TurT Ibn Tugtakin. 
Urodzi! się 7 gumada al-ahira roku 506. Zabila go z zaskoczenia grupa ludzi, pozostających 
w zmowie z jego matką. Istnieją różnicę zdań co do przyczyny; mówiło się więc. Ze ludzie 
z uwagi na nadmiar niesprawiedliwości wspomnianego Isma’Tla, jego ucisk i konfiskaty, 
nienawidzili go i skarżyli się jego matce, ta zaś zawarla uklad z zabójcami. Mówi się także, 
że matka zostala oskarżona przez pewną osobę spośród towarzyszy jego ojca - by! to czlo- 
wiek zwany Yflsufem ibn FayrUzem. Isma’Tl chcia! zgładzić swoją matkę, więc zawarła 
uklad z zabójcami.

Ludzie ucieszyli się z jego śmierci, a kiedy zginął, zapanowa! po nim jego brat, Sihab 
ad-DTn ibn TurT, a ludzie popierali go”٥".
W międzyczasie do Damaszku pędzi, co koń wyskoczy, Zangi z naprędce zebrany- 

mi oddziałami. Wyprawa do Syrii stanowi znaczne ryzyko strategiczne, ponieważ ata- 
beg Mosulu ma za plecami wrogiego i wciąż groźnego kalifa al-MustarSida, który ma- 
rzy o uniezależnieniu się od Seldżukow. Perspektywa przejęcia syryjskiej metropolii 
przez Franków jest jednak na tyle przerażająca, że podejmuje to ryzyko. Można jedy- 
nie domyśla، się, jaki wplyw na te działania ma list, jaki Ismail otrzyma! od kalifa 
w sobotę 4 gumada al-ula roku 528 (2 marca 1134)٥84.

Zangi przybywa pod Damaszek o sześć dni za późno, w tym czasie młodszy brat 
zabitego emira umacnia swe panowanie, a na firmament syryjskiej polityki wschodzi 
nowa gwiazda, która zdominuje ją prawie do końca niezależności emiratu, MuTn ad- 
-DTn Unur:

„Po śmierci Sams al-Muluka do Damaszku dotar! ‘Imad ad-DTn Zangii i próbował go 
oblegać, w mieście Muin ad-DTn Unur, mameluk TugtakTna, wywola! pospolite ruszenie 
iw ten sposób zapanowa! nad sytuacją Kiedy Zangi nie widzia! juz możliwości zdobycia 
Damaszku, zawar! z jego mieszkańcami pokój i ruszy! z powrotem do swojego kraju”4".

682 Ibn al-Apr, op.cit., t. 6, s. 646-647.
6” Abu al-Fida’, وه.„'،., t. 3, s. 15.
6“ Ibn al-QalanisT, op.cit., s. 383. o wyprawie Zangiego na Damaszek wspomina też Usama ibn Mu- 

nqi٥. Usama ibn Munkid, nie ukrywając, że wojsko atabega napadlo na chłopów damasceńskich oraz zwra- 
cając uwagę na zapalczywo^، Salah ad-DTna, który by، może zmamowa! okazje, by zaatakować miasto 
z zaskoczenia - op.cit., s. 261-262.

685 Abu al-Fida’, op.cit., t. 3, s. 15. Obszerne relacje na temat okoliczności towarzyszących śmierci 
Isma'Tla można znaleźć również [w:] S.A. BargawT, op.cit., s. 267-268; R. Grousset, op.cit., t. 2, s. 56-58; 
s. Runciman, Dzieje..., t. 2, s. 175.
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Sihab ad٠DST Mahmud ibn T٥٥ al-Muluk Burl

Oblężenie Damaszku przez Zangiego

Po śmierci brata na tronie damasceńskim zasiada śihab ad-Din Mahmud i w bty- 
skawicznym tempie - z poparciem matki oraz Mu'ln ad-DTna Unura686 - umacnia 
swoją władzę687:

„(529/1135) W tym roku atabeg Zangi obiegi Damaszek. Stanął pod nim 1 gum da al- 
-ula (17 lutego 1135 roku), a powodem jego wyprawy bylo wspomniane juz poselstwo Sams 
al-Muluka -jego wladcy - i wezwanie do przejęcia miasta. Kiedy dotarty do niego pisma 
i posłańcy w tej sprawie, wyruszy! do Damaszku, ale Sams al-Muluk zostal zabity jeszcze 
przed jego przybyciem. Kiedy przekroczy! Eufrat, wyslal do niego posłańców, aby ustali، 
zasady kapitulacji. Ujrzeli oni. Ze zamiaty nie powiodty się, cho، zostali przyjęci z Itonorami 
i odesłani z dworną odpowiedzią. Zangi dowiedział się o śmierci Sams al-Muluka, jak rów- 
nieZ o warunkach uzgodnionych z Sihab ad-Dinem - i o tym. Ze ten u znal się za jego lenni- 

ka. Zangi nie zadowoli! się jednak tą odpowiedzią ruszyl do Damaszku i stanął pod nim. 
Ludność as-Sawadu ze strachu schroniła się w mieście i przyłączyła się do walki przeciw 
niemu (Zangiemu). Najpierw stanął na północ od Damaszku, a następnie przeniósł się do 
Maydan alHisar. Przypuszcza! ataki, ale ujrza! oczywistą silę, wielką odwag؟ i powszechną 
zgod؟, by z nim walczyć. Tymczasem widoczne si؟ stało. Ze Muin ad-DTn Unuz, mameluk 
dziadka wladcy, TugtakTna, kierowa! biegiem wydarzeń w mieście. Pokazal przy tym swą 
znajomość zagadnień oblęZniczych oraz walki. Wykazał si؟ równieZ zdolnościami, jakich 
nie widziano, co było powodem jego sukcesu i dojścia do wladzy - o czym jeszcze wspo- 
mnimy pćZniej”‘".

Po okresie tyranii Ismaila cala ludność Damaszku wiąże z nowym emirem wielkie 
nadzieje - tym bardziej Ze zasiada na tonie w towarzystwie wszystkich tych, którzy go

 często ؟Ze względu na niewielka różnicę w pisowni liter „r” oraz „z” w języku arabskim, jego imi أه
jest zapisywane jako „Unur” bądź „Unuz”. Grousset podaje tez wersję z odmienna wokalizacja: „Anar” - 
op.c،'،..t. 2, s. 59.

Abu al-Fida’, op.cit., t. 3, s. 15; Ibn al-Alir, op.cit., t. 6, s. 646-647; S.A. BargawT, op.cit., s. 267- 
-268; A. Ma’luf, op.cit., s. 158160.

٥“ Ibn al-AlTr, op.cit., t. 6, s. 647-648.
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na niego wynieśli. Jednocześnie trwa ożywiona korespondencja z Zangim, który właśnie 
przeprawia się przez Eufrat, przekraczając granic؟ syryjską w ar-Raqqa. Odpowiedz 
Mahmuda, choc uprzejmą pełna kurtuazji i zawierająca ofert؟ przyjęcia formalnego 
protektoratu atabega, nie zadowala Zangiego, który już si؟ widzi w roli wladcy zjedno- 
czonej muzułmańskiej Syrii. Jego dalsze postępowanie nie pozostawia cienia wątpliwo- 
ści co do intencji, ponieważ po drodze zajmuje nieszczęsną Ham؟, która - obok jeszcze 
mniej fortunnego Baniyasu - jest najczęściej zdobywanym i łupionym miastem Syrii 
w omawianym okresie. Atabeg Mosulu ma nadziej؟, że śmierć Isma'Tla doprowadzi do 
inflacji rozbieżnych ambicji pośród emirów i dowódców w mieście - należycie wygrane 
przeciwko sobie, nadal mogą umożliwić mu zawładnięcie Damaszkiem.

W drugiej polowie lutego staje pod syryjską metropolią i rozbija obóz w Ad 'Ada'
- na północ od miasa. Następnie, wraz z wojskiem, przenosi si؟ do Ad al-Qusayr na 
początku miesiąca gumada al-ula tego samego roku, w mieście trwają gorączkowe 
przygotowania do obrony.

Swoją dotychczasową postawą atabeg tchnął w obrońców najlepszego ducha walki
- rozpacz. Rozumieją oni, że w wypadku zdobycia miasta przez krwawego watażkę, 
którego tylko Ibn al-Atr nazwie potem „męczennikiem”, można si؟ spodziewać gra- 
bieży oraz rzezi na skal؟, jakiej miasto zaznalo dotąd tylko raz-w momencie zajęcia 
go przez SeldZuk. Ponawiane ataki do niczego nie prowadzą, a Zangi doświadcza 
typowych kłopotów wodza, zatrudniającego Turkmenów - brak natychmiastowych 
sukcesów, w połączeniu z niedosatkiem żywności, którą ciężko jest pozyskiwać na 
przełomie lutego i marca, skutkują narastającą dezercją w szeregach armii Mosulu. Po 
kilku dniach bezskutecznych starań Zangi znajduje si؟ w krytycznym położeniu - gdyby 
teraz si؟ wycofał, oznaczałoby to porażkę, ale przedłużanie oblężenia pozbawi toby go 
znacznej części oddziałów, a wygłodzona resztka mogłaby łatwo ulec sitom obrońców.

Z opresji niespodziewanie wybawia go dawny (i przyszły) wróg, kalif al-l^u- 
starSid؛ śląc poselstwo, na czele którego stanął ras Abu Bakr BiSr Ibn Karm ibn 

BiSr a!-٥azarT z aGazTry. Kalif śle atabegowi wyrazy szacunku, szat؟ honorową oraz 
polecenie odstąpienia od Damaszku. Zarazem zaprasza go do Mosulu, gdzie ma si؟ 
zająć niecierpiącymi zwtoki sprawami swego kraju oraz odbyć rozmowy z przebywa- 
jącym tam sułtanem Alp Arslanem. Deputacja wkracza do Damaszku 28 gumada al-ula 
529 (16 marca 1135) roku, a BiSrowi towarzyszy kadi Baha’ ad-DTn ibn aSahrazurT.

Obie strony pragną pokoju, a Zangi może wyjść z honorem, powołując si؟ na roz- 
kaz „księcia wiernych”, szybko więc dochodzą do porozumienia. Tego samego dnia 
w pi؟ k 28 gumada al-ula atabeg wkracza do Damaszku, ٥die udaje si؟ do meczetu 
OmajjadOw na modlitw؟ piątkową - oczywiście z minbanr ٥ wymienione zostaje imi؟ 
suttana Alp Arslana. Zangi zaprasza Mahmuda na rewizyt? w swoim obozie, ale jego 
stawa wiarotomcy ugrtintowata si؟ już na tyle, że przezorny emir posyta w zamian 
swego brata, Tag al-Muluka BahramSaha ibn Tag al-Muluka. Gospodarz przyjmuje go 
godnie i obdarza szatą honorową, po czym bez chwili zwtoki rusza w drog؟ powrotną 
już następnego dnia - czyli w sobotę. Ibn al-QalanisT daje wyraz,nieopisanej uldze 
mieszkańców Damaszku na widok odwrotu armii krwawego watażki؛’!.

Ciekawe, że Ibn al-QalSnisi konsekwentnie tytułuje kalifa „imamem” - op.cit., s. 392. 
690 Rodzaj kazalnicy.
6’1 Ibn al-Qalanisi, op.cit., s. 390-392. Zob. również: Ibn al-Aiir, op.cit., t. 6, s. 648; R. Grousset, op.cit., 

t. 2, s. 58-59; s. Runciman, Dzieje..., t. 2, s. 175-176.
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Zdobycie Homs

Poczynania aabega Mosulu nie cieszą się popularnością nawet w tradycyjnie 
sprzymierzonym z Irakiem mieście Homs. Synowie Hr Hana ibn Qaragy, którego 
zdradzieckie poczynania wobec Damaszku ukróciło większe jeszcze wiarolomstwo 
Zangiego, czują się zagrożeni. Kiedy dochodzą do nich wieści o oblężeniu Damaszku 
przez atabega oraz zajęciu przez niego Hamy, zwracają się do Mahmuda - a raczej do 
jego atabega ؛’؛ , Mu'in ad-Dlna Unura- z propozycją przekazania mu miasta w zamian 
za Palmyrę, która leży poza gtównym teatrem nieuchronnie zbliżających się działań 
wojennych - nikt bowiem nie żywi zhidzeń, że Zangi zadowoli się fonnalnym 
zwierzchnictwem. Pośrednictwa podejmuje się wciąż przebywający w Palmyrze Sayf 
ad-Dawla Yusuf ibn Fayruz. Jego motywacja jest dość ciekawa, ponieważ pragnie on 
objąć namiestnictwo Homs z uwagi na warowny charakter miasta - jak się wydaje, 
niemłodego już hagiba ogarnęła obsesja zapewnienia sobie „bezpiecznej emerytury”. 
Kronikarze nie wspominają o jego stosunku do zagrożenia ze strony Mosulu i Aleppo. 
Przedsiębiorczy szambelan udaje się do Damaszku, gdzie prowadzi długie rozmowy. 
W ich wyniku Homs waz z cytadelą przechodzi w ręce Ibn Fayruza. Mahmud wycho- 
dzi z wojskiem i przejmuje miasto w niedzielę 22 rabT' al-awwal 530 (30 grudnia 
1135) roku. Na spotkanie wychodzą mu: dotychczasowy gubernator Homs, Hamartaś 
oraz synowie Hr Hana wraz z rodziną Wkrótce wladca śihab ad-Din powierza naby- 
tek emirowi Unurowi - który z kolei ustanawia swym namiestnikiem Ibn Fayruza. 
Potem Damasceńczycy wracają do siebie, troszcząc się wcześniej o aprowizację Homs 
na wypadek oblężenia - okazuje się bowiem, że miasto jest niemal doszczętnie ogolo- 
cone z zapasów.

W zamian Hamartaś i synowie Hr Hana dostają Palmyrę, do której niezwłocznie 
się przenoszą.

Transakcja wywołuje wściekłość atabega, a namiestnik Zangiego w Aleppo, emir 
Siwar, wraz z namiestnikiem Hamy rozpoczyna najazdy na ziemie podlegające Homs. 
Wywołują one ożywioną korespondencję pomiędzy Damaszkiem a Mosulem, która 
prowadzi do ustania działań؛".

Wersja Ibn al-Atra jest nieco uboższa:
„(530/1135) W tym roku, 22 rabi al-awwal, śihab ad-Din Mahmud, władca Damaszku, 

zawładnął miastem Homs i jego cytadelą Jego władcy byli synami HTrhana ibn Qaraga, 
a gubernator miasta dzialal w ich imieniu. DraZnita ich częsta obecność wojsk 'Imad ad- 
DTna Zangiego w mieście i na jego ziemiach -jak również krzywdy, jakie wyrządzali oni 
żołnierzom i ludności. Posiali więc do Sihab ad-DTna, proponując. Ze oddadzą mu miasto, 
a on da im w zamian Palmyrę. Zgodził się, ruszyl do Homs i objął je we wspomnianym cza- 
sie. Przekazał im Palmyrę, a Homs przydzieli! w lenno mamelukowi swego dziadka, Muin 
ad-Dinowi Unuzowi. Ten zaś ustanowi! w nim jako przedstawiciela zaufanego człowieka 
spośród swych towarzyszy i wrócił stamtąd do Damaszku.

Kiedy Zolnierze Zangiego, którzy byli w Aleppo i Hamie, ujrzeli,jak Homs wyrwalo im 
się z rąk, rozpoczęli najazdy na jego domenę i grabieZe. Doszto między nimi do wielu poty- 
czek. Mu'Tn ad-Din poslal w tej sprawie do Zangiego i zapanował między nimi pokój’*".

٥” Tak tytuhrje go Ibn al-QalSnist.
Ibn al-QalSnist, op.cit., s. 397-398.

٥“ Ibn al-Atlr, op.cit., t. 7, s. 7.
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Abu al-Fida' podaje inny rok, choć tę samą dat؟ dzienną Jego datowanie jest wcze- 
sniejsze, niż moment objęcia przez Mahmuda tronu damasceńskiego, co czyni je nie- 
wiarygodnym:

„(528/1134) W dniu 22 rabT al-awwal (20 stycznia) wladca Damaszku, Sihab ad-DIn 
Mahmud ibn Bur, zawładnął miastem Homs i jego cytadelą Władcami Homs byli synowie 
emira QTrhana ibn Qar g, a gubernator byl mianowany z ich woli. Zdenerwowało ich to, jak 
bardzo Zangi mieszal si؟ w sprawy miasta i jego ziem, postali wi؟c do Sihab ad-Dina wia- 
domość. Ze wydadzą mu miasto, a on w zamian da im Palmyr؟. Zgodzil si؟ na to, objął 
Homs i nadatje w lenno mamelukowi swojego dziadka, MuTn ad-DInowi Unuzowi, a im 
oddal latiy^؟. Ki d wąjską w Aleppo i Hamie ؛pos zgy ؛rzejście Hojn w؟؛^e władcy 
Damaszku, ruszy ty na ziemie Homs. Sihab ad-DIn Mahmud posłał do Zangiego w sprawie 
pokoju i stosunki pomiędzy nimi unormowały si؟, a wojsko ‘Imad ad-DTna odstąpiło od 
Homs”®”.

Bazauuas

„(530/1136) W tym roku w Damaszku nastąpi! rozlam między jego władcą a wojskiem. 
Powodu dostarczy! lgb Yusuf ibn Fayruz, który byl największym hagibem u jego ojca 
i dziadka, a następnie przestraszy! si؟ jego brata, Sams al-Muluka, i uciek! przed nim do 
Palmyry. Kiedy nadszed! omawiany rok, poprosi!, aby wolno mu bylo przybyć do Damasz- 
ku. Ba! si؟ jednak oddziału mamelukdw, ponieważ krzywdzi! ich i postępowa! wobec nich 
haniebnie. Wszyscy oni byli wściekli na niego - szczególnie za wydarzenia związane z pa- 
nowaniem Sams al-Muluka - o których byla juz mowa. To on doradzi! mu zabicie grupy 
niewinnych ludzi i zabójstwo Sawinga ibn Tag al-Muluka - wszyscy oni stali si؟ jego nie- 
przejednanymi wrogami.

Kiedy teraz poprosi! o pozwolenie na przybycie do Damaszku, uzyska! je. Odsuną! tez 
od siebie oddzial emirów i mameluków, którzy mu dotychczas towarzyszyli. Przerazili si؟ 
wi؟c. Ze uczyni im to, co poprzednio. Nie zerwa! jednak kontaktu z nimi, aZ zawarli przy- 
mierze i zloZy! im przysięg؟ oraz własną osobą zagwarantował. Ze niczego im nie zrobi. Na- 
stępnie zaangaZowa! si؟ w wiele spraw, a jego wrogowie uradzili, by go jednak zgładzić. 
Kiedy jecha! polem z Sams al-Mulukiem. u jego boku podążał emir o imieniu BazawaS®”, 
który prowadzi! z nim rozmow؟. w pewnym momencie zadaj mu cios mieczem i uśmierci!. 
Zawieziono go i pochowano w grobie jego ojca w al-’Aqiba®97.

Po tym czynie BazawaS i mamelucy lękali si؟ Sams al-Muluka i nie odwaZyli si؟ wejść 
do miasta, tylko stanęli przed nim. Posiali do wladcy, domagając si؟ spełnienia ich Żądań. 
Ten zgodzi! si؟ na niektóre, ale oni nie zaakceptowali tego. Następnie ruszyli do Baalbeku, 
którego władcą by! Sams ad-Dawla Muhammad ibn Tag al-Muluk, i przyłączyli si؟ do nie- 
go. Dołączyło do nich wielu Turkmenów oraz innych ludzi i zaczęli szerzyć zepsucie. Do- 
szlo do korespondencji, która zakończyła si؟ zgodą na wszystko, o co prosili. Na tym stanęło 
i wzysc^ zloZyli przysięgę. Wrócili wi؟c do Damaszku, ale nie weszli ٠do miasu. Wyszedł 

wierności. Bazawaś został dowódcawojska - a mialo to miejsce w miesiącu Sa'ban. Zakoń- czyi si؟ spór i wkroczyli do miasta’ 9٣ ن؛ an ń

٥” Abu al-Fida’, op.cit., t. 3, s. 17.
69® U Ibn al-QalanisTego: Bazwag.
6’7 U Ibn al-Qalanisiego: a!-'Aq!biyya.
®” Ibn al-AlIr, op cit., t. 7, s. 7-8.
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Pokojowo nastawiony Ibn Fayruz zostaje usunięty przez żądnego agresywnej poli- 
tyki wobec Franków BazawaSa. Ibn al-Qalanisi podaje nieco więcej szczegółów. Tak 
więc zabójstwo ma miejsce w środę 27 gum d al-ahira (2 kwietnia 1136) na placu 
modlitewnym pod Damaszkiem. BazawaS przez godzinę zabawia hagiba rozmową 
a kiedy towarzyszący mu ludzie oddalają się, dobywa miecza i tnie z calej sily w twarz, 
odcinając mu głowę. Ibn Fayruz przez następną godzinę pozostaje na placu, bowiem 
śihab ad-Din i jego towarzysze zdążyli już udać się do domu. Następnie ciato zamor- 
dowanego przeniesione zostaje do meczetu, zbudowanego przez jego ojca, gdzie osta- 
tecznie spoczywa. BazawaS, Sunqur i grupka bliżej niezidentyfikowanych „mlodzien- 
ców” posyłają do Mahmuda i jego matki, bez ich przebaczenia bowiem nie chcą wcho- 
dzić do Damaszku. Ponieważ nie wszystkie ich postulaty spotykają się z życzliwością 
wladcy, ruszają w kierunku Margu i tam stają na noc. Potem idą do Tali Rahit, a dopie- 
ro stamtąd w kierunku Baalbeku. Zwlekają - być może w nadziei, że w drodze dości- 
gnie ich wiadomość o ułaskawieniu. Na miejscu wychodzi im naprzeciw emir Sams 
ad-Dawla Muhammad ibn Tag al-Muluk, wladca Baalbeku, któty zawiera z nimi 
przymierze, a oni przechodzą pod jego rozkazy. Dalej buntownicy ślą do Damaszku 
pisma z pogróżkami - grożą wręcz, że jeśli Mahmud nie przychyli się do ich żądań, 
zrzucą go z tronu. Ultimatum brzmi o tyle groźnie, że mamelucy mają pod rękgoto- 
wego kontrkandydata do objęcia tronu. Ostateczne wladca ulega, a Bazawaś obejmuje 
dowództwo nad armią damasceńską699.

Uklad z BazawaSem ma na celu skierowanie agresji jego oraz jego popleczników na 
państwa krzyżowców, jednak rachuby te zawodzą i Mahmud staje w obliczu narastają- 
cego ktyzysu wewnętrznego. Próbuje budować wokół siebie przeciwwagę dla ambit- 
nego Turka i jednym z ludzi, na których zamierza się oprzeć, jest gubernator Sarhadu 
i Bura, Amin ad-Dawla KimiStakln al-Atabekl, którego wyróżnią szczególnymi hono- 
rami w niedzielę 24 gumada al-ula roku 530 (29 lutego 1136)؛“.

KimiStakln trzeźwo ocenia jednak sytuację i zamiast walczyć z wpływami Baza- 
waśa, w pierwszej dziesiątce ragaba opuszcza Damaszek. Pretekstem staje się polowa- 
nie؛“' oraz konieczność inspekcji powierzonych sobie ziem, które dotknęła plaga sza- 
rańczy. w rzeczywistości emir ucieka do Sarhadu w trosce 0 wlasne życie, na które 
zaczynają nastawa „młodzieńcy”3“؛.

Ośmielony sukcesami natury politycznej Bazawaś uderza w jeden z ostatnich fila- 
rów tradycyjnego społeczeństwa Damaszku - ród as Sufi, którego członkowie od daw- 
na piastują wysokie godności - z urzędem ra'lsa miasta na czele. Oficjalne stanowisko 
jest takie, że glowa rodu, Muhyl ad-Dln Abu Dawad al-Mufarrag ibn aHasan ibn al- 
-Husayn as-Sufi wzbudza gniew nie tylko tureckiego watażki, ale również butydzkiego 
wladcy. Ten ostatni jednak ma na razie niewiele do powiedzenia i jedynie stara się

Ibn aI-Qalanisi, op.cit., s. 398400. Dość wyczerpujący opis wydarzeń podaje również Runciman: 
Dzieje...,{. 2,s. 179.

’٠٥ Ibn al-Qalanist, op.cit., s. 398.
 - Polowanie bylo ulubioną rozrywką muzułmańskiej arystokracji wojskowej owych czasów اه’

i późniejszych; szerzej na ten temat - wspomniany już Usama ibn Munqii op.cit. oraz s. Milczarek, Kultu- 
ra łowiecka w kwiecie islamu, Warszawa 2002. w polskiej sztuce również utrwaliły si؟ ślady zamiłowania 
muzułmanów do łowów - zwłaszcza z użyciem zwierząt - np. obraz s. Chlebowskiego Polowanie 
z sokołami sultana Achmeda III z 1873 roku (Orient w sztuce polskiej, katalog. Muzeum Narodowe 
w Krakowie, Kraków 1992, fot. 142).

’٥2 Ibn al-Qalanist, op.cit., s. 402.
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łagodzić prześladowania możnego rodu. Kroniki wspominają 0 jakichś niejasnych 
„sprawach, które budzily odraz؟”, a których mial si؟ dopuszczać ras, jednak brak 
wyszczególnienia owych występków budzi wątpliwości co do ich zasadności. Jak si؟ 
wydaje, znaczną roi؟ w zamysłach spiskowców odgrywają względy materialne. Konfi- 
skaty majątków co zarnozniejszych obywateli uchodzą za popularny form؟ ratowania 
budżetu w warunkach braku poszanowania prawa przez rządzących7“ :

Dziś metoda ta robi zawrotną karierę, przewrotnie zakamuflowana pod pojęciem fiskalizmu. 
Ibn al-QalanisT, op.cit., s. 404405.

.Ibidem, S.41O؛“’

„(530/1136) W piątek 17 ramadana (19 czerwca) tego roku pod nowym meczetem zostal 
zabity ras Damaszku, MuhyT ad-DIn Abu Dawad al-Mufarrag ibn al-Hasan ibn al-Husayn 
as Sufi, kiedy modli! si؟ we wspomnianym dniu. Powodem jego śmierci bylo potępienie ze 
strony wladcy Damaszku, emira śihab ad-DTna Mahmuda ibn Tag al-Muluka, emira Baza- 
waśa i hagiba Sunqura, jakie ściągnęły na jego głowę sprawy, o których doszly ich wieści - 
jak również pewne dotyczące go kwestie, które budzily ich obrzydzenie. Zaczęli pracować 
nad zniszczeniem go, a rozważali też zajęcie jego mienia. Decyzje dotyczące sposobu zapa- 
dty w obozowisku w Hawranie.

Wspomniany ras wcześniej odłączył się od nich w Hawranie i wrócił do Damaszku, by 
leczyć chorobę, jaka go dotknęła. Kiedy zapadty między nimi ustalenia w tej sprawie i wró- 
ciii do miasta - a wspomniany ras wyszedl im na spotkanie z oddziałem - to kiedy powitał 
ich, rozmowa potoczyła się tak, jak uzgodnili. Odpowiedział im szorstko, więc poczuli do 
niego urazę, przez co ostatecznie porzucili myśl o pojmaniu go i podjęli decyzję, by go zgla- 
dzić - ajuZ wcześniej doszty go wieści o ich postanowieniu, by go zniszczyć, zabierając mu 
pieniądze. Zalecano mu czuwanie nad sobą i zręczne unikanie szkody. Nie zajął się potrzeb- 
nymi sprawami i zginął uciśniony - zabity bez powodu stal się męczennikiem, a reszta jego 
bliskich została uwięziona. Po pani dniach poprosili, aby pozwolono im udać się do Sarhadu 
w obronie przed ziem i by ugasił plomien niezgody. Pozwolono im więc na to i ci, którzy 
chcieli, udali się tam”’“4.

had staje si؟ nieoficjalną Mekką dla ludzi zagrożonych przez Bazawaśa. Po 
pewnym czasie nastroje w Damaszku opadają na tyle, że członkowie rodu aSufi za- 
czynają myśleć o powrocie. Cieszą si؟ ogromnym autorytetem wśród mieszkańców 
syryjskiej metropolii, niepopularny Turek nie może dłużej nalegać na pozostawienie 
ich na wygnaniu. Mahmud korzysta wi؟c z nadarzającej si؟ okazji i, po długiej kore- 
spondencji, zezwala im na powrót i zwraca zajętą własność - nie ma jednak mowy 
o skonfiskowanych pieniądzach. Przybycie wygnańców wzbudza fal؟ powszechnego 
entuzjazmu - jak si؟ można domyślić, będącą w istocie wyrazem sprzeciwu wobec 
wpływów BazawaSa:

„(531/1137) W roku 531 do Damaszku naptywa korespondencja, której autorami są emir 
Abu al-Fawaris al-Muslb ibn 'Ali ibn al-Husayn as-Sufi i grupa ludzi mieszkających w Sar- 
hadzie. Emir Amin ad-Dawla KimiStakln al-AtabekT, gubernator Sarhadu, napisal też do 
emira Sihab ad-DTna Mahmuda ibn Tag al-Muluka oraz do emira Suga' ad-Dawla Bazwaga 
i do hagiba Asad ad-DTna Ukaza, prosząc 0 pozwolenie na ich powrót do Damaszku. Zwró- 
ciii si؟ również z prośbą o zwrot własności, jaką im zajęto. Wywiązała si؟ nie długotrwała 
korespondencja w tej zbiorowej sprawie i listy powtarzaty si؟, aż osiągnęli porozumienie. 
Ucieszyli si؟, stysząc o zgodzie. Na spotkanie im wyszli z miasta prości ludzie i arystokra- 
cja, okazując radość. Wkroczyli do miasta w pierwszej dziesiątce ragaba (w drugiej polowie 
marca) i zwrócono im wszystko, 0 co prosili”7“؛.
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Ibn al-At r jeszcze bardziej entuzjastycznie podkreśla zalety członków rodu i po- 
wszechną dla nich sympatię. Dodaje również, że Ibn as-Sufi po powrocie przejmuje 
obowiązki rasa - niejako przypisane jego rodzinie:

„(531/1137) W tym roku z Sarhadu do Damaszku powróci! Muayyid ad-Din Abu al- 
Fawaris Al-Musib ibn 'Ali ibn al-Husayn - znany jako Ibn as-Sufi. Wcześniej jego rodzinę 
wygnano z Damaszku do Sarhadu, gdzie pozostali aż dotąd, po czym wrócili. Ibn al-Fawaris 
objął urząd rasa w Damaszku - a by! on lubiany przez jego mieszkańców i zyska! ogromny 
wptyw. Jego urzędowanie bylo wspaniale, a zalety oczywiste”7“.

Powrót rodziny a.؟-Sufi do Damaszku wyznacza kres narastania wewnętrznych 
wpływów BazawaSa, który odtąd kieruje swoje zainteresowania na zewnątrz, usiłując 
zdobyć autorytet w walce z Frankami. Jest to także faktyczny początek końca efeme- 
rycznej kariery watażki.

W tym samym roku Ibn al-Qalanisi podaje nam ciekawostkę, która pozwala we- 
jrzec w tajniki prowadzenia polityki monetarnej, która, jak często w warunkach prowa- 
dzenia kosztownych wojen, prowadzi do psucia pieniądza poprzez zmniejszanie w nim 
zawartości szlachetnego kruszcu:

„(530/1136) Pod koniec tego roku przybył człowiek, znany jako al-Asma'1 ad-DTwan aś- 
-Sihabi i poprosi! o pozwolenie na bicie dinarów w Damaszku. Ich próba miala wynosi، 
1/2.1/4 i 1/8 zawartości czystego złota, a resztę stanowi، mialo srebro oraz miedź. Powtarza! 
swą prośbę tak dhrgo, aż uzyska! zgodę i postanowiono bić dinaty w ten sposób. Ze monety 
będą miaty wygrawerowane imię imama ar-Raśida bi-Llah, księcia wiernych, oraz sultana 
Sihab ad-Dina al-Muaama Mahmuda”7٥7.

Rok 530 (1136) naznacza wiele gwałtownych zjawisk przyrodniczych, jak gdyby 
zapowiadających zbliżające się burze dziejowe. Ciekawe, że Ibn al-Qalanisi raz do 
datowania używa miesięcy kalendarza muzułmańskiego - księżycowego, innym razem 
zaś kalendarza słonecznego - w istocie lokalnej odmiany kalendarza juliańskiego7®8:

„(530/1136) W końcu dnia w środę 24 ayySra podniosty się nad Damaszkiem czarne 
chmuty, zacieniając caty świat. Powietrze wyglądało jak w nocy. Następnie pojawiła się 
czerwona chmura, która rozświetliła świat - patrzący na nią musia! myśleć. Ze to płonący 
ogień. Przed tym jeszcze zawia! gwałtowny wiatr, któty obali! wiele drzew. Mówi się. Ze 
w tym samym czasie i 0 tej samej godzinie w Hawranie spad, ogromny grad i intensywny 
deszcz, który wypełnił wiele wadi, w nocy spad! ulewny deszcz, od którego Barada podnio- 
sla się w stopniu, jakiego nigdy nie widziano °9.

[...] (530/1135) W dniu 13 muharrama (23 października) tego roku Bóg Najwyższy ze- 
s!a! obfity deszcz, letóry pokty! rejon Damaszku tak. Ze poptynęty w dl i kaniony górskie. 
Podniósł się poziom wody w rzekach tak. Ze się wymieszały. Wystąpiła z brzegów rzeka 
YazTd, rzeka Baniyas oraz kanaty i spotkaty się ich wody. Stanęły mlyny, a woda wdarta się 
do niektórych domów w al-'Aqiba7'٥. Grapa wiekowych szejchów wspomniała. Ze nigdy nie 
doświadczyli takiego czasu”7".

7“ Ibn al-Apr, op.cit., t. 7, s. 18.
7٠7 Ibn al-QalanisI. op.cit., s. 405.
7٥٠ Na temat zastosowań kalendarza słonecznego na Bliskim Wschodzie - zob. A. Bieniek, A. Bieniek, 

Sezonowo؛، w średniowiecznym rolnictwie Bliskiego Wschodu no podstawie kalendarza syryjskiego za- 
mieszczonego w dziele „Kitab adiaib al-machlukat wa gharaib al-mawd؛udat" al-Kazwiniego, ١دلههآلإل  
.ci Botaniczne”, vol. 42, no. 2, Kraków 1998, s. 17-22؛

71” Ibn al-Qalanisi, op.cit., s. 403.
71° Poprzednio Ibn al-QalSnisi nazywal tę miejscowo؛، alAqlbiyya.
7" Ibn al-QalSnisi, op.cit., s. 403.
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O kataklizmach wspomina również Ibn al-Atr, choć podaje inną dat? roczną:

„(531/1137) W tym roku, 24 ayyara, w Syrii pojawiła si? czarna chmura, odktórej po- 
ciemnia! świat i powietrze stalo si? ciemne jak w nocy. Potem pojawiła si? czerwona chmura 
- jak gdyby ogień, który oświetli! świat. Powiały porywiste wichry, które obaliły wiele 
drzew. Najsilniej bylo to odczuwalne w Hawranie i Damaszku. Następnie nadszedł gwal- 
towny deszcz i wielki grad””2.

Po zamordowaniu raisa Damaszku Yusufa ibn Fayruza, otoczony powszechną 
już niemal niechęcią mameluk turecki, Bazawaś, pragnie się jako؛ wykazać, więc 
w ragabie 531 (marzec-kwiecień 1137) roku najeżdża z wojskami emiratu hrabstwo 
Trypolisu.

Wedle Wilhelma z Tyru, chrześcijanie libańscy zdradzają Ponsa, przeprowadzając 
muzułmanów potajemnie przez przełęcze Libanu na równinę nadmorską. Zaskoczony 
Pons z nielicznym hufcem stawia BazawaSowi czota pod miejscowością al-Kura 
w Libanie؛'’.

Ibn al-QalanisT twierdzi, że hrabia wychodzi w pole na czele samych oddziałów 
konnych. Starcie kończy się druzgocącą klęską chrześcijan i śmiercią samego wtadcy. 
Pons zdotal, co prawda, schronić się w górach, ale, rozpoznany i wydany przez pewne- 
go wieśniaka, zostaje na miejscu zabity przez muzułmanów, w ręce Damasceńczyków 
wpada także biskup Trypolisu, Gerard, ale, nierozpoznany przez zwycięzców, zostaje 
później wymieniony z Frankami wśród pospolitych jeńców. Bazawaś opanowuje jesz- 
cze kilka fortów przygranicznych, w tym warownie w samej al-Kura oraz WadT ibn 
Ahmar4'؛. Nie ważąc się na zaatakowanie stolicy hrabstwa, turecki mameluk po jakimś 
czasie wycofuje się z bogatymi lupami do Damaszku'5. Ibn al-QalanisT, jak często, 
podkreśla niearabski charakter starć, przypisując działania wojenne muzułmanów wy- 
łącznię Turkmenom:

„(531/1137) W ragabie (marcukwietniu) tego roku emir ruszyl z licznym wojskiem 
Turkmenów w kienmku Trypolisu. Pojawi! się tam jego hrabia”؛ z wojskiem. Starli się, 
a Bazwag rozbil go, zabi! dużą liczbę jego żołnierzy i zawładnął twierdzą WadT ibn 
Ahmar””’.

Ibn al-Atr dodaje zaś, że oddziały damasceńskie w znacznej części rekrutują się 
z dołączających po drodze, żądnych łupów Turkmenów. Wyjaśnia to, dlaczego ma- 
meluk nie atakuje samego Trypolisu - pomijając już groźbę nadejścia odsieczy z Jero- 
zolimy, niezdyscyplinowani koczownicy opuściliby jego armię już po kilku dniach 
oblężenia, w al-Kamil możemy także przeczytać, że rozgromione wojsko Ponsa, choć 
w ztym stanie, dociera jednak do stolicy hrabstwa, co w logiczny sposób nawiązuje do 
informacji, jakoby Pons prowadzi! jedynie - albo gtównie - konnicę:

712 Ibn al-A٥r, op.cit., t. 7, s. 17-18.
”’ Dziś znana pod tą samą nazwą w kronikach łacińskich starcie nazywane jest bitwą pod Mont Pólerin 

(Górą Piel-a).
714 Najprawdopodobniej twierdza zwana przez Franków: „Yahmur”; a przez muzułmanów również: „Al- 

-Hisn al-Ahmar”.
”5 Wilhelm z Tyru, op.cit., XIV, 23, s. 640, za: s. Runciman, Dzieje..., t. 2, s. 179; Ibn al-QalanisT, 

op.cit., s. 406,412; R. Grousset, op.cit., t. 2, s. 67.
.Arab, qumis - komes ؛71
7‘7 Ibn al-QalanisT, op.cit., s. 406.
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„(531/1137) W ragabie (marcu-kwietniu) tego roku wojsko damasceńskie wraz z do- 
wódcą, emirem BazawaSem ruszylo do Trypolisu syryjskiego, w drodze w dużej liczbie 
dołączyli do niego Turluneni oraz inni Żądni łupu ludzie. Kiedy hrabia, jego wladca, usłyszał 
o ich zbliżaniu się do jego ziem, wyszedl do nich ze swym hufcem. Starli się z nimi, a Fran- 
kowie zostali rozgromieni i wrócili do Trypolisu w zlym stanie - zabito wielu spośród ich 
konnych oraz znanych rycerzy. Muzułmanie długo lupilijego ziemie i obiegli twierdzę WadT 
ibn Ahmar. Zawładnęli nią siłą, zrabowali wszystko, co w niej bylo, zabili obrońców i wzięli 
w jasyr kobiety oraz dzieci. Pojmali tez mężczyzn, więc ci okupili się dużą ilością pieniędzy. 
Wrócili do Damaszku nietknięci”* 7”.

718 Ibn al-Atlr, وه.„'،., t. 7, s. 15.
7'٠ Wilhelm z Tyru, op.cit., s. 640, za: R. Grousset, وه.„',., t. 2, s. 69.
720 Wilhelm z Tyru, op.cit., XIV, 26, s. 645-647, za: s. Runciman, Dzieje..., I. 2, s. 180; Ibn al- 

-Qalanisi, وه.„'،., s. 414.
72‘ Gwardia związana z danym władcą zwana byla potem od jego imienia. Tak więc, ludzie Sams al- 

-Muluka Isma'ila nosili nazwę „aSamsiyya”, a w przyszłości żołnierze pogromcy krzyżowców, Salah ad- 
-Dina (Saladyna) nazywani będą„a?-Sa lahiyya”.

722 Nie wiadomo, czy chodzi o miesiąc gumada alula, czy też gumada al-ahira - moZe więc chodzi، 
o okres od końca stycznia do końca marca 1138. Zestawienie dni tygodnia wskazuje na niedzielę 27 lutego 
1138 (14 gumada al-ahira).

Tryumf nie pociąga za sobą zgubnych dla Trypolisu konsekwencji. Wkrótce Raj- 
mund II, syn Ponsa, bierze na chrześcijanach libańskich pomst؟ za śmierć ojca - zara- 
zem zabezpieczając obie flank na wypadek przyszłych dzian wojennych, wycina zdrajców, a ich zony i dzieci zabiera jako niewolnik w do Trypolisu'٥:

Bazawaś konsekwentnie unika Damaszku, w następnym roku korzysta z nieobec- 
nosci patriarchy Jerozolimy i pustoszy caly kraj aż po bezbronny w tym momencie 
Nabulus, gdzie każę ściąć wszystkich mieszkańców. Boi si؟ jednak zbytnio osłabi، 
Franków, którzy w tym samym czasie prowadzą zaciekle walki z Zangim na północy 
i wstrzymuje dalsze operacje. Nawet ten żądny krwi wafoZka rozumie pierwszą zasad؟ 
polityki damasceńskiej - utrzymanie w Syrii równowagi’2".

Kiedy wyczerpują si؟ możliwości prowadzenia wojny, Bazawaś wraca do Damasz- 
ku, gdzie wyczuwa narastającą wrogość i stara si؟ żyć możliwie niezauważony. Jest na 
to jednak za późno. Do żądnych zemsty mieszczan dołączają pozostali przy życiu żol- 
nierze Sams al-Muluka Ismaila, zwani as-Samsiyya’2'. w dniu 6 ؛a'bana roku 532 
(18 kwietnia 1138) mameluk zostaje zgładzony w cytadeli damasceńskiej. Oczywiście, 
nikt nie zadaje sobie trudu wytoczenia mu procesu, pomimo że Damaszek słynie ze 
znakomitych prawników, którzy dostępują najwyższych urzędów w Bagdadzie:

„(532/1138) W niedziel؟ w polowie gumada7" emir Bazwag ruszyl z Damaszku ze 
swoim wojskiem na Franków, a jego stosunki z Sihab ad-Dinem popsuty si؟ z uwagi na jego 
arogancję i czynione z to. Wytknięto mu nieprawość postępowania, jawność jego zdrady, 
nikczemnoSC i rozmiary jego glupoty oraz ogrom jego ztych czynów. Przez jakiś czas prze- 
bywat poza miastem, a następnie jego sytuacja polepszyła si؟. Wrócił więc do miasta i za- 
mieszkat w nim, zachowując si؟ poprawnie i żywiąc wielkie nadzieje.

