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Wst�p, czyli o tratwie na rzece czasu

Przyznam si�, �e mam problem. Cz��	 Czytelników (Wirtualnych
S�uchaczy) mojej kolejnej opowie�ci zapewne bra�a udzia� w podró-
�ach w �wiat filozofii i politologii. Ci wytrawni podró�nicy doskona-
le znaj
 genez� tych ekspedycji wraz z regu�ami, które nimi rz
dz
.
Nowym adeptom nale�a�oby wi�c poleci	 lektur� wst�pów do tam-
tych ksi
�ek – i od razu przej�	 do rzeczy. Ale na �wiecie jest przecie�
znacznie wi�cej ksi
�ek ni� ludzi, którym chcia�oby si� je czyta	. Nie
mo�na wi�c nakazywa	 komu�, kogo akurat interesuj
 dzieje Polski,
by szuka� ksi
�ki o filozofii i czyta� w niej jaki� wst�p. �aden normal-
ny cz�owiek tego nie zrobi (prócz przysz�ych badaczy mojej twórczo-
�ci, ale tych trudno b�dzie zaliczy	 do normalnych ludzi). Powtórz�
wi�c podstawowe zagadnienia w najwi�kszym skrócie i dodam nowe,
ju� odnosz
ce si� wy�
cznie do podró�y w �wiat historii Polski.

Przez ponad 	wier	 wieku pracowa�em jako nauczyciel historii
(cho	 zakres mojego dydaktycznego „ra�enia” obejmowa� tak�e po-
litologi�, europeistyk�, sztuk�, filozofi� i geografi� kulturow
). By-
�em przy tym niepoprawnym mi�o�nikiem dygresji. Ka�de bardziej
interesuj
ce zagadnienie stara�em si� ukaza	 z punktu widzenia ró�-
nych nauk humanistycznych, by przekona	 s�uchaczy, �e historia to
nie jest spis dat do wkucia na pami�	, lecz zestaw problemów do
zrozumienia. Taka postawa powodowa�a, �e ledwie zd
�a�em z ter-
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minow
 „realizacj
 materia�u”. No có�: albo si� przerabia has�a z pro-
gramu nauczania, albo si� uczy. Chyba jednak wybra�em w�a�ciw

drog�. W ko�cu to za zach�t
 moich w�asnych uczniów spisa�em te
rozwa�ania.

A wiecie dlaczego zamiast dyktowa	, zadawa	 i odpytywa	 (jak
na uczciwego belfra przysta�o) lubi�em troch� niekonwencjonalnie
dywagowa	?  Po pierwsze, nie chcia�em zanudzi	 si� w pracy. Po
drugie, bardzo nieskromnie stwierdz�, �e jestem chyba prawdziwym
humanist
. Humanista to maniak nauczania. B�dzie naucza� nie tylko
w szkole lub na uczelni, lecz tak�e go�ci u cioci na imieninach, kole-
gów podczas picia wódki, wspó�pasa�erów w podró�y lub pacjentów
siedz
cych w poczekalni u lekarza. Humanista nie tylko wi�cej wie,
nie tylko g��biej uczestniczy w kulturze, ale tak�e pragnie, by i inni
wi�cej wiedzieli i uczestniczyli we wspólnocie ducha bardziej �wia-
domie. Humanista cierpi, gdy obserwuje, jak jego bli�ni (krewni, ko-
ledzy, rodacy) s
 manipulowani przez cynicznych kreatorów opinii.
Widzi, �e podatno�	 na manipulacj� bierze si� z niewiedzy i stara si�
obszary ignorancji eliminowa	. Pracowicie wyja�nia powik�ania dzie-
jów, t�umaczy znaczenia poj�	, prostuje faktograficzne przek�ama-
nia, rozwiewa uprzedzenia... A wszystko to czyni bezinteresownie.
Gorzej! Jeszcze za to p�aci. miej
 si� z niego, nazywaj
 besserwis-
serem (z niemiecka: lepiej wiedz
cym), b�agaj
, by ju� niczego nie
t�umaczy� i pozwoli� innym pozosta	 w b�ogiej nie�wiadomo�ci fak-
tycznego stanu rzeczy.

Jednak najbardziej fascynuj
cym wyzwaniem by�a dla mnie  ko-
nieczno�	 prze�amania umys�owej inercji m�odych ludzi, zdolnych
poj
	 zasady matematyki wy�szej lub biologii molekularnej, fizyki
atomowej i informatyki, a równocze�nie przekonanych, �e zrozumie-
nie dziejów „tego kraju” jest ponad ich si�y. W takiej sytuacji wst�po-
wa� we mnie duch przekory: zatrzymywa�em si� przy najbardziej spor-
nych zagadnieniach, uzmys�awia�em, �e w ogóle s
 one sporne (cho	
naucza si� ich jako bezdyskusyjnych dogmatów), by wywo�a	 sprze-
ciw i spowodowa	 umys�owy ferment. Z regu�y mi si� udawa�o, gdy�
historia jest pasjonuj
ca. Co najwy�ej mo�e by	 �le nauczana. Czasami
udawa�o mi si� a� za bardzo. Dochodzi�y do mnie sygna�y z rodzin-
nych domów moich m�odych rozmówców. Wpierw by�y to z regu�y
g�osy oburzenia: co za herezje si� w tej szkole opowiada! Pó�niej
cz�sto nast�powa�y s�owa uznania: nigdy by�my nie przypuszczali, �e
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nasz syn (nasza córka) z w�asnej woli we�mie do r�ki ksi
�k� Paw�a
Jasienicy, Normana Daviesa lub innego autora, który na temat historii
nie gl�dzi, lecz (twórczo i kontrowersyjnie) debatuje.

