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Wstęp

Historia świata od czasów antycznych aż po współczesne zna wiele 
przykładów, kiedy kobiety z różnych względów brały udział w woj-
nach i walczyły na równi z mężczyznami. W państwach stojących na 

nieco wyższym stopniu cywilizacyjnego rozwoju preferowano raczej armie 
zawodowe, a jeśli już korzystano z usług pospolitego ruszenia, to składało 
się ono wyłącznie z mężczyzn. Kobiety na wyprawach wojennych pełniły 
w zgrupowaniach wojskowych wyłącznie role pomocnicze, spotykało się je 
w taborach, a nie na pierwszej linii frontu. Nietrudno zgadnąć, że niektórym 
nie odpowiadała rola markietanki, żony, kucharki czy służącej i pragnęła tę 
sytuację zmienić. Wtedy spotykała się często ze zdecydowanym sprzeciwem 
mężczyzn, właściwie nie wiadomo z czego wynikającym. Prawdopodobnie 
z męskiego szowinizmu, jak nazwałyby to współczesne feministki, bądź też 
z chęci ochrony kobiet przed niebezpieczeństwami, związanymi z działaniami 
wojennymi.

Jakakolwiek była przyczyna, kobiety pragnące służyć w wojsku musiały 
z trudem przełamywać bariery mentalne i kulturowe. Mimo trudności znala-
zły się panie o tak silnych osobowościach i zaletach, że zapisały się na kartach 
historii obok potężnych wodzów, jak Aleksander Macedoński, Juliusz Cezar 
czy Napoleon.

Najstarsze opowieści o kobietach wojowniczkach biegle posługujących 
się szablą i łukiem były popularne wśród antycznych Greków. Nie jest do 
końca pewne, czy plemię składające się wyłącznie z kobiet, zamieszkujące 
wybrzeże Morza Czarnego, istniało naprawdę. Grecy nazywali je Amazon-
kami, bowiem według legendy wypalały niemowlętom płci żeńskiej prawą 
pierś, która przeszkadzała w sprawnym posługiwaniu się łukiem. Starożytne 
legendy przypisywały Amazonkom nadludzkie cechy. Ich rodowód wywodził 
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się od okrutnego boga wojny Aresa i nimfy Harmonii. Amazonki łączyły 
w sobie męskie cechy, takie jak: waleczność, męstwo, odwagę z kobiecym 
pięknem i powabem. Te mityczne wojowniczki już od najdawniejszych czasów 
inspirowały artystów, poetów, pisarzy, malarzy i rzeźbiarzy.

Badania archeologiczne udowodniły, że nieustraszone Amazonki nie były 
tylko wytworem wyobraźni. Wykopaliska potwierdzają istnienie grobów 
kobiet  wojowniczek pochowanych z bronią, dodawaną po śmierci wyłącznie 
rycerzom. Nie wiadomo, jakie motywy zmuszały te kobiety do walki i pro-
wadzenia samotnego trybu życia. Prawdopodobnie broniły swoich siedzib 
przed najazdami obcych.

Kobiety na przestrzeni wieków odgrywały ważną rolę w rodzinie i pań-
stwie. Wiele przeszło do historii jako pobożne i miłosierne fundatorki klasz-
torów, czy też jako święte. Ale były też takie, które pełniły role niezwykłe: 
doradczyń, zwycięskich wodzów, silnych matek i żon. Przykładami są postacie 
polskich królowych i arystokratek, które potrafiły bronić interesów państwa, 
męża czy małoletnich dzieci w czasach kryzysowych. Grzymisława, żona 
Leszka Białego, po jego śmierci zaciekle broniła interesów swojego syna 
Bolesława przed jego stryjem Konradem Mazowieckim. Mimo uwięzienia 
zdołała uciec i doprowadzić do objęcia władzy w Krakowie przez syna. Innym 
przykładem jest Jadwiga Andegaweńska, mediatorka i zaufana doradczyni 
swojego męża. Zdołała przyłączyć niektóre zamki na południu Rusi, kiedy 
Władysław Jagiełło był zaangażowany w wojnę domową na Litwie. Nie bała 
się też aktywnie uczestniczyć w rozmowach z zakonem krzyżackim. Mimo 
młodego wieku i tego, że była kobietą, przebiegli politycy krzyżaccy byli 
gotowi jej słuchać, podziwiali jej wiedzę i okazywali szacunek. Dobrze wspo-
minali Jadwigę wiele lat po jej śmierci, nawet w czasach gdy stosunki polsko- 
-krzyżackie uległy pogorszeniu.

