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WSTĘP 

Od jakiegoś czasu mamy okazję widzieć i słyszeć w telewizji zbio-

rowe wykonanie naszego narodowego hymnu. Prawdopodobnie telewi-

zyjny reżyser wpadł na pomysł, by wykonawcami było zbiorowisko bar-

dzo różnych Polaków: dzieci, starców, dorosłych, kobiet i mężczyzn. Do 

uszu słuchacza ślą oni dźwięki dość przypadkowe, w sumie mało zgrane. 

Chodziło chyba o ukazanie spontaniczności wykonania. Wyszło kiepsko, 

w rezultacie po kolejnym wysłuchaniu tego „koncertu” uszy słuchacza 

zaczynają się buntować i hymn państwowy, a więc świętość narodowa, 

zaczyna męczyć i ręka automatycznie poszukuje pilota, by uciec do innej 

stacji. I tak okazja, by przeżyć podniosłą chwilę z hymnem jest stracona. 

Szkoda. Bo obchodzone w tym roku 100-lecie odrodzenia Polski po wie-

loletniej niewoli, jak też warte przy tej okazji wspomnienie 1000-lecia 

istnienia naszego państwa jest znakomitą okazją do emocjonalnego 

wzmożenia i namysłu nad początkami naszej państwowości. A należa-

łoby to uczynić możliwie prosto i przystępnie. Ukazać naród, który poja-

wił się między Odrą i Bugiem, między Bałtykiem i górami – i mimo, że 

nikt tu na niego wtedy nie czekał, znalazł sobie stałe miejsce wśród  

innych narodów i w krótkim czasie wykazał się charakterem i licznymi 

zaletami, które pozwoliły mu na zawsze wpisać się w historię tej części 

Europy. 

Jedną z istotniejszych składowych naszej świadomości narodowej 

jest wiedza historyczna, legendarna i naukowa. Legendy dotyczące na-

szych początków są piękne i wskazują na duży talent literacki pokoleń 

ich twórców. Ale zawarte treści, często bardzo bogate, wymagają uważ-

nych i krytycznych studiów, gdyż nie zawsze są prawdziwe w takim za-

kresie, w jakim pragniemy. Z drugiej strony wiedza, będąca wynikiem 

naukowych badań, ma ogromną bezwładność we wprowadzaniu wszyst-

kiego tego, co nowe i sprzeczne z dotąd panującymi poglądami. Taki stan 
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rzeczy powoduje, że wydaje się koniecznym zaprezentowanie poglądów 

w części opartych na nowych odkryciach, mimo że często przeczą tym, 

które poznaliśmy wcześniej. 

Obserwowane dość powszechne zainteresowanie Polaków przeszło-

ścią skłania autorów do podjęcia próby przedstawienia wybranych wyda-

rzeń, jakie miały miejsce w dobie naszej wczesnopiastowskiej monarchii. 

Koncentrując się na tym okresie, podejmujemy próbę odtajnienia, by nie 

rzec odkłamania dziejów, a są one bardzo zagmatwane, często celowo za-

pomniane lub głoszone bez głębszej analizy źródeł. 

Każdemu, kto zajrzy do podręcznika historii początków naszego 

państwa, rzuci się w oczy niezwykłe podobieństwo ówczesnych stosun-

ków społecznych z nam współczesnymi. Uderza, że wśród bohaterów 

tamtych dni poznajemy współczesnych nam ludzi, którzy działają tak jak 

my. Poznajemy ich z bezpośredniego oglądu naszych dni codziennych. 

To są te same reakcje, te same odpowiedzi. Co krok zadziwia jak niewiele 

się zmieniliśmy. Wszystko dookoła inaczej się teraz nazywa, ale w istocie 

jest wciąż podobne. Ludzie mają swoje interesy, które często są sprzeczne 

z interesami innych i na tym tle rodzi się walka, która może przybrać 

różne formy. Gospodarowanie jest inne, ale ówczesny ekonom w tamtej-

szym gospodarstwie jest odpowiednikiem dzisiejszego kierownika, na-

czelnika lub dyrektora w dzisiejszym zakładzie lub przedsiębiorstwie. 

Szef, jak wtedy, żąda od swojej załogi lojalności i działania na własną 

rzecz już nie za cenę życia, ale co najmniej kary lub dalszego zatrudnie-

nia. W tym zakresie niewiele różnimy się od reszty świata.  

By zrozumieć wydarzenia sprzed tysiąca lat musimy uzmysłowić 

sobie szereg różnic, jakie kiedyś w porównaniu z dniem dzisiejszym 

istniały, musimy poznać i zrozumieć terminy i procedury, jakie oneg-

daj obowiązywały. 
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ROZDZIAŁ 1.  
O ważniejszych elementach naszego życia społecznego 

Rozpoczynając rozważania nad naszymi dziejami poznajmy kilka 

istotnych problemów. 

1.1. Słowiańskie korzenie 

Językowa grupa bałto-słowiańska, przed swym rozpadem (nastąpił 

między 1200 r. p.n.e. a 800 r. n.e.) zajmowała tereny pomiędzy dorzeczem 

górnego Dniepru, na północ od Prypeci, na południe od środkowej 

Dźwiny i na zachód od górnej Oki – tj. tereny dzisiejszej Litwy, Łotwy, 

Białorusi, pn. Ukrainy po zach. krańce Rosji. 

Tak rozległy obszar musiał doprowadzić do istotnego zróżnicowania 

kulturowego i językowego na część północną, z której wywodzą się Bał-

towie i południową gdzie pojawili się Słowianie. 

Za praojczyznę Słowian (obszar, na którym określony lud, wywo-

dzący się z większej grupy, wykształcił swój dialekt, wyrób innego typu 

naczyń i narzędzi; odszedł od reszty w poszukiwaniu nowych ziem) 

przyjmuje się obszar w dorzeczu Dniepru i Prypeci, z którego w pierw-

szej kolejności rozpoczęto ekspansję na południe, asymilując się z za-

mieszkałymi tam plemionami Sarmatów i Scytów, by w dalszej kolejno-

ści kolonizować Bałkany. 

W dorzecza Wisły i Odry pierwsze plemiona słowiańskie, wskutek 

naporu koczowniczych Awarów, zaczęły wkraczać w II poł. VI wieku, 

zajmując opuszczone siedziby Gotów i Wandalów, by ok. II poł. X wieku 

osiągnąć okolice dzisiejszego Hamburga tereny na północ od rzeki Main. 

VIII wiek to szczyt ekspansji Słowian, od Mainu po Peloponez. 

Wraz z pojawieniem się Słowian na ziemiach polskich, pojawiają się 

na kartach historii nazwy Sklawini i Wenedowie. 
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Od I połowy VII wieku Słowianie tworzą swoje państwa (Samona, 

Koratońskie, Chorwackie z księstw Panońskiego i Dalmatyńskiego, Serb-

skie, Wielkomorawskie, Czeskie, Ruskie, Polskie). 

Przedstawiony wyżej wywód stoi w sprzeczności z tzw. szkolną hi-

storią. Pamiętajmy jednak, że pozwalając egzystować mitom, odcinamy 

się od prawdziwej (tj. zgodnej z aktualnym stanem) wiedzy na temat na-

szej przeszłości, co w dobie wszechogarniającej globalizacji narodów 

i kultur, jest bardzo niebezpieczne. Musimy bowiem pamiętać, że tak, jak 

nie do obronienia jest hipoteza o autochtonicznym pochodzeniu Słowian 

na naszych ziemiach, tak wykaz polskich plemion wg Geografa Bawar-

skiego jest niepełny. 

Najnowsze badania wskazują (prof. J. Topolski i J. Żak), że struktury 

terytorialne zwane opolem (osadą, żupą) z czasem tworzyły małe ple-

miona (pow. 1000-10.000 km2 i do 30 żup), które można określić nastę-

pująco:  

Pomorze: chełmskie, gdańskie (z czasem rozbite na kilka mniej-

szych), łebskie, ujskie, kołobrzeskie, szczecińsko-stargardzkie, pyrzyc-

kie, wolińskie, kaszubskie, słowińskie. 

Wielkopolska: pałuckie, lednicko-gnieźnieńskie, gieckie (?), po-

znańskie, bonikowsko-przemęckie, nadorlańskie. 

Goplańskie: kruszwickie, konińskie, kaliskie, łęczyckie, sieradzkie 

(wiercińskie?). 

Ślask: Opolanie, Gołęszyce, Głubczyce(?), Ślężanie, Bobrzanie, 

Trzebowianie, Dziadoszanie. 

Małopolska: wiślańsko-krakowskie, nadprzemszańskie, wiślickie, 

nadnidziańskie, w dorz. Dunajca i Wisłoki. 

Lędziańskie: sandomierskie, nadwieprzańskie, nad Radomką, nad 

śr. Bugiem (czerwieńskie). 

Nad Sanem resztki SKLAWINÓW. 

Mazowsze: płockie, czersko-grójeckie, pułtuskie, nadbużańskie (?). 
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Małe plemiona tworzą z czasem wielkie plemiona (szczepy?). 

Wielkie plemię to 10-36 tys. km2. Ich nazwy i lokalizację można określić 

następująco: 

WIŚLANIE (ziemia krakowska), LĘDZIANIE (ziemia sandomier-

ska), mazowszanie (Mazowsze), GOPLANIE (Kujawy), POLANIE (zie-

mia gnieźnieńska), Ślężanie – najprawdopodobniej dwa wielkie ple-

miona, POMORZANIE. Ponadto istniało niezależne małe plemię LUBU-

SZAN. 

Przedstawiam powyższą mozaikę małych i wielkich plemion, gdyż 

uważam, że taka struktura w końcu IX i początkach X wieku walnie przy-

czyniała się do powstania „zapotrzebowania” na obcoplemiennych wo-

jów, co z kolei ułatwiało przybyszom ze Skandynawii zdobycie dominu-

jącej pozycji w opolu, małym plemieniu, wreszcie wielkim plemieniu. 

Bez względu jednak na to, czy przybyszów było wielu, czy niewielu (a są 

to pojęcia dla owych czasów bardzo względne z uwagi na rzadkie zalud-

nienie), to fakt zdaje się być niepodważalnym – nasza państwowość ma 

ścisły związek z przybyszami ze Skandynawii. 

Dlatego powinniśmy pamiętać, że jesteśmy: 

DZIEDZICAMI ZIEMI, tj. winniśmy poczuwać się do łączności 

i kontynuacji dzieła tych wszystkich plemion, które poprzedzały nas – 

dotyczy to w równej mierze germańskich Wandalów i Gotów (oraz Sy-

lingów i Hastingów) Celtów, jak i niewiadomego języka „Łużyczan” 

(także tych z Biskupina). 

DZIEDZICAMI KRWI, to znaczy poczuwania się do łączności i po-

krewieństwa z tymi wszystkimi, którzy byli naszymi językowymi i bio-

logicznymi przodkami – owym zagadkowym ludem, który zamiast budo-

wać imperium na gruzach Rzymu, kierował swe siły na rolniczą koloni-

zację ziem, które zajmował. 

DZIEDZICAMI MYŚLI nakazującymi szukać naszych korzeni i tra-

dycji także w Jerozolimie, Atenach i Rzymie.  
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1.2. Istotne (wybrane) terminy ważne do rozumienia ówczesnych 

warunków życia 

1. Ludność pospolita. Obowiązek udziału w powszechnej wypra-

wie wojennej (zwłaszcza obronnej) spoczywał na całej ludności, także 

pospolitej. Tworzono z niej piesze oddziały tarczowników, którzy towa-

rzyszyli konnym i zbrojnym, często również jako pachołcy i czeladź. 

Z czasem rezygnowano z ich udziału w boju na rzecz najemnego rycer-

stwa, ale nie zdejmowano z nich obowiązku budowy i naprawy grodów, 

także budowania przesiek. W razie napaści istniał powszechny obowią-

zek obrony grodu przez całą jego załogę i mieszkańców, co oczywiste, 

ale też przez całą okoliczną ludności z podgrodzia i okolicy. Podczas nie-

obecności rycerstwa, które ruszało w pole, na pospolitej ludności istniał 

obowiązek stróży. 

2. Drużyna książęca (królewska) składała się z pancernych (konni) 

i tarczowników (wojowie piesi). Ogół wojów to byli młodzi i starsi 

(możni). Młodzi w większości to synowie możnych (ogół wojów – dru-

żyna młodsza, i drużyna starsza złożona z możnych. Ale książę dobierał 

sobie według własnej woli także drużynników, w ramach pospolitego ru-

szenia, również spośród innych klas społecznych, a nawet z najemników 

normańskich (którzy być może stanowili element drużyny pierwszych 

Piastów, o czym mogą świadczyć wykopaliska poznańskie i z Ostrowa 

Lednickiego.) 

Funkcja drużyny książęcej (królewskiej) była głównie wojskowa 

(ekspansja terytorialna), ale i dla zapewnienia posłuszeństwa ludności 

oraz egzekucji świadczeń i posług. Przyjmuje się, że drużyna książęca 

funkcjonowała do czasów Kazimierza Odnowiciela. 

3. Możni. Oprócz rycerstwa ważną grupą byli możnowładcy. 

Wielcy feudałowie wywodzili się z dawnej starszyzny plemiennej, póź-

niej dołączyli urzędnicy książęcy i duchowni. Za Bolesława Chrobrego 
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12 osób stanowiło radę monarszą. Z czasem do możnych dołączali zasłu-

żeni rycerze lub inni w drodze małżeństw. Podobnie jak książęta dążyli 

oni do powiększania swoich domen. Dwory starali się sadowić w pobliżu 

księcia. Utrzymywali własne drużyny rycerskie, a włości rolne stale po-

większali. 

4. Rycerstwo. Drużyna składała się z wojowników i stanowiła stałą 

siłę zbrojną, pozostawała w dyspozycji księcia, ale i na jego utrzymaniu. 

Wojownicy mieli swoje (na ogół niewielkie) gospodarstwa dziedziczne, 

z których się utrzymywali. Drużynnicy księcia otrzymywali, co jakiś czas 

od księcia dary. W zamian musieli być stale dyspozycyjni i wierni. Z cza-

sem stawali się wasalami panującego. Nadanie ziemskie specjalnie wią-

zało rycerza, jako wasala panującego. Pasowanie na rycerza nadawało mu 

specjalny status społeczny, a postępowanie opierało się na specjalnym 

etosie i kodeksie rycerskim. Znaczącym zastrzykiem uposażenia rycerza 

były łupy wojenne z wypraw, które organizował książę. Z wypraw rycerz 

przywoził poza łupami także niewolników, którzy pracowali w jego wło-

ściach razem z zależnymi chłopami. Początkowo rycerzem był każdy wo-

jownik konny, od XI w. tylko pasowany na rycerza (po złożeniu dowodu 

męstwa, złożeniu przysięgi wierności, uzyskaniu odpowiedniego wy-

kształcenia). Z czasem, gdy włości rycerskie się rozrastały, podwładni dą-

żyli, by stawać się możnowładcami i feudałami. W dążeniu do powięk-

szania dochodów zwiększali liczbę swoich niewolnych i starali się za-

trudniać większą ilość chłopów. Od czasu Kazimierza Odnowiciela 

książę powoli rezygnował z utrzymywania stałej drużyny. Powodem był 

kryzys państwowości piastowskiej za panowania Mieszka II (najazdy 

i bunt ludności). Otrzymywane dziedziczne gospodarstwa rolne stały się 

wystarczającym argumentem do stawania w razie potrzeby z własnym 

uzbrojonym pocztem na wezwanie księcia (władcy). 

5. Duchowieństwo 

Początki chrześcijaństwa rytu rzymskiego wiąże się z przybyciem 

duchownych z Czech, a następnie z krajów Zachodu (vide Gall Anonim), 
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choć szybko pojawiają się polscy bracia męczennicy(włosi Benedykt 

i Jan, słowianie Izaak i Mateusz i ich pomocnik Krystyn) zamordowani 

w 1003 roku. 

Duchowieństwo skupiało się w kościołach biskupich, kolegiatach, 

kościołach prywatnych (parafie wiejskie powstają dopiero na przełomie 

XII/XIII wieku), w pierwszych dwóch mogło być 10-15 duchownych 

w prywatnym kościele 1 kapłan. Obok duchownych jak wyżej mamy 

klasztory: 

Benedyktynów najstarsze to Tyniec, Mogilno; Kanoników regular-

nych – Trzemeszno; Cystersów – Ląd, Lekno; Templariuszy i Bożogro-

bowców – Miechów. Ustalenie liczby zakonników nie jest możliwe. 

6. Wiec 

Zgromadzenie ludzi wolnych, podejmujących kluczowe decyzje 

w sprawach państwowych: wojna-pokój, wybór władcy itd. (ale bez ini-

cjatywy) według wskazań rady starszych/rady monarszej przyjmując je 

lub odrzucając. Z upływem lat rola wiecu malała na rzecz spotkania ry-

cerstwa. 

7. Monarcha (książę, król) 

Monarchia którą się zajmujemy (do 1138) to typ monarchia proto-

feudalna w której występują: niewolnictwo patriarchalne, będące w za-

niku księstwa i wspólnoty plemienne. Istniała silna, scentralizowana wła-

dza monarsza (wybieranego w ramach dynastii i zatwierdzanego przez 

wiec), choć ograniczana przez wpływy możnych. Państwo było własno-

ścią monarchy, który miał zapewnić ludności sprawiedliwość i bezpie-

czeństwo, w zamian otrzymywał daniny w naturze, egzekwował posługi, 

czerpiąc zyski z regaliów (użytkowanie niezamieszkałej ziemi, z wód lą-

dowych i morza, górnictwa, monopolu na handel solą) przeznaczane na 

własne potrzeby, na utrzymanie dworu, drużyny i urzędników. 

8. Wsie służebne, których mieszkańcy wytwarzali na rzecz sąsiadu-

jącego grodu w zamian za inne daniny, ściśle określone przedmioty lub 

wykonywali określone czynności np.: 
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Zduny – produkcja garnków 

Koniuchy – hodowla i układanie koni 

Rybitwy – połów ryb 

Szczytniki – produkcja tarcz. 

Szacuje się, że na naszych ziemiach występowało 45 różnych tego 

typu wsi. 

9. Podgrodzie 

Osada obok grodu (obwarowana lub nie) grupująca ludzi obsługują-

cych załogę/dwór i kapelana. Tu też odbywano targi, tu też stawiano ko-

ściół, w razie braku miejsca w samym grodzie. 

10. Gród refugialny 

W przeciwieństwie do zwykłych grodów ma dużą powierzchnię, 

chronioną wałami. Służył okolicznej ludności za schronienie w razie wro-

giego najazdu. 

Nowe badania wskazują, że służyły do ca X wieku za miejsce odpo-

czynku przemieszczanych na południe niewolników.  
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ROZDZIAŁ 2. 
O naszych państwowych początkach 

Państwo to forma organizacji społeczeństwa na określonym teryto-

rium, mająca monopol na stanowienie i wykonywanie prawa. Ma zdol-

ność do nawiązywania i utrzymywania stosunków dyplomatycznych z in-

nymi państwami. Często jest mylone z krajem i narodem. 

2.1. Początki państwowości i piastowskiej dynastii  

Początki polskiej państwowości i dynastii Piastów wiążemy z le-

gendą o Lechu, Czechu i Rusie. Nikt jednak nie wie lub pamiętać nie 

chce, że pojawiła się ona dopiero w roku 1324 i jest autorstwa kronikarza 

DALEMILA MEZERITZKIEGO, który spisał opowieść o wędrówce 

trzech plemion (hord), do których dołączyło czwarte – Morawców. 

Opowieść ta jest najprawdopodobniej konfabulacją kronik Nestora 

oraz Kosmasa i nie posiada wartości historycznej, gdyż mówi o przybyciu 

braci z południa, podczas gdy badania naukowe ustalają przybycie Sło-

wian ze Wschodu lub północnego-wschodu, po czym podjęli oni ekspan-

sję na południe, zajmując Bałkany. Skłania to do szukania naszych po-

czątków z pominięciem, lub istotnym ograniczeniem wszystkiego tego, 

co niosą ze sobą i pozostałe legendy, gdyż musimy pamiętać, że zawierają 

one niepełny lub przeinaczony obraz wydarzeń. Powoduje to konieczność 

ostrożnego ich traktowania. Przykładem może tu być historia Popiela, 

zjedzonego przez myszy, podczas gdy wydają się w pełni prawdziwe do-

mniemania, że chodzi tu o ród Myszków, jako sprawcę obalenia przy-

wódcy plemiennego (?). To skłania to do dalszych poszukiwań. 

Tym bardziej, że badania uczonych skandynawskich (Szweda Hel-

lera Arbmana i Dunki Erny Roesedehl) stwierdzają, że początków naszej 

państwowości należałoby szukać po drugiej stronie Bałtyku. Wieki VIII-
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X to okres ekspansji Wikingów. Nas interesują najazdy końca IX i po-

czątków X wieku. Początkowo grabieżcze, z czasem stają się wyprawami 

młodszych, niemogących liczyć na dziedziczenie po ojcach synów, szu-

kających dla siebie władztwa. Klasycznym tego przykładem są dzieje Ro-

sji i wyprawy – najazdy braci Ruryka, Sinusa i Truwera. 

Potwierdzeniem głębokiej penetracji ziem polskich przez Wikingów 

są np. wykopaliska na Górze św. Wawrzyńca (średniowieczne CULM) 

k. Chełmna n. Wisłą. 