Sihab ad-Din zgtadzit go - zabit go w cytadeli damasceńskiej rękami ludzi Sams al- 
-Muloka w poniedziałek 6 Sa'bana (19 kwietnia). Sihab ad-Din zemści،- si؟ na nim za rzeczy, 

jakich nie cierpiał i z ich powodu czul do niego odraz؟ - nadużywa! on mianowicie pieni؟- 
dzy z podatków, trwoniąc je na wydatki wedle własnej woli. Do zabicia go wtadca użył pod- 
stępu; okazywał mu przyjaźń i uspokajał go, aż znalazt dogodną sposobność i dopadl go 
w Qubbat al-Warad (Kopule Róż) w swoim domu w cytadeli.
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Wcześniej wyznaczy! grup؟ Ormian as-Samsiyya - towarzyszy swych konnycli przejaz- 
dek - i z nimi postanowi! zabić go, kiedy tylko będą mogli uczynić to pod nieobecność jego 
towarzyszy. Zabili go więc, wynieśli zawiniętego w sukno do grobowca, zbudowanego dla 
jego zony, i w nim zostal pochowany”’؛’.

W cieniu Bizancjum i Mosulu

Zaniepokojony wzrostem aktywności militarnej w emiracie, który wciąż mu si؟ 
wymyka, Zangi zamierza ukrócić poczynania Bazawaśa i wyrusza z Mosulu, kierując 
si؟ najpierw do Aleppo. Wieści 0 tym dochodzą do Damaszku w abanie 531 (kwiet- 
niu-maju 1137) roku. Następnie atabeg wychodzi z Aleppo w piątek 16 ram d na 
(7 czerwca) tego roku i w lipcu staje pod Homs, które pozostaje w rękach wytrawnego 
polityka, Muin ad-Dina Unura. Gubernator zrazu kategotycznie odmawia poddania 
miasta, twierdząc, że należy ono do Sihab ad-DTna, a następnie sptytnie zwodzi Zan- 
giego, starając się zyskać na czasie. Rajmund II rusza z odsieczą, ponadto pod Homs 
dociera wysłannik cesarza Jana Komnena, gotującego się właśnie do nowej krucjaty 
bizantyjskiej. Wojska Mosulu odstępują więc od miasta 20 śawwala (11 lipca) i ude- 
rzająna frankijskątwierdzę Ba'rin, którąz zaskoczenia opanowują:

„(531/113?) Doszły wieści z^ółnocy. Ze emir atabeg 'Imad ad-DTn wyruszy! z wojskiem 
z Aleppo w piątek 16 ramadana™ (7 czerwca) tego roku i rozbil obóz pod Homs, atakując 
je. Wtedy dotarl do niego wysłannik wladcy Bizancjum”’؛؛.

Następnie Zangi rusza na Typolitanczyków, którzy cofają się przed nim. z pomocą 
przybywa im król Fuko, którego wyczerpane drogą oddziaty zostają zmasakrowane 
przez muzułmanów’2؛. Na rozpaczliwy apel wladcy Jerozolimy zbiera się odsiecz 
z Antiochii i Edessy pod komendą patriarchy Jerozolimy, Wilhelma. To właśnie pod 
nieobecność patriarchy Bazawaś przypuszcza swój ostatni atak na ziemie Franków - 
zresztą w Sawwalu tego roku zawarty zostaje pokój pomiędzy 'Imad ad-Dinem a Da- 
mascenczykami. Szczęśliwie dla Fulka, który z niedobitkami swoich wojsk clironi się 
w twierdzy Montferrand, Egipt przezywa problemy wewnętrzne i nie angażuje się 
w ten niebezpieczny dla krzyżowców epizod. Nieświadomy zbliżania się odsieczy król 
Jerozolimy oddaje twierdzę Zangiemu na bardzo dogodnych warunkach a atebeg - 
o dziwo - po raz pierwszy chyba w swoim życiu dotTzymuje umowy’2’. Runciman 
wyczerpująco wyjaśnia powody niespodziewanej łagodności krwawego Turka:

„Jednakże Zangi podjął decyzj؟ całkowicie świadomie. Oddanie mu Montferrand wcale 
nie bylo niską ceną. Opanowanie tego zamku przez muzułmanów położyło kres penetracji

.Ibn al-QalanisT, op.cit., s. 414415 ’؛’
724 Z konwersji dat wynika. Ze by! to poniedziałek, ale nigdy nie wiadomo do końca, jakim kalendarzem 

posługiwał się autor - poza tym pamięć ludzka bywa zawodna w tak szczegółowych kwestiach.
.Ibn al-QalanisJ, op.cit., s. 409 ؛72
72٥ Opis bitwy pozostawi! nam Usama ibn Munkid (op.cit., s. 32-33).
727 Ibn al-QalanisT, op.cit., s. 407412; Ibn al-Attr, op.cit., t. 7, s. 15; R. Grousset, op.cit., t. 2, s. 69; Wil- 

helm z Tyru. op.cit., XIV, 26, s. 645-647, za: s. Runciman, ٥٠'،..., t. 2, s. 180-183. Runciman podal też 
wyczerpujący opis kampanii.
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Franków w dolinie górnego Orontesu. w dodatku dzięki znakomitemu poloZeniu tej warow- 
ni Zangi mógł mieć na oku Hamę’ ؛٥  i podlegle Damaszkowi miasto Homs. Zajęcie zamku 
bez walki Zangi uważał za sukces, ponieważ nie chcial ryzykować bitwy z posiłkowymi 
wojskami frankijskimi w miejscu położonym nad samą granicą państwa damasceńskiego, 
którego wladcy czyhali na każde jego potknięcie”’؛’.

„(532/1137) Pierwszym dniem byl poniedziałek na początku muharrama (19 września) - 
20 ay la. w tym dniu dotarl do Daniaszku hagib H an który by, posiany do wladcy Bi- 
zancjum, a د z nim pose, atabega al-malik 'ImSdad-DTna” ’٥.

Rusza potężną machina wojskowa Bizancjum. Po ukorzeniu się Antiocliii oddziały 
Jana Komnena kierują się ku Aleppo, a jednocześnie Frankowie zrywają pokój z Zan- 
gim3؛'. Władcę Mosulu i zarazem Aleppo wieści o tym zastająw trakcie kolejnej kam- 
panii na ziemiach damasceńskich:

„(532/1137) W tym roku, w muharramie, atabeg Zangi dotarl do Hamy i wyruszy, z niej 
do alBiqa' oraz Baalbeku. Zawładnął twierdzą Al-Magdal”؛, która należała do wladcy Da- 

maszku. Posla, do zarządcy Baniyasu, a ten podporządkował mu się - to miasto również 
podlegało wladzy Damaszku. Ruszy, do Homs, obieg, je - i dlugo pod nim walczy,”’".

I w relacji Ibn al-Qal nisiego:

„(532/1137) W dniu 14 muharrama (2 października) atabeg dotart ze swoim wojskiem 
do Hamy. a potem wyruszy, z niej, kierując się z podległymi mu oddziałami w stronę al- 
Biqa'. Odebra, z rąk Damascenczyków twierdzę al-Magdal, a Ibrahim ibn Turgut, gubema- 
tor Baniyasu w okręgu damasceńskim, podporządkował mu się”4.

[...] (532/1137) W nim 'Imad ad-DTn Zangi wróci, spod Damaszku”؛ do Hamy w rabi' 

al-awwal (pazdziemiku-listopadzie) i zatrzyma, się tam. Stamtąd ruszy, do Homs i stanął, 
oblegając miasto””‘.

Runciman podaje, że atak cesarza Jana Komnena na Syrię i oblężenie Szajzaru’3’ 
powodują odstąpienie Zangiego spod Hamy3؛*.  Musialo nastąpić nieporozumienie, 
atabeg bowiem zajął to miasto jeszcze w roku 529 (1135), a obecnie stanowi ono jego 
bazę wypadową Ataki Damascenczyków na zangidzką Hamę potwierdza też Usama 
ibn Munqid3؛’. W Dziejach wypraw krzyżowych znajdujemy też datowanie wspomnia-

72*  Hama naleiala juz wtedy do Zangiego - 0 tym nieporozumieniu będzie jeszcze mowa.
72’ s. Runciman, Dzieje..., t. 2, s. 183.
”٥ Ibn al-Qalanist, op.cit, s. 413.
”1 Ibidem, S.414.
”2 W pobliżu 'Ayn al-Garrjest wioska znana jako al-Magdal. Lży ona na drodze z Baalbeku do Wad! 

at-Taym.
7” Ibn al-Attr, op.cit., t. 7, s. 18.
7" Ibn al-Qalanisi, op.cit., s. 413.
735 O kampanii roku 1137 pisze tez Usama ibn Munkid (op.cit., s. 186-188), podkreślając podjętą przez 

atabega próbę poróżnienia braci Muhammada i śihab ad-Dtna.
”‘ Ibn al-Qalanist, op.cit., s. 414.
’3’ Opis oblężenia podaje Usama ibn Munkid, op.cit., s. 33-34. Ciekawe, Ze Banu Munqid utrzymywali 

wcześniej stosunki z Bizancjum - ojciec Usamy posylal tam nawet (drogą morską) po sokoty i wyżły uży- 
wane do jego ulubionych polowań - Usama ibn Munkid, op.cit., s. 328, 347.

”* s. Runciman, Dzieje..., t. 2, s. 193.
’3’ Usama ibn Munkid, opcit., s. 184-185.
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nych wydarzeń na rok 1137 ال w którym miały miejsce poprzednio opisywane wypad- 
ki. Zresztą kilka stron dalej autor potwierdza datowanie arabskie:

„Po zerwaniu przymierza franko-bizantyjskiego w 1138 roku Zangi znowu skupil uwag? 
na podboju emiratu damasceńskiego. Od oblężenia Homsu musial dwa razy odstąpić, pierw- 
szy raz wskutek marszu wojsk frankońskich na odsiecz Montferrand, potem zaś z powodu 
oblężenia Szajzaru74' przez Bizantyjczykdw”* 741 742 * 744.

’4٠ s. Runciman, Dzieje..., t. 2, s. 196.
741 O oblężeniu wspomina również Usama ibn Munkii op.cit., s. 176177,205207.
742 s. Runciman, Dzieje..., t. 2, s. 201.
742 Abu al-Fida’, op.cit., t. 3, s. 1920.
744 Ibn al-AtTr, op.cit., t. 7, s. 18.
.s. Runciman, Dzieje..., t. 2, s. 201 ؛74
74٥ Ibn al-QalanisT, op.cit., s. 415.

Co ciekawe, spośród kronikarzy arabskich podobne umiejscowienie w czasie spo- 
tykamy u Abu al-Fida’. Przy okazji dopuszcza się on niezrozumiałej pomylki, pisząc, 
że w tym samym roku Zangi zdobywa Homs, podczas gdy miasto to dostanie się 
w jego ręce dopiero w wyniku niezwykłego mariażu z matką śihab ad-DTna - o czym 
będzie jeszcze mowa w następnym podrozdziale:

„(531/1136) W miesiącu muharramie (październiku) Zangi dotarl do Hamy i wyruszy! 
z niej do okręgu Baalbeku. Opanowa! Hisn al-Magdal, która należała do wladcy Damaszku. 
Posłał też do niego zarządca Baniyasu, ofiarowując mu swoje posłuszeństwo. Następnie 
skierował się do Homs i obieg! miasto, po czym odstąpi! od niego i podąży! do Salamyi - 
a to z powodu najazdu Bizancjum na Aleppo. Wreszcie powtórnie zaatakowa! Homs 
i poddały mu się miasto oraz cytadela”™.

Sprzeczność wyjaśnia w dużym skrócie Ibn al-AtTr. Cytat wkracza, co prawda, 
w zakres kolejnego podrozdziału, ale dla jasnego zrozumienia zaistniałej sytuacji warto 
go przytoczyć w tym miejscu:

„(532/1137-1138) Kiedy wladca Bizancjum staną! pod Aleppo, Zangi odstąpi! od Horn- 
su i podąży! do Salamyi. Kiedy zaś epizod bizantyjski rozstrzygną! się, powróci! do oblęże- 
nia Homsu i posla! do śihab ad-DTna, wladcy Damaszku, prosząc go o rękę jego matki - 
a nazywała się ona Zumurrud hatun, córka GawilT - i ona to właśnie zabita swego syna, śa- 
ms Al-Muluka oraz zbudowała pod Damaszkiem madras؟, wychodzącą na WadT Saqra oraz 
rzek؟ Barada. Poślubi! ją więc i objął Homs wraz z cytadelą. Hatun zostala przewieziona do 
niego w ramadanie (majuczerwcu 1138 roku), a do ślubu z nią przywiodła go myśl ojej 
wladzy w Damaszku - oraz że wraz z nią zawładnie miastem. Kiedy ją poślubi!, rozwiaty si؟ 
jego nadzieje i niczego nie osiągnął, więc odsuną! ją od siebie”’44.

Odwrót cesarza zaprzepaszcza szans؟ trwałego odwrócenia niekorzystnych dla 
Franków tendencji w równowadze militarnej w Syrii, a śmierć Jana Komnena 8 kwiet- 
nia 1143 roku nie tylko ratuje Zangiego, zantagonizowanego wówczas z sułtanem 
Mas'udem’45, ale otwiera przed nim drogę do dalszej ekspansji, której celem stanie si؟ 
wkrótce Edessa.

W niedziel17 ؟' abana roku 532 (30 kwietnia 1138) śihab ad-DTn obdarza emira 
Mu'Tn ad-DTna Unura zaszczytami i sędziwy mameluk ujmuje ster wydarzeń w Da- 
maszku’46. Oznacza to utrzymanie stalej polityki damasceńskiej, która opiera si؟ na 
sojuszu z Frankami przeciw rosnącemu w sil؟ Zangiemu. Nie przeszkadza to, rzecz 



Rozdział V 141

jasna, poddanym Burydów, których sp٠ory oddział w trakie walk Zangiego z cesarzem 
zaciągnął si? w szeregi wojsk atabega i wyruszy! grabić B zantyjczykćw7 7,

Pelen emocji rok kończy si? silnym akcentem - trzęsieniem ziemi:
„(532/1137) W miesiącu ؟afarze (paździemiku-listopadzie) w Syrii, al-Gaztrze, DiySr 

Bakrze, Mosulu, Iraku oraz innych krajach, nastąpiło ogromne trzęsienie ziemi. Powstały 
liczne zniszczenia, a wielu ludzi zginęło pod gruzami”7".

W omawianym okresie wstrząsy skorupy ziemskiej, dotykające zarówno krzyzow- 
ców, jak i muzułmanów, z reguty oznaczają zawieszenia broni na czas odbudowy 
zniszczeń. Nie ma to nic wspólnego z odruchem solidarności ludzkiej w obliczu potęgi 
przyrody (albo raczej zrządzenia Boskiego, jak uważali zwłaszcza muzułmanie). Krzy- 
zowcy zawsze cierpią na chroniczny „niedobór kadrowy” i ich miasta muszą być bar- 
dzo dobrze obwarowane, aby można je bylo bronić silami szczupłych załóg, z kolei 
wojska muzułmańskich władców opierają si؟ glównie na najemnych Turkmenach, 
a poza zyskownymi kampaniami koczownicy nie angażują si؟ w obron؟ miast, na któ- 
rej si؟ zresztą nie znają - stąd taktyka wychodzenia przed obwarowania i stawiania 
przeciwnikowi czola w otwartym polu. Tak więc, obie strony gorączkowo rzucają si؟ 
do odbudowy murów - tym bardziej że z pożogi wojennej i towarzyszącego jej chaosu 
jak zwykle korzystają pospolici i perfekcyjnie neutralni rozbójnicy, nierzadko w kilku- 
dziesięcioosobowych bandach tupiący karawany, wioski i pomniejsze miasta7 و

Kataklizm ten rozpoczyna dwuletni okres wzmożonej aktywności tektonicznej:

„(533/1138) Po południu we wtorek 4 ؟afara (11 października) nastąpiło w Damaszku 
straszliwe trzęsienie ziemi. Ziemia zatrzęsła się po trzykroć. Po nim, w piątek w porze kola- 
cji, nastąpiło kolejne, od którego kilkakrotnie zatrzęsła się ziemia, w nocy w poniedziałek 
 - afara (26 października) trzęsienie trzykrotnie powtórzyło się w pierwszej tercji nocy؟ 19
niecli Bóg pobłogosławi tę zdumiewającą siłę i widomy znak. Powróciło w środę w nocy. 
Potem nastąpiło kolejne w ostatniej ćwiartce nocy piątkowej. Doszły też wieści od zaufa- 
nych ludzi i przybyszów z północy o tym, co wstrząsy uczyniły w Aleppo, innych miastach, 
twierdzach oraz na przylegających terenach. Byty one tak silne. Ze w Aleppo uleglo znisz- 
czeniu wiele domów, runęty mury i zadrżały w posadach obwarowania cytadeli. Ludność 
Aleppo wyległa z domów na zewnątrz w trwodze o swoje zycie. Opowiada Sie przesadnie, 
że wstrząsy nastąpity stukrotnie, a ludzie potwierdzają. Ze bylo to tylko 80 razy7 ٥.

[...] (533/1139) Po uptywie sześciu godzin środy 21 ؛awwala (21 czerwca) nastąpi, 
straszny wstrząs, któty przerazi! serca i zadrZaty od niego piersi”7”.

Burzliwy rok wypelniająjeszcze inne gwałtowne zjawiska naturalne:
„(533/1139) W sobotę 17 Sa'bana(19 kwietnia) odpowiadającego 9 nisanowi77؛ rozlegl 

się straszliwy grom, dochodzący z kilku stron, wielkie btyskawice oraz przeraźliwy halas 
przed pohidniem. Potem spad! ulewny deszcz i straszliwy grad. Kilku godnych zaufania lu- 
dzi opowiada. Ze zważyli jedną z wielkich kul gradu w okolicach al-Guty w al-Marg i wa-

1٠1 Ibidem, S.4Y1. 
.Ibn al-Apr, op.cit., t. 7, s. 26 ا

74’ Opis jednej z wypraw karnych wojska damasceńskiego i regularnej bitwy z rabusiami pozostawi! 
nam Usama ibn Munqid, op.cit., s. 264-267.

75٥ Ibn al-Qalanist, op.cit., s. 420,
751Ibidem, s. 421.
752 Kwiecień wg kalendarza juliańskiego - znów datowanie słoneczne, dość często stosowane w odnie- 

sieniu do zjawisk mogących się wiązać z porami roku.
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żyła ona 8 dirchemów; inni zaś twierdzą Ze ważyli jedną i liczyła sobie 17 dirchemów. 
Wiele ptaków zostalo zabitych, a niezliczone drzewa, uprawy i plony ulegly zniszczeniu”"3.

Szranki i konkury

w roku 532/1138, kiedy Zangi obozuje pod Homs na czele silnych oddziałów, 
wpada na genialny -jak na siebie - pomysl i posyła do wladcy Damaszku z prośbą 
o oddanie mu za żon? jego matki - znanej nam już z intryg hatun Zumunud. Domaga 
się również przyznania jej Homs wraz z okolicznymi ziemiami jako wiana. Jest to 
niezwykle zręczne posunięcie: z jednej strony Zangi unika bezpośredniego ataku na 
miasto, który pociągnąłby za sobą odsiecz Franków i zaostrzenie stosunków z Da- 
maszkiem; z drugiej zaś daje nadzieję na łatwiejsze opanowanie samego emiratu 
poprzez skoligacenie się z panującym domem. Mahmud ma nóż na gardle; utrata 
Homs oznaczałaby faktyczne wycofanie się z północnej Syrii i przybliżyłaby granice 
państwa atabega niebezpiecznie blisko Damaszku. Odmowa bytaby bardzo ryzykow- 
na, ponieważ Zangi mógłby zdobyć miasto silą, głosząc przy tym wszem i wobec, 
że pragnie pokoju, a winę za rozlew muzułmańskiej krwi ponosi wladca Damaszku - 
zgadza się więc i 17 ramad a 532 (29 maja 1138) dochodzi do zawarcia małżeństwa 
perprocura. Okazuje się jednak, że bogdanka nie dość, że nie pierwszej młodości, to 
na dodatek apetyt na sprawowanie realnej władzy nie przeszedł jej po udanym zama- 
chu na syna:

„(531/1137) Zangi posłał do matki śihab ad-DIna Mahmuda, wladcy Damaszku, prosząc 
ją o rękę. Nazywała się Zumumrd hatun bint GawilT - i ona to zabila swego syna Sams al- 
-Muluk Ismala ibn BurT. Ona też zbudowała mad rasę wychodzącą na Wadi aś-Śaqra na pe- 
ryferiach Damaszku. Hatun zawieziono do Zangiego w ramadanie. Poślubi! ją by zapano- 
wać nad Damaszkiem, kiedy jednak ujrza! jej despotyzm, rozwiały się jego nadzieje i nicze- 
gonie osiągnął”"4.

Ibn al-QalanisT podaje więcej szczegółów:

„(532/1138) W roku tym powtarzała się korespondencja od atabega 'Imad ad-DTna do 
emira śihab ad-DTna, z prośbą o zawarcie związku między nim a matką Sihab ad-DTna, ha- 
tun Safwat al-Mulk Zumunud - córką emira ćawilT. Wreszcie uzyska! zgodę i na tym sta- 
nęło. Z Damaszku wyruszy! jej przedstawiciel, aby w jej imieniu zawrzeć kontrakt malzen- 
ski w obozowisku Zangiego pod Homs - w poniedziałek 17 ramadana (29 maja) tego roku. 
Postanowiono przekazać mu Homs, przejął więc je wraz z cytadelą a w zamian za nie da! 
jego gubernatorowi, emirowi Mu’Tn ad-DTnowi Unurowi twierdzę Barn’". Hatun Safwat 
al-Mulk, matka śihab ad-DTna, opuściła swój dom z wojskiem atabega 'Imad ad-DTna, kie- 
rając się w stronę Homs i Hamy - wraz z towarzyszami 'Imad ad-DTna, wyznaczonymi, by 
mu ją przyprowadzić - a dzialo się to w końcu ramadana tego roku"”؛.

Ibn al-QalanisT, op.cit., s. 421.
754 Abu al-Fida’, op.cit., t. 3, s. 20. 

Montfenand.
756 Ibn al-QalanisT. op.cit., s. 418419.
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Z Mir'at az-Zaman, dzieta prezentującego punkt widzenia AJeppo, możemy się 
dowiedzieć, że wcześniejszym staraniom Zangiego, by poślubić starą hatun, stawiaj 
tamę Bazawaś, dopatrując się w nich zagrożenia dla niepodległości emiratu:

„(532/1138) W tym roku atabeg Zangi poślubi! matkę śihab ad-Dina Mahmuda, a byla 
niąh tun Safwat al-Mulk Zumurrud, córka emira Gawili. Już prosil o nią w poprzednim ro- 
ku, ale Bazawaś wzbrania! się, mówiąc: »Jaki jest powód, abyśmy własnymi rękami znisz- 
czyli państwo naszego pana?«. Kiedy zabito BazawaSa, atabeg Zangi sial listy w tej sprawie, 
stojąc juz pod Homs. Zgodzono się i w Homs w poniedziałek 17 ramadana (29 maja) za- 
warto związek oraz postanowiono przekazać mu miasto. Zajął je więc wraz z cytadelą 
a w zamian dal Muiin ad-Dlnowi Unurowi twierdzę Ba'rin, natomiast hatun udala się 
z Damaszku do niego z wojskiem atabega w ramadanie. Mówi się też, że udala się do niego 
w muharramie (wrześniupaZdziemiku) następnego roku i spotkali się w Homs”’؛’.

Ibn al-Qalanisi rozstrzyga wątpliwości, dotyczące daty: wcześniej podal, że orszak 
wyruszy! w poniedziałek 17 ramadana roku 532, a samo dotarcie do Homs zajmuje tak 
wiele czasu - pamiętajmy, że obładowana osobistymi rzeczami Safwat al-Mulk kara- 
wana nie może się zbyt szybko posuwać:

„(533/1138) Pierwszym dniem tego roku byl piątek’؛؛ na początku muharrama (8 wrze- 
śnia 1138) - i w nim emir 'Imad ad-Din Zangi połączył się z hatun Safwat al-Mulk, matką 
emira śihab d-Dina, pod Homs. Zebrala sięprzy nim duża grupa wysłanników kalifa, sul- 
tana, Egiptu, Bizancjum, Damaszku i innych” ؛’.

Zamierzenia Zangiego palą na panewce i mariażu nie daje się wykorzystać dla po- 
litycznych celów - z drugiej strony Homs stanowi konkretną zdobycz-az trzeciej 
pamiętamy, jaką wagę do zdobycia twierdzy Montferrand vel Ba'rin swego czasu 
przywiązywał wladca Mosulu. Gubernatorem miasa jest stary mameluk Mu'in ad- 
-Dina Unur, któremu atabeg rekompensuje stratę nadaniem twierdzy Ba'rin oraz kilku 
okolicznych warowni. Paradoksalnie Damaszek dobrze wychodzi na tej wymianie, 
ponieważ wytrawny polityk przenosi się do stolicy emiratu i w petni obejmuje sprawy 
państwa’٥٥.

Śmierć śihab ad-Dina

Ostatnim czynem Mahmuda jest odsiecz dla zaatakowanego przez krzyżowców Ba- 
niyasu:

„(533/1139) Wtedy Frankowie najechali na okolice Baniyasu. Sihab ad-Dln ruszyl ze 
swym wojskiem w ślad za nimi, ale ich nie dogoni! i wrócił do miasta”’؛'.

Nad rodem Burydów zawis to jakieś fatum - żadnemu z nich nie jest dane opusz- 
czenie tego świata w sposób naturalny - zresztą stanowi to piętno epoki nie tylko

.Sibt ibn al-Gawzt, op.cit., t. 2, s. 145 ’؛’
.Z konwersji dat wynika. Ze byl to czwartek ؛؛’
75’ Ibn al-QaIanisI, op.cit., s. 420. Pod pojęciem „innych” prawdopodobnie dyskretnie ukryto Franków.
7“ Historia królewskiego mariaZu - zob. równieZ: A. Maluf, op.cit., s. 165; Y.s. Al-Yusuf, op.cit., 

s. 63-64; s. Runciman, Dzieje..., t. 2, s. 201; R. Grousset, op.cit., t. 2, s. 127.
7“ Ibn al-Qalanist, op.cit., s. 420.
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W Damaszku... Sihab ad-Din, powolny rozsądnej polityce Unura, nie budzi większych 
kontrowersji, a jednak pada ofiarą zamachu w piątkową noc 23 ؛awwala 533 (22 
czerwca 1139) roku. Logicznym inicjatorem spisku na życie mlodego wladcy jest Zan- 
gi, nawet daje si؟ słyszeć takie pogłoski’2؛, ale nie wydaje si؟ sluszne aż takie demoni- 
zowanie krwawego atabega, którego sumienie i bez tego musi sporo udźwignąć. Póź- 
niejszy przebieg wydarzeń, łącznię z apelem Safwat al-Mulk o pomszczenie śmierci jej 
syna, implikowałby lisią przebiegłość Zangiego, który subtelnością raczej nie grzeszy. 
Wszystko wskazuje na to, że śihab ad-Dina dotykają skutki jakiegoś tajemniczego 
sporu z paziami. Prawdopodobnie konflikt zawiązuje si؟ na tle seksualnym, bowiem 
w ówczesnej obyczajowości mlodzi chłopcy często wykorzystywani byli jako uzupel- 
nienie życia haremowego - znak czasow, w korach wladcy przedkładają uciechy nad 
realną wladz؟, spoczywającą w rękach wezyrów ده. Fakt, że kronikarze nic nie piszą 
0 przesłuchaniu za؛<ow, może zarazem świadczyć 0 tym, że األ wa jest dla wszyst- kich oczywista i nikt nie chce roztrząsać wstydliwych kwestii’® , jak i wskazywać na 

prób؟ zatuszowania udzialu osób trzecich. Brak planów skutecznej ucieczki wskazuje 
chyba na impulsywny i nieprzemyślany charakter czynu:

„(533/1139) W tym roku w Sawwalu zostal zabity w Damaszku w swoim łożu śihab ad- 
Din Mahmud ibn Tag Al-Muluk Bur ibn TugdakTn. Zabilo go trzech chłopców, którzy nale- 
żeli do n hliższejego ؛wity. Spali w jego komnacie, zabili go wi؟c١ wyszli z cytadelii uciekli. Jeden z nich uratował si؟, a dwóch pozostałych schwytano i ukrzyżowano”’4.

Ta’rih podaje również imiona zabójców i dodaje, że jeszcze jeden sługą niezamie- 
szany w spisek, padt z r؟ki zamachowców:

„(533/1139) W piątek 23 ؛awwala (23 czerwca) tego roku rano przydarzy, si؟ emirowi 
Sihab ad-DTnowi Mahmfldowi ibn Tag al-Muluk ibn Zahir ad-DTn atabek zaplanowany wy- 
padek i zostal zabity w łóżku, gdy spal nocą we wspomniany piątek. Dozna! go z r^k swoich przeklętych niewolników, którymi؛ byli: al-Bag5’؛ al-Armani - którego wziął, zbliży, do 

siebie 1 polega, na nim w swoich pracach; Yusuf alHdim’4’, któremu powierza, piecz؟ nad 
sobą kiedy spal; oraz al-Harkawani al-Farras’48, śpiący kolo niego”’4’.

Uśmiercają oni wladc؟ o północy, a wraz z nim innego służącego, który staje im na 
drodze. Następnie uciekają ale, schwytani, zostają ukrzyżowani na murach bramy Bab 
al-óabiyya. Jedynie al-Bag؛ al-Armani uchodzi pościgowi’™.

s. Runciman, Dzieje..., t. 2, s. 201.
Usama ibn Munkid, lubujący si؟ w przekazywaniu pikantnych szczegółów, wspomina jedynie inną 

rozrywk؟ śihab ad-Dina - polowanie, z jego doniesienia wynika jednak. Ze emir nie byl wyborowym 
tucznikiem - op.cit., s. 321.

744 Z drogiej strony, średniowiecze muzułmańskie dość powszechnie i bez Zenady rozpisuje si؟ o sto- 
sunkach homoseksualnych - w sposób dosadny wykpiwa to perski satyryk z XIV wieku, 'Ubeid Zalcani:

„Nie skąpcie w młodości zadka przyjaciołom ni wrogom, bliskim ni dalekim, krewnym ni obcym, a na 
starość osiągniecie pozycj؟ szejcha, proroka, bohatera lub znakomitości...” - Z. Józefowicz-Czubak, 
'Ubeid Zalcani, błazeństwa , mądrości, Ossolineum, Wroclaw-WarszawaKraków-GdańskŁódZ 1988,

.Ibn al-Ajtr, op.cit., t. 7, s. 27-28 ا'4’
744 U Ibn HallikSna: „at-Tag؛”.
767 U Sibta Ibn al-fiawziego: Yusuf al-Bawwab alHdim - op.cit., s. 171/1.
748 U Sibta Ibn al-٥awzlego: 'Anbar al-FarrtB i alHarkawi - ibidem, s. 171/1.
74’ Ibn al-Qalanist, op.cit., s. 421.
774 ibidem, s. 421422.
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Szczęśliwie dla dynastii, Unur opanowuje sytuację w Damaszku i posyla po brata 
zabitego wladcy, ubiegając tym samym Zangiego, jak zwykle pałającego chęcią zajęcia 
emiratu:

„(533/1139) W Sawwalu zabity zostal śihab ad-DTn Mahmud, pan Damaszku. Zamor- 
dowalo go we wlasnym łóżku trzech spośród jego chlopców-niewolników - najbliższych mu 
ludzi. Spali w jego komnacie, zabili go, opuścili cytadelę i uciekli. Jeden z nich uratował się, 
dwóch natomiast ujęto i ukrzyZowano. MuTn ad-dTn Unur wezwał jego brata, ćamal ad- 
-Dina Muhammada ibn Bur, który był władcąBaalbeku, przybył więc do Damaszku i za- 
wladnąłnim”"'.

”1 Abu al-Fida’, ءوه„., t. 3, s. 22. Inne relacje na temat wydarzeń związanych ze śmiercią Sh ab ad- 
-Dina: s. Runciman, Dzieje..., t. 2, s. 201-202; P.M. Holt, op.cit., s. 56; R. Grousset, opcit., t. 2. s. 12; 
A. Ma’luf, op.cit., s. 166.
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Gamal ad-Din Muhammad ibn Tag al-Muluk Buri 
ibn Atabek, czyli intrygi haremowe

„(533/1139) W tym roku, w miesiącu du al-٩a'da (lipcu), atabeg 'Imad ad-Din Zangi ibn 
Aqsunqur ruszyl do Baalbeku, obiegi je, a następnie zdobyl. Powodem bylo to. Ze kiedy 
Mahmud, wladca Damaszku, zostal zabity, jego matka Zumurrud hatun byla u atabega Zan- 
giego w Aleppo - bowiem wcześniej ją poślubi!. Śmierć syna wielce ją wzburzyła. Zasmu- 
cila się i poslala do Zangiego, któty przebywa! w al-ćazTrze, dając mu znać 0 tym wydarze- 
niu i prosząc go, by pociągnął na Damaszek i zaZądal pomszczenia jej syna. Kiedy przeczy- 
tal ten list, bez chwili zwloki wyruszy! i pędził co tchu, aby w ten sposób zawładnąć mia- 
Stern. Przebyl Eufrat z postanowieniem marszu na Damaszek, a ludzie wewnątrz robili zapa- 
sy, przygotowywali się i gromadzili rezerwy - nie pozostawili niczego, czego by potrzebo- 
wali, a tylko doloZyli wysiłków dla ich zebrania. Zaczęli wypatrywać jego przybycia, ponie- 
chal ich więc i ruszyl na Baalbek. Mówi się. Ze powodem jego ataku bylo to. Ze miasto nale- 
Zalo do Muin ad-Din Unuza - jak o tym wspomnieliśmy. Mial on tam niewolnicę, którą 
bardzo kochal- odesłał ją do Baalbeku, kiedy poślubi! matkę Gamal ad-DTna. Kiedy Zangi 
ruszyl do Syrii z zamiarem wzięcia Damaszku, poslal do Unuza, ofiarowując mu wspaniale 
daty, aby ten wydal mu Damaszek - ale on nie uczynil tego. Atabeg pociągnął na Baalbek 
i dotarl do niego 20 do al-higga (18 sierpnia) tego roku. Stanął pod nim ze swoim wojskiem 
i nękał oblężeniem. Wymierzy! w nie 14 katapult, które strzelaty dniem i nocą. Ci, którzy 
byli wewnątrz, byli bliscy zaglady - poprosili więc o pokój i wydali mu miasto. Pozostała 
cytadela, a w niej grupa odwaZnych Turków. Starl się z nimi, a kiedy stracili nadzieję na 
pomoc, poprosili o pokój, którego im udzieli!. Wydali mu cytadelę, a kiedy z niej wyszli i on 
nią zawładnął, zdradzi! ich i kazal ukrzyżować. Zostali więc ukrzyżowani i tylko nieliczni 
uszli z życiem. Ludzie uznali jego czyn za podty i zmartwili się - bali się go równieZ pozo- 
stali inni i mieli się na baczności - zwłaszcza ludność Damaszku; mówili: »Jeśli nami za- 
wladnie, uczyni nam to, co tamtym«. Wzrosla ich niechęć i zaciekłość w walce. Kiedy Zangi 
zawładnął Baalbekiem, pojmal niewolnicę, która naleZala do Muin ad-DTna, poślubi! ją 
w Aleppo i nie poniecha! jej, aż zostal zabity. Jego syn Nur ad-DTn Mahmud odeslal ją po- 
tern Mu'Tn ad-DTnowi Unuzowi - i by to to największym z powodów przyjaźni pomiędzy 
Nur ad-DTnem a Unuzem”"2.

Ibn al-A؛Tr٠ op.cit., t. 7, s. 28-29.
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Śmierć śihab ad-Dina nie kadzie kresu dziejom dynastii Butydow tylko dzięki 
przytomności Mu'1 ad-Dina Unura, który nie zdąży! jeszcze - lub nie zamierza! - 
przenieść si؟ do Montferrand. Nie zamierza! - bowiem w omawianych czasach po- 
wszechną praktyk jest pozostawanie w mieście metropolitalnym i powierzanie nada- 
nych włości synom bądź zaufanym slugom. To zasadnicza różnicą między feudalem 
bliskowschodnim a jego odpowiednikiem w Europie, któty stara si؟ osobiście doglądać 
włości. Co ciekawe, system feudalny w tej części świata jest zjawiskiem stosunkowo 
świeżego chowu, konsekwentnie wprowadzać go bowiem zaczął dopiero stynny wezyr 
wielkich sułtanów seldżuckich, Nizam al-Mulk, spektakularnie zgładzony przez asasy- 
nów. Z wielu względów, głównie wskutek powszechnego upadku poszanowania prawa 
oraz powinności suzerena wobec lenników, nie optaca si؟ przebywać z dala od wladcy, 
którego uszy stają si؟ wdzięcznym obiektem starań ze strony osobistych wrogów nie- 
obecnego dostojnika. Wyjazd do swojej domeny jest najczęściej widomą oznaką niela- 
ski i zwykle kończy si؟ rokoszem, oblężeniem, a wreszcie układami lub upadkiem 
twierdzy i egzekucją „wiarołomnego” poddanego - co mieliśmy już okazję zaobser- 
wować w przypadku hagiba Damaszku. Unur twardo dzierży w rękach ster rządów 
wmetroplii:

„(533/1139) Napisano do emira Gamal ad-Dina Muhammada ibn Tag al-Muluk, brata 
zamordowanego i wladcy Baalbeku, o tym, jak się sprawy mają Przyby! do Damaszku naj- 
szybciej, jak zdo!a!٠ Nadszed! odpowiedni czas i objął swój urząd. Zawarli z nim uklad 
i sprzymierzyli si؟ z nim emirowie, dowódcy oraz arystokracja - w posłuszeństwie i służąc 
radą w jego sluzbie. Powzięto też decyzje co do sytuacji w państwie”

Ibn al-٨t silniej uwypukla rosnącą roi؟ mameluka:
„(533/1139) Doniesiono z Damaszku jego bratu ćamal ad-Dinowi Muhammadowi ibn 

BurT, wladcy Baalbeku - gdzie zresztą przebywa! - o sytuacji; i wezwano go do objęcia 
wladzy po bracie. Przyby! czym prędzej, a kiedy tylko wjecha! do miasta, odprawi! żałobę 
po bracie, żołnierze i znaczni obywatele zaprzysięgli mu wierność. Ludzie uspokoili się, 
a sprawy państwowe powierzy! Mu'in ad-Dinowi Unuzowi, mamelukowi dziadka, wzroslo 
więc jego znaczenie i zajął si؟ sprawami ogólnymi oraz szczegółowymi. Unuz by! czlowie- 
kiem dobrym i wyrozumiałym, o szlachetnym Zyciotysie - tak wi؟c sprawy u niego przebie- 
gaty w najlepszym porządku””4.

Zaistniały stan stoi w jawnej sprzeczności zarówno z knowaniami Zangiego, któty 
bardzo liczy♦ na chaos w Damaszku, jak i jego leciwej oblubienicy, bowiem Gamal ad- 
-Din jest synem BurTego z innej matki. Na domiar zlego byla konkurentka wychodzi za 
mąż za Muin ad-Dina. Możemy si؟ tylko domyślać wszystkich lat twardych intryg 
haremowych, które teraz dająo sobie znać. Stoi to, oczywiście, w jawnej sprzeczności 
ze zrodzonymi jeszcze w dole romantyzmu obrazami sielskiego haremu, ktoty stano؛ 
wi miejsce odpoczynku wojownika... 75. Bezwzględność polityki w muzułmańskiej

7” Ibn al-Qalanist, op.cit., s. 422.
774 Ibn al-Ajtr. op.cit., t. 7, s. 27-28. Na temat sukcesji pisze również Runciman, op.cit., t. 2, s. 201- 

-202.
”5 Oczywiście, literatura oraz malarstwo w Europie prezentują też drugi biegun przesady - np. w obra- 

zie J.M. Deskura Rzez w haremie, 1906, „Orient w sztuce polskiej”, fot. 148; nie przeszkadza to temu 
samemu artyście w przedstawieniu tancerki z obnażonymi piersiami na placu przed perskim meczetem 
(J.M. Deskur, Przed medresą, „Orient w sztuce polskiej”, 1906, fot. 147) - wizja, która powstać mogla 
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alkowie często skutkuje zgubą niewygodnego pasierba. Nic więc dziwnego, że hatun 
podejrzewa, iz w śmierci jej syna maczała palce mtodsza zona byłego wladcy. Zangi 
przeb٢a tynczasein w Mosulu, co raczej اسم: jego ؛؛ział : spku a^y e ؛ihab ad-Dina. Wzburzona Zona śle mu list, w którym blaga go, by pomści! jej syna - 

i jego pasierba. Do apelu dołączą się brat Gama! ad-Dina Muhammada, Bahram śah, 
ktory ma osobiste powody, by nienawidzić Mu'in ad-Dina - a poza tym sam marzy 
o tronie... Wedle relacji Ibnal-Qalaniseg, atabega ownieZ ogarnia złość i bez zwjoki 
zbiera wojsko, ruszając na Damaszek”؛ z końcem lata tego roku. Po drodze podpo- 
rządkowuje sobie pogranicze:

„(533/1139) Przedtem jeszcze dotarta wiadomość o zdobyciu przez atabega 'Imad ad- 
Dina twierdzy al-Atarib w piątek 1 .؟afara (8 października) wspomnianego roku”’7’.

tylko w wyobraźni malarza rozgorączkowanego bajkowym Orientem, w którym ponoć wszystko jest moZ- 
liwe...

’’٥ Ibn al-Qalanist, op.cit., s. 422; R. Grousset, op cit., t. 2, s. 128.
777 Ibn al-QalSnist, op.cit., s. 423.

Ibidem, s. 422423; s. Runciman, Dzieje..., t. 2, s. 202; R. Grousset, op.cit., t. 2, s. 128; A. Maluf, 
op.cit.,؛. \M>.

W 1898 - byla to jedna z ostatnich wojen kolonialnych i pierwszych kampanii nowoczesnego świata. 
Brytyjczycy za pomocą kanonierek rzecznych, kartaczy i karabinów maszynowych Maxima dosłownie 
rozstrzelali kilkunastotysięczny thrm wojowników sudanskich.

”٠ Muhammad Ahmad, zwany Mahdtm, jest doskonale znany polskiemu czytelnikowi jako czarny cha- 
rakter i przywódca fanatycznych derwiszów z w pustyni i w puszczy H. Sienkiewicza. Pewna studentka 
oświadczyła mi podczas wykładów z historii krajów arabskich, Ze z uwagi na niesprawiedliwe potraktowa- 
nie postaci Mahdtego znienawidziła Sienkiewicza... Szerzej na temat konfliktu - A. Bartnicki, Klucz do 
Indii. Podbój Egiphr i Sudanu لم١ه  Zarys dziejów Ajryki i Azji 1869-1996١٦Nar؛na \9%, ؛. \٦ -\%.

