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W S T Ę P .

Historya zajmuje się opisem tych wydarzeń, które wy
wierały wpływ na życie i stosunki ogółu. Wypadki takie 
nie bywają przypadkowe, chociaż niezawsze zgodne są z ży
czeniami społeczeństwa. Ludzkie zamiary śledzi się w opi
sie dziejów i rozważa się: o ile one były dobre lub złe, po
żyteczne lub szkodliwe.

Nie każdy lud staje się narodem, nie każdy ma też 
swoją historyę. Trzeba do tego, żeby się objawiła zbiorowa 
wola, żeby przynajmniej znaczna część pewnego społeczeń
stwa, jeżeli już nie wszyscy jego członkowie, poczuwała się 
do solidarności, do wspólności interesów, żeby mieli podobne 
dążenia i pracowali około spełnienia ich. Póki każdy żyje 
z osobna dla siebie, o całość się nie troszcząc, może przez 
długie wieki nic się nie zmieniać w życiu całego ludu; do
piero, gdy ogól zapragnie, żeby coś się stało, zaczyna się 
życie publiczne i poczyna się historya.

Nie zawsze wszyscy tego samego sobie życzą. Rzadko 
nawet kiedy cały ogót pracuje w tym samym kierunku; za
zwyczaj w alczą ' w społeczeństwie rozmaite kierunki, 
nieraz nawet sprzeczne z sobą, a historya ma wykazać, dla
czego jednemu z nich przypadło zwycięztwo. Podczas, gdy 
niektórzy pragną, żeby się coś stało, inni pracują z wysiłkiem
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nad tem, żeby zniweczyć te pragnienia, a co z tego ostatecz
nie wyniknie, nie jest wcale dziełem przypadku.

Wypadki dziejowe przygotowują się więc przedewszyst- 
lciem wśród samego społeczeństwa —  lecz nie wszystkie. 
Naród żaden nie żyje w zupatnem odosobnieniu, a bieg 
dziejów roztacza się na tle wzajemnych stosunków między 
narodami. Co się dzieje w jednym z nich, nioże wpłynąć 
na stosunki drugiego. Zamiary sąsiednich społeczeństw mo
gą być zgodne i sprzeczne, a wypadki z zewnątrz, z zagra
nicy pochodzące, mogą być dobrodziejstwem dziejowem lub 
też przynosić nieszczęście. Zależy to od stopnia rozumu 
i stopnia wyrobienia sil w społeczeństwie, czy potrafi przy
swoić sobie dobro, a obronić się od złego.

Nie jest tedy historya wcale prostem opowiadaniem
0 dawnych królach, wodzach i dygnitarzach, nie jest zwy- 
czajnem snuciem powieści, lecz jest rozważaniem losów c a 
łego społeczeństwa i zajmuje się chudopachołkami tak samo, 
jak monarchami. Nie same bowiem tylko trony są wytwo
rem dziejowym, lecz wszystko, z czego się życie nasze skła
da. Stosunki społeczne, wśród których żyjemy, powstały 
przez kolejne działanie rozmaitych dziejowych przyczyn, 
a zmieniały się wielokrotnie, nim przybrały kształt dzisiej
szy. Historycznym tworem jest zarówno kształt i rozmiar 
chaty wiejskiej, jak forma rządu i obszar państwa; i to
1 tamto wyrobiło się tak, a nie inaczej, dla pewnych przy
czyn.

Dążenia własne i dążenia społeczeństw innych, histo
rycznie rozważane, pouczają, co może wola ludzka, wytrwa
łość i żelazna praca; ostrzegają szeregiem odstraszających 
przykładów, jakie mogą być skutki zaniedbania i obojętno
ści dla spraw publicznych; okazują, jak społeczeństwo samo 
może los swój poprawić i pogorszyć, jak wiele zależy od 
samego człowieka.
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Wola zbiorowa społeczeństwa może jednak kierować 
losami narodu tylko do pewnego stopnia, a mianowicie są 
dwa ograniczenia:

Nie może ludzka wola narodu sztucznie wytworzyć, 
ani go też samowolnie zniszczyć. Narodowość jest jakby 
prawem przyrody, wyższem ponad ludzką wolę. Te wielkie 
związki przyrodzone pochodzą widocznie z woli Opatrzności, 
a wyłamywanie się z nich nie zda się na nic.

Nie może ludzka wola uczynić się zupełnie niezależna 
od przyrody, ale może ją  pokonywać i ujarzmiać. Zupełnie 
wyzwoloną nie będzie nigdy, ale w granicach możności do
kazuje i tak istnych cudów. Nie zakwitnie rolnictwo na 
nagich skałach, ale są miejsca na ziemi, w których na 
skałach kwitną ogrody, bo obłożono je  iyzną ziemią, przy
wożoną z daleka! Nie będą żeglarzami ci, których oddalają 
setki mil od morza, a jednak mogą mieć u siebie zamorskie 
produkty. Przyrodzone warunki kraju wywierają z początku 
stanowczy wpływ na ludność, lecz wpływ ten zmniejsza się 
w miarę wzrostu cywilizacyi.

Nie jest prawdą, jakoby człowiek był niewolnikiem 
przyrody, jakoby stosunki przyrodzone krajn rozstrzygać 
musiały o dziejach narodu. Wyspiarze mogą wyrobić się na 
dzielnych żeglarzy, lecz nie muszą; nie wszystkie też nad
morskie ludy wytworzyły potężne morskie państwa, lecz 
tylko te, którym się chciało pracować i ćwiczyć się. Nie 
wszędzie kwitnie rolnictwo, gdzie jest żyzna ziemia! Dary 
przyrody nie zdadzą się na nie j  społeczeństwu leniwemu, 
a wśród najcięższych warunków, dochodzą społeczeństwa 
pracowite do dobrobytu i potęgi. Przyroda wywiera wpływ 
na ludy, ale one same tworzą swe dzieje na tle warunków, 
danych przez przyrodę.

Również nie jest prawdą, jakoby każdy naród posia
dał pewne stałe, niezmienne cechy i przymioty. Jak każdy
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człowiek, tak też caty naród zmiennym jest. Był czas, kie
dy W łosi byli najpracowitszym narodem, Hiszpanie najlep
szymi, żeglarzami, Szwajcarowie żołnierzami, Anglicy zaś 
narodem na jvskroś rolniczymi W historyi niemieckiej były 
czasy takie, że Niemcy byli cisi, skromni i potulni!

Historya pewnego narodu jest nauką o zmianach, przez 
które on przechodził. Póki naród żyje, zmienia się też 
ciągle; o to chodzi, żeby się zmieniać na lepsze, a nie na 
gorsze:



CZĘŚĆ I.

PAŃSTWO SPOŁECZEŃSTWU NARZUCONE.

Początki w pogaństwie.

Początki, polskiego narodu gubią się w zamierzchłe] 
przeszłości. Ślady ludzkiego zamieszkania na ziemiach pol
skich mamy od czterech tysięcy lat. Starożytne cmenta
rzyska, mieszkania jaskiniowe, albo też wznoszone na palach, 
wbijanych w bagna, rozmaite naczynia, znajdywane głęboko 
pod ziemią, świadczą o zaludnieniu; ale jaką była ta pier
wotna ludność, skąd się wzięła i gdzie się potem podziała,
o teru nic pewnego powiedzieć nie można. Prawdopodobnie 

.nie można nawet uważać ich za naszych przodków, raczej 
przypuścić należy, że należeli do zgoła innego szczepu.

Wy należymy do Aryjczylców. Jestto odłam rasy bia
łej, zamieszkujący prócz Europy także znaczną część Azyi. 
Aryjc/.ycy podzielili się na cztery szczepy: greko-ttalski, 
celtycki, germański i słowiański. Szczep każdy dzieli się 
na narody.

Greko-italski szczep osiadł nad brzegami Śródziemnego 
morza, i tam, wśród łagodnego klimatu, korzystając z ob- 
fitjch darów przyrody, wzniósł się do wysokiego stopnia 
cywilizacyi, podczas gdy Aryjczycy północnej Europy, wśród 
twardszych warunków, staczali dopiero pierwsze zapasy 
z przyrodą. Najpotężniejszy z pośród narodów tego szczepu 
utworzył państwo, rozciągające się w trzech częściach świata: 
w Europie, Azyi i Afryce. Było to światowładne cesarstwo
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rzymskie. Obejmowało rozmaite ludy, które przejmowały od 
zwycięzców rzymską cywilizacyę; w ten sposób przez zmię- 
szanie się szczepu celtyckiego i germańskiego z Rzymianami 
powstały narody, które od imienin Rzymu romańskiemi zo- 
wiemy: Francuzi, W łosi, Hiszpanie i Wołosi czyli Rumuno- 
wie. Na miejscu dawnych Rzymian wytworzył stę nowy 
szczep: romański.

My należymy do szczepu słowiańskiego, z którego po
wstało dziewięć narodów: Bułgarzy, Serbowie, Chorwaci (czyli 
Kroaci), Słowieńcy, Czesi, Polacy, Rosyanie, Słowacy. Łu
życzanie.

Nie istniały te narody wcale od samego początku; 
wytworzyły się dopiero w toku dziejów. Na przykładzie 
własnego narodu polskiego poznamy, w jaki mniej więcej 
sposób wytwarzały się narody; uwzględnimy też przy sposob
ności przykłady tworzenia się narodów sąsiednich.

Ziemie dawnej Polski były niegdyś, za prastarych czasów, 
po większej części zupełnie puste, niezamieszkałe. O ile nauka 
te sprawy zbadać zdołała, wiemy napewno zaledwie o czte
rech prastarych gniazdach słowiańskiego zaludnienia: koło 
Krakowa pomiędzy wsiami Ojcowem a Mnikowem — około 
jezior Lednicy i Gopła w Wielkopolsce —  przy ujściu W i
sły —  i nad Wisłą powyżej Warszawy. Z tych czterech 
gniazd powstała dzisiejsza gęsta ludność całej Polski. W  mia
rę wzrostu ludności rozchodziło się osadnictwo na wszystkie 
strony, na dalsze okolice, a to wzdłuż biegu rzek, bn one 
były pierwotnie jedynemi drogami. Z czasem powstało na 
ziemiach późniejszego Państwa Polskiego pięć ludów: Pomo
rzanie mieszkający nad morzem Baltyckiem, Polanie w oko
licach Gopła, Mazowszanie nad średnim biegiem Wisły, W i
ślanie na południe od Mazowszan - i Lachowie pomiędzy W i
słą, Sanem a górami Karpatami. Osadnictwa ich nie stykały 
się z sobą bezpośrednio przez długie czasy, oddzielone od 
siebie znacznemi przestrzeniami pustemi, które dopiero stop
niowo i zwolna zapełniały się, w miarę wzrostu ludności.

Sposobów do życia dostarczało łowiectwo, bartnictwo 
leśne, rybołóstwo i hodowla bydła; rolnictwem niewiele je 
szcze się trudniono. Tamte zajęcia były łatwiejsze i pozo
stawiały więcej swobody, ale wymagały za to znacznych 
przestrzeni. Ta sama ilość ziemi, która wystarczy na wyży
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wienie pewnej ilości osób z rolnictwa, nie może wystarczyć;, 
żeby je  wyżywić z łowów lub pasterstwa; to też za owych 
dawnych czasów następowało przeludnienie o wiele szybciej, 
niż dziś. Młodzież musiała więc ruszać dalej w świat, szu
kać sobie nowych siedzib. W ten sposób, posuwając się 
dalej na południe, i na południowy wschód, zajęli Polanie 
drugie tyle ziemi, a z ich osadnictwa powstały nowe ludy 
Łęczycan, Kujawian i Slęzan. Mazowszanie posuwali się 
i w górę i w dół Wisły, poczęli też zajmować przestrzenie 
pomiędzy Wisłą a Bugiem. Wiślanie, prąc ku źródłom , Wisły 
i Warty, spotkali się niebawem ze Ślęzanami- na Ślązku. 
Lachowie dążyli ciągle ku wschodowi i zajęli rozlegle obsza
ry, zwane następnie ziemią Grodów Czerwieńskich. Pomo
rzanie niewielu wysyłali osadników na południe, w kierunku 
Mazowsza; oni mieli przed sobą otwarte morze, które do
starczało im dostatecznego zarobku i pożywienia; w nich 
pojawiły się też najwcześniej zajęcia handlowe, a kraj ich 
stał się najbogatszym z całej północnej Słowiańszczyzny.

Zajmowanie coraz nowych obszarów nie mogło jednak 
trwać zbyt długo; zabrakło wreszcie ziemi, którejby żaden 
lud, żadne jego pokolenie nie uważało za swoją, przeznaczoną 
na wyposażenie własnych tylko członków. Odkąd osadni
ctwa ludów polskich tak się do siebie zbliżyły, że już po
częły z sobą sąsiadować; od tego czasu poczyna się też 
walka o ziemię, próby, czyby się sąsiadom części jakiej 
wydrzeć nie dało. Skutkiem tego odgrodził się też lud od 
ludu, a nawet pokolenie od pokolenia granicą sztuczną 
a obronną. W  borach zrębywano całemi milami drzewa 
i tworzono zasieki; leżące na sobie drzewa obrastały trawa
mi i krzewami, zamieniając się jakoby w mur gąszczu nie
przebytego. Gdzie szła jaka droga leśna, lub też w miej
scach, któremi przez zasieki i przesieki przepływały rzeki, 
robiono ,,brony,” obwarowane grodziszczami.

Każde plemię organizowało się na podstawie rodowej. 
Ród jest zawiązkiem pożycia społecznego. Władza ojcowska 
jest najstarszą władzą, a pierwotnie innej nawet nie znano, 
ani też nawet nie potrzebowano. Była ona nieograniczoną. 
Dopóki żyl ojciec, nie mogli synowie sami się rządzić, a tak
że ich potomstwo podlegało władzy głowy rodu. Dorasta
jąca młodzież, zajmując dla siebie ziemię w pobliżu, nie czy
niła tego na swą osobną własność, lecz w imieniu głowy
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rodu i tylko na wspólną własność całego rodu. Jeżeli oko
lica była do okoła pusta, a obfitująca w dary przyrody, 
starcząca na utrzymanie nowych pokoleń, natenczas mogło 
powstać w sąsiedztwie bardzo wiele, choćby kilkaset rodzin, 
wywodzących się od tego samego przodka, a wszystkie two
rząc jeden ród, pozostawały też pod władzą jednego naczel
nika. Głowa rodu wyznaczał sam swego następcę, brata lub 
syna, i to nie konieczaie najstarszego, lecz którego za naj
zdatniejszego uważał.

Dopiero potrzeba obrony ziemi od napaści i zaboru 
sąsiedniego plemienia wytworzyła inną, nową władzę. Zasie
ków i bron trzeba było pilnować, stać przy nich ,,na stróży” 
i wyznaczać do tego kolejno ludzi. W razie walki trzeba 
było mieć zdatnego do niej przywódcę i dać mu władzę 
również nieograniczoną, jak ojcowska, bo na wojnie karność 
i posłuszeństwo ślepe stanowią o powodzeniu. Wojenny ta
ki naczelnik plemienia —  to książę. Taki jest początek 
książęcej władzy.

Plemię, zorganizowane w księstwo, musiało mieć jakąś 
znaczniejszą warownię, w której możnaby szukać schronienia 
w razie najazdu, ukryć tam rodziny, przechować dobytek 
i mienie, a z której możnaby się też bronić skutecznie nie
przyjacielowi. W  ten sposób powstały grody. Na grodzie 
mieszkał książę z drużyną wojenną, t. j. z zastępem zbroj
nych, tworzących pogotowie wojenne. Przez to stawał się 
gród stolicą plemienia. Wszyscy musieli się prżyczyniać do 
utrzymania grodu i to jest najstarszy podatek. Płaciło go 
się w naturze, t. j. własną pracą i dorobkiem, składając na 
grodzie przepisaną ilość futer, bydła, ryb, miodu, żeby dru
żyna miała pożywienie i odzież-, gdy gród naprawiano, trzeba 
było zwieść i ociosać drzewo, robić tam po kolei itd. Wła
dza książęca tyczyła się pierwotnie tylko lego wszystkiego, 
co się odnosiło i potrzebne było do obrony ziemi; w innych 
sprawach nie miat książę z początku żadnej władzy i wszel
kie sprawy i stosunki pokojowe podlegały tylko władzy głów 
rodów.

Były wiec równocześnie obok siebie dwie odrębne or- 
ganizacye: społeczna i państwowa, liody pozostały organiza- 
cyą społeczną, a z książęcej władzy, z drużyny wojennej, 
z pełnienia powinności grodowych, powstała organiza^ya 
państwowa.
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Księstwa te były zrazu bardzo małe, -obejmujące le
dwie niezbyt rozległą okolicę; potem dopiero łączyły się 
ze sobą sąsiednie, czasem dobrowolnie, a czasem przez prze
moc księcia silniejszego. Do znacznej potęgi doszli naj
wcześniej książęta z grodu Kruświey nad jeziorem Gopłem; 
oni złączyli cały lud Polan pod swą władzą i w tern tkwi 
początek państwa polskiego. Ale księstwo Krt^świokie nie 
jest najstarsze: równie stareini są trzy grody w południowej 
Polsce: Wiślica, Tyniec i Kraków, wszystkie trzy nad Wista.

O Kruświey i Krakowie przechowały się rozmaite po
dania, stanowiące t. z. dzieje bajeczne: O Krakusie i smo
ku na Wawelu, o Wandzie, która wskoczyła do Wisły,
o Popiełu,zjedzonym przez myszy i t. p. Są to bajki dzie
jowe, wytwory wyobraźni, powstałe też dopiero później. 
Pewnego wiemy tylko tyle, że założycielem Krakowa był 
rzeczywiście Krak, a w Kruświey panował rzeczywiście ród 
Popielów.

Wszystkie te polskie ludy, plemiona i księstwa były 
pogrążone w pogaństwie, jak cala w ogóle pierwotna Sło
wiańszczyzna. Najwyższym bogiem był Swiato-wii, t. j. pai> 
świata, którego wyobrażano z czterema twarzami, zwrócone- 
mi w cztery strony świata. Czczono go w całej Polsce, 
u Pomorzan i u Lachów. Na morzu Baltyckiem, na dalekiej 
wyspie Rujanie (Rugii) miał wielką świątynię, a w nowszych 
czasach znaleziono jego posąg ua południowo-wschodniej 
granicy osadnictwa polskich Indów, w rzece Zbruczu. (W y
dobyty stamtąd i posłany do Krakowa, stoi. tam w gmachu 
Akademii Umiejętności). Czy wierzono w Światowita także 
u innych narodów słowiańskich, nic o tem pewnego ni'.' 
wiemy. Nie posiadamy w ogóle . prawie żadnych wiadomości
0 pogańskiej religii naszych przodków.

Chrześcijaństwo pojawiło się na ziemiach polskich oko
ło r. 870 po Chr., i to najpierw w południowej Polsce, 
wśród ludu Wiślan. Minęło jednak jeszcze potem całych 
sto lat, zanim się stało /e lig ią  panującą. Wyprzedziły nas 
w przyjęciu chrześcijaństwa inne narody europejskie, odwie
dzane wcześniej przez misyonarzy, jako będące bliżej Rzyinn. 
Oddalona Polska dłużej też musiała czekac na ewangelię
1 wodę Chrztu Świętego.



Najwcześniej rozszerzyło się chrześcijaństwo w Europie, 
wśród tych narodów, które należały do światowego cesar
stwa rzymskiego. Zbawiciel przyszedł na świat właśnie za 
pierwszego z tych cesarzów, Oktawiana Augusta. Po trzech 
wiekach prześladowań stało się chrześcijaństwo w r. 312 
urzędową religią rzymskiego cesarstwa, a przez to ułatwione 
było niezmiernie nawracanie podległych mu ludów. Potem 
dopiero sięgnęły misye chrześcijańskie także do dalszych na
rodów, poza granice rzymskiego panowania. W Niemczech 
zginął męczeńską śmiercią św. Bonifacy, mnich z Irlandyi, 
w r. 754. Do nas dopiero przeszło o sto lat później zawi
tali pierwsi zwiastunowie ewangelii; byliśmy bowiem bardzo 
oddaleni od dwóch źródeł chrześcijaństwa, tak od Rzymu, ja- 
koteż od Konstantynopola.

Cesarstwo rzymskie rozpadło się na dwie połowy: za
chodnie cesarstwo ze stolicą w Rzymie i wschodnie z Kon
stantynopolem czyli Bizancyum, zwane też zwykle bizantyń- 
skiem lub greckiem. Greckie cesarstwo przechodziło najroz
maitsze koleje, ale istniało przez całe średnie wieki, aż do 
r. 1453, zdobyte w końcu przez Turków. Zachodnie, czyli 
rzymskie właściwe, upadło już w r. 476 po Chr., a z gru
zów jego powstał szereg nowych państw chrześcijańskich.

Nie tylko jednak chrześcijaństwo posiadły wcześniej te 
kraje, które były pod rzymskiem panowaniem, ale też orga- 
nizacyę i siłę państwową, bo nowe ludy, które tam państwa 
utworzyły, wzięły wiele w spadku po Rzymianach, najwię
kszych mistrzach państwowyeh urządzeń. Cala cywilizacya 
w ogóle krzewiła się tem bujniej, im bliżej Rzymu lub Kon
stantynopola, im więcej jaki lud miał z początkn do czynie
nia z państwowemi stosunkami cesarstwa rzymskiego. Ża
den kraj słowiański stosunków z państwem rzymskiem nie 
miał, nie przechodził przez rzymską szkołę i dlatego to 
urządzenia państwowe pojawiły się u nas później, niż u lu
dów germańskich.

Najstarszem chrześcijańskiem _ państwem obejmującem 
także kraje na północy od dawnego'rzymskiego panowania, 
było królestwo Franków, nawrócone w r. 496 po Chr.

Najstarszem stowiańskiem państwem było państwo zło
żone z dzisiejszych Czech, Moraw i wschodnich krajów al
pejskich. Rządził niem Sam około r. 620 po Chr. Do gra
nic jego państwa dotarli Frankowie, ale Sam pokonał ich;

l i  CHRZEŚCIJAŃSTWO..
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po jego śmierci atoli państwo to przestało istnieć, podczas 
gdy królestwo frankońskie rozszerzało się coraz bardziej.

Król frankoński, Karol Wielki, podbił ludy niemieckie 
i dotarł od północy znowu do granic słowiańskich nad dolną 
Łabą i w Czechach. Był to najpotężniejszy monarcha: został 
nietylko frankońskim królem, ale też longobardzkirn, bur- 
gundzkim, panował w Hiszpanii, Francyi, w Niemczech, we 
Włoszech i na Węgrzech. W roku 800 postanowił papież 
Leon III wznowić tytuł cesarstwa rzymskiego, a cesarską 
koronę ofiarował Karolowi Wielkiemu. Była jednak zasa
dnicza różnica między dawnem, a nowem państwem rzym- 
skiem. Dawne było państwem jednem tylko, podczas gdy 
nowe miało być związkiem samodzielnych chrześcijańskich 
państw. Chodziło o to, żeby wszystkie chrześcijańskie na
rody i państwa połączyć iakby w jednę federacyę pod du- 
chownem zwierzchnictwem papieża a świeckiem cesarza; cho
dziło o to, żeby nie było wojen między chrześcijanami, po
łączonymi w taki jeden związek. Władza cesarska nie miała 
uwłaczać niczyjej niepodległości. Cesarz miał być tylko 
pierwszym pomiędzy monarchami, jakby przewodniczącym 
w ich gronie, a cesarzem nie musiał być wcale król fran
koński, bo to miało zależeć od uznania papieża. Pogańskie 
państwa nie mogły oczywiście należeć do tego związku; na
wracanie ich było też głównym obowiązkiem cesarstwa.

Wielkie państwo Karola Wielkiego nie trwało długo; 
już w r. 843 rozpadło się na trzy części. Ze wschodniej 
części wytworzyło się królestwo niemieckie.

Około r. 830 powstało w krajach, zorganizowanych 
niegdyś przez Sama, nowe państwo słowiańskie, zwane Wiel- 
koinorawskiem, bo z Moraw rozszerzało się na sąsiednie zie
mie. Sięgnęło ono na wschód aż do ziemi krakowskiej. Na 
zachodzie należały do niego Czechy, a dalej było już Króle
stwo niemieckie.

Niemcy wymyśljji sobie szczególniejszą zasadę, że zie
mie pogańskie wolno zajmować i zabierać, a prawym ich 
władcą ten będzie, kto je pierwszy zagarnie. Usprawiedli
wiali to tem, że władza pogańskich książąt nie jest uświę
cona przez Kościół, a więc dla chrześcijanina są pogańskie 
kraje jakoby bezpańskie. Ohydne to przekręcenie chrze
ścijańskiej nauki o miłości bliźniego! Niemcy powiedzieli
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sobie, że wobec pogan nie obowiązują prawidła chrześcijań
skie, że poganie nie są bliźnimi.

Książę wie!komorawski,Mojmir, przyjął jednakże chrzestl 
Teraz się pokazało, że Niemcom chodzi o zwykły rabunek 
cudzej ziemi. Król niemiecki Ludwik zażądał, żeby Mojrnir 
uznał jego zwierzchnictwo. Jakiem prawem? Książęta chrze
ścijańscy mieli uznawać tylko cesarskie zwierzchnictwo, 
a .wówczas cesarska korona nie była wcale przy Niem
cach. Ludwik wyprawił się jednak na Mojmira i strącił go 
z tronu w r. 846. Zażądał ten król niemiecki, żeby mu się 
poddali drobni książątka w Czechach, podlegli państwu wiel- 
komorawskiemu, chociaż oni ochrzcili się właśnie rok przed
tem w liczbie czternastu.