 

ROZWAŻMY: Obecnie, gdy okazuje się, że Słowianie mogli poja-

wić się na ziemiach polskich najwcześniej w VI wieku, nie da się utrzy-

mać twierdzenia o prasłowiańskim charakterze tych ziem. Wszystko zaś 

wskazuje na to, że w pierwszej połowie X wieku w Wielkopolsce nastąpił 

przełom (wg prof. Jacka Banaszkiewicza), gdyż nagle pojawiły się grody, 

niemające korzeni plemiennych! Były one duże, budowano je w strate-

gicznie ważnych miejscach i pewnym oddaleniu od siebie. Ich budowa 

była możliwa jedynie dlatego, że władzę sprawował jeden ród dyna-

styczny. 

Jednocześnie należy rozpatrzeć następujące fakty: 

 Przybysze, którzy podbili lub przybyli na nasze ziemie, nie spro-

wadzali osadników ze swych rodzinnych stron – tworzyli organizmy pań-

stwowe, opierając się na tubylczej ludności. Ekspansja młodszych synów 

Wikingów wraz z ich drużynami, a więc mężczyzn, oznacza także i to, że 

oni sami i ich wojowie, w następstwie małżeństw, bardzo szybko zlewali 

się z podbitą ludnością, przyjmując jej język i obyczaje. 

Piast-wychowawca synów książęcych, Wiking-doświadczony wo-

jownik i dowódca lub były dowódca najemników, wżeniony w możny ród 

(może Myszków), mógł dokonać przewrotu i przejąć władzę. W pamięci 

pozostał nie pod swoim niezrozumiałym (trudnym do wymówienia) imie-

niem, a pod mianem jakie mu nadano z tytułu pełnionej funkcji – pia-

stuna. Jego synem mógł być Siemowit (ten który założył ród), wnukiem 



 

15 

Leszek (Lestek – znalazł on swe odbicie w normańskich sagach), a pra-

wnukiem Siemomysł, ojciec Mieszka I, co wskazywałoby na to, że wspo-

mniany przewrót odbył się przed połową IX wieku. 

Ziemie polskie według kronikarza Widukinda z Korbei (967-968) to 

LICICAVIKI. Nazwa ta, dotąd o nieustalonym znaczeniu (Lubuszanie, 

pochodna od Lestka, plemię u zbiegu Odry i Warty, lub jak twierdzi prof. 

T. Jasiński LESTKOWICY – lud Lestka) jest jedną z wielu, jakie poja-

wiły się we wczesnym średniowieczu np. w dokumentach z lat 963-965 

jest to państwo Mieszka, w 992 r. państwo gnieźnieńskie, w dokumencie 

z kancelarii Ottona III – ok. 1000 r. znajdujemy nazwę SLAVANIA, zaś 

w piśmie przypisywanym Focjuszowi – przed 1054 r.? – LECHIA; a u 

Kinnamosa, kronikarza bizantyjskiego opisującego II wyprawę krzyżową 

(1147) LECHOI, by w Kronice Wielkopolskiej i u Wincentego Kadłubka 

przybrać postać LECHICI, choć już u Thietmara pojawia się „Polenia” 

(książę „Poleniorum”), zaś Adalbold bp Utrechtu używa nazwy „Polo-

nia”. 

Ok. 900 roku Wikingowie zakładają Jumne na Wolinie, Truso (dzi-

siaj wieś Drużno) k. Elbląga, a brat Mieszka, Czcibor (imię podane przez 

Galla Anonima) mógł być jarlem (przywódca drużyny lub dowódca floty; 

namiestnik królewski; zarządca prowincji) w Kołobrzegu. 

Imię Mieszko otrzymał książę polski na chrzcie. Jak zwano go wcze-

śniej? Czy było to zagadkowe Dag lub Dagoma, tak przynajmniej może 

wynikać z aktu znajdującego się w Watykanie (DAGOME IUDEX). 

Mieszko I i Bolesław Chrobry ponoć mówili dialektem zachodnio-

słowiańskim, zaś najchętniej po niemiecku; potrafili się także porozumie-

wać ze swoją zagraniczną, najemną drużyną. 

Według Ibrahima ibn Jakuba drużyna mieszkowa, licząca 3000 wo-

jów, była świetnie uzbrojona, w broń północnego pochodzenia (długie 

miecze, bojowe topory, pancerze i żelazne hełmy). Broń taką mieli Wi-

kingowie – lecz nią nie handlowali, z czego prosty wniosek, że drużynę 

tworzyli ludzie z północy Europy. 
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Córka Mieszka, SYGRYDA (Sworrada – spolszczone na Święto-

sława) została wydana za króla Eryka i ten fakt może uzasadniać jedynie 

to, że jej ojciec był jarlem Wikingów – i to nie byle jakim. Wreszcie z lat 

930-1000 pochodzą ogromne ilości normańskich skarbów o których mó-

wią Małgorzata i Mirosław Andrałojcowie. 

Wreszcie – dlaczego Wielkopolska stała się ośrodkiem polskiej pań-

stwowości? Otóż jej siłą było położenie. Śląsk osłaniał ją od Czech, Ma-

łopolska od Rusi i Węgier, Mazowsze od Prusów, Pomorze od ludów pół-

nocy (tylko w pewnej mierze, gdyż one wykorzystywały rzeki – tu Wisłę 

i Odrę – do penetracji odległych od morza terenów), zaś Połabianie od 

Niemców . 

 

Reasumując. Wydaje się więcej niż prawdopodobnym, że: 

 Państwo Polan – a w następstwie i Polska – powstało w wyniku 

najazdu (może lepiej przybycia) Wikingów. Jego powstanie nie poprze-

dza żadna wcześniejsza organizacja państwowa. Także nie kontynuuje 

żadnej wcześniejszej tradycji. 

Przybyły z północy młody jarl (lub ich grupa) zapoczątkował rządy 

dynastyczne, zaś wskutek ożenków z córkami starszyzny podbitych ple-

mion (Mieszko przed chrztem miał 7 żon!), bardzo szybko zasymilował 

się, może sam w małej mierze, natomiast jego synowie i córki w dużej, 

dając początek dynastii piastowskiej. 

Przybysze – dążąc do zdobycia kolejnych ziem i umocnienia swojej 

władzy – wykazywali się wielkimi umiejętnościami politycznymi, byli 

walecznymi zdobywcami i szczęściarzami, tworząc państwo, którego po-

czątki wymykają się badaczom, choć ostatnie osiągnięcia nauki – możli-

wość dokładnego datowania, te początki wyraźnie rozjaśnia, o czym da-

lej. 

I na koniec, nie dostrzegajmy nic zdrożnego w tym, że przed z górą 

tysiącem lat, etnicznie obcy przybysze dokonali istotnych zmian spo-

łeczno-politycznych, w następstwie czego powstało nasze państwo, 
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a z czasem i naród polski. Tu jednak zaznaczmy, ze mówienie o Polsce 

i Polakach w dobie pierwszych Piastów to nieporozumienie, podobnie nie 

było wtedy Niemiec i Niemców; Czech i Czechów; Węgrów, Anglików 

rozumianych jako narody i państwa w dzisiejszym rozumieniu – wtedy 

były monarchie Karolingów, Arpadów, Przemyślidów, Piastów – a pań-

stwa i narody w dzisiejszym kształcie formowały się od XVII wieku, 

a więc setki lat po okresie, który dotykamy. 

Najnowsze badania, szczególnie dendrologiczne, rzucają nowe 

światło na początki naszego państwa. Pozostawiając rozważania nad po-

czątkami dynastii jako oddzielny problem, przedstawmy wyniki przywo-

łanych badań. Wynika z nich to, że ok. 940 roku nastąpiła konsolidacja 

państwowości, której proces powstawania można szacować na lata 890-

910 i na te lata datuje się wyraźny skok cywilizacyjny, który należy wią-

zać z napływem uchodźców z państwa wielkomorawskiego (w Poznaniu 

na Sałaczu znaleziono ozdoby identyczne ze znaleziskami w grobach 

w Nitrze na Słowacji – tam też działał do XIII w. ród Pozna, czy Poznań 

– gród Poznana został założony przez przybyszów? Wokół centralnych 

grodów: Poznania, Gniezna, Giecza oraz Bnina, Grzybowa i Ostrowia 

Lednickiego, które strzegły jądra (ok. 5.000 km2 zamieszkałe przez 100-

150 tys. ludzi) powstającego państwa, z którego to obszaru wyszła 

ok. 940 roku ekspansja na sąsiadujące tereny. 

 

Pierwszymi ofiarami ekspansji Polan były plemiona w dorzeczu 

Obry i Baryczy (dowodem czego są ślady po spalonych grodach, a o wal-

kach świadczy fakt, że w pogorzeliskach znaleziono dużą ilość uzbroje-

nia, którego nie zdołano wynieść). 

Na tle dokonanych odkryć gród w Gieczu jawi się jako pierwotna 

siedziba (stolica) rodzącego się państwa. Fakt, że właśnie tu jak również 

na Ostrowie Lednickim i w Przemyślu znajdujemy palacja (w Gnieźnie 

takowego się domyślamy), zdaje się tę ważną rolę potwierdzać, podobnie 
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jak istnienie w „państwie gnieźnieńskim” gieckiego okręgu grodowego 

(dużego). 

Jeżeli przyjmujemy lata 860-869 za czas powstania grodu w Gieczu, 

to musimy przyjąć za udowodniony fakt, powstania w tym okresie po-

czątków państwa Siemowita(?) bo nie mógł to być Siemomysł, którego 

ojcostwo Mieszka wydaje się nie budzić wątpliwości, a to oznacza, że 

nasze państwo jest o sto (100) lat starsze niż dotąd przyjmowano. 

2.2. Organizacja władzy w początkach naszej państwowości 

Problematyka którą podejmujemy jest pochodną zdawkowych 

wzmianek w dokumentach, analogii do tego co zaobserwować można 

w krajach sąsiednich oraz w tradycji. Naturalnie musimy przyjąć, że te 

rozwiązania były wynikiem przyjmowania i zmieniania rozwiązań 

z okresu funkcjonowania władztwa plemiennego, zwanego demokracją 

wojenną, pojawiania się nowych potrzeb, wynikających chociażby z pro-

wadzenia aktywnej polityki zagranicznej, a oznaczało to bardzo często 

prowadzenie wojen. Aparat państwowy musiał zapewnić nie tylko moż-

liwość mobilizacji i koncentracji siły zbrojnej, ale jej wyżywienie i po 

części uzbrojenie, gdyż to była podstawa do prowadzenia aktywnej poli-

tyki zagranicznej (rozumianej i po części, jako możliwość wzbogacenia 

się, zagarnięcia ludzi i ziemi). 

Według obliczeń G. Labudy Mieszko I mógł powołać pod broń do 

12 tys. osób, a w drużynie mogło być ok. 600 konnych i 2.400 pieszych. 

Odpowiednio Bolesław Chrobry mógł powołać pod broń ca. 16-18 ty-

sięcy zdolnych do noszenia broni, co uzupełnia przekazem Galla Ano-

nima podającego wielkość drużyny na: 3.900 pancernych (jazdy) i 13.000 

tarczowników (piesi) i te liczby można traktować jako całość pospolitego 

ruszenia. 
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Ponieważ przeciętna kampania wojenna (późna wiosna i późne lato) 

trwały do 6 tygodni, czyli, że wojsko było „zatrudnione” 3 do 4,5 mie-

sięcy w roku, a były lata, gdy nie podejmowano wojennych wypraw – 

musiało być ono wykorzystywane do działań policyjno-admi-nistracyj-

nych, a nawet do działań zgoła gospodarczych, związanych z obronno-

ścią i musiało po części na siebie zarobić – przez wykonywanie różnych 

prac choć, najlepszym sposobem był podbój sąsiednich plemion. 

Militaryzacja społeczeństwa to przejaw podboju wewnętrznego (za-

wojowania) i zagrożenia zewnętrznego a jego ogromny wysiłek pozwolił 

scalić państwo w granicach między Odrą i Bugiem oraz Bałtykiem i Kar-

patami. 

Obok wysiłku militarnego, polegającego na mobilizacji nieomal ca-

łej zdolnej do noszenia broni populacji (w razie potrzeby), pojawiła się 

potrzeba gromadzenia dochodów, celem racjonalnego zużytkowania. 

W stosunku do czasów plemiennych, przy zachowaniu danin jako 

takich, nowością w dobie wczesnopaństwowej była forma ich poboru, 

jako świadczeń stałych (krowa albo wół zaczęło się na jednej, skończyło 

na obu). 

Inną formą świadczeń był stan gościówa – goszczenie księcia a na-

stępnie jego przedstawicieli podczas stałych podróży po kraju. Kolejnym 

obciążeniem były posługi komunikacyjne (powóz, podwoda, przewóz) 

oddawane na rzecz księcia i jego urzędników oraz wojaka, szczególnie 

w czasie wypraw wojennych. 

 

Czwartą wielką daniną była budowa grodów, wznoszonych po znisz-

czeniu dotychczasowych, w zupełnie nowych miejscach, ze szczególnym 

nasileniem ok. 940 roku (użyto drewna z wycinek z lat 930 -940 ). 

Taki był najprawdopodobniej początek, gdyż w miarę militaryzacji, 

chrystianizacji i rozrostu administracji rosły potrzeby państwa (zaspoko-

jenie potrzeb żywnościowych, budownictwo obronne, sakralne i miesz-

kalne, budowa dróg i mostów). 
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Potrzeby żywnościowe zaspakajała danina zbożowa od sochy lub ra-

dła, ew. od zaprzęgu(wołowego), nosiła ona nazwę poradlne, powołowe, 

a od gospodarstwa – podymne. 

Celem wyżywienia dworu, drużyny i urzędników urządzano wielkie 

łowy, stopniowo ograniczając prawo połowu i łowów ogółowi ludności. 

Budowa dróg i mostów ułatwiając transport (handel), pozwalała na 

pobieranie opłat celnych i myta drogowego, a miejscem ich pobierania 

były grody, które stały się ośrodkami administracji skarbowej, wojskowej 

i sądowej. 

 

 

 

Grody, wraz z przynależnymi do nich okręgami grodowymi były 

rozmieszczane odpowiednio do gęstości zamieszkania, o powierzchni 

2000-2500 km2. W Wielkopolsce przed poł. X w. istniały one w Gieczu, 

Gnieźnie, Poznaniu, Kaliszu, Krośnie, Lubaszu, Międzyrzeczu, Santoku. 

Najwyższą osobą w grodzie był komes grodowy (pan grodzki), który 

egzekwował świadczenia i daniny, dowodził załogą i sprawował sądy 
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w sprawach mniejszej wagi. Dowodził miejscowym pospolitym rusze-

niem, pod jego nadzorem znajdowały się pomniejsze grody, szczególnie 

pograniczne i kontrolujące drogi. Tu też były pierwsze kościoły (parafie 

grodowe). 

Nad siecią okręgów grodowych przypuszczalnie istniała nadrzędna 

jednostka, także niekiedy zwana okręgiem grodowym (dodajmy dla wy-

różnienia DUŻYM), których w „państwie gnieźnieńskim” było 4 – Giecz, 

Gniezno, Poznań, Włocławek. Czy istniały na Śląsku, Małopolsce, Ma-

zowszu – nie wiadomo. Czy istniały prowincje nie jest pewne, natomiast 

wydaje się, że możemy mówić o dzielnicach: Małopolsce, Śląsku, które 

otrzymywali w zarząd Piastowie bocznej linii (np. Bolesław Chrobry, 

Mieszko II). 

Stolicą kraju było Gniezno (ośrodek kultu – odkrycia archeolo-

giczne sugerują istnienie świątyni i niezwykłych rozmiarów kamiennego 

kultowego kopca, a wcześniej stolicą mógł być najpierw Giecz, jednak 

niedokończone budowle z czasów pierwszych Piastów zdają się świad-

czyć o utracie tej roli, a następnie Poznań, który wskutek niemieckiego 

zagrożenia mógł utracić swoją stołeczną rolę) i tu mieścił się zarząd pań-

stwa. Przypuszczalny schemat władzy przedstawiono wyżej. Istotne jest 

to, że na dworze Chrobrego przebywała stale grupa wielmożów, tworzą-

cych jego radę, że władca sprawował sady – skazując na śmierć, zwoły-

wał narady komesów, wysyłał do grodów swoich namiestników, sprawu-

jących w jego imieniu władzę. 

Sprawowanie władzy było połączone z egzekwowaniem miru ksią-

żęcego –pokoju pomiędzy ludźmi, na drogach, miejscach spotkań, tar-

gach. Miał on wyeliminować zemstę rodową (wróżda), choć pozwolił je-

dynie położyć kres najbardziej drastycznym jej przejawom, oraz samo-

woli mocniejszych nad prostymi ludźmi. 
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Dla obsługi dworu, dostojników potrzebni byli rzemieślnicy – i tu 

leży początek osad służebnych (Grotniki, Szczytniki, Kobylnicy, Łagiew-

nicy, Piekary, Zduny, Kołodzieje, itp.). Z czasem zaczęto wydobywać rze-

mieślników ze wsi i osadzać na podgrodziach, tworząc zalążki miast. 

Opierając się na kronice Kosmasa możemy wyróżnić następujące 

społeczne kategorie ludzi w ówczesnym społeczeństwie: 

 książę i jego rodzina, 

 możni (urzędnicy, dostojnicy, potomkowie starszyzny rodowej), 

 wojowie (włodycy), później rycerze (milites), niżsi urzędnicy, 

 chłopi (wolni, półwolni, przypisańcy, świątniccy itp.), 

 niewolnicy i jeńcy, czeladź, 

 duchowni (pogańscy, chrześcijańscy), 

 rzemieślnicy i kupcy. 

Należy tu wspomnieć, że wojsko nie miało pozycji uprzywilejowa-

nej, dopiero późniejsze prawo powoduje awans społeczny (od II poł. XI 

w., by posiąść ją w XIII w). 

2.3. O roku 1000 i 1025 inaczej 

Dziwnie traktowanymi (bo bez większej refleksji) faktami są wyda-

rzenia roku 1000 i 1025, mające ogromne znaczenie dla rozumienia na-

szej przeszłości, zaś to, że prezentowane fakty nie są zgodne z oficjalną 

historią, to źle świadczy o akademikach. 

Trudno bowiem zgodzić się z oficjalnymi wywodami dotyczącymi 

zjazdu gnieźnieńskiego, w świetle faktów o których mówi 11 kronik*, 

a które przedstawiamy niżej: 

1. Teoria o ottonowskiej koncepcji nowej formy cesarstwa, złożonego 

z czterech równych części, nie znajduje potwierdzenia w jakimkol-

wiek dokumencie, a obrazy są niewystarczające, by przyjąć, że cesarz 

chciał zrezygnować ze swojej władzy. 
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2. Przyjazd schorowanego i otoczonego wrogami Ottona III do Gniezna 

pod pozorem pielgrzymki do grobu św. Wojciecha (celem uzdrowie-

nia) był szukaniem sprzymierzeńca. 

3. Utworzenie arcybiskupstwa w Gnieźnie i biskupstwa w Kołobrzegu, 

podporządkowanie biskupów Krakowa i Wrocławia oraz zapowiedź 

takowego po śmierci Ungera (biskupa poznańskiego) abp. Gauden-

temu stwarza zupełnie nowa sytuację, nad czym tak ubolewa Thiet-

mar, niemiecki kronikarz. 

4. Według kronik koronowanie cesarskim diademem (coś ważniejszego 

od korony królewskiej) odbyło się zgodnie z rytualnym namaszcze-

niem i odmówieniem stosownych modlitw przez abp. Gaudentego, 

pod nadzorem legata papieża Sylwestra II. 

5. Obok zgody na koronację, jak p. 4, Otton dał synowi Bolesława, 

Mieszkowi (nast. II) siostrę swoją przyrodnią Ryksę za żonę, oraz 

włócznię św. Maurycego, za co Otton III i dwór Jego otrzymali bogate 

upominki. 

6. Bolesław odprowadził Ottona III i jego otoczenie do Magdeburga, by 

następnie udać się do Akwizgranu, gdzie Bolesław otrzymał złoty tron 

Karola Wielkiego (wg frankońskiego kronikarza w zamian za relikwię 

(ramię św. Wojciecha). Tu też Otton otrzymał, dla swojej obrony 300 

doborowych zbrojnych. 

7. Śmierć 24 01 1002 r Ottona III obaliła polityczne, kościelne i pry-

watne porozumienia jakie zawarto w Gnieźnie. Doprowadziło to do 

znamiennych skutków na zjeździe w Merseburgu (lipiec 1002 r.): za-

machu na Bolesława i klątwy na niego, jego syna Mieszka i naród pol-

ski rzuconej przez abp. Gaudentego. 

Konkludując: W roku 1000 Bolesław Chrobry został cesarzem 

Wschodu, jak Otton III był cesarzem Zachodu (trudno przyjąć, że Otton 

chciał się dzielić z kimkolwiek swoją władzą, a oddając Wschód oddawał 

coś czego nie posiadał). 
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Wręcz wstrząsający jest brak szerszej refleksji dotyczący wydarzeń 

roku 1025. Jak bowiem traktować przyjmowanie za prawdziwe opisy wy-

darzeń sporządzone 50 oraz 150 lat po wydarzeniu (chrzest Mieszka I), 

a nie przyjmowanie za prawdziwe opisy uczestnika wydarzeń lub ich bez-

stronnych rejestratorów. A rzecz ma się następująco: 

 według „Chwalebnych czynów cesarza Karola II”, autorstwa Wi-

pona, jego nadwornego biografa czytamy: „...W tym samym roku, 

który wymieniliśmy wcześniej [1025] Słowianin, Bolesław, książę 

Polan, zdobył z krzywdą króla Konrada insygnia królewskie i tytuł 

królewski, lecz jego zuchwalstwo przyćmiła rychła śmierć...” 