Damascenczycy gotują się, by stawie czota oblężeniu - tym bardziej Ze atabeg za- 
biera ze sobą tabor oblężniczy. Tymczasem wojska Mosulu atakują Baalbek, miasto 
dość niefortunnie dobrane strategicznie i trudne do utrzymania na dłuższą metę - chy- 
ba Ze zdobywca opanuje również Damaszek... Wybór celu dyktuje chyba chęć osobi- 
stej zemsty na Gamal ad-DTnie, do niedawna gubernatorze Baalbeku, oraz na Unurze - 
gubernatorze obecnym. Straszliwy ostrza! katapult lamie opór mieszkańców, którzy 
kapitulują 10 października. Broniona przez Turków damasceńskich cytadela trzyma się 
do 21 października, kiedy pozbawieni nadziei na odsiecz obrońcy decydują się zaufać 
slowu Zangiego, potwierdzonemu przysięgą na Aoan. Błąd-jak zawsze w przypadku 
rokowań z atabegiem Mosulu; wkrótce wszyscy zostają ukrzyżowani, a kobiety i dzieci 
sprzedani w niewolę, żeby jeszcze bardziej pognębić Mu'in ad-Dlna, Zangi bierze 
w posiadanie jego ukochaną niewolnicę”*.  (Szlachetność zwycięzcy żywo przywodzi 
na myśl lorda Kitchenera, który w porywie żalu po zamordowanym Gordonie, po bi- 
twie pod Omdurmanem”’ polecil rozkopać grób MahdTego’*“ i wysłać jego czaszkę 
Królewskiemu Towarzystwu Chirurgicznemu), w okrucieństwie Zangiego kronikarze 
arabscy dostrzegają przyczynę, dla której ten znakomity wódz, posiadający bogate 
zaplecze i praktycznie niewyczerpane możliwości werbunkowe w al-Gazirze, nigdy nie 
dopnie swego celu - zjednoczenia muzułmańskiej Syrii pod jednym przywództwem:

„(533/1139) W du al-٩a‘da (lipcu) Zangi ruszyl do Baalbeku, gdzie dotarl 20 do al-higga 
(18 sierpnia) i obiegi miasto. Wycelował w nie 14 katapult. Ludność miasta poprosiła o po- 
kój, zgodził się więc, a oni wydali mu miasto. Oblężenie cytadeli przeciągało się, az obrońcy 
również poprosili o rozejm. Udzielił więc im go, a oni wydali mu cytadelę. Kiedy opuścili 
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cytadel؟, a on nią zawładnął, oszukał ich i wydal rozkaz, aby pozostałych przy tyciu ukrzyo- 
wano. Ludzie uznali to za haniebne oraz krzywdzące - i wystrzegali si? go. Baalbek należał 
zaś do Mun ad-Dina Unuza- nadal mu je Gamal ad-Dln Muhammad, kiedy objął Damaszek. 
Mial ów Unuz ukochaną niewolnic?, którą wywiózł do Baalbeku. Kiedy Zangi zapanował nad 
Baalbekiem, zabral wspomnianą niewolnic? i poślubi! ją w Aleppo - pozostała z nim, aż zostal 
zabity w cytadeli w Ga‘bar. Wtedy jego syn Nur ad-Din Mahmud ibn Zangi odesłał ją do Unu- 
za - i byta to najważniejsza prtyCtyna przyjaźni pomiędzy Nur ad-Dinem a Unuzem”’*'.

Zwróćmy uwag? na zarysowującą si? na horyzoncie zdarzeń postać Nur ad-DTna - 
obok Ludwika Swi?tego i hrabiego Rajmunda z Tuluzy jedynego chyba z wielkich 
dowódców epoki krucjat, któremu sumienie pozwala w nocy zasnąć - oczywiście, 
biorąc pod uwag? jedynie osoby zaznajomione z poj?ciem sumienia... Obl?żen؛e Ba- 
albeku stanowi wzorcowy przykład miliamej tandety pod każdym wzgl?dem: boleśnie 
dużą część oddziałów trzeba pozostawić w zdobytym mieście jako garnizon - na lud- 
ność miasta nie można liczyć w razie oblężenia: wielu żołnierzy ginie lub odnosi rany; 
nadchodzi jesień, a w zimie działania oblężnicze tracą na efektywności z uwagi na 
chłód, słotę i brak żywności; Damasceńczycy pozyskują bezcenny czas na przygoto- 
wanie miasta do oblężenia, zgromadzenie zapasów i ściągnięcie oddzialow z pograni- 
cza — w zaistniałej sytuacji mogą być pewni co najmniej życzliwej neutralności ze 
strony Franków; wreszcie ludność Damaszku otrzymuje pobudzający do myślenia 
obraz własnych losów w przypadku zdobycia miasta przez Zangiego.

Atabeg jest gotów zatyzykować bezpieczeństwo pozostatych części swego państwa, 
byleby tylko opanować niepokorne miasto. Nie odstrasza go nawet silne trzęsienie 
ziemi na polnocy, które poważnie dotyka Aleppo - drugą spośród jego stolic. Zazwy- 
czaj takie kataklizmy prowadzą do zawieszenia broni na czas odbudowy umocnień:

„(533/1138) W tym roku w safarze (październik) w Syrii, al-Gazlrze i wielu innych kra- 
jacli wystąpiły liczne trzęsienia ziemi, ale najsilniejsze miaty miejsce właśnie w Syrii. Po- 
wtarzaly się po wielekroó, a każdej nocy dalo się odczuć kilka wstrząsów. Wiele miast zo- 
salo zniszczonych - a szczególnie Aleppo. Jego ludność opuściła domy i wyszła na pusty- 
nię. Policzyli, Ze jednej nocy nastąpiło 8 wstrząsów. Kataklizm w Syrii nie ustawa! od 
 afara (11 października) aZ do 19 tego miesiąca (26 października). Towarzyszyły mu؟ 4
dźwięki i silne drgania””؛.

Kiedy Zangi zajęty jest naprawą zrujnowanych umocnień Baalbeku, bliżej nieokre- 
śleni Frankowie najeżdżają okolice Baniyasu. z równie mglistych powodów oddziaty 
damasceńskie interweniują na terenach zajętych już od roku przez Zangiego:

„(533/1139) W roku tym Frankowie najechali kraj Bąniyasu. żołnierze damasceńscy ru-
Styli w ślad za nimi, ale nie doścignęli ich, więc zawrócili”’ 3.

Po naprawieniu szkód w Baalbeku, w miesiącu rabi' al-awwal (listopadzie) Zangi 
rusza do Damaszku przez dolinę al-Biqa'. Posyla do emira Gamal ad-Dina 
Muhammada ibn Tag al-Muluk BQriego ibn atabek list z żądaniem wydania metropolii. 
Ibn al-QalanisT pisze, że w zamian emir ma otrzymać miasto wedle własnego wybo- 
ru؛", natomiast Ibn al-At r podaje, że atabeg oferuje Homs oraz Baalbek - nie wiado-

Abu al-Fida’, op.cit., t. 3, S. 22. 
 .Ibn al-A٠r, op.cit., t. 7, s. 29-30 ؛”
”3 Ibidem, s. 30.
”4 Ibn aI-Qalanisi, op.cit., s. 424. 
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mo, czy razem, czy też do wyboru, ponieważ jednak w TcTrih oferta 0 takim wianie 
brzmieniu pojawia się później, prawdopodobnie jest to program pierwszego poselstwa:

„(534/1139-1140) Zangi ruszyl do Damaszku, obiegi go i zaoferował jego wladcy, Ga- 
mai ad-Dinowi Muhammadowi, Baalbek i Homs. Nie poddali mu si؟ z powodu zdrady 
w Baalbeku. w dniu 13 rabl al-awwal (7 listopada) nastąpi! atak na Dariya i atabeg wciąż 
szturmowa! Damaszek, w owym czasie zacliorowal Gamal ad-DIn, wladca Damaszku, 
i zmarl 8 ؛a‘bana (29 marca 1140)”™؛.

Tak więc, Damascenczycy juz rozważają możliwość kapitulacji, a jedynie pamięć 
o masakrze w Baalbeku powstrzymuje turecki garnizon... Dalej al-Kamil oraz Ta'rih 
rozwijają wątek. Odpowiedz odmowna powoduje dyslokację wojsk atabega z al-Biqa' do 
Dariya pod Damaszkiem. Są to już ostatnie dni roku, w środę 13 rabl' al-awwal 
w niedużej potyczce Zangi rozbija patrol damasceński, a jego resztkę przegania do mia- 
sta. W piątek 28 rabl' al-ah (2؟. grudnia 113؟ roku) rusza na miasto od strony al- -Musalla I, przypuszczając również ataki w calej al G ta. Zangi ponownie żąda podda- 

nia miasta, oferując w zamian Homs i Baalbek, jednakże Gamal ad-DIn ciężko zapada na 
zdrowiu w miesiącu gum d al-ula (grudniu 1139-styczniu 1140 roku), a Mu'In ad-DIn, 
świadomy, że zajmuje pierwsze miejsce na liście osób, które „męczennik” Zangi pra- 
gnąłby ujrzeć na mękach, stanowczo sprzeciwia si؟ idei kapitulacji, w piątkową noc 
8 sa'bana (29 marca) wladca umiera dokładnie 0 tej samej porze, w której został zgla- 
dzony jego brat, Sihab ad-DIn - oczywiście, wzbudza to fal؟ domyslow i komentarzy 
w Damaszku. Zostaje pochowany w grobie swej babki w Bab al-Fadlsا .

„(534/11391140) W tym roku atabeg Zangi dwukrotnie oblega! Damaszek. Za pierw- 
szym razem ruszyl na niego w miesiącu rabl' al-awwal z Baalbeku, kiedy zakończy! już 
sprawy w tamtym mieście, ustalil w nim zasady i naprawi! to, co uleglo zniszczeniu. Stanął 
w al-Biqa' i poslal do Gamal ad-DIna, jego wladcy, oferując mu miasto, jakiego sobie zaży- 
czy, w zamian za wydanie mu Damaszku. On jednak nie zgodzil si؟ na to - ruszyl wi؟c na 
Damaszek i stanął w Dariya 10 rabl' al-awwal (4 listopada 1139 roku). Spotkaty si؟ ze sobą 
straZe przednie i starty, zwycięstwo przypadlo wojsku Zangiego, a Damascenczycy powró- 
ciii pokonani i wielu z nich poleglo. Zangi podszedł pod Damaszek i stanął tam. Wyszla mu 
naprzeciw duża grupa żołnierzy damasceńskich, mieszkańców i pieszych z al-٥٥ta. Doszlo 
do potyczki; Damascenczycy ponieśli porazk؟, on zaś wziął ich zbrojną ręką zabil wi؟k- 
szość z nich, a część wziął do niewoli - ci, którzy przeżyli, powrócili ranni. Tego dnia mia- 
sto omal nie zostało zdobyte, jednak Zangi odstąpi! od walki i wstrzyma! si؟ od niej przez 
kilka dni. Do wladcy Damaszku wciąż przybywali posłańcy - atabeg Mosulu zaoferował 
z kolei Baalbek i Homs oraz inne miasta, jakie tylko sobie wybierze. Gamal ad-DIn sklanial 
si؟ juz do kapitulacji, jednak jego towarzysze sprzeciwili si؟ temu i straszyli go następstwa- 
mi jego czynu - grożąc, że Zangi zdradzi go tak samo, jak zdradzi! ludność Baalbeku. Kiedy 
nie wydali mu miasta, powróci! do walki. Następnie Gamal ad-DIn, wladca Damaszku, za- 
chorował i umar! 8 Sa'bana”’".

Na tronie zasiada nieletni Muglr ad-DIn Abaq, a petnia władzy spoczywa w rękach 
sędziwego mameluka.

Ibn al-Apr, op.cit., t. 7, s. 23.
Miejsce modlitw - „meczet pod gotym niebem” na przedmieściach Damaszku.
Ibn al-Qalanisl, op.cit., s. 424425.
Ibn al-Apr, op.cit., t. 7. s. 30.
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M٠ ad-Dln Abaq

Oblężenie Damaszku

„(534/1140) W tym czasie zachorował GamSl ad-Dln, wladca Damaszku, i zmarl 8 Ja‘- 
bSna. Wówczas Zangi zapragną! zawładnąć Damaszkiem i ruszy! na miasto. Rozgorzały za- 
cięte walki, ale niczego nie osiągnął. Kiedy zmar! ćamal ad-Dln, MuTn ad-Dln Unuz osa- 
dzi! na jego miejscu jego syna, Muglr ad-Dlna Artuqa ibn Muhammada ibn Bur! ibn Tugta- 
kina - a sam Unuz nie przestawa! kierować państwem - tak. Ze śmierć ćamal ad-DIna nie 
wydawała się pociągać Zadnych konsekwencji. Potem Zangi najecha! na ‘AdrS w al-Marg 
6 Sawwala (25 maja), spali! wiele wsi w al-Marg i ruszy! z powrotem do swego kraju””’.

Mu'In ad-Dln, faktycznie dzierżący ster rządów w emiracie, nie pozwala sobie na 
otwarte lekceważenie pozostałych członków damasceńskich kręgów wladzy. Zwoluje 
dowódców (zwróćmy uwagę na zdecydowanie wojskowy charakter rządów), aby 
wspólnie, przynajmniej z formalnego punktu widzenia, podjąć decyzję na temat dal- 
szych losów państwa. Nowym władcą zostaje nieletni syn óamal ad-Dlna, Muglr ad- 
-Din 'Adb adDawla Aba Sad Abaq ibn ćamal ad-Dln Muhammad. Przejęciu wladzy 
towarzyszą bliżej niesprecyzowane spoty, z któtych zamierza skorzystać Zangi, bez 
chwili zwfoki ruszając na Damaszek. Nadzieja wkrótce rozwiewa się - spoty ustają, 
a skonsolidowane wojsko gotowe jest stawić czota zagrożeniu. Do Jerozolimy wypra- 
wiony zostaje Usama ibn Munkid z misją zawarcia układu 0 wzajemnej pomocy. Fran- 
kowie przystająna tę propozycję, w zamian za pomoc Damaszek przyrzeka gratyfika- 
cję pieniężną oraz wydaje zakładników z .rodzin wyższych dowódców. Fulko ؛le listy, 
wzywając swych lenników do mobilizacji”“.

Z relacji Wilhelma z Tyru wiemy, że Usama jeszcze na prze omie 1137/1138 roku 
gości w Jerozolimie i próbuje doprowadzić do zawarcia sojuszu. Spotyka się z dobtym 
przyjęciem, jednakże Jerozolima nie dojrzała jeszcze do przymierza przeciw Zangie- 
mu. Przeciwnie - korzystając z trudności Damaszku i przybycia do Ziemi Swiętej

Abu al-Fida’. 0ء.م،■/., t. 3, s. 23.
790 Ibn al-Qalanisi, op.cit., s. 425426; Usama często przebywa w Jerozolimie, Tyrze oraz Akce - UsS- 

ma ibn Munkid, op.cit., s. 232-247.
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W lecie 1139 hrabiego Flandrii, Thierry z Alzacji wraz z pocztem rycerzy, Fulko doko- 
nuje najazdu na Gilead i po ciężkich walkach zdobywa małą fortecę w pobliżu 
'Aglunu, mordując całą jej załogę. Korzyści finansowe i polityczne są minimalne. 
Teraz, w obliczu rosnącej potęgi Zangiego, Rada Królestwa popiera zawarcie sojuszu. 
W zamian za pomoc Jerozolima ma otrzymać 20 000 bizanfow za każdy miesiąc kam- 
pani oraz twierdzę Baniyas, którą Damaszek zobowiązuje się odebrać z rąk Zangie-

W kwietniu 1140 roku Fulko rusza w kierunku Damaszku. Zangi nie zamierza do- 
puścić do połączenia się wrogicli wojsk, w niedzielę 5 ramad a 534 (24 kwietnia 
1140) roku odstępuje od miasa i udaje się w okolice Harranu, wychodząc Frankom 
naprzeciw i domagając się, by trzymali się z dala od niego oraz Damaszku. Król Jero- 
zolimy nie waży się stawić mu czola w izolacji od sit damasceńskich i cofa się. Wtedy 
atabeg zawraca do al-٥a؛a i w środę na sześć dni przed koncern Sawwala (13 czerwca) 
staje w miejscowości 'Ada' pod Damaszkiem. Nie widząc już możliwości kontynu- 
owania prac oblężniczych w obliczu stałej groźby przybycia oddziałów królewskich, 
Zangi ogranicza się do dziatan nękających - podpala parę wiosek w szerokim pasie al- 
-Marg i al-Guta - aż po Harsata at-Tin. w sobotę 16 czerwca, kiedy zwiadowcy po- 
twierdzają, że Frankowie znów wyszli w pole i obozują w drodze do Damaszku, nastę- 
puje odwrót. Wśród warunków umowy z Frankami widnieje port w Baniyasie, aktual- 
nie w rękach jednego z dowódców Zangiego, Ibrahima ibn Turguta. Gubernator uta- 
twia sprzymierzonym zadanie - zabiera swoją drużynę na łupieżczy rajd w okolice 
Tyru i tam wpada na wojsko Rajmunda, wtadcy Antiochii, który ciągnie na pomoc 
Damaszkowi. Ibrahim ponosi klęskę i, ze stratami w ludziach, wycofuje się do Baniya- 
su* 792. Miasto zostaje pospiesznie wzmocnione i gromadzą się w nim mężczyźni z Wadi 
at-Taym, wraz z całą rzeszą naprędce zwerbowanych obrońców, w Sawwalu (maju- 
czerwcu) emir Mu'in ad-Din z wojskiem damasceńskim i dużym oddziałem Franków 
przystępuje do regularnych prac oblężniczych. Miasto zostaje też wystawione na 
ostrzał z katapult. w końcu obrońcom kończą się zapasy i następca Ibrahima na stano- 
wisku dowódcy obrony poddaje Baniyas w zamian za pomniejsze lenno. Jak się wy- 
daje, Mu'in ad-Dinowi również zależy, aby port nie zostal zdobyty zbrojną ręką- rzeź 
muzułmanów, nieunikniona w takim wypadku, fatalnie wyglądałaby w oczach jego 
poddanych. Po przekazaniu miasta poprzedniemu właścicielowi79؛ Damascenczycy 
pod koniec miesiąca zwycięsko powracają do domu794:

7” Wilhelm z Tyru, op.cit., XV, 6, s. 665-668, za: s. Runciman, Dzieje..., t. 2, s. 201-204; R. Grousset, 
op.c،'r.,t. 2, s. 131-133.

792 Ibn a!-A؛ir pisze. Ze sam Ibrahim również ponosi śmierć w stareiu - op.cit., t. 7, S.31. Będzie o tym 
jeszcze mowa dalej.

7” Byl nim Rćnier Brus.
794 Ibn al-Qalanisi, op.cit., s. 426427. Obszernie temat ten traktują również: S.A. Bargawl, op.cit., 

s. 277 i A. Ma’luf. op.cit., s. 167, a z autorów europejskich: R. Grousset, op.cit., t. 2, s. 138-147, s. Runci- 
man. Dzieje..., t. 2, s. 201-204 oraz P.M. Holt, op.cit., s. 56.

„(534/1140) Gamal ad-DTn, wladca Damaszku, zachorował i umarl 8 Sa'bana (29 marca). 
Wówczas Zangi zapragną! miasta i zaatakował je wszystkimi silami, myśląc. Ze pomiędzy 
dowódcami i emirami rozgorzeje konflikt, a on osiągnie swój cel. Spełnienie jego marzeń 
bylo jednak nader odlegle. Kiedy umarl Gamal ad-DTn, nastąpi! po nim Muglr ad-DTn Abaq, 

jego syn. Stery państwa ujął w swe ręce Mu'Tn ad-Din Unuz, tak Ze śmierć jego ojca nie po- 
zostawiła Zadnego śladu. Zaatakowano bramę miasta, a kiedy Unuz zobaczy!. Ze Zangi nie 
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odstąpi od nich i nie zaniecha oblężenia, postal do Franków, wzywając ich na pomoc. Gdyby 
zgodzili się odeprzeć Zangiego od Damaszku, dostaną coś w zamian; między innymi Dama- 
scenczycy obiegną BSniyas. zdobędą go i wydadzą im. Straszy! ich także, że jeśli Zangi 
zdobędzie Damaszek, poznają słuszność jego słów, iz jeśli go zdobędzie, nie stanie dla nich 
miejsca w Syrii. Frankowie zebrali się więc i postanowili ruszyć na Damaszek, by połączyć 
się z jego władcą i jego wojskiem w walcezZangim. Kiedy Zangi dowiedział się o tym, po- 
ciągną! na Hawan 5 ramadana, w postanowieniu stoczenia bitwy z Frankami, zanim ci do- 
łączą do Damascenczyków. Kiedy Frankowie usłyszeli o tym. nie opuścili swego kraju. 
Kiedy z kolei Zangi się o tym dowiedział, powróci! do oblężenia Damaszku i stanął w 'Adra 
na północ od miasta 6 Sawwala (27 marca). Spalit kilka wsi w Al-Marg i al-Guta, po czym 
powrócił do swego kraju.

Frankowie przybyli do Damaszku i dołączyli do jego wladcy - a Zangi już wcześniej od- 
stąpił. Powrócili więc, a Muin ad-Din Unuz ruszyl na Baniyas z wojskiem damasceńskim - 
a miasto należało do Zangiego, jak już wspomnieliśmy - aby go oblec, zdobyć i oddać Fran- 
kom. Jego gubernator wyruszył wcześniej ze swoim wojskiem do Tyru. aby złupić ziemie 
otaczające kraj. Zaskoczy! go tam wladca Antiochii, który właśnie zmierza! do Damaszku 
z odsieczą dla jego wladcy przeciw Zangiemu - starli się. a muzułmanie ponieśli klęskę. 
Gubernator Baniyasu”؛ zostal pojmany i stracony, a ci. którzy ocaleli, schronili się do Ba- 
niyasu. Wraz z nimi zebralo się tam wielu ludzi z al-Biqa' i innych miast i stawiali opdr 
w cytadeli. Muin ad-DTn zaatakował ich i start się z nimi. Nękał ich. a towarzyszy! mu od- 
dziat Franków. Zdobyl miasto i oddal je Frankom”’".

Amin Ma’luf twierdzi wprost, że Damascenczycy godzą si? w tym momencie na 
protektorat Franków”’. Być może opinia ta jest przesadzona,-ale oznaki silnych związ- 
ków pomiędzy Damaszkiem a Jerozolimą dają się zauważyć na każdym kroku. Kor- 
dialne sąsiedztwo wieńczy wizyta, jaką Mu’ayyin ad-DTn sklada w towarzystwie Usa- 
my ibn Munkida na dworze królewskim w Akce, oraz kurtuazyjny objazd niektórych 
miast frankijskich”8. w każdym razie stosunki pomiędzy Fulkiem i Damaszkiem stają 
się na tyle zażyle, że kiedy w roku 537 (1142-1143) kol zapada na zdrowiu, kronikarz 
darnasnski nie ornieszka donieść o tym ;jak również o ozdrowieniu wladcy oraz 
radości, jaką wywołało ono pośród Franków”’.

795 IbrahTm ibn Turgut.
79* Ibn al-AtTr, op.cit., t. 7, s. 30-31.
7’7 A. Ma’luf, op.cit., s. 167.
7” Wilhelm z Tyru, op.cit., XV, 8, s. 669670; 9-11, s. 770776, za: R. Grousset, op.cit., t. 2, s. 140;

s. Runciman, Dzieje..., t. 2, s. 201-204; UsSma ibn Munkid opisuje nawet wspólne Iowy - op.cit., s. 324 
-325.

7” Ibn al-Qalanisi, op.cit., s. 431432.
١٠٥ Ibidem, ة.إه٦ .

Oblężenie Baniyasu wywołuje reakcję Zangiego, któty dociera z niewielkim od- 
dziatem do Baalbeku, rządzonego przez wiernego Nagm ad-Din Ayyuba Ibn ŚadT, skąd 
zaczyna skzykwac Turkmenów, ^ ruszyć z odsieczą- werbunek trwa do końca mie- siąca du al-higga (golowy lipca)8٥ i na ratunek miastu jest już za późno. Następnie 

dzieli swe wojsko na dwie części, z któtych jedna rozprasza się, by siać spustoszenie 
na ziemiach damasceńskich, druga zaś, pod jego osobistym dowództwem, próbuje 
wziąć Damaszek przez zaskoczenie:

„(534/1140) Co zaś się tyczy drugiego oblężenia Damaszku, to kiedy atabeg ustyszal 
o oblężeniu Baniyasu, wrócił do Baalbeku, by odeprzeć oblegających - i tam stanął na po- 
stój. Kiedy wojsko Damaszku wrócilo po tym, jak zdobylo Baniyas i wydało go Frankom, 
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atabeg podzieli! swoje oddziały; aby łupić Hawan i okolice Damaszku, a sam wyruszy! na 
Damaszek w tajemnicy - tak, że nikt z jego mieszkańców nie wiedział o tym. Kiedy ludzie 
dostrzegli jego wojsko, przestraszyli si؟. Miasto zatrzęsło się, a żołnierze i pospólstwo 
zgromadzili się na murach. Otwarto bramy, żołnierze oraz piesi wyszli na zewnątrz i starli 
się z nim. Zangi i jego wojsko nie mogli osiągnąć postępów w walce, gdyZ większość jego 
armii rozprzestrzeniła się po kraju, by rabować i siać zniszczenie. Zaatakował jednak Dama- 
szek, aby garnizon nie opuści! miasta i nie uderzy! na jego żołnierzy, którzy byli rozproszę- 
ni. Kiedy starli się tego dnia, poległa pewna ich liczba. Następnie Zangi poniecha! ich, wró- 
ci! do swoich namiotów i wycofa! się do Marg Rahit. Powrócili do niego z rękami pelnymi 
łupów, ponieważ spadli na kraj, kiedy jego mieszkańcy nie spodziewali się tego. Gdy zebrali 
się przy nim, ruszy! z nimi z powrotem do swojego kraju”* *“'.

*“' Ibn al-At r, op.cit., t. 7, s. 31.
*٠2 Miejsce modlitewne.
*٠’ Ibn al-QalanisT. op.cit., s. 427428.
*“4 Ibidem, s. 429.
*“ Ibidem, s. 428.

Podobnie Ibn al-Qalanisi:
„(534/1140) Rankiem w sobotę 7 du al-٩a’da (24 czerwca) atabeg 'Imad ad-Dln dotarl 

z wojskiem do palmowego gaju pod Damaszkiem i doszedl aż do al-Musalla*  !Podszed .؛“
pod mury miasta, ale nikt go nie spostrzegł, bowiem ludzie byli pogrążeni we śnie. Kiedy 
nas ta! ranek i wiadomość rozniosła się, podniósł się krzyk i zgielk. Ludzie uciekali i zbierali 
si? na murach; otworzyli też wrota, a konni oraz piesi wyszli z miasta. Wojsko Zangiego już 
wcześniej rozdzieliło się, ruszając do Hawranu, al-Guta, al-Margu i pozostałych okolic, by 
!upić; a sam ze swoimi dobranymi ludźmi staną! naprzeciw wojska Damaszku”*".

Jedynym efektem wyprawy są obfite lupy - zwłaszcza stada bydła, które atabeg 
poleca przepędzie na swe ziemie; oraz imię wladcy Mosulu, które ma być odtąd wy- 
mieniane w modlitwie piątkowej. Zangi nie zaprzestaje nękania ziem frankijskich, 
a jego dowódcy osiągają czasami nadspodziewane sukcesy:

„(536/1142) Z północy nadeszły wieści. Ze emir Lagih at-TurkT. który wyemigrował 
z Damaszku do służby emira atabega Im d ad-DTna, najecha! na ziemie Franków; jak rów- 
nież o tym, że pokonal ich konnic? i zadal jej takie straty, że liczb? zabitych oszacowano na 
700 ludzi”*“*.

Z zamieszania w Syrii korzystają asasyni, korzy w roku 535 (1141) nieco dalej na 
polnocy opanowują podstępem twierdzę Masyat .

W Damaszku dochodzi do coraz ostrzejszej polaryzacji stanowisk - ludzie związani 
z Zangim podlegają naciskom zarówno ze strony atabega, jak i wrogich mu Damascen- 
czykow, W takiej waśnie atmosferze do opuszczenia miasta zmuszony zostaje Usama 
ibn Munkid, któremu nie pomaga nawet protekcja Mu'in ad-DTna, co zastanawia 
w obliczu praktycznej wszechwładzy wezyra. Wygląda raczej na to, że tycerz 
zSayzaru nie mówi nam calej prawdy na temat przyczyn swojej banicji, które mogą 
być dla niego obciążające:

„Następnie udalem si? do Damaszku. Posłańcy atabega pojawiali si? po raz pierwszy 
u wladcy Damaszku, domagając si? mnie. Spędziłem w tym mieście osiem lat i bralem 
udzia! w wielu bitwach. Jego wladca - niech mu Allah będzie miłosierny — obsypa! mnie da- 
rami i dal posiadłość ziemską w lenno oraz wyróżnił mnie, przybliżając do siebie i czyniąc 
mi honory. Do tego dołączyła si? jeszcze dobroć emira MuTn ad-DTna - niech mu Allah b?- 
dzie miłosierny - jego przyjaźń dla mnie i jego troskliwość 0 moje potrzeby. Następnie jed
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nak różne przyczyny zmusiły mnie do podróży do Egiptu, z broni i z wyposażenia mojego 
domu przepadto wszystko to, czego nie mogłem zabrać ze sobą było to dla mnie drugim 
nieszczęściem: straciłem całkiem swój majątek. Przy tym wszystkim jednak emir Mun ad- 
DTn - niech mu Allah będzie miłosierny - wyświadcza, mi dobrodziejstwa, by, dla mnie 
bardzo uczynny. Rozstając si؟ ze mną by, bardzo zmartwiony, lecz przyznawał si؟ do swej 
bezsilności w mojej sprawie”* 8“.

8“ Usama ibn Munkid, وه.„,., s. 35.
٠٥’ Bogaty opis znale،، można u Runcimana, który opiera si؟ na relacjach Cinnamusa (op.cit., s. 35) 

oraz Michala Syryjczyka - s. Runciman, Dzieje..., t. 2, s. 211. Upadek Edessy opisują również: Ibn al- 
-QalanisT, op.cit., s. 436 i Abu al-Fida’, op.cit., t. 3, s. 25.

848 Ibn al-QalSnist, 0ء.و،■،., s. 441. Zob. równie،: A. Maluf, وه.„’،., s. 177.
849 Ibn al-QalSnist. وه.„’،., s. 440.
8’٠ Znanej te، jako Qal'at Ga'bar oraz Dawsar. Dziś miejsce to znajduje si؟ pośrodku jeziora Sadd al- 

-Fural w syryjskim biegu Eufratu.

Zdobycie Edessy i śmierć Zangiego

Zdobycie Edessy z taktycznego punktu widzenia stanowi konsekwencję calej poli- 
tyki Zangiego. Inaczej jednak postrzegają je krzyżowcy, dla których logiczna jest ich 
własna ekspansja, a nie utrata terytoriów na rzecz muzułmanów, w akcie rozpaczy 
Rajmund z Antiocliii wyrusza nawet do Konstantynopola, gdzie pokornie błaga cesarza 
Manuela o pomoc - bezskutecznie zresztą Na szczęście atabeg Mosulu musi na nowo 
wziąć pod uwagę ostatni okres potęgi militarnej Bizancjum i na wszelki wypadek daje 
spokój Frankom, zwracając oczy ku Damaszkowi8"’. Zresztą krzyżowcy nie rezygnują 
z prób odzyskania stolicy hrabstwa i jeszcze w roku 540 (1146) Zangi będzie zmuszo- 
ny wycofać z Baalbeku katapulty przygotowane na rozprawę z Damaszkiem i wysłać 
je do Homs'٥'. Wtedy to zagrożenie Edessy na krótko - i zarazem ostatecznie - prze- 
kreśli jego szanse na opanowanie syryjskiej metropolii, w ciekawy zresztą, środkowo- 
azjatycki, sposób wielki „męczennik” zabezpiecza się przed reaktywacją pierwszego 
państwa krzyżowców - na wszelki wypadek wycina w pień większość chrześcijańskiej 
ludności hrabstwa (głównie Ormian, którzy nie mają szczęścia do ludów tureckich), 
a reszta sama ucieka na tereny zajęte przez Franków - atabeg nie dba 0 to, że w gru- 
zach legnie cala gospodarka regionu - jest nieodrodnym Seldżukiem i potomkiem 
Oghuzow, którzy sto lat wcześniej zrujnowali Chorezm.

Jeszcze w okresie od gumada al-ula do Sa'bana roku 540 (października 1145 do lu- 
tego 1146) rozchodzą się wieści o planowanej przez Zangiego wyprawie na Damaszek. 
Atabeg gromadzi ludzi oraz kompletny tabor oblęZniczy w celu zaatakowania niepo- 
kornego miasta8"’. Latem następnego roku 541 (1146) jego wojsko przystępuje do 
oblężenia twierdzy ća'bar8'٥. Emir tego miasta nie che uznać jego zwierzchności, 
a gród leży na drodze do Damaszku. Jak widać, Zangi zawsze stara si؟ realizować 
doktryn؟ unikania pozostawiania wrogich twierdz na swym zapleczu, w trakcie obi؟- 
żenią w nocy 5 dnia rabi' al-h r (14 września) atabeg ginie we śnie z r؟ki eunucha, 
frankijskiego pochodzenia, o imieniu YamaqiS. Zabójca srogo rozczarowuje si؟, licząc 
na wdzięczność - albo choćby tylko przychylność - Damasceńczyków. Natychmiast 
po przybyciu do Damaszku zostaje pochwycony i odesłany w kajdanach do Aleppo.
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Stamtąd trafia do Mosulu, gdzie ginie w mękach. Państwo Zangiego zostaje podzielone 
pomiędzy jego synów, a część syryjska, wraz z tlącym się konfliktem z Damaszkiem 
Graz Frankami, przypada Nur ad-Dowi8".

Tymczasem przeciwnicy państwa atabegów tworzą wspólny front ynur po śmierci 
Fulka rozciąga sojusz na regentkę Melisandę i mlodego Baldwina III8’2. Pewny popar- 
cia Franków MuTn ad-Din korzysta ze śmierci Zangiego i oddziały damasceńskie ob- 
legają Baalbek na południu oraz Hamę na póhiocy. Zarówno namiestnik Hamy, al- 
-Gisyani, jak i Baalbeku, Nagm ad-Dln Ayyub ibn ŚadT, przyjmują dość atrakcyjne 
warunki kapitulacji - pomniejsze lenna w okolicach Damaszku - i wydają miasta 
w ręce Unura. Co ciekawe, Baalbek i tak skazany jest na kapitulację, bowiem 
w mieście brakuje wody (nie po raz pierwszy i nie ostatni zresztą - zaopatrzenie 
w wodę na przestrzeni dziejów stanowiło piętę achillesową w systemie obronnym sta- 
roż^t go grodu); a wojska damasceńskie podprowadzają pod mury machiny oblężni- cze Łagodno؛؛ wynika więc zapewne z odmiennego'pojmowania roli wladcy Oaz 

decyzji, aby oszczędzić bylym oraz przyszłym poddanym losu, jaki im zgotował atabeg 
Mosulu. Dzięki tym posunięciom syryjska metropolia na pewien czas odzyskała su- 
premacj؟ w centrum kraju8'4.

Ciekawe, że kampania w Baalbeku obrosła w liczne mity, nieznajdujące potwier- 
dzenia w klasycznych kronikach arabskich8'؛ - wynikają one chyba z roli, jaki miasto 
to odegrało w życiu jednego z największych przywódców i zarazem bohaterów islamu 
- Salah ad-Dina, powszechnie znanego w Europie jako Saladyn, a niesłusznie owiane- 
go chwalą, na którą przez dziesięciolecia pracować będzie Nur ad-Din. Tak więc, Gibb 
pisze, że Saladyn dzieciństwo spędził w Saalbek , gdzie jg ojciec Awubbył guber- natorem -٠ najpierw dla Zangiego, a następnie dla książąt Damaszku ' . Po wydaniu 

miasta Ayyub obejmuje inne lenna i osiada w Damaszku:
„(541/1146-1147) Po śmierci męczennika (!) Zangiego ibn Aqsunqura, wladca Damasz- 

ku podąży, do twierdzy Baalbek i obieg, ją Wewnątrz przebywa, Nagm ad-Din Ayyub ibn 
ŚadT, jego gubernator, który ba, się, że synowie Zangiego nie będą w stanie szybko przyjść 
mu z pomocą Zawar, więc z przeciwnikiem pokój i wyda, mu twierdzę. Uzyska, od niego 
nadania lenne oraz pieniądze - przekazano mu pewną liczb؟ wsi w poblizu Damaszku, tak 
więc Ayyub przeniósł się do Damaszku i tam zamieszka,”8'’.

Identycznie pisze Abu al-Fida'. Wywodzący si؟ z Hamy i znakomicie zorientowany 
kronikarz starannie unika opattywania sadystycznego watażki - ofiaty inttyg w alko- 
wie - mianem „męczennika”:

٠" Ibn al-Qalanisi, op.cit., s. 444, 449; Abu al-Fida’, op.cit., t. 3, s. 27. Pisze o tym wydarzeniu również 
Runciman (Dzieje..., t. 2, s. 212), powołując si؛ jeszcze na źródła łacińskie: Wilhelm z Tyru, op.cit., XVI, 
7, s. 714; Micha, Syryjczyk, op.cit., III, s. 268; Chron. Anon. Syr., s. 291.

"2 R. Grousset, op.cit., t. 2, s. 211.
813 Ibn al-QalSnist, op.cit., s. 449.
114 A. Maluf, op.cit., s. 179.
،15 Chociaż owi kronikarze również dali początek wielu mitom; celowali w tym zwłaszcza: cytowany już 

Baha’ ad-Dtn ibn Saddad, Gamal ad-Dtn Muhammad ibn Salim ibn Wasil (Mafrag al-Kurub fi Ahbar ٥٠„/ 
Ayyub, al-Qahira 1953) oraz sekretarz kurdyjskiego suhana, 'Imad ad-Dtn al-IsfahSnt - Conquete de la 
Syrie et de la Palestine par Saladin, Paris 1972. w przypadku legendarnych już bohaterów islamu, jak az- 
-Zahir Baybars (por. Sirat al-Malik ap-Zahir Baybars, Bayrut 1982) czy Salah ad-Din, tnidno czasem 
oddzielić fakty od fikcji.

8'،HA.TŁd, The Rise. ..١W٦١A History... ,op.cit., .56 ة.٦
.Ibn al-Atlr, op.cit., t. 7, s. 61 اا7
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„(541/1146-1147) Po zabiciu Zangiego wladca Damaszku, MugTr ad-DTn, ruszyl do Ba- 
albeku i obiegi je - a zarządcą byl tam Nagm ad-DTn Ayyub ibn Sd, który bal si؟. Ze sy- 
nowie Zangiego nie zdołają go ocalić na czas. Zawarl więc z nim pokój, wydal mu cytadel؟, 
a przyjąl od niego nadania ziemskie i pieniądze. Jego własnością stalo si؟ kilka wsi w rejo- 
nie Damaszku. Ayyub przeniósł si؟ do Damaszku i tam zamieszka!”6'6.

Podobnie enigmatycznie brzmi twierdzenie innego średniowiecznego histotyka sy- 
ryjskiego, Tag ad-Dlna, jakoby gubernator w momencie oblężenia oddal Baalbek 
w lenno żołnierzom؛”. Innym razem czytamy, że Unur z Damaszku wypal Nagm ad- 
DTna z Baalbeku ؛2؛ , co nie Jest najlepszym określeniem zawiązania stosunków lennych. 
Wreszcie wyolbrzymia się roi؟ wladcy Damaszku, MugTr ad-DTna Abaqa2؛', który 
tymczasem nie bierze aktywnego udzialu ani w procesie decyzyjnym, ani w samej 
kampanii.

Nur ad-DTn nie zamierza kontynuować polityki podbojów za wszelką cen؟, która zra- 
zila opini؟ publiczną do jego ojca22؛. Zapewne także pragnie najpierw skonsolidować 
świeżo odziedziczone państwo, zanim podejmie jakiekolwiek kroki, zmierzające do 
zjednoczenia muzułmańskiej Syrii - cel ten bowiem staje si؟ priotytetem jego polityki. 
Po wymianie korespondencji i postów pomiędzy nowym atabegiem Nur ad-DTnem 
Mahmudem ibn 'Imad ad-DTnem, władcą Aleppo, a emirem Mu'Tn ad-DTnem Unurem, 
sporne kwestie zostają uregulowane, a traktat pieczętuje małżeństwo Nur ad-DTna z cór- 
ką Mu'Tn ad-DTna. Uklad zostaje spisany w Damaszku w obecności posłów Nur ad-DTna 
w czwartek 23 ؛awwala roku 541 (28 marca 1147), a w czwartek 14 du ąl-qa'da (17 
kwietnia) tego roku postowie oraz córka Mu'Tn ad-DTna powTacajądo Aleppo ؛23؛

„(541/1146-1147) Po intensywnym oblężeniu wladca Damaszku zażąda! zwrotu Baal- 
beku od namiestnika Zangiego, kiedy doszły do niego wieści o jego śmierci. Następnie za- 
panowal pokój pomiędzy Nur ad-DTnem a Mu’Tn ad-DTnem Unurem, dowódcą wojsk wladcy 
Damaszku. Nur ad-DTn poślubi! tez córkę jego (Unura), httin 0 imieniu ’Usmat ad-DTn - 
a przypisuje si؟ jej założenie madrasy w Damaszku’4 oraz zbudowanie domu pod Damasz- 
kiem nad rzeką Baniyas. Jej grób znajdował si؟ nad rzeką YazTd w górach. Małżeństwo za- 
warto w tym samym roku, w któtym Nur ad-DTn zapanował w Aleppo i w którym zostal za- 
bity jego ojciec - a byl to rok 541 (11461147)”"".

Yusuf SamT al-Yusuf tTzeźwo zauważa, że Mu'Tn ad-DTn, „sprytny lis”, od razu za- 
czyna montować ewentualną koalicj؟, której ostrze skierowane jest przeciw Nur ad- 
-DTnow؛. Chociaż ten ostatni poślubia córkę Unura, nie oznacza to bynajmniej przy- 
mierza ؛2؛ . Zi؟ć nie pozostaje mu w niczym dużny i ani na chwil؟ nie porzuca myśli, 
by przyłączyc Damaszek do swego państwa22؛.

6'6 Abu al-Fida’, op.cit., t. 3, s. 28.
6” Tag ad-DTn Ayyub (Sahib Hama), Muntahabat min Kitab at-Ta 'rih, Dar al-Fikr (bez daty), s. 260. 
"2° P.M. Holt, op.cit., s. 58.
62' S.A. BargawT, op.cit., s. 288.
622 Polityk؟ Nur ad-DTna obszernie omawia w dziele o nieco apolegetycznym zabarwieniu Mu’nis

Husayn - Nur ad-Din Mahmud, al-Qahira 1959.
625 Ibn al-QalanisT, op.cit., s. 450. 
% ٦٠ ٦ zw. al-madrasat al-hatuntya.
625 Abu Sama, Kitab ar-rawdatayn fi ahbar ad-dawlatayn an-nuriyya wa as-salahiyya, red. Ahmad al- 

-BaysumT. t. 1, Dimaśą 1991-1992, s. 201.
62® Y.s. Al-Yusuf, op.cit., s. 65.
62’ N. Hatun, ‘A. Zaytun, op.cit., s. 116.
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Bu$ra i Sarhad

„(542/1147) Mu'Tn ad-DTn Unur wezwal Nur ad-DTna na pomoc przeciw tym"؛, którzy 
stawili mu opór w twierdzach Sarhad oraz Bua, ci zaś poprosili Franków 0 pomoc przeciw 
Muinowi. Nur ad-DTn nadciągną! więc z pięknym wojskiem i połączył się z armią Damasz- 
ku. Następnie ruszyli i uprzedzili Franków. MuTn ad-DTn objął Bua i Sarhad, a wróg po- 
niósł klęskę i pokonano tych, którzy stawiali opór”’2’.