Skoro przyjęcie chrztu nie miało bronić od niemieckie
go zaboru, skoro Słowianie, chociaż ochrzczeni, nie mieli 
być Niemcom równi, lecz im poddani, zachodziła obawa, że 
ludy wielkomorawskiego pogaństwa odwrócą się od chrze
ścijaństwa. Następca Mojmira, książę Rastyc, obmyślił je 
dnak sposób, żeby przekonać lud, że chrześcijaństwo nie 
jest niemiecką wiarą, nie musi sie łączyć z niemieckiem pod
daństwem. Postarał się o apostołów słowiańskich z Bułga- 
ryi. Bułgarowie bowiem, mieszkający najbliżej Konstantyno
pola, najwcześniej się nawrócili

Na wezwanie Rastyca przybyli na Morawy dwaj ka
płani katoliccy, Cyryl i Metody, kanonizowani następnie 
i czczeni do naszych czasów, jako święci Słowian apostoło
wie. Znając język bułgarski, łatwo się przyzwyczaili do 
drugiego słowiańskiego i mogli się porozumieć należycie 
z ludem. Obecność ich była ocaleniem dla chrześcijaństwa 
wśród Słowian Wielkich Moraw, bo lud zrozumiał, że chrze
ścijaństwo jest religią powszechną.. W Bułgaryi odprawio
no uabożeństwa w języku narodowym i według ceremoniału 
konstantynopolskiego, który jest odmienny od rzymskiego; 
tam był obrządek grecko-slowiański. Na Morawach odpra
wiali święci bracia nabożeństwo również po słowiańsku, ale 
według ceremoniału rzymskiego,’ który był tu już znany 
i poprzednio zaprowadzony. W , ten sposób powstał nowy 
obrządek rzymsko-słowiański. Św. Cyryl jest też wynalazcą 
pisrna słowiańskiego, zw. głagolicą. Pismem tem spisywa
no liturgiczne księgi słowiańskie w języku staro-bułgarskim, 
który stał się przez to najpierw piśmiennym ze wszystkich
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języków słowiańskich. Dzis ten język jest już martwym, 
nikt nim nie mówi, jest tylko językiem cerkiewnym, podob
nie, jak łacina. Inne pismo słowiańskie, cyrylicą zwane (od 
którego pochodzi grazdżanka), wynalezione było znacznie pó
źniej przez zupełnie innego mnicha, imieniem także Cyryla 
i stąd mylnie św. Cyrylowi przypisywane. Rozpowszechniło 
się ono następnie w obrządku wschodnim słowiańskim, pod
czas gdy głagolica pozostała do dziś dnia tam, gdzie się 
jeszcze utrzymał obrządek zachodni rzymsko-słowiański, wśród 
słowiańskiego narodu Chorwatów.

Niemieccy biskupi zaskarżyli słowiańskich apostołów 
w Rzymie, że nie nauczają w duchu rzymskiego Kościoła. 
Chodziło im o to, że Morawy nie będą mogły należeć do ich 
dyecezyi, skoro się tam zaprowadzi odmienny obrządek. Ale 
papież Hadryan II nie tylko nie znalazł w nich żadnej wi
ny, ale nawet wyświęcił na biskupów. Św. Cyryl zmarł 
w Rzymie, a gdy św. Metody wracał z Rzymu na Morawy, 
zastali tn niemiecką niewolę. Król niemiecki Ludwik trzy 
razy wojował z Rastycem, na czwartej wyprawie podbił kraj. 
Sw. Metodego Niemcy pojmali i więzili go przez półtora 
roku. Ale lud powstał i państwo Wielkoniorawskie urządziło • 
się na nowo pod księciem Swatoplukiem. Oskarżono znowu 
św. Metodego o herezyę; nowa podróż do Rzymu i jeszcze 
większy tryumf. Oto papież mianował sw. Metodego arcy
biskupem, rozszerzył granice jego władzy duchownej na pół
nocy Karpat aż po rzeki Bug i Styr, a na południu tych 
gór karpackich na dzisiejsze Węgry. Pod jego arcybiskupią 
władzą miało jeszcze być trzech biskupów: w Czechach, na 
Morawach i na Słowaczyznie. Św. Metody zamieszkał w W e- 
lehradzie na Morawach i tam dokona! życia w r. 885. Wraz 
z nim upadł obrządek rzymsko-slowiański na Morawach, 
a choć około r. 900 zaprowadził go papież na nowo, nie 
zdołał się utrzymać pod naporem niemczyzny; niemieccy zaś 
biskupi zaprowadzili obrządek rzymsko-łaciński. Dla wiary 
to obojętne, bo religia zupełnie ta sama, ale bieda była 
w tem, że za łacińskim obrządkiem wchodzili też księża 
niemieccy, nie znający słowiańskiego języka, a więc nieprzy
datni do objęcia duchowego przewodnictwa ludu.

Dzieło św. Cyryla i Metodego ważne jest też dla Pol
ski. Znaczna część ziemi krakowskiej należała do państwa

Dzieje Polski. ‘2



Wielkomorawskiego, a granica dyecezyi ich sięgała daleko 
na wschód od Krakowa, aż po sam koniec ziemi Indu La
chów. Nieco w dół W isły za Krakowem jest Wiślica, wów
czas stolica plemienia Wiślan. Księcia ich ochrzci! jeden 
z wysłanników i uczniów św. Metodego i to jest początek 
chrześcijaństwa w ziemiach polskich. Podobnież wyprawiał 
swych kapłanów na Ślązk, a jest nawet podanie, że misyo- 
narze jego dotarli aż nad jezioro Goplo.

Państwo Wielkomorawskie wkrótce upadło. Niemcy nie 
mogąc mu sami dać rady, zmówili się na nie z pogańskim 
ludem Madziarów. Dzikie te hordy przybyły z Azyi nad 
morze Czarne, skąd zapuszczały niszczące zagony nad dolny 
Dunaj.' Stamtąd przyzwał ich król niemiecki Arnnlf przeciw 
Słowianom. Już-też Niemcy od samego początku dziwnie 
pojmowali chrześcijaństwo i o tyle tylke na nie zważali, o ile 
było dla nich zyskownem! W r. 892 połączyli się z poga
nami przeciw chrześcijanom, bo to byli Słowianie! Po kilku 
wojnach runęło państwo Wielkomorawskie, a Madziarzy są 
do dziś dnia i panują na Węgrzech, ciemiężąc Słowian.

NIEMCY MADZIARZY.  ̂  ̂ ^   ̂ 18^

Po upadku Wielkomorawskiego państwa zabrali się 
Niemcy do Polabian, którzy pozostali w pogaństwie. Król 
niemiecki Henryk I  ustanowił osobnych dostojników, zwanych 
margrafami, na których nałożył obowiązek podbijania sąsied
nich ziem słowiańskich. Jeden z nich, margrabia Gero, za
prosił raz w r. 940 trzydziestu połabskich książąt na przy
jacielską ucztę, podczas której kazał ich wymordować. Nie 
wahali się też Niemcy mordować kobiet i dzieci całemi ty
siącami, żeby Słowian wyplenić i nie taili się z tem, że im o to  
chodzi. Tak postępując posuwali swe zabory od Łaby do 
Odry; w r. 960 przekroczył nawet margrabia Gero rzekę 
Odrę. Tu spotkał się napór niemiecki z nowym znowu na
rodem słowiańskim, z Polakami, a mianowicie z polskim lu
dem Polan, pozostającym 'z początku pod władzą książęcego 
rodu Popielów, a następnie Piastów.
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M i e s z k o  I.

Nazwa piastowskiej dynastyi pochodzi od urzędu „pia
s ta /  t. j. opiekuna dzieci książęcych. Założyciel tej dyna
styi, Chościszko, był mianowicie piastem na dworze ostatniego 
księcia z rodu Popielów. W ynikły jakisś zaburzenia, o któ
rych jednak niewiadomo nic ponadto, że wśród nich nastała 
zmiana panującego rodu. Czasy Chościszka przypadają 
mniej więcej na rok 850. Nastąpili po nim kolejno jego 
potomkowie: Ziemowit, Leszek, Ziemomysł, i Mieszko czyli 
Mieczysław. Stolicę księstwa przenieśli ci Piastowie z Krn- 
świcy najpierw na gród na ostrowie jeziora Lednicy, a po
tem do nowego grodu, Gnieznem nazwanego.

Książę Mieszko miał stolicę w Gnieźnie, ,a panował od 
Gopła aż po Odrę, tndzież na Kujawach i na Slązku; znacz
ny to już obszar, zasługujący prawdziwie na nazwę państwa. 
Mieszko pierwszy z Piastów starł się z Niemcami, a miano
wicie z margrabią Geronem; wynik walki byt przykry, ksią
żę polski musiał w r. 963 uznać zwierzchnictwo niemieckie
go margrabiego. Natenczas postanowił próbować, ażeby się 
oprzeć niemieckim najazdom połączonemi sitami i w tym 
celu zwrócił się o sojusz do czeskiej dynastyi książęcej 
Przemyślidów,, których państwo sąsiadowało z państwem 
Mieszka od Ślązka. Książę czeski, Bolesław 1, miał też 
znaczne państwo, bo panował nad Czechami, Morawami i nad 
górnym biegiem Wisły, nad Krakowem nawet; ale od Niemców 
był słabszy i musiał im też hołd złożyć jeszcze w r. 950. 
Przyjął chętnie życzenia Mieszka i dał mu za żong swą cór
kę Dubrawkę. Ponieważ Przemyślidzi już od dawna —• od 
r. 870 —  byli chrześcijanami, nie mogła Dnbrawka inaczej 
wyjść za Mieszka, jak tylko pod warunkiem, że się ochrzci. 
Zgodził się na to Mieszko i przyjął chrzest w r. 966 i za
brał się wraz z małżonką do zaprowadzenia chrześcijaństwa 
w swem państwie. Nie napotkał na opór. Godnem jest za
pisania, że Polacy są jedynym na gwiecie narodem, których 
nawrócenie obeszło się zupełnie bez męczenników. Gdyby Prze- 
myslidzi byli postępowali nadal zgodnie z Piastami, byliby 
niechybnie stawili tamg niemieckiemu zaborowi i byliby 
ochronili od zagłady wielki naród Połabian. Ale niestety,
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zamiast sojuszu przeciw Niemcom, u sta ły  potem wojny Prze- 
rnyślidów z Piastami. Polabiauie zaś opierali się gwałtownie 
chrześcijaństwu i byli przez to niechętni i Polakom i Cze
chom; sami się nieraz leczyli z Niemcami przeciw Piastom. 
Pomimo tych przeszkód przygotował jednak Mieszko sprytnie 
połączenie Polabian z Polską w przyszłości.

Najpierw jednak pragnął .Mieszko połączyć pod swą 
władzą wszystkie polskie ludy. Gdy syn i następca czeskiego 
Bolesława I, Bolesław II, zerwał sojusz z polskim dziewie- 
rzom (szwagrem), wpadł .Mieszko ze swą drużyną wojenną 
do Krakowa i odbierając go Przemyślidom przyłączył do 
piastowskiej monarchii. Nie poprzestając na tem, ruszył 
dalej i zajął całą ziemię Lachów. Lud ten polski nie two
rzył jednolitego księstwa, tu na każdym grodzie siedział 
jeszcze osobny książę. Grody położono dalej na wschód 
zwano Czerwiwiskieini; należały one do plemion osiadłych 
nad Sanem, wpadającym do Wisły z południa i nad górnym 
biegiem Dniestru, który płynie w inną zupełnie stronę, niż 
Wisła i wpada do morza Czarnego.

Chociaż w Krakowie nie założono jeszcze biskupstwa, 
przebywali tu jednak biskupi. Dojeżdżali bowiem do Krako
wa biskupi morawscy, bo należał do icli dyecezyi. Później 
zaś, po zniszczeniu Welehradn, osiadł biskup morawski Pro- 
hor na stałe w Krakowie, a następca jego Prokull, też tam 
pozostał. Obecność tycłi biskupów w Krakowie przyczyniła 
się. znacznie do rozszerzenia chrześcijaństwa wśród Wislau 
i Lachów, a to ułatwiło teraz Mieszkowi połączenie ich 
z nawróconymi już Polanami. Pozostały jeszcze dwa polskie 
ludy pogańskie i do piastowskiego państwa nie należące: 
Mazowszanie i Pomorzanie.

Mieszko starał się o założenie osobnego polskiego bi
skupstwa, ażeby W ielkopolska, Kujawy i Ślązk nie musiały 
należeć do jakiej sąsiedniej dyecezyi niemieckiej, jak to było 
z Czechami. Dzięki jego staraniom powstało biskupstwo 
w Poznaniu, podlegle z razu arcybiskupstwn w Magdeburgu. 
Do Poznania przeniósł też Mieszko stolicę państwa.

Ród piastowski, sam dopiero-co nawrócony, niósł 
dalej światło ewangelii. Siostra Mieszka, zwana Białą Knia
hinią, a clirzestncm imieniem Adelajda, wyszła za G ’jzę, po
gańskiego księcia Madziarów i statii się dla tego narodu tem,



MIESZKO 1. 
960 — ara



22

czem była dla nas czeska Dubrawka. Pozyskała męża dla 
chrześcijaństwa i pozyskała dzikie dotychczas hordy wierze 
św. i cywilizacyi. Ona-to była matką św. Szczepana, 
króla i patrona Węgier.

Szczere przywiązanie Mieszka do chrześcijaństwa nie 
ulegało wątpliwości; tera bardziej zależało mu na tem, żeby 
na papieskim dworze wiedziano o nim i jego państwie, żeby 
w Rzymie zdawano sobie z tego sprawę, że do związku 
chrześcijańskich narodów przybywa nowy: polski. Pragnął 
wyprawić od siebie poselstwo do Rzymu i uczynił to w r. 
974 przy sposobności postrzyźyn swego pierworodnego syna, 
urodzonego z Dubrawki, Bolesława. Zwyczaj postrzyźyn 
chłopca, gdy skończy! siedm lat życia, był u wszystkich na
rodów aryjskich. Do siódmego roku ojciec się o dziecię nie 
troszczył, pozostawiając je  wyłącznie na opiece niewieściej; 
dopiero po latach siedmiu, przyjmowano chłopca uroczyście 
do rodu, przedstawiano go stryjcom i głowie rodu, jako no
wego członka rodu, uznawano uroczyście prawa, jakie mu 
przysługiwać miały z rodowego związku. Takie znaczenie 
iniała ceremonia postrzyźyn. Upraszano do obcięcia włosów 
kogoś poważnego, znacznego; ten wchodził przez to nawet 
w sztuczne pokrewieństwo z rodziną, jako „kumoter" i brat 
na siebie szczególnie obowiązek czuwania nad chłopcem 
i wyręczania w danym razie ojca. Czem bardziej utrwalało 
się chrześcijaństwo, tem bardziej ginął potem ten pogański 
obyczaj, podobnie, jak tyle innych. Pozostało po nim tylko 
do dziś dnia pewne znaczenie, przypisywane ofiarowaniu ko
muś własnych włosów. K ościół kazał dzieci chrzcić jak 
najwcześniej i wymagał, żeby ojciec zaraz przy chrzcie uznał 
swe dziecko, prjjy chrzcie też zaprowadzono zaraz chrześci
jańskie kumoterstwo, a mianowicie rodziców chrzestnych. 
Toteż obrzęd postrzyźyn szedł zwolna w zapomnienie, czasem 
tylko, chcąc wyrazie synowską uległość, posyłało się starszej 
i dostojnej osobie pukiel swych włosów. Tak np. w wieku 
VII posłał papieżowi jeden z cesarzów bizantyńskich pukle 
z głów swych synów, a na sto lat przed naszym Mieszkiem, 
posłał Ojcu św. swe własne włosy książę bułgarski Borys.

Z podobnym darem wyprawił Mieszko poselstwo do 
Rzymu w r. 974, prosząc w ten sposób symbolicznie o opie
kę nad swym synem, żeby papież, jako głowa całego chrze



ścijaństwa, uznał jego prawa wśród chrześcijańskich książąt; 
mieściła się zatem w tem pośrednio prośba o uznanie samo- 
istności polskiego państwa. Znano w Rzymie ten ceremo
niał z dawniejszych tradycyj. Papież włosy przyjął i uznał 
nową dynastyę w chrześcijaństwie. Poselstwo udzieliło na 
dworze papieskim wyjaśnień o stosunkach. nowonawróconego 
państwa i nawiązało bezpośrednie stosunki Polski z Rzymem.

Było to rzeczą jak  najważniejszą, bo inaczej mogłaby 
Polska pozostać w chrześcijaństwie ńa łasce i niełasce 
Niemców. Margrabiowie chcieli, żeby ochrzczony Mieszko 
pozostał nadal ich hołdownikiem, podczas gdy chrześcijań
ski władca mógł nznawać nad sobą zwierzchność tylko ce
sarza rzymskiego. Niemcy nie zaprzestali napadów. W r. 
967 najechał piastowskie dziedziny niemiecki „gra f” W ich- 
inan, lecz sam poległ w walce z Polanami. l\i margrabi 
Geronie nastąpił Hodo, który chciał słowiańskiego księcia 
uważać za swego służkę; nie pozwalał Mieszkowi stawić się 
przed sobą w futrze, a siedzieć, gdy on stał. Mieszko zwró
cił się ze skargami wprost do cesarza. Cesarzem był wpraw
dzie wówczas król niemiecki Otto I, ale był to monarcha 
uczciwy, pomny swych obowiązków wobec całego chrześcijań
stwa, nie wyzyskujący cesarskiej korony dla niemieckiej za
chłanności. Nakazał też pokojową politykę względem Polski. 
Ale to się Niemcom nie podobało i gdy cesarz wyjechał do 
Włoch, wyprawił się Hodo, na Mieszka. Najeźdźca poniósł 
klęskę nad rzeczką Cydyną, dopływem Odry, w czerwcu 
972 r. Cesarz wróciwszy, wezwał przed siebie obydwóch 
przeciwników. Mieszko spotkał się po raz pierwszy z samym 
cesarzem na Wielkanoc 973-go roku w benedyktjńskiem 
opactwie w mieście Kwedlinburgu. Stanął cesarz po jego 
stronie, uznał w nim samoistnego chrześcijańskiego monarchę, 
najazdów zakazał.

M eszko nie ufał jednak niemieckim sąsiadom i wołał 
sobie zabezpieczyć pokój od margrabiów zręczną polityką. 
Uznanj już przez papieża i cesarza medal się lekceważyć; 
pokazał nad Cydyną, jakim potrafi być nieprzyjacielem, a tak 
się z nimi rozprawiwszy, proponował im teraz zgodę. 
Wszyscy sąsiadujący z Polską margrabiowie zarządzali zie
miami słowiańskiemi; były to krainy wydarte pobratymcom 
naszym, Połabianom, z ludnością słowiańską. Mieszko my
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ślał o tem, jakby kiedyś w przyszłości przyłączyć te ziemie 
do Polski, ale aż. ustali się w nich chrześcijaństwo. Pola
l i  ani t' pałali straszny nienawiścią do chrześcijaństwa.; gdyby 
Mieszko nad mmi panował, musiałby jednak bronić przeciw 
nim wiary i Kościoła, a więc nie miałby w nich życzliwych 
poddanych. W olał też, że go Niemcy wyręczą w tem na
wracaniu, a za czasów Ottona I powstały umyślne dla kra
jów  słowiańskich biskupstwa, po których można się było 
wiele dobrego spodziewać, gdyż były rzeczywiście kierowane 
uczriwewi dłońmi. Mieszkowi wystarczało na razie, żeby 
margrabiowie ci graniczni nie występowali przeciw niemu; 
clieial też mieć wpływ na ich politykę i osięgnął to zręcznie 
otmyślanemi małżeństwami.

Gdy w r, 977 zmarła chrzestna matka naszego narodu, 
Dubrawka, nie szukał Mieszko z razu nowej małżonki.
W dtva lata jednak potem, porozumiawszy się z czeskim 
Bolesławem II, bratem Dubrawki, postanowił pojąć za żonę 
Odę, córkę Dytryka, margrabiego w marchii Północnej. By
ła  ona nowieyuszką w klasztorze; ślubów jeszcze nie 
złożyła, ale za maż wyjść nie chciała. Książę czeski wy
prawił zbrojny hufiec do jej klasztoru (w K alle nad rzeką 
Salą, dopływem Łaby), kazał .ją porwać i Mieszkowi do
Poznania odwieść! Widocznie i ojciec porwanej był w poro
zumieniu. Wnosić można z tego, jak  Mieszkowi zależało na 
tem, żeby wejść w bliższe związki z margrabią. W cztery
lata później, w r. 984, gdy syn Bolesław miał już siedni-
naście lat, kazał mu się żenić z margrabianką Miśnii, krainy 
także słowiańskiej. Ale najważniejsze małżeństwo obmyślił 
w r. 985, dając swą córkę w małżeństwo za morze, księciu 
szwedzkiemu Krykowi. Kie znamy polskiego imienia tej 
księżniczki; w Szwecyi nazywano ją  Sygrydą i ilano przydo
mek' „Storiada“ , t. j. dumna, wyniosła. Matźeństwo to mia
ło znaczenie polityczne ze względu u u. Pomorze.

Po tamtej strunie Bałtyckiego morza, daleko na półno
cy, jest półwysep Skandynawski, ojczyzna Szwedów i Norwe
gów. Najuboższy to byl z początku kraj w całej Kuropie; 
góry niedostępne, skaliste i klimat nadto mroźny nie sprzy
ja ły  rozwojowi osadnictwa. Stąd była też liągła emigracya,
lo  ziemia nie mogła wyżywić ludności. Puszczano się na
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morze. Skandynawcy są najstarszym żeglarskim naro
dem średniowiecznej Europy i nie bali się już w zamierzch
łych czasach dalekich wypraw morskich. Szukali chleba 
w obcych krajach najprostszym sposobem: rozbojem i łupie- 
żą. Rozbojowi towarzyszyła jednak walka, i tak wyprawy 
te przybrały cechy wypraw walecznych, na których popisy
wano się męstwem, sławionem potem przez poetów, chociaż nie 
brak było także chytrości i podstępów. Czasem nie wysia
dali wcale na ląd w obcym kraju; spotkawszy w drodze obce 
statki rabowali je i znajdowali gotową zdobycz na morzu. 
Korsarstwo i zbójnictwo uchodziły za zajęcia szlachetne, gdyż 
wymagały szlachetnych przymiotów: odwagi, stanowczości, 
roztropności i pogardy śmierci zarazem. Nie raziło ich, że 
szlachetne męskie przymioty, użyte były do nieszlachetnych 
celów: wszak byli poganami. Nie mieli zaś rzeczywiście 
z czego żyć, bo trzeba było jeszcze całych wieków cywiliza- 
cyi, nauki i postępu, zanim północna część Skandynawii 
(wówczas zgoła nie zaludniona) stała się dostępną zajęciom 
gospodarskim i przemysłowym. Zaznały ich wybrzeża wszyst
kich mórz europejskich. Plądrowali na brzegach niemieckich, 
angielskich, francuskich, a zapędzali się też nieraz w głąb 
iądu, płynąc łodziami w górę od ujścia rzek. Wciąga IX  
wieku trzy razy zdobyli Paryż! W końcu wolał im król 
francuski odstąpić część kraju i na własność oddać, byłe 
uchronić resztę Fraucyi od najazdów. Nazywano ich we 
Francyi Normanami, toteż odstąpiony im półwysep Norman- 
dyą się zowie; nazwa zaś Normanów przeszła z francuskiego 
do innych języków europejskich. Później zdobyli Anglię, 
a napływ ich emigracyi był tak wielki, że książę normandz- 
ki przeprawił do Anglii 60,000 swych wojowników. Założyli 
sobie podobnież własne państwo w południowych Włoszech. 
Znano ich też w Hiszpanii i na dalekim wschodzie, bo zapę
dzali się morzem Śródzieinnern aż do Konstantynopola, a na
wet na wybrzeża Azyi Mniejszej. We wszystkich atoli kra
jach zlali się z czasem z miejscową ludnością i stali się po
tem sami Anglikami, Francuzami, Włochami, przyjąwszy 
wszędzie chrześcijaństwo i cywilizacyę narodów, wśród któ
rych przebywali.

Bliżej, niż do tamtych krajów, mieli —  Słowiańszyznę 
północną, od której oddzielało ich samo tylko morze Bałtyckie,
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wcale nie rozległe i dobrze im znane. Odwiedzali też często 
kraje nad Dźwiną, okolice jezior: Ładogi i Czudzkiego, 
a zwłaszcza zagospodarowane okolice bogatego miasta W iel
kiego Nowogrodu. W r. 862 stali się panami tego grodu. 
Nie stawiano im oporu, Nowogrodzianie dobrowolnie im się 
poddali i oddali im rządy nad sobą, byle mieć spokój; wy
mówili sobie tylko, żeby za to bronili ich już od innych 
wrogów. Za służbę wojskową oddali im panowanie nad sobą. 
Byli to Skandynawcy z ludu Swijów, zwani przez tych Sło
wian Waregami; przeważnie zaś pochodzili z plemienia zwa
nego Rus. Chociaż Rusowie byli stosunkowo nieliczni, utrzy
mali jednak panowanie swe nietylko nad północnemi owemi 
okolicami, ale rozszerzyli je daleko na południe, aż do Kijo
wa i nadali nawet swoją nazwę krajowi i narodowi. Od 
nich pochodzi nazwa Rusi. Tworzyli w kraju warstwę panu
jącą, a Słowianie byli iin poddani. Z czasem połączyli się je 
dnak z miejscową ludnością, przyjęli jej język i obyczaje i po 
kilku pokoleniach przestali być obcymi. Przywódca Rusów, 
Ruryk, który zawładnął Wielkim Nowogrodem, stał się zało
życielem dynastyi, rozrodzonej następnie niezmiernie, a panu
jącej na Rusi siedmset lat.

Prócz Normanów i Waregów inna jeszcze część Skan- 
dynawców puszczała się w świat za zdobyczą. Jeden z lu
dów skandynawskich zajął półwysep na południowej stronie 
Bałtyckiego morza, Jutlandzkim zwany, a odzielający morze 
Bałtyckie od Niemieckiego. Byli to Dunowie, przodkowie 
Duńczyków. Zajęli oni również szereg wysp na wschód od 
swego półwyspu i dotarli a i do ujścia Odry, gdzie założyli 
sobie nawet stałe osady wojskowe. Duńskich korsarzy i zdo
bywców zwano Wikingami. Byli oni groźnymi współzawo
dnikami naszych Pomorzan, którym przyroda wskazywała 
również drogę morską do społecznego rozwoju. Korsarstwo 
skandynawskie zapierało jednak, te drogę, odkąd zaś W i
kingowie opanowali ujście Odry, trzeba było opłacać się iin, 
albo też przystawać do nich i na spółkę z niemi korsarstwo 
uprawiać. I tak Pomorzanie wzięci byii we dwa ognie: 
przez Niemców od lądu, i przez Wikingów duńskich od 
morza.

Mieszkówną Sygryda Storrada wychodziła tedy za mąż 
za Eryka, księcia Swijów, skąd pochodzili Waregowie. Swi-
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'owie byli w ciągłej nieprzyjaźni z Dunami, i to właśnie
o Pomorze, na które także mieli ochotę. Przez sojusz 
z Erykiem zapewniał sobie Mieszko pomoc przeciw Dunom 
na sposobną chwilę. Jakoż Sygryda Storrada przywiodła 
męża do tego, że wszczął wojnę z Dunami, a zwyciężywszy 
icli króla, wygnał go i państwo jego do swego przyłączył.

Stosunki polityczne Mieszka okładały się pomyślnie, 
gdy w tem niespodzianie utracił Grody Czerwieńskie, które 
mu zabrał ruski książę z rodu Rurykowiczów.