 Nasza podró� b�dzie w�a�nie tak
 debat
. Mój drogi Wirtualny
S�uchaczu (Wirtualna S�uchaczko) lub Konwencjonalny Czytelni-
ku (Konwencjonalna Czytelniczko) nie spodziewaj si� nadzwyczaj-
nych utrudnie�. Nie przewiduj� rozwa�a� ogólnych na temat �róde�
historycznych i konstruowania na ich podstawie procesu dziejowe-
go, analizy poj�cia faktu i filozoficznego sensu politycznych prze-
mian. Powiem wam w zaufaniu, �e je�eli do�	 licznie we�miecie
udzia� w podró�y w �wiat historii Polski, by	 mo�e wydawca tej
ksi
�ki wy�le nas w podró� w �wiat historii w ogóle – i wtedy podej-
miemy zagadnienia dotycz
ce historiozofii, historiografii oraz meto-
dologii historii.  Nie b�d� ci� tak�e m�czy	 uj�ciem problemowym.
�adne tam takie: terytorium Polski na przestrzeni dziejów, struktury
spo�eczne na tle przeobra�e� gospodarczych, ewolucja modelu ad-
ministracyjnego w epoce feudalizmu... B�d� podró�owa	 tak, jak
Pan Bóg przykaza�: w porz
dku chronologicznym, który podkre�la
rozgrywanie si� historii w czasie.

Czas jest bowiem �ywio�em dziejów. Tak jak statki p�ywaj
 po
morzu, tak losy spo�eczno�ci ludzkich p�yn
 w rzece czasu. Bardzo
poetycko to wysz�o? Ale niech zostanie, gdy� odarcie tego stwier-
dzenia z patosu bynajmniej go nie uniewa�nia. Czas jest okrutnym
�ywio�em. Jeste�cie jeszcze m�odzi. Ludzie m�odzi to tacy, którym
si� wydaje, �e s
 nie�miertelni. Dla nie�miertelnych czas nie istnieje.
Ale on niestety istnieje. Przekonacie si� o tym wkrótce. Najdalej za
jakie� dwadzie�cia lat. A to b�dzie za chwil�. Uwierzcie mi na s�owo
– i ju� si� do tej chwili przygotowujcie. Sposobem na sprostanie
wyzwaniu czasu, który wszystko kwestionuje i bezwzgl�dnie spycha
ku nico�ci, jest pami�	. Pami�	, czyli indywidualna historia ka�dego
(i ka�dej) z nas: �wiadomo�	 wzrusze�, osi
gni�	 i do�wiadcze�. Te
prze�ycia wci
� si� kumuluj
 i wype�niaj
 przestrze� za nami, która
si� wyd�u�a, stanowi
c przeciwwag� dla pe�nej planów i nadziei prze-
strzeni przed nami, która si� nieub�aganie skraca.

W przypadku zbiorowo�ci ludzkich t
 pami�ci
 jest historia. Mó-
wi
c bardziej precyzyjnie: historia jest zapisem zbiorowej pami�ci.
Albo jeszcze dok�adniej: jest nauk
 badaj
c
 ów zapis. Ale mieli�my
nie wnika	 w teoretyczne podstawy historii, wi�c zosta�my przy uto�-
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samieniu jej ze zbiorow
 pami�ci
. Mo�e by	 to pami�	 ca�ej ludzko-
�ci (dzieje powszechne), naszego kontynentu lub kr�gu kulturowego
(historia cywilizacji �aci�skiej lub Europy), wreszcie danego narodu.
Pragn� przekona	 was, �e historia narodowa jest „histori
 pierwsze-
go kontaktu”. Pami�	 indywidualna zakotwiczona jest w pami�ci ro-
dzinnej, a ta – w narodowej. Nie bez powodu podczas naszej podró�y
w �wiat politologii zauwa�yli�my, �e naród mo�na traktowa	 jako „ro-
dzin� rodzin”.

Historia narodowa je�eli nie jest wspominanym powy�ej statkiem,
to jest przynajmniej tratw
, która wiezie nas wraz z nasz
 pami�ci

przez otch�a� czasu. Czym tratwa jest solidniejsza, tym lepiej. Je�eli
j
 zuba�amy, mo�e si� ona okaza	 tylko belk
, której b�dziemy si�
rozpaczliwie trzyma	 w obawie przed zatoni�ciem. Inni mog
 nas
�askawie wci
gn
	 na swoj
 tratw�, mo�emy si� te� na ni
 cicha-
czem wdrapa	 o w�asnych si�ach – ale na cudzej tratwie zawsze b�-
dziemy obcymi. Nasza indywidualna i rodzina pami�	 nie b�dzie
pasowa	 do nieznanych nam regu�. Rodzinna pami�	 w ci
gu dwóch
lub trzech pokole� dostosuje si� do zmienionej sytuacji i nawet wzbo-
gaci nowe �rodowisko, ale ty osobi�cie niechybnie zap�acisz za brak
troski o w�asn
 tratw� nie tylko poczuciem wyobcowania, ale i po-
mniejszeniem swych szans �yciowych. Mo�na uparcie deklamowa	
o zmniejszeniu znaczenia to�samo�ci narodowej we wspó�czesnym
�wiecie, tym niemniej na ka�dej tratwie eksponowane role spo�eczne
s
 zarezerwowane dla swoich. To jest zgodne z genetycznie zakodo-
wanym instynktem, który mamy wspólny z mniej rozumnymi krew-
nymi w �wiecie istot �ywych, dlatego rodzina i naród, cho	 dzi� upar-
cie kontestowane, og�aszane za przestarza�e i zniewalaj
ce, s
 nadal
pierwotnymi, naturalnymi i podstawowymi grupami spo�ecznymi.
Trzeba wi�c poszczególne belki naszej narodowej tratwy dobrze spoi	
wi�zami pami�ci.

To, co powy�ej powiedzia�em, nie oznacza, �e jestem zwolenni-
kiem takiej koncepcji historii narodowej, jaka obowi
zywa�a przez
ca�y XIX wiek i pierwsz
 po�ow� XX wieku (od epoki napoleo�skiej
do ko�ca drugiej wojny �wiatowej). W tamtym czasie historia pe�ni�a
rol� rezerwuaru mitów o w�asnej wielko�ci pobudzaj
cych nacjona-
listyczn
 gor
czk�. Historia narodowa by�a czym� w rodzaju spra-
wozdania z zawodów, podczas których narody walcz
 o dominacj�.
W�asne przewagi nale�y wi�c rozdyma	, pora�ki – pomniejsza	, przy-
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pisywa	 sobie zas�ugi innych, nie przyznawa	 si� do tego, �e cokol-
wiek warto�ciowego zawdzi�cza si� innym narodom, nie przeprasza	
za w�asne winy, oskar�a	 innych bez próby zrozumienia ich punktu
widzenia. Wszystko w dziejach ludzko�ci, co zwi�ksza�o pot�g� na-
szego narodu, nale�y uwa�a	 za dobre, a wszystko, co t� pot�g� mo-
g�oby pomniejsza	, nale�y pot�pia	. Taka historia by�a naprawd� nie-
bezpieczna, co pokaza�y dwie wojny �wiatowe. Nie nale�y jednak
przesadza	 w drug
 stron� (co w Europie sta�o si� modne po 1945
roku). Z kolei historia narodowa, która wypiera si� w�asnych osi
-
gni�	 i wci
� przeprasza za prawdziwe i domniemane winy, a osta-
tecznie za to, �e dany naród w ogóle o�miela si� zajmowa	 miejsce
pod s�o�cem, jest histori
 chor
 i jak ka�da choroba, albo doprowadzi
do �mierci pacjenta, albo do ozdrowie�czego przesilenia. Takie prze-
silenie mo�e by	 jednak gro�ne, gdyby patriotyzm poni�anego narodu
przeobrazi� si� w nacjonalizm.