Bliżej nieokreślona kłótnią poróżnia gubernatora Hawranu, krainy, w której znaj- 
dująsię wymienione twierdze, z Damaszkiem. Wiosną 1147 rok udaje się on do Jero- 
zolimy. ulegając się o objęcie go protektoratem frankijskim*  Ibn al-QalanisT idzie .؛’
dalej w ocenie motywacji Ormianina, oskarżając go 0 chęć zawładnięcia Damasz- 
kieni* ”. Co ciekawe", niektórzy współcześni historycy arabscy widzą w tych wydarze- niach atak' Baldwina na Damaszek*  2.

Pod wplywem rycerza Bernarda Vacher królowa Melisanda oraz Baldwin III nie 
chcą się angażować w awanturę, która grozi zerwaniem rozejmu z Damaszkiem. Co 
więcej, wydaje się. Ze w grę wchodzą, rzadkie u krzyżowców, opory natury etycznej*".  
Grupa agresywnych rycerzy prze jednak do wojn^ i ogłasza Bernarda Vacher zdrajcą. 
Pod ich naciskiem król oraz baronowie ulegają*  4. Perspektywa zagarnięcia żyznego 
zaplecza rolniczego Damaszku stanowi pokusę nie do odparcia dla tradycyjnych, 
z dziada pradziada przywiązanych do ziemi, feudalow, którzy w nowych realiach Le- 
wantu czerpią swe dochody z opodatkowania handlu*",  rezydując w miastach - na 
modłę muzułmański^ arystokracji* .؛’

Mu'Tn ad-DTn w tajemnicy gromadzi machiny wojenne, katapulty, konnych oraz 
pieszych, po czym rusza na Sarhad i Bua. Jednocześnie prosi o pomoc Nur ad-DTną, 
kry" skwapliwie korzysta z okazji, by umocnić swoje Wfjlywy w środkowej Syrii*  .؛’
Atabeg staje z wojskiem pod Damaszkiem w środę 27 du al-higga 641 (30 maja 1147) 
roku w bliżej nierozpoznanym miejscu, zwanym 'Ayn śawwaqa. Po niewielu dniacli

ا2ا  Właściwie chodzi jedynie o gubernatora Sarhadu - Altuntaśa, nawróconego na islam ormiańskiego 
niewolnika AmTn ad-Dawli KimiStakJna al-atabekT

.Abu Sama, op.cit., t. l,s. 202-203 ’؛2
"٠ Wilhelm z Tyru, op.cit., s. 717, za: R. Grousset, op.cit., t. 2, s. 211-212.
“I Ibn al-QalSnisT, op.cit., s. 451.
.N. Hatun, ‘A. Zaytun, op.cit., s. 117 ؛22
"2 Popieranie wasala w walce z monarchą uchodziło za niegodne rycerza i problem wielokrotnie poja- 

wial si? w jurysdykcji Królestwa - por. Assises de Jerusalem, red. Beugnot, t. 1-2, Paris 1841.
 -Łacińska wersja tych wydarzeń jest znacznie bogatsza niili muzułmańska. Na polskim rynku ksigar ا’4

skim wyróżnią si؛ opis Runcimana (Dzieje..., t. 2, s. 214216), oparty w dużej mierze na relacji Wilhelma 
z Tyru. Imponujące rozmiarami oraz obiektywizmem jest opracowanie R. Grousseta (op.cit., t. 2, s. 211- 
-225), dostępne, niestety, jedynie w języku francuskim. Na temat ustrojowych podstaw podejmowania 
decyzji w Królestwie Jerozolimy - J.L. La Monte, Feudal Monarchy in the Latin Kingdom of Jerusalem, 
Cambridge, Mass., 1932.

’25 W przeciwieństwie do średniowiecznej Europy na Bliskim Wschodzie prestiż zawodu kupieckiego 
byl wysoki - choćby z uwagi na handlowe początki kariery Muhammada - R. Cameron, Historia gospo- 
darcza świata. Warszawa 1999, S.91.

’26 Patrz: C.N. Johns, The Crusaders’ Attempt ،0 Colonize Palestine and Syria, ,Journal of the Royal 
Central Asian Society”, t. XXI, l٠ndon 1934.

’” N. Hatun, ‘A. Zaytun, op.cit., s. 117.
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obie armie obierają kierunek na had. Co ciekawe, przygotowania do kampanii udaje 
się utrzymać w tajemnicy, w tym samym czasie bowiem AltuntaS wyprawia się z mia- 
sta do Frank, aby prosie ich 0 pomoc - „nie wiedząc, ze Bóg nie wspiera złoczyń- 
cbw”88؛. Zaskoczeni mieszkańcy Sarhadu proszą 0 pokój i o kilkudniową zwlokę na 
wydanie miasta - w istocie czekają na nadejście Franków, aby przekonać się, kto wy- 
gra. Po kilku dniach armia Królestwa rzeczywiście stawia się pod murami, ale obec- 
ność Damascenczyków i oddziałów Nur ad-Dinajest dla chrześcijan kompletnym za- 
skoczeniem. Starcie nie wylania jednoznacznego zwycięzcy - Frankowie ponoszą 
jedynie większe straty. Dalej Ibn al-Qalanisi twierdzi, ze Mu'in ad-Din zaprzestaje 
pościgu, a zarządca Busra poddaje mu się w zamian za lenno. Kapituluje również Sar- 
had i obie muzułmańskie armie powracają do Damaszku w niedzielę 27 muharrama 
(28 czerwca 1147 roku). Nur ad-Din zatrzymuje się w dorn atabegów, po czym 
w środę pod koniec tego samego miesiąca wraca do Aleppo"’, w relacji Wilhelma 
z Tyru pościg ma jednak miejsce84®.

9’9 Ibn al-QalanisT, op.cit., s. 451.
"39 Ibidem, s. 451452.
“٠ Wilhelm z Tyru, op.cit., s. 723-724, za: R. Grousset, op.cit., t. 2, s. 218-219.
“I Runciman podaje. Ze wtrącono go do więzienia - Dzieje..., t. 2, s. 216.
،42 Ibn al-Qalanisi, op.cit., s. 452453.
"45 R. Grousset, ء.وه،،., t. 2, s. 217-225; s. Runciman, Dzieje..., t. 2, s. 214-216.
944 Właściwie ze znacznych osobistości jedynie Wladyslaw II - M. Mendys, Udzial Władysława // 

w krucjacie 1147, „Rocznik Zakładu Naukowego im. Ossolińskich”, 1-2, 1928, s. 399434; A.F. Grabski, 
Polska wobec idei wypraw krzyżowych na przełomie XI i XII w., „»Duch krzyżowy،( Anonima Galla", 
„Zapiski Histoiyczne”, 26,1961, z. 4, s. 37-64.

’45 tlnur nie uZywal tytuhl atabega, ale zakres jego kompetencji w peni pokrywa! się z tym seldZuckim 
tenninem.

.R. Grousset, op.cit., t. 2, s. 211-221 ؛94

Nie do pozazdroszczenia wydaje się los bylego gubernatora, który jednak uchodzi 
zżyciem:

„(542/1147) W tym czasie do Damaszku przybyl AltuntaS, który wyszedl z Sarhadu do 
Franków, w swojej głupocie i zaślepieniu umyslu przychodzi bez glejtu, decyzji ani prośby 
0 pozwolenie, wyobrażając sobie. Ze zostanie dobrze przyjęty po ztych czynach i odmowie 
poddania się. Zostal więc natychmiast aresztowany - domaga! się tego jego brat Halah, któ- 
remu Altuntaś wylupil kiedyś oczy. Zwolano w jego sprawie naradę, w której uczestniczyli 
sędziowie i jutyści. Nałożyli na niego karę, więc oślepiono go tak, jak on oślepi! swego brata 
- i wypuszczono go do jego domu w Damaszku84', gdzie zamieszka!”842.

Wersja łacińska jest o wiele bardziej dramatyczna - wygłodzeni i spragnieni krzy- 
żowcy omal nie plącą życiem za zdradziecką wyprawę84؛.

Po heroicznym ocaleniu armii - wyłącznie dzięki energii i uczciwości małoletniego 
Baldwina, którego towarzysze zaklinali, by ratowal się sam kosztem porzucenia armii 
- nadcliodzi czas na refleksję. Niejako na zasadzie projekcji wstecznej nasuwa się stare 
powiedzenie: „mądry Polak po szkodzie”; Polaków, co prawda, niewielu wyszczerbiło 
brzeszczoty w walkach 0 Ziemię świętą844, ale sentencja oddaje sprawiedliwość oto- 
czonemu ostracyzmem i posądzeniami o tchórzostwo Bernardowi Vacher. Baronowie, 
pogrążeni w zalobie po korzystnym sojuszu z Damaszkiem pocieszają się nadzieją, że 
Muin ad-Din Unur żywi równie sentymentalne uczucie do zadawnionego przymierza 
i wysyłają do atabega84؛ poselstwo84؛. Bardziej dzięki ślepemu trafowi niZli politycz
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nym rachubom (stwierdzenie s. Runcimana, iż akcja ta wykazała, że Frankowie są 
dobrymi wojownikami, ale jako politycy i stratedzy popełniają fatalne głupstwa, wy- 
daje si? jak najbardziej na miejscu* *؛) nie doznają zawodu, jako ze Mu'in adDTn lepiej 
od chrześcijan zdaje sobie spraw؟ z zachwiania równowagi sil w Syrii i ze wszystkich 
sit dąży do odnowienia traktatu z Frankami. Niezależnie od wysiłków dyplomatycz- 
nych, mieszkańcy Damaszku, a zwłaszcza kupcy, zwątpili w szczerość deklaracji ze 
strony wtadców chrześcijańskich. Jednocześnie rośnie przekonanie o szlachetności 
i bezinteresowności Nur ad-DTna. Co ciekawe, o ile bezinteresowność wladcy Aleppo 
budzi wątpliwości, o tyle jego szlachetność wydaje się wartością rzeczywistą- i tak też 
myślą coraz liczniejsze rzesze syryjskich muzułmanów, zmęczonych trwającym już od 
pól wieku konfliktem. Przekonanie to będzie się jeszcze mialo pogłębić w trakcie mi- 
strzowskiego przykładu braku wyobraźni, jakim stanie się tzw. II krucjata.

**’ s. Runciman, op.cit., t. 2, s. 216.
*** Ibn al-QalanisT, op.cit., s. 462463. To samo pisze Abu Sama (op.cit., t. 1, s. 206) i M.Y. Al- 

-HamaWT(op.c،’r.,s. 12-13).
*4’ Patrz: R. Grousset, op.cit., t. 2, s. 225.
*5“ K. Armstrong, Historia Boga, Warszawa 1998, s. 222.

II krucjata

„(543/1148) Pierwszym dniem miesiąca byl piątek 21 ayyara, a stonce stalo w znaku BliZ- 
niąt. Od początku roku wciąż dochodziły wieści z innych miast o przybyciu okrętów Franków 
- a wzmianka o nich dotarta wcześniej na wybrzeże - a także o dotarciu przez nie do nad- 
brzeżnych portów, Tyru i Akki; jak również o tym, że dołączyli do tych Franków, którzy już 
tam byli. A mówi się, że po tym, jak od zabójstw, chorób i glodu zginęło ich oko to 100 000, 
podążyli do Jerozolimy i spełnili powinności pielgrzymki. Ci, którzy mieli wrócić, powrócili 
do swego kraju drogą morską a i spośród nich ogromna liczba zginęła i padla ofiarą chorób. 
Zmarto tez kilku ich monarchów, a największym spośród wladcdw pozostał król Niemców i ci, 
którzy mu towarzyszyli. Spierali się między sobą o miejsce, jakie mają zaatakować w krajach 
islamu i w Syrii - aZ uzgodnili, że zaatakują Damaszek. Ich przeklęte dusze opowiadały im 
o charakterze miasta i juz targowali się o jego dobra oraz ziemie”***.

Szok, jaki w Europie wywołuje wiadomość o upadku Edessy, przynosi owoce 
w postaci wymuszonej współpracy największych monarchów owej doby. Deklaracja 
z Bourges, złożoną w grudniu 1145, zobowiązuje króla Francji, Ludwika VII oraz 
władcę Niemiec, Konrada III, do podjęcia krzyża. Pod wieloma względami może to 
być wyprawa przełomowa - przede wszystkim miast pospolitego ruszenia i migracji 
wyruszają dwie regularne armie narodowe؛ prowadzone ؟rzez doświadczonych do- 
wódców*  Po II krucjacie wszyscy spodziewają się wielkich rzeczy i poczucie misji 
udziela się również jej przywódcom - tym bardziej że nad stroną ideologiczną czuwa 
św. Bernard z Clairvaux:

„Gdy Bemard nawoływał do drugiej krucjaty w 1146 roku, ludy Francji i Niemiec - do- 
tąd podchodzące do tej wyprawy bez szczególnego zapalu - w porywie entuzjazmu omal nie 
rozerwały go na strzępy, a do wojska naplywaly tak wielkie rzesze. Ze, jak Bemard z zado- 
woleniem napisał do papieża, kraj wydawał się niemal opustoszały”*’“.
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Liczebność oddziałów krucjatowych wywiera wrażenie również na muzułmanach. 
Abu ؛arna pisze wjost, ze dochodzone do miliona osób, a ich przybycie wywołuje 
zwyżkę cen żywności w Bizancjum* 8؛ . Po raz pierwszy na Bliski Wschód przybywają 
europejscy monarchowie na czele regularnych wojsk, a nie pomniejsi feudatowie 
z nielicznymi pocztami, wspomagający działania wojenne przy okazji pielgrzymki do 
miejsc świętych82؛. Nic więc dziwnego, że wyprawa budzi obawy muzułmanów, którzy 
wyolbrzymiającej liczebność8؛؛.

.Abu Sama, op.cit., t. 1, s. 203-204 ا”
852 Szerzej na ten temat - Grousset. op.cit., t. 2, s. 225.
.Ibn al-QalanisT, op.cit., s. 462463 ’؛8
854 Szerzej na temat zjazdu w Palmae zob.: Wilhelm z Tyru, op.cit., 17. 1, s. 760762; Otto z Freising 

١عهآل١اًاةب . Gesta Friderici 1. Imperator؟؛ auctoribus Ottone et Ragewino praepositio Frisingensibus, 
G.H. Pertz (wyd.) MGH ss, t. 20, 1. 58, s. 385, za: M. Barber, op.cit., s. 68. Wilhelm z Tyru, op.cit., XVII, 
1, s. 578-579; Otto z Freising, Gesta Friderici, s. 89; Suger, Gesta Ludovici, s. 403404, za: s. Runciman, 
Dzieje..., t. 2, s. 254-256. R. Grousset, op.cit., t. 2. s. 255. P.M. Holt, op.cit., s. 58-59. Y.s. Al-Yusuf, 
.s. 140 ,.،’„.وه ,s. 189. Q.'A. Qasim ,.،’„.وه ,s. 66. A. Maluf ,.،„.وه

8’5 Wilhelm z Tyro. 26'.13 ..،’„وه. s. 620-621; 15. 6, s. 683, za: M. Barber, وه„’،., s. 41.
856 Otto z Freising i Rahewin, وه.„’،., t. 20,1. 58, s. 385, za: M. Barber, وه.„’،., s. 68.

W dniu 24 czerwca 1148 roku w Palmae pod Akką odbywa si؟ wielkia narada mo- 
narchów, w której uczestniczą: Konrad III, Ludwik ٧II oraz Baldwin III. Narada gro- 
madzi niemal wszystkie znaczne osobistości frankijskiego Wschodu, z wyjątkiem 
wladcow Trypolisu oraz Antiochii - orędowników ataku na Aleppo, żądni chwaty 
królowie postanawiają uderzyć na dawną stolic؟ kalifatu omajjadzkiego, zamiast na 
mato znane w Europie miasto w północnej Syrii, w zgodnej opinii historyków - za- 
równo dawnych, jak i współczesnych - decyzja ta stanowi fatalny błąd. Uwiktany 
w nierówną rywalizację z Nur ad-DTnem Damaszek na dtugo pozostałby wiernym 
sojusznikiem Franków, jednak pokusa chwaty, żądza żyznych ziem oraz chęć defini- 
tyWnego odcięcia muzułmańskiego Wschodu od Afryki Północnej, przeważają szal4 ؟8؛ . 
Nie znamy dokładnego przebiegu tej debaty, ale istnieją podstawy, by sądzić, że Ro- 
bert z Craon i Rajmund z Puy, wielcy mistrzowie Świątyni i Szpitala, znaleźli si؟ 
w gronie ludzi niechętnych krucjacie przeciw Damaszkowi. Od zarania dziejów zako- 
nu, templariusze rzadko występują przeciw Burydom - w okresie poprzedzającym 
drugą krucjat؟ Wilhelm z Tyru wspomina o templariuszach w związku z dwiema tylko 
operacjami wojskowymi: oblężeniem Damaszku w 1129 rok i potyczką pod Hebro- 
nem 10 lat później. Obie kończą si؟ zresztą niepowodzeniem8؛؛. Nie da si؟ tego jednak 
stwierdzić z całą pewnością ponieważ nic nie wiadomo o ich wysiłkach, by po- 
wstrzymać nadciągający konflikt, pomimo, że król Konrada III spędza killta dni w ich dom?؛،

„(543/1148) W tym roku król Niemców ruszyl ze swego kraju z ogromnym tlumem, 
wielką ilością Franków i z postanowieniem, że najedzie na ziemie muzułmańskie - bez wąt- 
pienia, żeby je zdobyć, staczając niewiele walk - a to z uwagi na liczb؟ jego oddziałów, 
ilość pieniędzy oraz zapasów. Kiedy dotarl do Syrii, podążyli do niego obecni tam Franko- 
wie i wstąpili do jego służby. Podporządkowali si؟ jego rozkazom i władzy absolutnej. Roz- 
kazal im iść na Damaszek, by go oblec i zdobyć - zgodnie z jego postanowieniem. Ruszyli 
wi؟c z nim. stanęli tam i obiegli miasto - a władcąjego byl MugTr ad-DTn Abaq ibn BurT ibn 
TugdakTn, który nie mial żadnej wladzy. ta bowiem należała w mieście do MuTn ad-DTna 
Unuza. mameluka jego dziadka TugdakTna. A byl on również tym. który osadzil na tronie 
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Mugir ad-DTna. Mu'ayyin ad-DTn był inteligentny, sprawiedliwy i dobry - o dobrym tycio- 
rysie - zebral więc wojsko i bronil miasta. Frankowie obiegli ich, a następnie, 6 rabT' al- 
-awwal (24 lipca 1148 roku), podeszli z konnymi i pieszymi. Wyszedł do nich lud miasta 
oraz żołnierze, starli się z nimi i stawili im opór. Wśród tych, którzy wyszli do walki, byl 
faqlh Huggat ad-DTn Yusuf ibn DT Nas al-FundulawT Al-MagribT - a byl on wielkim szej- 
chem i uczonym faqlhem. Kiedy go ujrzal Mutn ad-DTn - a byl on pieszo - podqty, ku 
niemu i pozdrowi! go, mówiąc: wSzejchu, jesteś zwolniony z uwagi na zaawansowany wiek
- my zajmiemy się obroną muzułmanów«. Poprosi! go też, aby wrócił, ale on nie uczyni! te- 
go. Postąpi! więc szejch i walczy! z Frankami, aż zosta, zabity w an-Nayrab, okolo pól far- 
saha od Damaszku. Frankowie byli silni, a muzułmanie slabi; kr61 Niemców postępowa! do 
przodu, aż stanq, w Al-Maydan al-Ahdar, a ludzie zdali sobie sprawę, że zdobędzie miasto. 
Mu'Tn ad- DTn postal wcześniej do Sayf ad-DTna GazTego, syna atabega Zangiego, wzywajac 
go na pomoc muzułmanom i aby odpar, od nich wrogów. Zebral więc swe wojska i podqtyl 
do Syrii, wziql też ze sobq swego brata. Nur ad-DTna Mahmuda z Aleppo. Stanęli w mieście 
Homs, po czym poslal do Mutn ad-DTna z tymi slowy: »٠to przybyłem, a wraz ze mnq 
wszyscy zdolni do noszenia broni w moim mieście. Che؟, by w Damaszku znaleźli si؟ moi 
przedstawiciele - a wtedy przyjd؟ i spotkam si؟ z Frankami. Gdybym przegra!, wejd؟ ze 
swoim wojskiem do miasta i będziemy się w nim bronić; a gdybym wygral, miasto nalety 
do was i nie odbierzemy go wam«.

Unur posla, także do Franków, grożąc im, jeśli nie odstqpiq od miasta - a Frankowie 
wstrzymywali się od walki z obawy przed mnogością ran; wiedzieli, że być może będqzmu- 
szeni walczyć z Sayf ad-DTnem - oszczędzali się więc. Ludność Damaszku wzmocniła się 
do obrony miasta; odpoczęli od konieczności walki, a Mutn ad-DTn posla, do obcych (!) 
Franków z tymi slowy: »Król Wschodu już przybył i wydam mu miasto, o ile nie odstąpicie
- wtedy bowiem będziecie zniszczeni(*.

.Ibn al-AtTr, op.cit., t. 7, s. 67-69 ا57
15’ N. Hatun, ‘A. Zaytun, op.cit., s. 118-120; A. Ma’luf op.cit., s. 189190; Y.s. Al-Yusuf, op.cit., 

s. 6667; M.Y. Al-HamawT, op.cit., s. 12-13.
Wilhelm z Tyru, op.cit., XVII, 2-5, s. 760-770; Barhebraeus, op.cit. thrm. Budge, s. 274; Micha! Sy- 

ryjczyk, op.cit., III, s. 276, za: R. Grousset, op.cit., t. 2, s. 255-265; s. Runciman, Dzieje..., t. 2, s. 254- 
-258. Ponadto: A.J. Forey, 77,، Failure of the Siege of Damascus in 1148, JMH, 10, 1984, s. 13-23; Die 
Urkunden der Deutschen Kdnige und Kaiser, red. p. Hausmann, MGH, Diplomata, t. 9, Vienna 1969, nr

Posla, też do Franków syryjskich, mówiąc im: »z jakiego powodu pomagacie im prze- 
ciwko nam? Wiecie przecież, Ze jeśli zdobędą Damaszek, zabiorq miasta nadbrzeżne, które 
pozostajq w wastych rękach. Co do mnie, to jeśli dostrzegę słabość w obronie miasta, wy- 
dam je Sayf ad-DTnowi - a wiecie, że jeśli zdobędzie Damaszek, nie zostanie wam u jego 
boku żadne miejsce w Syrii«.

Zgodzili się porzucić króla Niemców, a Unur w zamian wydal im twierdz؟ Baniyas.
Mieszkańcy wybrzeża zebrali si؟ u boku króla Niemców i straszyli go Sayf ad-DTnem, 

wrogością jego żołnierzy i nadciąganiem jego posiłków; jak również tym, że być może zdo- 
będzie Damaszek, a wówczas oni nie będą w stanie obronić si؟ przed nim - nie ustawali, aż 
odstqpil od miasta. Zajęli twierdz؟ Baniyas, a Frankowie niemieccy powrócili do swego 
kraju, któty lety za Konstantynopolem; a B6g poloty, kres zlu, jakie wyrządzali muzutma- 
nom”’؛’.

II krucjata i wyprawa na Damaszek cieszą się niesłabnącą popularnością wśród 
współczesnych his oyków arabskich88؛, jednakże nieodmiennie powtarzają oni wersje 
średniowiecznych dziejopisów, na któtych opierać się będzie również nasza relacja.

Bogate i rzetelne opisy kampanii znaleźć można w opracowaniach europejskich, 
ktOtyni również ten rozdział wiele zawdzięcza8؛’. Dostępne na polskim tynku" księgar- 
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skim Dzieje wypraw krzyżowych Runcimana oraz Templariusze Barbera zawierają 
większość informacji, podawanych również w kronikach arabskich, wzbogacając je 
o komentarze pisarzy łacińskich.

Latem 148 ا potężną i regularna armia krzyżowa rusza na Damaszek i w sobotę 
24 lipca staje pod murami miasta, zajmując pas sadów i ogrodów w al-Guta, otaczają- 
cych syryjską metropolię. Mu'Tn ad-Din Unur zostaje zaskoczony kolejną zdradą ze 
strony Franków, natychmiast jednak rozpoczyna energiczne działania, zatruwając 
i niszcząc źródła wody oraz zwołując żołnierzy ze wszystkich zakątków emiratu. Po- 
syla również list do Nur ad-DTna z prośbą o pomoc. Ciekawe, że wedtug kronikarzy 
arabski h posaci^ pierwszoplanową odsieczy z północy jest ؛rat wladcy Damaszku, Sayf d-Din Gaz nazywany wręcz „krdem Wschodu”'٥٥. Frankowie początkowo 

zatrzymują się w zwyczajowym obozowisku wojskowym (Manazil alAsakir) w al- 
-Maydan al-A dar - kilka kilometrów od miasta - po czym opanowują podmiejskie 
gaje, sady i ogrody. Ponieważ jednak obrońcy odcinają doptyw wody, napastnicy prze- 
noszą się do miejscowości al-Mazza, skąd mogą kontrolować caty rejon podmiejski. Po 
początkowych sukcesacli krzyżowców, które wieńczy zdobycie wzgórza ar-Rabwa nad 
rzeką Barada i opanowanie systemu irygacyjnego al-Guty, Damascenczyków ogarnia 
zwątpienie w możliwość obrony murów i gotują się do walk ulicznych. Jak si؟ wy- 
daje, nie liczą na wspaniałomyślność zwycięskich Franków, z krzyżowcami osia- 
dlymi na Wschodzie nauczyli si؟ już rozmawiać, ale po przybyszach z Europy, 
owych „obcych Frankach” - używając słów Ibn al-Atira - spodziewają si؟ wszyst- 
kiego najgorszego.

Spqjrany, jak pierwsze, dramatyczne dla muzułmanów, chwile oblężenia opisuje Abu^ama:

„(543/1148) Dotarto to (wieść 0 przybyciu Franków) do MuTn ad-Dina Unura, zarządcy 
miasta i wojska. Władcą Damaszku byl w tym czasie MugTr ad-DTn Artuq Muhammad ibn 
BurT ibn TugtakTn, który nie zajmował si؟ niczym, nad całością bowiem sprawował kontrol؟ 
Unur, któty byl mamelukiem jego dziadka Tugtakina - a byl on inteligentny, pobożny i do- 
brze si؟ prowadzi!. Przygotował si؟ do wojny z nimi, a oni przybyli w sile pięćdziesięciu ty- 
si؟cy i podeszli z pieszymi oraz konnicą w sobot6 ؟ rabl al-awwal. Wojsko i ludność miasta 
wyszli, aby dać im odpór, w tym dniu męczeńską śmiercią zginął faqTh, imam i asceta Abu 
al-Haggag Yusuf alFundulanl“', malikita ze szkoly malikickiej i szejch malikitdw; 

w pobliżu wzgórza nad wodą stanął on naprzeciw Franków i pozostawiono go w trakcie od- 
wrotu”6٥’.

197, s. 768-769; Annales Herbipolenses, wyd. G.H. Pertz, MGH ss, t. 26, s. 7; Jan z Wtlrzburga, Descrip- 
tio Terrae Sanctae [w:] T. Tobie, Descriptiones Terrae Sanctae ex saec. VIII, IX, XII e، XV., Leipzig 1874, 
rozdz. 5, s. 130; Jan z Salisbury, Historia Pontificalis, wyd. M. Chibnall, London 1956, s. 57; j. Riley- 
-Smith, Peace Never Established; 77ie Case of the Kingdom of Jerusalem, THS, seria 5, 28, 1978, s. 87- 
-102; E.G. Rey, Les Seigneurs de Barut, „Revue de !’Orient Latin” 1896, t. IV, s. 14-15, na podstawie 
Assises, t. II, s. 458. z wszystkich wymienionych pozycji korzysta! Barber, którego opracowanie wydaje si؟ 
najbardziej aktualne.

*“ Abu Sama, op.cit., t. l,s. 208.
،61 Wedlug Ibn al-Katlra: Huggat ad-DTn Yusuf ٥T Nas al-FundulawT al MagribT - al-Bidaya wa ٥„- 

Nihaya, t. 12, s. 225. Zostal pochowany w grobie przy bramie Bab as-SagTr, gdzie mieściła si؟ znana dama- 
scenska nekropolia. Ibn al-QalanisT pisze o fakihu imamie Yusufie al-FundulawT al-Malikr - Ibn al- 
-QalanisT, op.cit., s. 464.

162 Abu Sama, op.cit., t. 1, s. 206207.
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Ibn al-QalanisT:

„(543/1148) Doszły wieści o nadejściu Franków i zarządzający Damaszkiem emir Mu'Tn 
ad-Dłn Unuz zaczął się przygotowywać do wojny z nimi oraz do odparcia grożącego z ich 
strony zła. Fortyfikowal zagrożone strony miasta, wysłał ludzi na drogi i do bram, by odciąć 
dopływ wody do ich miejsc postoju i dużej ilości studni, jak również, by zniszczyli wodo- 
poje. Udali się więc Frankowie w stronę Damaszku wraz ze swoim thrmem i żelazem - 
w ogromnej liczbie ludzi, według tego, co się mówi, liczyli bowiem okolo pięćdziesięciu ty- 
sięcy konnych i pieszych - a wraz z nimi ogromna rzesza pospólstwa, wielbłądów oraz by- 
dla. Zbliżyli się do miasta i stanęli w miejscu znanym jako Manazil alAsakir“’ i niespo- 
dziewanie zorientowali się, że nie ma am wody, której do- zostaljuż odcięty. Udali się 
więc w stronę al-Mazza i tam zatrzymali się z powodu bliskości wody. Pociągnęli am 
z konnymi i pieszymi, a muzułmanie stanęli naprzeciwko nich w sobotę 6 rabi' al-awwal ro- 
ku 543 (25 lipca 1148). Rozgorzaty walki między dwoma oddziałami i dołączyli do nich 
w dużej liczbie żołnierze, Turcy, zabójcy, mlodzi ludzie z miasta, ochotnicy i rabusie. Nie- 
wierni górowali nad muzułmanami swoją liczbą opanowali źródła wody, rozproszyli się po 
ogrodach, rozbili w nich swój obóz i zbliżyli się do miasta. Dotarli do miejsca, do którego 
nie udalo się ani dawniej, ani dziś dotrzeć żołnierzom”* *".

*63 Wilhelm z Tyra twierdzi. Ze najpierw stanęli w pobliżu Darya, wszyscy jednak kronikarze muzul- 
manscy podtrzymują wersję al-Maydan al-Ajidar opodal Marg az-Zanbaqa.

*64 Ibn al-QalSnist, op.cit., s. 462463.
*65 Lub: 'Abd ar-Rahman al-HulhulT- Ibn al-QalanisT, op.cit., s. 464.
*66 Abu Sama, op.cit., 1.1, s. 208.
*6’ Usama ibn Munkid, op.cit., s. 179180.

I znowu Abu śama:
„w tym dniu zostal męczennikiem ascea 'Abd ar-Rahman al-GulgulT865 i zosal pocho- 

wany na wschód od miasta nad rzeką Yazld - a jest to miejsce znane obecnie jako meczet 
Tut. Do gubernatorów pogranicza poptynęty listy z prośbą 0 pomoc; spowodowaty, że 
przybyli konni Turkmeni, a za nimi nastąpili piesi z pogranicza. Sprawa Franków ulegla 
wzmocnieniu - postąpili oni do przodu i stanęli w al-Maydan al-A dar”*".

Historię o śmierci pobożnych uczonych mężów, w jeszcze bardziej zbeletryzowanej 
formie - podaje Usama ibn Munqid:

„Kiedy frankijski król Alamanów - niech go Allah przeklnie - przybył do Syrii, przyłą- 
czyli się do niego wszyscy Frankowie, którzy am byli, a on ruszyl na Damaszek. Wojsko 
i mieszkańcy Damaszku wystąpili do walki z nimi. Byl wśród nich znawca prawa al- 
-Findalawi i szejch asceta Abd ar-Rahman al-Halhuli - niech im Allah będzie miłosierny. 
Obydwaj byli najlepszymi muzułmanami. Kiedy przybliżyli się do Franków, ten uczony 
wprawie rzeki do Abd ar-Rahmana: »Czyż to nie Rumowie?«. Ten zaś odrzekl: »Tak«. 
Uczony w prawie pytal dalej: »A jak dlugo my tak będziemy stać na miejscu?*(.  Abd ar- 
-Rahman odpowiedział *Ruszaj  w imię Boga Najwyższego!((. Wówczas oni wysunęli się 
naprzód i walczyli. Zostali jednak zabici w tym samym miejscu - niech im Allali będzie 
miłosierny”“’.

Jeszcze większy dramatyzm przebija z kart kroniki Sibta Ibn al-óawzTego, który 
opowiada też ciekawą historyjkę 0 pewnym frankijskim kapłanie. Autora tego cechuje, 
niestety, niska wiarygodność, stąd opowiastka owa może być zmyślona - tym bardziej 
że kladzie on mocny nacislc na kwestię rywalizacji religijnej, pragnąc w ten sposób 
zademonstrować wyższość islamu nad chrześcijaństwem:
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„(543/1148-1149) Kiedy sytuacja stala się ciężka dla ludu Damaszku, wyciągnęli oni 
dobrowolne daty pieniężne - w zależności od swej sytuacji materialnej. Ludzie zebrali się 
w meczecie Omajjadów - mężczyźni, kobiety i młodzieńcy, otworzyli Koran 'Utmana i po- 
sypali sobie glowy popiołem. Plakali i wznosili błagania, a Bóg Najwyższy odpowiedział 
im. Wśród Franków byl wielki kaplan z długą brodą, za któtym postępowali. Tak więc ran- 
kiem dziesiątego dnia od ataku na Damaszek dosiadl swego osia i na szyi powiesi! krzyZ, 
w rękach również trzymal dwa krzyże, wreszcie i na szyi swego osia powiesi! krzyż, 
a w dłoniach dzierży! jeszcze egzemplarze Biblii. Ruszyli konni i piesi i nie pozostał z tylu 
nikt spośród Franków - oprócz tych, którzy ochraniali obóz. A kaplan rzek! do nich: )Jezus 
obieca! mi, że dziś zwyciężę،(. Muzułmanie otworzyli bramy, pogodzili się ze śmiercią 
i, wykazując zapa! dla islamu, zaatakowali jak jeden mąż. By! to dzień, jalciemu podobnego 
nie widziano ani w al-gahilTyyi88؛, ani w epoce islamu. Jeden z młodzieńców damasceńskich 
ruszy! w kierunku księdza, któty byl na czele tlumu, uderzy! go, odciął mu głowę i zabilje- 
go osia. Zaatakowali tez inni, a Frankowie zostali pobici i zabito spośród nich dziesięć tysię- 
cy. Oblali naftą krzyże i wizerunki؛ po czym؛ podpalili je i - dzierZ^e - szli za nimi aZ do namiotów Nastała noc, ؛a rankiem odeszli i nie pozosta! po nich ؛ślad”8"’.

Okres „niewiedzy” - epoka przed nadejściem islamu w historii Arabów. 
.Sibt ibn al-Gawzt, op.cit., s. 198-199 أ’
”٥ Ibn al-QalSnist, op.cit., s. 464.

s. Runciman, Dzieje..., t. 2, s. 257.

Nadchodząca noc wszystko zmienia. Frankowie wycinają legendarne gaje pod Da- 
maszkiem w celu ufortyfikowania obozu oraz budowy machin oblęzniczych, a duch 
wśród obrońców upada coraz bardziej, jednakże już następnego ranka, 25 lipca, na- 
jeźdźcy ponoszą pierwszą dotkliwą porażkę:

„(543/1148-1149) Frankowie zaczęli wycinać drzewa, budować z nich umocnienia oraz 
niszczyć obwarowania miasta. Tak spędzili ową noc, a ludzi przeraziło to, czego doświad- 
czyli i co zobaczyli; serca oslabty od tego, a piersi ścisnęła trwoga. Ruszyli więc na nich 
rankiem następnego dnia - a by ta to niedziela - i wywiązał się pościg pomiędzy nimi. 
Wreszcie muzułmanie uzyskali nad nimi przewagę, zabili wielu - a wielu zranili. Emir 
Muin ad-Din sprawdzi! się na wojnie przeciw nim, okaza! swą odwagę, wytrwałość i nie- 
ustępliwość niespotykaną u innych”8™.

Dzieje się tak ponieważ do miasa napływają wezwani na pomoc mieszkańcy emi- 
ratu, jak również najemni żołnierze oraz posilki od sprzymierzeńców. Krzyżowcy tracą 
niepowtarzalną szansę zdobycia miasta - od tego momentu czas dziata na korzyść 
muzułmanów. Atakujący wycofują się spod murów syryjskiej metropolii, a wkrótce 
potem, 27 lipca, przenoszą się z ogrodów Damaszku pod Bab aś-§arqi, aby stamtąd 
spróbować zdobyć miasto, w ten sposób tracą dostęp do wody i zaopatrzenia, odsu- 
wając się od ogrodów i rzeki Barada. Jednocześnie liczą na to, że wschodnia partia 
murów, niedogodna w wypadku długiego oblężenia, okaze się słabiej broniona. Kiedy 
orientują się w swoim Wędzie, jest już za późno, a dotychczasowe leże na wzgórzu ar- 
-Rabwa jest już zajęte przez muzułmanów; także gaje powtórnie zapełniają się party- 
zantami.

Przeprowadzka ta wzbudziła szeroki komentarze zarówno wśród ówczesnych, jak 
i współczesnych historyków. Runciman ostrożnie pisze, że wielu wojowników frankij- 
skich uważało nawet, że Unur przekupi! baronów palestyńskich, by doradzili królowi 
takie usytuowanie obozu, z tą chwilą bowiem Frankowie tracą ostatnią szansę zdoby- 
cia Damaszku”. Grousset pisze wprost, powołując się na Michala Syryjczyka i wil- 
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hel ma z Tyru, że ponieważ baronowie syryjscy doskonale wiedzą co robią muszą być 
kupieni. Dwieście tysięcy dinarów ma trafić na dwór w Jerozolimie, a sto tysięcy (po- 
dobno w fałszywych monetach) do Elinanda z Tyberiady, księcia Galilei - jednego 
z najbardziej wptywowych baronów palestyńskich. Podburza ich też książę Antiochii, 
Rajmund z Poitiers, śmiertelnie teraz skłócony z Ludwikiem VII, czyniąc, co w jego 
mocy, by krucjata nie powiodta się8’2. Najobszerniejsze rozważania na ten temat, do- 
stępne na polskim tynku księgarskim, pochodzą spod pióra Barbera, ktOty korzysta! 
z większej ilości zachodnich materiałów archiwalnych, niż Runciman czy Grousset. 
Podniósł on między innymi znamienną kwestię zaangażowania templariuszy w kon- 
szachty z Damascenczykami, dość przekonująco broniąc ich przed zarzutami zdrady8". 
Arabskie źródła milczą na ten temat.

172 R. Grousset, op.cit., t. 2, s. 263.
"5 M. Barber, op.cit., s. 6869.
"4 Abu Sama, op.cit., t. 1. s. 208.

W nowym obozie frankijskim rozgtywa się drugi akt tragedii: dzielenie skóty na 
niedźwiedziu. Baronowie frankijscy chcą oddać zdobyty Damaszek seniorowi Bejrutu, 
Guy Brisebarre - w takim przypadku stalby się częścią Królestwa. Natomiast monar- 
chowie skłaniają się ku kandydaturze lirabiego Flandrii, Thierty z Alzacji. Oczywiście, 
wywołuje to wściekłość miejscowych notabli, którzy tracą motywację do walki.

Do Damaszku stale napływają positki, podczas gdy Frankowie nie mogą liczyć na 
żadne. Ponadto Nur ad-DTn i jego brat Sayf ad-DTn GazT docierają do Homs, skąd pro- 
wadzą pertraktacje z Unurem na temat wejścia do Damaszku (pamiętajmy, że jest to 
chwilowy sojusz- i żadna ze stron, biorących udział w wydarzeniach roku 1148, nie 
darzy choćby cieniem zaufania pozostatych uczestników gty). Przebiegty atabeg wyko- 
rzystuje również uraz؟ Franków sytyjskich do nowych krzyżowców i ich obawy przed 
zaborczością przybyszów. Stale padające na obóz pociski przyspieszają podjęcie decy- 
zji. Rankiem w środę 28 lipca Frankowie zwijają obóz i, ponosząc dotkliwe straty z rąk 
tureckich tuczników, wycofują się w granice Królestwa;

W relacji Abu śamy:

„(543/1148-1149) z Mosulu do Homs dotarł z pomocą Sayf ad-Din Gaz! oraz Nur ad- 
-Din. Muin ad-Din postal do Franków zagranicznych, grożąc im i mówiąc: *)Przybył  już 
król Wschodu, a z nim wojsko, któremu nie sprostacie - i jeśli nie odstąpicie od nas, wydam 
mu miasto, a wtedy nie możecie marzyć 0 pokoju z jego strony«. Postal tez do Franków sy- 
ryjskich, strasząc ich tamtymi Frankami, przytytymi z ich kraju i mówiąc im: **Jesteście  
pomiędzy dwiema sprawami godnymi potępienia; jeśli obcy opanują Damaszek, nie pozo- 
stawią w waszych rękach tych ziem, które już posiadacie; jeśli zaś oddam Damaszek Sayf 
ad-DTnowi, wiecie. Ze nie będziecie w stanie przeszkodzić mu w zajęciu Jerozolimy**.  Za- 
proponował, że wyda im Baniyas, jeśli odprawią króla Niemców spod Damaszku. Zgodzili 
się na to i straszyli króla Niemców mnogością wojsk Sayf ad-DTna oraz perspektywą nadej- 
ściajego posiłków-jak również tym, że może on zawładnąć Damaszltiem i wówczas nie 
pozostanie im na wybrzeżu miejsce, w którym mogliby osiąść. Odstąpi! więc, a oni odstąpili 
wraz z nim, muzułmanie postąpili w ślad za nimi i zabili znaczną liczbę ludzi oraz wierz- 
chowców””*.