Król Konrad został pokrzywdzony bo nie uzyskał korony cesar-

skiej – królem już był. 

 Roczniki kerbejskie „...1025...W tym roku pomazańcem bożym kró-

lem został Słowianin Bolesław, lecz wkrótce po tym zmarł…” 

 Roczniki kwedlinburskie „...Bolesław, książę Polski, dowiedziawszy 

się o śmierci cesarza-augusta Henryka, rozradował się do głębi serca 

i przepełnił je jadem pychy tak bardzo, że urościł sobie prawo do ko-

rony, którą z namaszczeniem nałożył. Lecz za tę ochotę ryzykowną 

domniemania boskości zemsta wkrótce nastąpiła. Gdyż w krótkim 

czasie także jego dosięgnął smutny wyrok śmierci.” 

 Roczniki frankońskie… 1025. „Król Gotów i Wandali Bolesław, 

wódz wszystkich Słowian, najechał Rzym ze swymi armiami i koro-

nował się na króla Rzymu ze szkodą dla Konrada. Konrad z papie-

żem, nie mogąc pokonać Bolesława mieczem, wysłali księdza spo-

wiednika z zatrutą hostią i tak sławny Bolesław zakończył życie. 

Nie pomógł mu nawet miecz św. Piotra, który zabrał z Rzymu.” 

 Wreszcie zastanawia tłumaczenie wiersza 1 i 6 Epitafium Bolesława 

Chrobrego, gdyż princeps to cesarz a nie wódz, zaś Gottorumi to Goci 

a nie Jaćwingowie, stąd prawidłowa treść brzmi następująco: 

1 W tym grobie spoczywa cesarz, szlachetna gołębica, 

6 Tak królestwo Słowian, Gotów a także Polan. 
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Prezentujemy powyższe zapisy, by wskazać na istotne, a nie podej-

mowane informacje: 

a) Chrobry ze swoją armią najechał Rzym w roku 1025! 

b) W Rzymie koronował się na Cesarza, cesarzem Wschodu już był. 

c) Został zamordowany przez papieskiego wysłannika, w 58. roku 

życia i 25. roku panowania. 

 

Mamy więc kolejny przykład manipulowania wydarzeniami, wręcz 

z ich świadomym przemilczaniem. 

 

* Są to: Kronika Kognimira: Historia Polski jako wprowadzenie do 

Historii Bolesława III…, Kronika Dzierswy, Gall Anonim: Kronika…, 

Kronika wielkopolska, W. Kadłubek, Kronika…, Baszko G.: Kronika 

Lechitów i Polaków, P. z Byczyny: Kronika książąt polskich, J. Długosz: 

Roczniki…, M Bielski: Kronika…, M. Kramer: Kronika polska. 

  



 

26 

ROZDZIAŁ 3.  
Wierzenia naszych przodków 

Społeczności, które z czasem utworzyły polskie państwo wytwo-

rzyły, podobnie jak inne, własny system wierzeń i obrzędów regulujących 

m.in. współżycie w grupie, a którego wersję (jedną z wielu) przedsta-

wiamy. Z czasem, gdy powstały organy władzy państwowej (demokracja 

wojenna a następnie wczesna monarchia) pojawiły się zakazy i nakazy. 

Pojawienie się chrześcijaństwa, obcego zarówno dla zwycięzców, 

zdobywców jak i pokonanych, podbitych (a rozwój terytorialny to pod-

boje) stało się czynnikiem jednoczącym, tym bardziej, że przyniosło ze 

sobą zdobycze cywilizacji greko-rzymskiej, zhierarchizowaną warstwę 

kapłanów, która w istotny sposób uzupełniała świecki aparat władzy. 

3.1. Wierzenia Słowian 

Syntetyczny opis naszego pochodzenia, wydaje się niepełny bez 

przedstawienia mentalnych podstaw naszej tożsamości. By uzupełnić ten 

brak, prezentuję nieco szerszy i w miarę całościowy (w porównaniu do 

opisów szkolnej historii) opis religii i związanych z nią zachowań. 

Religia Słowian mieści się w ogólnym schemacie wierzeń ludów in-

doeuropejskich, w którym świat dzieli się na trzy sfery: 

1) niebiańską – przebywali tu bogowie i ich pomocnicy oraz wybitni 

ludzie po śmierci; 

2) ziemską – dla ludzi żywych; 

3) podziemną – dla większości zmarłych. 

Na tym tle wyrosła słowiańska polidoksja tj.: 

KULT PRZYRODY – to składanie ofiar biesom (demonom) rzekom 

i jeziorom, studniom, gajom, kamieniom, słońcu, ogniowi, drzewom, źró-

dłom, a szczytowym tego wyrazem było zabijanie w ofierze przez ojców 

swych dzieci. 
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KULT ZMARŁYCH – Śmierć wg poglądów ówczesnych, to: swoi-

sty kryzys ciała, podczas gdy dusza bytu nie traciła. Niedopełnione zwy-

czaje pogrzebowe powodowały, że człowiek, który niewłaściwie żył sta-

wał się demonem. Demony to ludzie nie do końca zmarli, nie mogący 

odejść ze swego ziemskiego miejsca i z tego powodu cierpiący i zadający 

cierpienia innym – żywym. Takiego demona stosownymi zabiegami ma-

gicznymi można było do końca „zabić”, czyli skierować duszę zmarłego 

do świata podziemnego. 

MAGIA – to praktyki i środki o charakterze przyrodzonym, lecz po-

wodujące w nadprzyrodzony sposób, przyrodzone skutki. Z magią zwią-

zana jest wiara w sny, rzucanie losów, spotkanie, uroki, wróżby, zaczaro-

wanie, amulety, moc ziół (leczenie, otrucie, spowodowanie miłości…). 

Środkami magicznymi były m.in. ogień, czosnek, kłąb cebuli… 

DEMONOLOGIA – demony to samodzielne istoty duchowe będące 

kontynuacją dusz ludzkich lub są związane ze zjawiskami przyrody. Spo-

tykamy następujące nazwy: demon, idol, upiór (1. duch człowieka zmar-

łego ze starości to „rodzic”, natomiast zmarłego nagłą śmiercią – nie-

szczęśliwy i szkodliwy zwano „założny”; 2. „żywy trup”), beregrynie, 

rusałki (kobiety „założne”), kutny (kątny), skotny (bydlęcy), leśny, do-

mowy, chlebownik, polewnik (polny), południce, dworowoj (obejścia), 

bannik (łaziebnik), gumiennyj, owinnik, wodienoj. 

 

Panteon słowiańskich bogów wydaje się być złożonym z nastę-

pujących postaci (pamiętając o panteizmie – utożsamianiu Boga ze 

światem rozumianym jako przyroda): 

„BOSKI-KRÓLEWSKI – RÓD” 

PRABÓG – Trzygłów (Triglav) – pan nieba, ziemi i piekła. Ojciec 7 

dzieci: 

PERUN – pan nieba i piorunów, wojny, dawca i opiekun władzy 

(najpotężniejszy z bogów, obalił Trzygława ?). Żona Perperuna. Dzieci: 

Świętowit – bóg wojny i urodzaju 
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Jarowit – bóg wojny i zwycięstwa ( też jako Gerewit) 

Rugewit – bóg wojny, synowie to Perenut i Perewit bóg siły 

Wołos (Weles) – bóg śmierci, pan raju (Nawii) i dusz (nawek), straż-

nik ładu moralnego i sędzia ludzkich czynów tu na ziemi i na tamtym 

świecie, oraz przysięgi i magii. Bóg kapłanów, bogactwa i bydła. 

Swaróg – (jego kamienną głowę odkryto w szczytowych partiach 

Glichowca – okolic Myślenic – w ciałopalnym kurhanie) bóg Słońca 

i ognia wszelkiego, strażnik przysięgi i trwałości instytucji społecz-

nych. Synowie 

Swarożyc – bóg ognia wszelakiego, opiekun rzemiosła, pośrednik pomię-

dzy bogami i ludzmi. 

Dadzbóg – dawca bogactwa 

Radogost -(Radosz=radość,Gost=gość)kto go przyjmuje obdarowywany 

był szczęściem. 

Choros – bóg Księżyca. Córki to Łuna, Zorza 

Strzybóg – bóg klimatu i pogody. Dzieci: 

Płanetnik –bóg chmur, jego dzieci to demony WICHRY 

Goda 

Pogoda – matka Śwista, Pośwista 

Łada – bogini wojny. Dzieci 

Lela, Polela 

córka Boda 

Mokosza – bogini natury, MATKA ZIEMIA. Dzieci 

Jaryła – bóg rolnictwa 

Dola – bogini ludzkiego losu 

Rod – bóg płodności i narodzin dziecka (jego pomocnice to córki) 

Rodzienice, Ubożę – dobry duch domowy. 

 

Obok powyższego „boskiego (królewskiego) rodu” występują: 

Simorgieł – bóg nasion, ziarna i roślinności, płodności i erotyki. 

Prawe – bóg prawa i sprawiedliwości 
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Perepłut – bóg wody, piwa i miodu, tańca i libacji 

Siwa  

Podoga  

Skrzaty – dobre duszki lasu 

[Majuna – opiekunka domu, rodziny i drzew lipowych 

Pliwita – opiekun płodów rolnych 

Perkun – bóstwo grzmotów i deszczu (identyczny z Perunem?) 

Łada – związana z urodzajem i miłością, mogą to być bogowie Pru-

sów?] 

nadto budzącymi wątpliwości są Bożyc, Dzidzileyla(Ileli), Dzie-

wanna, Jesz, Kupała, Wił, Marzenna, Nyna. 

Złe moce reprezentowali: 

ŻMIJ – wróg nieba, nienawidzący Peruna; Czarnoróg, Wilkołaki, 

Wampiry, Rusałki, Chochliki, Licha, Topielice, Reger, Poreger. 

 

Przeglądając powyższe zestawienia, miejmy w pamięci fakt, że jest 

to wytwór doby obecnej – ówczesnym Słowianom nie przychodziło do 

głowy tworzyć czegoś na wzór greko-rzymski, tym bardziej, że w róż-

nych rejonach (ba, grodach) czczono inne bogi, przykładowo u Słowian 

południowych: 

 u Antów i Sklawinów bogiem nieba był Perun, natomiast tę samą 

funkcję u Chorwatów, Obodrytów i Serbów pełnił Swaróg. Czczono 

tu także Dadzboga i Swarożyca. 

 u Słowian zachodnich (na zachód od Odry) czczono: Gerowita (Jaro-

wita), Radogosta, Świętowita, Prawe, Siwa, Podoga, Trzygłowa, oraz 

Jesza, Ladę, Dzidzileya (Ileli), Nyna, Dziewannę, Marzennę. 

Zawarte w powyższym panteonie imiona oparte są na źródłach ru-

skich, gdyż właśnie tam zachowały się w dużej liczbie m.in. kazania, 

w których duchowni prawosławni potępiali dawne zabobony. Jest to 

w miarę bogate źródło wiedzy, ale czy wyczerpuje zagadnienie, można 

wątpić. 
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Święta 

21 marca – święto Jare, pierwszy dzień wiosny 

Kwiecień – Dziady wiosenne 

2 maja – święto Świętego Gaju, początek zieleni 

21-22 czerwca – Kupała, wtedy też święto Ścinania Kani 

Czerwiec – Dziady letnie 

20 lipca – Święto Mocy Twórczej 

23 września – święto Plonów, pierwszy dzień jesieni 

21-22 października – Święto Godów 

24 października – Dziady jesienne 

21 grudnia – 6 stycznia, GODY ZIMOWE 

24 grudnia – Dziady zimowe 

 

Zwyczaje i obrzędy (wybór)  

 DZIADY (wiosenne, letnie, jesienne, zimowe) – pierwowzór wigilii, 

z pustym talerzem dla niespodziewanego gościa i Dziadem Mrozem 

(Dziad = przodek, pan; Mróz = śmierć). Święta poświęcone Wele-

sowi (Wołosowi), obchodzono je, by nawiązać kontakt z duszami 

zmarłych, w celu uzyskania ich przychylności, przy pomocy jadła 

i napitku. By nie narazić się zmarłym, nie wolno było: wylewać wody 

po myciu naczyń przez okno, rozpalać ognia (z dymem dusza mogła 

wejść do izby), zabronione było klepanie masła, deptanie kapusty, 

maglowanie, przędzenie i tkanie, cięcie sieczki, spluwanie.  

 Dziady to święto zmarłych i wieczór wróżb. 

 SZCZODRY WIECZÓR (wieczór 5 stycznia) – rozdawanie upomin-

ków i pierogów zwanych „Szczodrakami”. 

 ŚCINANIE KANI (wrony, wróbla, gołębia, kury, figurki ptaka wy-

pełnionej czerwoną farbą – zawsze zwane kanią) – utożsamianej 

z wszelkim złem i utożsamianej z czarownicą). Kat czynił swoje 

drewnianym mieczem a mieszkańcy kaleczyli ją nożem (zwyczaj za-

chowany na Kaszubach, odprawiany na św. Jana). 
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 POCZĄTEK LATA witano paleniem ogni, topieniem Śmietnicy (Ma-

rzanny) wyobrażającym zwycięstwo wiosny nad zimą, puszczaniem 

wianków, wyścigami konnymi i pieszymi. 

 Oblewanie wodą dziewcząt przez parobków, gdy te po raz pierwszy 

wracały z pola z sianem lub trawą. 

 Oblewanie parobków wodą przez dziewczyny, gdy ci po raz pierwszy 

wracali z pługami z pola. 

 OBRZĘDY ŻNIWNE – albo SNOPEK – ostatni przystrojony kwia-

tami i wstążkami, uformowany na kształt człowieka, był następnie 

ceremonialnie rozbijany. 

 Przechowywanie ostatniego snopa w rogu izby, przybranego jabł-

kami i kwiatami, by jego ziarnem rozpocząć nowy siew. 

 Chodzenie po domach z figurą przedstawiającą nowonarodzone 

Słońce. 

 Pieczenie chleba w postaci człowieka w rozkroku i rozłożonymi ra-

mionami, z oczami z jagód, zwanego „Starym”. 

(Prusowie: w sierpniu zazinki, po żniwach ozinki) 

Przysięga na KAMIEŃ W WODĘ – rzucano kamień w wodę zakli-

nając się, że w razie wiarołomstwa, niech kłamca tonie jak kamień. Przy-

sięga ta miała nadzwyczajny charakter i moc. Potwierdzano tą przysięgą 

nawet umowy międzyplemienne. 

W MIEJSCU ZABÓJSTWA przy drodze, przechodzień pierwej 

kładł gałązkę nim przeszedł. 

PONIEDZIAŁEK był dniem przeznaczonym na sądy. Był to dzień 

niepomyślny dla ważniejszych przedsięwzięć i podróży. 

SZCZYTY DOMÓW zdobiono końskimi głowami, mającymi za-

bezpieczyć przed morowym powietrzem. 

STÓŁ Z JADŁEM. Po dworach, w osobnych domostwach, zawsze 

stał stół z jadłem dla głodnych przybyszów. 

 ŻAŁOBA. Kolorem żałoby był kolor biały (stąd „Białe Damy”?). 
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3.2. Chrystianizacja ziem polskich 

Ziemie polskie (pamiętajmy jednak o tym, że rozumiemy pod tym 

pojęciem państwo gnieźnieńskie, a podległe Wielkim Morawom a następ-

nie Czechom Małopolskę i Śląsk, oraz w pewnych okresach – Pomorze, 

wymykają się po części spod naszych rozważań), bo podobnie jak inne 

kraje Europy były nawracane trojakimi sposobami, jakimi były: misje, 

podboje, dobrowolne decyzje władców. 

 Misje na nasze ziemie docierały z kierunku: 

– południowo-wschodniego, z Bizancjum, przez Morawy; 

– południowo-zachodniego, z Bawarii (przez Czechy?); 

– zachodniego– z Nadrenii. 

 O podbojach możemy mówić w części hipotetycznie. Uznając zapis 

„Żywota św. Metodego” za wiarygodny to podbój dotyczy Małopol-

ski (Śląska?), a w pewnej mierze państwa gnieźnieńskiego, gdy za-

istniała groźba takiego podboju ze strony Niemiec, szczególnie wy-

raźna w działaniach margrabiego Gerona. 

 Jednak decydującą rolę w przyjęciu nowej wiary miała decyzja 

Mieszka I. 

 

Nim rozpatrzymy przyczyny decyzji Mieszka I, rozpatrzmy wpływy 

morawskie i problem występowania na ziemiach pd. Polski liturgii sło-

wiańskiej. 

Ok. 880 roku nastąpił przymuszony chrzest księcia Wiślan (czy objął 

Śląsk nie jest wiadome). Następstwem tego mogą dowodzić w Krakowie 

i jego okolicy: przejście z pochówków ciałopalnych na szkieletowe, ko-

ściół św. Mikołaja, rotunda B na Wawelu i opactwo (?) benedyktyńskie 

obrządku cyrylometodiańskiego w Tyńcu (przybyli z Zozawy?). 

W 887 lub później mógł się na południu naszych ziem (Kraków, San-

domierz) osiedlić wygnany z Moraw następca abp. Metodego – abp. Go-

razda. 



 

33 

O domniemanym istnieniu liturgii słowiańskiej na ziemiach polskich 

mogą świadczyć m.in. „Latopis diaka Dubkowa” według którego św. 

Wojciech „…słowiańskie pisma odrzucił…”. 

Roczniki kapituły krakowskiej z lat 1027/1028 zawierają wzmiankę 

o 2 metropoliach. O drugiej metropolii pisze też St. Kętrzyński, lokalizu-

jąc ją w Sandomierzu. Obserwujemy również ślady organizacji diecezjal-

nej w Sandomierzu i ew. na Mazowszu. 

Jeżeli przyjąć te domniemania za fakt, to na terenie Małopolski i Ma-

zowsza mogły istnieć na przełomie X i XI wieku arcybiskupstwo i 2 bi-

skupstwa obrządku słowiańskiego. (Czy to nie jest wyjaśnieniem dzi-

wacznego kształtu diecezji poznańskiej, której dodano oddzielny – bez 

łączności terytorialnej – diakonat czerski?). Wg ruskiego „Żywota Moj-

żesza Węgrzyna” w roku 1022 Chrobry wypędza jakichś duchownych (co 

może mieć związek z klątwą na kraj Gautentego) i skłania do domniema-

nia, że wypędzono duchownych obrządku słowiańskiego. 

Problem pojawienia się chrześcijaństwa dodatkowo komplikują od-

krycia archeologiczne, przykładowo w Podebłociu k. Życzyny (gród z IX 

w. i 3 osady przygrodowe oraz cmentarzysko funkcjonujące od połowy 

VII do pocz. IX wieku) gdzie znaleziono: 

– Glinianą tabliczkę z napisem JEZU CHRYSTE, ZWYCIĘŻAJ 

(100 lat przed chrztem). 

– Naczynia z ornamentem stylizowanego słońca. 

Znaleziska te świadczą o współistnieniu obok siebie i w zgodzie 

dwóch religii, pogańskiej i chrześcijaństwa. Podobnie zastanawiające są 

odkrycia pod posadzką najstarszej świątyni w Gnieźnie, na Wzg. Lecha, 

fundamentów budowli. Czy była to świątynia i jaka, to istotne pytanie. 

Oznacza to, że przed chrztem, tereny naszych ziem były penetrowane 

przez misje chrześcijańskie (np. z r. 949 pochodzi kościół św. Krzyża na 

krakowskim Klepaczu), co mogło być czynnikiem ułatwiającym podjęcie 

stosownej decyzji przez Mieszka I. Miał bowiem władca państwa gnieź-

nieńskiego, nowe i groźne sytuacje:  
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Od 950 r. graniczy bowiem z Czechami na południu, na Wschodzie 

nawiązuje kontakt z Rusią prącą na Zachód (ks.Oleg przyjmuje w 957 

r.chrzest, a w 961 w Kijowie pojawia się łacinnik, bp Adalbert). Najistot-

niejsze było jednak zagrożenie z Zachodu: 

– W 963 r. Mieszko ponosi klęskę w walce z wieleckimi Redarami 

i Wachmanem. 

Margrabia Geron podbija Łużyce, a w roku 964 zmusza Mieszka I 

do zawarcia ugody, w której ten ostatni zobowiązuje się do płacenia try-

butu i przyjęcia chrztu (prosi o misję?). 

W roku 955 cesarz Otton I projektuje powołanie metropolii w Mag-

deburgu (zgoda pap. Jana XII w 961 r., erygowana w 968 r.). 

W powstałej sytuacji Mieszko I decyduje się: 

 Wysłać poselstwo do Rzymu z prośbą o misję w r. 963-965 (spełniona 

w 968 w postaci licencji pap. Jana XIII dla bp Jordana). 

 Pojąć w 965 r. za żonę czeską księżniczkę – chrześcijankę – Dob-

rawę, z nią przybył orszak duchownych. 

 Przyjąć w 966 r. chrzest. 

Nowa religia głosi obowiązek posłuszeństwa wobec władzy-nadając 

jej charakter sakralny. 

Ostateczny kształt organizacyjny Kościół nasz otrzymał na synodzie 

gnieźnieńskim w 1000 r., kiedy obok biskupstwa poznańskiego (podległe 

papieżowi) powstały arcybiskupstwo gnieźnieńskie, biskupstwo koło-

brzeskie, krakowskie (wychodzi spod jurysdykcji Ołomuńca) i wrocław-

skie (wychodzi spod jurysdykcji Pragi) oraz dwa dalsze, o których nic nie 

wiemy.. 