Aby unikn
	 tych niebezpiecze�stw, postaram si� i�	 �rodkiem
drogi: nieraz wypuszcz� troch� powietrza z naszego polskiego balo-
nu (za co dostanie mi si� od jednych), innym razem zaprotestuj� prze-
ciw podwa�aniu nale�nej nam narodowej dumy (co wzbudzi nieuf-
no�	 drugich). Ale taki jest los poszukiwaczy prawdy. Nie zapisuj

si� do �adnej partii i w spornych sytuacjach siedz
 okrakiem na bary-
kadzie.  A do takich frajerów strzelaj
 z obu stron.

Chyba bez przerwy b�d� na tej barykadzie siedzia�, gdy� planuj�
podj
	 g�ównie tematy polemiczne. Nie zamierzam prezentowa	 ci
-
g�ego wyk�adu dziejów Polski. Nie ma po prostu na to miejsca. I nie
chce mi si� tego robi	: jest to sprzeczne z natur
 dygresji. Idealny
(Wirtualny) S�uchacz mojej gaw�dy powinien zna	 histori� Polski na
elementarnym poziomie, a moje uwagi traktowa	 jako uzupe�nienia
dla koneserów. Je�eli jednak dany S�uchacz lub Czytelnik nie tolero-
wa� bezpo�redniego kontaktu z podr�cznikiem do historii? Te� zach�-
cam do udzia�u w naszej wyprawie. Dzieje Polski b�d
 dla nas krain

do odkrycia, b�d
 w�a�nie �wiatem ze wzgórzami i dolinami. Wdra-
piemy si� na trzy wzgórza, z których otwieraj
 si� panoramiczne
perspektywy. Z pierwszego punktu widokowego dostrze�emy za-
mglone i s�abo widoczne z powodu oddalenia zarysy tego, co by�o
dawno. Dowiemy si�, sk
d przychodzimy, jaki baga� d�wigamy na
plecach (czy nam si� to podoba, czy nie), gdzie by�o  nasze pocz
tko-
we miejsce na ziemi. Drugi punkt widokowy pozwoli nam obserwo-
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wa	, jak w mi�dzyczasie, mi�dzy starymi a nowymi laty, stawali�my
si� nowoczesnym narodem. Wreszcie dotrzemy na taras widokowy,
na którym sami b�dziemy nieodwo�anie przebywa	 a� do �mierci.
Jest to nasze „teraz”, jest to miejsce, gdzie sami wyst�pujemy na sce-
nie �wiata, w dramacie zatytu�owanym „nasze �ycie”. Mo�e zagramy
nasz
 rol� lepiej, je�eli b�dziemy �wiadomi tego, co zaprezentowali
nasi poprzednicy?
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Ksi�stwo czy królestwo?

Kolejnym rozdzia�om nada�em tytu�y o charakterze literackich hase�. Nie nios
 one
informacji o chronologicznym zakresie i merytorycznej zawarto�ci poszczególnych
rozdzia�ów. Aby u�atwi	 orientacj� podczas naszej podró�y przez dzieje Polski, ka�-
dy rozdzia� b�d� zaczyna� od wskazania zagadnie� w nim zawartych.
Wkraczamy w epok� Piastów*. Monarchowie z tej dynastii w�adali Polsk
 od po-
cz
tku jej �ród�owo po�wiadczonych dziejów a� do 1370 roku. Ten rozdzia� b�dzie
traktowa� o wi�kszo�ci okresu piastowskiego: od Mieszka I do ugruntowania Króle-
stwa Polskiego w 1320 roku.

Przyjaciel cesarza

Je�eli przeci�tnemu Polakowi zada	 pytanie o to, od czego zaczy-
na si� historia Polski, to odpowie, �e od �lubu Mieszka I z D
brówk

(lub bardziej poprawnie: Dobraw
). Uczeni twierdz
, �e
plemiona s�owia�skie, których potomkami (teoretycznie)
jeste�my, przyby�y na ziemie nad Wis�
 i Wart
 prawdo-
podobnie w VI wieku, czyli pod koniec wielkiej w�drówki ludów we
wczesnym �redniowieczu, �e pola�skie pa�stwo w rejonie Gniezna
ukszta�towa�o si� w po�owie VIII wieku, gdy� na to wskazuj
 pozo-
sta�o�ci o�rodków w�adzy, Mieszko musia� by	 wi�c kontynuatorem
dzie�a ojców i dziadów, a nie „ojcem za�o�ycielem”… Profesorowie

1.

* W�adcy z tej dynastii okre�lali si� mianem „przyrodzonych panów Królestwa Pol-
skiego”. Piastami nazwano ich dopiero w XVII wieku.

Mieszko I
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mog
 sobie takie m
dro�ci pisa	 w ksi
�kach i g�osi	 na wyk�adach,
a my i tak wiemy, �e wszystko zacz��o si� od Mieszka i D
brówki.