Oraz Ibn al-Qalanisiego:

„(543/11481149) Postano do gubernatorów prowincji, prosząc ich o pomoc. Wskutek 
tego przybyli konni Turkmeni, a za nimi ludzie z prowincji; muzułmanie wyszli im naprze
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ciw. Pokrzepiły si? dusze i znikło przerażenie. Twardo stali naprzeciwko Franków; wypusz- 
czali na nich strzaly i strzelali z garh”5 - tak, że w ich obozie godziły one w pieszych, kon- 

nyCt, konie i wielbłądy, w tym dniu od strony al-Biqa' przybyło wielu pieszych tuczników, 
więc powiększyła się onicli liczba obrońców i podwoiła się ich liczba. Każdy oddział udał 
się tego dnia na swoje miejsce postoju i wyszli im naprzeciw następnego dnia - jak sokoly 
na górskie kuropatwy; albo jak indyjski sokół na przepiórki. Otoczyli Franków w obozie 
wokół ich siedziby, a ona była już obwarowana drzewami oliwnymi - osłabili więc umoc- 
nienia, miotając na nie strzaly i kamienie. Oni zaś wstrzymywali się z wyjściem, przerazili 
się i nikt z nich nie pokazał się - tak, że sądzono. Ze Frankowie pracują nad jakimś podstę- 
pem i przygotowują fortel. Ukazala się tylko niewielka liczba ich konnych i pieszych, anga- 
żując się w walki podjazdowe - ze strachu przed wielbłądami (jazdą). Kiedy jednak znaleźli 
przestrzeń do ataku lub sprytem spostrzegli chwil؟ nieuwagi, nikt si؟ do nich nie zbliża!, 
a jedynie sypaly si؟ na nich strzaly albo obelgi. Mnóstwo młodzieńców i ludzi z wiosek pra- 
gn؟!o walczyć z nimi; zasadzali si؟ na nich na drogach, a kiedy si؟ doczekali, zabijali tych, któ- 
tych pokonali i przynosili ich głowy, żądając za nie nagrody - pojawiło si؟ mnóstwo głów.

Do Franków doszly wieści o żołnierzach muzułmańskich, spieszących na świętą wojnę 
i dążących do wykorzenienia ich. Byli przekonani 0 nadciągającej klęsce i katastrofie -jak 
również, że katastrofa już si؟ rozpoczęta. Zastanowili si؟ między sobą i nie znaleźli w sobie 
innego wyjścia z sieci, w którą wpadli, ani otchłani, w jaką sami si؟ rzucili, jak tylko, żeby 
przed świtem w następną środę wyruszyć niczym spłoszone konie i aby uciec - osłabieni 
i obdarci. Kiedy dowiedzieli si0 ؟ tym muzułmanie i jasne staly si؟ dla nich oznaki ich od- 
wrotu, wystąpili przeciw Frankom wcześnie tego dnia i zaczęli iść za nimi, zasypując ich 
strzałami - tak. Ze zabili wielu konnych, pieszych i zwierząt, postępując za nimi, w pozo- 
stalościach obozowiska znaleziono groby zabitych, a ich konnica chelpila si؟. Ze jest niezli- 
czona - rzeczywiście, jako Ze od woni ich trupów ptaki prawie pospadały z nieba. A wcze- 
śniej już spalili wzgórze i kopułę wzniesioną tamtej nocy. Ludzie ucieszyli si؟ z tej laski, ja- 
k sprawi! im Bóg Najwyższy i duZo dziękowali Bogu za odpowiedz na ich modlitwy, które 
dotarly do niego w dniach tego kryzysu - Bogu więc za to chwala i dzi؟ki” ٥’٥ .
Najbardziej lakonicznie pisze Abu al-Fida’, który przy okazji popisuje si? niezwy- 

kią u średniowiecznych Arabów ignorancją geograficzną:

„(542/1148) Wyruszy! król Niemców - a Niemcy są krajem za Konstantynopolem - az 
dotarl do Syrii z wielką armią Zaatakował Damaszek i obiegi go. Władcą Damaszku był 
Mugir ad-Dina Artuq ibn Muhammad ibn Bur ibn Tugtakin, a zarządzanie sprawami pań- 
stwa i władza spoczywały w rękach Muin ad-Dina Unuza, mamelukajego dziadka, Tugta- 
kina. Szóstego dnia miesiąca rabi al-awwal podeszli pod miasto Damaszek i król Niemców 
stanął w al-Maydan al-Ahdar. Unuz posta، do Sayf ad-Dina Gazlego, pana Mosulu, prosząc 
go 0 pomoc. Ten wyruszy! wi؟c ze swoim wojskiem z Mosulu do Syrii, a wraz z nim wy- 
prawi! si؟ jego brat Nur ad-Din Mahmud ze swoimi oddziałami - i pociągnęli na Homs, co 
odebrało ducha Frankom. Unuz posła! do Franków syryjskich, oferując im przekazanie 
twierdzy Baniyas, zatem opuścili króla Niemców, doradzili mu odwrót i straszyli posiłkami 
muzułmańskimi. Odstąpi! od Damaszku i wrócił do swego kraju, a Unuz odda! twierdz؟ Ba- 
niyas Frankom, jak to bylo uzgodnione”8".

"5 Rodzaj dhigiego tuku o dalekim zasięgu i dużej sile rażenia, porównywanego do dhigich łuków an- 
gielskich, zdolnych do przebijania zbroi (np. użyte skutecznie w bitwie pod Azincourt przeciw rycerstwu 
francuskiemu w 1415 r.). Szerzej na temat hików i !ucznictwa w średniowieczu: j. Bradbury, The Medieval 
Archer, Suffolk 1985; V. Hurley, Arrows Against Steel, New York 1975. Nawet na naszym rodzimym 
gruncie o znakomitych łucznikach angielskich wspomina H. Sienkiewicz w Krzyżakach.

”٠ Ibn al-QalanisT, op.cit., s. 464466.
٠” Abu al-Fida’, op.cit., t. 3, s. 29.
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Nawet kalifat bagdadzki bierze aktywny udzial w organizowaniu koalicji antyfran- 
kijskiej:

„(543/1148) Do Damaszku dotarl szlachetny emir śams ad-DIn Nasih al-Islam Abu 
'Abd Al-lah Muhammad ibn Muhammad ibn 'Ubayd Allah al-Husaynl an-Naqib od strony 
posiadłości Sayf ad-DTna Gaziego ibn atabek. Kalif naznaczy! go na swego posla do pozo- 
stafych władców i grup Turkmenów - aby ich wysłać na pomoc muzułmanom i zwalczać 
niewiernych. Wzbudziło to obawy Franków przed nadciąganiem przeciw nim posiłków, któ- 
re dołączą do muzułmanów - dlatego odstąpili od zaplanowanej sprawy"؛. Wspomniany 
SarTf pochodzi! z szanowanego i uczonego domu; jego brat Daya’ ad-DTn to słynny z wiedzy, 
wykształcenia i rozumu NaqTb al-ASraf w Mosulu. Tak samo jego stryj SarTf by! naqTbem 
alidzkim w Bagdadzie, a syn jego stryja naqibem Chorasanu - i zatrzyma! się w Damaszku”؛”.

„(543/1148) Kiedy Nur ad-DTn ruszyl spod Damaszku, Mu'Tn ad-DTn i MugTr ad-DTn po- 
dążyli do twierdzy al-'Urayma w kraju Trypolisu - a byl w niej Ibn AlfimS. Muzułmanie 
opanowali warownię, pochwycili wszystkich obecnych w niej mężczyzn, młodzieńców oraz 
kobiety, a następnie zburzyli ją” ؛؛٥ .
Ostatnim akordem II kuc at^ jest kwestia sukcesji w Trypol sie. Wraz z wojskami niemieckimi oraz francuskimi**  na Wschód przybywa miody Bertrand z Tuluzy, nie 

prawy syn hrabiego Tuluzy, Alfonsa-Jordana؛ Po odwrocie spod Damaszku wraz ze 
swą drużyną zajmuje on twierdz? al-'Urayma**2  w dziedzinie trypolitanskiej. Stamtąd 
sposobi si? do przej?cia z rąk krewniaka hrabstwa Trypolisu. Zamek jest warowny, 
wi?c zorganizowana przez Rajmunda ekspedycja kończy si? fiaskiem, w delikatnej 
sytuacji politycznej, jaka zaistniała w Outremer po odwrocie monarchów, jedyną po- 
mocą, na jaką może liczyć wladca Trypolisu, jest Mu'Tn ad-DTn, który skwapliwie jej 
udziela. Zarazem Damaszek zwraca si? z prośbą 0 wsparcie do Nur ad-DTna - ten zaś 
do swego brata, Sayf ad-DTna. Pod sporną warownią we wrześniu 1148 roku stają za- 
tern znaczne sily muzułmańskie, które po wielu szturmach i skruszeniu murów za po- 
mocą machin obl?Zniczych, biorą do niewoli lub uśmiercają wszystkich obrońców, 
a sam zamek zostaje na wszelki wypadek zniszczony — jako że panuje nad szlakami 
wiodącymi z Trypolisu do Tortosy i w głąb al-Buqayi. Sam Bertrand i jego matka** ’ 
dostaj^si? na dgie lata do niewoli Nur ad-DTn i nigdy już nie zagroź^ wladcy Try؛ polisu*  4. Dla Unia jest to okazja, by“pokazac Nur ad-DTnowi, Ze kontynuuje walk? 

z niewiernymi, ułożyć swe stosunki z Trypolisem, a zarazem przegnać z Bliskiego 
Wschodu resztki „zarazy”, za jaką świeżo przybyłych z Europy krzyżowców uważają 
muzułmanie - i miejscowi Frankowie po części również... Zastanawia relacja na linii 
AleppoTrypolis - synowie Zangiego muszą zdawać sobie spraw?, że walczą za Raj- 
munda. Sama niechęć do młodego Bertranda z Tuluzy wystarczyłaby za motywacj? dla

Oblężenia Damaszku.
.Ibn al-QalanisT, op.cit., s. 467468 ”؛
”٠ Aba Sama, op.cit., t. 1, s. 209.

Ibn al-AtTr pisze, ze towarzyszy! on królowi Niemców (patrz niżej) - nie wydaje się to jednak możli- 
we. Chodzi tu raczej o panującą wśród kronikarzy arabskich tendencję do podkreślania roli Konrada.

882 Po arabsku: Urayima, 'Urayma i twierdza 'Urayma, a po frankońska Aryama i Aryama - znaczna 
twierdza w rejonie nadmorskim na pohrdniu Syrii u wejścia do Wadi al-AbraS.

883 Runciman pisze, powołując się na Ibn al-QaIanisTego, że Bertrandowi towarzyszyła siostra, która 
również dostała się do niewoli w Aleppo, w tekście Ta'rih DimaSq widnieje jednak zapis o matce hrabiego 
- Ibn al-Qalanisi, op.cit., s. 467 - zob. niżej.

884 Zb. również: s. Runciman, Dzieje..., t. 2, s. 260-261; R. Grousset, op.cit., t. 2, s. 270. 
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starego atabega Mosulu, ale nie dla jego syna. Niejasne stanowisko Trypolisu szcze- 
golnie uwydatni si? kilkadziesiąt lat później, w przededniu klęski pod HittTn.

O wiele szerzej, nizli Abu Sama, rozpisuje się na temat kampanii pod al-'Uaymą 
Ibn al-Atr:

„(543/1148) Kiedy Frankowie odstąpili od Damaszku, Nur ad-DTn ruszyl do twierdzy al- 
-'Urayma, która należała do Franków - i zdobyl ją. Kiedy król Niemców przybył do Syrii, 
towarzyszy! mu syn AlfunSa5ا- a byl on jednym z synów królów frankijskich. Jego dziadek 
byl tym, który odebral Trypolis w Syrii z rąk muzułmanów. Bertrand zajął twierdz؟ al- 
-'Urayma i zawładnął nią- okazało si؟, że chce też odebrać Trypolis hrabiemu. Hrabia po- 
sial do Nur ad-DTna Mahmflda - a on już spotkal si؟ z Mu'Tn ad-DTnem w Baalbeku - 
i przekonywa! jego oraz Mu'Tn ad-DTna, aby ruszyli na twierdzę alUrayma i odebrali ją sy- 
nowi Alfonsa. Ruszyli do niego ze swymi wojskami i postali do Sayf ad-DTna, który prze- 
bywał w Homs, z prośbą o pomoc. Zaopatrzy! ich w liczne wojsko, na czele z emirem 'Izz 
ad-DTnem Abu Bakrem ad-DubaysT-władcą al-٥azTry, Ibn 'Umarem i innymi. A w twier- 
dzy przebywa! syn Alfonsa, który jej broni!. Muzułmanie ruszali do ataku raz po raz; pod- 
ciągnięto do niej tarany, które skruszyły muty. Obecni w twierdzy Frankowie poddali się 
wtedy, a muzułmanie zawładnęli nią i pojmali wszystkich konnych, pieszych, młodzieńców 
i kobiety, którzy tam byli - a wśród nich syna Alfonsa. Zburzyli twierdzę i wrócili do Sayf 
ad-DTna.

Przykład syna Alfonsa dobrze oddaje powiedzenie: »Wyszed! struś żądając rogów, 
a wrócił bez uszu«”"٥.
Oraz kronikarz damasceński887:

.Bertrand (arab. as-Sagir - „maty”), hrabia Tuluzy, syn Alfonsa z nieprawego loża ’أ
 ,Arab.: Haragat an-naama tatlubu al-qarnayni fa 'adat b-gayri udnayni (Ibn al-AtTr, op.cit., t. 7 اا6

s. 69).
٠" Kronikarzem Damaszku byt Ibn al-QalanisT, z racji sprawowanych urzędów świetnie orientujący si؟ 

w sprawach państwa. Jak rzadko, tym razem nie zgadzam si؟ z Barberem, który Usam؟ ibn Munkida nazy- 
wa „damasceńskim kronikarzem” (M. Barber, op.cit., s. 42) - Usama, jak wszyscy przedstawiciele jego 
rodu, dba! przede wszystkim o dobro rodzinnego Sayzaru, a kiedy wymagała tego sytuacja, sta wal po 
przeciwnej stronie niż Damaszek. Jeśli zaś koniecznie chcemy przypisać go jakiemuś stronnictwu, to raczej 
atabegom Mosulu. Poza tym Usama ibn Munkid nie byt kronikarzem.

Ibn al-QalanisT, op.cit., s. 466467.

„(543/1148) Wskutek tej laski Bożej uzgodniono spotkanie Mu'Tn ad-DTna z Nur ad- 
-DTnem, władcą Aleppo - gdy byl w pobliżu Damaszku z odsieczą pod koniec miesiąca rabT' 
al-ahartego roku (w polowie września).

Udali się do twierdzy w sąsiedztwie Trypolisu, znanej jako alArTma, w której przeby- 
wal syn jednego z wcześniej wspomnianych królów Franków - AlfunSa, który zginął 
w okolicach Akki. Towarzyszyła mu matka i duZa grupa najznamienitszych jego ludzi. Ob- 
legli go więc i zaatakowali. A do dwóch armii. Nur ad-DTna i Mu'Tn ad-DTna, dotarl oddzial 
sięgający tysięcy konnych od Sayf ad-DTna GazT ibn atabek. Rozgorzała między nimi walka, 
w której większość towarzyszy syna Alfonsa zabito i wzięto do niewoli - pojmano też 
wspomnianego syna króla oraz jego matkę. Zrabowano także wszystko, co bylo w środku 
i wojsko Sayf ad-DTna powróciło do swojego obozu w Homs. Nur ad-DTn wrócił do Aleppo, 
a wraz z nim syn króla i jego matka, oraz ci, których pojmano z nimi. Mu'Tn ad-DTn wycofal 
się do Damaszku”8".

Unur w 1149 roku atakuje jeszcze Galileę. Działania wojenne mają jedynie wymiar 
symboliczny, w rzeczywistości obie strony dążą do odbudowy starego sojuszu, tym 
bardziej istotnego w obliczu rosnącej potęgi Nur ad-DTna. Na przełomie maja-czerwca 
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1149 roku Frankowie zwracają się do Damaszku z prośbą o pokój, do której stary ata- 
beg skwapliwie się przychyla i w muharramie 544 (maju 1149) roku zawiera rozejm na 
dwa lata po wymianie pism"9:

*” R. Grousset, op.cit., t. 2. s. 268; s. Runciman. Dzieje..., t. 2. s. 307.
Ibn al-QalanisT. op.cit., s. 471472.

*’I Szerzej o zaangażowaniu Cystersów oraz św. Bernarda z Clairvaux w tzw. II krucjat77 - ؟,، Second 
Crusade and the Cistercians, red. M. Geiers, New York 1992.

”2 M. Barber, op.cit., s. 69.
*” M.Y. AlHamawT, op.cit., s. 13.

„(544/1149) Pierwszym dniem roku byla środa 11 ayyara (11 maja 1149 roku). Wśród 
Franków przebywających w Tyrze, Akce i portach nadbrzeżnych szerzyło się zepsucie po 
ich odstąpieniu od Damaszku. Legi w gruzach rozejm, istniejący między nimi a Mu'1 ad- 
Dinem - jako że to oni rozpoczęli dzieło zniszczenia na ziemiach damasceńskich. Sytuacja 
ta doprowadziła do wymarszu Mu in ad-DTna z wojskiem damasceńskim - najechał na nich 
i zadal im straty. Wraz ze swym wojskiem stanął obozem w okolicach Hawranu, skąd postal 
do Beduinów pod koniec roku 543 (1149). Nie ustawal w atakach na ich miasta, a kończyły 
się one po kilku dniach albo godzinach. Wezwat dużą grupę Turkmenów i dal im wolną rękę 
w grabieniu ich i zabijaniu każdego, kto się ukaźe na pograniczu"”“.

Za swoiste epitafium posłużyć mogą stowa Barbera:

„Fiasko krucjaty wprawiło ówczesnych chrześcijan w osłupienie, gdyż nawotywal do 
niej przecież święty Bernard”', a poprowadzi! ją potężny król niemiecki i pobożny król 
francuski”*’؛.

Jeszcze większym zaskoczeniem .będzie w przyszłości klęska jedynego nieskazi- 
telnego krzyżowca, króla Ludwika Świętego, która sanie się dla chrześcijan wido- 
mym znakiem braku poparcia Najwyższego dla idei krucjat - ale to już zupetnie inna 
historia...

Tzw. II krucjata nie tylko nie przywraca stanu sprzed utraty Edessy, ale wręcz po- 
garsza sytuację państw frankijskich w Outremer. Zachwiany zostaje sojusz Damaszku 
z Królestwem - nawet jeśli dążą do niego wladcy, przeciętny mieszkaniec starej stolicy 
Omajjadów nie ufa już Frankom, a pomocy upatruje raczej ze strony Nur ad-DTna, 
któty bezinteresownie - zdawałoby się - ocali! ich w chwili najcięższej próby. Pada 
wreszcie mit 0 niezwycięZonoSci krzyżowców, na który z takim trudem zapracowali 
uczestnicy I krucjaty -jeżeli największa armia chrześcijańska, jaką widziała Ziemia 
Święta, ponosi tak sromotną porażkę, nie trzeba się już obawiać oddziałów lokalnych 
baronów, dysponujących szczupłymi sitami. Wzajemna nieufność pomiędzy Frankami 
syryjskimi a krzyżowcami z Europy nigdy nie zostanie już zapomniana i ożywczy dla 
Outremer doptyw nowych tycerzy z Zachodu stopniowo ulegnie ograniczeniu. Pozycja 
wladcy Aleppo ulega natomiast wzmocnieniu i wyrasta on na postać dominującą na 
scenie politycznej Syrii. Walka z krzyżowcami, stanowiąca dotąd na obszarze sytyj- 
skim domenę Turków, przeradza się w sprawę wszystkich mieszkańców regionu. Al- 
-HamawT podkreśla fakt, ze w czasie II krucjaty nawet chrześcijanie Arabowie wal- 
czyli u bok muzułmanów893.

Zegar odmierzający czas, pozostały państwom krzyżowców, zaczyna powoli tykać.
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Polityka równowagi

„(544/1149-1150) Wladca Antiochii zebral Franków ze swego kraju, by siać zniszczenie 
w kraju Aleppo. Ruszyl na niego Nur ad-Din, a wsparl go MuTn ad-Din z wojskiem Da- 
maszku oraz dowódca oddziału, Mugahid ad-Din Buzan ibn MamTn. z Nur ad-Dinem ze- 
bralo się sześć tysięcy wojowników - nie licząc osób towarzyszących i plebsu. Zaatakował 
z nimi Franków w miejscu znanym jako 'Innib8“, a bylo ich okolo czterystu jeźdźców i ty- 
siąca pieszych. Wybili ich i ograbili, a przeklętego Albumusa, ich dowódcę, znaleziono po- 
leglego w bitwie, odcięto mu głowę i zaniesiono do Nur ad-Dlna”٥’5.

|٠٠ Twierdza w okolicy 'IzSz nieopodal Aleppo.
”5 Abu Sama, op.cit., ،. 1, s. 212.
”* Wedhig Ibn a-'Adfma w środę 21 safara - Kitab Zibdat Halab, t. 2, s. 298.
،97 Ibn al-Qalanist, op.cit., s. 472.
.Abu Sama, op.cit., t. 1, s. 212 أ’
.Ibn al-Qalanisi, op.cit., s. 475 ا99
9“ Abu al-Fida’, op.cit., t. 3, S.31.
”1 Ibn al-Atlr, op.cit., t. 7, S. 79.

Chwilowy sojusz Unura z Nur ad-Dinem przybiera konkretne kształty w trakcie 
kampanii na północy w maju 1149 roku. Ibn al-Qalanisl podaje, że zajście prowokują 
Frankowie z Antiochii, napadając na ziemie Aleppo. Wladca zaatakowanego kraju 
posyla do Damaszku z prośbą 0 wsparcie. Mul ad-Din wysyla duży oddzial pod do- 
wodztwem emira Mugahid ad-Dlna Buzana ibn Mamln. Według Abu Samy połączone 
sity muzułmańskie liczą okoto sześciu tysięcy samych tylko wojowników, a towarzy- 
szy im pewna liczba ochotników, rekrutujących się spośród mieszkańców Aleppo. 
W pierwszej dziesiątce safara8’؛ pod miejscowością 'Innib dochodzi do starcia ze slab- 
szą liczebnie armią antiocheńską, w sile okoto czterystu jeźdźców i tysiąca pieszych. 
Prawie wszyscy chrześcijanie giną- w tej liczbie również ich dowódca, którego od- 
ciętą głowę zaniesiono do Nur ad-Dlnowi. w międzyczasie Mu'ln ad-Dln z resztą 
wojsk damasceńskich czeka w Hawranie, aby w razie przygotowań ze strony Króle- 
stw do wyruszenia z odsieczą Antiochii, rozpocząć działania dywersyjne w Galilei8”. 
Abu Santa z lubością rozpisuje się nad zabitym władcą Antiochii i jego niegodziwo- 
ściami8’8, natomiast Ibn al-Qalanisl, który najszerzej omawia odsiecz Aleppo, dodaje 
jeszcze, że po zawarciu rozejmu z Antiochią, wojsko Damaszku oddziela się od armii 
Nur ad-Dina i we wtorek 4 rabl'٠ al-awwal (12 lipca 11 9؛ roku) podąża do Damaszku - au^or podkreśla rolę więzi relig'ijnych, zaslug i dlugu wdzięczności8 .

Prawdziwą klęską dla Damaszku staje się dopiero śmierć Mu'ln ad-Dlna. Doświad- 
czony atabeg niejeden raz ratowal swoje miasto przed zakusami raz to Franków, raz to 
Zangiego i jego syna. Przed śmiercią zdołał jeszcze rozpocząć proces normalizacji sto- 
sunków z Baldwinem III (właściwie jeszcze bez prawa do tytulu, jako że następca tronu 
Jerozolimy zosanie koronowany dopiero w 1152 roku). Muzułmańscy kronikarze nie 
pozostawiają wątpliwości co do tego, kto tak naprawdę sprawuje rządy w emiracie:

„(544/1149) Zmarl wladca Damaszku, Mu'ln ad-Dln Unuz, a byl on tym, do którego 
naleZaty rządy w mieście i jemu byty przypisywane"””.

„(544/1149) Zmarl Mu'ln ad-Dln Unuz, przedstawiciel Abaqa, wladcy Damaszku. Za- 
wiadywal jego sprawami, a Abaq byt tylko obrazem emira - bez żadnego znaczenia””'.
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„(544/1149) W tym roku zmarl w Damaszku Muin ad-Din Unur: rzeklem: »spoczął 
w madrasie hanafickiej al-Munyya«””2.

Zaczyna się od tego, że Mu'Tn ad-Din po powrocie do Damaszku pod koniec rabi' 
al-awwal 544 (początku sierpnia 1149) roku, powtórnie rusza w pole i udaje się do 
swych wojsk w Hawranie. Tam dopada go dyzenteria. Słabnąć, wraca do Damaszku 
7 rabi' al-ahar (14 sierpnia 1149 roku). Umiera w dniu 23 rabi' al-ahar (29 sierpnia 
1149 roku) i zostaje pochowany w iwanie w ad-Dar al-Atabeki, w którym mieszkał; 
a następnie przeniesiony do madrasy, którą zbudował, śmierć zręcznego i powszechnie 
szanowanego’®؛ emira znacznie przybliża kres niezależności Damaszku.

Po uroczystościach pogrzebowych na naradzie u Mugir ad-Dina w cytadeli zbiera 
się elita władzy emiratu: ras Mu’ayyid ad-Din, Husam ad-Din Bulaq, Mugahid ad- 
-Din Buzan oraz najznamienitsi żołnierze. Zapadają decyzje co do dalszego funkcjo- 
nowania państwa oraz obsady stanowisk.

Nur ad-Din nie może jednak wykorzystać tej okazji, ponieważ jesienią umiera jego 
brat Sayf ad-Dln Gazl, wladca Mosulu. Sprawy związane z sukcesją układają się chyba 
po myśli brata zmarłego, jako że nie słyszymy o żadnych konfliktach pomiędzy Qutb 
ad-Dinem, najmłodszym z braci, który oijejmuje tron Mosulu, a Nur ad-Dlnem’®4. 
Zwróćmy uwagę na mądrość polityczną Nur ad-DTna, który bez wątpienia ma najwięk- 
sze szanse na objęcie schedy po zmartym, jednocząc w ten sposób na powrót ziemie, 
pozostające pod władzą jego ojca. Oznacza to jednak uwikłanie się w konflikty pomię- 
dzy Seldzukami a kalifatem w Iraku oraz Persji, tymczasem wladca Aleppo wydaje się 
szczerze zainteresowany położeniem kresu dominacji frankijskiej w Syrii. Nie wygląda 
także, aby dzielił typową dla swych pobratymców żądzę zagarnięcia tylu ziem, ile się 
tylko da - „a po mnie choćby potop...” Mogąc znów liczyć na pomoc brata i zarazem 
mając zabezpieczone granice północne, wladca Aleppo w marcu 1150 wznawia parcie 
na południe Syrii.

W tym samym czasie Królestwo organizuje kampanię przeciwko Askalonowi 
i prowadzi odbudowę Gazy, stanowiącej naturalną bazę wypadową przeciw Askalo- 
nowi. W zaistniatym zamieszaniu wiele można osiągnąć - tym bardziej że wezyr faty- 
midzki, al-Malik al-'Adil, posyta do Nur ad-Dlna usarnę ibn Munkida z bogatymi 
darami, co sugeruje możliwość zwarcia szeregów muzułmańskich. Poselstwo dociera 
do armii Aleppo, operującej już pomiędzy Bus aa. Damaszkiem, a sam Usama bierze 
potem aktywny udzial w walkach" pod Askalonem’®؛.

Pretekstu do kampanii dostarczają frankijskie wypady na pogranicze damasceńskie: 

„(544/1150) Rozeszty się wieści, że w okolicy pojawili się Frankowie, by łupić i szerzyć 
zniszczenie. Zaczęto się przygotowywać do odparcia grożącego z ich strony zla”’“.

Nur ad-Din występuje w roli szlachetnego obrońcy współwyznawców, niedwu- 
znacznie sugerując, że prawowity emir, Mugir ad-DTn, nie jest wladny bronić swych 
poddanych - co ciekawe, znając charakter wladcy Aleppo, motywacja taka może być

“2 Abu Sama, op.cit., t. 1, s. 217.
Por. opis udziału Muin ad-DIna w procesie wykupu jeńców oraz pielgrzymów muzułmańskich z rąk 

Franków, przekazany przez pozostającego przez pewien czas w jego shiZbie Usamę ibn Munkida - op.cit., 
S.159.

“4 Ibn al-QalanisT, op.cit., s. 475476.
Barwny opis drogi - Usama ibn Munkid, وه.،،■/., s. 43-50.

9“ Ibn al-Qalanisi, وه.،،'،., s. 478.
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w znacznej części prawdziwa. Pogranicze zawsze w jakimś stopniu stawalo si؟ obiek- 
tern łupieżczych najazdów. Jeżeli nie przekraczały one granicy zdrowego rozsądku, 
często nie dochodziło nawet do wymiany pism. Teraz jednak dość intensywne rajdy, 
najprawdopodobniej związane z potrzebami aprowizacyjnymi wojsk Królestwa, pro- 
wadzących intensywne działania na froncie egipskim, zbiegty si؟ w czasie z klęską 
suszy. Dla spieczonego sloncem Hawranu frankijscy grasanci stają si؟ kroplą która 
przepełnia kielich goryczy. Nie wiemy też, czy i tym razem prośby mieszkańców roi- 
niczego zaplecza Damaszku docierają do uszu Nur ad-DTna z inicjatywy sprytnych 
i oddanych mu Ajjubidćw. Szybkim marszem aleppijczycy (albo raczej Turkmeni z al- 
-ćazTry w barwach tego miasa) wkraczają w granice emiratu damasceńskiego, kieru- 
jąc do Muglr ad-Dlna żądanie przysłania wsparcia w sile tysiąca konnych, którzy wraz 
z przybyłymi z północy żołnierzami mieli odsunąć od Hawranu widmo najazdów.

Tymczasem Damascenczycy, którzy zawarli z Baldwinem pakt 0 wzajemnej porno- 
cy, posyłają do Jerozolimy po pomoc. Nur ad-Din początkowo nie przejmuje si؟ Fran- 
kami, prawdopodobnie sądząc, że są zbyt zajęci rozprawą z Egiptem, by stanowić 
istotny czynnik w nadciągającym starciu. Na wszelki wypadek jednak obsadza woj- 
skiem drogi prowadzące do Libanu:

„(544/1150) Rozeszły si؟ wieści, że Nur ad-DTnowi doniesiono o spustoszeniach czynio- 
nych przez Franków w rejonie Hawranu, gdzie grabili i brali ludzi w niewol؟. Postanowi! 
przygotować si؟, by ruszyć na nich. Napisal do Damascenczyków o swym postanowieniu 
prowadzenia świętej wojny i wezwa! ich, by udzielili mu wsparcia w sile tysiąca rycerzy, 
którzy dołączyliby do niego wraz z dowódcą na któiym mógłby polegać. Ale oni wcześniej 
zawarli już z Frankami układ, mówiący, że b؟dą działali jednomyślnie przeciw wojskom 
muzułmańskim, jakie zaatakowałyby kogokolwiek z nich. Wymówili si؟ wi؟c i próśb؟ Nur 
ad-DTna oddalono. Kiedy si؟ jednak o tym dowiedział, ruszy! i stanął w Marg Yabus947, 
a część żołnierzy w Ya'fur948. Kiedy podszedł pod Damaszek, ludność miasta, świadoma je- 
go zbliżania si؟. nie wiedziała jednak, dokąd zmierza. Napisali wi؟c do Franków o jego 
działaniach, a ci posanowili wspomóc Damaszek przeciw niemu - a już wcześniej ruszyli 
na Askalon oraz by odbudować Gaz؟. Ich straże przednie dotarty do Baniyasu. ale Nur ad- 
-DTn, choć dowiedział si؟ o nich, nie poświęcił im uwagi”’4’.

Podobnie pisze Abu Sama:

„(544/1150) Rzeki Abo Yala: »A doszlo do Nur ad-DTna. że Frankowie pustoszą okoli- 
ce Hawranu. rabując i biorąc do niewoli«. Postanowi! wi؟c podążyć ku nim i napisa! do 
Damaszku, domagając si؟ wsparcia w sile tysiąca konnych. Wcześniej Damascenczycy 
ustalili z Frankami. Ze b؟dą działali ręka w r؟k؟ przeciw każdemu muzułmaninowi, który 
zaatakuje którąś ze stron. Nur ad-DTn oburzy! si؟. kiedy 0 tym usłyszał, ruszy! i zostawi! 
Zotnierzy w Marg Yabus Ya'fur. Ludzie w Damaszku dowiedzieli si؟ o jego przybyciu, nie 
wiedzieli jednak, dokąd zmierza. Wysiali do Franków wiadomość 0 tym i uzgodnili z nimi 
pomoc przeciwko niemu. Frankowie udali si؟ wcześniej w stron؟ Askalonu i Gazy, a pierwsi 
z nich dotarli juz do Baniyasu. Nur ad-DTn dowiedział si؟ o tym i nie przejmował si؟ nimi - 
powiedział tylko: »Nie zaniechałem walki z nimi«. w tym czasie jego towarzysze zajęci byli 
pustoszeniem wiosek - rozkaza! im lepiej si؟ odnosić do chłopów i traktować ich łagodnie, 
a modly za niego nie ustawały ze strony mieszkańców Damaszku i okolic oraz innyclt miast 
i ich okolic.

w pobliżu granicy libańskiej - przy drodze do Damaszku.
٠٥٠ Wioska przy drodze z Damaszku do Bejrutu - około 20 km od Damaszku. 
”” Ibn al-QalanisT. op.cit., s. 478479.
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A deszcz przestał pada، nad HawrSnem, al-Marg, aGutą i większo؛، ludzi z Hawranu 
uchodziła stamtąd z powodu nieurodzaju i zaognienia sytuacji””“.

Nur ad-DTn kontynuuje działania w Hawranie, zarazem próbując rozega، propa- 
gandowo swe poczynania wśród ludności Damaszku i okolic:

„(544/1150) Następnie Nur ad-DTn wyszedł z miejsca swego postoju w a٠-A'wag i stanął 
w ٥isr al-HaSab”' - znanym jako ManSzil alAsSkir (obozowisko wojskowe) - we wtorek 
26 do al-higga roku 544 (26 lipca 1150). Poslal do Mugir ad-Dina i rasa, mówiąc: *Nie  
przybyłem tu, aby z wami walczy، - skonila mnie do tego mnogo؛، skarg muzułmanów 
z Hawranu i alUrban. Rolnicy, których mienie zabrano i rozpędzono ich Zony oraz dzieci, 
znajdują się w rękach Franków i nie wiedzą skąd oczekiwa، wybawienia. A ja, dysponując 
wszystkim tym, czym obdarzy! mnie Bóg - chwata Mu - nie jestem w stanie uratować mu- 
zułmanów i walczy، z niewiernymi((””؛.

Dalej wypomina Damascenczykom przymierze z niewiernymi i wezwanie Franków 
na odsiecz, z jego listu wynika także, że wie, iż MugTr ad-Din obiecal krzyżowcom 
pieniądze, które powinny służyć lepszej sprawie. Wladca Aleppo przybiera jednak ton 
polubowny i proponuje, aby Damaszek przydzieli! mu tysiąc godnych zaufania kon- 
nych, a ruszy na pomoc Askalonowi. w odpowiedzi styszy, że pomiędzy nim a MugTr 
ad-DTnem leży już tylko miecz; i że w razie, gdyby zaatakował miasto, Frankowie 
pospieszą z odsieczą. Po powrocie posłaofurzony Nur ad-DTn podejmuje decyzję, że 
JUŻ następnego dni، w środę 25 nTsana”3, zaatakuje miasto. Na przeszkodzie stają 
jednak Frankowie i przyroda; z jednej strony dochodzą wieści o nadciąganiu armii 
Baldwina III, z drugiej zaś znękana upałem ziemia doczekała się wreszcie deszczu. 
Ulewa, jak zwykle, wstrzymuje działania wojenne; drogi stają się nieprzejezdne, 
a wezbrane rzeki występują z brzegów”*.

Abu śama laskę Boga przypisuje nieskazitelnej moralności Nur ad-DTna, pamiętaj- 
my jednak, że jest on oficjalnym biografem Ajjubiddw i jako taki musi gloryfikować 
protektora swoich mecenasów:

„(544/1150) Kiedy Nur ad-DTn dotarl do Baalbeku, spadl ulewny deszcz we wtorek trze- 
ciego dnia miesiąca du al-higga (3 kwietnia). Wypelnil górskie rzeki i popłynęła woda 
wwadT. Podniósł się poziom rzek i wypetnity jeziora Hawranu. Poczęty się obracać kola 
mtynskie, a zwiędłe uprawy i rośliny odżyły ؛wieżą zielenią Ludzie poczęli się modli، za 
Nur ad-DTna, mówiąc: »to jego błogosławieństwo i jego sprawiedliwo؛،((. Potern Nur ad- 
-DTn wyruszy! z miejsca swego postoju w al-A'wag”5 i zatrzyma! się w ćisr aI-Haśab”٥, 
znanym jako Manazil alAsakir. Poslal do MugTr ad-DTna i jego ra’Tsa Ibn as-Sufl z tymi 
slowy: *Nie  zamierzałem zatrzymywać się w tym miejscu, by z wami walczy،. Wezwaly 
mnie mnożące się skargi mieszkańców Hawranu - 0 tym, że chlopom Frankowie zabrali ich 
mienie i pojmali ich kobiety oraz dzieci - a nikt nie staje w ich obronie, z tym wszystkim, 
czym mnie obdarzy! B6g - dzięki Mu - nie mogę powstrzymywać się od niesienia pomocy 
muzułmanom. Muszę powstrzymać Franków, wiedząc. Ze nie jesteście zdolni do obrony wa- 
szych ziem. Slabo؛، sprawiła. Ze poprosiliście Franków o pomoc przeciwko mnie i wyplaci-

”“AbuSama,op.c،'r.,t. l,s.220-221.
.Dzisiejszy most Kiswa na południe od Dariya اا’
.Ibn al-QalanisT, op.cit., s. 479 ؛”
913 Kwietnia w kalendarzu juliańskim.
914 Ibn al-QalanisT, op.cit., s. 479480.
”5 Rzeka wypływająca z fiabal aS-Sayh i przepływająca przez miasto al-Kiswa.
9“ W ziemi Dariya w rejonie Damaszku.
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liście im pieniądze nalewne slabym i nieszczęśliwym obywatelom -a to nie podoba si؟ Bogu 
Najwyższemu i nikomu z muzułmanów. Potrzebne jest wsparcie tysiąca konnych, przysla- 
nych z dowódcą, którego odwadze można zaufać, aby uratować porty w Askalonie i Gazie«. 
Odpowiedź na ten list brzmiala: *Pomiędzy  nami jest już tylko miecz, a Frankowie pomogą 
nam odeprzeć ci؟, gdybyś ruszyl na nas i stanął w naszej ziemi(*.  Kiedy usłyszał t؟ odpo- 
wiedź, postanowi! ruszyć na miasto następnego dnia. B6g Najwyższy zeslal jednak nast؟- 
pujące po sobie deszcze, które mu w tym przeszkodziły”’'2. Bibl. Jag,

Wszystkie strony konfliktu pragną polubownego rozwiązania: Nur ad-Dtn musi za- 
chować twarz; Mugtr ad-Dtn potrzebuje chwili wytchnienia dla utrwalenia swojej wta- 
dzy i zajęcia si؟ zrujnowanym suszą krajem, zaś Baldwin z niecierpliwością czeka, aż 
oddziały z Aleppo oddalą si؟ od jego granic i pozwolą spokojnie kontynuować kampa- 
ni؟ przeciw Askalonowi. w poniedziałek na początku muharrama zostaje zawarty 
pokój między Nur ad-Dtnem a panami Damaszku. Oficjalnie syn Zangiego demon- 
struje niechęć do przelewania muzułmańskiej krwi - w czym tkwi spora doza prawdy - 
konsekwentnie kształtując swój pozytywny wizerunek w dawnej stolicy Omajjadów. 
W zamian za to Damaszek uznaje jego zwierzchnictwo i w modlitwie piątkowej jego 
imi؟ jest wymieniane po kalifie bagdadzkim oraz sułtanie seldżuckim. Pojawia si؟ 
również na monetach bitych w emiracie. Po raz pierwszy hutba z jego imieniem wy- 
głoszona zostaje w piątek 14 muharrama (13 maja 1150 roku). Następuje seria uroczy- 
stych spotkań, w trakcie których Nur ad-Dtn honoruje najpierw Mugtr ad-Dtna, a na- 
stępnie ra'tsa z rodu as-SUfi. w niedziel؟ w nocy wraca do Aleppo jako nominalny 
zwierzchnik Damaszku'؛:

„(545/1150) Na początku muharrama’'’ zawarto pokój pomiędzy Nur ad-Dtnem a pana- 
mi Damaszku. Nur ad-Dtn ulitował si؟ nad rozlewem krwi muzułmanów, która nastąpiłaby 
na pewno, gdyby kontynuował walk؟ z Damaszkiem i ataki na miasto. Uzgodniono, Ze pod- 
porządkują mu si؟, b؟dą wymieniać jego imi؟ z minbaru w Damaszku po imieniu kalifa 
i sultana seldżuckiego. Złożono uroczyste przysięgi - o czym mówi w swojej kasydzie al- 
-Qaysarant”’“.

Grousset twierdzi, że tak naprawd؟ Damaszek ratuje groźba interwencji Franków, 
a nie ulewny deszcz’2'. Znając upór Nur ad-Dtna i jego determinację, by zająć upra- 
gniony emirat, rzeczywiście wydaje si؟ wątpliwe, by odstąpi! bez majaczących na ho- 
ryzoncie oddzialow Baldwina III.

„(546/1151) W nim Nur ad-Dtn obiegi Damaszek z powodu poparcia, jakiego ludność 
miasta udzielała Frankom - a Ibn Muntr zachęca! do tego w swoich kasydach. Nur ad-Dtn 
poslal do panów miasta, mówiąc: *Che  jedynie dobra muzułmanów, walki z niewiernymi ؟
i uwolnienia jeńców, znajdujących si؟ w ich rękach. Moim pragnieniem byloby, abyście wy- 
szli z wojskiem Damaszku i pomogli mi w świętej wojnie*(.  Odpowiedź nie zadowoliła go jednak, stanął wi؟c na terenie meczetu al-Qadlun i otaczającym terenie, ؛wstrzymując si؟

Abu Sama, op.cit., t. l.s. 222-223.
”6 Ibn al-Qalanisl, op.cit., s. 480.
’1’ Identyczna relacja u Ibn al-Ka a - al-Bidaya wa an-Nihaya, t. 12, s. 228.
”٥ Abu Sama, op.cit., t. 1, s. 223.
”1 R. Grousset, op.cit., t. 2, s. 342. Grousset i Runciman również opisują kampanię roku 1150, choć, 

niestety, nie oznacza to tym razem uzupełnienia przez źródła łacińskie: s. Runciman, Dzieje..., t. 2, s. 306 
-308; R. Grousset, op.cit., t. 2, s. 340-342.

Dzisiejsze przedmieście Damaszku obok dworca 0 tej samej nazwie - na południowym krańcu ulicy 
MaydSn.
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jednak od walki z obawy przed rozlewem krwi. Następnie doszty go wieści o zbliżaniu się 
Franków z odsieczą Damascenczykom. Ruszyl więc w kierunku az-Zabadani”’.

W tych dniach do portów wybrzeża dotarla flota egipska w sile 70 okrętów wojennych. 
Egipcjanie zabijali wrogów, brali do niewoli i palili. Pokonali pewną liczbę okrętów w okoli- 
cach Jafty, Akki, Sydonu, Bejrutu i Trypolisu, a Nur ad-DTn obieca! wcześniej wyruszyć 
w stronę wspomnianej floty z pomocą-i uzgodniono, że zostanie użyta przeciwko Damascen- 
czykom. Wrócił do Damaszku, po czym zamiast walki nastąpiły rozmowy - i rzeki: »Nie ma 
potrzeby, aby muzułmanie zabijali się nawzajem - oszczędzę ich, aby przyczynili się do świę- 
tej wojny«. Korespondencja w sprawie zawarcia pokoju z ludnością Damaszku na wspomnia- 
nych waninkach ciągnęła się przez jakiś czas, a następnie Nur ad-DTn odstąpi! od miasta”’24.