Plemiona polskie nie stykały się pierwotnie nigdzie 
bezpośrednio z ruskiemi. Na północy oddzielało te dwa na
rody osadnictwo innych ludów, o których później będzie mo
wa: Jadźwingów i Litwinów; na południu zaś znaczne, a zu
pełnie puste, niezaludnione przestrzenie. Osadnictwo Lachów, 
posuwając się coraz dalej na wschód, zbliżyło się Czer- 
wieńskiemi Grodami do potuduiowej Rusi. Ruryk opanował 
tę część Rusi z Kijowem już w r. 875, a następcy jego pró
bowali stąd dalej szczęśliwych wypraw wojennych. Czwarty z ko
lei następca Ruryka, Włodzimierz, zwany Wielkim świętym, 
panujący od r. 980 do 1015, bardzo przedsiębiorczy i zabor
czy, wyprawił się zaraz»w dragi/n rokn swego panowania 
na zachód, na państwo Piastowskie i zabrał „Lachom" 
Grody Czerwieńskie. Pisze o tem najstarsza kronika ruska 
(Nestora) w te słowa, pod rokiem 981:

Ide Wotodimer k Laham i zają hrady ich: Priemyszl, 
Czerweń i iny hrady.

W  siedm lat po zabraniu Grodów Czerwieńskich, w r. 
988 przyjął Włodzimierz Wielki wiarę chrześcijańską w ob
rządku grecko-słowiańskim, t j. że nabożeństwa miały się 
w jego państwie odprawiać w języku cerkiewnym, starobuł- 
garskim według ceremoniału bizantyńskiego. Patryarcha 
konstantynopolski, czyli carogrodzki, ustanowił osobnego 
metropolitę dla Rusi w Kijowie.
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Mieszko nie próbował odebrać Czerwieńskich Grodów; 
zajęty sprawami zacliodmemi, pragnął przyłączenia do swe
go państwa Pomorzan i Połabian. Dla tego zawierał umowy 
z całą zachodnią granicą i dopiero ubezpieczywszy się od mar
grabiów, mógt był pokusić się o odzyskanie grodów Czerwień
skich, gdy w tem niespodzianie zaczął wojnę z Niemcami, w te
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myśli, że rozszerzy swe panowanie na zachodzie. Uważał 
to za ważniejsze dla polskiego państwa od posiadania ziemi 
przemyskiej i czerwieńskiej.

W wojnę z Niemcami dat się wciągnąć księciu czeskie
mu, który w walce o tron niemiecki posiłkowa! księcia ba
warskiego przeciw księciu saskiemu. Dwaj słowiańscy 
wiadcy sądzili, że wmięszawszy się w tę wojnę domową, nie
miecką, zagarną połabskie ziemie i podzielą się potem pano
waniem nad Połabianami. Jakoż wybuchnęfo równocześnie 
powstanie dwócli potabskich ludów: Obotrytów i Lutyków,
przeciw niemieckim rządom. Ale Bolesław czeski pozyski- 
wat ich tem, że pozwala! im występować przeciw chrześci
jaństwu, wypędzać kapłanów i burzyć kościoły. Wojna tych 
Słowian z Niemcami stała się przez to wojną pogaństwa 
z chrześcijaństwem. Mieszko nie chciał dopomagać pogań
stwu! Spostrzegł się, jakieby z tego mogły być na przy
szłość skutki; utwierdzeni w pogaństwie Polabianie, gdyby 
udzyskali niepodległość, nietylko nie byliby Polski sprzy
mierzeńcami, ale nawet rzuciliby się na nią z pewnością. 
W ycofał się więc Mieszko z tej sprawy i uznał pfawa dyna
styi saskiej do niemieckiej korony. Szczęściem uczynił to 
jeszcze w porę, stronnictwo bowiem saskie zwyciężyło. Na 
tronie niemieckim zasiadł dziedzic poprzednich królów, Otto 
III, pięcioletnie natenczas ledwie dziecię, za które rządzili 
opiekunowie. Ci uznali godność książęcą Mieszka nad Pol
ską i gotowi byli zachować nadal te przyjazne stosunki, 
jakie panowały dawniej pomiędzy poprzednimi dwoma Ottona
mi, lecz pod warunkiem, że dostarczy posiłków na dalszą 
wojnę przeciw Połabianom i Czechom. I tak musiał Mieszko 
odwrócić zupełnie swą politykę, a ze sojuszu czesko-polskie- 
go przeciw Niemcom wyłoniła się wojna czesko - polska, 
a raczej Piastów z Przemyślidami, która dwukrotnie się od
nawiała. Szczęście sprzyjało Piastowi. W  roku 990 zajął 
Morawy, które aż do r. 1029 pozostały przy Polsee.

W dwa lata potem umarł Mieszko, ten prawdziwy za
łożyciel polskiego państwa, który wprowadził Polskę do 
europejskiego związku narodów, przyjmując chrzest i prze
strzegając potem przez całe życie, żeby polityce jego nie 
można było zarzucić, że sprzyja pogaństwu. Zaczął, jako 
holdownik margrabiów, a skończył, jako wyższy od nich
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sprzymierzeniec niemieckich królów. Największej godzien 
pochwały i wdzięczności za to, że powstającego i jeszcze 
należycie nie zorganizowanego państwa ilie narażał na nie
pewne wojny z uiemteekiem królestwem, lecz właśnie pokój 
zupełny sobie zabezpieczył. 1’rzezorny i mądry, nie poprze
stał jednak na ułożeniu dobrych stosunków z królami Nie
miec; pamiętał, że one mogą się zmienić, gdy od niemieckie
go tronu inny wiatr zawieje i postarał się o opiekę duchow
nej głowy chrześcijaństwa; trafił tam, gdzie w razie potrzeby 
można się było w owych czasach poskarżyć choćby na sa
mego cesarza. Umiał się urządzić tak, że nie poniósł szko
dy ani od Niemców, ani ud l'olabian; z najcięższych kłopo
tów potrafił wybrnąć zwycięsko. Raz tylko się pomylił, ale 
też, skoro tylko pomyłkę spostrzegł, zaraz ją  naprawił. 
Nie było w nim uporu, lecz wytrwałość godna największego 
podziwu. Dzięki jeg o  rządom mogło państwo uróść pod jego 
następcą do takiej potęgi, że nictylko nie było słabsze od 
Nieinii; łecz owszem. silniejsze.

Zmarł Mieszko w jednej z wypraw przeciwko Lutykom 
dnia ]łi-go maja 9!l2 roku pod Braniborem (Brandenburgiem).

Bolesław Wielki.

Następca Mieszka I-go, Bolesław, byt monarchą tak 
dzielnym, że mu historya nadała przydomek Wielkiego. 
Wstępował na tron, mając lat 25, a był już ojcem licznej 
rodziny, bo dwóch synów i trzech córek. Ludzie owoeześni 
poczynali wcześnie samodzielne życic; nie trzeba było dtuniego 
czasu na przesiadywanie nad książkami i po wyjściu z lat 
dziecinnych brano się niebawem do czynnego życia. Żeniono 
się. też powszechnie przed 18-tym rokiem, a często na
wet 14 letni chłopcy zawierali związki małżeńskie. Męż
niała młodzież wcześnie, chowana w warunkach zgodnych 
z naturą, wśród pól i lasów, w ciągłym ruchu i w dobroby
cie, bo warunki walki o byt były bardzo łatwe dla. każdego,
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nawet dla takiego, który na niczeiu się nie znal i nie bardzo 
byt skory do natężenia sil. Utrudniało sic to zwolna w na
stępnych czasach, ale przez czterysta lat jeszcze uchodziły 
za rzecz całkiem prostą śluby takich par, które my dziś 
uważalibyśmy za dzieci.



WOJNY NA. POMORZU.

Jak iv tyra, tak też pod każdym innym względem zaczyna
no żyć wcześnie. Dwudziestopięcioletni ojciec pięciorga dzieci 
nie byt też początkującym w sprawach publicznych. Ze 
sprawami państwa byt dobrze obznajomiony, zaprawiany do 
nich przez ojca, który brał go z sobą na wyprawy wojenne 
i na dwór cesarski. Bolesław miał 6 lat, gdy bawił pierwszy raz( 
w Quedlinburgu (Kwedlinbnrgu). Stał wyżej od swego ojca
0 tyle, że lepiej rozumiał chrześcijaństwo, jako już wycho
wany w prawdziwej wierze; zrozumiał też, jak Kościół może' 
podnieść cywilizacyę społeczeństwa, a przez to wzmocnić 
siły narodu; dlatego był opiekunem zakonów, sprowadzał 
do Polski uczonycli mnichów. O władzy monarszej miał po
jęcia górne. Odczuwał to doskonale, że panujący musi być 
przodownikiem społeczeństwa i kierować niem; wymagał też 
większej powagi i świetności na zewnątrz dla swej władzy. 
Budując dalej na podwalinach założonych przez ojca, posta
nowił doprowadzić Polskę do zupełnej równorzędności z in
nymi, zachodnimi narodami i wytknął sobie cel świetny, 
żeby tron polski ozdobić koroną, państwo piastowskie za
mienić na królestwo.

Czynność nowego władcy zwróciła się najpierw ku pół
nocy, ku ujściom Wisły. Rzeki są naturalnemi drogami, 
danemi przez przyrodę, a wiodą do morza, którego fale są 
bramą rozwartą na oścież do całego świata. Bo też rzeka
1 morze stanowiły dawniej jedyną i najdogodniejszą drogę, 
po której olbrzymie ciężary i wielkie .transporty mogły 
być przewożone. Te tylko narody wzniosły się do- potęgi 
i większego dobrobytu, które zapewniły sobie wolny dostęp 
do morza, a więc panowanie nad ujściem rzek i pobrzeżem. 
Kto nie panuje nad ujściem, ten nie posiada dla siebie całej 
drogi rzecznej i zawsze będzie mniej lub więcej zależny od 
tego, kto koniec tej drogidzierży w swem ręku. Toteż dla 
przyszłosci Polski było rzeczą największej wagi, żeby Pomorze 
połączyć z piastowskiem państwem. Bolesław Wielki wypra
wił się tu w r. 994 i zajął grody: Szczecin blizko ujścia 
Odry i Gdańsk nad ujściem Wisły. Nie wcielił Pomorza 
wprost do swego państwa, lecz poruczył tu rządy jednemu 
z dawniejszych książąt, który zgodził się na przyjęcie chrze
ścijaństwa, ochrzcił s',ę rzeczywiście w r. 996 i ożenił się 
z 13 letnią córką Bolesława. Książę ten rządził pod



zwierzchniczą władzą Bolesława, a to wystarczało, żeby Po
morze złączyć politycznie z Polską. Wikingowie duńsey nie 
upominali" się o daninę pobieraną od dawien od Pomorzan, 
gdyż narody skandynawskie, zwaśnione ze sobą, pogrążone 
byty właśnie we wzajemnych zatargach i wojnach.

Wkrótce wyprawił się Bolesław Wielki na prawy brzeg 
dolnej Wisty, gdzie mieszkał inny zupełnie naród: Prusacy.

Prusacy należeli do szczepu zwanego bałtyckim. Szczep 
ten dzieli się na gałęzie, z których wiążę się z przebiegiem 
polskich dziejów gałąź litewska, a ta dzieli się na cztery 
narody: właściwy litewski, łotewski, żmujdzki i pruski. Ża
den z nich nie posiadał wówczas jeszcze nowszej cywilizacyi; 
nawet związki rodzinne nie byty u nich jeszcze ustalone, nie 
mówiąc już o organizacyi państwowej. Prusacy, zajmujący po
jezierze pomiędzy dolną Wisłą a dolnym Niemnem, byli na
rodem na pół dzikim i okrutnym. Żyli z rybolóstwa, ło
wów i łupieży; rolnictwa nie znali wcale. Potem przyszli 
w le strony Niemcy i tak gorliwie „nawracali" Prusaków 
po swojemu, t.j. mieczem, że wytępili ich do szczętu; z całe
go narodu nie zostało nic! Na dobitkę przywłaszczyli sobie 
nawet nazwę wytępionego przez siebie ludu. Nie tylko 
kraj, ale nawet nazwa dzisiejszych Prusaków —  pochodzą 
z grabieży.

Wyprawa polska, pierwsza w te strony, zajęła tylko 
południową część kraju; nie dotarła do morza, bo niesposób 
było przejść przez cały kraj z powodu błot, bagien i bez
droży.

Należało zabrać się do nawracania Prusaków, ale po 
polsku, więc nie mieczem, lecz samą tylko pracą apostolską. 
Podjął się tego św. Wojciech, mąż prawdziwie wielki, które
go działanie ważne jest nietylko dla polskiej historyi, lecz 
wogóle dla powszechnej.

My sobie wyobrażamy zazwjczaj świętych zupełnie nie
właściwie. Skoro tylko się o kiinś powie, że kanonizowany, 
zdaje nam się, że on przez całe życie \yciąż tylko modlił się 
i biczował, że ze światem nic nie miał do czynienia i z ży
ciem praktycznem żadnego nie miał związku. Powiedziano 
jest jednak: módl się i pracuj, a święci ? tego słyną, że 
bardzo wiele pracowali; modlitwa służyła do uświęcenia 
ich pracy. Wzniosłe przepisy religii chrześcijańskiej morał-
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ności byłyby czczą literą, gdyby nie pracowano nad tem, 
żeby je  zastosować w praktyce, w życiu prywatnem i pu- 
blicznem. Tem się właśnie odznacza chrześcijaństwo, że 
chce wejść w iycie. Święci naszego Kościoła, to są ci mę
żowie pełni rozumu i poświęcenia, którzy wiele zdziałali c e 
lem przeprowadzenia chrześcijaństwa w praktyce, a sami 
przytem wiedli prywatnie świętobliwe życie. Bardzo a bar
dzo wielu świętych było politykami, układało polityczne 
plany, starało się o wpływ na monarchów i narody. Dzisiaj 
wstyd pomyśleć, że religia i moralność są wykluczone z po
lityki, ale dawniej nie brakło takich, którzy żądali, żeby po
lityka prowadzona była po chrześcijańsku;

Do takich właśnie należy św. W ojciech. Był to Cczech 
rodu książęcego, z rodu Sławników, nie ustępującego Prae- 
myślidom. Po dziewięcioletniej nauce w słynnej szkole 
przy arcybiskupstwie magdeburskiem, poświęcił się stanowi 
duchownemu i został w r. 982 biskupem praskim. Po sied
miu latach zapragnął jednak poświęcenia się wyłącznie pracy 
umysłowej i wyjechał do Włoch, gdzie przebywał w kilku 
uczonych klasztorach, a w r. 990 sam Benedyktynem został. 
W trzy ’ łata potem wrócił do Pragi, leez nie na długo. 
Ród jego wiódł walkę z drugim książęcym rodem czeskim: 
Werszowców, w czem biskup udziału brać nie chciał. Ozesi 
zaś nie chcieli się trzymać chrześcijańskiego obyczaju, ani 
niedziel święcić, ani postów zachowywać, ani też pozostawać 
w jednożeństwie. Jakkolwiek w Czechach już od przeszło 
stu lat było zaprowadzone chrześcijaństwo, nawrócenie ich 
bynajmniej dokonanem jeszcze nie było. Nie mieli bowiem 
aż do r. 973 własnego biskupa, lecz należeli do dyecezyi 
niemieckich biskupów w Ratyzbonie. Ci nie dopuszczali do 
założenia osobnego biskupstwa w Czechach, sami zaś dbali 
raczej o świeckie sprawy i uchodzili u czeskiej ludności 
bardziej za niemieckich grafów, a że nie znali ani języka, 
ani obyczaju słowiańskiego, raczej więc odpychali ludność 
od chrześcijaństwa, niż przyciągali. Dzieło św. Cyryla i Me
todego było przez Niemców zniszczone, a Niemcy sami ni
czego natomiast nie utworzyli i trzeba było teraz wszystko 
na nowo zaczynaj...'Pracę biskupowi utrudniały jednak rozter
ki polityczne, w które nie chciał się mięszać św. Wojciech 
i wolał opuścić dyecezyę. Pojechał w r. 995 znowu do



Włoch. W Rzymie poznał cesarza Ottona III, młodego mo
narchę, który odznaczał się wielki emi przymiotami umysłu 
i serca, a zapałem dla wielkich dzieł cywilizacyjnych zyskał so
bie u współczesnych największy podziw.

Św. W ojciech został przyjacielem papieża Grzegorza V, 
a uesarza Ottona III spowiednikiem. W gronie najdostoj
niejszych a uczonych mężów radzono o sprawach północnego 
wschodu; żeby bowiem Europie przybyło ducha Bożego, trze
ba było powołać Słowian do pracy około chrześcijańskiego 
postępu. Książę czeski, Bolesław Rady, znienawidzony był 
we własnym kraju, a nie mógł, czy może nawet nie chciał 
zapewnić bezpieczeństwa i poszanowania własnemu biskupowi; 
nie nadawał się więc na moralnego kierownika. Słowiańsz
czyzny. Polski książę był natomiast .chrześcijańskiej sprawie 
wiernie oddany, a przytem na północy najpotężniejszy. 
Obydwaj ci książęta znani byli osobiście Ottonowi III i ma
jącemu wielki wpływ na niego dawnemu jego nauczycielowi, 
Żerberowi (Gerbert, nazwisko francuskie), największemu 
uczonemu swego czasu, jednemu z ówczesnych świeczników 
Kościoła. Poznali się na jednej z wypraw połabskich w r. 
995, na której był też obecny Żerber. Już wtenczas oma
wiano zapewne potrzebę apostolskiej pracy nad Bałtykiem 
i zamiar sprowadzenia w tym celu ś-go. Wojciecha. Otto III, 
jadąc do Rzymu, wiedział, że się tam z nim spotka i pra
gnął z nim omówić swoje projekty. Wziął też z . sobą do 
Rzymu sławnego arcybiskupa mogunckiegó, Willigisa, który 
przez długie lata kierował polityką Ottonów. Bawił równo
cześnie w Rzymie św. Romuald, założyciel zakonu Kamedu- 
lów. Tak zebrało się w Rzymie w r. 996 grono mężów 
wielkiego znaczenia, z których każdy wywarł wpływ wielki 
swein życiem, a wszyscy przejęci byli myślą poprawy euro
pejskich stosunków.

Rezultatem narad było, że należy uznać polskie pań
stwo, jako równorzędne zupełnie niemieckiemu królestwu, że 
Niempy mają pozostawać z Polską w pokoju i przyjaźni; 
z państwa zaś polskiego utworzy się nową samoistną pro- 
wincyę kościelną, t. j. da się Polsce własnego arcybiskupa 
i kilku biskupów, uwalniając kraj od zwierzchnictwa i ko
ścielnego dozoru jakiej starszej, zagranicznej metropolii.
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Arcybiskupem miał zostać św. Wojciech, który sam w tych. 
naradach był oczywiście rzecznikiem słowiańskiej sprawy.

W drugiej połowie r. 996 podążył św. Wojciech na 
północ. Przybywając do Polski, wstąpił najpierw do Krako
wa, bo tu mieszkał biskup „morawski", z którym trzeba się 
było naradzić, gdyż miało teraz powstać w Krakowie stałe 
biskupstwo krakowskie. Stąd pojechał przez Slązk do dru
giego biskupa w Polsce, do Poznania. Ale biskup poznański, 
niemiec, Unger, nie chciał przystać na plany ś-go. Wojciecha, 
bo dotychczas sam był jedynym biskupem nad calem pań
stwem, prócz Krakowa, należącego do dyecezyi morawskiej. 
Skoro nie jego osobę przeznaczano na arcybiskupa, nie chciał 
odstąpić stolicy państwa na arcybiskupią siedzibę. Dlatego- 
to postanowiono, że stolica arcybiskupia będzie w sąsiedniem 
Gnieźnie, oddalonem zaledwie o sześć mil od Poznania i tak 
to już potem zostało. Unger nie spełniał obowiązku misyj
nej pracy nad Bałtykiem, a św. Wojciech podjął się tego 
zaraz. Jeszcze w tym samym roku 996 ochrzcił księcia po
morskiego i zaprowadził chrześcijaństwo w ziemi gdańskiej, 
a w następnym roku wybrał się do Prusaków. Tu spotkała 
go, niestety, przedwczesna śmierć męczeńska, koło Tenkitten, 
w krainie zwanej Sambią. Ciało jego wykupione na wagę- 
złota, złożono w nowym kościele Boga-Rodzicy w Gnieźnie, 
przeznaczonym na metropolitalną świątynię całej Polski. 
Jako męczeunika, poczęto go wnet po śmierci uważać 
i czcić za świętego. W  rozmaitych stronach Europy,
w Niemczech i we Włoszech powstawały kościoły pod jego 
wezwaniem.

Bolesław Wielki nie chaiał mieć ani teraz Ungera
arcybiskupem, lecz przeznaczył na to dostojeństwo, za zgodą 
papieża, brata rodzonego św. Wojciecha, św. Radzyma.

W r. 999 został papieżem Źerber, który przyjął imię
Sylwestra Ii-go. Papież ten, znający stosunki słowiańskie, 
a Bolesława Wielkiego osobiście, wyświęcił Radzyma chętnie 
na arcybiskupa. Właśnie bawił natenczas i Otto III znowu 
powtórnie w Rzymie. Postanowiono, że cesarz przybędzie- 
osobiście do Polski, przeprowadzić plany, powzięte przed, 
trzema laty w towarzystwie św. Wojciecha, oddać cześć 
nowemu świętemu, a cesarską powagą złamać opór biskupa 
Ungera.
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ODWIEDZINY OTTONA.

W roku następnym, lOOO-nym, wybrał się rzeczywiście 
cesarz w odwiedziny do Bolesława Wielkiego. Po pobożnej 
pielgrzymce do grobu ś-go. Wojciecha odbywały się świetne 
uroczystości w zamku na ostrowie jeziora Lednicy, najwię
kszej i najwspanialszej wówczas w catym kraju budowli. 
Bolesław wystąpił z wielkim przepychem, żeby się nie po
wstydzić wobec cesarskiego dworu; zadziwił też swych gości, 
a wspomnienie tej gościny przeszło w podaniach do pamięci 
potomnych. Tu trzymał cesarz Bolesławowi do chrztu syna, 
siódme już z kolei dziecię książęce, zrodzone z trzeciej żo
ny, pomorskiej księżniczki Emniłdy; nazwano je na chrzcie 
na cesarską pamiątkę Ottonem. Cesarz nadał Bolesławowi 
pewne oznaki władzy i godności, przyjęte wówczas na euro
pejskich dworach. Oznaką władzy królewskiej była włócznia, 
którą noszono zawsze'przed monarchą i stawiano przy jego 
tronie. Cesarska włócznia była starożytna, sprowadzona 
z Konstantynopola, skąd wogóle cały ceremoniał dworski 
przeszedł na dwór niemiecki, przeniesiony przez matkę 
Ottona III, Teofanię, która była bizantyńską księżniczką. 
Byto podanie, że włócznia cesarska pochodzi od ś-go Mau
rycego, wodza wojsk rzymskich w starożytności i męczenni
ka. Podobiznę tej S-wojej włóczni przywiózł Otto III w darze 
Bolesławowi. Znaczyło to tyle, co, według późniejszych 
zwyczajów, ofiarowanie królewskiego berła, a więc było to 
uznaniem niepodległej monarszej godności. Włócznia ta 
znajduje się do dziś dnia w Krakowie, iv skarbcu kościoła 
katedralnego na Wawelu. —  Cesarz nosił podczas tych uro
czystości na głowie złotą przepaskę. Była to oznaka go
dności t. z. patrycyusza, która powstała około r. 315 po Chr. 
na dworze cesarza rzymskiego Konstantyna; nadawano ją 
osobom najbardziej zasłużonym około państwa. Późniejsi ce
sarze nadawali ten tytuł obcym książętom, wyrażając przez 
to, że uważają ich za swych towarzyszów w rządach chrze
ścijaństwa. Używali tego tytułu królowie frankońscy i sam 
Karol Wielki, wznowiciel cesarstwa, tak się tytułował, a po 
nim znów Ottonowie. Uważano więc ten tytuł za jeden 
z najwyższych zaszczytów, którego nie lekceważyli sobie sa
mi nawet cesarze średniowieczni. Otto III zdjął swą prze
paskę patrycyuszowską i włożył ją  na głowę Bolesława; 
mianował go patrycyuszem, a tytuł ten wynosił go wysoko
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ponad wszystkich margrabiów i książąt niemieckich. Nadanie 
włóczni i złotej przepaski było też zupełnem zwolnieniem od 
podległości wobec królestwa niemieckiego i upoważnieniem 
zarazem ze strony cesarza, żeby Bolesław starał się w Rzy
mie o tytuł królewski, i koronacyę. Koronacyi bowiem nie 
mogło być bez papieskiego upoważnienia. A nieprzewidzia
nym zbiegiem okoliczności miała się odbyć koronacya dopie
ro za 24 lat, gdyż Otto III zmarł wkrótce, a następca jego, 
Henryk II, powrócił do dawniejszego sposobu ujarzmiania 
Słowian i chciał, żeby Polska była na nowo zależna od 
Niemiec.

Trwałym nabytkiem tego przyjazdu cesarza Ottona III 
było kościelne urządzenie Polski. Stanęła metropolia w Gnieź
nie, pozostawiono biskupstwo w Poznaniu, a ustanowiono 
nowe we Wrocławiu, Krakowie i w Kołobrzegu na Pomorza. 
Nie słychać już odtąd o biskupach morawskich, lecz poczyna 
się już nieprzerwany ciąg krakowskich. Było więc w Pol
sce pięć biskupstw.

Licząc na dobre stosunki z Niemcami, chciał. Bolesław 
sam zostać na razie margrafem nad Połabianami, pod nie- 
mieckiem zwierzchnictwem. Podczas bezkrólewia po śmier
ci Ottona III, gdy trzech współzawodników spierało się 
z orężem w ręku o tron niemiecki, zmarł margrabia 
Miśni i Łużyc — połabskich krain. Bolesław zajął te marchię 
i ziemię Wilców. Gdy królem niemieckim został Henryk II, 
przedtem bawarski książę i gdy przyjmował w Merseburgu 
hołdy innych niemieckich książąt i margrabiów, pojechał 
tam i nasz Bolesław. Uważał się za niezawisłego monarchę 
Polski, ale z marchij gotów był do Uołdu. Dla siebie same
go żądał tylko marchii Łużyckiej i sąsiedniej ziemi Milskiej, 
samą zaś Miśnię i podbitą część kraju Wilców pozostawiał 
synowi poprzedniego margrabiego, który miał zostać zięciem 
Bolesława. Henryk II przystał na wszystko, ale na wyjeż
dżającego z Merseburga Bolesława kazał urządzić w drodze 
skrytobójczą zasadzkę, która się szczęściem nie udała. W y
kryły się jednak zamysły nowego króla Niemiec. Bolesław 
W ielki stanął więc także przeciw Niemcom.