Jedną z kobiet, które fascynują twórców dzieł filmowych, malarzy i pisarzy, 
jest królowa Halikarnasu Artemizja, irańska bohaterka narodowa, słynąca 
zarówno z wielkiej mądrości, jak i waleczności. Brała udział w morskiej bitwie 
pod Salaminą, czym doprowadziła do wściekłości wrogów, upokorzonych 
koniecznością walki z kobietą.

Grecy mają swoją współczesną bohaterkę Laskarinę Bouboulinę, której 
życie jest związane z wyspą Spetses. Jako ochotniczka uczestniczyła w woj-
nie wyzwoleńczej przeciw Turkom. Własnym kosztem wyposażyła flotyllę 
okrętów, którą osobiście dowodziła. Flagi na jej okrętach miały wyhaftowane 
spartańskie hasło z nią lub na niej, nawiązujące do starogreckiego zawołania 
z tarczą lub na tarczy. Bouboulina niszczyła statki tureckie z odwagą godną 

Wstęp
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podziwu. Stała się nie tylko bohaterką narodową Grecji, ale także Rosji, która 
nadała jej tytuł honorowego admirała, jedyny w historii przyznany przez to 
zmilitaryzowane państwo kobiecie.

Nieopodal mostu Westminsterskiego w Londynie znajduje się pomnik upa-
miętniający Boudikę, brytońską władczynię plemienia Icenów. Jest przed-
stawiona na rydwanie, z włócznią. Ta celtycka królowa, żyjąca w I wieku po 
Chrystusie, stanęła na czele buntu plemion brytyjskich przeciw Rzymianom. 
Miała  szansę wyzwolenia Wysp Brytyjskich spod rzymskiej dominacji. Gdy 
to się nie udało, wybrała samobójstwo zamiast niewoli i upokorzenia. Dzięki 
swoim czynom przeszła do historii i znana jest nie tylko wśród mieszkańców 
Wielkiej Brytanii, ale na całym świecie.

Nazwisko Joanny d’Arc zna chyba każdy. To ona ukształtowała tożsamość 
Francji na wiele wieków, a jej postacią fascynują się kolejne pokolenia. Pod  
pomnikami Joanny zbierają się obywatele walczący o przywrócenie we Francji 
chrześcijańskiej tradycji. Paradoksalnie za swoją bohaterkę uznają ją rów-
nież przedstawiciele lewicy. Prosta dziewczyna, jaką była Joanna, potrafiła  
wewnętrzną siłą, słowem i wiarą w słuszność swoich marzeń przekonać 
innych do siebie. Była jak meteoryt, który wdarł się na mapę dziejów Francji 
i równie szybko zniknął, wnosząc do historii pierwiastek nadprzyrodzony.

Inną wybitną indywidualnością była Zenobia, królowa Palmiry, która mocną 
ręką żelaznej damy starożytnego Wschodu sprawowała władzę w imieniu 
syna Waballata. Odważyła się rzucić wyzwanie rzymskim cesarzom i stanąć 
z nimi do walki. Chociaż przegrała, zyskała szacunek wrogów i pozostała na 
zawsze na kartach historii jako postać fascynująca wciąż nowe pokolenia.

Joanna d’Arc w okresie rozbiorów Polski była inspiracją dla licznych pol-
skich patriotek. Zachęcona przykładem męstwa i odwagi tej bohaterki stanęła 
do walki z Rosjanami Emilia Plater, której nazwisko stało się znane na całym 
świecie. Postacią królowej Palmiry Zenobii inspirowała się natomiast Kata-
rzyna II Wielka, caryca Rosji, ciesząca się w Polsce złą sławą. Postać Indianki 
Lozen jest natomiast mniej znana.