Znacznie obszerniej o wydarzeniach wiosny roku 1151 opowiada Ibn al-QalanisT, 
na którego przekazie opiera się nasza relacja.

Nur ad-DTn nie rezygnuje z prób opanowania Damaszku. Początkowo nie angażuje 
się sam, a jedynie przy pomocy swych emisariuszy (zapewne, jak zwykle, Ajjubidow) 
zawiera sojusz z emirem miasta Bura, zezwalając jednocześnie koczującym w pól- 
nocnej Syrii Turkmenom, aby zaczęli pustoszyć obszary wieme MugTr ad-DTnowi:

„(545/1150) Doszły wieści. Ze Mankubrus z grupą Turków i Turkmenów ruszy؛ w okoli- 
ce Hawranu i połączył się z emirem Sarh kiem’", gubernatorem miasta Bura, tupiąc i nisz- 

czqc wioski Hawranu - mówi się. Ze czyni! to za pozwoleniem Nur ad-DTna. Następnie udali 
się w rejon Sarhadu, szerząc zniszczenie i ucisk, a potem ruszyli gdzie indziej niszczyć 
i przeszkadzać rolnikom w pracach polowych”’2؛.

Damaszek wysyła pewne sity pod dowództwem emira al-HagTego. Starcie potwier- 
dza jednak fatalny stan armii emiratu po śmierci Unura:

„(545/1150) W ostatniej dziesiątce ragaba (w październiku 1150 roku) z Hawanu do- 
tarty wieści. Ze emir Mankubrus spotka, w miejscowości an-Nuwaysah’2’ al-HagTego i jego 
ludzi z amrii Damaszku. Pokona, go i zada, mu ciężką ranę, poniesiono więc al-HagTego do 
miasta, umarl jednak w drodze i zosta, pochowany w jednym z grobów cmenarza al-FaradTs 
w poniedziałek 6 Sa'bana (28 listopada)”’28.

Przegrana Damascenczyków utwierdza Nur ad-DTna w przekonaniu, że szybka 
kampania może oddać syryjską metropolię w jego ręce. Do osłabienia miasta i emiratu 
przyczyniła się też szalejąca na początku roku 1150 zaraza - na tyle groźna, że glodu- 
jący Beduini z plemienia Tayy wolą błąkać się po pustyni, niż wkroczyć na ziemie 
gęściej zaludnione’”. Piątek na początku miesiąca muharrama rozpoczyna nowy rok 
wedtug kalendarza muzułmańskiego (20 kwietnia 1151 roku), a już 10 muharrama 546 
roku (29 kwietnia) straż przednia z wojskiem pojawia się na ziemi 'Adra'"٥ w kraju 
damasceńskim, w czwartek duży oddziat rusza do aSahm oraz an-Nayiab"' i ludzie 
Nur ad-DTna zostają rozmieszczeni na wzgórzu Qasiyun (Gabal Qasyun), gdzie mają

923 u źródeł rzeki Barada.
924 Abu Sama, op.cit., t. 1, s. 231-232.
923 Wzmiankowanym również pal imieniem Sihl.
92٥ Ibn al-QalSnisT. op.cit., s. 482483.
922 Bliżej niezidentyfikowana miejscowość.
928 Ibn al-QalanisT, op.cit., s. 484.
929 Usama ibn Munkid, op.cit., s. 4647.
93٥ 18 km na północny wschód od Damaszku - na północ od al-Marg, na skraju pustyni.
.W ziemi as-SalahTya w al-Guta ا93
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przygotować zasadzki 1 zaskoczyć armię damasceńską. Rzeczywiście, spora grupa 
żołnierzy emiratu obozuje w górach, dociera jednak do nich ostrzeżenie, więc chronią 
się w bezpiecznych murach miasta, w piątek nadciąga tron armii z Aleppo i staje 
w 'Uy n FąsirTya u podnóża gory Duma w al-Guta - potmędzy Ada' i Duma. W sobotę mektore oddziały docierają do ziemi Haga i Raw y 2 أل. Rozgczyn؛ się 

plądrowanie okolicy. Zagrabieniu lub zniszczeniu ulegają resztki upraw oraz zapasy 
żywności, której ceny natychmiast wzrastają Ludność emiratu uznaje najeźdźców za 
pospolitych bandytów i przygotowuje się do obrony miasta. Nur ad-Din orientuje się, 
że sprawy przybierają zly obrót i miast wybawiciela mieszkańcy Damaszku widzą 
w nim okrutnika w stylu jego ojca, Zangiego. Postanawia zawiesić działania wojenne 
i posyla umyślnego do MugTr ad-Dina z panislamskim apelem - glosi on. Ze wladca 
Aleppo pragnie jedynie dobra muzułmanów i zniszczenia niewiernych. Pisze tez. Ze 
liczy na wsparcie Damasceńczykw. Jak to bylo do przewidzenia, posel nie doczekuje 
się zadnej odpowiedzi, wraca więc do pryncypata’". w sobotę Nur ad-Din powtórnie 
zmienia obozowisko i przenosi się w pobliże Masgid al-Qadam. Dochodzi do pierw- 
szych potyczek z mieszkańcami miasta, o stopniu determinacji wladcy, który posta- 
nawia za wszelką cenę zdobyć Damaszek, świadczyć może fakt, że rzuca na szalę swą 
reputację dobrego muzułmanina i przyjaciela Damasceńczykw. Powstrzymuje 
wprawdzie wojsko, które chce natychmiast ruszyć do szturmu na miasto, jednocześnie 
jednak daje wolną rękę szabrownikom. Dochodzi do zupełnego niemal zrabowania lub 
zniszczenia pól i palenia wiosek w al-Guta. Okolice starożytnego grodu stają się wi- 
downią wszystkich nieszczęść towarzyszących bezlitosnej wojnie - do oddziałów 
z Aleppo dołączą pospolita hołota, przyciągnięta perspektywą latwego lupu i bezkarno- 
ści. Ceny żywność sięgają niebotycznych pulapów, a jednocześnie dochodzą wieści 
z południowego zachodu, że Frankowie mobilizują swe wojska, by ruszyć z odsieczą- 
to z kolei wywołuje dylematy ludzi religijnych, którzy w przeciwnym razie stanowczo 
dotrzymywaliby pola najeźdźcy. Codziennie mają miejsce drobne potyczki - sytuacja 
taka ciągnie się aż do czwartku 13 safara (31 maja -1 czerwca)’". Wojsko z Aleppo 
popisuje się swąniezwykła ruchliwością-najpierw przenosi się w rejon Fadaya’35, al- -Halqabatayn i alH misin 36, gdzie kontynuuje grabież inwentarza ؛'plonów Następ- 

nie, 26 ؟afara 546 (14 czerwca 1151) roku. Nur ad-Din zawraca do DarTya, dochodzą 
do niego bowiem fałszywe wieści o zbliżaniu się Franków z odsieczą-az nowego 
miejsca postoju dobrze moZna kontrolować trasę ewentualnej odsieczy. Wzrasta jego 
determinacja, aby najpierw stawić czola silom Królestwa - tym bardziej Ze jego wlasne 
wojska, i tak liczne, z kadm dniem powiększają si? o posilki turkmeńskie, naplywa- 
jąe ze wszystkich stron’". Chwilowo syn Zangiego zabrania swoim Zolnierzoni walki 
z muzułmanami i rusza w kierunku rzeki al-A'wag, skąd ma zamiar zaatakować nad- 
ciągających z południowego zachodu Franków. Zmienia jednak zamiar i wycofuje si?.

932 Rwlya to dzisiejsze miasto as٠Sayyidat Zaynab; Hagra to obecnie HagarS, miasto leżące w jej po- 
bliżu w al-Guta. Obie te miejscowości znajdują si? na południowy wschód od dzisiejszego przedmieścia al- 
-Maydan.

933 Ibn al-Qalanisi. op.cit., s. 484485.
934 Ibidem, s. 485486.
 W pobliżu drogi na międzynarodowe lotnisko w Damaszku - na pohidnie od dzisiejszego cmentarza ؛93

żydowskiego.
9’6 "Takie w pobliżu drogi na lotnisko - dziś Halqabats i alHamis.
93’ Ibn al-QalSnisl, op.cit., s. 486.
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po czym rusza w kierunku az-ZabadanT u źródeł Barady w nadziei pociągnięcia za sobą 
sil Królestwa. Zwycięstwo nadal jest możliwe, ale jedynie w wypadku wydania Fran- 
kom bitwy przed ich połączeniem się z Damascenczykami. Ze swego wojska Nur ad- 
-Din wyłączą grupę czterech tysięcy jeźdźców, których wysyla do Hawranu, by wraz 
z operującymi tam już Beduinami wyszli naprzeciw Frankom oraz Damascenczykom 
i kontrolowali ich ruchy. Część oddziałów damasceńskich wychodzi z miasta i dołączą 
do żołnierzy Baldwina III - jak się wydaje, w celu przeprowadzenia negocjacji, zaraz 
potem bowiem obie strony rozdzielają się’8؛. Chrześcijanie stają pod murami miasta 
3 dnia miesiąca rabi' al-awwal 546 (20 czerwca 1151 roku), a wielu z nich otrzymuje 
pozwolenie na wejście do Damaszku i dokonanie niezbędnych zakupów. Sam MugTr 
ad-Din sklada Baldwinowi III kurtuazyjną wizytę w jego obozie. Chwilowo koalicja 
uzyskuje przewagę, połączone sity wahają się jednak zaatakować armię Aleppo i decy- 
dują się na przeprowadzenie ekspedycji kamej przeciwko zbuntowanemu miastu 
Bua:

„(546/1151) W ślad za Nur ad-Dinem do al-٨'wag pociągnęły oddziały Franków. Za- 
trzymali się tam 3 rabi al-awwal roku 546 i wielu spośród nich weszlo do miasta, by zaspo- 
koi، swoje potrzeby. Mugir ad-DTn i jego sprzymierzeniec wyszli wraz ze swymi wyższymi 
oficerami oraz dużą grapą poddanych i dołączyli do króla oraz jego dowódców. Zapanowała 
między nimi przyjaźń i nie uciekano się do przemocy. Postanowili staną، pod Busra, aby nią 
zawładnąć i spustoszy، jej ziemie”"’.

Damascenczycy nie są jeszcze gotowi do wymarszu, ponadto walka u boku nie- 
wiernych budzi liczne kontrowersje. Frankowie, sami ruszają na Bura, kierując się 
zrazu przez Kiswa, następnie zaś Ra's al-Ma’’4٥. Główne siiy Nur ad-DTna operują 
w Hawranie, gdzie, zasilone przez licznie naptywających Beduinow, skutecznie sza- 
chują wojsko MugTr ad-DTna oraz pozostatych na miejscu Franków, z kolei żołnierze 
Królestwa, wzmocnieni posiłkami z Damaszku, uderzają na Busra, ale gubernator Sur- 
hak odnosi zwycięstwo w starciu, zmuszając sprzymierzonych do odwrotu. Niemniej 
jednak Frankowie ratują Damaszek, stanowczo domagając się obiecanych w zamian za 
pomoc ziem:

„(546/1151) Następnie wojsko Franków raszylo do Ra’s al-Ma١, ale oddziaty damascen- 
skie nie byty jeszcze gotowe, by do nich wyjść z powodu słabości liczebnej i sporów we- 
wnętrznych; jak również z uwagi na stacjonowanie w Hawranie wojsk nurydzkich oraz licz- 
nych Beduindw, którzy do nich dołączyli w marszu na Franków, pragnąc się z nimi zmie- 
rzy،. Żołnierze frankijscy ucieldi do Lagat w Hawranie, szukając tam schronienia, w końcu 
wiadomo؛، dotarla do Nur ad-DTna, ruszyl więc i zatrzyma! się w 'Ayn al-ćan- w al-Biqa', 
wracając, po czym udal się do Damaszku, głosząc, że idzie na Franków i na wojsko dama- 
scenskie. Łącząc się z wojskiem Damaszku, Frankowie raszyli na Busra z zamiarem zaata- 
kowania jej - nie byli jednak do tego przygotowani. Wyszedł na nich jej gubernator Sarhak 
ze swymi ludźmi i wrócili spod niej pokonani. Wojsko ftankijskie wycofało się do okolic al- 
-Busra w środkowej dziesiątce miesiąca rabr al-awwal (na początku lipca) tego roku. Na- 
stępnie posiali do MugTr ad-DTna i jego sprzymierzeńców, domagając się od niego reszty

”9 Ibidem, s. 487.
’” Ibidem, s. 487.
”٠ Dzisiaj Dllt na północ od Sayh Misktn. 
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ziem, obiecanych im'za odpędzenie Nur ad-Dina od Damaszku i mówiąc: **Gdybyśmy  go 
nie odparli, nie odstąpiłby od was«”94'.

W tym samym roku flota fatymidzka w sile 70 okrętów najeżdża wybrzeże frankij- 
skie - bez wątpienia w porozumieniu z Nur ad-Dinem, którego zainteresowanie Króle- 
stwa Jerozolimskiego Egiptem sklania do podjęcia rozmów z izolowanym zwykle 
przez SeldzukOw oraz ich wasali ismailickim kalifatem. Fatymidzkim żołnierzom 
udaje się zająć liczne statki frankijskie oraz bizantyjskie, stojące na redzie w Jaffie 
i Akce. Zastanawiająca jest decyzja 0 ataku na Bizantyjczyków, cieszących się znako- 
mitymi stosunkami z dworem w Kairze. Nur ad-Din obiecuje współpracować z flotą 
i wspomóc ją w walce z Frankami oraz Damascenczykami. Zarazem korzysta tak 
z odejścia Baldwina III, jak i z jego zaangażowania w obronę wybrzeża. Wyrusza więc 
z 30 000 ludzi do adDahlamiya w al-Biqa'١ skąd skraca na Daniaszek i w sobotę 
21 rabi' al-awwal (8 lipca) zatrzymuje się w Kawkaba na południowy zachód od 
Dariya. Konnica atakuje drogi, prowadzące z Hanu do Damaszku; w ręce najeźdź- 
ców znów wpada wiele wielbłądów, plonów oraz bydla. Turkmeni ponownie najeż- 
dżają al-Guta i al-Marg, pędząc przed sobą napotkane bydlo. Niezależnie od wyniku 
kampanii, przez następny rok Damaszek nie będzie zdolny do najmniejszych bodaj 
działań zaczepnych z uwagi na trudności aprowizacyjne. w poniedziałek niestrudzony 
Nur ad-Din znowu zmienia obozowisko, stając w ćisr alHaśab. Mnożą się wezwania 
do walki w obronie miasta, ale wygłodzona i zniechęcona przedłużającą się kampanią 
ludność nie odważa się wyjść poza muty bez świadomości nadciągających sil Króle- 
stwa’42. W tej ostatniej kwestii zdania są, co prawda, podzielone; Sibt ibn al-Gawzi 
twierdzi coś wręcz przeciwnego, wyjaśniając, że nikt nie wystąpi! przeciw Nur ad- 
-Dinowi, kiedy tylko rozniosty się wieści o współpracy Muglr ad-Dina oraz rasa Ibn 
as-Sufiego z Frankami’44. Persja Ibn al-Qalani ego wydaje się bliższa prawdy - 
choćby z uwagi na fakt, że współpraca z Baldwinem III nie przeszkadzała 
w działaniach wojennych kilka tygodni wcześniej. Ośmielony brakiern oporu Nur ad- 
-Din w środę 24 rabi' al-awwal (11 lipca) podchodzi do alQati'a’4؛ na"południe od 
obecnego al-Maydn i obok meczetu al-Qadam. Wtedy dopiero dochodzi do potyczek 
- na małą skalę zresztą i niepociągających za sobą większych strat po żadnej ze 
stron’4؛. Wreszcie wladca Aleppo, również wyczeipany przedłużającą się kampanią 
i w petni świadomy, że w przypadku poważnego oblężenia, pod Damaszkiem natych- 
miast pojawią się Frankowie, rozpoczyna negocjacje pokojowe, starając się - jak zwy- 
kle - wyjść z catej afery przynajmniej z honorem. Jednocześnie szermuje argumentem, 
że pragnie uniknąć rozlewu muzułmańskiej krwi - niewątpliwie mocno naciąganym, 
zwłaszcza w oczach wieśniaków z Hawranu oraz al-óuta. Arabscy kronikarze nie 
wspominają o jeszcze jednej przyczynie odwrotu - najemnikach turkmeńskich. Przy- 
pomnijmy raz jeszcze, że służący w oddziałach Zangiego, Nur ad-Dina, a następnie 
Saladyna, koczownicy stanowią niezwykle ruchliwą i częściowo samozaopatrującą się 
w żywność silę zbrojną, ale jej głównym celem pozostaje tup. w przypadku braku

941 Ibn al-QalSnist, op.cit., s. 487488.
942 W Wadi al-‘Agam.
94’ Ibn al-QalSnist, op.cit., s. 488489.
944 Sib؛ ibn al-Gawzt, op.cit., 1.1, s. 210.
94’ Wioska pod Damaszkiem w pobliZu Maydan al Hasa.
946 Ibn al-Qalanist, op.cit., s. 489. 
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sukcesów opuszczają oni pechowego wodza - w przypadku zaś zwycięstwa tracą mo- 
tywację do dalszej walki. Armia muzułmańska w niczym nie przypomina już znako- 
mitej siły militarnej, zorganizowanej ongiś przez Omajjadów na wzór bizantyjski 
i zdolnej nieść sztandary islamu na krańce ówczesnego świata:

„(546/1151) Zdanie Nur ad-DTna w sprawie ataku na miasto i walki z jego mieszkańcami 
oraz wojskiem pozostało niezmienne - unikać zabijania muzułmanów. Rzeki: »nie ma po- 
trzeby, aby muzułmanie zabijali si؟ nawzajem, a ja uspokajam ich, by dokładali wysiłków 
do walki z niewiernymi,*.  Intencja ta towarzyszyła tez korespondencji, dotyczącej ukladu 
pokojowego w miesiącu rabT' al-ahar - na wspomnianych wyżej warunkach, w rokowaniach 
brali udzial: fakih Burhan ad-DTn al-BalhT, emir Asad ad-DTn Slrkuh oraz jego brat Nagm 
ad-DTn Ayyub. Wreszcie stanowiska obu stron zbliżyły si؟. Korespondencja powtarzała si؟ 
tak dlugo, aż sytuacja ustabilizowała si؟ na zaproponowanych warunkach, a obie strony za-

9*,Ibidem, s. 490.
9*9Ibidem, s. 491.

’؛٠ >1 — - 401

uklad w czwartek 10 rabT’ al-ahar (26 lipca) tego roku - pokój wzbudzi! wiele ra-

Po pewnym czasie Sarhak sprzymierza si؟ z Frankami i tym razem pod mury Busra 
ciągną wojska nurydzko-damascenskie:

„(546/1151-1152) Nur ad-DTn wyruszy! z wojskiem w piątek 0 świcie wspomnianego 
dnia, zmierzając do Busra z zamiarem zaatakowania jej. z wrócił si؟ do Damaszku z prośbą 
0 machiny wojenne i katapulty, ponieważ Sarhak - wspomniany gubernator - oglosil swe 
nieposłuszeństwo i sklanial si؟ ku Frankom, opierając si؟ na ich pomocy. Nur ad-DTn wy- 
pomnial mu to i ruszyl na niego z dużym oddziałem”"8.

Wreszcie zbliżenie Nur ad-DTna z MugTr ad-DTnem pieczętuje wizyta tego ostatnie- 
go w Aleppo, gdzie w praktyce potwierdzone zostają ustalenia z poprzedniej kampanii; 
zwróćmy przy tym uwag؟, że - mimo calej determinacji ze strony syna Zangiego, by 
zawładnąć Damaszkiem - nikt nie obawia si؟ z jego strony zdrady na ojcowską modłę:

„(546/1151) W czwartek 12 ragaba 546 (25 października 1151) roku MugTr ad-DTn, 
wladca Damaszku, udal si؟ do Aleppo ze swym oddziałem. Po dotarciu na miejsce złoży! 
wizyt؟ wladcy miasta. Nur ad-DTnowi, wyrazi! mu swój szacunek i uzgodni! z nim zapropo- 
nowane sprawy - po tym, jak uzna! jego zwierzchność; oraz to, że reprezentuje Nur ad-DTna 
w Damaszku. Wróci! zadowolony z tego, co osiągnął i dotar! do Damaszku we wtorek 6 ؛a- 
'bana tego roku”"’.

Damascenczycy nie rezygnują z sojuszu z Frankami - tak samo, jak Nur ad-DTn nie 
porzuca myśli o zdobyciu Damaszku i działaniach przeciw krzyżowcom. Pod koniec 
abana 546 (w polowie grudnia 1151) roku z okolic Baniyasu dochodzą wieści 0 dużej 

grupie Turkmenów, którzy atakują obszary otaczające miasto. Nie jest to wyprawa 
zaborcza - najeźdźcy pustoszą okolic؟, zabijają, grabią i biorą ludzi do niewoli. Fran- 
kijski gubernator Baniyasu udaje si؟ na rozmowy z Turkmenami, ci jednak atakują 
zdradziecko i z życiem uchodzi jedynie gubernator, zaś towarzysząca mu świta zostaje 
wybita. Kiedy Damascenczycy dowiadują si0 ؟ zdradzie, oburzeni złamaniem rozejmu, 
organizują natychmiastową eksped^cj^karn^ w wyniku której Turkmeni zostają pobi- ci i pozbawieni calej zdobyczy’؛. Cala historia najprawdopodobniej ؛rozgrywa się 

9*libidem,  s. 489-490.

Ibidem, S.491.
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z poduszczenia Ayyaba, ponieważ wkrótce Frankowie rewanżują się wypadem 
na zierpie al-Biqa' w dziedzinie Baalbeku - Damaszek pozostaje w tym wypadku neu-y—dk

Historiografia muzułmańska lekceważy spektakularny rajd księcia MardTnu, Timu- 
rtaśa Urtuqidy, który jesienią 1152 roku, z matą armią Turkmenów ma nadzieję 
z zaskoczenia zdobyć Jerozolimę, korzystając z zaangażowania Franków pod Askalo- 
nem oraz ze sporów Baldwina III z królową matką, Melisandą MugTr ad-Din znajduje 
się w kłopotliwej sytuacji, z której próbuje wybmąć, odwodząc Timurtaśa od powzię- 
tego zamiaru. Ostatecznie pozwala nieproszonemu gościowi na zakup prowiantu oraz 
broni dla wojska. Szczęśliwie dla Damaszku, który ewentualny sukces Urtuqidy uwi- 
ktatby w szerszy konflikt (Nur ad-DTn nie przeoczyłby okazji do świętej wojny), woj- 
ska z MardTnu ponoszą klęskę nad Jordanem9؛؛.

Podobnie jak w przypadku Tyru, zakusy Frank w wobec Askalonu mają długą hi- 
storię - dość wspomnieć szansę zaprzepaszczoną przez Godftyda wskutek sporu 
z Rajmundem. Trudna sytuacja strategiczna skłania Fatymidow jeszcze w czwartek 
21 rabT' al-ahar roku 542 (17 września 1147) do wyprawienia do Damaszku posla 
w towarzystwie wysokich ran^ą dowódców oraz pieniędzy, które mialy zaskarbić 
przychylność Mu'Tn ad-DTna9 . Inicjatywa ta nie pociąga jednak za sobą żadnych 
skutków militarnych - przynajmniej nie wspominają 0 tym kroniki arabskie.

Wiadomo również, że - niezwykle elastyczny w sferze zapatrywań politycznych 
oraz sojuszy Usama Ibn Munqid - w roku 1149-1150 zostaje wysiany w poselstwie od 
wezyra egipskiego, Ibn Sallara, do Nur ad-DTna, aby zmontować koalicję przeciw 
Frankom i Damaszkowi, w okolicach kwietnia 1150 roku dociera do niego pod Da- 
maszkiem, jednakże syn Zangiego nie odważa się ruszyć na pomoc Egiptowi, swemu 
naturalnemu sojusznikowi, tak dużą siłę przedstawia sojusz franko-damasceński954. 
Pierścień wokół Askalonu zaciska się coraz bardziej. Wiosną 548 (1153) roku Nur ad- 
-DTn postanawia ruszyć na Franków, by w ten sposób odciążyć oblegane miasto:

„(548/1153) W sobotę 13 muharrama (10 kwietnia) MugTr ad-DTn, wladca Damaszku, 
udal się do Nur ad-DTna z częścią swego wojska, aby wspomóc go w świętej wojnie. Dotą- 
czyi do niego na północy i odbyli naradę z udziałem okolicznych emirów oraz dowódców 
turkmenskich -a ci byli w duZej liczbie. Nur ad-DTn zawładnął mieczem twierdzą znaną ja- 
ko IflTs’؛؛ - z woli Boga Najwyższego, który to ulatwil - a byla ona niezwykle silnie uforty- 
fikowana. Zabito obecnych w niej Franków i Ormian, a wojsko zdobyto duZo pieniędzy 
i niewolników”’؛؛.

MugTr ad-DTn przynajmniej pozornie stara się odgtywac rolę dobrego muzulmani- 
na. W sobotę 29 safara (26 maja) koalicjanci przypuszczają atak na ogołocony z woj- 
ska Baniyas. Pierwsze uderzenie kończy się niepowodzeniem, a do dalszych już nie 
dochodzi wskutek sporu, jaki poróżnił wladcow Aleppo i Damaszku. MugTr ad-DTn 
wraca do Damaszku, do którego wkracza w poniedziałek 11 rabT' al-awwal (6 czerw-

.I Ibidem, s. 492؛’
 ....Relacja w calości na podstawie Wilhelma z Tyru (XVII, 20, s. 792-794), za: s. Runciman, Dzieje ؛2’

t. 2, s. 308; R. Grousset, op.cit., t. 2, s. 347-348.
.Ibn al-QalanisT, op.cit., s. 459 ’؛’
.R. Grousset, op.cit., t. 2, s. 249351 ؛4’
”5 Na wybrzeżu syryjskim - pomiędzy Hamąa Baniyasem; u Abu Samy „IflTS”.
’ ؛٥  Ibn al-QalanisT, op.cit., s. 496.
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ca), natomiast Nur ad-Din idzie do Homs’2؛. żaden z autorów arabskich nie przedsta- 
wia bliżej istoty kontrowersji, dzielących muzułmańskich koalicjantów - możemy 
jedynie dnnieniywać, że Damascenczycy pozostają wierni trdcyjneniu^u^n chernu 
sojuszowi z Królestwa Jerozolimy - wskazywałaby na to wersja Abu Samy, który 
pisze, że właśnie pod Baniyasem do wojsk nury kich oraz damasceńskich docierają 
prośby o pomoc ze strony mieszkańców Askalonu’؛؛.

Pozbawiony resztek nadziei port zwraca si؟ do Frank w z propozycją kapitulacji na 
honorowych warunkach - z gwarancjami osobistej wolności oraz zachowania mienia 
ruchomego mieszkańców, którzy w większości uchodzą do Egiptu. 19 sierpnia 1153 
roku Askalon przechodzi w ręce chrześcijan:

„(548/1153) MugTr ad-DTn, wladca Damaszku, skierował si? do Nur ad-DIna z oddzia- 
tern wojska, by go wesprze، w świętej wojnie. Ruszyl z nim na północ i Nur ad-DTn zdobyl 
twierdz؟ znaną jako IfliS, która byla niezwykle ufortyfikowana, po czym zabił przebywają- 
cych w niej Franków oraz Ormian. Wojsko zdobylo wiele pieniędzy i jeńców, a następnie 
ruszyło w stron؟ twierdzy BSniySs, pod którą stanęło pod koniec ؟afara. Twierdza byla po- 
zbawiona obrońców i łatwa do zdobycia, do Nur ad-DTna dotarty jednak prośby 0 pomoc od 
mieszkańców'Askalonu. Bóg zrządził, że się poróżnili i rozdzielili; MugTr ad-Din wrócił do 
Damaszku, a Nur ad-DIn do Homs. Lud Askalonu poprosi! Franków o pokój - ci zgodzili 
się, więc mieszkańcy wyszli lądem i morzem, kierując się w stronę Egiptu”’؛’.

Upadek Askalonu praktycznie wyłączą Egipt z dzialań w Syrii. Jednocześnie nie- 
uchrony koniec władztwa fatymidzkiego staje si؟ oczywisty dla wszystkich uczestni- 
kdw gty politycznej. Oslabia to uwag؟ Franków, których umysty zapadnia wizja zdo- 
bycia legendarnych bogactw Egiptu - w konsekwencji oznacza to osłabienie dzialań 
zarówno militarnych, jak i dyplomatycznych na odcinku damasceńskim oraz północno- 
syryjskim.

Praktyczną, choć nie w petni dostrzegalną jeszcze w tym momencie, korzyść odnosi 
wi؟c znowu Nur ad-Din.

Fiasko wspólnych dzialań pod Baniyasem oznacza zarazem koniec fikcji jedności 
muzułmanów w Syrii. Nur ad-Din zdaje sobie spraw؟, że atak na Damaszek pociągnie 
za sobą nieuchronną odpowiedz sit Królestwa i, jak zawsze dotąd, ofensywa spełznie 
na niczym. Decyduje si؟ wi؟c na inną form؟ prowadzenia wojny - embargo. Wynisz- 
czone kilkuletnimi grabieżami rolnictwo emiratu nie zapewnia już samowystarczalno- 
ści żywnościowej Damaszku. Wobec zamkniętej drogi do Egiptu Mugir ad-DTn staje 
w obliczu spotych trudności aprowizacyjnych - tym bardziej że frankijscy sprzymie- 
rzeńcy sami sprowadzają żywność. Osłabione glodem miasto tatwiej będzie zdobyć:

„(548/1154) W miesiącu du al-٩a'da (styczniu-lutym) nastąpiła w Damaszku zwyżka 
cen z powodu braku ludzi, przybywających do niego z plonami z krajów północy - jak to 
bylo w zwyczaju. Doprowadziło do tego postępowanie Nur ad-DTna, wladcy Aleppo, który 
wprowadzi! blokadę. Dotknęła ona ludność w obrębie murów miejskich - głównie slabych 
i ubogich. Cena worka pszenicy osiągnęła 25 dinarów - a nawet więcej - i z miasta ucieldo 
wielu ludzi. Spotkaty ich nieszczęścia i słabość, które spowodowaty śmierć dużej ich liczby

m Ibidem, s. 496.
.Patrz niZej; szerzej na ten temat: c. Cahen, Indigenes e، croises, „Syria”, t. XV, Paris 1934 ’؛’
 ,Abu Sama, op.cit., t. 1, s. 234235. Zdobycie Askalonu opisuje również Abu al-Fida’ (op.cit., t. 3 ’؛’

s. 38). W znacznej mierze ze żródel muzułmańskich korzystali: s. Runciman, Dzieje..., t. 2, s. 311; 
R. Grousset, op.cit., t. 2, s. 360-361.
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na drogach. Prowiant odcięto od wszystkich krain emiratu i wspomina się. Ze Nur ad-DTn 
postanowi! podąży، do Damaszku i zaatakować go - nie bylo to jednak na razie moZliwe 
z uwagi na silnąjeszcze władzę sułtana oraz duZą liczbę jego żołnierzy i pomocników”'*“.

Nastroje mieszkańców omajjadzkiej stolicy sonduje niezawodny ŚTrkuh, który pro- 
wokacyjnie podchodzi pod mury miasa - oficjalnie w poselstwie od Nur ad-Dina. 
Przyprowadzone przez niego oddziały są zbyt skąpe, by mogly się pokusie o zaatako- 
wanie metTopolii; zarazem jednak zdecydowanie zbyt liczne jak na świtę ambasadora. 
Damasceńczycy jednoznacznie odbierają to jako próbę pertraktacji z pozycji siły 
i odrzucają poselstwo:

„(549/1154) Pierwszym dniem roku byla środa na początku muharrama (18 marca), 
a gwiazdy stay w znaku Bliźniąt, w drugiej dziesiątce muharrama (w końcu marca) przybył 
emir al-Asfahlar Asad ad-DTn śirkuh w poselstwie od Nur ad-DTna, wladcy Aleppo. Dotart 
do przedmieść Damaszku i rozbil obóz w okolicach al-Qasab w al-Marg z oddziałem liczą- 
cym okolo 1000 osób. Nie spotka! się z akceptacją- odczuwano do niego niechęć i nikt nie 
wyszedl mu na spotkanie. Wywolalo to długotrwałą korespondencję, która nie doprowadziła 
jednak do zniesienia embarga i Zadna ze stron nie osiągnęła swego celu”’؛'.

Od tej chwili pomiędzy Nur ad-DTnem a MugTr ad-DTnem rzeczywiście „leży juz 
tylko miecz”.

Życie LU Damaszku LU ostatnich latach niepodległości

Zawirowaniom na arenie międzynarodowej towarzyszą pogłębiające się problemy 
wewnętrzne, z konieczności musimy polegać gtównie na relacji Ibn al-QalanisTego, 
ponieważ inni kronikarze nie interesują się zbytnio wewnętrznymi problemami Da- 
maszku. Nie bez znaczenia pozostaje również fakt, że autor Ta’rih Dimasq pisze 
o wydarzeniach, które ogląda na wlasne oczy - pozostając przy tym blisko kręgów 
władzy. Do śmierci Mu'Tn ad-DTna Unura w roku 544 (1149) dochodzi do pewnych 
starć w obrębie klasy rządzącej, nie przybierają one jednak niebezpiecznych rozmia- 
rów, skoro czujny atabeg dzierży władzę żelazną ręką. Potencjalni i rzeczywiści spi- 
skowcy szybko trafiają do lochów i nikt nie próbuje się za nimi ująć, co zaobserwować 
można w przypadku szambelana Asad ad-DTna Ukaza:

„(538/1143) 3 gumada al-ula (13 listopada) schwytano emira i hagiba Asad ad-DTna 
Ukaza. Odebrano mu pieniądze, choć jego dwa domy pozostaty nietknięte. Zostal uwięzio- 
ny, a towarzysze opuścili go”“2.

W tym samym roku sędziwy Unur usuwa ze stanowiska innego spiskowca - jednak 
Ibn al-QalanisT dość enigmatycznie wypowiada się na temat powodów jego dymisji. 
Stanowczość i konsekwencja w działaniu pozwalają na tagodne traktowanie:

٠ Ibn al-QalSnist, op.،،'،., s. 502.
96'Ibidem, s. 503.
962 Ibidem, s. 433.
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„(538/1144) W miesiącu ramaddan (marcu) Abu al-Karram zostal zdjęty ze stanowiska 
wezyra w diwanie"’ Damaszku; postawiono mu zarzuty i przypisywano wiele zlych czy- 
nów”* **.

963 Ministerstwo.
** Ibn al٠QalanisT, op.cit., s. 434.
965 Ibidem, s. 434.
9“ Ibidem, s. 435.

Ibidem, s. 40.

Sprawa ma jednak swój dalszy ciąg. Abu al-Karram zostaje powtórnie wyznaczony 
na urząd wezyra i zawiera cichy sojusz ze znanym skądinąd Usamą ibn Munqidem, co 
doprowadza do gwałtownej reakcji ze strony skłóconego z nimi Mu’ayyid ad-DTna, 
rasa miasta. Czując si? zagrożony ich połączonymi wpływami, ucieka on do Sarhadu, 
skąd korespondencyjnie negocjuje z Unurem w sprawie warunków swego powrotu. 
Z uwagi na popularność, jaką ra'Ts cieszy si? w mieście, atabeg zmuszony jest poświę- 
cić wezyra oraz Munkidytę. Przy okazji ciepłego przyjęcia Mu’ayyid ad-DTna w Sar- 
hadzie zwraca uwagę skłonność do anarchizacji w emiracie, w którym gubernatorzy 
miast podległych władzy MugTr ad-DTna pozwalają sobie na ugoszczenie z honorami 
uchodźców politycznycli. Kiedy zabraknie żelaznej ręki Unura, młody wladca nie bę- 
dzie w stanie zapanować nad tendencjami odśrodkowymi:

„(539/1144) W czwartek 11 muharrama (14 lipca) emir Mu’ayyid ad-DTn, ra’Ts Damasz- 
ku, uda, się w kierunku Sarhadu, oburzony wiadomościami, jakie doszty do niego w sprawie 
Abu al-Karrama, wyznaczonego na wezyra w dTwanie Damaszku. Usłyszał także o dziatal- 
ności emira Mu’ayyid ad-Dawla Usamy ibn MurSida ibn 'AIT ibn Munqida - a nienawidzi! 
ich za ich postępki i odpychały go ich dążenia. Opuści, więc miasto, rozzłoszczony tym, że 
zajmowali się oni sprawami, które zagrażały jego interesom - i to go drażniło. Dotarl do 
Sarhadu, a gubernator miasta przyjq, go z honorami. Długo ciągnęła się korespondencja 
w tej sprawie pomiędzy nim a emirem atabegiem Mu'Tn ad-DTnem, zarządzającym Damasz- 
kiem; pisali również na temat przeprosin ze strony każdego z nich i o ewentualnej karze. Tak 
się przedstawiała sytuacja pomiędzy nimi, aż stanęło na tym. Ze powróci do swego domu, 
a wezyr Abu al-Kanam oraz Usama ibn Munqid zostaną wystani do Egiptu wraz z rodzina- 
mi, pieniędzmi oraz dobytkiem. Ruszyli więc z Damaszku do Egiptu po uzyskaniu pozwole- 
nia od jego wladcy - a miało to miejsce w czwartek 7 gumada al-ula (5 listopada) tego roku. 
Wszystko odbyto się po przyjacielsku i w drodze współpracy - mówi się też, że spotkali się w tym szczęśliwym państwie z dobrym؛ przyjęciem”5 ؟.

Powrót ra’Tsa staje się manifestacją poparcia ludności miasta dla swego przedstawi- 
ciela:

„(539/1144) W piątek 13 gumada al-ula (11 listopada) emir Mu’ayyid ad-DTn wrócił do 
Damaszku z Sarhadu, a ludność wyległa na jego spotkanie, aby mu okazać swą radość z jego 
powrotu”’“.

Unur nadal sprawuje władzę w Damaszku i, pomimo ugody z Mu’ayyid ad-DTnem, 
szybko wyciąga właściwe wnioski z postępowania gubernatora Sarhadu, usuwając go 
z pełnionego urzędu i mianując na jego miejsce w gumada al-ahira 542 (listopadzie 
1147) roku wojowniczego emira, a zarazem dowódcę oddziałów kurdyjskich Mugahid 
ad-DTna Buzana, któty gwarantuje mu "Swobodny wstęp do twierdzy oraz - znak cza- 
sów - ofiarowuje w zamian za nominację pewną sumę pieniędzy...’ 7
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W następnym roku Unur przeprowadza ciekawy eksperyment religijny - w obliczu 
narastającej konkurencji czterech oficjalnych szkól religijno-prawnych islamu’8؛ sun- 
nickiego, które na dodatek czują na karku gorący oddech rozmaitych odlamów szy- 
izmu, atabeg decyduje się przyznać wszystkim prawo do prowadzenia działalności 
duszpasterskiej oraz nauczycielskiej na terenie stawnego meczetu Omajjaddw w Da- 
maszku.

„(543/1148) W ragabie (listopadzie grudniu) zezwolono wszystkim kaznodziejom”’ na 
zabieranie glosu w meczecie Omajjadów w Damaszku-zgodnie؛ze zwyczajem i przepisami. 
W ten sposób ujawnione zostaly dzielące ich różnicę w w kwestii przekonan i celów” ’٥.
Jak widać, prowadzi to do szybkiego ujawnienia różnic, których przeciętny Dama- 

scenczyk nie jest jeszcze ؛wiadomy. Wybucha debata nad tym, czego potrzeba w mad 
habach, a czego nie - i środowiska religijne wymuszają na władzach odejście od nie- 
bezpiecznej decyzji. Zachowawczy Ibn al-Qalanisi kwituje religijne dysputy mianem „؛Snwnychkzan^ Q

O życiu religijnym Damaszku wiemy stosunkowo dużo dzięki szeroko p ؛٠ kwa- nemu przez kronikarzy zwyczajowi؛ notowania zgonów wybitnych obywateli” . Urzę- 

dy religijne są w znacznej mierze przekazywane z ojca na syna”2, choć nie powoduje 
to jeszcze upadku jakości myśli teologicznej.

w islamie sunnickim występują cztery główne szkoty religijno-prawne, różniące się między sobą sto- 
sunkiem do podstaw interpretacji prawa religijnego; są to: Szkota malikicka, szafiicka, hanbalicka oraz 
hanaficka. Wszystkie za podstawę orzecznictwa przyjmują Koran oraz Sunnę Proroka. Szkota hanaficka, 
najbardziej liberalna, często ucieka się do własnego zdania uczonego prawnika, ra'y i dopuszcza wybór 
rozwiązania obiektywnie najlepszego, istihsan. Szkota malikicka prefentje tradycję Medyny, jako siedziby 
pierwszej gminy muzułmańskiej pod osobistym kierownictwem Mahometa. Stosuje również zasad؟ wyboru 
tego, co jest najlepsze dla społeczności wiernych, istislali. Szkota hanbalicka, wyrosta na grancie opora 
wobec biurokracji i laicyzacji w Imperium Abbasydów, nie dopuszcza Zadnych rozwiązań rozumowych
i doczekała się dziś kontynuacji w postaci obowiązującej w Arabii Saudyjskiej doktryny wahhabickiej. 
Wreszcie Szkota szafiicka, którą utworzono w nadziei pogodzenia skłóconych madhabow, stanowi wypad- 
kową wszystkich trzech. Islam szyicki ma własną Szkot؟, zwaną ga'faryck (szerzej: ل. Danecki, Podsta- 
wowe wiadomości o islamie, 1.1-11, Warszawa 1997; ]. Bielawski, Islam, religia państwa i prawa, Warsza- 
wa 1973).

Arab, hatib.
”٥ Ibn al-Qalanisi, op.cit., s. 468.
”1Ibidem, s. 468.
”2 Ibn al-Apr, op.cit., t. 7, s. 33, 42, 83; Ibn al-QalSnisi. op.cit., s. 429432, 440, 483, 484, 490, 499; 

Abu Sama, op.cit., t. 1, s. 205, 235.
973 Ibn al-Apr, op.cit., t. 7, s. 33; Ibn al-Qalanisi, op.cit., s. 432,483.
”4 Arab, qadt al-qudat.

Ibn al-QalSnisi, op.cit., s. 432.
976 Arab, czysty, bezgrzeszny.
977 Ibn al-AlIr, op.cit., t. 7, s. 33. Al-Kamil datuje jego śmierć na rok 534/1140.