W tych latach dojrzały w umyśle Bolesława Wielkiego 
prawdziwie wielkie plany. Jak król niemiecki był nad



książętami niemieckich Indów, tak miał być piastowski mo
narcha nad książętami Pomorza, Połabia, Czech, Słowaczyzny 
i Rusi, zwierzchnikiem i kierownikiem jednolitej słowiańskiej 
polityki. Wielka Słowiańska Rzesza pod przewodem Polski 
i jej króla miała uzupełnić postać chrześcijańskiej Europy.

Czechy pozostawały właśnie w zupełnej zależności od 
Niemiec; należało je  wyrwać z tych kleszczy, póki się nie 
staną marchią niemiecką. Wdał się więc w spory o tron 
czeski, które wyniszczały tę piękną krainę wojnami domo- 
wemi, użyczył Bolesławowi Rudemu swej opieki, pod wa
runkiem, żeby nie hołdował Niemcom. Nie zamierzat bo
wiem Czech ujarzmiać, ani Przemyślidów pozbawiać pano
wania. Ale Bolesław Rudy był złym władcą, nie łubianym, 
a postępowaniem swem tak Czechów oburzył, że sami prosili, 
żeby ich od niego uwolnić. Miał Rudy dwóch braci, ale 
obydwaj już przedtem uznali się niemieckimi hołdownikami; 
nie można ich więc było osadzić na tronie. Zmuszony więc 
okolicznościami, objął Bolesław Wielki sam panowanie 
w Czechach, wbrew swym życzeniom i swej polityce. W  tym 
samym czasie zajął Słowaczyznę, która wolna była jeszcze 
od panowania Madziarów, i przyłączył ją  do swego państwa.

Henryk II zażądał hołdn z Czech, a gdy nasz Bole
sław odmówił, zaczęła się wojna, która z dwiema przerwami 
trwać miała czternaście lat, 1004 — 1018. Wojna ta objęła 
wszystkie kraje od dolnej Łaby aż po Wełtawę, od ziem 
północnych Lutyków aż po południowe Czechy. Wśród niej 
wtargnęli Niemcy w r. 1005 po raz pierwszy do ziem pol
skich. Łużyce dwa razy tracono i odzyskiwano na nowo. 
Czechy odzyskał książę Jaromir, niemiecki hołdownik i nie- 
tylko nie dał się skłonić do sojuszu przeciw Niemcom, ale 
nawet zdradził Henrykowi zamiary Bolesława Wielkiego. 
Podczas dłngiej tej wojny wielu wybitnych niemieckich mę
żów oświadczyło się z życzliwością dla Bolesława. Byli to 
ci, którzy pochodzili z politycznej szkoły Ottona III, pra
gnęli dla Niemiec pierwszego miejsca w chrześcijaństwie, ale 
przez zgodę ze Słowianami, a nie przez ich gnębienie. Tacy 
nie widzieli nic złego w planach założenia wielkiego sło
wiańskiego państwa, które byłoby w przyjaźni z Niemcami, 
a przyjaźń ta zapewniałaby spokój wschodniej Europie i spokoj
ne dalsze szerzenie chrześcijaństwa nad Bałtykiem i na Litwie.
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Za czasów Ottonów ucywilizowały się Niemcy bardzo 
pod wpływem włoskim, zwłaszcza, że kościół niemiecki 
wszedł w bliską styczność z papiestwem. Nie brakło uczo
nych Niemców rozumiejących już doskonale, że zażarta nie
nawiść względem Słowian jest tylko zbrodnią wobec chrze
ścijaństwa. Jeden z najwybitniejszych, św. Bruno, kanonik 
magdeburski, następnie zaś mnich zakonu Benedyktynów, 
głośno przestrzegał Henryka II „żeby nie nastawał na zgu
bę chrześcijańskiego księcia, dzielnego pracownika w win
nicy Pańskiej." Wyjechał następnie do Polski i stawił się 
na dworze Bolesława Wielkiego, żeby poświęcić się misyo- 
narstwu na wschodzie. Poznawszy osobiscie Bolesława, pi
sał potem o nim: „Kocham go, jak własną duszę, a bardziej, 
niż życie moje“ . Za przykładem ś-go Brunona stawało po 
stronie Polski coraz więcej światłych i poważnych osób; 
i świeccy dawali się przekonać. Doszło wreszcie do tego, 
że właśni żołnierze Henryka II śpiewali w obozie piosnki 
szydercze na swego króla, a pochwalne na część Bolesława!

Po dwóch jeszcze wyprawach, których widownią był Ślązk, 
zawarto pokój w Merzeburgu r. 1013. Łużyce i Milsko pozo
stawały przy Polsce, a Henryk II oddawał 23 letniemu już 
synowi Bolesława W ielkiego, Mieszkowi, w małżeństwo swą 
powinowatą, siostrzenicę Ottona Iii-go , Ryksę. Małżeństwo 
to było oznaką, że król niemiecki uznaje dynastyę piastow
ską za równą swemu rodowi. Pokój ten trwał jednak le
dwie dwa lata. Potrzebowały go obie strony, bo w r. 1013 
wyprawiał się Henryk II do Włoch po cesarską koronę, 
a Bolesław W ielki miał do czynienia z Rusią.

Wielki książę kijowski uwięził Świętopełka, który był 
zięciem Bolesława Wielkiego, za to, że ten wraz z żoną je
dnał tam stronników zachodniemu, łacińskiemu Kościołowi. 
Uwolnił ich Bolesław z więzienia, a gdy w r. 1015 umarł 
Włodzimierz, został Świętopełk jego następcą. Ale obok te
go wyznaczył Włodzimierz, umierając, jeszcze jedenaście 
dzielnic książęcych dla swych synów. Świętopełk, chcąc 
być jedynowładcą, rozpoczął wojnę, ale przegrał i musiał 
szukać schronienia u teścia w Polsce. A tymczasem była 
już nowa wojna niemiecka.

Bolesław prosił znowu Przemyślidów o sojusz przeciw 
Niemcom i wysłał z tem swego syna, Mieszka, do księcia



czeskiego Oldrzycha. Ten zaś uwięził go i wydal Henry
kowi 11-mu, a sam przyłączył się do niemieckich wojsk. 
Połowa jednak tych wojsk wyginęła w bagnistej zasadzce
i wyprawa nie powiodła się. Zawarł tedy król niemiecki 
(będący już także cesarzem) przymierze z Wielkim księciem 
kijowskim, Jarosławem, który wygnał był Świętopełka. 
Bolesław miał być wzięty w r. 1017 we dwa ognie: ód 
Niemiec i od Rusi.

Nowa wyprawa na Slązk spełzła na niczem. Bolesław 
prowadził wojnę t. z. podjazdową, która polega na tem, że
by wojsku nieprzyjacielskiemu nie dawać sposobności do 
walnej rozprawy, ale drobnemi oddziałami nękać je  nieustan
nie we dnie i w nocy, tu żywność zabierając, tam nocleg
psując, ówdzie wpędzając na bagna. Niemcy, będąc w ob
cym kraju, szli całą gromadą, którą trudno było wyżywić; 
Bolesław zaś podzielił swoich na kilkanaście hufców, z któ
rych każdy z innej strony zaczepiał, a żaden nie był liczny, 
łatwo im było schować się, cofnąć się na czas przed pości
giem i znowu wracać, gdy się ich najmniej spodziewano.
Nieraz Niemcy przez dłuższy czas nawet nie widzieli nie
przyjaciela, a blizkość polskiego wojska ciągle czuli, bo im 
się nieustannie dawało we znaki. Klęski zadać Polakom nie 
mogli, co najbardziej, mogliby pokonać i rozproszyć jeden 
taki lotny oddział. Dopiero gdzieś dalej byłby Bolesław 
przyjął walną bitwę; ale podjazdową wojną osięgnął, że 
Henryk do Wielkopolski nie doszedł i ze Ślązka się wrócił.

Teraz gotował się Bolesław do najazdu Niemiec. Do
wiedziawszy się o tem cesarz, prosił o pokój. Zawarto go 
w r. 1018 w Budziszynie w Łużycach. Zdobycze polskiego 
oręża zostawały przy Polsce, i gdyby Przemyślidzi inną pro
wadzili politykę, byłaby eala zachodnia Słowiańszczyzna 
skupiła się pod naczelnictwem liolesława Wielkiego.

Załatwiwszy się z Henrykiem, zwrócił się Bolesław 
przeciw Jarosławowi. Chciał z nim zgody i gdy w r. 1017 
owdowiał, prosił o rękę siostry Wielkiego księcia kijow
skiego. Skoro mu jednak odmówiono i koniecznie wojny 
chciano, więc wojnę rozpoczął. Odniósł walne zwycięstwo 
nad rzeką Bugiem, poczem szybko podążył pod Kijów i zdo
był stolicę Rusi. Wjeżdżając do miasta, ciął na znak swego 
zwierzchnictwa mieczem w bramę zwaną «Złotą»; miecz się
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przytem wyszczerbił, stąd ^Szczerbcem* zwany. Przechodził 
potem ten miecz na następców Bolesława Wielkiego, jako 
pamiątkowe dziedzictwo. Nie zamierzał Bolesław wcale 
ujarzmiać Rusi i pozostawił w Kijowie godność wielko-ksią- 
żęcą, oddawszy ją swemu zięciowi, Świętopełkowi; nie cho
dziło mu o zabór, lecz tylko o to, żeby Ruś nie była prze
ciwną jego wielkiej słowiańskiej polityce, żeby mieć swe 
wpływy i znaczenie w Kijowie.

Silne ramię wielkiego monarchy polskiego sięgało od 
Łaby po Dniepr. Samo własne jogo państwo było rozległe. 
Należały bezpośrednio pod_ władzę Bolesława: Wielkopolska, 
Kujawy, Łnżyee, Milsko, Ślązk, Wiślanie, Krakowskie, Mo
rawy i teraz, po ruskich wyprawach, odzyskane Grody 
Czerwieńskie. Prócz tego miał pod sobą kraje podlegle, 
z książętami od  siebie zależnymi, swymi hołdownikami: Po
morze, Słowaczyznę i Wielkie księstwo kijowskie. Nadto 
jeszcze marchia miśnijska, pozostająca w ręku jego zięcia, 
podlegała w rzeczywistości raczej Bolesławowi, niż, niemiec
kiemu królowi.

Świadom swej potęgi, wyprawił Bolesław Wielki 
z Kijowa dwa poselstwa, do obydwóch cesarzy w Europie: 
do rzymskiego cesarza Henryka II w Niemczech, swego 
wroga, i do Konstantynopola, do cesarza bizantyńskiego 
Bazylego II, którego uznawali swym zwierzchnikiem ruscy 
waregscy książęta. Ogłaszał jednemu i drugiemu, że jest 
ich potężnym sąsiadem, którego lepiej przyjacielem mieć, niż 
wrogiem; o przyjaźń prosił, w razie nieprzyjażni groził.

Teraz Niemców pokonawszy i będąc już rzeczywiście 
głową Słowiańszczyzny, starał się w Rzymie o królewską 
koronę. Posłów jego chwytali Niemcy w drodze i brali do 
niewoli. Pięć lat jeszcze minęło, nim sprawa ta dojrzała. 
W  r. 1024 koronował się wreszcie Bolesław Wielki w Gnieź
nie, namaszczony przez arcybisknpa gnieźnieńskiego. Stolicę 
państwa przeniósł był wprawdzie do Krakowa, ale korona- 
cya ta i następnych Piastów odbywały się w rezydencyi pol
skiego metropolity, na grobie s'-go Wojciecha.

Nie minął rok od tej koronacyi, a śmierć przecięła 
pasmo najzasłużeńszego żywota znakomitego monarchy. 
Niemcy sławili go w pieśni, na Rusi nazwali Chrobrym, a już 
najstarsze kroniki, i to nietylko polskie, lecz także ruskie,



przyznały mu przydomek Wielkiego. Ludność Polski przez 
cały rok była w żałobie po wielkim królu, który pokazał 
Słowianom, że i oni mogą utworzyć wielką potęgę pań
stwową.

Zmarł Bolesław w kwietniu 1025 roku.
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Upadek i odnowienie państwa.

Syn i następca Bolesława Wielkiego, Mieszko II, roz
począł rządy zaraz od koronacyi, co było zupełnie słusznem
i mądrem. Był to dzielny żołnierz, dobry wódz, a przytem 
uczony; znal język łaciński, rozczytywał się w księgach
i nie obce inu były stosunki i sprawy współczesnej Europy. 
Politykiem jednak wielkim nie był; nie umiał niebezpie
czeństw przewidywać i za wczasu polityką je  odwracać.

On-to dokonał ostatecznie zjednoczenia wszystkich pol
skich ludów, przyłączywszy do piastowskiego państwa ziemię 
Mazowszan, która dotychczas sama się rządziła. On pierw
szy z Piastów posunął się za W isłę w średnim je j biegu, 
a dbały o potrzeby cywilizacyjne nowego swego ludu, zało
żył biskupstwo w Płocku. Z poprzednich biskupstw nie 
utrzymało się Kołobrzeskie na Pomorzu, król założy! 
natomiast nowe biskupstwo w Kruświcy, przeniesione następ
nie (olłoto r. 1124) do Włocławka. Dyecezya ta obejmowa
ła tylko mały kawałek Kujaw, ale za to rozciągała się aż 
do morza Bałtyckiego, na Pomorze.

Miał ten król kłopot z braćmi, podobnież jak jego oj
ciec; ale tak samo dzielnic im odmówił. Sam zaś miał 
dwóch synów: Bolesława i Kazimierza. Ażeby w przyszłości 
nie powtórzyło się znowu żądanie dzielnic, oddal zaraz w dru
gim roku swych rządów młodszego Kazimierza do klasztoru. 
Królewicz liczył ledwie dziesięć lat, gdy go uroczyście 
ofiarowano do stanu duchownego. Został też Kazimierz 
Benedyktynem.

Nie przypuszczał Mieszko II, żeby mogło grozić nie
bezpieczeństwo królestwu tak wielkiemu, jak  polskie. Za
niedbał polityki, nie zawierał aa czas sojuszów i narazi! 
Polskę przez to na wojnę ze wszystkimi nieprzyjaciółmi
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naraz. Najpierw uderzył na Polskę król węgierski Stefan, 
próbując zagarnąć Slowaczyznę; ndalo inu się to za drngą 
wyprawą, w r. 1020, gdy równocześnie zaczęły zagrażać na
jazdy: niemiecki i ruski. Król niemiecki, Konrad II, zawarł 
przeciw Polsce przymierza z czeskimi PrzemyśUdami i z Da
nią, która poczęta wybierać na nowo daniny na poiudniowem 
wybrzeżu Bałtyku. Mieszko II zwyciężył wprawdzie dwa 
razy w dwócli wielkich wojnach z Niemcami; odnosił takie 
zwycięstwa, że ani Bolesław Wielki nie zaznał takiego try
umfu, ale zwycięstwa te na nic się nie zdały, gdy rów no
cześnie wszyscy sąsiedzi na Polskę się zmówili. W  r. 1029 
zabrali Przeiuyślidzi Morawy, które już nigdy do Polski nie 
wróciły. W roku 1031 ze wszech stron poczęto najeżdżać 
Polskę. Niemcy zagarnęli ł.użyce i Milsko, król Kanut 
duński podbił Pomorze, a Jarosław kijowski zabrał na 
nowo Grody Czerwieńskie. Cesarz Konrad zajął się teraz 
braćmi królewskimi, liezpryiiiem i Ottonem i żądał wyzna
czenia dla nich dzielnic. Mieszko walczył dzielnie, bronił 
się rozpaczliwie, ale w końcu musiał uledz. Podzielono 
Polskę na trzy części: Jedną dostał Mieszko, drugą brat je 
go Otton, a gdy na trzecią nie stało już liezpryma, zabitego 
przez niewiadomego zbójcę, znalazł cesarz innego kandy
data. Przebywał w Niemczech brat przyrodni Bolesława 
Wielkiego, Mieszko, który chciał też w swoim czasie 
dzielnicy, ale nic nie wskórał; ten w Niemczech się oże
nił i miał tam syna, Dytryka. Dytryk ten otrzymał teraz 
trzecią część Polski jako osobne księstwo. Stało się to w r. 
1032. Po śmierci Ottona, następnego roku, zajął Mieszko II 
niespodzianie jego dzielnicę, wypędził Dytryka, i państwo, 
choć uszczuplone, połączył na nowo w swem ręku. Zrywał 
się do odwetu, ale zabity przez własnego giermka, zakończył 
życie pełne walki i zgryzot w r. 1034, pozostawiając tron 
starszemu synowi, Bolesławowi.

Dwalata rządów Bolesława, następcy Mieszka, wystarczyły, 
żeby pogrążyć Polskę w ostateczny zamęt. Koronował się na 
samym wstępie, ale to jedno też było wszystkiem, co zrobił 
dobrego. .Rządził srogo i pozostawił po sobie złą pamięć, 
jakby zbrodniarz jaki. Czego się mianowicie dopuśeił, nie 
wiemy. Jedna tylko kronika o nim wspomina, a i ta zbywa 
rzecz krótko, że „źle skończył" i że go kronikarze za karę
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nie wliczają do pocztu książąt i królów polskich. Rzeczy
wiście opuszczano go i nawet pamięć o nim zaginęła, aż do
piero za naszych czasów spostrzeżono się, że był taki król 
przez dwa lata, 1034 —  1036 r.

Po nim nastąpił zupełny upadek państwa, niedawno
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jeszcze, przed dziesięciu laty zaledwie, tak potężnego! W i
docznie sam ten niegodny Bolesław przyczynił się do tego 
swemi rządami. Brat jego, Kazimierz, mnich Benedyktyn, 
musiał uciekać na Węgry przed okrucieństwem brata.

Zdawało się, że już koniec dynastyi Piastów. W kilku 
latacli umarli wszyscy trzej synowie Bolesława Wielkiego, 
wszyscy trzej zabici, a wnuka starszego spotkał też jakiś 
„zły koniec” . Czy zamachami temi kierowała jakaś ręka, 
której zależało na wygubieniu Piastów, czy też były to tyl
ko złe przygody, to już niedocieczone dla ludzkich sądów. 
To pewna, że historya żadnego królewskiego rodu nie jest 
tak tragiczną; tuż po szczycie sławy zupełny upadek dyna- 
styil Jedyny Piast pozostały, Kazimierz, był mnichem, za
tem nie mógł zasiąść na tronie, nie mógł rządzić. A więc 
koniec Piastów, koniec piastowskiego państwa? Wszyscy 
współczesni pewnie tak z początku sądzili i nie mogli nawet 
przypuszczać inaczej.

Działo się w Polsce coraz gorzej. Dawny podczaszy 
Mieszkali., Masław starał się objąć władzę po^Bolesławie, ale 
nie zdołał; znajdywał-posłuch ledwie tylko na Mazowszu, skąd 
pochodził. W reszcie Polski, pozostającej bez głowy i pana, 
wszystko się rozprzęgło. Rozeszła się i przepadła bez śladu 
dawna wojskowa drużyna książęca. Pomorzauie i Prusacy 
niszczyli swemi najazdami, ale najgorszy najazd urządził cze
ski książę Brzetysław II. Podpalił i zburzył f r a k ó w , zlupił 
Gniezno i Poznań, a w powrocie Wrocław. Ślązk przyłączył 
do państwa Przemyślidów: siódma to już ziemia padała łu
pem wrogów, oderwana od państwa od czasu śmierci Bole
sława Wielkiego. Gdy Brzetysław wracał do Pragi, jechało 
za nim przeszło sto wozów ze skarbami, złupionemi w Polsce
i tysiące jeńców wojennych; zniknęły z Polski książęce 
skarbce, zniknęły nawet złote naczynia z kościołów.

Przeciw wszystkim tym klęskom nie było żadnej obro
ny. M e jestże to dziwnem i niepojętem, że społeczeństwo 
nie broniło się samo? Dla nas to niezrozumiałe, że Polacy 
nie wybrali sobie nowego króla, że np. nie przystali wszy
scy do Maslawa, że nie zebrali wojska, że zdali państwo zu
pełnie na losy! Rzeczywiście, wymaga to wytłómaczenia.

Piastowskie państwo nie ze społeczeństwa wzrosło, lecz 
tylko przez orężną Piastów przewagę. Ród książęcy narzu-



cal swą władzę coraz rozleglejszym krainom i tak stopniowo 
z małego księstwa nad Soplem urosło Królestwo Polskie. 
Ale społeczeństwo nie brato w tem prawie żadnego udziału. 
Nie przeszkadzano Piastom do rozszerzenia panowania na 
wszystkie polskie' ludy, ale im też nie pomagano. Społeczeń
stwo zachowywało się wobec państwowej polityki Piastów 
zupełnie biernie. Państwowa organizacya nie opierała się 
też na społeczeństwie, ale była mu narzucona. Społeczeństwo 
nie interesowało się jeszcze nawet temi sprawami i miało 
też z organizacyą państwową bardzo luźny tylko związek. 
Co więcej, utrzymanie państwa spoczywało bardziej na ob
cych niewolnikach, niż na rodzimej polskiej ludności. A  nie 
tylko nasze, lecz wszystkie narodowe państwa europejskie 
powstały w podobny sposobi
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Rodzima polska ludność, t.j. rodowici Polanie, Wiślanie, 
Lachowie, Mazowszanie, używali wszyscy bez wyjątku zupeł
nej wolności osobistej i posiadali własność rodową, dziedzicz
ną. Ród zaprowadzał w swej posiadłości podział pracy we
dług własnego uznania; jeden był bartnikiem, drugi myśli
wym, tamten rolnikiem, inny rybakiem. Gospodarowali na 
spółkę i mieszkali nawet w jednym domu; ale po pewnym 
czasie zbytnie rozrodzenie się wymagało podziału ziemi. 
Władza książęca nie wdawała się w te sprawy; mogli za
trzymać „wspólnotę", póki chcieli, mogli też każdej chwili 
dzielić się ziemią. Nic nie tamowało powstawania własności 
indywidualnej, t .j .  osobistej, bez spółki z krewnymi. Nie mo
gła jednak żadna cząstka dawnej własności rodowej przejść 
w ręce obcego, t .j. kogoś nie należącego do tego samego 
rodu. Niewiasty nie dziedziczyły całkiem ziemi, toteż, jeże
li ktoś nie miał męskiego potomstwa, udział jego, czyli t. z. 
„źreb" stawał się na nowo wspólną własnością całego rodu
i wyznaczano go jakiej nowej rodzinie. Nazwy naszych wsi, 
zakończone na ice, są właśnie śladem rodowego zamieszka
nia i gospodarowania. Np. nazwa „Pabianice" oznacza, że 
tam zamieszkali potomkowie Pabiana. Osady zaś powstałe 
przez oddzielenie się czyjeś od rodowej „wspólnoty”  ozna
czano końcówkami ów, owo, in, ina, yn, yna, np. Spychów, 
Rdułtowo, Szczucin.
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Osady o nazwach zakończonych na ice są więc najstar
sze w Polsce.

Rozrodzony ród miał nieraz po kilka i kilkanaście osad 
w sąsiedztwie, ■/. których każda posiadała swego starostę, jako 
starszego z pośród siebie. Starostowie wszystkich osad two- 
rzyli razem starszyznę rodu, a ponad nią nie było już innej 
władzy, jak książęca.

Odkąd powstała organizacya państwowa, przybył nowy 
sposób utrzymania się, a mianowicie służba książęca. Coraz 
więcej potrzeba było żołnierzy, a nie brakło też ochotników, 
bo z wypraw wojennych przywoziło się bogate Jupy. Do 
walki z nieprzyjacielem obowiązani byli wszyscy tam tylko, 
gdzie wróg kraj najechał; ale bo też wtenczas i bez książę
cego rozkazu musieliby się bronić! Do udziału w wyprawach 
wojennych nie zmuszano nikogo i drużyna wojenna składała 
się tylko z ochotników.

Dzieliło się tedy społeczeństwo polskie na dwa stany, 
a raczej zawody według zajęć: na gospodarzy i wojowników.

Przez szereg wypraw wojennych przybyła nowa war
stwa ludności, gdyż z każdej wyprawy przyprowadzano do 
kraju jeńców, czasem tysiącami. Mieszko II przywiódł do 
Polski w r. 1028 dziesięć tysięcy jeńców połabskich i nie
mieckich. Byli też jeńcy czescy, ruscy, pruscy itp. Z takie
go cudzoziemskiego osadnictwa powstały liczne wsie, któ
rych nazwy świadczą o ich pochodzeniu: Pomorzany, Czechy, 
Prusy itp. Jeniec był własnością nie tego, kto go pojmał, 
lecz państwa. Wojownik nie zabierał jeńca dla siebie, bo nie 
mial w owych czasach całkiem własnego domu, lecz żył 
gromadnie, obozowo, na służbie królewskiej, siadając w gro
dach do wspólnych stołów na koszt monarchy. Jeńców tych 
osadzał król w rozmaitych stronach krajn, jako swych nie
wolników. Były osady, mające ściśle oznaczone zajęcie 
przymusowe, t. z. naroh, stąd też zwano takich niewolników 
narocznikami. Byli to: rybacy, lagiewnicy, koniuchy, świ
niarce, kucharze, piekarze, skotnicy, bartnicy, kołodzieje, 
cieśle, korabnicy, szczytnicy, grotnicy itp. Każda taka osa
da miała dostarczyć przepisanej ilości swych wyrobów na 
najbliższy gród, skąd znowu inni niewolnicy, używani do po
syłek t. i. komornicy, rozwozili te rzeczy po kraju, gdzie 
na którym grodzie czego potrzebowano. Dużo wsi polskich



nosi do dziś dnia nazwę od pierwotnych naroczników. Do
stawali tacy niewolni osadnicy kawał ziemi na swe utrzy
manie i zależało to od ich woli, jak na niej będą gospoda
rować. Mogli poprzestać na zwierzynie i rybach, a mogli 
też ziemię uprawiać, jeżeli umieli i chcieli. Ale nie wolno 
im było opuścić samowolnie swej osady. Ziemia, na której 
siedzieli, nie była ich własnością, lecz państwa, a król miał 
prawo odebrać im ją  każdej chwili i z nimi samymi postąpić 
według własnego uznania.