Od chwili przyjęcia chrztu, przy walnym wsparciu władzy państwo-

wej chrześcijaństwo rośnie w siłę, obejmując coraz szersze rzesze miesz-

kańców a procesowi temu nie przeszkodziły wypadki lat 1031-1038 

(walka o władzę, powstanie ludowe i najazd czeski). 
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Ten w zasadzie zgodny z oficjalną historiografią obraz należy 

jednak uzupełnić dalszymi szczegółowymi informacjami, mianowi-

cie: 

Nim jednak przejdziemy do meritum należy ustalić, że mówimy 

o obrządku rzymskokatolickim, zwanym skrótowo ŁACIŃSKIM i o ob-

rządku cyrylo-metodiańskim określanym jako SŁOWIAŃSKI. W pre-

zentowanych informacjach opieramy się głównie na: J. Bieszka, Słowiań-

scy królowie Lechii, wyd. Bellona i F. Kmitowicz, Kiedy Kraków był trze-

cim Rzymem, Internet.  

a) Rok 845 (1 stycznia) 14 książąt i możnowładców wraz ze swymi 

dworami, wojskiem i ludnością mieszkających przy granicy z Mora-

wami i Czechami przyjmuje chrzest w obrządku łacińskim (Angel-

fire, History of Slovakia-Slav states). 

b) Rok 872 książęta Świętosław, Witysław, Herman, Spytymir i Maj-

sław wraz ze swymi drużynami wspomagają Borzywoja, czeskiego 

księcia, przeciw Ludwikowi Niemcowi – bitwa nad rz. Rabą. Czesi 

i Lechici ponoszą klęskę.(Angefire jw.; Bielawski „Wstęp krytyczny 

do dziejów Polski”, Lwów1859; Wolski „Listy o starożytnościach 

słowiańskich”, Gniezno 1845 i „Odkrycia najdawniejszych pomni-

ków narodu polskiego”, Poznań 1843; Heck, Orzechowski, „Historia 

Czechosłowacji”, Wrocław 1969). 

c) Rok 874 najazd Świętopelka na Księstwo Wiślan (w górnym biegu 

Wisły) księcia Wiszewita. Żywot św Metodego donosi, że książę urą-

gał chrześcijanom, to znaczy że oni tam byli (za sprawą misjonarzy 

Wisnoga i Oslowa?, a w Wiślicy działał „biskup Lachów Sawa”?). 

W następnych latach (875-880) zostaje podbite przez Morawian Ma-

łopolska i Śląsk (Bielawski jw.; Kmitowicz, „Kiedy Kraków był trze-

cim Rzymem”). 

d) Lata 863-868 to według K. Śląskiego przypuszczalny czas postrzy-

żyn u Piasta (Koszyszki) Opisując to wydarzenie Gall określa je jako 
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„zeszpecone błędem bałwochwalstwa”– a tak łacinnicy nazywali ob-

rządek słowiański. Był to więc chrzest. Potwierdzenie znajdujemy 

w dalszym zapisie stwierdzający, że Bóg chętnie uczynił Siemowita 

księciem Polan – teza niemożliwa wg ówczesnych poglądów, gdyż 

w przypadku poganina, Bóg poganinowi nie pomagał a nakładał nań 

kary. 

e) Rok 892 Warcisław, władca Polski uczestniczy w zjeździe zwołanym 

przez Arnulfa (wnuka Ludwika Niemca), a następnie w sojuszu z nim 

walczy ze Świetopełkiem Morawskim – czy coś takiego mogło mieć 

miejsce gdyby władca Polan nie był chrześcijaninem (sprawa ob-

rządku nie odgrywała wtedy roli)? 

f) Rok 898 trzech legatów papieża Jana IX udziela sakry arcybiskupiej 

i trzy biskupie w obrządku słowiańskim. Mogą to być abp. Gorazd, 

następcy Metodego i biskupi Nitry, Ołomuńca i Krakowa. 

g) Rok 900, abp Salzburga Theotmar pisze list do papieża Benedykta 

IV, skarżąc się, że cały Wschód (Małopolska, Śląsk, Wielkopolska) 

są już ochrzczone przez uczniów Metodego i misjonarze obrządku 

łacińskiego nie mają co robić (!). 

h) Rok 907 (mogło to być wcześniej, już w 887 roku). Wskutek najazdu 

Madziarów abp Gorazd opuszcza Morawy i przenosi się do Wiślicy. 

Jego kult trwa tam do dziś, choć nie występuje w łacińskim rejestrze 

świętych Z czasem przenosi się do Krakowa, a drugie biskupstwo 

słowiańskie działa w Sandomierzu (Długosz podaje, ze w 1030 r. 

zmarł tam bp. Roman, a nic nie wskazuje by był łacinnikiem).  

i) Małopolska do 955 roku zostaje odcięta od kontaktu z papiestwem. 

W tym też 955 roku Prohor początkuje listę biskupów w Krako-

wie. 

j) ROK 966 

Nim przedstawimy wydarzenia tego roku, musimy rozpatrzeć nastę-

pujące sprawy: 
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 Dobrawa Przemyślidka (ok. 930-977), córka Bolesława I Suro-

wego, księcia czeskiego (i sojusznika Wieletów) w r. 965 przybywa do 

Mieszka, wg kronikarza czeskiego Kosmasa była kobietą podeszłego 

wieku. Przyjmując r. 930 jako rok urodzenia to w momencie przybycia 

do Polski miała 35 lat, co było bardzo dużo, a to z kolei uwiarygodnia jej 

związek z Gunterem z Merseburga, (gdyż trudno przyjąć by ówcześnie 

tolerowano, poza klasztorem, staropanieństwo, a o pobycie w jakimkol-

wiek zgromadzeniu Dobrawy brak wzmianki). Z tego związku mógł się 

urodzić Guncelin, o którym wspomina Thietmar. 

Mieszko, odnosząc zwycięstwo nad Wieletami, torował drogę sło-

wiańskim misjonarzom, co uniemożliwiało działalność łacinnikom. Stąd 

nakłanianie Dobrawy przebywającej w Rzymie do wyjścia za mąż za 

Mieszka I, z tym, że książę Polan przyjmie obrządek łaciński, a Bolesław 

I Srogi wycofa się z sojuszy z Wieletami. 

O chrzcie Mieszka I jako pierwszy i jedyny pisze bp Thietmar z Mer-

seburga, który kronikę pisze od r. 1002, czyli najwcześniej po 36 latach 

od wydarzenia. 

Przyjmując powyższe, wydarzenia roku 965 i 966 skomentować 

możemy następująco: 

– Przybycie Dobrawy do Mieszka uzasadnia pogląd o chrześcijań-

stwie władcy Polan, gdyż byłaby to niesłychana hańba dla chrześcijan, 

gdyby on był poganinem. Natomiast ślub z wyznawcą obrządku słowiań-

skiego nie natrafiał na żadne przeszkody. 

– Opowieści o postrzyżynach w kronice Galla są w zasadzie iden-

tyczne z legendą o św. Germmanie wg Henryka z Auxerre i „Złotą le-

gendą” Jakuba de Varagine. Pamiętając, że wg średniowiecznych poglą-

dów panujące rody miały cudowne początki, to opowieść o postrzyży-

nach Mieszka, do 7 roku życia niewidomego, a który w czasie obrzędu 

przejrzał, tę tezę potwierdza – przejrzał po chrzcie, który w kościele grec-
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kim zwie się „fortisimos” czyli przejrzenie, oświecenie. Mamy tu wy-

raźne podobieństwo do obrzędu Siemowita, a więc chrztu w obrządku 

cyrylometodiańskim (słowiańskim). 

Cesarz Otton I informuje Ibrahima ibn Jakuba, że Mieszko I jest 

władcą największego państwa słowiańskiego, dlatego jego chrzest byłby 

ogromnym i głośnym w ówczesnym świecie wydarzeniem. Niestety, poza 

lakonicznymi notatkami brak opisu tej uroczystości. Mało tego, było za-

sadą, że przyjmujący chrzest poganin przyjmował imię jednego z licz-

nych świętych, jako swego opiekuna, tymczasem Mieszko zachowuje 

swoje dotychczasowe, pogańskie imię. 

 

KONKLUDUJĄC 

Na ziemie południowej Polski, w rejon górnej Wisły, chrześcijań-

stwo dociera w roku 845. Jest to obrządek łaciński. Co stało się po r. 855 

(wygnanie łacinników z Moraw) nie wiadomo, ale według „Żywota św. 

Metodego” musiało istnieć. 

Kolejna „fala” działalności misyjnej wiąże się z podbojem tych te-

renów przez państwo Wielkomorawskie w latach 874-880 i działalnością 

uczniów Cyryla i Metodego niosących chrzest w obrządku słowiańskim. 

Jest rzeczą oczywistą, że z terenów południowej Polski (Małopolska, 

Śląsk) działalność misyjna w naturalny sposób rozszerzała się na północ, 

o czym najdobitniej świadczy list z r. 900. Dlatego z całym przekona-

niem możemy powiedzieć, że w r. 966 Mieszko I zmienił jedynie sło-

wiański obrządek na łaciński. Zyskiwał wolną rękę w walce z Wiele-

tami, a co ważniejsze dostęp do cesarskiego dworu i cywilizacji Za-

chodu.. 

Idąc dalej możemy stwierdzić, że czterech władców Polan, tj. Zie-

mowit, Wracisław (patrz J. Gruszka ,Errata pocztu władców Polski), Le-

szek, Ziemomysł otrzymało w trakcie postrzyżyn chrzest w obrządku sło-

wiańskim.. 



 

39 

W następstwie zjazdu gnieźnieńskiego utworzono: arcybiskupstwo 

w Gnieźnie (Radzim Gaudenty), Krakowie (Poppon), Kołobrzegu (Rain-

bern) i Wrocławiu (Jan), zachowując w Poznaniu Ungera. Czyni to 5 do-

stojników. Jak więc wytłumaczyć inaczej jak istnieniem 2 biskupstw sło-

wiańskich zapis kronikarza o 7 biskupstwach. 

Jest wysoce prawdopodobne, że mimo potępienia przez papieża 

Stefana V(VI) w 885 r. liturgii słowiańskiej, na ziemiach polskich 

przez dziesiątki lat, jeżeli nie przyjaźnie, to pokojowo współżyli ze 

sobą łacinnicy z cyrylo-metodianami. 

Zmiany stanu rzeczy obserwujemy w drugiej połowie panowania 

Bolesława Chrobrego, choć kronikarz informuje, że na Wawelu w romań-

skiej katedrze bp Poppon odprawia msze łacińskie a obok w kolegiacie 

św. Michała trwał ryt słowiański (o tej budowli Długosz pisze, że jest tak 

stara, iż nikt nie pamięta jej początków, nb. Kadłubek informuje o istnie-

niu na Wawelu dwóch infuł tzn. dwóch biskupstw). Wprawdzie Chrobry 

buduje na Ostrowie Lednickim cerkiew dla Predysławy (rodzi mu 2 córki, 

jedna wychodzi za Miecława (?) i syna? Samuel, diakon z Dubkowa 

wzmiankuje, że św. Wojciech zniszczył prawdziwą wiarę i słowiańskie 

pisma odrzucił. 

Ostatnie lata panowania Chrobrego to bunt przeciw nowym stosun-

kom społecznym (ucisk fiskalny, rozbijanie dotychczasowych więzi 

przez nowe prawa, a przede wszystkim wskutek brutalnego wprowadza-

nia nowego), wypędzenie w 1022 r. mnichów (bogomolców)? i klątwa 

abp. Gaudentego. 

 

Rządy Mieszka II (początek to 1025 r.) początkują narastającą wro-

gość pomiędzy zwolennikami obu obrządków, co przejawia się wyraź-

nym podziałem społeczeństwa na łacinników, w zasadzie związanych 

z dworem władcy i sławników, grupujących prosty lud i część możnych. 
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Analiza pozwala przyjąć, że Mieszko II i Bolesław Zapomniany to wy-

znawcy rytu słowiańskiego, zaś Bezprym i Kazimierz Odnowiciel łaciń-

skiego. 

Walka między wyznawcami liturgii łacińskiej i słowiańskiej to 

istota wydarzeń na ziemiach polskich lat 1031-1047 a nie żaden bunt 

pogański. 

Ten pogląd uzasadniają: 

1. Brak świętych. Gdyby biskupi zostali zamordowani, jak twierdzą 

kronikarze, przez pogan, to byliby bardzo szybko kanonizowani, 

a tak się nie stało. 

2. Papież Benedykt IX potępia Czechów za najazd na Polskę – gdyby 

była pogańska rebelia, kronikarze a także papież wychwalaliby cze-

ski czyn. 

3. Kronikarze polscy jako sprawców rozruchów wskazują sekciarzy, tj. 

łowianików, a to nie poganie, tylko sławiących Boga we własnym 

a nie łacińskim języku. 

4. Likwidację obrządku słowiańskiego wiążemy z przybyciem Kazi-

mierza Odnowiciela (1040 r.), który przywracając centralną władzę 

oraz przybyłym w 1046 r Aaronem, który „zreformował” klasztor 

w Tyńcu, usuwając mnichów słowianików i ich księgozbiór (trafił on 

do Sazawy w Czechach). 

Zastanawia, że po pokonaniu w 1047 r. Masława (Majsława, Mie-

cława) według Galla Kazimierz Odnowiciel miał powiedzieć: „Pokonaw-

szy tylu fałszywych chrześcijan (liturgii słowiańskiej], już bezpiecznie 

walczyć będziecie z poganami”. 

Tak więc w latach 1031-1047 trwała de facto wojna religijna, po-

między ludźmi czczącymi tego samego Boga, lecz w różny sposób 

z niemałą rolą bohomolców zwalczających hierarchów obu obrzę-

dów), a nie rebelia pogańska. Ten fakt, jako niewygodny, został przez 

łacińskich kronikarzy skrzętnie ukryty, by wymazać rzeczywisty obraz 

wydarzeń, gdyż istnienie innej niż łacińska liturgia nie był wygodny, co 
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nie oznacza, że wskazany rok 1047 był końcem rytu słowiańskiego, czego 

dowodem może być: 

– Wraz z koroną legaci papiescy w 1075 r. dokonali reorganizacji 

Kościoła w Polsce, erygując biskupstwo w Płocku i arcybiskupstwo cy-

rylometodiańskie w Sandomierzu; 

– Niemiecki kronikarz Lambert z Hersfeldu podaje, że przy korona-

cji Bolesława Śmiałego było 15 biskupów. Policzmy: 2 legatów, 7 łacin-

ników (gnieźnieński?, kruszwicki, krakowski, płocki, poznański, wro-

cławski, chełmiński) a skąd 6 dalszych? Czy nie są to biskupi rytu sło-

wiańskiego (Sandomierz, Kraków, Płock); 

– sprawa bp. Stanisława i problemy z jego kanonizacją. Ale to od-

rębny problem. 

 

W odpowiedzi na dokument Henryka IV do biskupów praskich 

z 1086 roku Władysław Herman przez małżeństwa, swoje i syna pragnie 

zniwelować ten zapis i oprzeć Kościół w Polsce o Rzym, czego następ-

stwem jest złożenie z urzędu dwóch biskupów. 

Lecz ostateczny cios rytowi słowiańskiemu mógł zadać Bolesław 

Krzywousty wraz z kardynałem Iwonem – przekształcając biskupstwa 

cyrylometodiańskie w archidiakonaty (przykładowo Mazowsze zostało 

podzielone pomiędzy diecezję płocką, archidiakonatem w Czersku (pod-

porządkowany diecezji poznańskiej, zaś reszta podporządkowano Gnie-

znu). Nadto odtworzono (?) Biskupstwo Włocławskie i utworzono archi-

diakonat w Kruszwicy. 

Jeszcze w 1143 roku bp Mateusz w liście stwierdza, że obrządek sło-

wiański jest silny, zlatynizować go może jedynie świetny kaznodzieja. 

Ten rys należałoby zamknąć czasami Kazimierza Wielkiego i jego stara-

niami w zw. z opanowaniem księstwa halicko-włodzimierskiego, lecz 

śmierć mu te plany pokrzyżowała. 
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Przydługi opis, w zasadzie jedynie szkicowy, pokazuje jak bar-

dzo wiele wysiłków musiano włożyć by słowiański obrządek zlikwi-

dować, jak wiele musiano sfałszować kronik, by pamięć o nim zginęła 

w mrokach dziejów, jak wreszcie do dnia dzisiejszego wręcz oczywi-

ste fakty są pomijane, fałszowane. 

Na tym tle warto uświadomić sobie jeszcze kilka faktów: 

– Chrzest Mieszka (966 czy 968 r?) i Jego otoczenia to ca. 0,003% 

ówczesnej populacji. 

– Dopiero w II poł. XII / I poł. XIII w. powstają parafie wiejskie – 

ich obszar to ca 60 km2, co oznacza konieczność przejścia niekiedy i 15 

km do świątyni, w której działał nie zawsze odpowiednio przygotowany 

duchowny. 

– Jeszcze w XIV w. wieś, choć ochrzczona, wyznawała dawnych bo-

gów tak, że dopiero w wieku XV możemy mówić o jej katolicyzmie, czyli 

że proces chrystianizacji ziem polskich trwał ca. PIĘĆ WIEKÓW. 

3.3. Nasi święci patroni 

Trwałą pozostałością po wszesnośredniowiecznej religijności są 

święci patroni Polski, o których, poza ogólnikami wiemy niewiele, dla-

tego pozwalamy sobie na ich przybliżenie. 

Św. Wojciech 

Sławnik, pan na Libicach (Czechy), ma córki Dąbrówkę i Strzeże-

sławę. Ta ostatnia jest matką Wojciecha, ur. w r. 956. Kończy On semina-

rium w Moguncji, następnie przyjmuje imię zakonne Adalbert. Po śmierci 

bp. Dytmara w wieku 26 lat zostaje biskupem Pragi, z której wyjeżdza 

(ucieka) w 986 r., by powrócić w 992 – popada w konflikt z rodem 

Wrszowców, by kolejny raz opuścić Pragę. Po różnych perypetiach udaje 

się do Polski, do Bolesława Chrobrego. 
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W kwietniu 997 roku udaje się na misję do Prusów w towarzystwie 

brata Gaudentego i benedyktyna Bogusza, ale bez zbrojnej eskorty. Mi-

sjonarze przekraczają Wisłę, ale Prusowie odsyłają ich na polski brzeg. 

Jednak przekraczają ponownie rzekę. Wojciech odprawia mszę 

w szatach liturgicznych w świętym gaju, w następstwie czego zostaje ob-

rzucony kamieniami i zabity rytualnie siedmioma włóczniami. Mar-

twemu odcięto głowę i zatknięto na pal, aby z daleka odstraszała naśla-

dowców, zaś ciała poćwiartowano i rozrzucono na cztery strony świata, 

także do rzeki. Wojciechowych towarzyszy (sługi intruza) puszczono 

wolno. 

Głowę zauważył podróżny (kupiec?), który ją wykupił i zawiózł do 

Gniezna, z informacją o możliwości wykupienia ciała. Z końcem maja 

kupiono (sprzedano) zwłoki bez głowy, ale czyje? W trakcie transakcji 

zakupu okazało się, że brakuje do jej sfinalizowania złota. Nagle zjawia 

się chrześcijańska wdowa (w pogańskim kraju?), która uzupełnia brak 

(„wdowi grosz”). Ciało przewieziono do Trzemeszna, aby „wyschło”, 

a następnie do Gniezna. Tu złożono je w sarkofagu (z czasem niekom-

pletne, gdyż jego części rozdano jako relikwie, a głowa została złożona 

w odrębnej złotej puszce). 

Domniemane cuda: 

 Niosąc naczynie z winem potknął się i upadł – naczynie nie rozbiło 

się, a wino nie wylało. 

 Rzymska matrona od 7 lat nie jadła chleba, po namowie, przeżegna-

niu kromki, zjadła ją i jeść chleb poczęła. 

 Uzdrawia córkę prefekta Rzymu. 

 W Gnieźnie zbrodniarzowi, prowadzonemu na śmierć, na widok 

głowy świętego opadły więzy i odszedł w nieznanym kierunku. 

Św. STANISŁAW ze Szczepanowa (z rodu Turzynów) święty czy buntownik 
i zdrajca? 

„Oficjalną” wersję konfliktu biskupa z królem Bolesławem II. 
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Szczodrym vel Śmiałym opartą na kronice Wincentego Kadłubka 

znamy wszyscy. Warto jednak rozpatrzeć te zapisy. I tak: kronikarz po-

wołuje się na naocznego świadka cudu, jakim miało być zmartwychwsta-

nie na wezwanie biskupa rycerza Piotra. 

Zastanawia: w sto lat po wydarzeniu naoczny świadek, jeżeli nawet 

to obserwatorem mógł być niemowlak – i on coś widział, świadczy? Ta-

kie wydarzenie musiałoby znaleźć oddźwięk w różnych zapisach, a tych 

brak. Więc? 

Opisywany bunt, to zdarzenia z początków rządów Kazimierza, a nie 

z czasów Bolesława – brak wzmianki u Galla Anonima. 

Ten sam kronikarz nic nie wie o tym, by król był szaleńcem lub roz-

pustnikiem, jednocześnie nikt nie traktuje biskupa jak męczennika. 

Opis śmierci biskupa to współczesny Kadłubkowi zamach na bi-

skupa Tomasza Becketa w Anglii. 

