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 Nie rodzimy się kobietami – stajemy się nimi. 
(Simone de Beauvoir)
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Sławina

 Krut, wybrany podczas wiecu na wodza słowiańskiego plemie-
nia Obodrytów1, niewiele żądał od poddanych. Oni od starzeją-
cego się wodza podobnie. Chyba dlatego mógł z czystym sumie-
niem mówić,. że ich szanuje, a oni odwzajemniali się podobnymi 
zapewnieniami. Rozwojem wydarzeń w stolicy rządził przypadek, 
co wcale nie podrywało autorytetu księcia urodzonego pod szczę-
śliwą gwiazdą, ani też nie mąciło radości jego poddanych, którzy 
wciąż nie mogli nacieszyć się wolnością i łupami po wypędzonych 
chrześcijanach. Mieszkańcy stolicy żyli szczęściem zdobywców. 
Nawet kiedy szli na bój, nie opuszczało ich uczucie niefrasobliwo-
ści. Los był dla nich łaskawy i z każdej potyczki z saskimi wojami, 
dowodzonymi przez księcia Ordulfa, powracali w chwale zwycięz-
ców, co utwierdzało ich w przekonaniu, że obodrzyccy bogowie są 
silniejsi od Boga chrześcijan. Sam Krut na tyle krytycznie oceniał 
swe wodzowskie umiejętności, że bez większego przekonania przy-
pisywał sobie sukcesy na polach walk. Wykorzystywali to kapłani, 
znów świat ponownie wypełniając się dziwożonami, wiedźmami, 
jednorożcami, wiłami. Sławinę2, młodą żonę Kruta, martwiła zgo-
da męża na dzielenie się każdym zwycięstwem z nieziemskimi 
mieszkańcami pól, lasów, jezior, bagien. Bała się, że w nieodległej 
przyszłości jej mąż może stracić popularność, albo że któryś ze 
sprytnych sług świątyni przejmie władzę nad ludem jak to stało się 

1 Obodryci – (Obodryci, Obodrzycy, Obodrzyce) – grupa plemion należąca 
do Słowian połabskich, zaliczano do niej: Obodrzyców właściwych (Reregów), 
Połabian, Wagrów, Warnów, Glinian, Bytyńców, Smolińców, Morzyczan.
2 Sławina – żona Kruta, a po jego śmierci poślubiona przez księcia Henryka 
Gotszalkowica (władał Obodrytami w latach 1093-1127) 
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w Arkonie nad Morzem Bałtyckim.
Wezwała do siebie Billuga, pełniącego u boku księcia obowiązki 

tłumacza, a także preceptora podrostków książęcych.
– Niechętnie chodziłeś na msze święte – przypomniała. – Te-

raz nie widzę, byś cenił naszych kapłanów. – A gdy ten milczał: – 
Masz boga, którego nie znam? – Mężczyzna nie odpowiedział i na 
to pytanie. – Jest silniejszy od chrześcijańskiego i naszych? – A on 
unikał wzroku księżnej. – Boisz się wyznać prawdę? – Dopiero te-
raz twierdząco skinął głową. – Zapewniam, że nic ci nie grozi. Ze 
mną możesz być szczery. – Lecz on spojrzał na nią krótko, a było 
to spojrzenie zdradzające nieufność. – Pragnę tylko znać twą ta-
jemnicę. Może nie wierzysz w żadnych bogów? – Znów opuścił 
oczy. – Czy to możliwe? Da się tak żyć? – Pytany nie podnosił oczu. 
– Naprawdę w nic nie wierzysz?

Zdobył się na odwagę:
– W nic.
– W istnienie Świata Niebieskiego?
– Gdzie on jest?
– Dokąd twoja dusza uda się po śmierci?
– Nie wiem.
Zmrużyła kocie oczy, przyglądała się mu z wielką ciekawością. 

W swym otoczeniu od czasu do czasu widywała chrześcijan, mu-
zułmanów, wyznawców Mojżesza albo pogan oddających cześć 
różnym bóstwom, niekoniecznie tym samym, w których pokładali 
nadzieje Obodryci. Choć każdy z tych ludzi modlił się do innego 
boga, co mogło dowodzić błędnego wyboru, to jednak wszyscy oni 
uznawali istnienie siły nadprzyrodzonej, rządzącej ludzkim losem. 
Tymczasem Billug miał odwagę wyznać, że w nic nie wierzy, bo nie 
ma innego świata poza tym, jaki widzi, dotyka, słyszy.

– Nie istnieją nadziemscy sprawcy naszych czynów, człowiek, 
jeżeli jest od czegoś zależny, to jedynie od woli drugiego człowieka 
– mówił z wolna i namysłem, wciąż nie mając odwagi patrzeć jej 
prosto w oczy.

– Mniemasz, że wszystkich bogów człowiek wymyślił? – spy-
tała.
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