Nad niewolnikami byli dziesiętnicy i setnicy, a każda 
ich osada należała do pewnego grodu, tam zaś był włodarz, 
któremu wszyscy narocznicy podlegali. Włodarza zaś zwierzch
nikiem był kasztelan, dowódca grodu i przedstawiciel oso
by monarszej w całym okręgu, zwanym kasztelanią. Ka
sztelanowie byli tylko na większych grodach. Nad kaszte
lanami był wojewoda, naczelnik'całej drużyny wojennej; ten 
podlegał już samemu tylko królowi.

Główne grody leżały wewnątrz kraju. Największe z nich 
były: Poznań, Gniezno, Gieez i WłodzisJaw. Te stanowiły 
fundament piastowskiej potęgi, a w obozach swych (stałych) 
mieściły 16,000 zbrojnych. Po złączeniu ludów polskich 
w jedno państwo, nie były już potrzebne te obozy wewnątrz 
kraju. Zniósł je  król Mieszko II, a opatrzył natomiast lepiej 
grody krakowski i wrocławski i w ogóle wszystkie grody 
ślązkie.

Nad wolną, rodzimą ludnością nie było jeszcze żadnych 
urzędów państwowych, a w służbie książęcej dochodziło się 
do urzędu tylko nad narocznikami, do władzy tylko w obo
zie, na grodzie i na wojnie. W  czasach pokoju rządziła się 
ludnos'ć rodzima sama, posiadała zupełny samorząd. Pewien 
okręg sąsiednich osad zwał się opolem, bez względu na to, 
czy te osady należały do jednego rodu, czy też do kilku. 
Było oznaczone, ile opole ma płacić podatku, a jak się to 
rozdzieli na rody i rodziny, to już było rzeczą mieszkańców 
opola. Podatki były tylko w naturze, to znaczy, że myśliwy 
np. dawał co roku pewną ilość skórek wiewiórczych i kunich, 
w owych czasach najdroższych, poszukiwanych przez zagra
nicznych kupców; bartnik dawał kruszę miodu, rybak do
starczał snszonej ryby, rolnicy dawali od pługa miarkę psze- 
n icj i owsa itp., co wszystko szło na utrzymanie drużyn

D iiaje Polski. 4

NAR0CZN1CY. URZĘDY. OPOLE. 49



ZEMSTA. BEZKRÓLEWIE. 50

na grodach. Drugim obowiązkiem opola było ściganie prze
stępców. Całe opole było odpowiedzialne za zbrodnię popeł
nioną w swym okręgu, póki nie mogli wskazać osady lub 
rodu, z którego zbrodniarz pochodzi; ci zas' musieli znowu 
wyśledzić i wydać przestępcę, inaczej cały ród odpowiadał. 
Rodom posługiwało wzajemnie t. z. prawo zemsty, znane 
w całej Słowiańszczyznie, a opierające się na zasadzie: krew 
za krew, śmierć za śmierć. Kościół dążył do wyplenienia 
tego zwyczaju. Osiągnięto na razie tyle, że zabójca mógj 
swą winę okupić, składając karę pieniężną, t. z. giówszczy- 
znę, okup za głowę zabitego. Taka opłatn, to kara bardzo 
dotkliwa, bo o pieniądze było niezmiernie trudno; trzeba 
się było napracować, żeby nazbierać jakich zapasów dla 
kupca, gdy będzie przei tę okolicę przejeżdżał. Trzeciem 
ważnem zadaniem opola-— to wydawanie świadectwa w sporach 
granicznych. Na czele opola stała rada opolna, złożona ze 
wszystkich starostów rodowych.

Gdy zabrakło monarchy, rozproszyła się przedewszyst- 
kiem drużyna wojenna, bo nie miał się kto nią zająć, nie 
miał ich kto żywić. Ludność, zaś niewolna nie mając nad 
sobą pana, stała się swobodna, ale też narażoną była na 
niebezpieczeństwa i groziło jej wprost ogłodzenie. Nie było 
już nad nimi tych, którzy kazali im robić przez całe życie 
korabie (łodzie), szczyty (tarcze), łagwie, pielęgnować sta
dniny i trzody, ale też nie było tych, którzy poręczali im 
w zamian bezpieczną siedzibę na kawałku ziemi pod opieką 
państwa. Monarcha wydzielił im osady bez względu na to, 
że w niejednej okolicy zdałoby się więcej ziemi dla rodzi
mej łudności. Gdy runęło państwo, okazały się jaskrawo 
przeciwieństwa wolnych i niewolnych, krajowców i obcych. 
Teraz musieli niewolnicy sami o sobie radzić i chcąc się 
utrzymać przy ziemi, musieli jej bronić przeciwko rodzimej 
polskiej ludności. Zawrzała podjazdowa wojna domowa 
wolnych gospodarzy z wolnymi chwilowo narocznikami. 
Po najeździe zewnętrznym, czeskim, nastąpił zaraz dru
gi, wewnętrzny najazd niewolników, gorszy od tamtego, bo 
to już nie chwilowy tylko napad! A nie brakło wśród nie
wolników pogan, pobratymców z Polabia, którzy odznaczali 
się zaciekłą nienawiścią ku chrześcijaństwu. Ci wystąpili
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teraz zaczepnie, żeby się rozprawić ze znienawidzonem chrze
ścijaństwem i ze znienawidzonymi za przyjęcie chrztu pol
skimi ludami. Rzucali się więc na kościoły, podpalali i bu
rzyli, a księży mordowali. W  zachodniej Polsce, bliżej Odry, 
gdzie jeńców z Połabia osadzano, nastała zupełna rewolucya 
pogańska. Prócz jednego krakowskiego, przepadły w tych 
zaburzeniach wszystkie inne biskupstwa polskie.

Społeczeństwo bierne dotychczas wobec urządzeń pań
stwowych, posiadało organizacyę państwową o tyle, ile ją  
narzuciła dynastya, rozporządzająca sitą zbrojną. Gdy za
brakło dynastyi, nie umiało społeczeństwo samo z siebie 
państwa utrzymać. Na Mazowszu był książę Masław i tam 
też nie było buntu niewolników. W obec upadku Piastów 
zdawało się, że jedynym sposobem wznowienia polskiego 
państwa byłoby, żeby Masław i jego następcy zdołali rozsze
rzać z Mazowsza dalej swe panowanie, żeby z Mazowsza na 
nowo rozpocząć pracę zjednoczenia ziem polskich i na nowo 
przerobić całą tę wielką polityczną robotę, której już raz 
dokonali Piastowie z nad G opla ! Długa droga, wymagająca 
znów czasu kilku pokoleń, a czy się powtórnie uda, czy 
tymczasem Niemcy nie posnną się nad Odrę, a może nawet 
nad W isłę?! Upadek Piastów był straszną klęską nie tylko 
całego narodu, ale całej Słowiańszczyzny. Pokazało, się że 
bez Piastów niema Polski!

W tej ciężkiej przełomowej chwili nie straciła głowy 
niewiasta, wdowa po Mieszku II, Ryksa, niemka. Natchnio
na macierzyńską miłością, zdobywa się na plan śmiały: 
Uwolnić od zakonnych ślubów młodszego syna, Kazimierza
i mnicha osadzić na tronie. W Polsce nie znalazła popar
cia, bo społeczeństwu obojętne jeszcze były sprawy państwo
we. Wybrała się więc za granicę, szukać pomocy u krew
nych w Niemczech i w Rzymie. Wyjeżdżając zabrała z sobą 
koronę królewską, żeby nie wpadła w ręce Masława. Ofia
rowała ją  cesarzowi, oddając Polskę w lenno niemieckiemu 
królestwa, byle się zajął sprawą Kazimierza. Polityka prze
dziwne miewa zmiany i wchodzi nieraz na tory podziw bu
dzące. Interes niemiecki godził się w tym wypadku z pol
skim! Niemcom bardzo było na rękę nieprzyjazne współ
zawodnictwo dwóch dynastyj słowiańskich: Piastów i Prze- 
myślidów; mieli w tem najlepszą rękojmię, że nigdy cała
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zachodnia Słowiańszczyzna nie lznci się wspólnemi silami na 
Niemców. Ileż to razy przydali się im 1‘rzemyśliilzi na 
Piastowi Teraz Brzetyslaw czeski był potężny, Czechy mo
gły wzrastać kosztem Polski i stać się dość silnemi, żeby
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zrzuciu niemieckie zwierzchnictwo. Wznowienie piastowskiej 
dynastyi wydało się królowi niemieckiemu i cesarzowi Kon
radowi II najlepszą tanią przeciw wzrostowi Przemyślidów. 
Papież nie odmówił też dyspensy, żeby wjdźwignąe z upad
ku chrześcijańskie królestwo.

Z niemieckim hufcem 500 zbrojnych stanął Kazimierz 
z końcom roku 1038-go na polskiej granicy. Stal się dla 
zniszczonego zupełnie państwa nowym niejako jego założy
cielem i słusznie też ma przydomek Odnowiciela. Garnęli 
się da niego wszyscy chrześcijanie i zwolennicy ładu. Bun
townicze tłumy mogły sprawić zamieszanie i ruinę, ale gdy 
minęła chwila szalu, większość niewolników cieszyła się 
z przywrócenia władzy książęcej, zapewniającej im bezpiecz
ne utrzymanie. Nie potrzebował Kazimierz staczać żadnej 
bitwy. Skoro tylko pojawił się książę, odnawiało się zaraz 
państwo. Drużyna wojenna skupiła się na nowo, narocznicy 
wracali do swych osad, a kasztelanowie na swe grody. 
Zawarłszy sojusz z Jarosławem Kijowskim, odzyskał Kazi
mierz Odnowiciel Mazowsze od Masława; ale za to nie upo
minał się u Jarosława o zwrot Grodów Czerwieńskich. 
Wkrótce potem odzyskał Ślązk od 1’rzemyślidów, ale musiał 
się zobowiązać płacić im 500 grzywien srebra rocznie. 
Wznowił biskupstwo wrocławskie, wzniósł na nowo katedry 
innych biskupstw i czynił zabiegi w Rzymie, żeby wznowić 
przerwaną orgauizaeyę metropolitalną; w ten tylko sposób 
Polska tworzyłaby znowu samoistną prowincyę kościelną, 
niezależna od żadnego niemieckiego arcybiskupstwa. Owoców 
tych starań nie doczekał; wznowienie polskiej metropolii na
stąpiło dopiero za jego następcy. Ażeby zaznaczyć w jakiś 
sposób samoistuość polskiego Kościoła, przyjął biskup kra
kowski, Aaron, tytuł arcybiskupi.

Kazimierz Odnowiciel, odzyskawszy państwo z niemiecką 
pomocą, musiał się uznać Iiotdownikieiu królów niemieckich. 
Sam tedy koronować się nie mógł. Trzeba było czekać, aż 
Polska na nowo się wzmoże na tyle, żeby mogła stawić 
czoło ościennym i nie być zależną od Niemców.

Kazimierz urodził się 21 lipca 1010 r., ożeniony w r. 
1040 z Maryą Dobrogniewą, miał z nią synów: Bolesława 
Śmiałego, Władysława Hermana, Mieczysława (itr. 1041 i 1066)
i Ottona (ur. 1049 r.); zmarł Kazimierz 28 listopada 1058 
r. Pochowany w kościele katedralnym w Poznaniu.



CZĘŚĆ II.

WALKA SPOŁECZEŃSTWA O WPŁYW NA PAŃSTWO

Złamanie jedynowładztwa.

Straszne przejścia pomiędzy panowaniem Mieszka II 
a Kazimierza Odnowiciela osłabiły Polskę na długie czasy; 
ale jedna z nich była korzyść, mianowicie ta, że społeczeń
stwo zbliżyło się do organizacyi państwowej i przestało być 
biernem. Przekonało się społeczeństwo, jak źle jest bez pań 
stwowej organizacyi i władzy książęcej, to też powracającego 
na tron ojców mnicha Kazimierza witano okrzykiem: „W itaj, 
miły gospodynie!" Urządzenia państwowe, które do niedawna 
trzeba było narzucać przemocą, przyjmowano teraz z wdzię
cznością. Wszakżeż bez Piastów bylibyśmy wyplenieni, jak 
nasi pobratymcy połabscyl

Uznanie państwowych urządzeń zaciekawiało zarazem 
do nich, zachęcało, żeby w nich uczestniczyć, a więc mieć 
na nie także wpływ. W ten sposób pogodzenie społeczeń
stwa z państwem wiodło zarazem do ograniczenia kiążę- 
cego samowładztwa. Garnięto się chętniej pod opiekę Ko
ścioła, dlatego, że Kościół sam pierwszy dążył do wydo
bycia się z pod tego samowładztwa, nie chcąc nawet znać 
innego prawa, jak tylko swoje własne. Świeccy pragnęli 
również pozyskać prawa dla siebie. Z  łaski tronu można 
było mieć wiele, ale riie miało się nigdy do niczego własne
go prawa, póki się nie otrzymało na to od panującego do
kumentu, zwanego przywilejem. Tak było w Anglii, we



Francyi, podobną też koleją rozwinęły się u nas stosunki; 
tam już monarchowie uznawali prawa swych poddanych, 
u nas rozpoczynał się dopiero ruch o prawo. Wszędzie zaś 
na czele tego ruchu stawali z początku biskupi. Chodziło 
przedewszystkiem o to, żeby duchowieństwo nie było na 
książęcym chlebie, ale żeby Kościół mógt mieć swój własny 
majątek.

Ówczesne prawo polskie nie znało jeszcze żadnych 
t. z. instytucyj; nie było jeszcze w Polsce żadnych zakładów 
publicznych. Ziemia mogła być własnością tylko czyjaś, ale 
me czegoś\ mogłaby być własnością biskupa czy opata, ale 
nie biskupstwa, ani klasztoru. O posiadaniu wieczystem 
przez Kościół nie mogło być mowy, pókiby się dla niego nie 
zrobiło wyjątku w prawie krajowem, starszem od chrześci
jaństwa w Polsce. Me znało też prawo polskie wcale te
stamentu, a więc nie można było zapisywać darowizny po
śmiertnej. O zapisy testamentowe zaczyna się też u nas 
sprawa już w X I wieku, aż wreszcie Kościół wywalczył dla 
ni.'h uznanie, na korzyść nie tylko własną, ale całego spo
łeczeństwa. Dziedzicem zaś uznawało prawo polskie tylko 
potomka krwi własnej, krewniaka, ale nie następcę na urzę
dzie; i to trzeba było dopiero wyrobili.

Ruch o prawo, łączący się z konieczności z dążeniem 
do ograniczenia władzy monarszej, miał w Polsce więcej 
trudności do pokonania, niż w innych krajach, bo u nas pa
nujący był potężniejszy. Wszystkie narody europejskie two
rzyły po kilka mniejszych państw, podzielone na księstwa, 
nad któremi panowały nawet osobne dynastye. Tak np. nie
mieckie królestwo dzieliło się na sześć księstw i kilka mar- 
grabstw, a ci książęta i margrabiowie dążyli usilnie do tego, 
żeby król nie byt niczem więcej, jak tylko pierwszym po
między równymi. Na Rusi i w C/.echacli powstały dzielnice 
książęce celem wyposażenia braci głównego księcia. Zwierz
chność nad tymi książętami przyznawano najstarszemu z ro
du, a takie urządzenie zowie się z łacińska; seniorat. Na 
Rusi senior był wielkim księciem w Kijowie, a w Czechach 
w Pradze. Książęta dzielnicowi byli hołdownikami, czyli 
lennikami wielkiego księcia (lnb, jeże'i był koronowany, 
króla), winni mu byli wierność i posłuszeństwo, nie mieli 
nawet prawa prowadzić polityki na własną rękę, ani wojny
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wypowiadać, ani zawierać pokoju, ani nawet wyprawiać 
z własnej woli posłów do obcych monarchów. W rzeczywi
stości jednak bywało rozmaicie i nieraz monarcha drżał 
przed swymi książętami lennymi. Bądźcobądż, dzielenie kraju
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na dzielnice, hylo największem osłabieniem tronu, a ruch
o prawo bywał tem łatwieszy, im więcaj państewek drobnycli 
bywało w jakim narodzie.

W całej Europie jedna tylko Polska była państwem 
jednolitem; polski książę panował sam jeden nad wszystlcie- 
mi polskiemi ludami. A wstąpił na tron po śmierci Kazi
mierza Odnowiciela w r. 1058 właśnie książę taki, który za 
nic w święcie nie pozwoliby uszczupli'.1 swego samowłaclztwa: 
dziewiętnastoletni jego syn, Bolesław II, zwany Szczodrym, 
a także Śmiałym. Energiczny, rzutki, przedsiębiorczy, a na 
wojnie doskonały wódz, lubiat też wojnę i chętnie wdawał 
się w zamieszki u sąsiadów, żeby wpływ swój rozszerzać 
orężem pozagranice Polski i dokonał też poważnych dzieł. 
Byt atoli zarazem gwałtownym i krewkim, nie zwykł był 
rozważać i namyślać się; szedł na oślep za swjm i popędami, 
a nie rozumiał nigdy, żeby ktoś wobec niego mógł mieć 
własne zdanie, a cóż dopiero własne prawa.

Szukali u Bolesława Szczodrego pomocy dzielnicowi 
książęta z Czech i z W ęgier, którym się zdawało, że ich 
senior krzywdził, a którzy w rzeczy samej sami pragnęli se
niorami zostać. Pomagał im książę polski, bo można było 
przj tem coś zyskać. I tak toż w r. 101)2 pozbył się daniny 
ze Ślazka, a wkrótce potem odebrał Madziarom północną 
Słowaczyznę na południu Tatr. Ale najważniejszą jego wojną 
jest wyprawa kijowska z r. 10(i9, na której pomagał ruskie
mu seniorowi Izas lawowi przeciw jego krewnym. Owocem 
tej wyprawy Ityło odzyskanie Grodów Czerwieńskich w r. 
1070, gdy wraca) do Polski. W trzy lata później, wygnany 
znowu przez braci Izasław, nie uzyskał już jednak jego po
mocy, aż dopiero, gdy wstawił się za ruskim księciem sam 
papież Grzegorz VII. Izasław udał się bowiem w r. 1075 
wraz z synem Jaropelkiem na Zacliód, zajechał aż do Rzy
mu i uznał tam zwierzchnictwo papieskie. Dochował siy 
współczesny obraz, przedstawiający, jak  ci książęta ruscy 
składają hołd papieżowi i otrzymują za to od niego korony. 
Było to ważnem wydarzeniem, bo Ruś od r. 1054 nie uzna
wała już rzymskich papieżów.

Patryarclia carogrodzki, któremu podlegał Kościół na 
Rusi, zerwał z papieżem i pdciągnął za sobą biskupów swego 
patryarchatu, a z duchowieństwem całą ludność. Odpadły
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przez to od jedności kościelnej z Rzymem: Grecya, Bulgarya, 
Serbia, Wołoszczyzna i Ruś, tworząc odtąd odrębny wscho
dni kościół. Życzyli sobie zerwania cesarze greccy, czyli 
bizantyjscy, którzy z dawnych czasów zwykli byli nie tylko 
rządzie Kościołem, ale wtrącać się nawet w sprawy dogma
tów, t. j. samej nauki wiary i stanowili samowolnie o tem, 
w co poddani ich mają wierzyć. Ażeby nie słuchać rozka
zów papieskich, wymyślono w Carogrodzie zasadę, że w ża
dnych sprawach kościelnych nigdy niczego zmieniać nie 
wolno. Zasada dobra i konieczna do dogmatów, ale nie 
do aduiinistracyi kościelnej, nie do zwyczajów kościel
nych, które udoskonalane i poprawiane ciągle w Rzymie, 
zmieniały się. Zaprowadzenie postu w sobotę uważano w Ca
rogrodzie za kacerstwo, bo to była nowość. Patryarcha Mi
chał Cerularius zarzucił papieżowi Grzegorzowi VII herezyę 
żydowską o to, że kazał używać do inszy św., chleba nie kwa
szonego. A gdy papież ten począł zaprowadzać celibat, tj. 
bezżenność księży, dużo było o to przykrości w zachodnim 
-Kościele, a cóż dopiero w carogrodzkim patryarchacie! Tam 
nikt nie myślał już papieża słuchać. Oderwany od Rzymu 
Kościół wschodni, czyli bizantyński lub grecki, nie ma też od 
r. 1054 niczego nowego. Do dzisiejszego dnia np. ma tylko 
jeden zakon— Bazylianów— bo w r. 1054 innych jeszcze nie 
było, a potem nowych już nie wolno było zakładać. Wszel
ka nowość jest tam uważana za obrazę religii; nawet obrazy 
swe święte malują ciągle tak samo, jak przed wiekami. Nie
chęć do wszelkich nowości przeszła od Kościoła do społe
czeństwa, a ponieważ Kościół był tam zupełnie zawisły od 
władzy świeckiej i walki o prawo nawet nie próbował, wy
robiło się też w społeczeństwie przekonanie, że władza pań
stwowa musi być nieograniczona. Zupełnie inne pojęcia p ły
nęły % Rzymu, to też pod wpływem dwóch kościelnych stolic: 
Rzymn i Carogrodu wyrobiły się dwie osobne kultury w Eu
ropie: zachodnia, czyli rzymska i wschodnia czyli bizantyjska.

Kraina Grodów Czerwieńskich była pograniczem oby
dwóch kultur i dlatego walka o nie pomiędzy Polską i Ru
sią ważna jest dla historyi cywilizacyi, bo to jest zarazem 
walka o granice wpływów Rzymu a Carogrodu. Polska sze
rzyła wpływ rzymski, a wygnany Izasław uzyskał pomoc
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2 Polski w r. 1077 dopiero, gdy uznał naczelnictwo papieża 
w chrześcijaństwie.

Za zezwoleniem Grzegorza VII koronował się Bolesław 
Śmiały na króla polskiego w r. 1076. Bawił w Polsce le
gat papieski, przywróci! metropolię gnieźnieńską i zaprowa
dzał zmiany nakazane prz^z papieża, a zmierzające do za
pewnienia Kościołowi niezależności od władzy świeckiej,
i do podniesienia nauki i cnotliwego życia wśród ducho
wieństwa za pomocą snrowych przepisów, z których głównym 
był celibat. Poparciu papieskiemu zawdzięczał Bolesław 
wznowienie blasku polskiego państwa, podczas gdy równocze
śnie cesarz niemiecki utraci! koronę przez nieposłuszeństwo 
papieżowi. Cesarz Henryk IV nietylko nie chciał się zrzec 
prawa mianowania biskupów, ale chciał, żeby cesaize miano
wali papieżów. Obarczony klątwą, naraził się na bunt, ksią
żąt niemieckich, aż w końcu, opuszczony przez wszystkich, 
musiał się upokorzyć przed Grzegorzem VII w zamku wło
skim Kanossie, odbywając publiczną pokutę, stojąc przez trzy 
dni boso na dziedzińcu, w pokutniczej szacie, z mieczem 
uwiązanym na sznurze u szyi. Taką była wówczas potęga 
papieża, chociaż nie posiadał ani jedeego żołnierza! Nasz 
Bolesław wolał zgodę z papieżem, a jednak i na niego na
deszły złe czasy.

Możni nie byli zadowo'eni z Bolesława dla jego bez
względności w wykonywaniu samowładztwa. Jednał sobie 
wśród, nich stronników młodszy brat królewski, Władysław 
Hermau i utworzyło się stronnictwo przeciw Boiestawowi. 
Na czele niechętnych stanął Sieciech, możny pan Sieciecho
wie nad W isłą potomek dawnych książąt tynieckich. Nagle, 
niespodzianie stanął przeciw królowi także cały Kościół pol
ski, a to z winy nierozwagi Bolesława.

Był spór z biskupem krakowskim, Stanisławem Szcze- 
panowskim, o majątek kościelny i o zapis z testamentu zie
mianina Piotrowiny. Krewniacy nieboszczyka nie chcieli dać 
niczego, a że ta sprawa obchod/Jta wszystkich, jako pierwszy 
wyłom w prawie krajowem, zajęli się nią też wszyscy i —jak 
zwykle —  podzielone byty zdania: za biskupem i przeciw. 
Powstały nawet jakieś zamieszki. Król oświadczył się prze
ciw biskupowi, za co ściągnął na siebie klątwę. Według 
prawa kościelnego uwalniało to poddanych od obowiązku po-
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slnszeństwa. Sieciech i Władysław Herman radzi z tego, 
połączyli się zo stronnictwem biskupa, a powołując się na 
klątwę, jawnie odmawiali posłuszeństwa. Jedna sprawa



z drupu związku pierwotnie niemiata, ale król podejrzywał 
biskupa, że należał także do spisku Sieciecha i skazał g o  za 
rzekomą zdradę na przepisaną za to karę: na śmierć przez 
ćwiarto nanie. Wyrok ka/.at zaraz wykonać, i biskupa 
odprawiającego właśnie mszę św. w kościele na Skałce wy
wlec od ołtarza. Tego nie chciał się nikt podjąć, bo w miej
scach poświęconych nie wolno było nigdy wykonywać w yro
ków sądów ych; choćby nawet sprawiedliwych. Służba bata 
się zbezcześcić świątynię i odmówiła posłuszeństwa. Bolesław 
nie znal żadnych praw, gdy gniewem zapałał: sam wpadł do 
kościoła i własną ręką zabit biskupa przy ołtarzu. Kazał 
jeszcze martwe ciało porąbać; żeby wyrok jego w zupełności 
był spełniony, ale nie znalazł, ani do tego posłusznych 
siepaczy. Zwłoki św. Stanisława ze Skałki sprowadzono 
wkrótce po zabój
stwie na Wawel.
Spoczywały one po
czątkowo wewnątrz 
ołtarza, wzniesione
go z czarnego mar 
mura, n a s t ę p n i e  
przeniesiono je  do 
kaplicy, wzniesionej 
przez biskupa Mar
cina Szyszko wskie- 
go w 162!) r. w sty
lu baroco z marmu
ru czarnego, ozdobio
nego bronzami, we
wnątrz której na o ł
tarzu w z n o s i  się 
srebrna trumna ze 
szczątkami św. Sta
nisława. Ta trumna, 
a raczej sargofag, 
ulany został w Gdań
sku w 1()71 r. ko
sztem biskupa Pio
tra Gębarzewskiego 
i kapituły. Wykonał go złotnik Piotr von der Rennen

ŚMIERĆ ŚW . STAN ISŁA W A . (51

KAPLICA ŚW. STANISŁAWA
W  KATEDRZE NA WAWELU



Zabójstwo to zaszło 11 kwietnia 1079 r. i stało się przy
czyną powszechnego jnż buntu. W  niecałe dwa lata potem 
musiał król uciekać z Polski, a .tron zajął po nim Wła
dysław Herman, chociaż Bolesław Śmiały miai syna Mieszka. 
Usunięto go od tronu wraz z ojcem. Przygarnięty królewicz 
na węgierskim dworze, wrócił potem do Polski, ale zgi
nął od trucizny, mając lat zaledwie 22, w r. 1089. Co się 
z ojcem stało, niewiadomo. Jest podanie, że dokończył życia 
w pokucie, zostawszy braciszkiem u Benedyktynów w Ossya- 
ku w Karyntyi, kraju słowiańskim, sąsiadującym z Węgrami.
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Zamieszki, wypełniające ostatnie lata panowania llole- 
sława Śmiałego, tak osłabiły Polskę, że następca jego, W ła
dysław Herman, nie śmiał zaznaczyć koronacya zupełnej nie
zawisłości wobec Niemiec, a ze Ślązka uiszczał na nowo da
ninę Wratyslawowi czeskiemu. Był też Władysław Herman 
osobiście znpelnem przeciwieństwem poprzednika: nieśmiały, 
niedołężny i gnuśny. Ze zmiany tronu skorzystał jedynie 
Sieciech, który, owładnąwszy umysłem księcia, rządził za niego, 
a po cichu pracował nad zgnbą piastowskiego rodu i to 
w porozumieniu z żoną swego monarchy, Judytą Maryą, 
która była królewną niemiecką, a wdowa po Salomonie, królu 
węgierskim. Była to już druga żona Władysław Hermana. 
Pierwszą była czeska księżniczka, imieniem także Judyta, 
a z małżeństwa tego byl syn, Bolesław, zwany dla skrzywio
nej wargi Krzywoustym. Nadto miał Władysław Herman 
z dawniejszych jeszcze lat starszego syna nieślubnego, Zbi
gniewa. Doczekawszy się następnie prawego potomka, pra
gnął Zbigniewa usunąć i oddał go do klasztoru w Krakowie, 
a następnie, za namową drugiej żony, wyprawił go do nie
mieckiego klasztoru w Kwedlinburgu. Zbigniew nie przyjął 
jednak święceń i pozostał w zakonie braciszkiem. O trzech
letniego Bolesława macocha całkiem się nie troszczyła, 
a w r. 1089 otruto Mieszka, syna Bolesława Śmiałego. Sie
ciech był prawdziwym władcą państwa i gotował się strą
cić niedołężnego Władysława Hermana z tronu; zdawało się, 
że miejsce Piastów zajmie ród Starżów z Sieciechem i nie
wierną Maryą Judytą.