Oddajemy w Państwa ręce naszą najnowszą książkę Córki Spartakusa, któ-
rej bohaterkami są najwaleczniejsze – naszym zdaniem – kobiety w dziejach 
świata. Tytuł jest świadomą parafrazą słynnej przed laty książki Haliny 
Rudnickiej Uczniowie Spartakusa, opisującej losy Greka Kaliasa i jego matki 
Arsinoe na tle największego w historii powstania niewolników przeciw Rzy-
mianom. Trwające trzy lata powstanie Spartakusa stało się jednym z naj-
bardziej znanych wydarzeń w dziejach świata, a sam Spartakus jest do dziś 
symbolem bezkompromisowej walki przeciwko uciskowi, niesprawiedliwości 

Wstęp
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i przemocy. Grecki historyk Plutarch tak o nim pisał: Był to Trak z ludu Maj-
dów, pewny siebie i bardzo silny, a także rozumem i kulturą stojący ponad swym 
losem, bardziej grecki, niżby wskazywało jego pochodzenie. Spartakus chwycił 
za broń w walce z niewolnictwem. Uważał, że traktowanie człowieka jako 
niewolnika jest niehumanitarne.

Uznaliśmy, że bohaterki naszej książki byłyby godnymi partnerkami tego 
dzielnego i nieustraszonego wodza. One równie bohatersko chwytały za 
broń, gdy zaszła taka potrzeba. Poza królową Artemizją, która wzięła udział 
w wojnie najeźdźczej, pozostałe przedstawione w naszej książce kobiety 
walczyły w celu obrony (Joanna d’Arc) lub wyzwolenia kraju spod okupacji 
wroga (Boudika, Zenobia, Bouboulina, Emilia Plater, Lozen). Walczyły więc 
powodowane szlachetnymi pobudkami, a wojny, w których uczestniczyły, 
były wojnami obronnymi, czyli sprawiedliwymi. Przedstawiamy w naszej 
książce kobiety, które samodzielnie dowodziły armiami (Boudika, Joanna 
d’Arc), albo mniejszymi oddziałami wojskowymi (Emilia Plater, Bouboulina, 
Artemizja), uczestniczyły w walce i dzięki swoim czynom zyskały rozgłos. 
Ich bohaterstwo było opiewane przez artystów, a one weszły na trwałe do 
zbiorowej pamięci ludzi. Pamięć o tych dzielnych kobietach przetrwała do 
czasów współczesnych. Postawiono im pomniki, wzniesiono muzea, powstały 
dzieła artystyczne, obrazy, opery, sztuki teatralne, książki i filmy o ich życiu.

Unikatową tematyką naszej książki pragniemy zainteresować i zainspiro-
wać miłośników historii oraz środowiska feministyczne.

Wstęp
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K im była kobieta, o której potężny władca starożytnej Persji Kser- 
kses I po jednej z wielkich bitew morskich powiedział: mężowie stali 
się u mnie kobietami, a kobiety mężami? Kobieta, za schwytanie której 

antyczni Grecy oferowali bajeczną wówczas nagrodę w wysokości dziesięciu 
tysięcy drachm, a współcześni Irańczycy nazwali jej imieniem jeden ze swo-
ich najpotężniejszych morskich niszczycieli i uznali za protoplastkę swojej 
admiralicji? Aby się tego dowiedzieć, musimy odbyć podróż w czasie, do 
epoki antycznej, do czasów, kiedy mieszkańcy Aten, Sparty i innych greckich 
miast toczyli śmiertelną walkę z próbującym ich ujarzmić potężnym impe-
rium perskim. Artemizja, bo o nią chodzi, przyszła na świat i dorastała, gdy 
państwem perskim władał potężny król Dariusz, nazywający siebie królem 
królów. Zdobywała sławę wojowniczki pod rządami jego równie potężnego 
następcy – króla Kserksesa I.

Córka Lygdamisa

Dwa i pół tysiąca lat temu w imperium perskim znajdowały się tereny dzi-
siejszego Iranu, na wschodzie ziemie dzisiejszego Afganistanu i Pakistanu, na 
południu terytoria współczesnego Iraku, Syrii i części Półwyspu Arabskiego, 
na północy zaś ziemie obecnego Turkmenistanu. Na zachodzie granice Persji 
biegły wzdłuż zachodnich wybrzeży współczesnej Turcji oraz Egiptu, Etiopii 
i części Libii. W szczytowym okresie rozwoju Persja zdobyła też przyczółki 
w Europie, podbijając Trację i Macedonię. Było to zatem imperium obejmu-
jące cały znany ówcześnie świat. Był to kraj potężny i dobrze zorganizo-
wany. W jego granicach zamieszkiwało kilkadziesiąt różnych narodowości. 
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Mocarstwo dysponowało potężną armią i flotą zdolną podbić bez problemu 
każdego sąsiada. Twórcą tego wielkiego państwa był noszący tytuł szachin-
szacha, czyli króla królów, Dariusz I Wielki, który podbite ziemie potrafił 
związać w jeden sprawnie zarządzany organizm administracyjny i polityczny. 
Na kontynuatora swojego dzieła wyznaczył najstarszego syna, znanego później 
jako Kserkses I.