Wreszcie drobiazgowy Rocznik Świętokrzyski z pocz. XII w., poda-

jący np. daty urodzin i śmierci Bolesławowego syna Mieszka, nic nie pi-

sze o śmierci biskupa, brak też jakichkolwiek informacji w tej sprawie 

w zapiskach kapituły krakowskiej. 

WNIOSEK stąd jeden – informacje Wincentego Kadłubka to zmy-

ślenia, przeinaczenia – jeżeli nie kłamstwa. 

Kościół w dobie Bolesława Szczodrego 

Kościół polski z wydarzeń ok r. 1038 wyszedł istotnie poturbowany. 

Jego odbudowa to zasługa Kazimierza, co nie oznacza, że osiągnięto do-

bry stan, czego dowodem legaci i list papieski z 1075 r. którzy odbudo-

wują hierarchię oraz erygują arcybiskupstwo słowiańskie w Sandomierzu 

(cel oddziaływanie na Kościół na Rusi). 

Pierwszą kwestią, którą należy rozpatrzeć to obsada stolca arcybi-

skupiego. Panują w tej kwestii obsady po śmierci abp. Bossuty (1038), 

a powołaniem abp. Marcina (1092) – różne poglądy, mianowicie byli to: 

a) Stefan 1039-1058 (?) i Piotr (1058? 1075-1092) 

b) vacat 1039-1075 i następnie Piotr I (1075-1092) 
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c) wreszcie 1039-1075 vacat, 1075-1079 Bogumił i w latach 1079-1092 

Piotr I (Polak?) 

Możliwe, że wersja „c” jest najprawdopodobniejsza. Organizacyjnie 

obok arcybiskupstwa były to biskupstwa w Poznaniu, Wrocławiu, Krako-

wie i założone przez Mieszka II w Kruszwicy. Uwzględniając fakt, że 

tylko biskupi udzielali sakramentów (diecezje pełniły funkcje dzisiej-

szych parafii!), było ich mało. 

Jest oczywistym, że Kościół był na utrzymaniu państwa, a świadcze-

nia na jego rzecz to udział w dochodach książęcych (np. według aktu 

z 1065 mnisi w Mogilnie korzystali z dziewięciny (fakt. dziesięciny) 

z opłat targowych na Mazowszu, mennicy, danin od ludności, przewozu, 

połowu ryb, przychówków w stadninach) i własnych posiadłości. 

Trudno się więc dziwić, że książę (król) występował wobec kleru 

jako zastępca papieża; powołując za jego pośrednictwem biskupów (ale 

i mogąc ich odwołać), a sami biskupi w sprawach karnych i majątkowych 

stawali przed jego sądem. 

Duchowieństwo, szczególnie biskupi byli pochodzenia obcego (Po-

laka upatrujemy w poprzedniku Stanisława, w biskupie Lambercie 

Zula(Suła), co nie przeszkadzało, gdyż udział ludności w obrzędach spro-

wadzał się do śpiewu refrenu Kyrie eleison i Deo gratias, udziału w pro-

cesjach, całowania ewangeliarza, ew. wysłuchania pojawiających się spo-

radycznie kazań i zawierania małżeństw kościelnych. 

Ówczesne świątynie to: 

 kościoły biskupie, katedry, z archidiakonem (z-cą biskupa) i do 24 

osobową kapitułą, której członkowie-kanonicy, śpiewali psalmy; 

 kolegiaty (w ważnych grodach, ok. 19) z 3-5 kanonikami wraz z prze-

łożonym prepozytem; 

 kościoły prywatne, których celem było; głoszenie chwały bożej (na-

bożeństwa), wygoda fundatora (modły za niego, miejsce pochówku), 

udzielanie przez kapłana rady, udzielanie chrztu i modły pogrzebowe, 
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także dla o okolicznej ludności. W XII w. ich liczbę szacuje się na 

500-100, wcześniej było mniej 

Rządy Bolesława II Szczodrego/Śmiałego 

Po ojcu obejmuje państwo słabe i zależne od cesarza, dlatego dąży 

do odbudowy kraju ze zniszczeń po najazdach i ludowym buncie, co mu 

się udaje. 

Polska staje się silna gospodarczo, jest eksporterem płodów rolnych, 

a mennica wybija pierwsze denary, które zastępują obcą monetę. Potwier-

dzeniem siły ekonomicznej jest także rozbudowa Kościoła i darowizny 

na jego rzecz, o czym wyraźnie mówią zapiski kapituły krakowskiej oraz 

kroniki zagranicznych zakonów omawiających swoje filie w Polsce. Król 

nie tylko buduje liczne kościoły, ale zwiększa liczbę duchownych. Polska 

staje się silna militarnie, a dzięki współdziałaniu z papieżem Grzegorzem 

VII nasz kraj odzyskuje suwerenność, mało tego: prowadząc liczne 

wojny, decyduje o tym, co się dzieje w tej części Europy. 

Król ponownie przyłączył do Polski Grody Czerwieńskie. 

Bunt i jego podłoże 

Współdziałanie z papieżem owocuje obsadzeniem dotąd wakują-

cego arcybiskupstwa przez Bogumiła, co mogło oznaczać osłabianie 

rangi biskupa krakowskiego Stanisława (od 1072 r.), dotąd zawiadują-

cego archidiecezją – a to w pierwszym rzędzie spadek dochodów. 

Papież dąży do zwiększenia ilości diecezji – przy niezmiennych gra-

nicach oznacza to pomniejszenie szczególnie dotkliwe największej die-

cezji krakowskiej, co jeszcze bardziej osłabia rangę jej biskupa. 

Koronacja wywołuje zaniepokojenie starych rodów (według Lam-

berta z Hersfeldu w dzień Bożego Narodzenia 1076 r. Bolesław, sam so-

bie nałożył koronę i był konsekrowany przez 15 biskupów), książę 

z pierwszego wśród równych staje się władcą absolutnym, a to im nie 

w smak i wywołuje bierny opór. Lecz szalę przelewa rok 1077. Henryk 
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IV po Canossie rozprawia się z opozycją wewnętrzną oraz przystępuje do 

walki z wrogami zewnętrznymi tj. Grzegorzem i Bolesławem. 

Wreszcie fatalne skutki przynosi wyprawa na Kijów (maks. 3 mie-

siące, dobrowolna i bardzo dochodowa), w czasie której wskutek okru-

cieństw i łupiestwa polskich wojów opór kijowian rośnie, a to skutkuje 

dezercjami, które król karze represjami. 

Trudno się dziwić, że pojawia się jakaś próba buntu, a w obawie 

przed zemstą króla, który może mieć poparcie sojuszniczych Węgier, 

buntownicy szukają pomocy u Niemców i Czechów. Z nimi, co najmniej 

sympatyzuje, jeżeli im nie przewodzi biskup krakowski. 

Na tym tle należy widzieć klątwę rzuconą na króla. Ale: 

 na króla nie mógł rzucić klątwy szeregowy biskup, 

 klątwa na króla musiała mieć aprobatę papieża. 

Trudno przypuszczać by Grzegorz VII na coś takiego się zgodził, 

natomiast mógł tę zgodę wyrazić kandydat Henryka na papieża Klemens, 

a Stanisław ją rzucił jako przyszły arcybiskup z nominacji planowanego 

papieża. 

Przyjmując założoną tezę możemy śmiało powiedzieć dalej, że jest 

wysoce prawdopodobne, że arcybiskup Bogumił odbył nad biskupem 

Stanisławem sąd kościelny (potwierdza to list papieża Paschalisa II do 

jego następcy Marcina? z 1110 r.) zarzucając mu: 

 zdradę papieża, 

 prowadzenie do rozłamu w polskim kościele, 

 bunt przeciw kościelnym władzom 

 i skazuje go na zdjęcie święceń kapłańskich. 

Osoba świecka, Stanisław Turzyn, stanęła przed sądem królewskim, 

ten skazał go na śmierć przez poćwiartowanie. 

W oparciu o nowe ustalenia (analiza szerszego zestawu źródeł 

i nowe publikacje), możemy powyższy wywód uzupełnić następująco: 
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1. Bp. Wincenty Kadłubek opisuje śmierć bp. Stanisława jako „na-

oczny świadek”, choć opisywane wydarzenie miało miejsce w dn. 

11 kwietnia 1079 r, zaś kronikarz urodził się w r. 1155. W opisie 

mamy wzmiankę o infułach. Jeżeli zauważymy, że wtedy na Wawelu 

plac sądowy (a także miejsce straceń) otaczały katedra słowiańska 

św. Mikołaja i łacińska św. Wacława, to stwierdzenie „między infu-

łami” obala dywagacje zaczerpnięte z losów bp. Becketa. 

2. Nie do utrzymania zdaje się być szlacheckie pochodzenie biskupa. 

W owym czasie tę funkcję pełnili albo członkowie domu panującego 

lub rodów możnowładczych. Bp Stanisław jest najprawdopodobniej 

prawnukiem księcia Włodzimierza Wielkiego, a synem Wielisława 

(imię ruskie). Stąd możliwy wniosek, że był biskupem obrządku cy-

rylometodiańskiego (słowiańskiego). Na to wskazuje duży wpływ na 

dworze królewskim królewskiej małżonki i jej ruskiego otoczenia, 

a możliwe skoligacenia sugeruje swojego rodzaju kłótnię w rodzi-

nie, której jedną z przyczyn mogło być odsunięcie bp. Stanisława od 

słowiańskiego arcybiskupstwa w Sandomierzu, jakie przywożący 

koronę papiescy legaci erygowali. 

3. Jeżeli przyjmujemy tezę o słowiańskim rycie bp. Stanisława, to jasne 

i wytłumaczalne staje się nałożenie klątwy na króla, gdyż nie było 

potrzeby aprobaty abp. gnieźnieńskiego. 

Długosz przytacza dalsze, pośrednie dowody: 

 pobity, przez całą noc modli się na „Popowej Górze”, 

 zostaje przepędzony przez szlachcica Jana z Brzeźnicy, gdy przy-

był konsekrować jego kościół (biskup słowiański, kościół łaciń-

ski),  

 król krzyczy do swych sług: „Popa się boicie?” W kościele rzym-

skim byli księża a nie popi. 

4. Śmierć biskupa nie wywołała żadnej reakcji polskiej hierarchii ko-

ścielnej, arcybiskup nie rzucił klątwy na króla, podobnie jak papież, 

ani nie wysłał protestu do Rzymu. Można natomiast przypuszczać, 
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że następca bp. Czesław (złożony z urzędu w 1103 r.) wynosi stra-

conego na ołtarze słowiańskie, co by tłumaczyło kult na Skałce. 

5. Król jeszcze przez trzy lata sprawuje rządy (opuszcza kraj w następ-

stwie najazdu), jest zaś swoistym kuriozum, że jako jedyny władca 

Polski znalazł się na liście kandydatów do kanonizacji: do czczo-

nego, (kolejne stopnie to błogosławiony i święty) i był do XVII 

wieku czczony w klasztorach benedyktynów i cystersów w dniu 11 

kwietnia tj. rocznicę stracenia biskupa. 

6. Ogląd czaszki wskazuje, że: 

 został uderzony tępym narzędziem w potylicę, co spowodowało, 

jeżeli nie śmierć, to utratę przytomności, a wtedy obcięcie człon-

ków (powodowało śmierć wskutek utraty krwi), ale było bezbo-

lesne; 

 są ślady cięć nożem, co może oznaczać wycięcie przez kata ton-

sury, zalecanej przez papieża, by upodobnić zmarłego do łacinni-

ków. 

7. Dopiero w r. 1250 bp. Prandota rozpoczyna starania o kanonizację 

u papieża Inocentego IV. Komisja papieska w składzie abp. Fulko, 

bp. Tomasz i opat cystersów lubiąskich, jest dodatkowo sprawdzana 

przez franciszkanina Jakuba z Veletri. Przedłożony raport zostaje 

przez kardynałów odrzucony (obawy mogły budzić związki kandy-

data z rytem słowiańskim, choć czas zdawał się je zatrzeć, szczegól-

nie po przeniesieniu zwłok przea Władysława Hermana na Wawel). 

Nowy raport bp. Prandoty, mimo początkowego sprzeciwu kard. Re-

ginalda zostaje przyjęty, co umożliwia kanonizację w dn. 8 IX 1254 

r. w Asyżu, tj. po 175 latach od śmierci biskupa. 

Bez względu na wszelakie dywagacje stwierdzenie Galla Anonima „bi-

skup zdrajca” staje się w pełni uzasadnione.  
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ROZDZIAŁ 4.  
Nasi władcy 

4.1. Errata pocztu władców Polski 

Najnowsze badania pozwalają na szersze spojrzenie na początki na-

szej państwowości w aspekcie jej władców. Poniżej przedstawiamy moż-

liwy poczet legendarnych książąt polskich wraz z hipotetycznymi datami 

ich panowania w oparciu o J. Bieszk, Słowiańscy królowie Lechii. 

Nadto poczet sporządzono w oparciu o: Jasnogórski poczet królów 

i książąt polskich (obraz 1,37×2,22 m z 52 medalionami) z XVIII w., 

uzupełniony Kroniką słowiańsko-sarmacką Prokosza – nawias kwadra-

towy i daty panowania. 

Lech (przed 694, z legendy o Lechu, Czechu i Rusie?) 

Cracvs – Krok I Scyta 694-728 

[Krok II 728-733] 

Lechvs – Lech 733-735 

Wanda – Wanda 735-740 

[12 wojewodów 740-760] 

Primislavs-Lescvs I – Przemysław Leszek I 760-780 

Lescvs II – Leszek II 780 

Lescvs III – Leszek III 780-800 

Lescvs IV – Leszek IV 800-824 

Popielvs I – Popiel I Gnuśny 824-830 

Popielus II – Popiel II Zdrajca 830-840 

[bezkrólewie 841-842] 

Piastvs – Piast [Koszyszko] 842-862 

Semovitvs – Ziemowit Reformator 862-892 

[Wracisław 892-896] 

Lescvs V – Leszek V Dzielny 896-921 

Ziemomyslvs – Ziemomysł 921-957 
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Mieceslaus I – Mieszko I 957-992 

Przedstawiona wyżej lista domniemanych (i nie tylko) władców 

w zasadzie jest zgodna z utwardzonym ich zestawem, choć kilka imion 

może budzić zastanowienie. I tak o ile Krok jest identyczny z występują-

cym w innych kronikach Gracco, Crakvs to Krak, podobnie jak Lestek to 

Leszek, a Pompiliusz to Popiel o tyle Koszyszko i Wracisław to swoista 

nowość, wymagająca wyjaśnień. 

Historia przyjmuje, że ojcem Ziemomysła był Piast, jednocześnie in-

formując, że chodzi o funkcję piastuna tj. opiekuna, nauczyciela synów 

książęcych (podobnie jak majordomus u Franków). Jeżeli tak, to ta osoba 

musiała mieć imię i ono Koszyszko) pojawia się w kronice Prokosza. Po-

stać ta jest o tyle istotna, że w roku 845 grupa książąt i możnych przyj-

muje chrzest w obrządku łacińskim, ale to inna kwestia do rozpatrzenia 

oddzielnie. 

Natomiast zupełnie nieznane jest imię Wracisław, którego obok Pro-

kosza ymienia J. Aventinus,w: Annales ducum Boiariae, str. 640-641 (Ar-

nuf [wnuk Ludwika Niemca]…na miesiąc maj [892 roku] zarządził wspa-

niały zjazd królestwa…wzięli zaś w tej radzie udział: Wracisław [Vra-

tizlaus] ,odległej Polski [Boloniae) władca…). Zapis w bawarskiej kro-

nice jest istotnym dowodem na panowanie takiej osoby, a jej eliminowa-

nie przez uznawani lat jego panowania, jako bezkrólewia co najmniej za-

stanawia. 

Jeżeli czasy panowania władców owiane legendami i niezbyt udo-

kumentowane można rozważać i o nich dyskutować, to co powiedzieć 

o brakach w oficjalnej historiografii władców, o których powinniśmy 

wiedzieć – jak chociażby o Bezprymie. Dlatego uważam za wskazane 

dokonanie następujących uzupełnień: 

Mieszko I ok. 960 [965?] – 25 V 992 

Bolesław Chrobry 25 V 992 – 17 VI 1025 

Mieszko II 17 VI 1025 – XI 1031 

Bezprym XI 1031 – III/IV (?) 1032 
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Dytyryk 1032 – 1033* 

Otton 1032 – 1033* 

* Dytryk – wnuk Mieszka I i Ody; Otton brat Mieszka II – książęta 

z wydzielonymi dzielnicami, obaleni przez Mieszka II 

Mieszko II IV 1032 – III/ V (?) 1034 

Bolesław Zapomniany III – V 1034 – 1037 (?) 

Bezkrólewie i najazd Brzetysława 1037 – 1039  

Miecław [Masław] 1038 – 1047?) 

 Kazimierz Odnowiciel 1040 – 19 III 1058 

i dalej z jedną zmianą mianowicie, po Władysławie Hermanie 

Zbygniew 1102 – 1107 

Bolesław IV Krzywousty 1102 – 1138 

pamiętając o czeskich Wacławie II i Wacławie III. 

 

Istnienie Bolesława (ZAPOMNIANEGO) syna Mieszka II w świetle 

dostępnych dokumentów i systematyki nadawania imion pierworodnym 

[było to imię dziadka] i możliwości występowania walki pomiędzy ob-

rządkiem łacińskim a słowiańskim, wydaje się więcej niż domyślne, dla-

tego jego „zapomnienie” zdaje się celowym działaniem łacinników, po-

dobnie jak ma się z Bezprymem i Miecławem. 

4.2. O ówczesnych władcach słów kilka 

MIESZKO I (960-992) 
syn Siemomysła  

(*922?) Objął rządy ok. r. 960. Jako poganin zażywał siedmiu żon. 

Ale po chrzcie, jak twierdzi oficjalna historiografia, postanowił zostawić 

sobie tylko jedną, nową, chrześcijankę, jednak ona zażądała, by porzucił 

wszelkie obyczaje pogańskie. Gdy się zgodził, przybyła z Czech z wiel-

kim orszakiem dostojników świeckich i duchownych. Spłodzili wespół 

Bolesława, króla Polski, który ujarzmił Morawy i Czechy, Pragę poruczył 
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swym zastępcom, pokonał Węgry, poskromił Sasów (w rzece Sali lub Sa-

ali – lewy dopływ Elby) założył słupy graniczne swego państwa, zwycię-

żył Selencję (plemię w kraju Wieletów. Początkowo w okolicach dolnej 

Wisły, później na wschód od dolnej Odry), podbił Pomorze i Prusy. Za 

zgodą papieża ustanowił wiele biskupstw. Gdy przybył do niego z Czech 

biskup Wojciech, Mieszko wypełniał jego nakazy, ale on zobaczywszy, 

że Kościół w Lechii (Polsce) ma się dobrze, ruszył na Prusy, by tam na-

wracać pogan. 

Jeszcze pod koniec życia Mieszko I zwrócił się do papieża o koronę. 

Byłby ją dostał, już była przygotowana dla niego, ale wtedy Mieszko wła-

śnie zmarł. Zatem tę koronę otrzymał wysłannik dla króla Węgier – Ste-

fana. 

Po śmierci Mieszko I został pochowany w bazylice świętych Piotra 

i Pawła w Poznaniu. 

BOLESŁAW CHROBRY (999-1025) 
syn Mieszka I i Dobrawy Przemyślidki  

(*967?) Kiedy św. Wojciech zginął, Bolesław za złoto wykupił jego 

ciało i z czcią umieścił w siedzibie metropolii w Gnieźnie. W r. 999 Bo-

lesław przyczynił się do kanonizacji św. Wojciecha w archidiecezji gnieź-

nieńskiej. Tu do jego prochów przybył w r. 1000 z pielgrzymką cesarz 

Otto III. Poznał przy tym sławnego już w Europie z waleczności księcia 

Bolesława. Niezwykłe przyjęcie w Gnieźnie zrobiło na cesarzu takie wra-

żenie, że na skronie Bolesława włożył królewską koronę. Zdjął przy tym 

z własnej głowy diadem cesarski i nałożył go na głowę Bolesława. 

W okolicznościowym darze Otton ofiarował mu relikwie: gwóźdź 

z krzyża Pańskiego oraz włócznię św. Maurycego. W zamian Bolesław 

dał cesarzowi ramię św. Wojciecha. W ten sposób Bolesław został bratem 

cesarza i współpracownikiem cesarstwa. Otrzymał też władzę w zakresie 

udzielania godności kościelnych we własnym i podbitych krajach, którą 
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cesarz miał od papieża. Wcześniej cesarz uzgodnił to z papieżem Sylwe-

strem II (w tym czasie cesarz zwyczajowo stał nawet wyżej jak papież, to 

on wyznaczał papieży). Cesarz i cała jego świta, włącznie z najmniej-

szymi sługami, wyjechali z Gniezna szczodrze obdarowani. Otto i Bole-

sław uznali się wtedy kuzynami. Siostrzenicę swoją Ryxę przeznaczył 

wtedy Otto na żonę dla syna Bolesława, Mieszka II. 

Bolesław jeszcze w Gnieźnie dał Ottonowi 300 zbrojnych, by nie 

czuł się on zagrożony ze strony niemieckich możnych (którym wizyta 

Ottona w Lechii była nie w smak). Bolesław, nowy cesarz Słowiańszczy-

zny był groźny dla Niemców. Nie mogli Ottonowi wybaczyć tej koronacji 

Bolesława i odtąd dążyli do jego zgładzenia, a później jego potomków. 