Ten �lub wi
za� si� z chrztem ksi�cia Mieszka. Wraz z nim now

wiar� przyj�li jego krewni, dworzanie i wojowie z dru�yny przybocz-
nej. Ci ostatni zapewne wkroczyli do grona uczniów Jezu Krysta (jak
to pono	 wtedy mówiono) na zasadzie: do „chrzcielnicy czwórkami
marsz”. Nie by� to wi�c „chrzest Polski” – i to z trzech przyczyn. Po
pierwsze, nie by�o jeszcze Polski tylko pa�stwo Polan, które dopiero
z czasem obejmie swymi granicami ziemie mi�dzy Odr
 na zacho-
dzie i Bugiem na wschodzie, Ba�tykiem na pó�nocy a Sudetami i Kar-
patami na po�udniu. Po drugie, ochrzci	 mo�na tylko konkretnego
cz�owieka, a chrzest pa�stwa lub narodu ma znaczenie przeno�ne. Po
trzecie, realna chrystianizacja ludno�ci zamieszka�ej na zdefiniowa-
nym powy�ej obszarze trwa�a co najmniej do po�owy XIII wieku.
Mimo tych zastrze�e� dokona�a si� rzecz prze�omowa, wyznaczaj
ca
miejsce narodu polskiego na kulturowej mapie �wiata: nasi praojco-
wie przyst
pili do obszaru �aci�skiej christanitas, czyli cywilizacji
zachodnioeuropejskiej ukszta�towanej na fundamencie religii chrze-
�cija�skiej i kultury rzymskiej (�aci�skiej).

Chrzest Polski (rozumiany w�a�nie jako akces do Zachodu) doko-
na� si� w 966 roku za zach�t
 i zgod
 Ottona I*. Wiele lat temu ze
zdumieniem zobaczy�em w niemieckim  atlasie historycznym map�
przedstawiaj
c
 Europ� w X wieku z zaznaczonymi biskupstwami
ufundowanymi pod patronatem Ottona I. W�ród nich by�o i nasze
Gniezno. Jak to? Przecie� Mieszko po to �eni� si� z D
brówk
, by
sprowadzi	 misjonarzy z Czech i unikn
	 uzale�nienia od Niemców.
To patriotyczna bajeczka. Otton by� nie tylko królem niemieckim, ale
tak�e cesarzem, ideowym spadkobierc
 w�adców zachodniej cz��ci
imperium rzymskiego**, kontynuatorem Karola Wielkiego*** od-
powiedzialnym za Ko�ció� i rozpowszechnianie chrze�cija�stwa na
poga�skie peryferie Europy. A �e wi
za�o si� to z rozprzestrzenia-
niem cywilizacji bardziej sprawnej pod wzgl�dem organizacyjnym,
gospodarczym i militarnym, to wiar� w pot��nego „niemieckiego”
Boga warto by�o przyj
	.

* Zagadnienia te porusza�em ju� podczas Podró�y w �wiat politologii.
** Podzielonego na cz��	 zachodni
 i wschodni
 w 395 roku.
*** Koronacja cesarska w 800 roku.
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Mieszko uczyni� to i zaakceptowa� rol� „przyjaciela cesarza”, co
w tamtych czasach oznacza�o, �e cesarz jest zwierzchnikiem (senio-
rem), a w�adca Polan jego poddanym (wasalem, lennikiem). Ten wa-
sal (co nie brzmi zbyt zaszczytnie) w ci
gu nieca�ych trzydziestu
lat po chrzcie zdo�a� do pa�stwa Polan (wspó�czesna Wielkopolska)
przy�
czy	 kraj Pomorzan (Pomorze), Mazowszan (Mazowsze), ple-
miona �l
skie ze l��anami na czele (l
sk), Wi�lan i L�dzian lub
L�dziców (Ma�opolska)1. Te ziemie uj
� �elazn
 r�k
, pobudowa� sie	
grodów, zorganizowa� poka�n
 si�� zbrojn
 i nawi
za� bezpo�rednie
kontakty z Rzymem. Nawet na dworze cesarskim mia� swoich stron-
ników. „Przyjaciel cesarza” prawie niespodziewanie zbudowa� silne
pa�stwo, które od chwili powstania do dzi� ogranicza zakres nie-
mieckiej ekspansji na wschód.

Podzia³ Europy na czêœæ zachodni¹, kulturowo ³aciñsk¹,
o silnie zakorzenionych tradycjach wolnoœciowych,

konstytucyjnych i demokratycznych,
i czêœæ wschodni¹, gdzie wci¹¿ ¿ywa jest bizantyjska

zasada dominacji w³adzy nad obywatelem
– oddzia³ywuje na stosunki w Europie do dziœ.
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Mi�dzy Niemcami a Rusi� (pocz�tek epopei)

Otton III (wnuk Ottona I) w jeszcze wi�kszym stopniu ni� jego
dziadek czu� si� cesarzem, czyli w�adc
 ca�ej chrze�cija�skiej wspól-
noty w Europie Zachodniej (w sensie kulturowym obejmuj
cej tak�e
Europ� rodkow
). Gotów by� zaakceptowa	 taki model europejskie-
go cesarstwa, w którym Niemcy b�d
 tylko jedn
 z wielu cz��ci. Po-
zosta�e cz��ci to Roma (Italia), Galia (Francja) i Sklawinia (czyli
Polska wraz z Czechami). Syn i nast�pca Mieszka I, Boles�aw, który
przeszed� do historii jako Chrobry (po staropolsku:  dzielny, walecz-
ny), móg� nadal by	 „przyjacielem cesarza”, ale ju� nie jako wasal,
lecz równoprawny partner.  Dzi�ki osi
gni�ciom swego ojca czu� si�
na tyle silny, �e móg� rozwa�y	 alternatyw�: czy partycypuje (uczest-
niczy) w projekcie dla Europy konstruowanym przez Niemcy, czy
buduje przeciwwag� dla Niemiec w postaci pa�stwa jednocz
cego
Polaków* i Czechów.