Podbite ludy były zarządzane przez satrapów, mianowanych przez sza-
cha. Część z nich zachowywała jednak pewną suwerenność administracyjną 
i polityczną, a ich zależność od metropolii miała charakter wasalny. Jednym 
z państw zależnych była Karia, leżąca na południowo-zachodnich wybrzeżach 
współczesnej Turcji nad Morzem Egejskim.

W 480 roku przed Chrystusem samodzielną władczynią Karii była królowa 
Artemizja, o której słynny historyk grecki Herodot napisał: szła na wojnę 
z wrodzonej odwagi i dzielności, nie będąc do tego wcale zmuszona. Była wyjąt-
kowa, bo która kobieta wybrałaby dobrowolnie wojnę, zamiast żyć w dobro-
bycie. Dzięki umiejętnościom dyplomatycznym i nadzwyczajnemu męstwu na 
polu walki królowa Artemizja stała się, obok Heleny Trojańskiej i Kleopatry, 
jedną z najsłynniejszych kobiet epoki antycznej. Po dwudziestu pięciu wie-
kach nadal pobudza wyobraźnię malarzy, pisarzy i reżyserów filmowych.

Mapa imperium perskiego w szczycie rozwoju za czasów panowania Dariusza i Kserksesa około 
2500 lat temu. Ciemną szarością zaznaczone są Karia i Halikarnas, których królową była Artemizja. 
Fot. z archiwum autorów

Artemizja – królowa Karii

Córki Spartakusa SKŁAD.indd   13 07.11.2018   16:30



14

Wywodziła się z wysokiego rodu. Jej ojcem był 
Lygdamis, satrapa Karii, matką nieznana z imie-
nia Greczynka, pochodząca z Krety. Nie wiadomo, 
kiedy dokładnie się urodziła ani ile miała lat, 
gdy Persowie w 480 roku przed Chrystusem 
zaatakowali Grecję. Wiadomo natomiast, że 
większość mieszkańców jej państwa była 
Grekami z plemienia Dorów. Za życia 
Artemizji stolicą Karii była Mylasa, 
a ona zamieszkiwała prawdopodobnie 
w Halikarnasie (dziś to tureckie mia-
sto nosi nazwę Bodrum), nadmorskim 
mieście, do którego przeniesiono sto-
licę Karii sto lat później. W przekazach 
historycznych jest nazywana królową 
Halikarnasu.

Nie wiadomo dokładnie, jaki jest źró-
dłosłów pięknego i rzadkiego imienia 
Artemizja (łac. Artemisia). Pochodziło 
prawdopodobnie od popularnej wówczas 
wśród Greków bogini Artemidy, córki Zeusa, 
siostry Apollina. W panteonie greckich bóstw 
Artemida była opiekunką lasów i szeroko poję-
tej natury (flory i fauny). Na obrazach Artemida 
jest przedstawiana z łukiem i strzałami w towa-
rzystwie łani, a miejsce jej pobytu kojarzone 
jest z mityczną krainą szczęśliwości – Arkadią, 
krainą wiecznych łowów, leżącą na Peloponezie. Postać bogini była więc uoso-
bieniem mitycznych Amazonek, kobiet niezależnych, potrafiących pokonać 
armię składającą się z mężczyzn. Czczona przez Greków jako bóstwo Arte-
mida była jedną z najważniejszych postaci Olimpu, sprawnie posługiwała się 
bronią, potrafiła walczyć, żyła samotnie, unikała kontaktów z mężczyznami. 
Trudno dziś odpowiedzieć na pytanie, czy rodzice Artemizji, wybierając imię 
dla córki, mieli świadomość, jak wpłynie na jej charakter i temperament? Nie 
ulega jednak najmniejszej wątpliwości, że upodobniła się do bogini Artemidy. 
Zapewne już w dzieciństwie uczono ją sztuki walki oraz umiejętności żeglo-
wania. Handel morski umożliwiał wówczas nadbrzeżnym miastom rozwój 
ekonomiczny. Posiadanie floty gwarantowało bezpieczeństwo militarne.