Piastowski ród miał jednak przyjaciół. Kasztelan wro
cławski, Magnus, dał znać o wszystkiem Zbigniewowi i spro
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wadził go na Slązk. Zaczęta się wojna, która przerywana 
kilka razy, znowu wybuchła na nowo. Zbigniew nie zawa
hał się łączyć z wrogami kraju, z czeskim księciem Brzety- 
sławem II i z Pomorzami, byle wymusić ort ojca uznanie 
siebie za członka książęcego rodu i —  dzielnicę. Ponieważ 
Władysław Herman był zupełnie opanowany przez Sieciecha, 
musiał Zbigniew, wojujący z Sieciechem, wojować zarazem 
z własnym ojcem. Młodszy Bolesław, podrósłszy tymczasem, 
wystąpił także przeciw Sieciechowi, gdyż było podejrzenie, 
że chce zgładzić ze świata obydwóch królewiczów. Rządy 
Sieciecha nie były też dobre, a kraj ponosił same tylko 
klęski. Czesi splądrowali Slązk. Pomorzanie zapędzili się aż 
pod Kruświcę, wyprawy pomorskie w latach 1090 i 1091 nie 
powiodły się, a co najgorsze, już w r. 1087 utracono Grody 
Czerwieńskie, które nie miały odtąd wrócić do Polski, aż 
dopiero w r. 1340. Ogólne niezadowolenie dopomogło kró
lewiczom, domagającym się w końcu wygnania Sieciecha. Na
myślił się wreszcie książę oddalić swego ulubieńca. W r. 
1097 poszedł Sieciech na wygnanie, a synowie książęcy za
jęli wyznaczone im przez ojca dzielnice: Zbigniew W ielkopol
ską, Bolesław zaś Małopolskę i Slązk. Dynastya Piastów 
była ocalona.

W  odmęcie tych walk dynastycznych ulracil naród zie
mię Grodów Czerwieńskich. Na dawnej ziemi polskiego ludu 
Lachów utworzyli ruscy dynastowie nowe państwo dla siebie. 
Dla jednej gałęzi Rurykowiczów, zuanej Rościsławiczami, 
zabrakło już dzielnic na Rusi; oni to zagarnęli Czerwieńskie 
Grody. Zaczęło się tam osadnictwo ruskie i ruszczał ten 
kraj coraz bardziej, zwany już potem Czerwoną Rusią.

Władysław Herman urodził się w 1043 roku, wstąpił 
na tron 1079, a umarł w 1102 w czerwcu. Pochowany 
w kościelele katedralnym w Płocku. Miał dwie żony Judy
tę córkę Władysława czeskiego i Zofię Judytę, córkę cesa- 
sza Henryka III, wdowę po Salomonie, królu węgierskim. 
Wzrost szybki Krakowa wywołał potrzebę wzniesienia ko
ścioła katedralnego, na Wawelu, gdzie już oddawna zamek 
istniał. Badania naukowe nasungły pewną wątpliwość czy 
za czasów Bolesława Chrobrego istniał na Wawelu, kościół
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dopiero zapiski pe
wne wskazują nam, 
że gmach katedral
ny rozpoczl wzno
sić Władysław Her
man. Kościół ten je 
dnak zniszczał, a po 
nim pozostała jedna 
tylko część, to jest 
krypta św. Leonar
da. Krypta ta wznie
siona w styIn ro
mańskim, najstarszy 
zabytek w Krako- 
kowie, która nastę
pnie zamieniono na 
miejsce grobów kró
lewskich. Rysunek 
n a s z  przedstawia 
właśnie tę kryptę, 
s k ry t ą podziemią, 
a w niej sargofagi

KRY1-TA ŚW. LEONARDA 2 prochami w i e l u
g r o b y  k r ó le w s k ie  królów ich żon idzie-

ci Tu spoczywają zwłoki: Sobieskiego, Michała Wiśrno- 
wieckiego, Władysława IV i żony jego Cecylii Renaty, Ma
ryi Kazimiery, Zygmunta III, dwóch jego żon, Anny i Kon
stancy], królewicza Aleksandra Karola, króla Stefana Batorego, 
Jana Kazimierza, Zygmunta Augusta, Anny Jagiellonki, Bar
bary Zapolskiej, ilaryi Ludwiki Gonzagi i Zygmunta Starego.

Po śmierci Władysława Hermana w r. 1102 nie chciał 
Zbigniew uznać pierwszeństwa Bolesława i chociaż był sy
nem nie ślubnym, rościł sobie prawa do zwierzchnictwa, dla
tego, że starszy. Przez dziesięć iat trwała wralka pomiędzy brać
mi, a Zbigniew sprowadzał na Polskę kolejno wszystkich ościen
nych wrogów. Chodziło mu tylko o własne wyniesienie się,
o obowiązkach księcia wobec państwa nicmiał pojęcia. Bo
lesław Krzywousty był zaś naturą szlachetną, i chętnie czynił 
ustępstwa, dawał przyrodniemu bi‘atu dzielnice, żeby się
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tylko nie łączył z wrogami. Nic nie pomagało, to też w koń
cu uwięził go i zwyczajem ówczesnym kazał ko oślepić.

Bolesław Krzywousty iniat dzielność i śmiałość swe
go stryja, Bolesława Śmiałego, a przewyższa! go zmy
słem politycznym. Miał przed sobą cel jasno wytknięty: 
wydostać Polskę z zależności od Niemiec, zawojować na nowo 
Pomorze i pozyskać je  dla chrześcijaństwa, utrwalić nad 
Bałtykiem polskie panowanie, ażeby Polska, tem wzmocniona, 
mogła zwrócić swą politykę skutecznie za Odrę i wydrzeć 
Niemcom l Potobian, a utworzyć z zachodnimi pobratymcami 
wielkie i silne państwo słowiańskie. Cel ten osiągnąć było 
można tylko szeregiem wojen. Do tego był Bolesław, jakby 
powołany. Żołnierzem byt od lat dziecinnych, wpraszając 
się na pomorskie wyprawy Siciecha w dziesiątym roku swego 
życia; wyrósł też następnie na doskonałego wodza. Przez 
lat 30 prowadził ustawicznie wojny, ale Pomorze do 
Polski przyłączył, a Niemcom dał się dobrze we znaki.

Rządy swe rozpocząt od zawarcia przyjaźni z Ru
sią, żeniąc się z księżniczką ruską Zbysławą. Na we
selne gody urządził mu Zbigniew najazd Ślązka w spółce 
z księciem czeskim ISorzywojem. Przez pięć lat urządzał 
małe wyprawy na Pomorze, nie mogąc się zebrać na walną, 
bo mu ciągle przeszkadzał Zbigniew. W r. 1108 wypadło 
wojować równocześnie na Pomorzu, w Czechach, na W ę
grzech i pokonywać bunt Zbigniewa! Podola! wszystkiemu. 
Obroni! W ęgry od niemieckiego jarzma, które im narzuca! 
cesarz Henryk V , w Czechach pokonał sprzymierzonego ze 
Zbigniewem Swatoplnka. Kilka razy przerzucał się w ciągu 
tego roku z bajccznoin pośpiechem z Pomorza do Czech lub 
do Węgier, poradzi! sobie z dwukrotną zdradą Zbigniewa, 
a z początkiem r, 1109 by! panem caleKO kraju pomiędzy 
dolną W isłą a dolną Odrą, aż po krainę Obotrytów.

Zwycięstwa te zbliżyły Krzywoustego do celu; teraz 
z Pomorzanami należało ruszyć na Obotrytów, a potem wszyst- 
kiemi sitami na Niemców. Yle uprzedził go cesarz Henryk V. 
W iódł go na Polskę Zbigniew! Cesarz zadał hołdu i da
niny, tudziez odstąpienia połowy państwa Zbigniewowi, który 
już z góry hotd Niemcom złożył. S wato pl ul; czeski towa
rzyszył cesarzowi w wyprawie na Polskę. A było to zaraz 
po uciążliwej wojnie pomorskiej, w tym samym jeszcze roku

Dzieje Polski. 5
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1109. W wojnie tej pozyskał sobie Ślązk wdzięczną pamięć 
całej Polski. Ziemia ślą/.ka musiała zatrzymać niemiecką



nawałę, nim Bolesław zdąży zebrać po wojnie pomorskiej 
wojsko nonę. Obroniły się Niemcom Lubusz i (tytoni na 
Dolnym Ślązku. Głogów dał dowód szczytnej miłości oj
czyzny. (Idy mury na grodzie zaczęły się już psuć od nie
mieckich machin Oblężniczych, zażądali zawieszenia broni na 
pięć dni i otrzymali je, dawszy nieletnich swych synów, 
małych chłopców, na zakładników. Przez pięć dni nie za
czepiali tedy Niemców, umowy dotrzymali; należał się przeto 
zwrot zakładników. Przedtem nie miał cesarz prawa przy
puszczać nowego szturmu, a tymczasem kazał on głogowskie 
dzieci po przywiązywać szóstego dnia do szczytów machin 
oblężniczych i tak posuwał je  pod mnry grodu. Głogowianie 
nie mogliby się bronić, nie chcąc strzelać z luków do wła
snych synów. Na to też liczył zdradliwy itiemiec. Ale się 
przeliczył: Glugowinuie, nie dbając o własne dzieci, podjęli 
obronę na nowo i nie poddali się. Doczekali się też odsieczy, 
Bolesław Krzywousty zdążył przybyć jeszcze na czas z wojskiem 
i niemców odpędził. Na pamiątkę tej wielkodusznej obro
ny wystawił potem w Głogowie wspaniały kościół kolegiacki.

Odkąd Krzywousty przybył na Slązk, nie mógł cesarz 
ujść ani jednej mili, żeby nie natrafić na jaki hufiec polski. 
Bolesław obmyślił sposób walki, t zw. podjazdowy, żeby nie 
staczając walnej bitwy, nękać nieprzyjaciela drobnemi hufca
mi, ale ciągle, we dnie i w nocy i ze wszystkich stron. Plan 
wojny obmyślony był trafnie, a wykonany tak dobrze, żc 
Henryk poprzestawał już na daninie 800 grzywien srebra, 
a Zbigniewa zupełnie opuścił. Bolesław nie myślał płacić 
liaraczu, a gdy cesarz zapowiadał, że ruszy prosto ua Kra
ków, odparł, że pójdzie tam za nim, nękać go dalej. Namy
ślił się cesarz, wolał nie próbować dalszej wojny i wrócił 
z pod W rocławia, nic więcej nie uzyskawszy, prócz wstydu.

W trzech następnych latach wypadło prowadzić dwie 
wojny czeskie i jeszcze jedną odbyć wyprawę pomorską, 
a wszystko to z powodu Zbigniewa, zmawiającego się wciąż 
na Bolesława z każdym, Ido tylko pragnął uszczuplić jego 
potęgę. Ale zwycięski oręż polskiego księcia odbił te zama
ch, a Zbigniew zakończył w więzieniu swe wichrzenia. Nie
bawem rodzinne spory Przemyśiidów powołały Krzywoustego 
na nowo do Czech; staraniami swemi doprowadził lam do 
zgody, odbywszy ze wszystkimi członkami rodu Przemyśl i- 
dów zjazd w Nysie na Ślązku w r. 1115.

W OJN A 7. CESARZEM. (i?



Książę nakielski na Pomorzu, Świętopełk, próbował 
zrzucić zwierzchność polskiego Księcia; zwyciężony, utracił 
swe księstwo, które Bolesław wcielił teraz bezpośrednio do 
Polski. Jestto kraina, w której leżą miasta: Santok, Czarn
ków, Nakło i Uście, zaliczone już odtąd do Wielkopolski.

Osiągnął też w końcu Bolesław cel swego życia. Za
bezpieczywszy już sobie panowanie nad Pomorzem wschodniem. 
nadwiślańskiem, wyprawił się na zachodnie, na Zaodrze. Zdo
był Szczecin, odebrał hołd od tamtejszego księcia W arcisła
wa, a ruszywszy w pochód w gfąb ziemi Lutyków, dotarł aż 
do dzisiejszej Brandeburgii. W  r. 1121 zajął nawet wyspę 
Rujanę (Rugię), świętą wyspę słowiańskiego państwa. Ksią
żę Warcisław powstał następnie wprawdzie przeciw Bolesła
wowi, ale musiał uledz. Nie chcieli Lutycy i Pomorzanie 
polskiej uznać zwierzchności, bo nienawidzili chrześcijaństwa; 
to też podboje te nie miałyby żadnej wartości politycznej, 
gdyby im nie towarzyszyło nawrócenie tych ludów.

Podjął się missyonarstwa Bernard, liiszpan rodem, 
hiskup missyjny. Ale nie znalazł posłuchu na Pomorzu, 
gdyż wybrał się w drogę ubożuchno, jak  zwykle missyonarze. 
Opływający w dostatki Pomorzanie naigrawali się z takiego 
zwiastuna nowej wiary. Pouczony tem doświadczeniem Krzy
wousty urządził się tedy inaczej. Pozyskawszy świętobliwe
go Ottona, niegdyś kapelana swego ojca, a następnie biskupa 
w Bambergu, wyprawił go w r. 1124 pomiędzy Pomo
rzan i Lutyków ze wspaniałym dworem, jakby jakiego moż
nego księcia. I udało sig św. Ottonowi założyć tam jedena
ście Kościołów, a w r. 1130 ustanowiono pomorskie biskup
stwo w Wolini nad ujściem Odry (przeniesiono je potem, 
w r. 1170, bliżej na wschód, do Kamienia).

Opanowanie wybrzeży Bałtyku było świetnym tryumfem 
polityki Krzywoustego. Teraz dopiero mogła Polska stano
wić potężne państwo, rozwinąć się należycie i bogacić. Mo
rze było jakby wielką drogą otwartą na cały świat, budziło 
przedsiębierczość, ożywiało handel. Pomorze było też znazc- 
nie bogatsze od Polski, ale samo zbyt małe, żeby w polityce 
coś zdziałać: bogacili się Pomorzanie, ale groziło im niechybne 
ujarzmienie i wynarodowienie przez niemców, zwłaszcza, że 
się upierali tak długo przy pogaństwie. Tylko połączeni 
z Polską mogli ocaleć od niemieckiej zachłanności. Nawza
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jem zaś potrzebowało państwo Piastów koniecznie jeszcze tej 
polskiej ziemi, potrzebowało przygarnąć jeszcze i ten Ind do 
innych, ludów polskich, ażeby Polska cała mogła spełnić na
leżycie swe zadanie i stać się potężnem państwem. To też 
Bolesław  Krzywousty dawał sprawie pomorskiej pierwszeń
stwo przed sprawą Grodów Czerwieńskich. Bronił się od 
najazdów Kościsławiczów, ale sam na nich nie nacierał, 
a choć miał nieraz sposobność wdać się w sprawy ruskich 
książąt, nigdy tego nie czynił, żeby tylko mieć jak najwięcej 
czasu i sił dla pozyskania Pomorza. W olał nie odzyskać 
Grodów Czerwieńskich, byle Pomorze przyłączyć do Polski.

Nie sądzono jednak Bolesławowi posunąć się jeszcze 
dalej w głąb zachodniej Słowiańszczyzny i odbić niemcom 
braci Połabian. Zmuszony pod koniec życia okolicznościami 
do wojny, w innej całkiem stronie, z Węgrami, doznał tam 
niepowodzenia po raz pierwszy w życiu, gdy trzy wyprawy 
z rzędu spełzły na niczem. Zagrożony wówczas niemieckim 
najazdem, ledwie go polityką od Polski odwrócił. Osłabiony 
węgierską wojną, potrzebujący pokoju od niemieckiej strony, 
nie mógł wyzywać cesarza na Polskę i dlatego nie uwieńczył 
dzieła swego chlubnego życia koronacyą. Nie doczekał się 
zaś powrotu lepszych czasów; wkrótce potem umarł, ten bo
haterski i mądry książę, w październiku 1138 r.

Zmieniały się czasy, zmieniały pojęcia polityczne 
i prawne. Bolesław Krzywousty i współcześni mu biskupi 
i świeccy dostojnicy nie upatrywali niczego złego w podziale 
państwa na dzielnice książęce; owszem, mając takie przykre 
doświadczenie ze Zbigniewem, pragnęli zawczasu powyzna
czać dzielnice synom książęcym, żeby nie było potem swa- 
rów braterskich i wojen domowych. Tak też uczynił Krzy
wousty i to za pomocą testamentu. Sam książę wprowadzał 
teraz do prawą polskiego testament, który niedawno jeszcze, 
za Bolesława Śmiałego, wydawał się Polakom czemś dziwnem, 
niepotraebnem i niesłusznem. Zwyciężało zwolna prawo 
kościelne.

Pięciu synów przeżyło Bolesława Krzywoustego. Naj
starszy z nich Władysław liczył przy śmierci ojca lat trzy
dzieści trzy; ten dostał na swój udział osobisty, dla siebie 
i swych potomków Ślązk, ziemię Łęczycką, Sieradzkie i całe 
Krakowskie, a więc dwie dzielnice. Drugi po starszeństwie
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WŁADYSŁAW  II.
1139 — 1148.

Ryn, Bolesław, zwany Kędzierzawym, młodszy o całych dwa
dzieścia łat, zaledwie trzynastoletni, dostawał Mazowsze i Ku
jawy, ze stolicą w Płocku. Trzeci, jedenastoletni Mieszko, 
otrzymał po ojcu Wielkopolską właściwą ze stolicą Pozna
niem; czwarty, dziewięcioletni (a może jeszcze młodszy)
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Henryk dostał ziemię Sandomierska; piąty jednak, kilkomie- 
sięczne niemowlę, któremu dano imię Kazimierza, nie otrzy
ma! żadnej dzielnicy.

Kie przyznawał Bolesław Krzywousty równych praw 
wszystkim synom. Najstarszy W ładysław miał bye W ielkim 
Księciem nad braćmi i przy nim tylko zupełna władza mo
narsza. Bracia mieli być jego hołdownikami. W ielka prze
waga lat wieku Władysława zapewniała też, że przez dłuższy 
czas on sam tylko będzie mógł prowadzić politykę, a nawet 
będzie musiał rządzie sam w dzielnicach za braci, jako ich 
opiekun. Nim młodzi dojdą kolejno do lat, jużby się tymcza
sem ustaliło zwierzchnictwo Władysława, jako wielkiego 
księcia Krakowskiego, nad catą Polską, wyrobiłby się kieru
nek polityczny i stosunki mogłyby się ułożyć tak, żeby po
dział dzielnicowy nie szkodził całości państwa. Tak mnie
mał Krzywousty. Nic oznaczył też piątej dzielnicy dla Ka
zimierza, żeby ich na razie przynajmniej było mniej; było 
zresztą zwyczajem we wszystkich dynastyacli, że jednego 
z braci przeznaczano do stanu duchownego.

Bo państwa polskiego należały jeszcze lenne księstwa 
na Pomorzu i Zaodrzu. Daniny od nich należały się całemu 
państwu, a nie jednej dzielnicy. Dlatego-to nie przeznaczył 
umierający Bolesław Krzywousty zwierzchnictwa nad teini 
krajami ich sąsiadowi, Mieszkowi w W ielkopolsce, ale wład
cy Krakowa, Władysławowi, jako wielkiemu księciu i wyo- 
brazicielowi jedności państwowej Polski. Zwierzchność nad 
całą Polską miała też pozostać dziedzicznie w rodzie W łady
sława. Tego samego roku, 1138-go, wydał podobne zarzą
dzenie dla Czech książę Sobiesław I, znosząc seniorat, a za
prowadzając dziedziczność tronu w rodzie najstarszego 
syna.

Wydzielenie dzielnic młodszej braci nie wydawało się 
Władysławowi rzeczą pilną, skoro najstarszemu z nich bra
kowało jeszcze roku do „orężności", adwaj inni byli dziećmi. 
Rządziliby za nich chyba najmożniejsi panowie z !ch dzielnic. 
Ale to właśnie uśmiechało się wielmożom i zażądali, żeby 
testament Krzywoustego zaraz był wykonany; podnieśli wrza
wę, że wielki książę nie chcę uszanować rozporządzenia 
ostatniej woli i wzywali biskupów, żeby stanęli w obronie 
testamentu. Biskupom łatwiej było wywalczyć sobie nieza



wisłość od władzy świeckiej w księstwach dzielnicowych; im 
nawet chodziło -o.to, więc arcybiskup gnieźnieński, Jakób ze 
Żnina, zażądał wydzielenia księstw odraza. Władysław wo
lałby oczywiście dzielnic nigdy nie wydzielać; dlatego też bali 
się wszelkiej zwłoki możnowładcy świeccy i duchowni. Zjeż
dżają, się wszyscy tedy na wiec do Łęczycy w r. 1141 wraz 
z młodymi książętami. Po raz pierwszy radzili tu wielmo
żowie o sprawach państwa, jako mający do tego prawo; był 
to pierwszy szczebel do uznania władzy możnowładztwa 
w Polsce. (W  Czechach posiadało ono już władzę od dawna!). 
I  Władysław dzielnice wyznaczyć musiał, nie chąc wszczy
nać wojny domowej.

W  cztery łata potem zamierzał wielki książę jakąś 
wyprawę (prawdopodobnie na Zaodrze), a potrzebując do tego 
odpowiednich środków, nałożył daniny na całe państwo. Ale 
w dzielnicach braci odmówiono rmi podatków! W  ten spo
sób nie możnaby nigdy zabrać się do żadnego większego 
przedsięwzięcia, a za odmową podatków mogła nastąpić od
mowa dostarczenia żołnierza na wojnę. Jakimże więc spo
sobem mógłby wielki książę utrzymać siłę i znaczenie pol
skiego państwa, rozporządzając zasobami tylko swej dzielni
cy?! Na to nie można było pozwolić. Rozpoczął też W ła
dysław o to zaraz wojnę z braćmi, a właściwie z możno
władztwem. Z ruskiemi posiłkami napadł niespodzianie San
domierskie i Mazowsze. Książgta Henryk i Bolesław uciekli 
do Poznania, do brata Mieszka i pod opiekę arcybiskupa 
Jakóba ze Żnina. Władysława odstąpiła własna drużyna 
wojenna, tak, że musiał zbierać wojsko na Rusi i Pomorzu. 
Popełnił błąd w tem, że wezwał nawet Prusaków na pomoc, 
a wtenczas arcybiskup rzucił na niego klątwę o to, że miał 
pogan w wojsku, z Ictórem przystępował do oblężenia Po
znania. Skutek klątwy był taki sam, jak za Bolesława 
Śmiałego. Musiał uciekać z Polski. Szukał przytułku w Niem
czech u cesarza Konrada III, z którym był spowinowacony 
przez żonę. Ruszyła zaraz na Polskę niemiecka wyprawa, 
ale nie miała szczęścia; dotarła ledwie do Odry i nie zdołało 
zdobyć nawet bron granicznych.

Władysław II odw ołał się od arcybiskupiej klątwy do 
papieskiego sądu. Przyjechał do Polski umyślnie legat pa
pieski, który nietylko zdjął klątwę z Władysława, ale obło-
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zył nią jego przeciwników. Jakób ze Żnina protestował, ale 
bezskutecznie. Papież Eugeniusz III rzucił na cały kraj 
interdykt, t. j. zakazał publicznych nabożeństw i udzielania 
Sakramentów św., póki Władysławowi nie będzie przywróco
ne panowanie. Natenczas biskupi polscy posunęli się do 
jawnego oporu i nieposłuszeństwa stolicy apostolskiej. Nie 
ogłosili całkiem papieskiego rozporządzenia, zbuntowali się 
przeciw Rzymowi, żeby tylko nie było w Polsce silnej wła
dzy monarchicznej. Przyszłość miata okazać, że w Rzymie 
lepiej rozumiano, czego wymaga dobro Polski. Biskupi do
puścili się ciężkiego naruszenia obowiązków, bo popierali żą
dania możnowładców, osłabiając tem państwo.

Bunt biskupów przeciw papieżowi przypłaciła Polska 
utratą Zaodrza. Zagarnęli je  książęta sascy, bez jakiejkol
wiek przeszkody ze strony książąt polskich, bo oni zawarli 
przymierze z książętami saskimi przeciw Konradowi III, popie
rającemu Władysława. Zaodrze było ofiarą tego sojuszul 
Zmarnowano dorobek Bolesława Krzywoustego.