Pomimo praktycznej niezależności emiratu, ze względów prestiżowych sędziowie 
często starają się o nominację w stolicy kalifatu - tak też dzieje się w przypadku kadiego 
Abu al-Hasana 'Alego ibn Muhammada a!-Quraśi, którego ojciec, kadi Abu al- 
-Ma'al Muhammad ibn Yahya, w trosce o przyszłość syna, wystara! się dla niego przed 
swoją ؛mierciąw oku 537 (1142-1143) 0 dokurnent nominacyjny od samego NjwyZ- szego Kadiego 74 Bagdadu” . Co ciekawe, zapobiegliwy ojciec cieszący się mimo n^- 

potyzmu przydomkiem az-Zaki”٥, wcześniej również dziedziczy swoją fonkcję”7. * i
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„Uczeni w Piśmie” Damasceńczycy cieszą si? dużym autorytetem w catym owcze- 
snym świecie muzułmańskim”*,  jak np. zmarły w roku 536 (1142) slynny zbieracz 
hadisów Abo al-Qasim Isma'11 ibn Ahmad ibn 'Umar ibn Abi al-AS'at١ znany jako Ibn 
as-Samarqandi”’, urodzony w Damaszku w roku 454 (1061-1062)’*٥. Niektórzy 
obejmują najwyższe urzędy w centnjm kalifatu, choć czasem nie obywa si? bez kon- 
trowersji, natury ambicjonalnej raczej, nizli merytorycznej:

„(545/1150), W tym roku w muharramie (maju). Yflsuf ad-Dimaśqt objął stanowisko 
wykładowcy w an-Niamtyyi”' w Bagdadzie. Dzialo si؟ to bez rozkazu kalifa, wi؟c zabro- 
niono mu w piątek wstępu do meczetu. Modlil si؟ wi؟c w meczecie suttana (ćami' as- 
-Sultan) - zabroniono mu jednak nauczać. Suhan zwrócił si؟ do Sayha Abu an-Naglba, aby 
nauczal w niej - wzbrania! si؟ jednak bez polecenia kalifa, zatem sultan wydoby! od kalifa 
pozwolenie i rozpoczął wyk ady w polowie muharrama tego roku””2.

Podobnie jak wcześniej i potem, budowa meczetów uchodzi za czyn pobożny 
i godny pochwały. Praktycznym aspektem finansowania nowego obiektu modlitw jest 
zapewnienie miejsca spoczynku sobie oraz swoim bliskim, z konieczności budowle 
takie powstająjuZ poza obrębem murów miejskich. Gorliwość religijna nie zawsze 
idzie w parze z poczuciem smaku, zwłaszcza gdy budową kieruje zapalczywy kurdyj- 
ski wojownik:

„(539/1145) Pod koniec tego roku skończono wznoszenie meczetu, którego budową 
i wyborem miejsca kierowa! emir Mugahid ad-Din Buzan ibn MamTn, dowódca Kurdów, 
na zewnątrz Bab al-Fadls w Damaszku i za południowym mostem’؛’. Na początku pre- 
zentowal si؟ szpetnie, ale ludzie zgodnie postanowili upiększyć jego otoczenie i zapropo- 
nowa، nowy kształt po tym, jak juz wydano na niego dużą sum؟ pieniędzy - pragnąc z je- 
go sławy zasłużyć na dobre wspomnienie na tym oraz obfite zaslugi i nagrod؟ na tamtym 
."’”wiecie؛

Pomimo kontrowersyjnego rozporządzenia Unura, na mocy którego każdy kazno- 
dzieja na krótko uzyskuje dostęp do kazalnicy w meczecie Omajjadów, instytucja 
a posiada swoich stałych imamów, któizy sprawują piecz? nad wygłaszanymi w niej 
mowami oraz ogólnym funkcjonowaniem. Jest to zazwyczaj zasłużony i pobożny 
człowiek, często pełniący wcześniej funkcje nauczycielskie, jak np. zmarly w roku 
537(1142-1143) imam" Abu Muhammad ibn Tawus9*5. Podany przez Ibn 'Asakira

 po zniszczeniu przez Mongołów wielkich ośrodków nauki i lcultury w Azji ؟Sytuacja taka nasili si ؛”
Centralnej oraz Iraku. Dlatego to właśnie w Damaszku powstanie w następnym stuleciu ostatnia wybitna 
encyklopedia muzułmańskiego średniowiecza - Kitab 'aga'ib al-mahluqat wa gara'ib al-mawgudat pióra 
al-Qazwn ego - zob. A. Bieniek, Starożytność w myśli arabskiej, Kraków 2003.

Jego nisba wskazuje na miejsce, z którym si؟ związał, czyli Azj؟ Centralną
”٥ Ibn al-Attr, op.cit., t. 7, s. 42; Ibn al-Kattr, op.cit., t. 12, s. 218; Sadarat ad-Dahab, t. 4, s. 112; 4/- 

-Wafibi-1-Wa/ayat, t. 9, s. 88.
Nazwa szeregu wyższych szkól teologicznych, założonych z inicjatywy słynnego wezyra Wielkich 

Seldżuków, Nizam al-Mulka; wykładali w nich najwybitniejsi uczeni, np. Al-Gazall z Tusu.
”2 Ibn al-Attr, op.cit., t. 7, s. 83.

Znanym jako Al-Gisr al-Qiblt.
Ibn al-Qalanist, op.cit., s. 440.

”5 Ibidem, s. 429, 431; Ibn al-Attr, op.cit., t 7, s. 42 - Ibn al-Affr niemal tradycyjnie już podaje dat؟ 
wcześniejszą- rok 536 (1142).
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przydomek al-Muqri’ wskazuje na nauczyciela Koranu - przez dlugi czas naucza on 
dzieci’8؛.

Ibn al-Qalanisi, op.cit., s. 431.W przypisie 2 znale،، można odniesienie do Ibn 'Asakira - niestety, 
redagujący dzieło dr Suhayl ZakkSr nie podal dokładnego odsyłacza, a różne redakcje dzida (por. biblio- 
grafia) znacznie się różnią, odbiegając jednocześnie od damasceńskiego rękopisu.

Ibn al-QalanisT, op.cit., s. 490.
Abu Sama, op.cit., t.I,s. 205. Pisze o tym równie، Ibn al-QalanisT - وه.„'،., s. 460.

 t. 1, s. 235. Na temat nekropolii pray Bab aSaglr ,.،'„.وه ,s. 499; Abu Sama ,.،'„.وه ,Ibn al-Qalanisi أ’
pisze K. Moaz, Les steles fimeraires, le Cimetiire d’al-Bab al-Saghir, Damas 1977 oraz H. HammSi 
Maddfin al-muluk wa as-salatTn م Dima ؛٩١٠ '\maŁ ٩\٩ 5.١

٥” Ibn al-QalanisT, وه.„'،., s. 429; Ibn al-Attr, وه.„'،., t. 7, s. 42.
”1 Ibn al-QalanisT, op.cit., s. 483.

Istnieje również stanowisko oficjalnego kaznodziei (arab, hatib), często piastowane 
przez innych urzędników religijnych, jak zmarly w roku 546 (1151-1152) kadi al- 
Husayn ibn AbT al-Hadid’8’.

Główną roi؟ w życiu religijno-prawnym syryjskiej metropolii odgrywa szkoła ha- 
naficka, ale kroniki wspominają również 0 hanbalitach oraz szafiitach. Ta ostatnia 
szkoła cliyli si؟, co prawda, ku upadkowi, ponieważ w 542 roku (1147) umiera ostatni 
jej imam i fakih w Damaszku, nie pozostawiając po sobie następcy:

„(542/1147) Abu Ya'11 at-TamTmT powiedział: »w piątek 3 rabT’ al-awwal (2 sierpnia) 
zmarl ؛ayh al-islam i faqTh Abu al-Fath Nasr Allah ibn Muhammad ibn 'Abd al-QawT al- 
-MassTsT w Damaszku. Byl ostatnim z imamów i faqTkih ؛afi’Tckich i nikt juz po nim nie na- 
stąpil«”"٥.
Hanafici mogą si؟ pochwalić wieloma wybitnymi teologami, często przybywają- 

cymi z najdalszych zakątków świata islamu, jak zmarly w 548 roku (1153-1154) rais 
szkoły, szajch, imam oraz fakih z dalekiego Balchu, Burhan ad-DTn Abu al-Hasan 'AlT 
al-Balh, pochowany w tradycyjnej już nekropolii wybitnych Damascenczykow przy 
Bab a.؟- gTr opodal grobów męczenników’8’.

Dużą popularnością pochwalić si؟ mogą także hanbalici, którym również udaje si؟ 
założyć dynastię fakihow oraz imamów, z której wywodzi si؟ zmarly po dlugiej clioro- 
bie w 536 roku (1141-1142) Abu al-Qasim 'Abd al-Wahhab ibn 'Abd al-Wahid al- 
-HanbalT. Jego pochówek gromadzi tlumy opłakujących go Damascenczykow”". Ro- 
dzina hanbalickich teologów doprowadza do niezwykłego połączenia dwóch skrajnych 
szkol: skrajnie ortodoksyjnej hanbalickiej z liberalną hanaficką. Przedstawicielem ta- 
kiego egzotycznego melanżu jest zmarly w 545 roku (1150-1151) Baha’ ad-DTn 'Abd 
al-Mulk ibn al-FaqTh 'Abd al-Wahhal? al-HanbalT - w trzecim już pokoleniu zawiadu- 
jący uczniami Ahntada ibn Hanbala”'. Jak si؟ wydaje, do aliansu dochodzi wskutek 
dwoch czynników: konieczności wspólnej walki z szerzącymi si؟ w Syrii schizmaty- 
kami - glownie wszelkiej maści ismailitami, jak również rosnącej roli hanafitów, któ- 
rzy wraz z procesem przejmowania przez Turków wladzy w swiecie islamu wygrywają 
rywalizację z pozostałymi madhabami.

Nauki Malika ibn Anasa na razie nie odgrywają większej roli w życiu religijno- 
-prawnym Damaszku, w znacznej mierze wynika to z obecności Franków, którzy izo- 
lują Afrykę od Bliskiego Wschodu, tym samym znacznie ograniczając napływ kupców, 
pątników oraz podróżników z malikickiej Hiszpanii i częściowo malikickiego Maghre- 
bu. Dopiero w przyszłości sukcesy Nur ad-DTna oraz Saladyna szerzej uchylą wrota 
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Afryki. Obaj wladcy, prowadzący mądrą polityk? zagraniczną, będą starali się zachę- 
cać mieszkańców muzułmańskiego Zachodu, by przybywali na ich ziemie:

„Wśród chwalebnych uczynków Nur ad-DIna należy wspomnieć przeznaczenie dla 
przybyszów z Maghrebu specjalnego kąta w meczecie Omajjadów dla szkoly malikickiej; 
liczne waqfy - a wśród nich dwa mlyny, siedem sadów i nieużytki, łaźnię oraz stragany 
zpachnidlami. Jeden z Maghrebijczyk, którzy je nadzorowali - a byl to Abu al-Hasan 
*AlT ibn Sirdal a!-٥ayanl, znany jako al-Aswad - poinformował mnie. Ze ten waqf maghre- 
bijski przynosi, jeśli jest dobrze zarządzany, 500 dinarów rocznie”"2.

MugTr ad-Din nie radzi sobie ze sprawowaniem władzy bez wiernego, choć za- 
borczego Unura. Ostatni Buryda próbuje sobie zjednać ludność emiratu, dokonując 
cięć podatkowych i przeprowadzając bliżej nieokreśloną reform? mennicy. Na krótką 
met? przysparza mu to popularności:

„(544/1149) W piątek 9 ragaba (12 listopada) roku 544 po modlitwie z mównic mecze- 
tówodczytano edykt wydany ؟rzezMugTr ad Dna ؛ o zniesieniu 0؟lat^ pobieranej od pod- danych i zawieszeniu jej obowiązywania:؟ a także o lilcwidaاز mennicy ’ - mnożyły się mo- 

dlitwy ludzi i ich podziękowania””4.

Reformy w jakimś stopniu godzą w interesy ra’Tsa Mu’ayyid ad-DTna, który uzbraja 
swych klientów oraz uwolnionych z więzień BeduinOw rozbójników, podnosząc 
otwarty bunt. Ra’Ts jako reprezentant mieszkańców miasta nie powinien reagować 
w ten sposób na ulgi w obciążeniach fiskalnych, nie znamy jednak dokładnej natury 
wprowadzonych przez władcę zmian - trudno więc wyrokować, czy mamy do czynie- 
nia z prywatą, czy też obroną przed jakimiś niesprawiedliwymi uregulowaniami. Wia- 
domo jedynie. Ze jeden z dowódców wojskowych, as-Salar Zayn ad-DTn Isma'Tl as 
-Sahna, jego brat oraz ich stronnicy, pozostają w otwartym konflikcie z ra'Tsem. MugTr 
ad-DTn chroni się w cytadeli i rozdaje żołnierzom bron. Oficjalnie w celu zapobieżenia 
rozlewowi krwi i zniszczeniom, być może także wskutek intryg dworskich i ścierania 
się koterii, upada koncepcja zbrojnej rozprawy z rebeliantami. Następuje etap rokowań, 
które z uwagi na zbyt małą elastyczność, wykazaną przez obie strony, kończą się fia- 
skiem. Mu’ayyid ad-DTn zwołuje swych sojuszników, z którymi zamierza ruszyć na 
cytadel? i wyłuskać z niej osobistych wrogów, w odpowiedzi wladca wyprowadza na 
ulice wlasne oddziaty i dochodzi do starć. Panuje kompletny chaos - zrazu Zayn ad- 
-DTn i jego brat uciekają do Baalbeku, co zaognia jeszcze sytuację i dopiero wygnanie 
ludzi odpowiedzialnych za jego odsunięcie uspokaja na chwil? nastroje. Następnie 
szala politycznych wptywów przechyla się w stron? ra’Tsa i dla spacyfikowania na- 
strojów MugTr ad-DTn zezwala na splądrowanie domostw Zayn ad-DTna oraz jego bra- 
ta. Wreszcie Buryda dochodzi do porozumienia z Mu’ayyid ad-DTnem, który z pehtymi 
honorami obejmuje stanowiska zarówno wezyra, jak i ra’Tsa. Monarcha ponosi porażkę:

„(544/1149) Wskutek tego rozporządzenia ras Mu’ayyid ad-DTn poczuł niechęć do 
MugTr ad-DTna. Zwerbował więc, kogo się dato spośród bezrozumnych młodzieńców, holoty 
i ciemnego pospólstwa, zdolnego do noszenia broni, po czym zaczął ich rozmieszczać wolt61 
swego domu oraz domu swego brata Zayn ad-DTna Haydara, aby obronić się przed jakimś 
ztym zdarzeniem - a mialo to miejsce w środę 23 ragaba (26 listopada). Wywiązała się kore-

”2 Ibn Gubayr, op.cit., s. 232.
992 Inne Źródła nic na ten temat nie mówią
994 Ibn al-QalSnisi, op.cit., s. 476.



Rozdział vu 191

spondencja z MugTr ad-DTnem, który zamierza! ich uspokoi، i pocieszy،, ale nie zaufali mu 
i nadal z rozmysłem werbowali i koncentrowali swoich żołnierzy.

Nocą w czwartek następujący po wspomnianym dniu doprowadzili do buntu. Udali się 
pod bramę więzienią rozbili zamki i wypuścili tych, którzy w nim przebywali - uwolnili 
grupę ahl aS-Ś g ”5 i innych. Podążyli do al-Bab aś-§arqT i zrobili tak samo; zebral się du- 

ży tlum, który wypelnil uliczki i zaulki. Kiedy Mugrr ad-DTn i jego towarzysze dowiedzieli 
się o sytuacji, zgromadzili się w cytadeli uzbrojeni po zęby, wyciągnęli całą bron i sprzęt, 
jakie byty w arsenale i rozdzielili je pomiędzy żołnierzy. Postanowili ruszy، na grupę motlo- 
chu, zaatakować ich i zada، rany. Niektórzy dowódcy poprosili jednak o zwlokę i radzili, 
aby porzuci، pośpiech z uwagi na możliwy rozlew krwi oraz oszczędzi، miastu grabieży 
i pożaru. Naciskali na niego, az przychyli! się do ich prośby. Wywiązała się korespondencja, 
w trakcie której podjęto kroki, aby załagodzi، sytuację oraz usuną، wrogo؛،. Ra’Ts i jego 
brat postawili warunki - niektóre z nich przyjęto, inne zaś odrzucono; tak więc mia! on stale 
przebywa، w swoim domu, a jego syn oraz syn jego brata pozosawa، mieli w slużbie dTwa- 
nu i wolno im było wchodzi، do cytadeli tylko na wezwanie. Tak postanowiono i masy po- 
spOlstwa uciszyły się. Sytuacja powróciła do poprzedniego stanu zacietrzewienia i poczęło 
się szerzenie zniszczenia, w końcu ragaba (na początku gnidnia) zebralo się wielu żołnierzy, 
dowódców, motlochu oraz chłopów i uzgodnili, że ruszą na cytadelę, obiegną ją i zażądają 
wydania przebywających tam wymienionych z imienia wrogów oraz znamienitych ludzi. 
Rozgorzała wojna pomiędzy dwiema drużynami - wielu padlo lub odniosło rany, po czym 
każdy oddzial wróci! na swoje miejsce.

Wtedy nastąpiła ucieczka as-Salar Zayn ad-DTna Isma'Tl a?-؟ahny i jego braa w kienrn- 
ku Baalbeku. Bunt nadal się sroży!, a walka trwała, az doprowadzono do wydalenia tych lu- 
dzi z otoczenia MugTr ad-DTna, którzy prosili ojego wygnanie. Ustaty walki i pozwolono na 
splądrowanie mienia as-Salara Zayn ad-DTn i jego brata - doszlo do grabieży i niszczenia. 
Wezwano do uhonorowania ra’Tsa oraz jego brata. Zawarto z nimi uklad i przywrócono 
ra’Tsa do funkcji wezyra oraz ra’Tsa - ak, aby nie mia! w nim ani przeciwnika, ani wspólni- 
ka”**.

Jak zwykle mnóstwa kłopotów przysparzają Beduini. w sprzyjających okoliczno- 
 -ciach stają oni u boku muzułmanów, jeśli tylko walka przeciw Frankom może przy؛
nieść wymierne korzyści. Jeżeli perspektywy zysku widać po stronie Królestwa, bez 
cienia żenady sprzymierzają się z chrześcijanami. Na co dzień zaś parają się pospoli- 
tym rzemiosłem zbójeckim - bez względu na wyznanie, narodowo؛، czy godność na- 
padniętych. Gwoli prawdy, jest to regula w owych czasach - do؛ć wspomnieć, że po- 
dobnie zachowują się Kurdowie, stanowiący, obok Turków i Turkmenów, główny 
trzon każdej armii muzułmańskiej9”.

W muharramie 545 roku (maju 1150) do Damaszku dociera grupa pielgrzymów 
z Iraku oraz Chorasanu. Odbyli oni już pielgrzymkę do Mekki i w drodze powrotnej 
napadli na nich Beduini oraz sprzymierzeni z nimi maruderzy. Ibn al-QalanisT podkre- 
śla bezprecedensowe okrucieństwo zajścia, w ogromnej karawanie podróżuję wielu 
możnych ludzi z Chorasanu, żony seldżuckich emirów i cale haremy, w ręce rozbójni- 
ków wpadty bogate lupy, w warunkach postępującego zdziczenia obyczajów oraz nie-

Nie udalo mi si؟ zidentyfikować tego pojęcia - najbliższy wyraz znalazłem u Ibn ManzUra: aSSagur 
-„miejsce na pustyni” (Lisan al-'Arab, t. 4, s. 418). Mogloby w؟؛c chodzić o jakichś Beduinów. Ponieważ 
ówcześni Beduini tyli w dużej części z działalności zbójeckiej, uzasadniałoby to zarówno ich obecność 
w więzieniu, jak i przydatność militarną

”6 Ibn al-QalanisT, op.cit., s. 476478.
L. Dzięgiel, Węzeł kurdyjski, Kraków 1992, s. 60-61.
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nawiści do Turk w seldżuckich nie zadowala to jednak napastników - mordują więk- 
szość mężczyzn i gwałcą kobiety. Pośród nielicznych, którzy uchodzą z życiem, 
krwawe żniwo zbiera głód i pragnienie. Niedobitki, które docierają do Damaszku, 
wzbudzają powszechne współczucie, a zamożni Damascenczycy organizują kwest؟ 
w celu wyjawienia nieszczęsnych z powrotem do ojczyzny"؛. Oprócz szczerego od- 
ruchu dobroci akcja ma z pewnością cele polityczne. Sułtanat seldzucki w Iraku lata 
świetności ma już za sobą, nadal jednak stanowi znaczącą sil؟ polityczną- w dodatku 
leżącą na tyłach państw Zangidów w Aleppo i Mosulu.

Krótki przerywnik w postaci nieszczęścia pątników nie na dlugo angażuje uwag؟ 
miasa. w tym samym roku Mugahid ad-Din Buzan wyrusza na inspekcj؟ nadanej mu 
twierdzy Sarhad, którą administruje jego syn. Zaledwie opada pyl wzniecony przez 
wierzchowce kurdyjskiej świty, a wladca i jego wezyr ponownie skaczą sobie do gar- 
del - tym razem cliodzi o wzajemne oszczerstwa na temat zepsucia moralnego i wąt- 
pliwych intencji. Tylko natychmiastowe wezwanie Mugahid ad-Dina ratuje sytuacj؟. 
Po dlugiej mediacji spór kończy si؟ wydaleniem hagiba Yusufa, szambelana Mugir ad- 
-Dina, który wraz z towarzyszami udaje si؟ na wygnanie do Baalbeku. Banicja jest 
ty ko wyrazem chwilowej racji s nu, więc Yusuf zostaje powitany w miejscu swego 
zesłania ze wszystkimi należnymi honorami, a gubernator ofiarowuje mu gościn؟’ 
Ras nadal wychodzi zwycięsko z dworskich intryg.

Niesnaski wewnętrzne odchodzą na razie na dalszy plan. Gubernator twierdzy 
Busra, dobrze już nam znany Sarhak, ocenia, że osłabiony sporem pomiędzy władcą 
a raisem Damaszek nie stanowi dla niego realnej groźby. Rozpoczyna wi؟c najazdy na 
Hawn, pogarszając tym samym i tak już fatalną sytuacj؟ aprowizacyjną emiratu. 
Mugir ad-Din i jego wezyr zakopują chwilowo topór wojenny i ruszają na Bu.؟ra 
z pełnym taborem oblężniczym. Kampania nie kończy si؟ jednak zdobyciem twierdzy 
- Damascenczycy, którzy od dawna już nie prowadzili prawdziwych dzialań wojen- 
nych, zadowalają si؟ deklaracją uległości ze strony Sarhaka i demonstracją sity. Nie 
wiadomo, w jakim stopniu wywiera ona wrażenie na gubernatorze, ale czas wygodne- 
go balansu pomiędzy Frankami, Damaszkiem a Nur ad-Dinem, nieuchronnie dobiega 
już końca za sprawą tego ostatniego.

Ciekawszym, choć rozpaczliwym w swej wymowie, wydarzeniem staje si؟ inspek- 
cja Mugir ad-Dina w Sarhadzie, którą monarcha przeprowadza na usilną próśb؟ Muga- 
hid ad-Dina w trakcie oblężenia. Ostatniego Buryd؟ zaskakuje fakt, że syn lennika 
pozostawia do jego wyłącznej dyspozycji cytadel؟ - akt absolutnego oddania i zaufania 
do wladcy, cytadele bowiem w muzułmańskiej Syrii pełnią roi؟ ostatniego bastionu 
oraz miejsca schronienia. Mugir ad-DTnjest wi؟c świadomy, że jego wtadza poza mu- 
rami Damaszku jest już tylko nominalna i każdy przejaw rzeczywistej lojalności wzbu- 
dza jego zachwyt:

„(547/1152) W końcu ؟afara roku 547 (na początku czerwca 1152) MugTr ad-DTn wyru- 
szyi z wojskiem - a towarzyszy! mu wezyr Muayyid ad-DTn - w kienmku twierdzy Busra 
i stanął tam, oblegając jej gubernatora Sarhaka oraz karząc mieszkańców miasta za przeciw- 
stawianie si؟ jego rozkazom i zakazom, za ucisk ludności wsi HawrSnu, za wrogość wobec 
niej i zmuszanie do wypełniania niewykonalnych żądań. Do oblężenia kazal sprowadzi، ka- 
tapulty i machiny wojenne. Mugir ad-Dinowi zdarzyła si؟ wtedy wizyta w Sarhadzie na in-

”6 Ibn al-Qalanisl, op.cit., s. 481.
999Ibidem, s. 482. 
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spekcji. Gubernator miasta, Mugahid ad-DTn poprosi، o pozwolenie na to, mówiąc: »To 
miejsce jest w twojej mocy, a jaw nim jestem za twoją przyczyną**  - i poleci، synowi, Sayf 
ad-DTn Muhammadowi, swemu zastępcy w mieście, aby przygotował wszystko, czego po- 
trzebuje i aby powita، MugTr ad-DTna, jak należy. Wyszed، więc do niego z kilku towarzy- 
szami i z kluczami do miasta. Spelnil wszystko to, co bylo niezbędne, aby go uhonorować: 
opróżnił cytadele z ludzi, a MugTr ad-DTn wkroczy، do niej ze swym pocztem. u radowa، się 
i zadziwi، postępowaniem Mugahid ad-DTna - podziękował mu za to i wręczy، przygotowa- 
ne dla niego dary. Wrócił od niego do swego obozu pod Bua i atakował ją przez kilka dni, 
aż zapanowa، pokój i osiągnąwszy to, co chcial, wróci، do Damaszku”'““.

Rok 548 (1153) przynosi upragnione osłabienie pozycji Mu’ayyid ad-DTna. Jak si? 
wydaje, zaszkodzi! mu nadmiar wladzy, ponieważ nawet jego stronnicy dochodzą do 
wniosku, że może on zatrzymać funkcję ra’Tsa, ale powinien zrezygnować z wezyratu. 
Mimo to wytrawny polityk nie traci dobrego samopoczucia, które burzy niespodziewa- 
na wola jego braci, 'Izz ad-Dawli oraz Zayn ad-DTna - początkowo nie przystępują 
oni do obozu wroga, ale konflikt wykracza poza ramy rodziny i w miesiącu gumada al- 
-ula sprawa musi się oprzeć o arbitraż wladcy. Możemy sobie jedynie wyobrażać, 
z jaką radością MugTr ad-DTn wita sposobność rozstrzygania sporów pomiędzy ambit- 
nym ra'Tsem a jego rodzeństwem; niezwłocznie wzywa skłóconych braci do cytadeli, 
ale Mu’ayyid ad-DTn odmawia i starym, wypróbowanym sposobem fortyfikuje się 
w domu, jednocześnie werbując i uzbrajając swych klientów. Tym razem Zayn ad-DTn 
oraz spora część dawnych stronników obracają się przeciwko niemu i niedawno jesz- 
cze niekoronowany pan Damaszku zostaje wygnany - wraz ze swymi ludźmi - do 
Sarhadu. Opuszcza miasto w poniedziałek 19 gumada al-ula (12 sierpnia) w towarzy- 
stwie Mugahid ad-DTna, który zawsze starat się stanowić ogniwo mediacji pomiędzy 
władcą a ra'Tsem. Upadek wielmoży nie jest jednak zupełny, ponieważ caty jego ma- 
jątek, jak również mienie towarzyszy, pozostają nietknięte. Zayn ad-DTn zbiera zaś 
slodkie owoce zdrady, przejmując polityczną schedę po bracie. Ibn al-QalanisT nie 
pozostawia na nim suchej nitki, pisząc, że jak zwykle, daty o sobie znać jego zle 
skłonności i dbałość jedynie o wtasne interesy.

MugTr ad-DTn pozostaje zwycięski na placu boju, ale traci zaufanie do swojego oto- 
czenia i szuka wsparcia poza dotychczasowym kręgiem doradców. Udaje się do Baal- 
beku, aby zjednać sobie gubernatora miasta, ’Ata al-Hdima. Następnie sprowadza go 
ze sobą do Damaszku i powierza mu sprawowanie wladzy oraz reorganizację admini- 
stracji - chodzi, oczywiście, o doraźne czystki i nawet wiemy Mugahid ad-DTna Buzan 
czuje się zagrożony - do tego stopnia, że odważą się wrócić do stolicy dopiero po 
otrzymaniu od wladcy gwarancji bezpieczeństwa'““'.

Ostatniego Butydę ogarnia obsesyjna wręcz podejrzliwość, która złowrogo ciąży na 
życiu politycznym w mieście - nikt, przynajmniej w kręgach wladzy, nie jest pewien 
dnia ani godziny, w wyniku korespondencji, wygnany ra’Ts uklada swe stosunki 
z władcą i pod koniec abana 548 (w polowie listopada 1153) roku otrzymuje pozwo- 
lenie na powrót do Damaszku, gdzie odbywa post w miesiącu ramadan. Wkrótce jed- 
nak, pod wplywem doradców, MugTr ad-DTna zmienia swe nastawienie do niego 
i Mu’ayyid ad-DTn chyłkiem ucieka z miasta we wtorek 12 Sawwala 548 (31 gmdnia 
1153) roku, kierując się do Sarhadu. Nie udaje mu się jednak ujść konnemu pościgowi.

1000Ibidem, s. 493494. 

'00'Ibidem, s. 496497. 



194 MIĘDZY WIARĄ A ROZSĄDKIEM

który dochodzi go niedaleko celu. Po odstawieniu do Damaszku ra'is zostaje osadzony 
w cytadeli'“2.

Czystki nie omijają jego brata, niedawno mianowanego ra’Tsa, i wezyTa, Haydara 
Zayn ad-Dina. w sobotę 6 du al-qa'da 548 roku (23 stycznia 1154) zostaje on wezwa- 
ny do cytadeli, gdzie w drodze do łaźni żołnierz ucina mu glow?. Ibn al-QalanisT uza- 
sadnia upadek wielmoży szerzonym przez niego ziem oraz tyranią - po jego śmierci 
ludzie mają jakoby przekląć ztego wezyra i rzucić się do plądrowania jego domu oraz 
skarbca. Kronikarz z pewną satysfakcją pisze jednak, że niewiele dostaje się sultano- 
wi... Pamiętajmy, że damasceński kronikarz jest aktywnym uczestnikiem omawianych 
zajść i (Die próbuje nawet pretendować do roli dziejopisa „bez gniewu i stronniczo- 

 Zarząd miasta oraz urząd rasa przypadają w tym dniu człowiekowi imieniem Radl ؛

ad-DTn Aba Galib 'Abd al-Mum'in ibn Muhammad ibn Asad ibn 'Ali at-TamTmi. 
W warunkach damasceńskich jest on homo novus, ponieważ dopiero co przybył do 
miasta wraz z rodziną- i to chyba chwilowo jedna mu życzliwość chorobliwie nieuf- 
nego wladcy. Nowy rais okazuje się jednak człowiekiem skutecznym i szybko opa- 
nowuje sytuację w Damaszku. Ustają zamieszki i kupcy znowu otwierają stragany - 
w porywie bezmyślnej euforii ludność miasta zabiera się jednak do burzenia domów 
zamordowanego wezyra'“4.

Pod koniec tego samego miesiąca ra'Ts Radl ad-Din zostaje wezwany do cytadeli, 
gdzie z rąk wladcy odbiera szat? honorową, miecz oraz tarcz? - symbolizujące jego 
władzę. Otrzymuje również lenno oraz przydomek Waglh ad-Dawla SadTd al-Mulk 
Fahr al-Kufat. w tym samym czasie zaczynają się mnożyć pogłoski o monopolizowa- 
niu władzy przez 'Aa al-Hdima, który wyraźnie wypada już z lask MugTr ad-DTna. 
Czytamy więc, że niedawny gubernator Baalbeku tyranizuje mieszkańców miast, nie 
przyjmuje ich skarg, skraca urzędowanie i unika rozsądzania spraw. Niektóre z zarzu- 
tów wzajemnie się wykluczają - człowiek monopolizujący władzę nie unikałby kon- 
taktu z mieszkańcami miasa - ale każdy pretekst jest dobry dla wladcy, który każę 
aresztować 'Aa al-Hdima i skonfiskować jego własność. Następnie naciska na niego, 
aby wydal Baalbek i znajdujące się tam mienie. Postępowanie MugTr ad-DTna trady- 
cynie już spotyka si? z aplauzem części Damasceńczykw, którzy w dowód uznania 
plądrują domy towarzyszy upadłego wielmoży. Niespodziewany i obfity deszcz, jaki 
spada na spieczoną suszą ziemi?, zostaje powszechnie uznany za znak, że sprawy 
w emiracie mają się dobrze, a zarazem wyjaśniają społeczne poparcie dla czystek na 
wyżynach wladzy - wygłodzeni i zubożali ludzie, podobnie jak ich wladca, usiłują 
podbudować swój skąpy budżet, rabując mienie tych, których powszechnie uważa się 
za majętnych'®®؛. Ten sposób bilansowania wydatków zrobi w przyszłości, niestety, 
zawrotną karier? w czasach mameluckich, doprowadzając gospodarkę Syrii i Egiptu do 
ruiny - ale to już zupełnie inna historia.

MugTr ad-DTn nie potrafi się już zdobyć na łagodność. Być może uważa, podobnie 
jak Neron w relacji Swetoniusza, że wszyscy ludzie są tak samo zepsuci, jak on, a je-

libidem, s. 500.
| ه٠ل  Autor sławetnej deklaracji, Tacyt, słabo się zresztą do niej stosowa!.
٠°®4 Ibn al-QalSnist, op.cit., s. 500501.
libidem, s. 502-503.
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dynie nie potrafią si? do tego przyznać. Tak czy inaczej, gubernator Baalbeku plac؛ 
głową za paranoiczny strach wladcy:

„(548/1154) W poniedziałek 25 do al-higga (13 marca) tego roku Mugir ad-Din kazal 
ściąć wspomnianego 'Aa al-Hadima - ze wspomnianych już powodów”'“®.

Znękany strachem sułtan szuka oparcia w rodzinach dawnych urzędników burydz- 
kich:

„(548/1154) W środę 27 do al-higga (15 marca) Mugir ad-DTn wezwal Abo al-Fadla, sy- 
na Nafis al-Mulka, zarządcy jego dziadka, Tag al-Muluka, aby przybył do niego objąć za- 
rząd nad dlwanem - zgodnie ze zwyczajem jego ojca - i nadal mu przydomek jego ojca, 
Wagfh ad-DIn Nafs'“’ al-Mulk. Nadzór nad dlwanem postanowi! zlecić Sa'd ad-Dawli Abu 
al-Hasanowi 'All ibn Tahir al-Wazir al-MazdaqSnl”'“6.

Wielu kronikarzy uważa, że czystki dokonują si؟ za sprawą dalekosiężnych intryg 
Nur ad-Dina, który pragną! w ten sposób obrzydzić Damascenczykom obecny reżim - 
ale o tym później.

Im dalej sięgamy w przeszłość rodzaju ludzkiego, tym większą dostrzegamy zależ- 
ność od sil przyrody i tym mniejsze zrozumienie ich podstaw. Dziś jeszcze wielu ludzi 
podczas burzy stawia w oknach gromnice, wierząc, że w ten sposób zdolni są odwrócić 
pioruny od swych domostw. Nie inaczej dzieje si؟ w XII wieku - tym bardziej że 
w ciężkich czasach latwiej dopatrywać si؟ znaków nadchodzących klęsk i zjawisk 
nadprzyrodzonych w ogóle'“’.

Niektóre z nich przedstawiają si؟ rzeczywiście dziwnie, jak zgodnie donoszą Abu 
Sama, Ibn al-Qalanisi oraz Ibn al-At, najbardziej przypominające opis erupcji, a na- 
stępnie zapadnięcia si؟ jakiegoś efemerycznego wukanu.

Abu Sama:

„(542/1148) 21 Sawwala (14 marca) - na początku nTsSna' ٥'٠  - pociemniało niebo i roz- 
poczęla si؟ dhiga ulewa. Następnie w porze modlitwy popołudniowej pociemniała ziemia - 
tak, że bylo niczym między dwoma modlitwami wieczornymi, a niebo stato si؟ dla patrzące- 
go zbite niczym al-Wars'٥'', i tak samo góry i drzewa w al G ta oraz wszystkie zwierzęta, 
minerały i rośliny, na które si؟ spojrzało, w ślad za tym rozlegty się grzmoty i ukazaty bty- 
Skawice oraz stychać bylo przerażające gromy oraz przerażające wstrząsy. Przerazili si؟ tak 
starzy, jak i mlodzi; kobiety i dzieci; a konie sploszyty si؟ w swych stajniach - i tak pozostało 
aZ do poty ostatniej modlitwy. Następnie uspokoiło si؟ mocą Boga Najwyższego, a na ziemi, 
drzewach i reszcie roślin pojawi! si؟ pyl mialkijak powietrze- pomiędzy bieląaszarością”'٠”.

٠٠٠، Ibidem, s. 503.
 -na niekonsekwencję - w tej samej relacji raz występuje jako „Nafs”, innym zaś ja ؟Zwracam uwag ’“ا

ko „Nafis".
i Ibn al-Qalanisl, op.cit., s. 503.

Magd ar-Ru’asa’ Abu Ya'll Hamza ibn Asad ibn Muhammad at-Tamimt w swojej Historii duZo pis- 
ze o trzęsieniach ziemi i innych zjawiskach naturalnych. Niestety, jego praca nie wyszla jeszcze drukiem i 
wiadomo mi jedynie o dwóch rękopisach: bardzo zniszczonym w Madrasie aZahiriyya w Damaszku oraz 
egzemplarzu kairskim. Wartość dzida jest 0 tyle duZa, Ze zostalo ono ukończone w roku 540/1145- 
-1146, a ze (wzmianek u Ibn alQalanisiego moZna wywnioskować wiele dobrego o metodzie pracy - Ibn 
al-QalanisT, op.cit., s. 441.

ا٠ا٠  Kwiecień wedlug uZywanej na Bliskim Wschodzie lokalnej odmiany kalendarza juliańskiego.
Żółty barwnik otrzymywany z drewna Memeceylon tinctorum.

1٥|2 Abu Sama, op.cit., t. 1. s. 205.
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Ibn al-QalanisT:

„(542/8) w czwartek 21 Sawwala roku 542 (14 marca) - na początku nisana - powietrze 
pociemniało i spad) obfity deszcz. Następnie w porze modlitwy popołudniowej ziemi؟ nagle 
okryty ciemności - tak że bylo niczym w mroczną noc pomiędzy dwoma wieczorami. Niebo 
w oczach patrzącego na nie wydawało si؟ żółte jak al-Wars - podobnie góry i drzewa al- 
-Guty oraz wszystkie zwierzęta, minerały i rośliny, na które si؟ spojrzało, w ślad za tym 
nadszedł dudniący grom i błyskawica; niepokojące, głuche odglosy i straszliwe stąpanie. 
Przeraziło to pospolu starych i modych; zachwyciło kobiety i dzieci; a konie zaniepokoiły 
si؟ tym w swoich zagrodach i spłoszyły si؟ ze strachu. Taka sytuacja trwała aż do pory 
ostatniej modlitwy wieczornej, a następnie uspokoiła si؟ mocą Boga Najwyższego. Ludzie 
następnego dnia zaczęli oczekiwać w ślad za tym deszczu, a tymczasem ziemi؟, drzewa 
i reszt؟ roślin pokrył pyl 0 delikatności powietrza - pomiędzy białością i szarością - tak że 
wiele rzeczy stalo si؟ od niego pozbawionych barw; pojawil si؟ na nich poblask o nieokre- 
ślonym kolorze i byl bezkształtny z powodu swojej mialkości. Ludzie zdumieli si؟ tą silą, 
której pochodzenia nie znali, ani też niczego jej podobnego, a która spadla na nich z desz- czem؛ wymieszana z nim jak woda z wodą i powietrze z powietrzem”‘“ 5.

„(544/1149-1150) W tym roku zatrzęsła si؟ mocno ziemia - mówi si؟, że góra naprze- 
ciwko Huluwan'“'4 zapadła si؟ pod ziemi '"؟“؛' .

Potraktujmy to jednak jako ciekawostkę - szkoda, że łacińscy historycy krucjat nie 
wspominają o niezwykłym zjawisku, które z pewnością zapadnia wyobraźni؟ ludzi 
świadomych, że żyją w czasach schyłkowych.

Prawdziwy problem stanowią zjawiska bardziej przyziemne: trzęsienia ziemi, su- 
sze, powodzie oraz epidemie, w omawianym okresie działalność sejsmiczna nie jest 
zbyt silna - prawdziwe nieszczęścia oczekują Syrię niedługo potem - pod rządami Nur 
ad-DTna oraz Saladyna. Mamy do czynienia tylko z dwoma znacznymi wstrząsami 
w roku 546 (1151). Pierwszy z nich poważnie narusza twierdzę Bu.؟ra i gdyby nastąpił 
rok wcześniej, prawdopodobnie demonstracja sity wojsk damasceńskich przerodziłaby 
się w odebranie miasta z rąk Sarhaka:

„(546/1151) Doszly do naszych uszu opowieści 0 trzęsieniu ziemi, które mialo miejsce 
w nocy 13 gumada al-ahira roku 546 (27 września 1151). Ziemia zatrzęsła si؟ trzy razy 
w okolicach Bura i Hawranu, po czym uspokoiła si؟ tam oraz w pozostałych krainach. 
Zniszczeniu ulegla spora liczba ścian mieszkań w Bu.؟ra i gdzie indziej, a następnie wszyst- 
ko ucichlo mocąNajwyższego”‘ ٥'٥ .

,,[...] (546/1152) W sobot22 ؟ Sawwala tego roku (31 stycznial lutego) - a byl to 
3 Subbat - przed południem nastąpiło trzęsienie ziemi. Ziemia straszliwie zatrzęsła si؟ trzy 
razy i poruszyły si؟ domy oraz Sciany. Następnie uspokoiło si؟ mocą Boga Najwyższego - 
dzięki Mu za to”'“'7.

Również epidemie, zwykle dziesiątkujące średniowieczne populacje z zatrważającą 
regularnością, stosunkowo rzadko dotykają Damaszek, miasto niecieszące si؟ wówczas 
stawą zdrowego - gownie ze względu na malaryczne i często podmokle tereny, ota- 
czające rzeki Barada oraz Baniyas. w roku 547 (1152-1153) miasto dosięga bliżej

|“|3 Ibn al-Qalanisi, op.cit., s. 461.
'“'4 Miejscowości o tej nazwie jest, niestety, wiele - wymaga to jeszcze bliższej identyfikacji. 

Ibn al-Atr, op.cit., t. 7, s. 79.
' ٥’٥  Ibn al-Qalanisi, وه.„،., s. 491.
'0'libidem, s. 492.
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nieokreślona gorączka, zadowalając si? umiarkowaną liczbą ofiar, w świetle relacji Ibn 
al-QalanisTego przypadłość ta wydaje si? dobrze znana mieszkańcom stolicy, ponieważ 
lekarstwo na nią jest szeroko dostępne na straganach sprzedawców pachnidet. Zwróć- 
my uwag? na ciekawy fakt, że do datowania wydarzeń związanych z przyrodą obok 
muzułmańskiego kalendarza księżycowego stosuje się lokalną wersję kalendarza ju- 
hańskiego'“'*:

„(547/1153) W pierwszej dziesiątce ؟awwala (na początku stycznia), odpowiadającej 
pierwszej dziesiątce tisn a tani. zmieniło si؟ w Damaszku powietrze oraz wodą a ludno؛، 
gamęla goryczka i kaszel - na równi możnych i jos^lstwo starców, rnłodych oraz dzieci. 
Tlumy ruszyły na stragany sprzedawców pachnidel اه’, aby otrzymać na to lek. Pewien 
człowiek opowiada!. Ze jeden z owych handlarzy obliczy!, ile sprzeda! w jeden dzień - 
a bylo to 380 .؟uffa (juków). Wiele osób od tego wyzdrowiało. Choroba nie trwala dhiZej niż 
tydzień - albo nawet mniej - i zabierała tych, którym bylo to pisane. Ciężko pracowali ob- 
mywacze zwlok, na których ushigi wzroslo zapotrzebowanie z uwagi na mnogo؛، zgo- 
nów”i٠2٥.
Lokalne choroby nie zbierają krwawego Zniwa wśród samych Damascenczyków, 

ale często niosą poważne zagrożenia dla przybyszów, w niedziel? 12 Sa'bana roku 548 
(2 listopada 1153) do miasta wjeżdża adib Abu 'Abd Allah Muhammad ibn Na؟r ibn 
SagTr al-Qaysarani, poeta z Aleppo. Przybywa na wezwanie l^ugTr ad D na i daje po- kaz^tworzenia niezrównanych kasyd’٥2 . w pelni slawy gotuje^si? do powrotu do 

Aleppo, ale dopada go gorączka oraz biegunka, w dniu 22 Sa'bana (12 listopada) 
umiera na bliżej niezidentyfikowaną chorob?. Ibn al-Qalnisi opłakuje go jako dobrego 
astronoma i historyka'"”.