 W 1000 roku podczas spotkania z Ottonem III w Gnie�nie (zjazd
gnie�nie�ski) przychyli� si� do pierwszego rozwi
zania. Gdy jed-
nak w trzy lata pó�niej Otton III zmar�, a jego nast�pca Henryk II
postanowi� broni	 hegemonii Niemiec w ramach cesarstwa i usi�o-
wa� sprowadzi	 Boles�awa do roli wasala, ten odpowiedzia� kontr-
akcj
. Polega�a ona na realizacji drugiego cz�onu powy�szej alter-
natywy. Boles�aw zaj
� Czechy, Morawy, S�owacj� oraz �u�yce,
Mi�ni� i Milsko**. Na po�udniu wyszed� poza Karpaty i Sudety, na
zachodzie poza Nys� �u�yck
 i si�gn
� po obszar w górnym biegu
�aby. W 1018 roku pokojem zawartym w Budziszynie (dzisiejsze
Bautzen) cesarz uzna� polskie nabytki na zachód od Nysy. Jednak
Czechy i Morawy pozosta�y w orbicie Niemiec, a S�owacj� wkrót-

* Mówi
c �ci�le chodzi o Polan i pokrewne im plemiona (wspólna �wiadomo�	 pol-
sko�ci, cho	by w spo�ecznych elitach, pojawi si� dopiero w XII wieku).
** �u�yce, Milsko i Mi�nia to obszary zamieszkane przez S�owian Po�abskich; pó�-
niej to obszar Saksonii, której w�adcy w XVIII wieku b�d
 królami Polski. Dzi� jest
to land (kraj zwi
zkowy) w Republice Federalnej Niemiec.

Projekt dla Europy konstruowany przez Niemcy w ramach cesarstwa
czy przeciwwaga dla Niemiec

w postaci pañstwa jednocz¹cego zachodnich S³owian?
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ce (na tysi
c lat) zaj��y W�gry. Chrobry nie zdo�a� stworzy	 pa�-
stwa jednocz
cego zachodnich S�owian.

W jakiej sytuacji by�o pa�stwo Boles�awa Chrobrego w 1018 roku?
W polskiej tradycji pokój budziszy�ski uchodzi za wielkie zwyci�-
stwo. W ko�cu Chrobry zmusi� Niemców do oddania mu prowincji
na zachód od Nysy (nigdy wcze�niej ani pó�niej Polska nie si�gn��a
dalej na zachód). Ale ani pierwszy, ani drugi cz�on wskazanej powy-
�ej alternatywy nie zosta� zrealizowany. Chrobry szuka� wi�c trzecie-
go rozwi
zania. Zapragn
� rozci
gn
	 swe wp�ywy na Ru�. Jeszcze
w 1018 roku podj
� wypraw� na Kijów. Narodowa legenda otrzyma�a
dalsz
 po�ywk� do budowania s�awy Boles�awa Chrobrego: nie do�	,
�e Niemcy nie mog
 mu w kasz� dmucha	, to jeszcze wyszczerbi�
swój miecz uderzaj
c nim w bramy Kijowa.

Boles�aw Chrobry nie by� ju� przyjacielem cesarza,
ale jego zwyci�skim przeciwnikiem, do tego jeszcze po-
gromc
 Rusi (gdzie na tronie osadzi� przyjaznego sobie
pretendenta). Nie wystarczy� mu wi�c tytu� ksi�cia. Ksi
��

móg� w�ada	 zale�nym terytorium na obrze�ach cesarstwa. Pa�stwo
Chrobrego by�o suwerennym pa�stwem o ambicjach mocarstwowych.
T� suwerenno�	 podkre�li	 mia�  królewski tytu� w�adcy. W �red-
niowieczu ksi
�� by� z regu�y wasalem jakiego� króla (albo cesarza).
Król by� prawdziwym suwerenem. Koronacja Boles�awa Chrobrego
w 1025 roku podnosi�a rang� Polski ze statusu ksi�stwa lennego wo-
bec cesarstwa do statusu królestwa, zajmuj
cego poza wschodni
 gra-
nic
 cesarstwa t� sam
 pozycj�, jak
 zajmowa�a Francja poza jego
granic
 zachodni
.

Wszystko by�oby dobrze, gdyby Niemcy si� z takim
awansem Polski pogodzili. Boles�aw Chrobry zmar� w kil-
ka miesi�cy po koronacji. Jeszcze w tym samym roku kró-

lewsk
 koron� w�o�y� na sw
 g�ow� jego syn i nast�pca Mieszko II.
Niestety, szybko dowiedzia� si� o tym, �e jego ojciec prowadzi� polity-
k� ponad si�y pa�stwa Polan, dopiero co poszerzonego do wymiaru
Polski. Intrygi cesarskich stronników i jednoczesny atak Niemców i Ru-
sinów skoordynowany z buntem Bezpryma, starszego brata Mieszka
(z woli Chrobrego pomini�tego przy dziedziczeniu tronu), doprowa-
dzi�y do katastrofy pa�stwa. W 1031 roku Mieszko II zrzek� si� korony,
wróci� do pozycji „przyjaciela cesarza”, jak
 mia� jego dziadek Miesz-
ko I, byle za cen� akceptacji wasalnej pozycji wobec cesarstwa uzy-

Królestwo
Boles³awa
Chrobrego

... i jego
za³amanie
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ska	 pomoc niezb�dn
 do stabilizacji pa�stwa. Pierwsze podej�cie do
godno�ci królestwa przez Polsk� trwa�o tylko sze�	 lat.

Mieszko II zosta� obwiniony o zmarnowanie dorobku swego ojca.
Nies�usznie. Boles�aw Chrobry, gdyby po�y� jeszcze kilka lat (a móg�,
gdy� zmar� tu� przed sze�	dziesi
tymi urodzinami), zapewne sam do-
czeka�by ruiny swego dzie�a. Nie  mia�o ono solidnych fundamentów.

Trzy lata po zrzeczeniu si� korony Mieszko II zmar�.
Dosz�o wtedy do anarchii, buntu pogan, najazdu Czechów
(jedynego w dziejach Polski), wr�cz do likwidacji pa�stwa polskiego
w kilkadziesi
t lat po jego utworzeniu. Po prawie dziesi�ciu latach
zam�tu, w 1039 roku syn i nast�pca Mieszka II, Kazimierz, zacz
�
porz
dki po mocarstwowym epizodzie swego dziadka Boles�awa.
W�a�ciwie zacz
� dzie�o swego pradziadka Mieszka I prawie od po-
cz
tku: od ponownej chrystianizacji kraju Polan, od zbierania ziem
polskich (ponownego ich jednoczenia), odbudowy administracji i or-
ganizacji ko�cielnej. Nie przypadkiem zyska� miano Odnowiciela.

Zawiadywa� tym dzie�em ju� jednak z Krakowa jako wierny „przy-
jaciel cesarza”*.

Patriota czy awanturnik?