Artemizja – królowa Karii

Artemizja, królowa Karii i Halikar-
nasu, według tradycji była piękną 
kobietą. W ikonografii często 
przedstawiana jest z mieczem. 
Fot. autorka portretu królowej 
Artemizji Joanna Semla
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Czego szukali perscy szachowie w dalekiej Grecji? Jakimi motywami się 
kierowali, próbując powiększać i tak już rozległe imperium? Prawdopodob-
nie pobudki były podobne do tych, które w późniejszych czasach pchały do 
podbojów rzymskich cezarów, tureckich sułtanów, francuskich cesarzy czy 
rosyjskich carów, czyli chęć opanowania i podporządkowania sobie świata. 
W latach 540–449 przed Chrystusem, a więc ponad dwa i pół tysiąca lat temu, 
między imperium perskim a Grecją toczyła się prawie stuletnia wojna, która 
początkowo przynosiła Grekom porażki i straty terytorialne. Podboje Persów 
były ułatwione, ponieważ Grecja nie stanowiła jednolitego organizmu poli-
tycznego ani militarnego, a poszczególne miasta-państwa (polis) zawierały 
tylko doraźne sojusze, obowiązujące w okresie największego zagrożenia. Bez 
problemu więc Persowie opanowali greckie państewka leżące na wybrzeżu 
Turcji (Lidię, Karię) i Azji Mniejszej (Fenicję), a w okresie późniejszym także 
część miast greckich w Europie kontynentalnej.

Grecy, a szczególnie mieszkańcy takich miast jak Ateny czy Sparta, wspierali 
finansowo i materialnie swoich rodaków zamieszkałych w imperium perskim, 
zachęcając do powstań, co stanowiło dla Persów pretekst do akcji odwetowych. 
Władcom perskim chodziło o unicestwienie i podporządkowanie sobie całej 
Grecji, a nie o ukaranie niepokornych Ateńczyków czy Spartan, jak głosiła 
oficjalna perska propaganda.

Artemizja i Temistokles

Perska inwazja na Grecję składała się z dwóch etapów i miała charakter mor-
ski oraz lądowy. W 492 roku przed Chrystusem Persowie rozpoczęli pierw-
szą inwazję i zaatakowali Grecję od północy. Wylądowali na wyspie Eubea 
u wschodnich wybrzeży Europy. W bitwie pod Maratonem ponieśli klęskę. 
Zostali powstrzymani na kilka lat. Działo się to za panowania króla Dariusza I. 
Dziesięć lat po klęsce pod Maratonem następca Dariusza Kserkses I podjął 
kolejną próbę zniszczenia Aten. Zmobilizował w tym celu gigantyczną armię. 
W najeździe, rozpoczętym w 480 roku przed Chrystusem, wzięła udział wielka 
armia lądowa oraz flota, składająca się z ponad tysiąca dwustu okrętów. Łącz-
nie wielkość wojska perskiego była szacowana co najmniej na pół miliona, 
a historyk Herodot podawał, że mogło mieć nawet pięć milionów żołnierzy.

Persja, jako państwo lądowe, nie dysponowała własną flotą, dlatego w skład 
najeźdźczej armady wchodziły kontyngenty, dostarczone przez podbite kraje 
leżące na wybrzeżach mórz: Śródziemnego, Czarnego i Egejskiego. Na flotę 
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inwazyjną składało się: 300 okrętów fenickich, 200 egip-
skich, 150 okrętów cypryjskich, po 100 cylicyjskich, helle-
spontyjskich i jońskich. Karyjczycy dysponowali 70 okrę-
tami, Eolowie 60, Dorowie 30, a resztę dały mniejsze 
państewka. Flotyllę złożoną zaledwie z pięciu okrę-
tów przyprowadziła z Halikarnasu królowa Artemi-
zja i osobiście nią dowodziła. Gdyby powierzyła 
dowództwo któremuś ze swych admirałów, 
a sama pozostała w bezpiecznym Halikar-
nasie, nigdy nie znalazłaby się na kartach 
historii.