Dużą stratą okupiono złamanie jedynowładztwa.
Wygnanie Władysława II było gwałtem i bezprawiem 

tem cięższem, że wypędzono go wraz z dziećmi. Jeżeli zda
wało się, że on źle sprawuje wielkoksiążęcą władzę, należało 
w każdym razie pozostawić wielkie księstwo Krakowskie 
jego synowi, Bolesławowi Wysokiemu. Nie tylko tego 
nie zrobiono,_ ale dopuszczono się prostej grabieży, zabierajac 
mu nawet Ślązk, który stanowił osobistą jego dzielnicę. 
Wszystko to zagarnął Bolesław Kędzierzawy, na tej tylko 
podstawie, że mu możnowładztwo ofiarowało po bracie na
czelną władzę i dzielnice. Wypada więc uważać Bolesława 
Kędzierzawego z& pierwszego w Polsce monarchę elekcyjne
go, t. j. opierającego swą władzę na wyborze. Wpływ spo
łeczeństwa na państwo rozpoczął się od obsadzania tronu.

Władysław II urodził się w 1104 r. został księciem 
krakowskim, łęczyckim i ślązkim w 1139 r. wygnany w 1148; 
następnie uzyskał Ślązk dia swojej dynastyi. Umarł w Niem
czech w 1159 roku, a według innych w trzy lata później. 
Pochowany w Altenbnrgu w Saksonii. Z żony Agnieszki 
Krystyny, zaślubionej w 1110 r., córki Leopolda, margrabi 
austryjackiego a wnuczki cesarza Henryka V, pozostawił 
trzech synów: Bolesława Wysokiego, Mieczysława i Konrada.

W YGNANIE W Ł A D Y S Ł A W A ^



74

Od nich idzie najstarsza linja Piastów na Ślązku. Agnieszka 
zmarła w 1 lilii r., pochowana w Altenburgu.

Tron elekcyjny.
7& Bolesława Kędzierzawego nie było mowy o żadnej 

polityce państwowej. Sprawę pomorską, tą najżywotniejszą 
dla Polski, sprawę panowania nad wybrzeżami Bałtyku, za
niedbano zupełnie. W r. 1157 -/.dobył osławiony ciemięzca 
Słowian, książę saski, Albrecht Niedźwiedź, stolicę Lutyków 
Ilranibor, a zo zdobyczy tej utworzyli Niemcy nową monar
chię: brandeburską, W trzy lata później inny książę saski, 
Henryk Lew, zajął grody Obotrytów i zostawił w nich załogi 
niemieckie. Obotrycka dynastya poddała się niemieckiemu 
zwierzchnictwu i sami potem ci książęta zamienili się na 
książąt niemieckich. Pozostali przy władzy, ale zniemczyli się 
zupełnie i sami pomagali kraj swój niemczyć. Ta sama dy
nastya panuje do naszych dni nad jedną częścią ziemi obo- 
tryckicj, zwaną Meklemburgią. A wreszcie w r. 11(18 zdobył 
król duński, Waldemar I, świętą wyspę Rujanę i zburzył 
Arkonę ze świątynią Swiatowita. Tak padl wielki dziat Sio* 
wiańs/.czyzny i stał się łupem niemieckim. Przy Polsce po
został tylko strzępek Pomorza, kraina pomiędzy Persantą 
a Wisłą, złożona z kilku księstewek, z których najważniej
sze—gdańskie.

Niemcy tryumfowali nad Słowiańszczyzną. Czechy nie 
miały aż do końca XII w. żadnego znaczenia politycznego, 
a Ruś stanowiła tylko boisko do walk książęcych. Pomię
dzy rokiem 1125 a 1175, w przeciągu pięćdziesięciu lat, 
zmieniali się wielcy książęta w Kijowie 23 razy. Dzielnice 
książęce rozdrabniały się coraz bardziej, tak, że w r. 1172 
było księstw ruskich aź siedmdziesiąt dwal

Polska sama musiała też ukorzyć się przed Niemcami. 
Kiedy Władysław II przebywał już jedenaście lat w Niem
czech, użył cesarz Fryderyk Rudobrody jego sprawy, jako 
pozoru, żeby przywrócić niemieckie zwierzchnictwo nad Pol
ską. W ojska jego dotarły w r. 1157 aż pod Poznań, a Bo
lesław Kędzierzawy musiał hołd złożyć. Wymógłszy to, nie
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BOLESŁAW  IV KĘDZIERZAW Y.
1148— 1173

troszczył się już Cesarz dalej o  Władysława. lioleslaw Kę
dzierzawy nie dotrzymał też żadnego z przyrzeczeń wymu
szonych wojną; ani kosztów wojennych nie zapłacił, ani nie 
przysłał cesarzowi posiłkowego hufca na wojnę włoską, ani 
też nie stawił się na cesarskim dworze, żeby usłyszeć z nst
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Rudobrodego wyrok w sporze ze starszym bratem. Uro- 
szczenia niemieckie do zwierzchnictwa nad Polską rozwiały 
się też niebawem. Po sześciu dopiero dalszych latach, w rok 
1163, upomniał się cesarz o hlązk dla synów Władysława 
(który zmarł w Niemczech w r. 1159). Żądanie było zupeł
nie słuszne, a niedołężną polityka, która je  spełniała dopiero 
pod naciskiem obcego monarchy, z obawy przed nową 
wojną.,

Słązk podzielono pomiędzy dwóch, synów Władysława: 
starszy, Bolesław Wysoki, otrzymał Ślązk Dolny i Środ
kowy z Wrocławiem, Głogowem, Lignicą i Opolem, młodszy, 
Mieszko, otrzymał Ślązk Górny z Raciborzem i Cieszy
nem. Był jeszcze jeden syn, ale za młody, a wy
chowywał się w klasztorze. Dwóch Piastów nosiło imię 
Mieszka; książę raciborski i pan wielkopolski, trzeci z rzędu 
syn Krzywoustego, stryj tamtego; dla odróżnienia tedy zaczęto 
stryja zwać Mieszkiem Starym, a przydomek ten został mu 
już w historyi.

Przez podział Ślązka przybyła jeszcze jedna dzielnica i da
nym był przykład, że wszystkie udziały książęce będzie się 
w przyszłości dzielić podobnie, jak Ślązk. Poczynała Polska 
wchodzić na tę samą drogę, na której była już Ruś.

Osłabionemu państwu polskiemu przybył wróg nowy, 
łupieżca Mazowsza i Wielkopolski. Nieszczęśliwy miał po
mysł Władysław II w r. 1140, kiedy wyzwał na pomoc 
Prusaków. Pokazał im drogę do Polski, której dostatki 
miały im odtąd dostarczać łupów. Począwszy od r. 1147 
trzeba było urządzać na nich raz wraz wyprawy, żeby po
wstrzymać lab pomścić ich najazdy. Na jednej z takich wy
praw pruskich zginął w r. 1166 książę Henryk sandomierski. 
Dzielnicę po nim otrzymał najmłodszy z synów Krzywouste
go, Kazimierz. Nie wstąpił on do stanu duchownego, a do 
28-go roku życia nic nie posiadał. Cicho siedział, do nicze
go się nie mięszał i miał opinię księcia, któremu tok spraw 
państwowych jest obojętny. Ale tak nie było. Kazimierz 
miał swoje zdanie i to lepsze od innych; nie mięszał się do 
spraw, bo nie chciał popaść w wir walk pomiędzy braćmi 
a możnowładztwem.

Dla możno władców wydawał się Bolesław Kędzierzawy 
jeszcze władcą zbyt silnym. Postanowili go więc zrzucić
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z tronu, a zaprosić Kazimierza Ale Kazimierz odmówił, 
nie chcąc krzywdzić brata. Był to książę wielkoduszny i brzy
dził się niesprawiedliwością; ma też w historyi przydomek 
Sprawiedliwego. Odmową tą zraził sobie jednak możno- 
władców tak, że po śmierci Bolesława Kędzierzawego, w roku 
1173, dnia 23 października, nie zaprosili go już powtórnie 
na tron, lecz ofiarowali go Mieszkowi Staremu z Wielko
polski

Bolesław Kędzierzawy urodził się z Salomei hrabianki 
z Bergenu w 1127 r. Wstąpił na tron książęcy w 1148 r., 
licząc lat 21. Przedtem już, jako 12 letni książę, w dzia
łach po ojcu otrzymał Mazowsze i Kujawy. Miał dwie żony: 
pierwszą Anastazyę, księżnickzę Halicką, zaślubioną w 1151 r., 
z którą żył lat siedem, i drugą Helenę, księżniczkę Przemyśl- 
slcą. Z pierwszej miat dwóch synów: Bolesława i Leszka. 
Bolesław urodzony w 1156 r. zmarł w 1172, przeżywszy 
lat 16. Leszek zaś ur. w r. 1158 zmarł w 1185 r. jako 
książę mazowiecki i kujawski. Bolesław IV Kędzierżawy 
pochowany w kościele katedralnym, krakowskim.

Mieczysław Stary był wielkim księciem 4 lata, poczem 
także go wygnano. Tym razein jednak mieli przynajmniej po
ważne przyczyny. Mieszko Stary chciał bowiem rządzić samo
władnie, nie przyznając ani świeckim, ani duchowym, żadnych 
praw. Przesadzał w pojęciu monarszej władzy, chciał wró
cić do czasów Bolesława Wielkiego! Napróżno cofać bieg 
dziejów; z takich usiłowań nie może nigdy wyniknąć nic do
brego. Jak w niepraktyczy sposób dokonano ograniczenia wła
dzy Władysława II, również w niepraktyczny sposób próbował 
Mieszko Stary władzę swą wzmocnić. Władzę książęcą można 
było podnieść już tylko w zgodzie ze społeczeństwem, przez 
rozbudzenie wspólności interesu pomiędzy tronem a podda
nymi. Zanim to nastąpiło, musiały przejść przez twardą 
szkołę doświadczenia tak dynastya, jako też społeczeństwo. 
Na razie ani książęta, ani poddani, nie umieli sobie radzić 
w zmienionych stosunkach i popełniali w polityce naprze- 
mian błąd za błędem.

W  XII wieku wyzwalało się społeczeństwo z ograniczeń 
organizacyi rodowej i przeważała już własność osobista. W y-
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myślono nawet fortel, żeby się pozbywać -więzów prawa ro
dowego. Zrzekano się majętności na rzecz— panującego księ
cia i brano ją zaraz napowrót od niego, jako książęce nada
nie: te bowiem nie podlegały prawu rodowemu. Książę wy
maga! za to, żeby z takiej majętności miał żołnierza. W yro-
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bilo się z tego prawo polskie, składujące obowiązek służby 
wojskowej na właścicieli ziemskich. Posiadający ziemię 
z nadania książęcego oddalali się o<l organizacji rodowej, 
a zbliżali do państwowej, związani z księciem ściślej od 
reszty wolnych gospodarzy. Że zaś książę wolał takich wy
wyższać przy każdej sposobności, jako swoich żołnierzy, po
czął się z nich wytwarzać zwolna jakiś stan wyższy.

Nie było już dawnych stałych obozów drużyny w ojen
nej. Już za Kazimierza Odnowiciela nasłała zmiana. Ocho
tnikom do stanu wojskowego dawali książęta ziemię, osa
dzając ich po kilkunastu w t. z. osadach wloil yczyoh. Służ
ba wojenna była zyskowna,, to też nie brakowało włodyków, 
zwłaszcza, że dostawało się za to jeszcze własność ziemską.

Skoro własność ziemska stawała się osobistą, musiały 
nieuchronnie powstawać coraz większe różnice majątkowe. 
1'owstawali wielmożowie. W obec prawa nie było różnicy 
żadnej, a raczej hyla na korzyść tych cliudopachołków, któ
rzy —  zacofani, pozostali w organizacji rodowej, bo oni 
mniej dźwigali ciężarów państwowych, nie chodząc na wojng. 
Za to też mniej znaczyli. W yrośli ponad nich inni, którzy 
nie bali się większych ciężarów, ale za to otwierali sobie 
drogę do majątku przez książęce nadania. Tacy, którzy się 
zbogacili ponad innych, wywierali też większy wpływ; na to 
nie trzeba żadnego prawa, bo wpływy same z siebie idą za 
bogactwem, jeżeli inn towarzyszy tylko jaki taki roznm. 
Wielmożowie stanęli też na czele społeczeństwu, tein bardziej, 
że mieli czas i możność zajmować się sprawami państwa.

Dawniej gospodarz nie był żołnierzem, a kto przystał 
do książęcej drużyny, me miał wcale gospodarstwa. 1‘ rzez 
osadnictwo wlodyoze i przez książęce nadania ziemi -z wa
runkiem służby wojennej zmieniło się to. Żołnierz gospoda
rował podczas pokoju. 1‘otrzebował tedy rąk roboczych do 
swego gospodarstwa, potrzebował też wyręczycieli, żeby go
spodarstwo nie marniało, gdy właściciel wyrnszy na wojnę. 
Za łupy zdobywane ua wojnie kupowali sobie niewolników 
u żydów i tak zaczęło się niewolnicze osadnictwo w dobrach 
prywatnych. Niewolnikowi takiemu wydzielało się kawał 
ziemi, ażeby na niej polował, łapał bobiy, ryby łowił, barcie 
podbierał lub też orał; plon oddawał panu, a sam miał pra
wo zachować dla siebie, ile potrzebował na swe utrzymanie
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Kto wystąpi! z organizacji rodowej, musiał mieć niewolników, 
boby ma inaczej ziemia żadnych nie dawała dochodów i był
by nędzarzem.

Na kupno niewolnika potrzeba było gotówki, to też za
możniejszym właścicielom ziemskim zależało coraz bardziej 
na monecie. Tę zaś zmieniał Mieszko Stary nieustannie, 
ogłaszając co kilka miesięcy, że jest nieważna, ściągając ją  
do skarbu, a wypuszczając z mennicy nową, gorszą, coraz 
lżejszą; skończył wreszcie na blaszkach tak cienkich, że tylko 
po jednej stronie można, było na nich wybić stempel (t. z. 
brakteaty). Dokuczył tem możnowładcom, ale zaszkodził ca
łemu społeczeństwu, bo takie fałszowanie monety psuło sto
sunki handlowe. Podrożały towary zagraniczne, a spadły 
ceny płodów krajowych. Cierpieli na tem wszyscy, prócz 
żydów, używanych przez księcia w mennicy. Bili też oni na 
cześć Mieszka Starego monety z napisami hebrajskiemi, 
w których, nazywają go sprawiedliwym i błogosławionym.

Żydzi trudnili się wędrownem kupiectwem i przebywali 
w Polsce tylko, jako „goście” ; dopiero ten książę zaliczył 
ich do swych bezpośrednich poddanych.

Dokuczał też Mieszko Stary niemniej biskupom, nie 
chcąc uznać możności prywatnych zapisów na rzecz Kościoła. 
W dał się w spory z biskupem krakowskim Gedkiem (Gede
onem), w których wszystkie warstwy ludnos'ci stanęły po stro
nie biskupiej. Wielmożowie świeccy już od czasów Bolesła
wa Śmiałego związani byli z biskupami wspólnością interesów. 
Spółki rodowe wolały mieć nad sobą władzę Kościoła, niż 
książęcą, bo w dobrach kościelnych nie było rozmaitych 
a uciążliwych danin państwowych. Niewolnicy także sprzyjali 
Kościołowi, bo Kościół nie uznawał niewoli i tylko od niego 
mogli się spodziewać poprawy swego losu. Wszystkie więc 
trzy warstwy ówczesnego społeczeństwa były odmiennego 
zdania, aniżeli książę.

Mieszko Stary miał to mylne przekonanie, że prześla
dowanie wielmożów wyjdzie ua dobre państwu. Powierzał 
urzędy tylko ludziom niezamożnym. Ci chcieli dorobić się 
jaknajprędzej majątku na urzędzie, to też nie opuścili żadnej 
sposobnosci do ucisku. Zachodziła obawa, że powstanie no
wa warstwa społeczna, której zadaniem będzie dokuczać in
nym, bo z tego żyją. Urzędnicy ci troszczyli się tylko o dwie
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rzeczy: żeby skarb książęcy był pełny i żeby w kraju było 
ślepe posłuszeństwo. To za mało! Przy pełnym skarbie 
książęcym może być swoją drogą nędzy w kraju dosyć, 
a przy ślepem posłuszeństwie nie przestanie się mnożyć głu
pota. Mieszko Stary nie pojmował zupełnie nowych, czasów, 
nie pomyślał, że książę ma stanąć na czele społeczeństwa 
i wieść je  do rozwoju, rządząc zgodnie ze społeczeństwem, 
z którego wyłoniła się pierwsza warstwa samodzielna. 
Mieszko Stary był zacofańcem, nie rozumiejącym, co się koło 
niego dzieje. Myślał może, że byłe tylko dokuczać zamoż
niejszym, już się przez to samo przysłuży uboższym; a tym
czasem ci ubożsi wyrzekali na jego urzędników wraz z wiel
możami, pod których opiekę się garnęli.

Wybuchł bunt przeciw Mieszkowi nietylko w Krakow- 
skiem, ale i w Wielkopolsce. Syn jego, Odo, bojąc się, żeby 
nie być wygnanym wraz z ojcem, poradził sobie w ten spo
sób, że sam oświadczył się przeciw ojcu. Fortelem tym 
utrzymał Wielkopolskę przy rodzie, do Krakowa zaś zapro
szono na Wielkiego Księcia najmłodszego syna Krzywoustego, 
Kazimierza Sprawiedliwego. Ten rozpoczął rządy od zgody 
z biskupami.

Potęga kościoła polegała nie tylko na bogactwach, ale 
przedewszystkiem na olbrzymim wpływie moralnym, wywie
ranym na wszystkie warstwy ludności. Duchowieństwo miało 
bowiem najwięcej oświaty, oni tylko uprawiali nauki. Prócz 
księży nikt nie umiał ani czytać, ani pisać; nikt nawet uczyć 
się nie pragnął. Rycerz, ziemianin, wielmoża, byłby sobie 
uważał za ubliżenie, żeby miał uczyć się czytania! Dużo 
jeszcze czasu miało upłynąć, nim się spostrzeżono, że książ
kowa nauka przydać się może nie tylko do odmawiania mo
dlitw po łacinie Mając po swej stronie przewagę inteligen- 
cyi, musieli mieć księża wpływy większe od innych, bo lepiej 
od innych umieli sobie we wszystkiem radzić, a byli do 
wszystkiego przydatni. Bez nich nie można było wydać do
kumentu, ani listu posłać, ani otrzymanego odczytać, ani 
z zagranicą się porozumieć. S ie bronili nikomu przystępu do 
swych szkól, ale nie łatwo to było namyśleć się na długie 
odsiadywanie lat szkolnych w czasach, gdy czternastoletni 
chłopcy zwykli byli zawierać związki małżeńskie.

Diieie Polski. 6
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Do wzmocnienia wpływu Kościoła przyczyniały się naj
bardziej zakony, które były szkołami nie tylko książkowej 
nauki, ale też praktycznego życia. Tak np. Cystersi słynęli 
z rolnictwa i budownictwa. Zaprowadzali ulepszone gospo
darstwo i pokazali zdumionym oczom naszych praojców, jak 
się wznosi z kamienia wysokie budowle. Ich klasztory były 
więc akademiami rolniczeint i technikami swego czasu. Tak 
to w owych czasach ksiądz zarządzał kancelaryą monarchy, 
i ksiądz uczył kamieniarzy ociosy wać kamienie; ksiądz pisał 
książkę i pokazywał, jak lepiej orać, żeby kłosy były buj
niejsze. Oni byli nauczycielami wszystkiego, prócz wojen
nej sztuki. Oni i tylko oni cywilizowali społeczeństwa. W e 
Francyi byli np. klasztory oddane szególniej budowie moslów. 
Skoro pochodz-iło od nich wszystko, co tylko życie ułatwia 
i umila, jakżeż więc nie mieli po jakimś czasie ując steru spo
łeczeństwa w swe ręce? Rządzili innymi, bo za innych pra
cowali i myśleli, a książęta próbujący wówczas z nimi walki, 
musieli ją  przegrać wcześniej, czy później.

Po wygnaniu Mieczysława Starego w 1177 r. powołano 
na tron wielkoksiążęcy Kazimierza Sprawiedliwego, naj- 
iutodszege syna Bolesława Krzywoustego. Urodził się 
Kazimierz dnia 5 maja 1138 r. Ojciec nie przeznaczył 
mu dzielnicy, zajął on ją po bracie Henryku, zabitym w 1168 
r. przez Prusaków. Został więc księciem sandomierskim 
w 30-ym roku życia. Ożeniony z Heleną, księżniczką bełską, 
którą zaślubił w 11C8 r. Z niej miał synów: Bolesłnwa 
(ur. 1161) zm. 1184 r.), Leszka Białego i Konrada (nr. 1194 
zm. 1247) założyciela linii mazowieckiej. Umarł 5 -go maja 
1194 r. pochowany w kościele katedralnym w Krakowie

Za Kazimierza Sprawiedliwego było w Polsce klaszto
rów' 41, a mianowicie: 17 benedyktyńskich (gospodarstwo, 
rzemiosła i przepisywanie książek), 11 cysterskich (gospo
darstwo i budownictwo), 5 kanoników regularnych laterań
skich (nauka książkowa), 7 norbertaiiskich (missyonarstwo) 
i jeden Bożogrobców w Miechowie. W ielmoża Jaksa z Mie
chowa bawiąc w Palestynie uczynił slub, że wystawi w Pol
sce podobiznę Grobu św. i założy fuudacyę na odprawianie 
takich samych nabożeństw; z tego ślubn powstali Bożogrobcy, 
którzy utrzymywali przy swym klasztorze sławną szkolę.
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Kazimierz Sprawiedliwy nie upatrywał w prawie kościel- 
nem wroga książąt i państwowej organizacyi. Za jego pa
nowania odbył się r. 1180 w Łęczycy pierwszy synod polski, 
t. j .  zjazd wszystkich biskupów, kanoników, opatów, prze
orów i posłów od parafialnego duchowieństwa. Uchwalono 
tam żądać od wielkiego księcia uznania, że Kościół może 
posiadać w Polsce swój własny majątek, a w dobrach du
chownych nie obowiązuje żadna władza świecka; księciu nie 
wolno tam pobierać danin ni podatków, ani żądać żadnych 
s'wiadczeri służebnych. Ludność tych dóbr ma być wolną od 
powinności państwowych wobec grodu. Mieszkańców koś
cielnych posiadłości nie obchodziło już nic ustawodawstwo 
książęce, przechodzili oni pod prawo kościelne, nie znając 
żadnych ciężarów wojennych, ni grodowych. Toteż ludność 
garnęła się chętnie „pod pastorał". Kazimierz Sprawiedliwy 
ustawy te zatwierdził. Ńie uczynili tego jednak inni książęta, 
a minęło sporo lat, nim uchwały łęczyckiego synodu uznane 
były w całej Polsce.

Wzamian za książęcą życzliwość zwrócili się biskupi 
polscy z prośbą do papieża, żeby uznał Wielkoksiążęcą go
dność Kazimierza i to dziecznie w jego rodzie, żeby przeto 
skasował pod tym względem testament Bolesława Krzywo
ustego. Uczynił to papież Aleksander III w r. 1181. Tra
cili przez to prawo do Krakowa książęta ślązcy, a. tem bar
dziej potomkowie Bolesława Kędzierzawego lub Mieszko Stary. 
Taka miała być odtąd nstawa, ale swoją drogą szafowali 
tronem nadal możni panowie i wybierali sobie, kogo chcieli.

Mieszko Stary namawiał Fryderyka Rudobrodego do 
ponownej wyprawy na Polskę. Ażeby rozerwać ten związek, 
pozwolił Kazimierz Mieszkowi, żeby sobie zajął Gniezno. Ale 
Mieszko uie zerwał stosunków z Niemcami! chcąc z ich pomo
cą wracać do Krakowa. Znalazł też sojusznika wśród Pia
stów, w osobie swego imiennika i synowca, Mieszka Kulawe
go, księcia raciborskiego. Kazimierz zjednał sobie ślązkiego 
książęcia znaczną darowizną. Darował mn spory kawał 
ziemi krakowskiej, z pięcioma grodami: Oświęcimem, Zato
rem, Bytomiem Górnym, Siewierzem i Pszczyną. Darowizna 
ta pozostała już przy dziedzicach Mieszka Kulawego, a By
tom i Pszczyna liczą się do dziś dnia do Ślązka. Należała



jednak ta kraina do dyecezyi krakowskiej aż do r. 1821 i po
tem dopiero przyłączono ją  do wrocławskiej.

Książę raciborski darowiznę przyjął, a ze swjej strony po
magał potem Mieszkowi Staremu urządzić zamach na Kraków 
w r. 1191, podczas nieobecności Kazimierza Sprawiedliwego. 
Ale poszło za Mieszkiem ledwie 70 ziemian i zamach nie 
mógł się udać. Świadczy to już dobrze o zmyśle poli
tycznym społeczeństwa, że większość wolała Kazimierza, któ
ry wiódł społeczeństwo do postępu i stal na straży intere
sów politycznych narodu, o ile słabe jesze siły państwa na 
to zezwalały.

Dbał Kazimierz Sprawiedliwy nsilnie o zabezpieczenie 
granic państwa. Odwrócił zręcznie najazd niemiecki, a nie 
jeździł do Niemiec składać hołdu. Gdańskie Pomorze utrzy
mywał przy związku państwowym z Polską. Dalszą granicę 
północną ubezpieczył wyprawą podjętą w r. 1192 na Prusa
ków i pobratymców ich, Jadźwingów, i zmusił ich do płace
nia daniny. Wzdłuż zaś całej granicy wschodniej miał ksią
żąt ruskich od siebie zeleżnych i pozyskał sobie wielką za
sługę przez to, że przywrócił znowu wpływ polski na Ruś. 
Na sąsiadującem z Mazowszem księstwie brzeskiem (Brześć 
litewski) osadził swego siostrzeńca, Romana, który się rodził 
z Agnieszki, córki Krzywoustego. Roman panował też we 
Włodzimierzu wołyńskiem, a w r. 1188 został księciem ha
lickim i tak panował •wzdłuż całej granicy polskiej. Przewa
gę nad Haliczem utrzymał Kazimierz i wtenczas, gdy na 
miejscu Romana objął tam panowanie jego współzawodnik, 
Włodzimierz Jarosławicz. Roman był wdzięczny Kazimierzo
wi, a odwdzięczył się jego synowi.