Po koronacji Bolesława w Gnieźnie obaj cesarze udali się do Akwi-

zgranu, gdzie weszli do grobowca Karola Wielkiego. Otton wyjął spod 

zwłok cesarza Karola Wielkiego złoty tron i ofiarował go Bolesławowi, 

dla siebie zabrał insygnia cesarskie i resztki szat. 

Jarosław Mądry, wielki książę Rusi Kijowskiej odmówił w r. 1118 

Bolesławowi swej siostry na żonę. Bolesław w odpowiedzi najechał Ruś 

i łamał tam wszelki opór. Parł na Kijów. Legenda mówi, że uderzył mie-

czem – Szczerbcem w Złotą Bramę (Zołote worota), ale to raczej mało 

prawdopodobne, bo Złota Brama wzniesiona została dopiero w r. 1037 

i (składała się z trzech bram, później została zniszczona, a zrekonstruo-

wana w XX w.). Bolesław przywrócił też tam na tron swego zięcia, Świę-

topełka. Gdy później Świętopełk znów utracił tron – Bolesław już nie in-

terweniował. Bolesław Chrobry chciał poślubić siostrę Jarosława Mą-

drego, Predysławę, ale gdy jej nie dostał, potraktował ją jak nałożnicę. 

W Kijowie pozostał 11 miesięcy i stamtąd wysyłał do kraju bogate łupy, 

potem ustanowił swego pełnomocnika. Jarosław Mądry podążył za od-

chodzącymi wojami Bolesława z nadzieją zemsty i odbicia łupów. Ale 

Bolesław „tchnął ducha walki” w swoje rycerstwo i zwyciężyli Rusinów 

nad Bugiem. Rzeka ponoć nabrała barwy krwi. Wracając do kraju Bole-

sław odebrał jeszcze Rusi Grody Czerwieńskie. Po czym przyłączył do 
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kraju Pomorze, Prusy, Ruś, Morawy, Czechy, w Saali postawił znaki gra-

niczne Polski, przyłączył Magdeburg, Miśnię, Meklenburg, Półwysep Ju-

tlandzki. Granicę postawił na Elbie i Saali). 

Bolesław Chrobry posiadał w tym czasie pod bronią takie mnóstwo 

rycerstwa, jak później nawet ogółu ludności w Lechii nie bywało. Wy-

soko cenił i poważał duchownych. Prostych ludzi umiał wysłuchiwać, ale 

za niesłusznie oskarżenia karał. Winnych możnych za krzywdę malucz-

kich szczególnie surowo karał. Chwałę Kościoła miał za najwyższe przy-

kazanie. Nie dozwalał na konflikty duchownych. Na zdobytych ziemiach 

ustanawiał biskupów i stawiał kościoły. Sprawował sprawiedliwe sądy 

wobec świeckich i duchownych. Kara oddalenia od władcy była przez 

współczesnych odczuwana bardzo boleśnie, a winny starał się szybko 

uzyskać przebaczenie. Podczas częstych podróży wszędzie witany był ra-

dośnie przez ubogich i bogatych, nikt przed nim nie ukrywał siebie, ani 

swoich majątków. Chętnie ulegał prośbom o litość dla skazanych. Z suk-

cesem dążył, by się go bali i kochali. Swój stół miał urozmaicony, bo 

niewolnicy z ochotą dostarczali mu zwierzynę różnoraką i potrawy wsze-

lakie. Chętnie i często wysyłał umyślnego sługę do miasta lub grodu z po-

darunkiem, by docenić służbę dla ojczyzny. Zdawał sobie sprawę, że jego 

śmierć będzie niebezpieczną cezurą dla ojczyzny. Trapił się tym, kto i jak 

go zastąpi. 

Zwłoki jego spoczęły obok Mieszka I w archikatedrze poznańskiej. 

MIECZYSŁAW II (1025-1034) 
matka Emnilda, córka ks. słowackiego Dobremira 

(*990) Dobrze wykształcony, znał grekę i łacinę. Pierwsza żona 

Laszka Dobrawa urodziła pierworodnego Bolesława, zapewne przed 

1014 r. Niemcy i kler nazywali ją pogardliwie pelex (nierządnica, utrzy-

manka). Musiała ustąpić miejsca Rychezie, siostrzenicy byłego cesarza 

Ottona III, która na polecenie ojca została drugą żoną księcia Mieczy-

sława. Urodziła mu syna Kazimierza i córki. 
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Książę Mieczysław miał jeszcze dwóch braci: starszego, przyrod-

niego Bezpryma z innej matki oraz młodszego rodzonego Ottona. Jednak 

to on został wybrany przez ojca na następcę i w związku z tym bywał 

angażowany do działań polityczno-dyplomatycznych. W 1013 r. wyje-

chał do Magdeburga potwierdzić polańsko-niemiecki układ pokojowy. 

„1013 […] Król Henryk [...] przybył do Magdeburga, dokąd wspo-

mniany Bolesław z poszanowaniem wysłał na spotkanie króla swego 

syna Mieczysława II z różnorakimi darami. Po tym jak strony zawarły 

pokój, z radością odprawił syna.” (Roczniki kwedlinburskie). 

W 1014 r. książę Mieczysław przybył z sekretną misją do księcia 

Oldrzycha w Czechach w celu pozyskania go do przymierza antycesar-

skiego. Władca czeski się początkowo na to zgodził, po wyjeździe posłów 

w drogę powrotną zmienił zdanie i zdradził, napadając na poselski poczet, 

zabił niektórych rycerzy, a księcia Mieczysława wziął do niewoli. 

Prawdopodobnie po 1013 r. kaszę Mieczysław wraz z żoną Rychezą 

otrzymał od ojca we władanie ziemie południowe Polski: ziemię krakow-

ską, sieradzką, Morawy oraz Słowację do Dunaju. Uczestniczył aktywnie 

w wojnie polsko-niemieckiej, np. w 1017 r. atakując z Moraw Czechy, 

sojusznika Niemiec, które spustoszył i wziął wielu jeńców. Przyczynił się 

do wielkiego zwycięstwa w tej wojnie zakończonej układem pokojowym 

w Budziszynie w 1018 r. 

Po niespodziewanym zamordowaniu w 1025 r. jego ojca, Bolesława 

I Wielkiego, książę Mieczysław nie wahał się ani chwili, tylko jak naj-

szybciej kazał się koronować. Wywołało to oburzenie i wściekłość Kon-

rada II i panów niemieckich: 

„1025. [...] Po nim Mieszko, najstarszy wedle urodzenia syn – ogar-

nięty nie mniejszą pychą – rozlał truciznę wyniosłości wzdłuż i wszerz.” 

(Roczniki kwedlinburskie). 

Z wściekłością za mord na swoim ojcu nowo koronowany Mieczy-

sław II postanowił dokonać zemsty na jego sprawcach. Najpierw w 1028 



 

57 

r. uderzył na ziemie niemieckie, pustosząc i masakrując wojska przeciw-

nika. Ukarał również kasztelanów i starostów słowiańskich nadgranicz-

nych grodów i miast na linii Łaby i Śławy, którzy nawiązali zdradzieckie 

kontakty z Niemcami. Uprowadził w niewolę wielu Niemców i zdrajców 

Słowian połabskich. Roczniki hidesheimskie tak o tym piszą: 

„R. 1028. [...] Mieszko, który już ładnych parę lat wbrew woli cesa-

rza sprawował samozwańczą władzę nad Słowianami, silnym zgrupowa-

niem spośród swoich ludzi rozbójniczo najechał wschodnie ziemie Sak-

sonii, wzniecając pożary i rabując, zabijając wszystkich mężczyzn, wyła-

pując w niewolę wiele kobiet, zamęczając bezprzykładnie wiele dzieciąt, 

sami i przez swoich ludzi. Jak wcielony pomagier diabła okrutnie gnębił 

kraj chrześcijański przed oczami Stwórcy”. 

W 1029 r. w odwecie cesarz Konrad II wyruszył z Mageburga z ar-

mią w stronę Polski. Mieczysław taktycznie unikał głównej bitwy, wcią-

gając wrogie wojska na nieznane im tereny i tam z zasadzki wybijał po-

szczególne oddziały. Straty w ludziach były tak poważne i niespodzie-

wane, że Konrad zarządził odwrót, ponosząc drugą wielką klęskę. 

W tym czasie Czesi, współpracując z Niemcami oraz wykorzystując 

zaangażowanie militarne Polski w wojnę na ziemiach niemieckich, na-

jeżdżali Morawy i przejmowali miasta i grody obsadzone przez niezbyt 

liczne polskie załogi, usuwając je lub mordując. Jednak Mieczysław 

w 1029 r. najechał Morawy, spustoszył kraj, ukarał winnych i z łupami 

wrócił do kraju. 

W zimie 1030 r. armie Mieczysława II kolejny raz najechały ziemie 

niemieckie, pustosząc je i powodując duże straty w infrastrukturze go-

spodarczej. Konrad nie mógł się oprzeć zbrojnie i poniósł trzecią spekta-

kularną klęskę. 

Należy podkreślić, że miał dużą, sprawną armię ze względu na wiel-

kie poparcie ludu słowiańskiego, swoich poddanych, ponieważ w przeci-

wieństwie do ojca wspierał wiarę przodków oraz słowiański charakter 
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swojego państwa. Dlatego Mieczysław bywa nazywany w wielu kroni-

kach katolickich władcą gnuśnym i leniwym w porównaniu ze swoim oj-

cem Chrobrym albo Wielkim, bo nie dbał tak jak on o interesy Kościoła. 

Mieczysław II miał po ojcu zdolności przywódcze i umiejętności 

taktyczne prowadzenia wojen, o czym napisał prawdę – jako jeden z nie-

licznych – kronikarz Gall Anonim: Ten zaś Mieszko był zacnym rycerzem, 

wiele też dokonał dzieł rycerskich, których wyliczanie za długo by trwało. 

On też stał się przedmiotem nienawiści dla wszystkich sąsiadów, a to skut-

kiem zawiści, jaką żywili dla jego ojca. 

Pierwsze sukcesy Mieczysława II wzmogły zawiść i wściekłość 

władcy niemieckiego oraz papieża, szczególnie po trzech nieudanych 

próbach jego militarnego zniszczenia. 

Jest logiczne, że Mieczysław II postanowił ukarać obu sprawców za-

bójstwa swojego ojca. Zdawał sobie sprawę, że cesarz niemiecki jest już 

unieszkodliwiony, zablokowany i ukarany. Dlatego zapewne postanowił 

usunąć papieża, zabójcę i ustanowić głową Kościoła człowieka sobie po-

wolnego, podobnie jak to czynili Ottonowie. Nie chciał popełnić błędu 

ojca, który tego nie zrobił. Nasze kroniki podają, że zwołał wiec (Gall 

Anonim, Historya Polski, Marcin Kromer), zapewne w sprawie wyprawy 

na Rzym, na którym wyjaśnił jej cel i szukał poparcia. 

Tymczasem bracia skłóceni za Mieczysława II – Bezprym i Otto za-

częli spiskować i żądać dla siebie wydzielonych dzielnic, wskutek czego 

władca wygnał ich z kraju. Wygnańcy udali się na Ruś do księcia Jaro-

sława Mądrego, a Otto później do Niemiec na dwór cesarza Konrada II. 

Zdrajcy zaczęli namawiać wrogich władców do działań zbrojnych prze-

ciwko własnemu krajowi i Mieczysławowi. 

Bezprym wraz z książętami ruskimi, Jarosławem i Mścisławem na-

jeżdżali ziemie wschodnie, Otto wsparty przez cesarza i węgierskiego 

króla Stefana następował od zachodu, żądając Śląska jako swego uposa-

żenia. Wybuchły także bunty plemion połabskich, kaszubskich i pomor-

skich, które Mieczysław musiał tłumić. Organizował w tym celu wiece 
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w różnych regionach Polski, wzywając do obrony i ogłaszając mobiliza-

cję rycerzy do walki. W tym czasie Czesi byli skłóceni z Niemcami i Mie-

czysław wezwał ich jako lenników, by przysłali posiłki. Jednak wojow-

nicy czescy po stawieniu się na wezwanie dokonali zdrady, realizując 

wcześnie przygotowany plan cesarza i papieża. Gall Anonim pisze o tym 

tak: Opowiadają też, że Czesi schwytali [go] zdradziecko na wiecu i rze-

mieniami skrępowali mu genitalia tak, że nie mógł już płodzić [potomstwa 

za to, że król Bolesław, jego ojciec, podobną im wyrządził krzywdę, ośle-

piwszy ich księcia, a swego wuja. Mieszko powrócił tedy z niewoli, lecz 

żony więcej nie zaznał. Podobny opis znalazł się w Historyi Polski. 

Tak więc Mieczysław II nie uciekł do Czech, jak się podaje w litera-

turze historycznej, tylko został porwany według perfidnego, z góry przy-

gotowanego planu najazdu na Polskę z trzech stron. Była to pierwsza kru-

cjata dokonana na nasz kraj i jego naród. 

Sprzyjał temu równoczesny najazd Rusinów z Bezprymem i duń-

skiego króla Kanuta na Pomorze, a w kraju widocznie już panowało takie 

rozprzężenie, podsycane i pobudzane od wewnątrz (bunt ludu wobec feu-

dałów świeckich i duchownych) i z zewnątrz, że to było możliwe. 

Na jesieni 1031 r., po porwaniu Mieczysława II, władzę przejął Bez-

prym i na krótko uspokoił sytuację polityczną w kraju. 

Przebywając w więzieniu Mieczysław szybko nawiązał kontakt 

z bratem Ottem w celu wspólnego obalenia Bezpryma. Doszło do tego 

wiosną 1032 r. Po śmierci Bezpryma książę Oldrzych wypuścił z niewoli 

Mieczysława, prawdopodobnie za rezygnację do praw do Moraw. Nie 

wykonał do końca zleconego zadania, bowiem nie zabił Mieczysława, ale 

uszkodził jego męskość. Roczniki hildesheimskie opisały to następująco: 

Rok 1032 [...] Tego roku Bezprym z powodu nadzwyczajnego okrucień-

stwa (jakie stosował), tyrańczo-despotycznie, został zabity przez swoich 

własnych ludzi, a to nie bez udziału swoich własnych, rodzonych braci. 

Wtedy Mieszko powrócił do domu, a wszystko co przecierpiał, co się z nim 
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stało, to wynikło z jego nieprzebytej pychy, jaką widać było u niego wcze-

śniej. 

Po powrocie i ponownym objęciu tronu Mieczysław II przede 

wszystkim surowo ukarał wewnętrznych zdrajców: dowódców wojsk, 

możnowładców i feudałów, tak świeckich jak i duchownych, którzy bądź 

spiskowali, bądź dopuścili do jego porwania i uwięzienia oraz nie dążyli 

do uwolnienia. 

Jedocześnie zaczął popierać ze zdwojoną siłą bunt ludności, rozpo-

częty jeszcze przez Bezpryma, wymierzony przeciwko klerowi i możno-

władcom, którym chrześcijaństwo dawało największe przywileje i korzy-

ści. 

Zaniepokojony cesarz niemiecki zaczął grozić najazdem zbrojnym, 

wobec tego Mieczysław, zanim jeszcze odbudował swą władzę i zebrał 

siły zbrojne, taktycznie pojechał na spotkanie z nim do Merseburga, gdzie 

złożył hołd i przyjął do wiadomości nowy podział kraju. Dla niego Ma-

łopolska, część Wielkopolski i Mazowsze, dla Ottona – Śląsk, dla Dietry-

cha (prawnuka Mieczysława i Ody) – część Wielkopolski i część Pomo-

rza. Był to de facto pierwszy w dziejach, narzucony przez cesarza nie-

mieckiego rozbiór Polski. 

Mieczysław miał także przyjąć z powrotem ns dwór żonę Rychezę 

wraz z synem Kazimierzem Karolem. Gdy przyjechała, przydzielił jej 

tylko wykonywanie publicznych funkcji charytatywnych i religijnych. 

W 1033 r. książę Otto został otruty i nie wiadomo czy stał za tym 

Mieczysław, czy inne siły. Annales capituli Cracoviensis podały: 1033. 

Książę Otto zmarł. 

Mieczysław II nie realizował ustaleń z Merseburga, nosił także swój 

diadem cesarski. Po okropnych przejściach w Czechach nie był w pełni 

zdrowy i zapewne do wielu spraw angażował księcia Bolesława, którego 

przygotowywał do objęcia władzy w Polsce. Po przejęciu Śląska, dziel-

nicy zmarłego Ottona natychmiast zbrojnie ruszył na Dietrycha zajmując 
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jego dzielnicę i wypędzając go z kraju. W krótkim czasie odzyskał i zjed-

noczył ziemie sprzed swego porwania, prawdopodobnie tylko bez części 

myszyńskiej (Meklemburgia).. 

Według polskich kronik władca podobno nie wytrzymał psychicznie 

cierpień i zdrad i okresowo popadał w obłęd. W takim stanie został skry-

tobójczo zamordowany w maju 1034 r.., zapewne z powodu popierania 

religii przodków i zwalczania religii chrześcijańskiej. 

 Roczniki krakowskie stare podały: „1034. Zmarł Mieszko. król 

Polski”. 

 Roczniki krakowskie krótkie podały: „1030. Zmarł król Polski 

Mieszko” (błędna data – winno być 1034). 

 Annales capituli Cracoviensis podały: „1034. Mesko rex Polo-

niae obiit” (Mieszko, król Polski zmarł – przekład autora). 

 Roczniki hildesheimskie podały: „1034. [...] Mieszko, książę Pol-

ski, zmarł nagłą śmiercią. Chrześcijaństwo tak pięknie rozpoczęte przez 

przodków, a które sam jeszcze umocnił, niestety zanikło”. 

 Oczywiście, kronikarz niemiecki nie omieszkał obniżyć rangi na-

szego władcy z cesarza (króla królów) na księcia. 

BEZPRYM, książę-zapominany, władca (XI 1031-III/IV 1032)  
syn Bolesława Chrobrego i córki Gejzy 

(*986 lub 987) Istnieje podejrzenie, że został poczęty bez udziału 

Bolesława Chrobrego, fakt, że w kronikach brak imienia jego matki, to 

wrażenie pogłębia, małżeństwo nieudane, po połogu matka odesłana do 

ojca). Nadane imię BEZPRYM (bez prymatu) – oznacza wyłączenie z ew. 

stanowisk w państwie, dlatego, gdy rodzi się Mieszko (późniejszy 

Mieszko II) Bezprym zostaje zesłany do klasztoru benedyktynów w Pe-

rum k. Rawenny (następnie jest w klasztorze pw. św. Romualda w Rzy-

mie). 
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Na wieść o śmierci ojca udaje się do kraju, tu jednak Mieszko II jest 

po koronacji i odmawia wydzielenia dzielnic braciom Bezprymowi i Ot-

tonowi. 

Obaj bracia organizują opór wobec Mieszka II, w odpowiedzi na co, 

ten ostatni wypędza ich z kraju. Bracia udają się do Kijowa (do Jarosława 

Mądrego – a ten uzyskuje szansę pomszczenia Predysławy i odzyskania 

Grodów Czerwieńskich), w następstwie czego w 1030 roku Jarosław 

wraz z nimi najeżdża na Polskę, Mieszko II najazd odpiera. Bezprym po-

zostaje w Kijowie (tu prawdopodobnie przyjmuje prawosławie i żeni się 

– z tego związku rodzi się syn Roman [?]) zaś Otto udaje się do cesarza 

Konrada II. 

 W roku 1031 następuje najazd na Polskę Konrada II i Bezpryma 

z posiłkami ruskimi – Mieszko II ucieka do Czech. WŁADZĘ W POL-

SCE PRZEJMUJE BEZPRYM. Rycheza żona Mieszka II uznaje władzę 

Bezpryma w zamian za obietnicę przekazania władzy Kazimierzowi Ka-

rolowi (możliwe, że jej awersja do Rzymu m. in., powoduje odesłanie 

korony, poświęconej przez rzymskiego papieża). 

Rządy Bezpryma to niechęć do Kościoła rzymskiego, którego wy-

znawcy popierają Mieszka. (Prawosławie dotąd uznawane za gorsze 

chrześcijaństwo, wyznawane było wtedy na terenie Grodów Czerwień-

skich i we wschodnich rejonach Małopolski i Mazowsza (choć Bolesław 

Chrobry wybudował cerkiew na Lednicy dla branki Predesławy!). 

Otton otrzymuje małą i mało znaczącą dzielnicę, z zapowiedzią dzie-

dziczenia władzy po Bezprymie, ale na wieść, że jest jednym z trzech 

pretendentów (Roman, Kazimierz, Otton), nawiązuje kontakt z Miesz-

kiem II i podejmuje walkę o władzę. Na przełomie marca i kwietnia 1032 

roku zostaje Bezprym otruty, co może być następstwem nieudanych rzą-

dów i mściwości na tle doznanych upokorzeń ze szkodą dla Polski. 
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DYTRYK (po 922-po 1033) 
wnuk Mieszka I i Ody, książę dzielnicowy Polski. 

(władał częściami Wielkopolski i Pomorza) w latach 1032-1033, 

wygnany przypuszczalnie książę pomorski 

OTTON (1000-1033) 
brat Mieszka II 

w sojuszu z Bezprymem obala brata, by następnie zawiedziony wspólnie 

z Mieszkiem II wystąpić przeciw uzurpatorowi. Książę dzielnicowy Pol-

ski (władał Śląskiem) w latach 1032-1033, otruty. 

Lata 1034-1038 oficjalnie to okres bezkrólewia, ale… 

…kto wypędził Rychezę i Kazimierza Karola do Niemiec? 

Dlaczego Kazimierz nie objął tronu, miał 18 lat? 