W stulecie chrztu Polski (ciekawe czy zorganizowano uroczyste
obchody?) Polsk
 w�ada�2 syn i nast�pca Kazimierza Odnowiciela,
Boles�aw zwany przez potomnych mia�ym lub Szczodrym. Kolejny
Boles�aw odziedziczy� pa�stwo dobrze zorganizowane i prawie dok�ad-
nie w pó� wieku po koronacji Chrobrego, w 1076 roku przyj
� koron�
na swe skronie. Ksi�stwo Polskie znów sta�o si� Królestwem Polskim,
w pe�ni suwerennym, nie uznaj
cym cesarskiego zwierzchnictwa.

To „drugie Królestwo Polskie” trwa�o o po�ow� krócej ni� pierw-
sze**, gdy� tylko trzy lata. Ju� w 1079 roku Boles�aw mia�y zosta�
z Polski wygnany. Dlaczego tak szybko poniós� kl�sk�?

 W narodowej tradycji, umacnianej przez przekaz
Ko�cio�a, przetrwa� obraz okrutnego króla gn�bi
cego
swych poddanych, napominanego przez biskupa krakow-
skiego, Stanis�awa ze Szczepanowa. Rozgniewany król

... i odnowa

Boles³aw
Œmia³y
i biskup
Stanis³aw

* Kiedy Kazimierz Odnowiciel za�
da� od ksi�cia Czech zwrotu l
ska, obaj w�adcy
zdali si� na wol� cesarza. Cesarz jako senior rozstrzygn
� spór mi�dzy swymi wasa-
lami (na korzy�	 Kazimierza).
** Z czasów Boles�awa Chrobrego i Mieszka II.
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rozkaza� swym siepaczom zamordowa	 biskupa lub wr�cz zabi� go
osobi�cie i to jeszcze w trakcie odprawiania nabo�e�stwa przy o�ta-
rzu. Nic dziwnego, �e oburzeni Polacy zdetronizowali nieobliczal-
nego szale�ca*.

Nast�pc
 zosta� m�odszy brat wygnanego w�adcy,
W�adys�aw Herman. Ju� jego drugie imi� �wiadczy o ro-
dzinnych powi
zaniach z mo�now�adcami niemieckimi.
U�ywa� tylko tytu�u ksi
��cego. By� wasalem cesarzy.

Polska znów powróci�a do statusu ksi�stwa w granicach Cesarstwa
Rzymsko-Niemieckiego, czyli pa�stwa obejmuj
cego Niemcy, Bur-
gundi� i Lotaryngi� (dzi� zachodnia Francja), Niderlandy (dzi� Ho-
landia i Belgia), a tak�e obszary takich znanych nam wspó�cze�nie
pa�stw, jak Szwajcaria, Austria i Czechy. Niemcy w�a�nie opanowy-
wali zamieszkane dot
d przez S�owian ziemie mi�dzy �ab
 a Odr
.
Od wschodu dope�nieniem cesarstwa by�o Ksi�stwo Polskie.

Je�eli Boles�aw mia�y nie akceptowa� tak podrz�dnej
pozycji Polski, to czy nie nale�y go s�awi	 jako patriot�,
walcz
cego o suwerenno�	 swej ojczyzny? Jego upadek
zosta� zawiniony zapewne przez mo�now�adców zwi
za-

nych z dworem cesarskim. Biskup Stanis�aw wspiera� wi�c proniemiec-
kich zdrajców! Do dzi� wielu ludzi w Polsce nie mo�e zrozumie	, dla-
czego Ko�ció� upiera si� przy jego �wi�to�ci. A mo�e Stanis�aw przy-
p�aci� �yciem obron� przywilejów Ko�cio�a? W tych czasach trwa� spór
mi�dzy papiestwem i cesarstwem o prymat na obszarze zachodniej
christianitas. Ten spór, który zaprz
ta� uwag� niemieckiego w�adcy
Henryka IV, u�atwi� zreszt
 Boles�awowi królewsk
 koronacj�. Gdy
jednak Henryk zyska� przewag� w starciu ze swym przeciwnikiem na
papieskim tronie (Grzegorzem VII), dni królewskiej chwa�y Boles�a-
wa mia�ego by�y policzone. A okrucie�stwo Boles�awa nie odstawa�o
zapewne od standardów epoki.

Czy�by opowie�	 o z�ym królu i dobrym biskupie by�a manipulacj

propagandow
 skuteczn
 od ponad dziewi�ciu stuleci? Niekoniecznie.
Mo�na przecie� popatrzy	 na Boles�awa mia�ego jako na awanturni-
ka, który jednocze�nie prowokowa� Niemców i Ru� (bo tak�e zbrojnie
wybra� si� do Kijowa). Polacy mieli jeszcze w ca�kiem �wie�ej pami�-
ci za�amanie pa�stwa, które nast
pi�o wkrótce po �mierci Chrobrego,

Polska
na obrze¿ach

cesarstwa

* Biskup zosta� w 1253 roku kanonizowany (oficjalnie uznany przez Ko�ció� za �wi�tego).

Spór
o Boles³awa

Œmia³ego
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st
d l�k przed zbyt aktywn
 polityk
. Mo�e Stanis�aw i inni uczestnicy
antykrólewskiego spisku uwa�ali, �e Polska potrzebuje przede wszyst-
kim spokoju i bezpiecze�stwa, a tych mo�e zazna	 w�a�nie jako ksi�-
stwo w ramach cesarstwa? Dlatego kieruj
c si� patriotyzmem (tyle �e
rozumianym bardziej prozaicznie) usun�li wojowniczego króla.

G�ogów i Legnica

Dopiero syn i nast�pca W�adys�awa Hermana, Bole-
s�aw Krzywousty, spróbowa� pogodzi	 te sprzeczno�ci.
Jako kolejny Boles�aw na polskim tronie godnie konty-
nuowa� dzie�o swych poprzedników: w 1109 roku odpar� agresj� ce-
sarsk
, a wi�c w istocie niemieck
, cho	 w szeregach cesarskich wojsk
s�u�yli tak�e Czesi i S�owianie Po�abscy. St
d narracja o bitwie pod
G�ogowem. Spisa� j
 pierwszy dziejopis polski, pracuj
cy na dworze
Krzywoustego, zapewne przybysz z Francji nieznanego imienia (st
d
Gall Anonim). Nie mia� powodu k�ama	, gdy pisa� o bohaterstwie
obro�ców polskiego grodu nad Odr
, o wiaro�omno�ci cesarskich do-
wódców, którzy jako �ywych tarcz u�yli nieletnich zak�adników.
Napastnicy zostali odparci pozostawiaj
c swe ko�ci tak�e na (ra-
czej legendarnym) Psim Polu pod Wroc�awiem.