Na początku tego samego roku z Bagdadu do syryjskiej metropolii przybywa 
szejch, imam i filozof Abu al-Futuh Ibn a؟-?alah, cieszący si? sławą nie tylko porząd- 
nego i dobrego człowieka, ale również matematyka, lekarza, geometry, architekta, 
logika, astronoma oraz histotyka. Pada on ofiarą tej samej galopującej biegunki i umie- 
ra w niedziel? 26 ؛a'bana (16 listopada)'"".

Nieodparcie nasuwa si? cytat z dzieła wielkiego kosmografa i geografa arabskiego 
średniowiecza, al-Qazwiniego, również przez dlugi czas związanego z Damaszkiem, 
znakomicie ilustrujący swoisty muzułmański fatalizm w obliczu nieuchronnego losu:

„Z Grecji pochodzi! Galen, wielki znawca nauk medycznych i zdumiewających terapii, 
zrodzonych mocą jego rozumu - a przychodzity mu one na my؛l podczas snu. Powiadają, że 
Galen ujrzal razu pewnego spadającego z przestworzy ptaka, który trzepota! skrzydłami. Na- 
stępnie ptak pochwyci! w dziób odrobin? wody i wetkną! sobie w wylot odbytu. Wtedy ode- 
rwaty si? od niego ekskrementy i ptak ulecia! w powietrze. Przeto Galen dokonywa! lewa- 
tywy w przypadku zaparcia w kiszkach. Dpowiada si?, że Galen mia! kiedy؛ na palcu ran?, 
która dlugo nie dawala si? uleczy،. Ujrza! wi?c we ؛nie lek na t? dolegliwo؛،, a bylo nim 
upuszczenie krwi spod tylnej cz?؛ci ramienia. Tak też uczyni! i ozdrowial. Powiadają że

.\ .Lete" ااها عةًاعألأ١ا , Muek, Sezonowość w średniowiecznym rolnictwie Bliskiego Wschodu na pod- 
stawie kalendarza syryjskiego zamieszczonego w dziele „Kitab adta'ib al-machlukat wa ghara’ib al- 
-mawdżudat" al-Kazwiniego, „Wiadomości Botaniczne”, vol. 42. no 2. Kraków 1998. s. 17-22.

Sprzedawca pachnidel. czyli 'attar, pelnil funkcję aptekarza.
.Ibn al-Qalanist, op.cit., s. 494 ال
'“21 Qastda - klasyczny poemat arabski 0 sfomtalizowanej strukturze.
‘٥22 Ibn al-QalSnist. op.cit., s. 498.
my Ibidem, s. 498499.
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kiedy kto؛ oznajmi! Galenowi: *JakZe  wiele juz zapłaciłem za umiejętności twoich kolegów((, 
ten odpar!: *Albowiem  to, co oni wydają na wino, ja przeznaczam na oliwę«. Opowiada się. Ze 
pod koniec Zycia cierpia! na silne rozwolnienie; podobno tez nie by! go w stanie powstrzymać. 
ZaZąda! więc miednicy, napełni! ją wodą؛ wrzuci! do niej lekarstwo, od którego woda natych- 
miast zakrzepła Rzek! więc: *Potrafię  związać wodę w misce, a nie jestem w stanie uczynić 
tego w swoim brzuchu،(. Wiedzcie przeto. Ze nauka i doświadczenie nie przynoszą korzyści, 
jeśli tak zrządzi B6g NajwyZszy. Jako rzecze poeta: *Arysto  zmar! slaby - wyczerpany, Platon 
tknięty niemocą Hipokratesa zmogły suchoty. Galena Żołądek zmamiaty((.

Owi szlachetni zeszli najokropniejszą śmiercią abyście wiedzieli. Ze tylko On jest zwy- 
cięski ponad swymi wyznawcami - a B6g zawsze zwycięża”'“24.

Tak też ze stoickim spokojem znoszą Damascenczycy spadające na nich ciosy Naj- 
wyższego.

Największym z Bożych dopustów jest jednak woda-jej brak lub nadmiar, ale zaw- 
sze woda. Na początku XXI wieku w warunkach cywilizacji technologicznej, zdolnej 
do bezprecedensowych zmian środowiska, na olbrzymich połaciach Ziemi coraz czę- 
ściej mówi się, że następna wojna na Bliskim Wschodzie może wybuchnąć 0 dostęp do 
źródeł wody - jak w czasach biblijnych. Czynnik ten odciska złowrogie piętno na emi- 
racie damasceńskim, w którym cykliczne okresy nieurodzaju powtarzają się co kilka - 
kilkanaście lat. Nigdy jednak w obliczu zamkniętego dostępu do Egiptu oraz otwartej 
wrogości Północy, pozostającej pod wladząNur ad-Dina:

„(543/1148-1149) Wzrosty ceny w Iraku, a żywność stala się niedostępna z powodu 
licznie przebywającego tam wojska. Taka sama drożyzna panowała w innych krajach: Cho- 
rasanie, al-ćabal, Isfahanie, Farsie, al-ćazirze i w Syrii.

Co do Maghrebu, to drożyzna była najsilniejsza z powodu usania deszczów i wkrocze- 
nia do niego wrogów”'“".

W roku 543 (1148-1149) przeciągająca się susza w rejonach Hawranu, al-óuta i al- 
-Biqa' prowadzi do wstrzymania prac؛ rolnych Dopiero w ؛a'banie spada obfity 
i dlugtrwaly deszcz, przynosząc ulgę i dziękczynienia pod adresem Boga'“3 .

„(545/1151) W środę 24 ramadana (14 stycznia) niebiosa zeslaty śnieg, jakiego nie wi- 
dziano w minionych latach. Opady następowaty przez parę dni - tak Ze poktyl wiele krain 
ziemi: Hawran, al-Biqa', pustynię - a najdalej na północ spad! w twierdzy óa'bar. Poptynęly 
wadi Hawranu i zaczęty się obracać kamienie mtynskie. Wypelnity się jeziorka i przepełniły 
studnie. Ludzie ucieszyli się z tego powszechnego błogosławieństwa i dziękowali swemu 
Panu - Dobroczyńcy. Wskutek tego mocno wezbraty źródła rzeki Barada i uradowaty się 
serca. Potem nadciągnęty deszcze w miesiącu kanon atant, które nawodnity uprawy oraz 
pastwiska”'“".

(547/1152) W nocy we wtorek 22 muharrama (29 kwietnia) pod koniec nisana Bóg 
Najwyższy zesłał ulewny deszcz z mnóstwem grzmotów i ؟tyskawc następujących po so- 
bie Wezbraty mocno wody Barada, a barwa jej przybrała kolor wody wadi i gór’ “. w spo- 
s6b widoczny skorzystaty na tym uprawy nawadniane i nienawadniane”'“؛’.

’“24 Al-Qazwtni, Kitab alar al-bilad, red. F. WUstenfeld, s. 385, w. 24-30; A. Bieniek, Starożytność 
w myśli arabskiej, Kraków 2003, s. 111.

.Ibn al-Attr, op.cit., t. 7, s. 73 ؛2“‘
.Ibn al-Qalanist, op.cit., s. 470 ؛2“’
'™Ibidem, s. 484.
’“2*  Czyli mętny kolor wody niosącej ziemię - z uwagi na dużą zawartość tlenków żelaza - czerwony.
|“2’ Ibn al-Qalanist, op.cit., s. 493.
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„[...] (547/1152) W polowie miesiąca ayyar w safarze 547 (maju 1152) rozszalały si؟ 
gromy, po których nastąpiły błyskawice i deszcze w różnych stronach. Podniósł się od tego 
poziom rzek i popłynęły górskie rzeki i wadi, w południe w niedzielę 22 ayyara - 20 safara 
(27 maja) tego roku pojawiły się chmury z głośnymi, przerażającymi gromami, które usta- 
waty, nie słabnąć zarazem i drażniąc uszy. Następnie padał ulewny deszcz aZ do końca dnia. 
Rzeka Barada wypdnila się w nocy wezbraną wodą o zmiennym kolorze - wodami różnych 
gór - tak Ze przepetnity się kanaty nawadniające i strumienie i zaczerwienity się miejsca, do 
których woda dotarta. Cała ziemia pokryła się plonami; pojawiły się stosy ziama; zmienil się 
jęczmień i jego żółty kolor - aZ wszystko ustato mocą Boga i przyniosło ludziom korzyść. 
Świadek tej anomalii opowiedział. Ze potem nadciągną! wielki grad, któremu nie bylo końca 
i zniszczy! mnóstwo bydła - zniszczy! tez niektóre domy w al G ta, a woda wptynęła na 
pola i sta a am, mieszając się z obfitymi rzekami, świadek 6w twierdzi!. Ze nigdy wcześniej 
niczego takiego nie widział”'“2“.

„[...] (548/1153) W dniach miesiąca tiJrln al-awwal odpowiadających dniom Sa'bana 
roku 548 (paZdziemikalistopada 1153), B6g NajwyZszy - chwala Mu i dzięki - zestal nie- 
spodziewanie ulewny deszcz, od którego ziemia odżyła po okresie suszy i jalowości. Popty- 
nęty wadi Harranu i przepetnity się sadzawki po suszy. M6wi się. Ze podobnej ulewy 0 owej 
porze roku nie widziano w latach ubiegtych. w okolicaclt Tyberiady spadlo zbyt duZo i po- 
wstala z tego gwałtowna powódź, która zniszczyła wiele domostw i zmiotla je do jezio-

,,[...] (548/1153-1154) w tych dniach nastąpity powtarzające się deszcze w jednych 
miejscach, a opady śniegu w górach i okolicach al-Biqa' - takich jeszcze nie widziano. Na- 
stępnie śnieg stopnia! i poptynql korytami wadi oraz strumieni, spływając na ziemię, niczym 
ulewna powódź. Wypetnity się od niego rzeki i doszło do wylewów - niszczyty one niziny, 
przez które przeszły. Wezbrała Barada i rzeki w jej pobliZu - dostrzeżono jej ogrom i zmia- 
nę wód, czemu ludzie mocno się dziwili”'“".

Tryumf Nur ad-Dina

„(549/1154) W tym roku w safarze (kwietniu) Nur ad-DTn Mahmud ibn Zangi ibn Aqsu- 
nqur zdobył miasto Damaszek i odebra! je z rąk jego wladcy MugTr ad-DTn Abaqa 
Muhammada ibn BurT ibn fugdakTn atabek. Powodem jego determinacji, by opanować mia- 
sto, bylo to, że kiedy Frankowie zdobyli w poprzednim roku miasto Askalon, Nur ad-DTn nie 
mial sposobu, by przeszkodzić w tym, ponieważ Damaszek stal pomiędzy nim a Askalonem. 
Kiedy Frankowie zdobyli Askalon, zapragnęli Damaszku - nawet zrobili przegląd wszyst- 
kich znajdujących się w nim niewolników oraz niewolnic chrześcijańskich i kto chcia! tam 
zostać, pozostawiali go; kto zaś wolal powrócić do swojej ojczyzny, zabierali go siłą - czy 
jego właściciel zgadza! się na to, czy tez nie. Co roku zbierali od ludności Damaszku poda- 
tek - ich wysłannicy wchodzili do miasta i zbierali go od nich.

Kiedy ujrzal to Nur ad-DTn. przestraszy! się, że Frankowie zawładną miastem i nie zo- 
stanie wtedy w Syrii miejsca dla muzułmanów. Opracował podstęp dla jego opanowania, 
gdyż wiedział, że nie może zostać wzięty silą - ponieważ jego wladca, gdy zauważa! jego 
przewagę, posyłał do Franków i prosi! o pomoc, a oni pomagali mu, by nie zawładnął Da-

‘“٥Ibidem, s. 493. 
'031Ibidem, s. 499. 
'033Ibidem, s. 500. 
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maszkiem ktoś, kto byłby na tyle silny, by ich zwalcza،. Poslal więc do MugTr ad-DTna, jego 
wladcy, zjednując go sobie: posyłał mu dary i okazywał przyjaźń tak dhjgo, aż ten mu za- 
ufal. Bywalo, Ze Nur ad-DTn mówił mu: Czasami ktoś pisal do mnie w sprawie poddania 
Damaszku*  - to znaczy któryś z emirów MugTr ad-DTna. Wypędza! więc tego, 0 którym byla 
mowa, i odbiera! mu lenno. Kiedy nie zostal juz u jego boku żaden emir, wyznaczy! na emi- 
ra człowieka zwanego 'Aa ibn Hifaz as-SalamT, który byl inteligentny i odwaZny. i powie- 
rzyl mu sprawy państwa. Przy nim Nur ad-DTn nie mógł wziąć Damaszku, więc za podusz- 
czeniem Nur ad-DTna MugTr ad-DTn pojmal go i stracil — a wtedy Nur ad-DTn ruszyl na Da- 
maszek. Wcześniej jeszcze napisa! do mieszkających tam młodych ludzi, zjednując ich sobie 
- i obiecali mu wydać miasto. Kiedy Nur ad-DTn obieg! Damaszek, MugTr ad-DTn postal do 
Franków, oferując im pieniądze i wydanie twierdzy Baalbek - byleby tylko pomogli mu 
i odparli Nur ad-DTna. Zaczęli więc zbierać konnych i pieszych, aby odpędzić Nur ad-DTna 
od miasta, zanim jednak zebrali się w zadowalającej liczbie. Nur ad-DTn zdoby! miasto - 
wrócili więc z niczym.

Co do wydania Damaszku, to kiedy obiegi go, zbuntowali się młodzieńcy, do których pi- 
sal, i wydali mu miasto od strony al-Bab aSSarqT - zatem opanował je. Obiegi MugTr ad- 
-DTna w cytadeli i napisal do niego, by mu ją również wydal, a w zamian nada mu w lenno 
cale miasto Homs. Wydal mu ją więc i ruszyl do Homs”'٥".
Ibn al-AtTr precyzyjnie oddaje atmosferę ostatnicli dni niepodległości emiratu Bu- 

rydów. Autorytet wladcy chyli się ku upadkowi i MugTr ad-DTn jedyną nadzieję pokla- 
da w utrzymaniu równowagi pomiędzy Królestwem Jerozolimy a Aleppo. Jednocze- 
 -nie ustępstwa wobec Franków, choć zrozumiale w zaistniałej sytuacji i niewygórowa؛
ne, doprowadzają do wrzenia ludność Damaszku. Trybut wynosi jedynie osiem tysięcy 
dinarów i, jak się wydaje, ma na celu utrzymanie gotowości bojowej do niesienia 
ewentualnej odsieczy - tym razem jednak wyruszają w drogę zbyt późno. Ciekawie 
przedstawia się kwestia niewolników, którzy pozostają chrześcijanami jedynie w wy- 
niku lokalnej atmosfery tolerancji religijnej - pamiętajmy, że zasada: „nie ma przymu- 
su w religii” nie odnosi się do niewolników, których często siłą nawracano na islam. 
Muzułmanie, których los jeszcze nie doświadczy! inwazją pogańskich i częściowo 
nestoriańskich Mongotów, ani późniejszą penetracją kolonialną nowożytnej Europy, 
wciąż postrzegają islam jako religię zwycięską, której przedstawiciele pertraktują 
z innowiercami z pozycji siły-aw najgorszym wypadku jak równy z równym. Naj- 
mniejsze poczucie podległości w stosunku do chrześcijan obraza więc Damasceńczy- 
k6w i nieuchronnie rzuca ich w ramiona zręcznej i długofalowej propagandy Nur ad- 
-DTna, który wykorzystuje chorobliwą nieufność osatniego Butydy, eliminując warto- 
 -ciowych ludzi z jego otoczenia. Szczególnie dobre efekty przynosi, jak zwykle, agita؛
cja młodzieży, żywiołowej reakcji poniżonych Syryjczyków towarzyszy chłodna kal- 
kulacja i świadomość rosnącej pozycji Franków, którzy już kilkakrotnie usiłowali zdo- 
być Damaszek, a teraz opanowali Askalon - wrota Egiptu:

„(549/1154) Po zajęciu Askalonu Frankowie osiągnęli taką przewagę w regionie. Ze ka- 
zali pokazać sobie każdego niewolnika chrześcijańskiego i każdą niewolnicę chrześcijańską 
jacy tylko byli w Damaszku, i siłą uwalniali kaZdego z nich, który pragną! opuścić Dama- 
szek i dołączyć do swej ojczyzny - czyjego właściciel zgadzal się, czy tez nie. Nur ad-Din 
przeląkł się. Ze zawładną Damaszkiem, napisal więc do ludności Damaszku, potajemnie po-

|٥” Ibn al-Apr, op.cit., t. 7, s. 110-111. Zdobycie Damaszku wraz z poprzedzającymi kampaniami - 
zob. A. Bieniek, Bezkrwawe zwycięstwo - zdobycie Damaszku przez Nur ad-Dina [w:] w kręgu cywilizacji 
Półksiężyca, red. B. Michalak-Pikulska, Kraków 2002, s. 209-219.
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zyskując ich przychylno؛،, a następnie ruszyl na Damaszek i obiegi go. Otwarto mu bramę 
wschodnią, wkroczy! więc przez nią i zajął miasto. Obiegi MugTr ad-Dina w cytadeli i zaofe- 
rowal mu lenno w mieście Homs, więc MugTr ad-DTn wydal cytadelę Nur ad-DTnowi i ruszyl 
do Homs”'®’4.

Abu śama zwraca uwag? na napięte stosunki łączące MugTr ad-Dina z rasem mia- 
sta, który przy pomocy zbuntowanych mieszkańców praktycznie blokuje władcę 
w cytadeli. Oskarżenia prefekta z rodu Ibn as-Sufi o zdrad? wydają si? jednak przed- 
wczesne - damasceński dostojnik korzysta raczej z okazji, by w ostatniej chwili przy- 
łączyć si? do zwycięzcy, na co wskazuje również jego tajemnicza śmierć wkrótce po 
opanowaniu miasta przez Nur ad-Dina - ale o tym dalej:

„(549/1154) W roku tym Nur ad-Din zawładnął Damaszkiem i odebral go jego wladcy 
MugTr ad-DTn Abaqowi ibn Muhammadowi. Frankowie mieli prawo do daniny od ludu Da- 
maszku, po którą ich wysłannik przybywa! co roku i zbieral ją od mieszkańców miasta. 
Ustal szacunek dla MugTr ad-Dina, a motloch pozazdrości! mu i - z ra’Tsem miasta, al- 
-Mu’ayyidem ibn a.؟-Suff na czele - obiegli go w cytadeli. Kiedy sprawy mialy si? w ten 
sposób, mieszkańcy przestraszyli si? wroga, a zarazem lękali si? Nur ad-Dina - gdyby obiegi 
miasto, zgodnie ze swym zwyczajem, uciekliby si? do pomocy Franków. Zatem zadzialal 
podstępem i poslal emisariuszy do mieszkańców miasta. Wydali mu je więc od strony al- 
-Bab aś-Śarqi. Wkroczy! więc do Damaszku, opanowując go w drodze kapitulacji 10 ؟afera 
(25 kwietnia) i obiegi MugTr ad-Dina w cytadeli. Wyslal do niego poselstwo i zaoferował 
w zamian za miasto liczne nadania lenne - a wśród nich miasto Homs. Zgodzi! si? na pod- 
danie cytadeli i wyjechał do Homs”'٥".
Ibn al-Qalanisi pisze o istotnym czynniku, jakim staje si? embargo na dostawy 

żywności, nałożone na trapiony klęskami suszy i nieurodzaju emirat decyzją Nur ad- 
-Dina. Wygłodzeni mieszkańcy Damaszku tracą zarówno sity, jak i duclia, niezbędne 
do walki. Powszechna radość po zakończeniu się gehenny potwierdza rachuby Zangi- 
dy. Dodajmy do tego nieudolne dowodzenie i upadek miasta staje się nieuchronny:

„(549/1154) Podrożała żywność z powodu embarga na dostawy plonów. Nur ad-DTn 
dotari ze swoim wojskiem do Slrkuha w niedziel? 3 ؟afera (18 kwietnia) i stanął obozem 
’Uyun al-Fasriya opodal Dawma. Nazajutrz wyruszy, i staną, w wiosce znanej jako Bayt al- 
-Abar' ٥’٥ . Podszed, pod miasto od wschodu i wyszedl do niego Mugir ad-DTn z wojskiem, 
młodzieńcami oraz mnóstwem ludu. Wywiązała się pomiędzy nimi potyczka, po czym każda 
drużyna wróciła na swoje miejsce. Mija, dzień po dniu i w niedziel? 10 ؟afera (25 kwietnia) 
nastąpiło rozstrzygnięcie oraz szczęście dla Nur ad-Dina, ludności Damaszku i mnóstwa in- 
nych ludzi. Wcześnie rano Nur ad-DTn podszedł pod miasto, zebral sity i przygotował si? do 
prawdziwej walki. Ukazało mu si?, zgodnie ze zwyczajem, wojsko damasceńskie i wywią- 
zala si? potyczka. Jego ludzie zaatakowali od wschodu z kilku stron i wdarli si? między 
obrońców, aż doszli do Bab al-KTsan oraz Bab ad-Dibbaga w południowej części miasta. Na 
murach nie bylo ani żywej duszy spośród wojska i mieszczan - z powodu zlego dowodzenia 
- z wyjątkiem malej, nieistotny liczby Turków, którym nie powierzono obrony zadnej 
z wież. Niektórzy ludzie pospieszyli na muty, a byla tam pewna żydówką, która spuściła mu 
sznur. Wspiął si? więc po nim, wszed, na muty, a nikt o nim nie wiedział. Za nim poszli inni 
i dali znać, że dostali się na muty, krzycząc: *Nur  ad-Dtn jest zwycięzcą<< - a żołnierze 
i poddani wstrzymali si? od stawiania oporu z powodu sympatii dla Nur ad-Dina, jego spra-

I“’4 Abu al-Fida’, op.cit., t. 3, s. 40.
٠٠” Abu Sama, op.cit., t. 1, s. 236. 

ا٠ل ، Wioska w a!-٥uta - dzi؛ nie istnieje. 
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wiedliwości oraz dobrej opinii u ludzi. Paru rębaczy zebrało si؟ z siekierami pod al-Bab aś- 
-SarqT i skruszyli jej rygle - po jej otwarciu żołnierze wkroczyli przez nią i popędzili uliczka- 
mi, a nikt nie stanął im na drodze. Otwarto również Bab TawmS, przekroczyli ją żołnierze, po 
czym wkroczy, przez nią król Nur ad-DTn i jego świta. Wszyscy ludzie ucieszyli si؟ - a z nimi 
żołnierze - cierpieli bowiem g٠6d oraz drożyzn؟ i bali si؟ ataku niewiernych Franków”'“".

Zatrzymajmy si؟ na moment przy tym cytacie, otwarta bowiem pomoc wspomnia- 
nej w Ta’rih Dimasq żydówki również stanowi znak czasu, w praktyce przez caly 
okres wzajemnych kontaktów między trzema wielkimi religiami monoteistycznymi - 
od niesławnej wyprawy na oaz؟ Haybar jeszcze za życia Mahometa, aż po XIX wiek - 
stosunki żydowsko-muzulmanskie pozostają wzorcowe, przynajmniej w porównaniu 
z relacjami na linii chrześcijaństwo - judaizm .Uh chrześcijaństwo - islam. Prześlado- 
wani fjrzez naszych współwyznawców żydzi'٥38 przy każdej okazji stają po stronie 
muzułmanów, przyczyniając si؟ do rozpowszechnienia mitu 0 rzekomo zdradzieckim 
charakterze swojej nacji - a czynią to jedynie w odruchu samoobrony. Czemuż mieliby 
popierać polityk؟, która nieuchronnie oddałaby Damaszek z jego ostatnim wielkim 
skupiskiem judaistycznym w Syrii w r؟ce Franków...:

„Masakry i obawa przed pogromami doprowadziły do znacznego spadku liczby żydów'“", 
zarówno w Palestynie, jak w chrześcijańskiej Syrii. Beniamin z Tudeli’“4“, który przebywa! 
tam w 1170 roku, ubolewa! nad szczupłością gmin żydowskich, w samym emiracie damasceń- 
skim bylo ich więcej niż we wszystkich wscliodnich państwach chrześcijańskich”'“4'.

„Wedlug informacji Bailo Marsiliusa Georgiusa z października 1243 roku, w naleZacej 
do Wenecjan części Tynr mieszkało jedynie dziewięciu dorosłych żydów (mężczyzn). Na- 
tomiast w Damaszku pod panowaniem muzułmańskim bylo wedlug Beniamina 3000 żydów 
- wedlug Petachji 10 000 - a 5000 w Aleppo”'“42.

Amin Ma’luf przypisuje zasług przekonana Darnascenczyk do poddania SI؟ młodemu Saladynowi' 3ا, ale muzułmańscy kronikarze konsekwentnie piszą 0 Ayyubie 

oraz ślrkuhu - tak też twierdzą inni współcześni historycy arabscy'"44.

٠٠” Ibn al-QalanisT, op.cit., s. 504.
٠٠” R gis Blachre pisze, że krzyżowcy „masakrowali żydów wszędzie na swojej drodze - pod pretekstem, 

że ich przodkowie zamordowali Jezusa” - Le probleme de Mahomet, Paris 1952, s. 129. Obszerne relacje na 
temat stosunku żydów do nrchu krucjatowego można również znaleźć [w:] 77,، Jews and the Crusaders. 77,، 
Hebrew Chronicles of the First and Second Crusades, thrm i red. Sh. Eidelberg, Madison 1977.

٠٠” Szerzej na ten temat: ل. Prawer, 77,، History of the Jews in the Latin Kingdom ofjerusalem, Oxford 1988.
٠“٠  Beniamin z Tudeli opisal w Księdze o podróżach rabbiego Benjamina (1172/1173) swą podróż han- 

dlową po basenie Morza śródziemnego. Bliskiego Wschodu i Europy, która twala 13 lat. Podaje w niej 
między innymi statystykę żydów, ich zajęcia i poglądy - j. Ochman,- średniowieczna filozofia żydowska, 
Kraków 1995, s. 349.

.s. Runciman, Dzieje..., t. 2, s. 267 ا4”
.A. Mez, Renesans islamu, Warszawa 1980, s. 61 ه142
"A. Ma’luf, وه.،/،.,s. 194.
1044 Tag ad-DTn, op.cit., s. 260. Obszerne relacje ze zdobycia Damaszku przedstawiają również: s. Run- 

ciman. Dzieje..., t. 2, s. 311-312; R. Grousset, op.cit., t. 2, s. 362-365; c. Cahen. ؛'،،.وه., t. 1, s. 396; 
P.M. Holt, وه.،،'،., s. 5964. w trakcie lektury polskiej edycji dziela Holta należy uwaZać na błędy redak- 
cyjne - czytając 0 chyleniu si؟ ku upadkowi kalifatu Fatymidów, moZemy np. dowiedzieć si؟. Ze chodzi 
o Abbasydów (P.M. Holt, وه.،،'،., s. 61). Historiografia krucjat w Polsce poszczycić si؟ moZe jeszcze za- 
bawniejszymi lapsusami - np. Lange pisze. Ze Joannici ..] nabyli za zezwoleniem kalifa jerozolimskie- 

go (!) posiadłość w pobliZu Grobu świętego”. (T.w. Lange, &لو'،„/ه،،و. Joannici, Kawalerowie Maltańscy, 
Poznań 1994, s. 15.)



Zakończenie

Na wieść o klęsce Mugir ad-Din chroni si؟ w cytadeli, skąd wychodzi dopiero po 
otrzymaniu od zwycięskiego Nur ad-Dina gwarancji bezpieczeństwa i zachowania 
osobistego majątku - zwróćmy uwag؟ na fakt, że stowo wladcy Aleppo jest traktowane 
bardzo poważnie. Nur ad-Dln wkracza do cytadeli w niedziel؟ i jednocześnie naraża 
si؟ swoim żołnierzom, zakazując rabunku i polecając, by pozostawili Damasceńczy- 
ków w spokoju. Nie udaje mu si؟ jednak zapanować nad niesubordynowanym proleta- 
riatem miejskim, który rusza najpierw na Suq 'Ali'“؛, stopniowo przenosząc zamieszki 
do pozostałych dzielnic.

Mugir ad-Din, wraz ze swoim majątkiem, meblami i wszystkimi ludźmi, jacy decy- 
dują si؟ udać z nim na wygnanie, otrzymuje wolny przejazd do Homs, w którego oko- 
licach ozymuje liczne nadania lenne - mdz^ nymi wiele wiosek. PostępowaniuNr ad-Dlna towarzyszy powszechna akceptacja لمه.

Już pierwszego dnia nowych porządków więzienie opuszcza Mugahid ad-Din Bu- 
zan i wraca do domu odzyskanego wolą Nur ad-Dina. u boku ra’isa Mu’ayyid ad- 
-Dina pojawia si؟ jego syn, który byl dotychczas zarządcą Sarhadu. Przełożony miesz- 
kańców Damaszku umiera jednak w tajemniczych okolicznościach po krótkiej, nie- 
zidentyfikowanej chorobie 4 rabl' al-awwal (19 maja) i zostaje pochowany w swoim 
domu, nie zaś w któtymś z meczetów czy prestiżowych cmentarzy dla zasłużonych 
obywateli miasta. Ludność syryjskiej metropolii nie opłakuje go jednak - Ibn al- 
-Qalaisi opatruje doniesienie 0 śmierci ra’isa lakonicznym, a malo pochlebnym 
stwierdzeniem:

„Wszyscy ucieszyli si؟ na wieść o jego zgonie i ulżyło im, bowiem ile czynił”'®4’.

Dla Abu Samy śmierć ra’isa jest wydarzeniem tak samo obojętnym, jak odejście 
emira dalekiej Mekki:

„(549/1154) W tym samym roku umarl w Damaszku jego ras al-Mu’ayyid ibn as-Sufi, 
a w Mekce jej emir HaSim ibn Fulayta”'®4٥.
Nur ad-Din poczyna sobie w baśniowym stylu „dobrego władcy”, wzywając znacz- 

niejszych obywateli miasta na narad؟ i redukując podatki. Po upadku stolicy pomniej- 
sze miejscowości emiratu stają w obliczu wyboru zwierzchnictwa frankijskiego lub 
nurydzkiego - w ten sposób bezkrwawa ekspansja trwa nadal:

ا ابه  w pobliżu cytadeli.
1046 Ibn al-Qalanisi, op.cit., s. 505.
'٥٠٦Ibidem,5 .؛%.
‘®4٠ Abu Sama, op.cit., t. I, s. 237.
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„(549/1154) Nur ad-DTn polecil tego dnia sprowadzić przedstawicieli obywateli, a wśród 
nich kadich, fakihów i kupców, okazując im wielką Życzliwość - tak więc mnożyły się mo- 
dty za niego. Wygasły wtedy podatki natoZone na owoce, warzywa oraz wodę do nawadnia- 
nia - i wydal w tej sprawie dekret, który odczytano z minbaru po modlitwie piątkowej. Lu- 
dzie ucieszyli się z uzdrowienia sytuacji i wszystkie muzułmańskie krainy Syrii znalazły się 
w ręku Nur ad-DTna. Kiedy zawładnął Damaszkiem, wielce przerazili się Frankowie i zro- 
zumieli. Ze ani nie zaprzestał wojny z nimi, ani tez pustoszenia ich ziem, ani wreszcie zabi- 
jania ich. Posiali do niego zarówno król, jak i hrabia, zjednując go sobie. Następnie dotarli 
do niego posłowie z Batl Baśir, zaoferowali poddanie się - objął je więc jego namiestnik, 
ufortyfikował twierdzę i wwiózł do niej liczne zapasy”'“4’.

Ostatniemu Burydzie nie dane jednak jest dokonać żywota w Homs. w świetle 
zgodnych relacji poczyna on słać własnych emisariuszy do Damaszku, próbując zachę- 
cić ludność miasta do powstania przeciw Nur ad-DTnowi. Biorqc pod uwag? dość mi- 
zemy koniec wladzy MugTr ad-DTna, szanse po temu są znikome i wladca Aleppo 
obawia si? raczej o los powierzonego mu Homs nizli 0 własną pozycję w Damaszku. 
Zamienia lenno na niewielkie i niewiele znaczące miasto Balis nad górnym Eufratem - 
w bezpiecznej odległości od Franków. MugTr ad-DTn 'nie przyjmuje jednak nowego 
nadania i osiada w Bagdadzie, gdzie, korzystając z wywiezionych z Damaszku bo- 
gactw, buduje sobie dom w pobliżu słynnej madrasy an-NianTya:

Ibn al-AtTr:

„(549/1154) MugTr ad-DTn wydal cytadelę Nur ad-DTnowi i ruszyl do Homs, następnie 
jednak napisal do ludności Damaszlcu, wzywając ją, aby na powrót wydala mu miasto. Do- 
wiedział się o tym Nur ad-DTn i przeląkł się. Odebra, MugTr ad-DTnowi Homs i w zamian za 
nie nadal mu Balis - to jednak go nie zadowoliło, ruszył więc stamtąd do Iraku, zamieszka! 
w Bagdadzie i wybudował sobie w pobliżu an-NizamTyyi dom, w którym dokonal żywota”'“؛“.

Abu Sama:

„(549/1154) Co do MugTr ad-DTna, to czas jakiś przebywa! w Homs, a następnie postal 
do mieszkańców Damaszku, aby wzniecić wojnę domową. Doszlo to do Nur ad-DTn, więc 
przestraszy! się. Ze MugTr ad-DTn zrobi coś, co sprowadzi zgubę na miasto, które otrzyma! 
w ramach rekompensaty - a latwo mógłby się usprawiedliwić w obliczu mieszkających nie- 
opodal Franków. Odebra! więc Homs MugTr ad-DTnowi i dal mu w zamian miasto Balis'“؛'. 
Nie spodobało mu się to jednak ani nie zadowoliło, opuścil więc Syrię, kierując się do Iraku; 
zamieszka! w Bagdadzie i w sąsiedztwie madrasy an-NiamTya zbudował sobie dom, w któ- 
rym dokonal żywota”'“؛’.

Wydaje się, że nieco inaczej widzi jego losy Abu al-Fida’, którego relacja sugeruje, 
jakoby miasto Homs od początku nie bylo przeznaczone dla MugTr ad-DTna - równie 
dobrze może to być jednak skrót myślowy:

„(549/1154) Nur ad-DTn nie dal mu jednak Homs, ale w zamian przydzieli! Balis. MugTr 
ad-DTn nie przyjął go i ruszyl stamtąd do Iraku, osiadl w Bagdadzie, wzniósł dom w pobliżu 
an-NizamTya i mieszka! tam aż do śmierci”'“؛’.

'0*9Ibidem, s. 236-237.
Ibn al-AtTr, op.cit., t. 7, s.m.

.Między Homs a ar-Raqqa w północnej Syrii '؛“’
|٥52 Abu Sama, op.cit., t. 1, s. 237.
I“” Abu al-Fida’, op.cit., t. 3, s. 40.
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Zdobycie Damaszku Nur ad-DTn zawdzięcza kilku czynnikom. Przede wszystkim 
zrozumieniu w iście cezarianskim stylu, że od sullanskich proskrypcji lepsza jest mą- 
dra polityka łagodności wobec pokonanych, dementia - w ten sposób mieszkańcy 
emiratu nie stają do walki z rozpaczliwą odwagą ludzi niemających już nic do stracenia 
-aw takiej sytuacji stawiał ich jego ojciec, 'Imad ad-DTn Zangi. Drugim atutem wtad- 
cy Aleppo jest rzadko spotykana cierpliwość i upór w dążeniu do celu; wcześniej przy- 
najmniej dwukrotnie zdecydowany szturm mógłby doprowadzić do zdobycia miasta, 
które jednak, z osłabionymi murami i podzieloną wzajemną wrogością załogą musia- 
toby potem stawić czoła frankijskiej odsieczy. Wybitni monarchowie nie obawiają się 
zdolnych współpracowników, podczas gdy nieudolni wolą doradców pośledniego sortu 
- takich, którzy przedstawiają znikome zagrożenie dla ich władzy. Nur ad-DTn otacza 
się ludźmi pokroju Ayyuba, STrkuha czy wreszcie Saladyna (co prawda, ten ostatni 
wymówi później posłuszeństwo, odmawiając złożenia namiestnictwa świeżo opano- 
wanego Egiptu), podczas gdy chorobliwa podejrzliwość MugTr ad-DTna prowadzi 
wszystkich wartościowych ludzi z elit damasceńskich na sttyczek bądź do więzienia. 
Zdobywca Damaszku jest dobtym żołnierzem, ale jego zwycięstwo w znikomym tylko 
stopniu wynika z przewagi militarnej czy kunsztu wodzowskiego - stanowi przejaw 
przewagi dyplomacji nad orężem, czyli tego elementu prowadzenia wojny na Bliskim 
Wschodzie, którego krzyżowcy nie opanują już do końca swych dni w Ziemi Swiętej - 
może z wyjątkiem Ftydetyka II Hochenstaufa, dla którego jednak Bliski Wschód sta- 
nowie będzie co najmniej wtórny obszar zainteresowań.

Nowe porządki w Damaszku spotykają się z powszechną akceptacją - zwłaszcza 
kiedy Nur ad-DTn odblokowuje szlaki handlowe i znosi rujnujące podatki od owców 
i warzyw, a także niesprawiedliwe zasady podziału wody' 54. Utratę najpowabniejsze- 
go sojusznika Królestwo Jerozolimy przyjmuje z zadziwiającym spokojem'“؛؛ - Holt 
twierdzi, że upadek Damaszku i Askalonu przenosi konflikt do Egiptu'“6؛, to jednak 
odwrócenie kierunku ekspansji frankijskiej na Egipt jawi się jako bezpośrednia przy- 
czyna końca niepodległości starożytnego miasta. Sukces bardziej należy przypisać 
nieudolności rządów ostatnich Butydów, niźli ich tyranii, co często sugerują autorzy 
arahscy'“؛ . „Damasceńczycy nie opuścili Burydów, ci jjowiem sami się opu c li” - 
trafnie zauważa Grousset' ا؛. Zdobycie niepokornego emiratu przynosi Nur ad-DTnowi 
nieporównanie większe korzyści niż zajęcie Askalonu Baldwinowi'“؛’. Natomiast dla 
Damaszku, któty staje się główną stolicą dnoczone^ nu u m n kiej Syrii, nowy 
wladca oznacza rozkwit gospodarczy i architektoniczny3“6“. Periodyzacja wojen krzy- 
żowych opiera się na wyraźnych cezurach, jakimi są zdobycie Edessy przez Zangiego 
i w konsekwencji II krucjata oraz katastrofa Królestwa Jerozolimy po klęsce pod 
HittTn, która pociąga za sobą III krucjatę i baśniowe zmagania króla Ryszarda Lwie 
Serce z sułtanem Saladynem. Tymczasem prawdziwy przelom w „zmaganiach 0 Grób

|٠54 Aba Sama, op.cit., t. 1, s. 236-237.
|٥55 Yusuf Sami al-Yusuf. op.cit., s. 70.
|٠“P.M. Holt, op.cit., s. 60.
1057 Qasim 'Abduh QSsim, Mahlyyat al-hurub as-Salibiyya, al-Q3h؛ra 1993, s. 140.
’٠5*  R. Grousset, op.cit., t. 2, s. 361-365.
.Runciman, op.cit., t. 2, s. 311 ا

Muhammad Yasin alHamawi, Dimaiqfid-'Asr al-Ayyubi, DimaSq 1947, s. 13; 'Abd al-Qadir ar- 
■Rayhawl, Qal'at Dimaiq, DimaSq 1979; M.Y. Al-Hamawi, op.cit., s. 13.
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Chrystusowy” wyznacza upadek Damaszku, wieszczo przepowiedziany rycerzom II 
krucjaty przezUnura - przynajmniej takie zdanie prezentują często współcześni histo- 
rycyLewantu'“'.

Wiemy Ayyub zostaje cywilnym administratorem Damaszku, a Sirkuh obejmuje 
militarne namiestnictwo w mieście. Gubernatorstwo Baalbeku przypada niejakiemu 
Dahhakowi, który jednak wkrótce buntuje się przeciwko zwierzchności Nur ad- 
-Dina'“2. Nieliczne niewielkie miasta-panstwa zachowują pewną niezależność; opór ي downie ismailich choć do państwa Nur ad-Dlna nie zosaje wcielony również sunnicki^ayzar. Jednocześnie ostrożny wladca stara się nie niepokoić Franków, po- 

twierdzając wcześnie z uklady wiążące ich z Damaszkiem - tocznie z przyrzeczo- 
nyrn przez Mugir ad-Dina trybutem‘ . Wzajemne stosunk na jakiś czas cywilizująsi? 
- zresztą nigdy nie wyglądaty tak źle, jak sugerowatyby to liczne walki, skoro nawet 
w czasach działań wojennych pielgrzymom frankijskim zezwala się na odwiedzanie 
świątyni Panny Marii, położonej na wzgórzach za Damaszkiem'“4.

Nie wszyscy architekci zwycięstwa dożywają tryumfu, w roku 548 (1153-1154) 
umierają dwaj poeci, którzy swymi wierszami walnie przyczynili się do sukcesu Nur 
ad-Dlna: Ah 'Abd Allah Muhammad ibn Nas ibn SagTr alHlidi Ibn al-۶aysaran 
oraz Abu alHusayn Ahmad ibn Munlr al-Atarabuls د - terkotami przed śmiercią 
zdążył jeszcze w specjalnie ułożonych ksydacl^ogratulować władcy narodzin syna (547/1153-1154), któremu nadao imi? Ahmad’“^

Nur ad-Din, który doczeka! się następcy, wydaje się u szczytu kariery - jednak 
prawdopodobnie nie podejrzewa jeszcze, z jaką łatwością jego żołnierze opanują 
w przyszłości Egipt - ale to już zupełnie inna historia...

I“‘ N. HatUn, ‘A. Zaytun, op.cit., s. 327.
1062 Ibn al-Qalanist, op.cit., s. 509.

Ibidem, s. 509; s. Runciman, Dzieje..., t. 2, s. 311-312; P.K. Hitti, History..., s. 599.
1064 s. Runciman, Dzieje..., t. 2, s. 293.
|“5 Abu Sama, op.cit., t. 1, s. 235.
libidem, t. l,s. 234.
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