 

W obu przypadkach odpowiedź brzmi  

BOLESŁAW II (lepiej ZAPOMNIANY) 

Rodzina Mieszka II to 

* Nieznany rok urodzenia, z Dobrawy (nie mylić z żoną Mieszka I), 

w źródłach pellex-nałożnica) rodzi się Mieszkowi II syn 1. Bolesław 

 ślub Mieszka II z wnuczką ces. Ottona III i córką Matyldy, (żony 

palatyna reńskiego Ehrenfrieda Ezzona) – Rychezą (Ryksą) 

 Z małżeństwa tego rodzą się: 

 1. Kazimierz Karol 

 2. Władysław, mnich z Tyńca (?) 

 3. Nn córka (Rycheza?), żona Beli i ks. Węgier 

 4. Gertruda, żona Izasława Wlk. ks. Rusi Kijowskiej 

Od publikacji S. Kętrzyńskiego z 1898 r. zalicza się istnienie Bole-

sława do legend historiograficznych, choć potwierdzenie bezpośrednie 

lub pośrednie Jego istnienia znajdujemy w: Modlitewniku Gertrudy 
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c. Mieszka II, Kronice biskupa węgierskiego Charitatiusa z XII w; 

w Kronice Czechów Cosmasa, w Kronice z Brauweiler; w kronice Bo-

guchwała, biskupa poznańskiego z XIII w., w Kronice Lechitów i Pola-

ków z XIII w. Godzisława Baszki; w Kodeksie Tynieckim; w Roczniku 

Małopolski.. 

Uwaga: najazdy i wojny wewnętrzne są traktowane jako zemsta 

dawnych bogów za przyjęcie chrztu, w zw. z czym dochodzi do buntu 

przeciw duchowieństwu i Kościołowi (choć do najazdu czeskiego ko-

ścioły nie są plądrowane), w czym aktywnie mógł uczestniczyć Bolesław 

Zapomniany, co stało się przyczyną wykreślenia go z kart naszej historii. 

Dodatkowo jego mściwość za krzywdy ojca (?) doprowadza do tego, że 

i on zostaje skrytobójczo zamordowany, a jego śmierć ginie z pamięci 

wobec nieszczęścia, jakie niesie późniejszy najazd Brzetysława 

(1038/1039). 

Oficjalna historiografia nie przyjmuje do wiadomości istnienia Bo-

lesława syna Mieszka II, twierdząc, że brak potwierdzenia w źródłach. 

Twierdzenie to wobec przytoczonych źródeł jak wyżej, a jest to 9 pozycji, 

w tym 4 niepolskie, co można uznać za dużo, są wprawdzie niekiedy po-

średnie (mówią np. o prześladowaniach, jakich doznali Rycheza i Kazi-

mierz (od kogo?), ale to nie jest przeszkodą w domniemaniach. 

Imię Kazimierz jest dla pierworodnego (z prawego łoża) niezrozu-

miałe, winno być Bolesław, jak dziadek (tak jak ojciec miał po dziadku 

imię Mieszko). Przypomnijmy, pierworodny Chrobrego otrzymał na imię 

Bezprym, bez praw do tronu, podobnie pierworodny Hermana otrzymał 

na imię Zbygniew i walczył o swe prawa z Bolesławem Krzywoustym. 

Wreszcie, dlaczego Kazimierz Karol znalazł się w klasztorze? – tam ni-

gdy nie było miejsca dla następcy tronu. 

Twierdzenie o wykreśleniu przez duchownych z annałów naszej hi-

storii Bolesława s. Mieszka II z zemsty za popieranie dawnych bogów lub 

słowiańskiego obrządku, wydaje się o tyle możliwa, że pisali je zaintere-

sowani w zatarciu przykrych wydarzeń ludzie Kościoła (a że tak mogło 
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być niech świadczy historia Francji, gdzie „zapomniano” o Dagobercie 

II, podobnie jak o księstwie w Septymanii). 

Na tle powyższego teza o istnieniu Bolesława Zapomnianego, fak-

tycznie. II jest więcej niż prawdopodobna. 

Książę MIECŁAW (MASŁAW) 1038-1047 

 Najprawdopodobniej (według Bielawskiego, Genealogia książąt 

i królów od r. 880-1195) mógł być synem Chrobrego, urodzonym przez 

niskiego rodu kobietę (przyrodni brat Mieszka II; przyrodni stryj Bole-

sława Zapomnianego. 

W połowie 1038 r. po zamordowaniu Bolesława Zapomnianego wy-

buchła rewolta celem obalenia rodzącego się feudalizmu i nowej religii. 

Nie objęła ona jedynie rządzonego przez Masława Mazowsza, tu też chro-

nili się uciekinierzy z reszty kraju. Już w 1039 r. podejmuje próbę zapro-

wadzenia ładu w Wielkopolsce i w północnej Małopolsce. Plany stopnio-

wego opanowania kraju przekreśliło przybycie Kazimierza Karola, który 

koronował się w Gnieźnie. W 1041 r. Masław odpiera najazd wojsk ru-

skich Włodzimierza Wołyńskiego i ponosi klęskę w bitwie pod Pobiedzi-

skami z wojami Karola. Lata 104-1047 to okres względnego spokoju; 

obaj adwersarze gromadzą siły. Do finalnego starcia doszło w 1047 r. pod 

Ostrowią Mazowiecką, w którym Masław został pokonany, a sam książę 

zginął (ciała nie odnaleziono). 

 

KAZIMIERZ I KAROL ODNOWICIEL (1034-1058) 
syn Mieszka II i Rychezy Lotaryńskiej  

 Wstąpił na tron w wieku 19 lat. Możnowładcy wypędzili z kraju 

jego matkę, Rychezę, a jego zmusili do udania się na Węgry. Tam królo-

wał Stefan I (*997-+1038), który ochrzcił Węgrów i cywilizował kraj. Po 

jego śmierci na Węgrzech panował wenecjanin Piotr Orscolo (1038-1041, 
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1042-1046). On wypuścił Kazimierza, dając mu orszak zbrojny. Ten skie-

rował się wtedy do matki w Niemczech. Z pomocą cesarza Henryka III 

odzyskał władzę w Polsce. W tym czasie wobec braku silnej władzy kraje 

ościenne przywłaszczyły sobie najbliższe miasta Polski. Ludność, korzy-

stając z braku władzy podniosła bunt przeciw duchowieństwu i przywró-

ciła pogaństwo. Powszechne było ścinanie mieczem i kamienowanie du-

chownych chrześcijańskich. Wobec braku obrońców Czesi zniszczyli Po-

znań i Gniezno, zabrali szczątki św. Wojciecha. Kazimierz z drużyną 500 

wojów wrócił do kraju i powoli odzyskał swoje dziedzictwo. Stolicą 

uczynił Kraków, w r. 1054 odzyskał Śląsk, zagarnięty przez Brzetysława. 

Wygonił Czechów i Pomorzan. Ożenił się w r. 1039 z ruską księżniczką 

Dobroniegą. Mieli z sobą 4 synów i 1 córkę (Bolesław, Władysław, 

Mieszko, Otto, Świętosława – w r. 1062 wyszła ona za króla Czech Wra-

tysława II). Do pełnego odzyskania władzy w kraju trzeba było zwycię-

żyć Miecława, który opanował Mazowsze. W r. 1047 w krwawej bitwie 

Miecław zginął, mimo że Kazimierz miał mniej rycerzy. Zaraz po tej bi-

twie Kazimierz skierował się przeciw Pomorzanom i wygrał z nimi bitwę. 

W dalszych swoich rządach oparł się głównie na duchowieństwie. 

Kazimierz jako wychowanek klasztorów niemieckich do końca ży-

cia miał słabość do Niemców, zresztą posługiwał się językiem niemiec-

kim i nie nauczył się dobrze języka polskiego. 

Pochowany został w archikatedrze pw. św. Piotra i Pawła w Pozna-

niu. 

BOLESŁAW III ŚMIAŁY SZCZODRY (1058-1079) 
syn Kazimierza Odnowiciela i Dobroniegi 

 Odważny, dzielny, hojny, łaskawy. Ale cechował go nadmiar ambi-

cji i próżności. Koronował się w r. 1076. Także jak Chrobry dotarł do 

Złotej Bramy w Kijowie. Osadził tam na tronie swojego człowieka – Iza-

sława, syna Jarosława Mądrego. Gdy książę przebywał w Kijowie, Czesi 



 

67 

weszli do Polski i czekali w dogodnym dla siebie miejscu na powrót Bo-

lesława Śmiałego. Posłał im posłów z obietnicą stawienia się na bitwę, 

ale w nocy Czesi uciekli. Gonił ich Bolesław i wielu zgładził. Także Po-

morzanie najechali Polskę. Po uporządkowaniu spraw w kraju Bolesław 

wygnał z Węgier króla Salomona (1063-1077) i osadził tam na tronie 

Władysława (1077-1097), spolonizowanego syna księcia Beli, który za-

łożył klasztor benedyktynów w Somogyvar. 

Popadł w konflikt z biskupem krakowskim Stanisławem, rzeczni-

kiem możnowładców, którzy w międzyczasie zyskali w kraju na znacze-

niu. Zabił go i musiał uciekać z kraju. 

Wygnany przez brata, Władysława Hermana, spodziewał się do-

brego przyjęcia przez Władysława, króla węgierskiego i bardzo się tam 

puszył, czego Węgrzy nie znosili. Prawdopodobnie tam został zamordo-

wany w 1080 lub 1081 r. 

Pochowany w opactwie Ossiech w Austrii. 

WŁADYSŁAW HERMAN (1079-1102)  
syn Kazimierza Odnowiciela i Dobroniegi 

 Książę okrojonego do ziemi płockiej kraju po wypędzeniu Bole-

sława III Śmiałego, wasal niemiecki i czeski. Czesi zajmowali Małopol-

skę. Władysław Herman zwrócił się do papieża o zdjęcie klątwy, co na-

stąpiło. Henryk IV wydał za niego swoją siostrę Judytę w 1086 r. Judyta 

urodziła syna Bolesława i w tym samym roku zmarła. W tymże roku król 

Węgier za zgodą Władysława Hermana przepędził z Krakowa i Małopol-

ski Czechów. Władysław Herman nie był samodzielny, kierował nim Sie-

ciech i inni możnowładcy (komes Śląska – Magnus) z polecenia cesarza 

i papieża. Syn Bolesława Śmiałego Mieszko został w Krakowie otruty 

w 1089 r. Taki sam los miał spotkać Władysława Hermana, ale mimo tru-

cia przeżył. W r. 1088 Władysław Herman ożenił się z Judytą Marią, 

wdową po węgierskim królu Salomonie, a siostrą cesarza, która zaraz zo-

stała kochanką Sieciecha. 
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Władysław Herman starzał się gwałtownie i władzę nad krajem po-

wierzył komesowi pałacowemu Sieciechowi. Bolesław wciąż jeszcze był 

chłopcem, ale już wprawiał się w rzemiośle rycerskim. W r. 1092/1093 

wziął udział w wyprawie na Morawy. Zadziwiał odwagą na polowaniach 

i podczas zdobywania całkiem wielkich grodów, łupów i niewolników. 

W roku 1097 król wysłał synów Zbygniwa i Bolesława, by razem zdobyli 

Pomorze. Ale bracia zmówili się przeciw królowi i zawrócili. Wymusili 

podział państwa. Bolesław otrzymał Śląsk i Małopolskę, Zbygniew Wiel-

kopolskę i Kujawy. 

Władysław Herman zostawił sobie Mazowsze i zwierzchnictwo nad 

całością z Krakowem jako stolicą. W r. 1098 bracia zażądali od księcia, 

by wygnał Sieciecha, ale książę go ostrzegł i Sieciech obu braciom goto-

wał zasadzki. Obaj o tym wiedzieli i umówili się, że w niebezpieczeń-

stwie przyjdą sobie z pomocą. 

Możnowładcy zwrócili się do Bolesława, by odebrał ojcu Kraków 

i tak się stało. Bolesław wygnał Sieciecha, a jego majątek skonfiskował. 

Sieciech wrócił po pewnym czasie, jednak władzy nie odzyskał. Książę 

tymczasem poprowadził krwawą wyprawę wojenną na Pomorze, bo Po-

morzanie zagrozili Polsce. Zbudowali niedaleko Santoka bardzo groźny 

gród. Zbygniew ruszył tam ze swoimi i ojca wojami, ale nic nie zyskał. 

Za to Bolesław z garstką wojów tak przeraził Pomorzan, że pierzchli 

przed nim. Zdobył wtedy Santok. Wrócił na pasowanie z wieloma innymi 

młodzieńcami. W r. 1100 Władysław pasował Bolesława na rycerza. Póź-

niej Herman wyprawiał się jeszcze na Morawy i na Ruś Halicką. Wrócił 

w chwale. W r. 1102 został otruty (chyba przez Zbygniewa). Zwłoki jego 

spoczęły w Płocku. Podczas pogrzebu nastąpił między braćmi zatarg 

o skarb i insygnia koronne. Kłótnię uśmierzył arcybiskup Marcin. Po po-

grzebie nastąpił podział skarbca i państwa. Mazowsze, Wielkopolska, 

Kujawy – Zbygniew; Śląsk, Małopolska, Sandomierskie – Bolesław. (Nie 

jest to pewny podział, Gall nie podał tego dokładnie). 
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Po śmierci ojca Bolesław natarł na Pomorze, zdobył, zrównał z zie-

mią ich stolicę – Białogard. Przywiózł stamtąd bogate łupy i wielu nie-

wolników. 

W r. 1100/1101 napadli na Polskę Połowcy. Bolesław stoczył z nimi 

zwycięską bitwę nad Wisłą. Za życia Bolesława Połowcy więcej do Pol-

ski nie wchodzili. 

Rządy Władysława Hermana różniły się wyraźnie od ówczesnych 

władców Polski. Dobroniega urodziła mu syna, Zbygniewa, dopiero 

w następnej kolejności córki Agnieszkę i Adelajdę. Władysław Herman 

z ufnością spoglądał w przyszłość. Choć czasy wcale nie były spokojne. 

Drogę do swego tronu miał trudną. Intronizował się początkowo tylko na 

księcia, ale z pełnym sztafarzem królewskim. Jako władca kraju zdołał 

pogodzić się z sąsiadami. Ożenił się z córką czeskiego księcia Wraty-

sława. Zaczął płacić trybut za Śląsk. Po śmierci żony ożenił się z córką 

cesarza Henryka IV, wdową po królu Węgier. Zawarł trwały pokój z Ru-

sią. Wypełnił pustą kasę państwa. Hojnie finansował organizację i dzia-

łanie polskiego Kościoła, bo umacniała ona państwowość, co było mu 

przydatne. Wojnę toczył tylko z Pomorzem, gdy już pozostałe granice 

miał zabezpieczone. Zarzucano mu uległość wobec palatyna Sieciecha, 

któremu rzeczywiście dał za dużo władzy.  

Ale na dobro tego władcy trzeba jeszcze zaliczyć, że sprowadził 

szczątki brata, Bolesława III z Węgier i pochował w Tyńcu. Sprowadził 

też do kraju wdowę i synów Bolesława i roztoczył nad nimi opiekę. 

W testamencie Władysław Herman określił, że pryncypat po nim ma 

wziąć „zacniejszy” z dwóch synów. Ocenę zacności mieli dać możni. 
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ZBIGNIEW OJCOBÓJCA (1102-1107)  
syn Władysława Hermana i rzekomo Przecławy z Prawdziwców lub Dobroniegi 

 Książę Mazowsza i Kujaw w l. 1102-1107. Jako syn z nieprawego 

łoża został przeznaczony do stanu duchownego. Pod koniec XI w. spro-

wadzony do kraju przez Sieciecha i innych możnowładców i dzięki ich 

intrygom Władysław Herman uznał go swoim synem i następcą. Potem 

Zbigniew porozumiał się z młodszym bratem Bolesławem i wspólnie wy-

mogli na Władysławie Hermanie podział kraju na dzielnicę północną dla 

Zbigniewa i południową dla Bolesława oraz wygnanie z kraju Sieciecha. 

Zbigniew i Bolesław rządzili w swoich dzielnicach na równych prawach. 

W latach 1002-1006 trwała bratobójcza wojna, w której Zbigniew poniósł 

klęskę i musiał uciekać do Niemiec. W r. 1109 król/cesarz niemiecki Hen-

ryk V pod pretekstem przywrócenia tronu Zbigniewowi najechał Polskę, 

ale poniósł klęskę pod Głogowem. Cesarz nadal dążył do przywrócenia 

Zbigniewowi jego dziedzictwa, ponieważ miał nadzieję wpływania na 

politykę Polski. 

Pod wpływem nacisków Bolesław zgodził się na powrót brata, jed-

nak wkrótce po jego powrocie do kraju oślepił go i Zbigniew zmarł 

9 kwietnia 1241 r. 

BOLESŁAW IV KRZYWOUSTY (1107-1138) 
syn Władysława Hermana i Judyty Przemyślidki  

 Rodzice Bolesława Krzywoustego, gdy Judyta była brzemienną, 

wysłali poselstwo do klasztoru ze szczątkami św. Idziego w Gilles we 

Francji z prośbą o stawiennictwo świętego u Boga, by urodził się syn. To 

był klasztor benedyktynów, z którego wywodził się Gall Anonim. Później 

w r. 1113 Krzywousty pielgrzymował na Węgry do Samogyvas, do bliź-

niaczego klasztoru benedyktynów z pielgrzymką pokutną za oślepienie 

Zbigniewa (publicznie pościł 40 dni, dawał kościołom i klasztorom bo-

gate dary). Być może wtedy w drodze powrotnej wraz z księciem przybył 
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do Lechii Gall Anonim. (Gall był przydatny księciu, bo znał łacinę i po-

trafił w imieniu księcia nawiązać kontakty z buskupami. Często księża, 

jako kapelani na dworze pełnili służby państwowe. Gall obracał się wśród 

funkcjonariuszy kancelarii książęcej i stamtąd czerpał najwięcej informa-

cji. Kancelaria i kronikarz brali udział w nieustannych podróżach księcia 

po kraju. Zadaniem kronikarza było pisać o wielkich czynach władcy 

i jego przodków. Książę nie znał łaciny, więc chcąc się zapoznawać z kro-

niką Galla musiał korzystać z tłumaczenia kanclerza Michała. Drugim 

ważnym urzędnikiem był wojewoda Skarbimir (komes pałacowy), 

zresztą były piastun Bolesława. Obaj byli z rodu Awdańców – seniorem 

tego rodu był Stary Michał. 

Charakter rządów Krzywoustego był pod względem sposobu postę-

powania spóźniony o ponad 100 lat. Jego wyprawy łupieżcze na Pomorze 

i na Morawy byłyby naturalne wcześniej. Jednak to właśnie plany łupież-

cze Bolesława z gwarancją szybkiego wzbogacania się zostały entuzja-

stycznie przyjęte przez możnych, a akceptowane przez wszystkich. 

Okrucieństwo było domeną księcia, trzeba jednak przyznać, że ra-

dykalna polityka Krzywoustego zapobiegła rozpadowi państwa. Była 

skuteczna wobec zewnętrznych i wewnętrznych nacisków. Jednakże już 

testament Krzywoustego (z r. 1138) przekreślał jego dotychczasowe za-

sady i był początkiem rozbicia dzielnicowego.  

W roku 1103 Bolesław ożenił się ze Zbysławą, córką księcia Świę-

topełka z Rusi Kijowskiej. Ich wesele trwało 3 tygodnie. Bolesław rozdał 

ogromne ilości darów. 

W r. 1103 Czesi ze Zbysławem najechali na Śląsk, złupili i wzięli 

wielu jeńców. Bolesław upominał brata, ale ten nie reagował. W odwecie 

Bolesław najechał Morawy i je spustoszył. Przeciwstawił się Świętopełk 

z czeskimi rycerzami. Bitwa była niezwykle krwawa. W tym samym roku 

Bolesław jeszcze raz najechał Morawy, sprawił pożogę i ze sławą powró-

cił do kraju. 
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W tymże r. 1103 przybył do Polski legat papieski Gwalo, który od-

wołał dwóch biskupów. Zaraz po jego wyjeździe Bolesław powrócił do 

walki z ościennymi państwami. Zwołał wojska w Głogowie i stamtąd for-

sownym marszem ruszył na Kołobrzeg. Miasto złupił, zabudowania spa-

lił, wziął jeńców. Wkrótce znów ruszył na Pomorze. Wydano mu Święto-

bora, jego krewniaka, który tam egzystował od czasów Bolesława Chro-

brego i odtąd (przynajmniej na pewien czas) Bolesław zaniechał najaz-

dów na Pomorze. 

W r. 1105 odbył się zjazd Bolesława i króla węgierskiego Kolomana, 

na którym umocnili swój sojusz. W tym czasie Pomorze najechał Skarbi-

mir, wojewoda i były piastun Bolesława. Spalił Bytów, zgarnął łupy, wy-

wiódł jeńców. 

W r. 1105/6 Bolesław ze Zbigniewem umówili się na zjazd. Przyrze-

kli sobie wierność i współpracę, ale Zbygniew nie dotrzymał umowy. 