Co po takim zwyci�stwie uczyniliby Chrobry lub mia�y? Przyj�-
liby tytu� królewski i odrzucili wasaln
 zale�no�	 od cesarza. Krzy-
wousty post�powa� inaczej. Nie dra�ni� cesarskiej dumy, by� nadal
skromnym ksi�ciem, ale nieust�pliwie broni� polskich interesów. Nie
dopu�ci� do zakwestionowania praw polskiego arcybiskupstwa
w Gnie�nie i przekazania zwierzchnictwa nad polskim Ko�cio�em ar-
cybiskupom Magdeburga. Przy�
czy� do Polski nie tylko Pomorze
Wschodnie z Gda�skiem u uj�cia Wis�y, ale tak�e Pomorze Zachod-
nie ze Szczecinem u uj�cia Odry. Je�eli cesarz uwa�a�, �e Pomorze
Szczeci�skie jest lenn
 prowincj
 Niemiec, to Boles�aw si� z nim nie
k�óci� i z�o�y� mu ho�d. Wprawdzie wielu twierdzi�o (i twierdzi do
dzi�), �e Boles�aw Krzywousty z�o�y� ho�d nie tylko w odniesieniu
do tej cz��ci Pomorza, ale ze wszystkich ziem polskich, a wi�c po-
twierdzi� wasalny status Ksi�stwa Polskiego wobec cesarstwa. Mo�e
i tak zrobi�. Wa�ne �eby mie	 spokój i umacnia	 swe pa�stwo. A je-
�eli cesarz zechce wykonywa	 sw
 teoretyczn
 w�adz� nad Polsk

w sposób sprzeczny z jej interesami, zawsze mo�na broni	 przepraw
przez Odr�, na przyk�ad pod G�ogowem.

Boles³aw
Krzywousty
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Jednak po �mierci Boles�awa Krzywoustego w 1138
roku Polska wesz�a w etap rozbicia dzielnicowego. Wiel-
kopolsk
, Ma�opolsk
, Mazowszem i l
skiem w�adali

ksi
��ta z dynastii piastowskiej, wpierw synowie Boles�awa Krzy-
woustego, a potem ich potomkowie. Pomorze Wschodnie (Gda�skie)
mia�o w�asnych ksi
�
t z lokalnej dynastii, uznaj
cych lu�ny zwi
-
zek z Polsk
; Pomorze Zachodnie (Szczeci�skie) odpad�o od Polski
i na d�ugo sta�o si� cz��ci
 Niemiec*. Ksi
��, który rezydowa� w Kra-
kowie, by� uznawany za princepsa, czyli za „pierwszego” z polskich
w�adców, który mia� prawo reprezentowa	 ca�
 Polsk� w stosunkach
zewn�trznych. Princepsem powinien by	 senior, czyli najstarszy
z „przyrodzonych panów”, potomków Mieszka I.

Zacz��a  si� epoka trudna do oceny. Z jednej strony na ziemiach
polskich trwa� intensywny rozwój gospodarczy i demograficzny. Pol-
ska w�
czy�a si� do procesu przyspieszenia technicznego i organiza-
cyjnego, który w rozkwicie �redniowiecza doprowadzi� Europ� Zachod-
ni
 do pozycji kontynentu wiod
cego w �wiecie. Polska nadrabia�a
zapó�nienie w stosunku do Niemiec, W�och i Francji (lepsza uprawa
ziemi, zak�adanie miast, coraz szerszy obieg pieni
dza, nadawanie
nowych praw, budowa ko�cio�ów oraz fundowanie klasztorów i szkó�,
rozpowszechnianie si� kultury rycerskiej).

Wszystko pi�knie, ale równocze�nie w epoce tej Polska sta�a si�
zaledwie poj�ciem geograficzno-kulturowym. Jedno�	 polityczna
zanik�a. Dobrze, �e ten sam proces dotkn
� Cesarstwo Rzymsko-
-Niemieckie i Ru�. Jeszcze do ko�ca XII wieku cesarze rozstrzygali
spory mi�dzy ksi
��tami polskimi, uwa�ali ich w�adztwa za swoje
lenna (szczególnie dotyczy�o to l
ska), ale cesarstwo jako ca�o�	
nie by�o zagro�eniem dla podmiotowo�ci Polski, gdy� samo zamie-
ni�o si� w konglomerat ksi�stw, marchii, hrabstw, w�adztw bisku-
pich i wolnych miast. Cesarstwo Rzymsko-Niemieckie pozosta�o
ide
 polityczn
, ale w praktyce przeobrazi�o si� w amorficzn
 (bez-
kszta�tn
) Rzesz� Niemieck
. Z drugiej strony ksi
��ta kijowscy
cieszyli si� ju� tylko pozycj
 princepsów i seniorów, tyle �e w ra-
mach ruskiej dynastii Rurykowiczów.

Polska �y�a wi�c sobie mi�dzy dwoma os�abionymi wewn�trznie
s
siadami, a ksi
��ta dzielnicowi dbaj
c ka�dy o swoj
 domen� przy-

* W granicach Polski znalaz�o si� znów w 1945 roku.

Rozbicie
dzielnicowe
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czyniali si� do równomiernego rozwoju kraju. Je�eli by�o tak dobrze,
dlaczego wspominamy okres rozbicia dzielnicowego raczej �le?

Po pierwsze, post�p gospodarczy, szczególnie na l
-
sku i Pomorzu, dokonywa� si� dzi�ki nap�ywowi koloni-
stów niemieckich. Miasta lokowane na ca�ym obszarze
Polski powstawa�y przy du�ym udziale Niemców. Pola-
cy uczyli si� od nich umiej�tno�ci technicznych i organizacyjnych,
przejmuj
c je wraz z nazwami narz�dzi, czynno�ci i instytucji (ka�-
dy, kto uczy si� j�zyka niemieckiego, wie o tym doskonale). Wkrótce
do polskich miast zacz�li licznie nap�ywa	 �ydzi, brutalnie prze�la-
dowani w wielu krajach Europy Zachodniej. Tak�e i oni wnie�li zna-
cz
cy wk�ad do kulturalnego i gospodarczego post�pu. Jednak du�y
udzia� Niemców i �ydów w �ywiole miejskim przyczyni� si� równie�
do pó�niejszej s�abo�ci stanu mieszcza�skiego w Polsce.