Łatwo zauważyć, że znaczną część 
armady perskiej stanowiły okręty grec-
kie: Dorów, Jonów, Eolów czy Licyjczyków, 
którzy jako poddani perscy byli zmuszeni do 
walki przeciw rodakom. W podobnej sytuacji zna-
lazła się Artemizja, której państwo zamieszkiwali 
głównie Grecy.

Imię Artemizji rozsławił pochodzący z Halikarnasu grecki 
historyk Herodot w kronice historycznej pt. Dzieje. W roku 
bitwy pod Salaminą miał zaledwie cztery lata. Herodot tak 
pisał o dzielnej królowej:

Królowa Artemizja 
podczas bitwy pod 
Salaminą. Fot. autorka 
portretu Joanna Semla

Pozycje sił perskich 
i greckich w bitwie
pod Salaminą 
w 480 roku przed 
Chrystusem. Fot. 
z archiwum autorów
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Stała na czele mężów z Halikarnasu, oraz wysp Kos, Nisyros i z Kalydny, wysta-
wiwszy pięć okrętów. Z całej floty były jej okręty po sydońskich najsłynniejsze, 
a ze wszystkich sprzymierzeńców ona udzielała królowi najlepszych rad. Ona, co 
po śmierci swego męża sama rządziła i choć miała młodego syna, szła na wojnę 
z wrodzonej odwagi i dzielności, nie będąc do tego wcale zmuszoną.

Rzeczywiście, Artemizja nie była przez nikogo zmuszona do porzucenia 
wygodnego pałacowego życia i zamiany go na tułaczkę i żołnierskie niewy-
gody w odległych stronach świata. W domu pozostał jej syn Pisindelis, który 
wtedy nie osiągnął jeszcze pełnoletności. Choć jej flotylla nie dorównywała 
rozmiarami pozostałym, to zwróciła uwagę wszystkich, gdyż kapitanem karyj-
skiej floty była kobieta. O ile w państwie perskim zostało to zaakceptowane 
przez samego króla, o tyle w Grecji odebrano to jako zniewagę. Grecy wyzna-
czyli za schwytanie bądź zabicie Artemizji niebotyczną nagrodę w wysokości 
10 tysięcy drachm, kwotę zawrotną, umożliwiającą życie przez 25 lat. Dniówka 
ówczesnego greckiego robotnika wynosiła około jednej drachmy. Wysokość 
nagrody wskazuje, że Artemizja w oczach Greków nie uosabiała ideału home-
ryckiej Penelopy, kobiety pokornej, cichej i uległej mężowi.

Flota dowodzona przez Artemizję w porównaniu z kontyngentami przypro-
wadzonymi przez innych władców wyróżniała się nowoczesnością i jakością 
uzbrojenia. Ustępowała tylko okrętom fenickim. Król Kserkses uczynił kró-
lową Karii jednym ze swoich głównych doradców. Nie wiadomo, czy Artemizja 
miała już jakieś wojenne sukcesy na morzu. Żadne źródła historyczne o tym 
nie wspominają, ale należy przypuszczać, że tak, skoro perski król liczył się 
z jej zdaniem, a wśród wielu innych dowódców cieszyła się autorytetem. Choć 
byli też przeciwnicy udziału kobiet w wojnie.

Podobno Artemizja rozszerzała obszar swojego państewka, podbijając pobli-
skie greckie wyspy, przy okazji nabierając doświadczenia w dowodzeniu. 
Historycy przypuszczają, że mogła zajmować się korsarstwem.

W superprodukcji kinowej 300: Początek imperium w reżyserii Noama Murro, 
której premiera odbyła się jesienią 2014 roku, Artemizja jest przedstawiona 
jako głównodowodząca całej perskiej f loty, co oczywiście jest niezgodne 
z faktami historycznymi. Jej odpowiednikiem po stronie greckiej jest ateński 
wódz Temistokles, dowodzący flotą grecką, co również nie ma nic wspólnego 
z prawdą. Faktycznym dowódcą sprzymierzonej floty greckiej był pochodzący 
ze Sparty Eurybiades. Nigdy też nie doszło do walki na miecze między Artemi-
zją i Temistoklesem. Sceny te powstały wyłącznie na użytek filmu i nie mają 
nic wspólnego z prawdą historyczną.
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