Podczas uczty z nieliczną drużyną młodzieży ze znakomitych rodów wy-

padł do lasu, gdzie akurat była grupa Pomorzan. Z małą ilością drużynni-

ków rzucił się na nich. Zwyciężył, ale wytracił własną drużynę, czym za-

służył sobie na naganę ze strony rodziców młodzieży. Bolesław wezwał 

ich do zemsty na Pomorzanach. Gdy już ruszył, doszła ich wieść, że wła-

śnie Czesi najechali Polskę. W tej sytuacji podzielił wojsko: część wysłał 

na Pomorzan, a sam z pozostałymi zaczaił się na Czechów. Ci jednak, gdy 

dowiedzieli się, że Bolesław na nich czeka, zrezygnowali i wrócili do 

kraju. W tych walkach Zbigniew współpracował z wrogami Bolesława, 

ostrzegał ich, brał od nich dary, sam dawał dary. W kraju to było po-

wszechnie wiadome i źle widziane. 

Na Śląsku w tym czasie ktoś podpalił Koźle. Bolesław zaraz się tam 

udał, obawiając się, że Czesi zechcą przejąć to miasto. Stamtąd napisał 

do Zbigniewa, żeby się włączył do obrony państwa, a on Bolesław będzie 

go chronił, ale Zbigniew nie odpowiedział i nadal knuł z wrogami prze-

ciw Bolesławowi. W międzyczasie wpadły w ręce Bolesława listy brata 

dowodzące jego zdrady w latach 1106/7. 
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Bolesław otoczony przez Czechów, Pomorzan i wojsko Zbigniewa 

zwrócił się o pomoc do Kolomana i Świętopełka (teścia). Nie doszło do 

walki, bo się go przeciwnicy bali. W tej sytuacji zawarł przymierze z Cze-

chami i postanowił wypędzić Zbigniewa z kraju. Jeszcze zdobył Kalisz, 

którego załoga wierna była Zbigniewowi. Aresztował w Spycymierzu ar-

cybiskupa Marcina, opanował Łęczycę. Tam przybyła pomoc z Węgier 

i Rusi. Pojmał Zbigniewa, który nagle w obecności księcia Jarosława i bi-

skupa krakowskiego Baldwina oświadczył Bolesławowi posłuszeństwo, 

uznał się podległym bratu i i przysiągł, że nigdy mu nie będzie przeciwny, 

lecz we wszystkim posłuszny. W tej sytuacji Bolesław zostawił mu Ma-

zowsze, jako lenno. W obliczu zgody Węgrzy i Rusini wrócili do swoich 

ojczyzn. 

Zimą Bolesław najechał Pomorze i oblegał Białogard. Nakazał bu-

dować machiny oblężnicze i w ciągu kilku dni zdobył miasto. Następnie 

skierował się na Kołobrzeg. Mieszczanie sami wyszli i poddali się. 

Książę Pomorzan ofiarował Bolesławowi swoje rycerskie usługi. Bole-

sław jeździł po Pomorzu i uznał je sobie poddanym, bez walki. 

Tej zimy 1107/8 Bolesław wygnał Zbigniewa z królestwa i całe pod-

dał swej władzy. 

W r. 1108 Bolesław najechał Prusy. Nikt nie stawiał mu oporu, więc 

złupił kraj i wziął wielu jeńców. Nie było tam organizacji państwowej, 

chyba ze względu na bagna i jeziora na całej połaci tego kraju, gdzie 

trudno budować miasta i zamki. W tym czasie Pomorzanie napadli na 

Polskę. Zdarzyło się, że przybyli do świątyni, gdzie arcybiskup Marcin 

szykował się do podróży. Spłoszony kapłan z jego świty wypadł ze świą-

tyni, a Pomorzanie biorąc go za arcybiskupa porwali go z podróżnymi 

ołtarzami, szatami liturgicznymi i naczyniami. Arcybiskup Marcin tym-

czasem uciekł na strych. Pomorzanie, gdy się zorientowali w pomyłce, 

wypuścili kapłana z ukradzionymi przedmiotami liturgicznymi. 

W tymże 1108 r. doszła Bolesława wieść, że Morawianie zamierzają 

opanować Koźle. Polecił więc zająć Racibórz. Sam zaś ruszył na łowy. 



 

74 

Także w tym roku cesarz Henryk IV najechał na Węgry. Zgodnie 

z umową z królem Kolomanem Bolesław natychmiast zaczął niepokoić 

Czechy, by cesarz musiał tam interweniować. Bolesław palił miasta cze-

skie i kasztelanie, ale musiał się cofnąć, bo Pomorzanie właśnie zajmo-

wali jego grody. Oblegli Ujście nad Notecią. Gród ten zdobył podstępem 

Gniewomir z Czarnkowa. Rozgłaszał on, że Bolesław wpadł w ręce 

Niemców. Tymczasem Bolesław w krótkim czasie znalazł się w Ujściu. 

Zaraz też zdobył następny gród – Wieluń nad Notecią. Mimo mężnej 

obrony i gwarancji bezpieczeństwa, zdobywcy wycięli w pień obrońców, 

nie słuchając swego księcia. Teraz ten gród Bolesław umocnił i obsadził 

swoimi ludźmi. 

Latem 1109 r. Pomorzanie napadli na Mazowsze. Wzięli łupy i nie-

wolników. Komes Magnus stanął im na drodze, wprawdzie z niewielkimi 

siłami, ale łupy i niewolników zdołał odebrać i wielu tam Pomorzan po-

legło. Mazowszan wspierał biskup płocki Szymon modlitwą i błogosła-

wieństwem. 

Bolesław w odwecie najechał Pomorze, oblegał Czarnków, kazał go-

tować niezwykłej wielkości machiny oblężnicze, w ten sposób zmusił 

miasto do poddania i włączył je do swego państwa. Władcę grodu Gnie-

womira ochrzcił, będąc jego ojcem chrzestnym. Również książę Pomorza 

uznał się poddanym Bolesława. Jednak obaj Pomorzanie wkrótce wrócili 

do pogaństwa. 

W r. 1109 w dzień św. Wawrzyńca (10 sierpnia) miała miejsce wielka 

bitwa w pobliżu Nakła. Bolesław otoczył gród i szykował machiny ob-

lężnicze. Obrońcy wystąpili do Bolesława, by poczekał nieco, bo mają 

nadejść obrońcy grodu. Jeśli nie nadejdą w oznaczonym czasie, miasto 

się podda. Nadeszli, w dużej ilości, ale pieszo. W bitwie większość zgi-

nęła z ręki wojsk Bolesława. Nakło i inne grody poddały się Bolesławowi. 

Wtedy właśnie Zbigniew zwrócił się o pomoc do cesarza. Koalicja 

papieża i króla niemieckiego zorganizowała w r. 1109 wyprawę wojenną 

przeciw Bolesławowi. Cesarz Henryk IV zwrócił się do Bolesława, by 
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oddał połowę królestwa Zbigniewowi, jemu zaś płacił 300 grzywien try-

butu lub tyluż rycerzy na wyprawy wojenne, albo szykował się do wojny. 

Jej celem było zajęcie Polski, zabicie Bolesława Krzywoustego, osadze-

nie na tronie Zbigniewa, zwasalizowanie państwa polskiego, narzucenie 

trybutu i świętopietrza, wymuszenie dostarczania hufców na wyprawy 

wojenne. Bolesław odrzucił groźby i oświadczył, że czeka na rozprawę 

zbrojną. Odpowiedział, że „chybabyśmy babami byli, nie mężami, gdy-

byśmy nie bronili wolności naszej...”  

Udział w wyprawie w 1109 r. na Polskę brali feudałowie świeccy 

i duchowni ze swoimi hufcami zbrojnymi. Cesarzowi pomagał Zbygniew 

i Czesi. Zbigniew zapewniał cesarza, ze niewielu będzie mu stawiało 

opór. Cesarz wkroczył do Polski w sierpniu 1109 r. Pierwszy na drodze 

był dobrze przygotowany do obrony Bytom (lubuski), który godnie przy-

witał napastników. Bolesław akurat był z wyprawą na Pomorzu. Natych-

miast ruszył przeciw cesarzowi. Szczególnie pieczołowicie kazał strzec 

brodów na Odrze, także w Głogowie. Jednak cesarz wyszukał mniej 

znaną przeprawę i znalazł się po polskiej stronie. Zagarnął przybyłe woj-

sko polskie, ale niewiele to mu pomogło. Przybysze pod wodzą króla 

Henryka rozłożyli się pod Głogowem, gdzie im Bolesław podjazdami do-

kuczał. Henryk nakazał przywiązać zakładników głogowskich do machin 

oblężniczych i tak gród atakował. Przekonywał Głogowian, że jeśli zdo-

łają doprowadzić do pokoju, to zakładnicy wrócą do domów. Bolesław 

zagroził głogowianom, że za poddanie miasta grozi im z jego strony szu-

bienica. Głogowianie ze stratą zakładników gród obronili. Przy wydatnej 

pomocy wojów Bolesława, którzy nie dawali spokoju napastnikom. 

Każdy z nich, który się z szeregów oddalił, choćby nawet z większym 

orszakiem – już nie wracał. Swoich zabitych Niemcy odsyłali na wozach 

do ojczyzny, Czechów chowano pod Głogowem. Cesarz widząc zmęcze-

nie swoich ludzi, wysłał poselstwo do Bolesława z propozycją zawarcia 

pokoju. Wobec męstwa Bolesława zaproponował, by zapłacił mu trybut 

300 grzywien, a on wróci do kraju. Gdyby zaś odmówił, to cesarz zagroził 
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napadem na Kraków. Propozycja oczywiście została odrzucona i cesarz 

musiał wrócić do ojczyzny tylko z trupami za cały trybut. Sojusznikiem 

cesarza był Świętopełk, książę czeski, który zginął z ręki mało znaczą-

cego Czecha. Tenże Świętopełk zawdzięczał swoje księstwo Bolesła-

wowi, któremu obiecał sojusz, ale słowa nie dotrzymał. Na pomoc Bole-

sławowi z całej Polski przybywały posiłki, także ruskie, partyjskie i wę-

gierskie. Bolesław wciąż dręczył najeźdźców podjazdami. W tymże r. 

1109 odbyła się wielka bitwa pod Wrocławiem. Wojska napastników były 

zakute w żelazne zbroje. Specjalnością rycerzy Bolesława były łuki z za-

trutymi grotami, które przebijały nawet grube pancerze. Koń zraniony 

trucizną szybko ginął. Bolesław zwyciężył. Henryk uciekł, Bolesław 

wziął wielu jeńców. Wieść niesie, że Bolesław własnych zabitych zebrał, 

a tamtych psy jadły. Stąd nazwa pola bitwy „Psie Pole”. Po tej klęsce 

Henryk zaprosił Bolesława do Bambergu na rozmowy pojednawcze. 

Chciał mieć gwarancję, że Bolesław pod jego nieobecność nie najedzie 

kraju. W wyniku tej i następnej wizyty Bolesław zwolnił jeńców niemiec-

kich i obiecał wziąć udział w wyprawie na koronację Henryka na cesarza 

do Rzymu, ale do tego nie doszło. Jednak Polska już nie była napasto-

wana przez cesarza, a pokój zawarty w Bambergu był dochowany. 

Po pozbyciu się cesarza Bolesław ruszył w odwecie przeciwko Cze-

chom. W r. 1109 osadził w Pradze swojego krewniaka Borzywoja. Po po-

wrocie z Czech udał się jeszcze na Pomorze, gdzie zrównał z ziemią i spa-

lił trzy grody i wiele złupił. Potem dał wytchnąć swoim wojom. 

Tymczasem Zbigniew zwrócił się do Bolesława o wydzielenie mu 

kilku grodów. Obiecał przy tym całkowitą uległość jako jego wasal. Po-

woływał się na głos Bolesława w sprawie czeskiego księcia Sobiesława, 

który otrzymał od brata w r. 1111 gród z prowincją. 

Ta prośba i interwencja cesarza w imieniu Zbigniewa sprawiła, że 

jednak w r. 1112 Bolesław zezwolił na powrót brata do kraju, jako wasala 

bez praw suwerennych, pod deklarowanymi przez niego warunkami. 
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Tymczasem jednak Zbigniew wrócił do kraju triumfalnie, z orkiestrą i ob-

nażonym mieczem jako suweren. To postępowanie Zbigniewa było nie-

zrozumiałe. Czy miał zamiar podstępem zamordować Bolesława? Nie ma 

na to żadnych dowodów. Jednak rozgniewany Bolesław uwięził go i ośle-

pił. Zbigniew wkrótce zmarł na przełomie 1112/1113 r. Ten czyn Bole-

sława wywołał powszechne oburzenie. Były głosy, że Bolesław powinien 

zostać pozbawiony tronu. Po oślepieniu Zbigniewa arcybiskup gnieźnień-

ski Marcin rzucił klątwę na króla Polski. Bolesław odbył pokutę, by zdjąć 

tę klątwę. Pościł publicznie 40 dni, leżał na ziemi w popiele i włosiennicy. 

Biskupi i kapłani odprawiali msze pokutne w jego intencji. Dawał wiele 

darów kościołom i klasztorom. Odbył pielgrzymkę do św. Idziego i do 

św. Stefana byłego króla Węgier. Szedł na Węgry pieszo w ostrym poście, 

odprawiając godzinki. Obmywał nędzarzom nogi. W drodze biskupi a na-

wet król Koloman wychodzili mu naprzeciw. Tak ujawniali się przyja-

ciele Bolesława. Wszędzie składał ofiary w kościołach. Wróciwszy do 

kraju nadal pokutował, aż do r. 1113. Zaraz przybył do grobu św. Wojcie-

cha. Tam złożył kościołowi wielkie dary, a księżom ufundował nowe 

szaty liturgiczne. 

Gdy Bolesław nikogo nie najeżdżał, umacniał swe grody. Margra-

biowie (nawet poza wiedzą Bolesława) wyłapywali napastników i gubili. 

Bolesław swoją polityką pomorską pozyskał sobie wielu zwolenników. 

W 1112 r. ruszył na Wyszogród, który się poddał. Przejął gród dla siebie, 

umocnił go i ruszył na Nakło. Ale tam nie poszło tak łatwo, bo Pomorza-

nie dobrze przygotowali się do jego obrony. Trzy razy spalili mu machiny 

oblężnicze, jednak w końcu widząc, że Bolesław nie ustąpi, poddali Na-

kło, a Bolesław pozwolił im odejść wolno. 

Od połowy XI w. kością niezgody między Piastami a czeskimi Prze-

myślidami był Śląsk. Ci ostatni rościli sobie pretensje i Piastowie płacili 

im daninę. Śląscy książęta trzymali stronę cesarską, czyli czeską. Za to 

Bolesław często najeżdżał Morawy, a Czesi Śląsk. W r. 1114 w Nysie 

został zawarty pokój i na kilka lat najazdy ustały. 
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Sprawa zabicia brata ciągnęła się za Bolesławem do końca jego ży-

cia, a i wiele wieków po śmierci. Anonim pisał, że nieszczęściem jest, 

gdy dwaj rządcy kraju mają różny pogląd na rządzenie i się z sobą nie 

zgadzają. 

Na północy Pomorzanie ufni w bagna, które ich otaczały, co jakiś 

czas zrywali swą zależność od Polski. Wspierały ich w tym ze wschodniej 

strony plemiona pruskie a z zachodu Słowianie Nadłabscy. Bolesław ode-

brał Pomorzanom grody strzegące przejść przez Noteć (Nakło, Czarn-

ków, Santok). Po roku 1113 nieustanne najazdy Bolesława pozwoliły mu 

Pomorze schrystianizować i je od siebie ostatecznie uzależnić. 

W r. 1111/1112 Bolesław Krzywousty wkroczył do Prus. Służyły mu 

zamarznięte jeziora i bagna. Grabił, łupił i palił. Zebrał bogate łupy, wielu 

niewolników, mężczyzn i kobiet, chłopców i dziewcząt. Bitwy żadnej nie 

odbył, choć jej pragnął, bo nikt mu oporu nie stawiał. Pomorze i Prusy 

przymuszane przez Bolesława Krzywoustego do wiary chrześcijańskiej 

przyjmowali ją, potem jednak szybko wracali do pogaństwa. 

W r. 1115 Bolesław poślubił (po śmierci swej pierwszej żony Zby-

sławy, matki Władysława Wygnańca), niemiecką księżniczkę Salomeę 

von Bergen, co go przybliżyło do Niemiec. Wzmocniła ten związek chry-

stianizacja Pomorza przy pomocy biskupa z Bambergu Ottona i małżeń-

stwo syna Władysława z księżniczką austriacką. Także hołd złożony ce-

sarzowi Lotarowi III w Merseburgu, który budził wielce wymowną kon-

trowersję, dotyczył bowiem Rugii, której Bolesław nie posiadał. To zbli-

żenie z Niemcami źle zostało przyjęte przez możnego – jednego z Awdań-

ców, Skarbimira, który wywołał bunt i za to został przez Bolesława ośle-

piony. 

Kronikarze wyliczyli, że Bolesław wygrał 47 bitew. Klątwa nało-

żona na Bolesława z chwilą jego śmierci przestawała obowiązywać. 

Ale po tych doświadczeniach Polska już nie była niepokojona najaz-

dami przez Niemców. Nastąpiło drugie spotkanie w Bambergu i układy 

pokojowe. Sławny testament Bolesława został tam na nim wymuszony 
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klątwą przez papieża Innocentego II, aby przed śmiercią Bolesława osła-

bić Polskę. 

Obok Krakowa ważną rolę odgrywają miasta: Wrocław, Sando-

mierz, Gniezno i Płock – były to główne siedziby królestwa (według 

Galla Anonima). 

Bolesław Krzywousty zmarł w r. 1138 
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ZAKOŃCZENIE 

Nasze rozważania koncentrujemy na monarchii wczesnopiastow-

skiej (Mieszko I – Bolesław Krzywousty), a przedstawiając wcześniejsze 

wydarzenia i kulturę, próbowaliśmy pokazać złożoność naszych słowiań-

skich korzeni i na tym tle źródła i bogactwo postaw i procesów. 

Dla monarchii wczesnopiastowskiej warto jednak dokonać podsu-

mowania jak niżej, gdyż nie zawsze zgadzamy się z akademicką (szkolną) 

wersją naszej historii, co ukazaliśmy we fragmentach wcześniej: 

1. Przyjmuje się dla tego okresu 7 władców, my uważamy, że było ich 

13 (7 oraz Bezprym, Dytryk, Otton, Bolesław Zapomniany, Masław, 

Zbigniew. Zwraca uwagę fakt, że z wyjątkiem Bolesława wszyscy 

oni występują na kartach historii). 

2. Oficjalna historiografia nie zajmuje się bliżej kryzysami tej monar-

chii tj.: 

a) wojną religijną za jaką musimy przyjąć wydarzenia lat 1031-

1047 (a nie zwykłą pogańską reakcję, za która można przyjąć 

bunt roku 1022) oraz: 

 podział na 3 dzielnice w l. 1032-1033, 

 załamanie państwowości w l. 1038-1040 (mimo prób Ma-

sława), 

 podział na 2 części w l. 1040-1047, 

 podziałem na 3 części w l. 1097-1102 i na 2 części w l. 1102-

1106. 

b) klątwami i interdyktami rzucanymi na kraj i jego władców: 

 z r. 1002 na Bolesława (I) Chrobrego i Mieszka II, 

 z r.1038 na Bolesława (II) Zapomnianego, 

 z r. 1079 na Bolesława (III) Śmiałego, 

 z r. 1111 na Bolesława (IV) Krzywoustego. 
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3. Przyjęliśmy za oficjalną historiografią korzyści z przyjęcia rytu 

rzymskiego (chrztu Polski), teraz pora zastanowić się nad stratami: 

 rozbite zostały dotychczasowe związki rodowo-plemienne, 

a tempo zmian było błyskawiczne, skoro Kazimierz Odnowiciel 

musiał zrezygnować z drużyny i zastąpić ja wojami na prawie 

rycerskim, tj. feudalnym; 

 rozbudowa ucisku fiskalnego przez podatki na rzecz Kościoła: 

dziesięcina, ofiara dla papieża, intencje mszalne, kolęda, prawo 

pierwszej nocy (? faktycznie podlegające wykupieniu), 

 poddanie władzy państwa wpływom duchownych, nie zawsze re-

prezentujących interesy naszego kraju. 

4. Analiza T. Millera, „Trzy tysiące lat państwa polskiego, jakiego nie 

znamy”; Bielsk Podlaski 1064-2000; który przyjmuje, że Dagome to 

nie imię Mieszka a skrót trzech wyrazów: tj. D „Domine – Panie; ago 

– kieruj; me – mną”, czyli PANIE, KIERUJ MNĄ. Dalej pojawia się 

problem autorstwa wymieniona jest tylko Oda i jej synowie Mieszko 

i Lambert, a gdzie Mieszko I i Bolesław? 

Jest rzeczą wysoce zastanawiającą to, że Mieszko I przyjmując 

chrzest, nie został uhonorowany jak chociażby węgierski Stefan, tzn. 

uznany za świętego i koronowany, mało tego o tym przecież bardzo istot-

nym fakcie nie mamy bliższych informacji ze źródeł zachodnioeuropej-

skich. 

By było ciekawiej Bolesław Śmiały jest jedynym władcą polskim, 

któremu Kościół przyznał tytuł „czczony” (pierwszy stopień, następny to 

„błogosławiony”, zaś ostatni to „święty”), a o którym to fakcie nie wspo-

minamy. 

Mamy więc kolejne przykłady manipulowania wydarzeniami, wręcz 

z ich świadomym przemilczaniem. 
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Powyższa próba rekapitulacji określonych fragmentów dziejów 

wczesnopiastowskiej monarchii ma ukazać i skłonić do własnych rozwa-

żań, szczególnie teraz, gdy z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodle-

głości próbujemy poznać naszą przeszłość – oby bez uproszczeń i przei-

naczeń, jak to wykazaliśmy miało miejsce w przeszłości. 
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