Po drugie, na zachodniej i pó�nocnej granicy Polski
powsta�y agresywne niemieckie pa�stwa: Marchia Bran-
denburska i pa�stwo Zakonu Krzy�ackiego. Tak�e Cze-
chy, aspiruj
ce do l
ska i pozostaj
ce pod w�adz
 zniemczonych
elit, mog
 by	 w XIII i XIV wieku uwa�ane za jedno z pa�stw nie-
mieckiej Rzeszy, nieprzyjaznych wobec Polski.

Po trzecie, pojawi� si� nieoczekiwany wróg ze wschodu: Mongo-
�owie zwani w Europie Tatarami.

Wszystkie wymienione tu czynniki wyst
pi�y na arenie dziejowej
w XIII wieku i wszystkie mia�y ogromny wp�ywy na dzieje Polski
w nast�pnych stuleciach.

Tu przyjrzyjmy si� najazdowi Tatarów. W pocz
t-
kach XIII wieku rola ksi
�
t krakowskich jako zwierz-
chników ca�ej Polski mocno podupad�a. Wtedy na
ogólnopolsk
 aren� wysun
� si� ksi
�� �l
ski Henryk Brodaty. Zdo-
by� on tak
 przewag� nad piastowskimi krewniakami w innych dziel-
nicach, �e jego syn Henryk Pobo�ny móg� my�le	 o koronacji na
polskiego króla. Czy wtedy Wroc�aw sta�by si� stolic
 na nowo zjed-
noczonej Polski? Czy taka zakotwiczona nad Odr
 Polska by�aby
zainteresowana uni
 z Litw
? Czy Polska kiedykolwiek mia�aby Kresy
na wschodzie?

Nap³yw
Niemców
i ¯ydów

Brandenburczycy
i Krzy¿acy

Henrykowie
œl¹scy
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W 1241 roku jednak do Polski wtargn�li Tatarzy. Przeszli
jak burza przez Ma�opolsk� niszcz
c po drodze Kraków i pod
Legnic
 starli si� z oddzia�ami Henryka Pobo�nego. W jego szeregach s�u-
�yli polscy i niemieccy rycerze ze l
ska*. Mamy tu rzadki przyk�ad pol-
sko-niemieckiego braterstwa broni i to przy okazji obrony Europy przed
barbarzy�skim zagro�eniem ze wschodu. Tatarzy zwyci��yli, ale na szcz�-
�cie szybko si� wycofali. Nawet nie zaszkodzili rozwojowi ekonomiczne-
mu Polski. W kilkana�cie lat po naje�dzie Kraków zosta� lokowany w no-
wym kszta�cie urbanistycznym**. Jednak monarchia Henryków �l
skich
uleg�a rozpadowi. Wroc�aw wkrótce dosta� si� pod w�adz� Czech i wraz
z nimi znalaz� si� w granicach Rzeszy Niemieckiej, po czym uleg� zupe�-
nej germanizacji***. Polska przeobrazi�a si� w zespó� ksi�stw bez �adnej
zwierzchniej w�adzy.

Stan taki trwa� przez pó� wieku. Dopiero w 1295 roku
ksi
�� Wielkopolski i Pomorza Gda�skiego, Przemys� II,
koronowa� si� w Gnie�nie na w�adc� suwerennej Polski.
Nie by�a ona jeszcze w pe�ni zjednoczona, gdy� w wielu dzielnicach
w�adali samodzielni ksi
��ta, ale przynajmniej zosta� wskazany o�ro-
dek potencjalnego zjednoczenia. Mia�a by	 nim Wielkopolska, tak
jak na pocz
tku polskich dziejów. Czy�by Pozna� mia� szans� uzy-
ska	 (lub odzyska	) rang� polskiej stolicy? Tym razem Królestwo
Polskie trwa�o tylko rok. Ju� w 1296 roku zbrodnicza r�ka przeciwni-
ków umocnienia Polski dosi�g�a króla Przemys�a. Zamordowa�a go
banda zbrojnych nas�ana z Brandenburgii.

 Podsumujmy: przez pierwsze trzy wieki swojego istnienia Pol-
ska tylko przez nieca�e dziesi�	 lat cieszy�a si� statusem królestwa.
Z regu�y by�a wasalnym ksi�stwem niemieckiego cesarstwa. Jed-
nak przez te trzy stulecia umocni�a si� ludno�ciowo, gospodarczo
i kulturalnie.

Tatarzy

Koronacja
Przemys³awa II

* Niewielkie posi�ki przys�ali tak�e Krzy�acy.
** Spalenie starej zabudowy u�atwi�o reorganizacj� miasta. Tatarzy za to na d�ugo os�abili
Ru�, co otworzy�o przed Polakami i Litwinami mo�liwo�	 ekspansji na wschodzie Europy.
*** By jak Szczecin wróci	 do Polski w 1945 roku.

Przez pierwsze trzy wieki swych dziejów
Polska (z ma³ymi przerwami) by³a wasalnym ksiêstwem

niemieckiego cesarstwa.
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Tymczasem w 1300 roku w Gnie�nie na polskiego króla korono-
wa� si�  Wac�aw II z czeskiej dynastii Przemy�lidów*. Czy Polacy
zaakceptuj
 now
 sytuacj�?

* Król Wac�aw by� Czechem tylko teoretycznie, praktycznie by� Niemcem znanym
w niemieckiej (i zachodnioeuropejskiej) historii pod imieniem Wenzel.

BLASKI I CIENIE XIII WIEKU

Osi�gni�cia:
rozwój demograficzny:

         gospodarczy:
– lokowanie miast;
– kolonizacja wiejska;
– nowe narz�dzia;

         kulturalny:
– zak�adanie klasztorów i szkó�;
– zal
�ki polskiej inteligencji
    i �wiadomo�ci narodowej.

 Zagro�enia:
rozpad na liczne ksi�stwa;
germanizacja l
ska i Pomorza;
zagro�enie ze strony Brandenburczyków,
Krzy�aków i Tatarów.