Gdy Kazimierz Sprawiedliwy umarł w r. 1194, tron, 
który miał być dziedzicznym, należał się siedmioletniemu je 
go synowi, Leszkowi, zwanemu Białym od jasnych włosów. 
Ale Mieszko Stary ruszył na Kraków. Wtenczas Roman do
starczył pomocy wojewodzie Mikołajowi, broniącemu praw 
Leszka. Mieszko pobity w r. 1195 nad rzeczka Mozgawą,
o cztery mile od Jędrzejowa, musiał ustąpić. Za to dopomo- 
żono Romanowi znowu do zajęcia Halicza w r. 1199, po bez
potomnej śmierci Włodzimierza, pomimo to, że halicza- 
nie, którzy Romana nie lubili dla jego srogości, pragnęli się 
wtenczas przyłączyć do księstwa sandomierskiego.
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Mieszko Stary wybrał się ponownie na Kraków, wypę
dzony i>o niespełna dwóch latach, znowu w rócił i zasiadł po 
raz czwarty na wielkoksiążęcym tronie, lecz na kilka tylko 
miesjęcy. umarł w r. 1202 sędziwym starcem, w 71-ym roku 
życia. Rządzi! po nim przez kilka znowu tylko miesięcy



LESZEK BIAŁY.

jedyny jeg o  syn, który go przeżył, Władysław l.askonogi, 
ale możnowładztwo małopolskie zmusiło go do ustąpienia 
i zapewniło tron Leszkowi Białemu, jnż liczącemu lat pię
tnaście, a więc według ówczesnych pojęć dojrzałemu.

Mieszko Stary, syn Krzywoustego i Salomei hrabian 
Burgenu ur. w 1131 r. Dostał dzielnicę Wielkopolską. Księ
ciem krakowskim został w 1177 r., wypędzony po czterech 
latach, czterokrotnie później zajmuje Kraków, ale na bardzo 
krótko. Miał Irzy żony: 1) Elżbietę Gertrudę, królewnę wę
gierską; 2) Eudoksyę, księżniczkę Halicką; :S) Adelajdę., lira - 
biankę Lowailcyi. Z pierwszej urodził się w r. 1150 Otton 
(Odo;, ojciec książąt wielkopolskich, z drugiej Bolesław l,a- 
skonogi, Stefan ur. 1150, Bolesław UliO i Mieczysław- 1103, 
z trzeciej były same córki. Mieczysław Stary pochowany 
w kościele św. 1’ awla w- Kaliszu.

I.eszek Biały nie miał już panowania tak rozległego, 
jak Kazimierz Sprawiedliwy, bo musiał podzielić sin spad
kiem z młodszym o rok bratem Konradem, któremu też wy
dzielił Mazowsze i Kujawy. Ci dwaj bracia dźwigali na 
swych młodziuclinych barkach dwa najważniejsze polityczne 
zadania ówczesnej Polski: Konradowi wypadło wojować z Pru
sakami, a Leszkowi strzedz polskiego wpływu na ościenne 
księstwa ruskie. Ani jeden, ani drogi, nie podołali swy i 
zadaniom. Uwzględnić trzeba na ich usprawiedliwienie, że 
nie mieli pomecy ani z W ielkopolski, ani ze Ślązkn, bo 
współcześni im tamtejsi książęta utracili już do reszty wszelki 
zmysł polityczny, zajęci tylko swaraini pomiędzy sobą i cią
giem wzajenmem wypędzaniem się.

Na Kusi szczęściło się Komanowi. Nietylko Kijów zdo 
byl, ale wyprawił się na daleką północ, na Kuś Śuzdalską 
zwaną i pokonawszy tamtejszych książąt, nazwał się dumnie 
samodzierżcą całej Kusi. Nawiązał stosunki z papieżem lno- 
centym III, uznał jego duchowną zwierzchność i otrzymał za 
to tytuł królewski. Ale trwało to krótko. Niebawem się 
zmienił, wyparł się katolicyzmu i wpływów zachodnich, 
a zwrócił się przeciw Polsce. Na wojnie tej znalazł jednak 
śmierć w bitwie pod Zawichostem, przy ujściu Sanu do Wi
sły, w r. 1205 Tytuł królewski ruski podjęła po nim dyna- 
stya węgierska Arpadów. Już raz byt Halicz na krótko pod 
ich panowaniem, w r. 1188, podczas walk Romana z W io-
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dzimierzem Jaroslawiczem, z których zręcznie umieli korzy
stać i osadzili tam wtenczas swego królewicza, Andrzeja. 
'Jen zostawszy potem królem, mięs/ni się ciągle w ruskie 
sprawy i począt się tytułować królem Halicza i Wtodzimie-
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rza, m l i  z Łacińska „(ialicyi i Lodomeryi“ . Tytuł ten po
został już przy królach węgierskich. Leszek zrozumiawszy 
niebezpieczeństwo węgierskich nioszczeń do Halicza, niepo
mny, że Koman z nim wojował, pragną! tara usadzić jego 
syna. Daniela. Ali* to się nie uilalo; później dopiero miał 
Daniel powrócić na tron ojcowski.

Podczas gdy Leszek Biały zajmował się, jak mógł, 
ruską polityką, niestety licz powodzenia, tymczasem w W iel
kopolscy Władysław Laskonugi, władca Poznania i Gniezna, 
prowadził spory z duchowieństwem, niechcąc uznać w swein 
księstwie uchwal synodu łęczyckiego. Arcybiskup Henryk 
Kietlicz rzucił na niego klątwę w r. 120(i, za co książę ska
zał go na wygnanie. Arcybiskup byt dwa razy w Rzymie 
i tam utwierdza! się w programie, który obejmował wzmo
cnienie karności między duchowieństwem, dopilnowanie ścisłe 
celibatu, nieograniczoną władzę. Kościoła nad swemi dobrami, 
uwolnienie ich od wszelkich świadczeń na rzecz państwa 
(chyba, żeby dobrowolnie) i wolne zupełnie od wpływów 
świeckich obsadzanie biskupstw i wszystkich stanowisk du
chownych. Laskonogi przeciwny był prawu kościelnemu, pod
czas gdy synowie jego, książę kaliski Władysław, zwany 
Plwaczem, stal gorliwie po stronie duchowieństwa. Stryj i sy
nowie mieli też ze sobą rozmaite spory, a gdy Leszek Biały 
i Konrad Mazowiecki stanęli po stronie Plwacza, wywiązała 
się z tej wojny wielkopolskiej walka o  tion krakowski.

Slązk a linia Piastów próbowała, czyby się jej nie udało 
odzyskać Krakowa w tym zamęcie i rzeczywiście Mieszko 
Kulawy, książę raciborski, zajął Kraków w r. 121U, ale rzą
dził tam ledwie przez kilka miesięcy, gdyż zmarł już w ma
ju 1211 r., poczem Leszek Biały znowu na Wawel powrocil. 
Ale przykład był dany, a plany Mieszka Kulawego podjął 
ambitny książę wrocławski, Henryk Brodaty Ten stawał na 
przemian po stronie Laskouogiego i Plwacza. I Leszek Biaiy 
zmienił stanowisko, gdy go Laskonogi ustanowi! swym dzie
dzicem w Pozuaniu. Plwacz, opuszczony, przez wszystkich, 
wezwał na pomoc księcia pomorskiego, Świętopełka, który 
wyruszył do Wielkopolski i zdobył Poznań. Ostatecznie mia
no cały spór rozstrzygnąć polubownie na zjeździe, wyznaczo
nym do Gąsawy, nieco na północny wschód od Gniezna poło
żonej. Zjechali się książęta i padli ofiarą haniebnej zdrady.
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Świętopełk napadł na uiespodziewającyeli się niczego zlesio 
książąt. Henryk Brodaty został ra:iny i ledwie zdołał się 
ocalić, ł,uszka liiałeco dopadli siepacze w poblizkiej wsi 
Mareinkowie i zabili. l!yło to w listopadzie 1227 roku. Cala 
Wielkopolskę zajął Władysław Plwacz,

Wielkim przyjacielem Leszka C a łe g o ,  byl Iwo Odro
wąż z Końska, kanonik, potom biskup krakowski, mia-

IW O ODROWĄŻ, 
f  1229.

nowany następnie w d n iu .4 listopada 1219 rokn arcybisku
pem gnieźnieńskim, z której to godności skwitował dla Win
centego. Jemu przypisują założenia klasztoru Cystersów
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w Kaczycach. [Kitem w Mogile i szpitalu wraz z klaszto
rem św. Ducha w Prądniku. On też podpisuje wszystkie do
kumenty z czasów Leszka, po którego śmierci, stanął silnie 
przy synu jego Bolesławie Wstydliwym. Matejko odtworzył 
ze starej pieczęci nam tę wybitną w llistoryi naszej postać 
w otoczeniu zakonników, którym klasztory budował.

Podczas wielkopolskiej wojny uznali przeciwnicy 
Laskonogiego lnnnunit kościelny. Laszek Biały, Konrad Mazo
wiecki i Władysław Plwacz wydali w latach 1210, 121.1 
i 1217 trzy przywileje, które stanowiły podstawę swobód 
Kościoła w Polsce, (idy potem 1’lwaez zawładnął cala W ielko
polską, można się było spodziewać, że nastanie już w całej 
Polsce, tej spokój wewnętrzny, który panował w Małopolsce 
dzięki roztropności Kazimierza Sprawiedliwego i ze może 
nareszcie będzie się można ją ć tak zaniedbanej polityki 
w sprawach ruskich, pomorskich i pruskich.

Po Leszku Białym pozostał syn Bolesław, który otrzy
mał potem przydomek Wstydliwego. Ten dziedzic wielko
książęcego tronu miał zaledwie półtora roku. Opieka nad 
nim należała się stryjowi, Konradowi Mazowieckiemu, ale 
Henryk Brodaty wystąpił do walki o nią, a właściwie o pa
nowanie nad Krakowem i wielkoksiążęcą godność. Zmienne 
były koleje tej walki, aż wreszcie w r. 1234 książę wrocław
ski ostał się już przy Krakowie.

Henryk Brodaty sprawował też opiekę nad książętami 
Górnego .Ślązka. Zamianowany zaś dziedzicem przez Lasko
nogiego, któremu użyczył swej gościnności, ruszył po jetro 
śmierci w r. 1232 do Wielkopolski i w wojnie z Odomczein 
zajął ją po Wartę. W  r. 1234 panował tedy na Ślązku, 
w Krakowskiem, Sandomierskiem i w Wielkopulsce. Miał 
stanowczą przewagę nad resztą Piastów i losy narodu naj
bardziej od niego zależały.

N iem ie ck ie  w p ły w y .
ft

Henryk Brodaty był od młodości zwolennikiem niemczy
zny i bardzo wiele złego wyrządził sprawie narodowej. Książę



Bolesław Wysoki, który odziedziczył W rocław po swym 
ojcu Władysławie II, miał dwie żony, pierwszą Rusinkę, a dru
gą Niemkę. Z pięciu synów dwóch tylko doczekało się doj
rzałego wieku, najstarszy Jarosław i najmłodszy Henryk, 
zwany później Brodatym. Obaj bracia przyrodni nienawidzili 
się, bo młodszy Henryk, wychowany przeważnie przez matkę, 
był przeciwny wszystkiemu, co polskie, podczas gdy Jaro
sław temu się obierał. Macocha, przewodząca zupełnie nad 
mężem, wymogła, że pasierba Jarosława przeznaczono do stanu 
duchownego. Został też w r. 1198 biskupem wrocławskim 
i i  jego daru otrzymało to biskupstwo bogate księstwo 
Nyskie. Zniemczony Henryk Brodaty został po ojcu księ
ciem w r. 1201. I znowu w jego pokoleniu wznowiło się 
przeciwieństwo niemieckiego i polskiego kierunku. Starszy, 
imieniem także Henryk, wielbił wszystko, co niemieckie, 
a młodszy Konrad był przyjacielem polskości. Nienawiść ich 
była tak zaciekła, że wszczęli nawet wojnę domową pod bo
kiem ojca, w r. 1213. Niestety, w bitwie pod Studnicą 
Henryk zwyciężył Konrada.

Była już wtenczas na Ślązku ludność niemiecka. Ślązk 
był ze wszystkich ziem polskich od początku najbardziej 
narażony na wojny, a przez t > najsłabiej zaludniony i naj
gorzej zagospodarowany. Ażeby powiększyć dochody skarbu 
książęcego, począł Bolesław Wysoki zakładać osady rolnicze 
na ziemi książęcej, a rycerzom swym nadawał ziemię, również 
pod tym warunkiem, że sprowadzą do swych posiadłości osa
dników znających się na rolnictwie. Nie można było dostać 
osadnika z innych ziem polskich, bo nigdzie nie było prze
ludnienia i nigdzie nie trudno o ziemię. Można było mieć 
natomiast osadników z Niemiec, bo tam była już pańszczyzna, 
przed którą lud chętnie chronił się do Polski.

W  Niemczech stan żołnierski, z którego wyrosło ry
cerstwo, był wszystkiem, a inni w obec niego nic nie zna
czyli. Miecz nie łączył się tam w jeduem ręku z pługiem, 
rycerze gardzili rolniczem zajęciem! W oleli żyć choćby ze 
zbójectwal Powstali t. z. Raubritter, t. j. rycerze rabusie, 
którzy z obwarowanego swego gródka napadali na okoliczną 
ludność, na podróżnych i przejeżdżających kupców; na sąsia
dów swych, gospodarzy, nakładali okupy i żyli sobie wy
godnie ich kosztem, Korzystając ze zbrojnej przewagi, kazali
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innym na siebie pracować. Szczególna ta przewaga żołnierza 
nad rolnikiem rozpoczęła sie była w Niemczech już dawno, 
bo społeczeństwa germańskie miały też zupełnie inną organi- 
zacyę. U nich był t. z. feudalizm, co polegało na tem, że 
każdy był poddany komuś wyższemu od siebie i sam był 
nawzajem zwierzchnikiem niższych od siebie. Społeczeństwo 
dzieliło się więc na panów i panków rozmaitych stopni i po
wstała drabina społeczna, na której szczycie stał król, ksią
żęta, margrabiowie, potem wielmożowie różnych stopni, ryce
rze, a na samym spodzie ci, którzy nie mieli już czyimi być 
zwierzchnikami i zwali się „gebuer~, t. j. chłopi. Feudalizm 
był z początku bardzo rozumnem urządzeniem, a miał na celu 
obronę słabszego, ale u Niemców wyrodki się w coś prze
ciwnego i skończył na tem, że chłop stał się niewolnikiem 
we własnym kraju. Za czasów Bolesława Wysokiego, w XII 
wieku, musieli pracować dla rycerza po 4 i 5 dni w tygodniu. 
W  tem przyczyna, dla czego tak chętnie emigrowali na Ślązk, 
chociaż Niemcy wcale nie były przeludnione. Książę wro
cławski dawał bowiem ziemię bez pańszczyzny, żądając tylko 
czynszu dzierżawnego.

W  ten sposób powstały niemieckie wsie czynszowe. 
Podatki opłacane przez polską ludność w naturze, opłacali 
Niemcy gotówką, a sposób ten okazał się praktyczniejszym. 
Osadnicy rządzili się swojem prawem niemieckiem, sami się są
dzili wybierając z pośród siebie ławników, a naczelnikiem wsi 
był sołtys. Zostawał nim ten przedsiębiorca emigracyjny, który 
osadników sprowadził, i to dziedzicznie. Sołtys miał szóstą 
część gruntów nowej osady na dziedziczną własność, tudzież 
monopol karczmy i młynu. Jako właściciel ziemski, obowią
zany był wyruszyć na wojnę konno i zbrojno, lub też dać 
za siebie zastępcę. Przybysze nie mogli się organizować 
według rodów, bo w jednej i tej samej osadzie były rodziny 
zupełnie sobie obce. Tacy emigranci mogą się organizować 
tylko na podstawie sąsiedztwa swych domów i gospodarstw. 
Tworzoną przez siebie całość zwali po niemiecku Gemeinde, 
co spolszczone brzmi: gmina. Polskiego właściciela ziemi 
Pytano jakiego jest rodu? a niemieckiego czynszownika: 
z jakiej gminy? *

Henryk Brodaty popierał za przykładem swego ojca 
niemieckie osadnictwo wiejskie, a nadto rozpoczął niemieckie
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osadnictwo miejskie. Wzorem urządzeń miejskich w Niem
czech był Magdeburg. I dlatego też prawo miejskie zwano 
pospolicie prawem magdeTmrskiem. Poręczało ono bezpie
czeństwo rucha haudlowego i dróg publicznych, określało sa
morząd mieszczan, jako też obowiązki ich względem państwa.

Ażeby przynęcić jak  najwięcej osadników, wymagał od 
nich Henryk Brodaty jak najmniej. Niestety, nie czynił 
równocześnie żadnych ulg dla ludności polskiej, broniącej 
Ślązka od wieków własną krwią. Stare polskie rody nie 
cieszyły się życzliwością księcia. Ponosząc znacznie większe 
od przybyszów ciężary państwowe, ubożata ludność polska 
coraz bardziej, a skutkiem tego cofała się potem i pod in- 
nemi także względami i schodziła stopniowo na warstwę 
podrzędną w obec coraz majętniejszych niemieckich kolo
nistów. Ta krzywda ekonomiczna stanowiła germanizacyę 
Slązka i dla tego można powiedzieć o Henryku Brodatym, że 
slązk germanizował.

Znaczne dochody z kolonizacyi rolniczej zachęciły 
innych książąt do naśladowania. Już nie tylko na Ślązku, 
ale w innych ziemiach poczęło się pojawiać niemieckie osa
dnictwo. W r. 1225 sprowadzono do Wielkopolski pierw
szych rolników z Niemiec, a w r. 1233 spotykamy ich w zie
mi krakowskiej, nad Dunajcem.

Henryk Brodaty wyświadczył Polsce jeszcze drugą 
niedźwiedzią przysługę, namówiwszy Konrada Mazowieckiego, 
żeby sprowadził nad Bałtyk niemiecki zakon rycerski Krzy
żaków.

Konrad Mazowiecki nie mógł sobie dać rady z Prusa
kami. Trzeba było wojować z nimi bez ustanku, bo najeż
dżali raz wraz Mazowsze, grabiąc, łupiąc, paląc i mordując. 
Tu trzeba było ciągłego pogotowia wojennego i dlatego po
stanowiono założyć zakon rycerski na pruskiej granicy.

Zakony rycerskie powstały w Palestynie, w czasach 
gdy narody zachodniej Europy odbywały t. z. wyprawy 
krzyżowe, czyli krucyaty, celem wyrwania Ziemi Świętej z pod 
panowania Muzułmanów. Niemcy założyli swój zakon w roku 
1190. Zowie się ich krótko Krzyżakami od tego^że mieli 
na białym płaszczu wyszyty duży czarny krzyż. Ślubowali 
bezżennosć i posłuszeństwo, a nadto jeszcze ustawiczną obro
nę chrześcijan od niewiernych z orężem w ręku. Po utracie



Palestyny, przenieśli się do Europy i używali spokojnie do
chodów z wielkich dóbr, zapisywanych im przez pobożnych 
fundatorów w tej myśli, żeby nie zabrakło środków do walki 
w Palestynie.

Państwo polskie nie brało udziału w palestyńskich 
krucyatach, uwolnione od wypraw przez papieży dla tego, 
ponieważ Polacy mieli dosyć walk z pogańskimi Jadźwingami 
i Prusakami. (Podobnież uwolnioną była Hiszpania, bo Hisz
panie musieli walczyć z Muzułmanami we własnym kraju), 
Ogłaszał nawet papież osobne krucyaty przeciw Prusakom, 
na obronę Polski od tych zajadłych i dzikich pogan; z kru- 
cyat tych wyłonił się też zakon rycerski polski.

Konrad Mazowiecki dał tym zakonnikom-rycerzom gród 
Dobrzyń, od którego nazywali się Braćmi Dobrzyńskimi. 
W r. 1224 wycięli ich. Prusacy niemal w pień. Nie brakło 
nowych ochotników i zakon rycerski polski począł się odra
dzać, gdy w tem nagle książę mazowiecki sprowadził zakon 
niemiecki.

Henryk Brodaty, protektor każdej niemczyzny, nie 
omieszkał nadać też Krzyżakom dóbr w swem księstwie, ale 
im chodziło o coś więcej. W  r. 1211 zdarzyła im się spo
sobność do obrony chrześcijan przed poganami, gdy król 
węgierski, Andrzej III wezwał ich, nie mających żadnego celu 
ni zajęcia, na pomoc przeciw pogańskim Połowcom, czyli 
Kumanom, pustoszącym srodze wschodnie krainy węgierskie. 
Nadał im ziemię pograniczną, zwaną Bnrca. Ale oni, zamiast 
bronić od pogan, zaczęli sobie tam organizować dla siebie 
osobne państwo. Król węgierski spostrzegł się, że sąsiedztwo 
ich mogłoby się stać niebezpieczniejszem dla Węgier, niż dla 
Połowców! Zakon rycerski, toćto stałe wojsko, zawsze do 
walki gotowe; takie państwo musiałoby w krotce zyskać prze
wagę nad sąsiadami. A że zaś zakładanie państwa nie stało 
wcale w regule zakonnej, więc Andrzej III Krzyżaków 
z Burcy zawczasu wypędził. Szukali więc innej krainy. 
Henryk Brodaty, bawiąc na pruskiej krucyacie w r. 1222, 
spostrzegł, że tu mieliby sposobność nie tylko do walki 
z poganami, ale też do zorganizowania państwa, zdobywając 
ziemie pruskie, a Konrad Mazowiecki poszedł za jego nie
szczęsną radą i wypędzonych z Węgier Krzyżaków sprowa
dził do Polski. Dał im w r. 1226 ze swego księstwa ziemię
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Chełmińską i Nieszawską, po obu stronach dolnej Wisły, 
a oni przyrzekli za to rycerską wierność księciu, jego po
tomkom i obronę od Prnsaków.

Nim jeszcze Konrad kazał spisać dokument na swe 
darowizny Krzyżakom ofiarowane, przedtem jeszcze oni kazali 
sobie dać na piśmie z kancelaryi króla niemieckiego i cesa
rza Fryderyka III, że cesarz nadaje im na własność wszystko, 
co od Konrada dostaną i na Prusakach zdobędą, Nadawał 
im to w lenno od siebie! Cesarze bywali bardzo pochopni do 
rozdawania tego, czego saini nigdy nie posiadali! Tak więc 
Krzyżacy z góry sobie powiedzieli, że nie będą się uważać 
za lenników Polski, lecz Niemiec i że polskim kosztem zało
żą nowe niemieckie państwo. W  ośm lat potem okazali 
w Rzymie sfałszowany dokument, w którym dane im na sie
dzibę polskie ziemie przedstawili, jako swą wyłączną wła
sność; ofiarowali je  niby od siebie św. Piotrowi, ażeby papież 
uznał, że nie mają podlegać nikomu. Pierwsze to było z ich 
strony fałszerstwo dokumentu, ale nie ostatnie!

W r. 1234 zdobyli pierwszą krainę pruską, t. z. Pome- 
zanię, z bursztynowem wybrzeżem. W tym samym roku od
byli też pierwszą wyprawę na... chrześcijan. Rzucili się na 
posiadłości Braci Dobrzyńskich i zagrabili je. Polscy ryce
rze przenieśli się do Drohiczyna, gdzie wyginęli w walkach 
z Jadźwingami.

Właśnie w tym samym roku obejmował rządy w Kra
kowie Henryk Brodaty. Z dwóch stron równocześnie szła 
niemczyzna na Polskę. Następcą Brodatego został w r. 1238 
syn jego, Henryk, Pobożnym zwany, bo fundował liczue kla
sztory niemieckie. Ten był zupełnie zniemczony. Obejmował 
panowanie nie tylko we Wrocławiu, ale też w Krakowie, bo 
dziedzic Wielkiego Księstwa, Bolesław Wstydliwy, miał do
piero 12 lat.

Najazdy m ongolskie.

Ledwie Henryk Pobożny rozpoczął rządy, doznała Pol
ska klęski straszniejszej od wszystkich innych.
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Ze środkowej Azyi wtargną! do Europy lud Mongołów. 
Nie podobni w niczem do znanych dotychczas narodów, 
nizcy, krępi, bez zarostu a .ze skośnemi oczyma, wzbudzali 
samym widokiem swym odrazę, gdy uwijając się ciągle kon
no, rzeszami całemi pędzili przed siebie, jak huragan. 
W czasach, kiedy tysiąc żołnierza uważało się za armię, a 50 
rycerzy przyjmowało się z wdzięcznością, jako posiłki, zjawia 
się horda zajmująca kilka mil wzdłuż i wszerz! Wojowali 
zupełnie odmiennym sposobem. Zaczynali bitwę już z daleka, 
puszczając przed siebie grad strzał. W  Europie walczono 
oszczepami i mieczami, a więc zblizka, twarzą w twarz; to 
też nim nasi zdołali się do nich zbliżyć, już ich szyki były 
przerzedzone, a nieraz złamane. Potem zaś biegły w szalo
nym pędzie tysiące ich jazdy, nieraz kilkanaście tysięcy, 
okalając i miażdżąc samą przewagą liczebną. Trzeba się 
było dopiero oswoić z tym nowym sposobem walki, uzbroić 
się samym również w strzały i obmyśleć sposoby na ich 
sposoby. Na razie nie było przed nimi ocalenia w niczem! 
Pnstoszyli zaś i niszczyli wszystko do okoła siebie, tak, iż 
mówiono o nich, ze trawa nie porośnie, którędy oni przejdą! 
Najgorsżem było to, że brali do niewoli nie tylko jeńców 
wojennych, ale także kobiety i dzieci, wyludniali więc kraj 
na długie lata. Nazwano ich piekielnikami, co w średnio
wiecznej łacinie brzmiało: Tartari; stąd też po polsku Ta
tarami zwani.

Pojawili się w Europie w r. 1224 i zadali najstraszniej
szą klęskę książętom ruskim nad rzeką Kałką, wpadającą do 
morza Azowskiego. Władca ich, Batu-han (mający pod sobą 
zwykłych lianów, ich książąt niejako) osiadł w obozowisku 
zwanem Seraj, nad jednem z ujść Wołgi, Achtubą. Stąd 
ruszył w r. 1240 powtórnie na Ruś i od tego roku była cała 
Ruś w tatarskiej niewoli, ujarzmiona i uciskana przez kilka 
pokoleń.

Z Rusi ruszyli w r. 1241 na Polskę. W  Sandomierzu 
i w Lublinie wycięli wszystko w pień. Wielki książę, Hen
ryk Pobożny, siedział na Ślązkn i nie nie przedsiębrał. R y
cerstwo małopolskie samo od siebie stawiło czoło, ale ponie
śli dwie klęski, pod Turskiem i Chmielnikiem. W Krakowie 
ocalał tylko kościół św. Andrzeja (przy Grodzkiej ulicy), 
a zresztą całe miasto tak było doszczętnie zniszczone, że nie

Dzieje Polski. 7



ZNISZCZENIE KRAKOW A. 98

bylo już właściwie Krakowa. Pobiegli dalej na zachód. 
Książęta górnoślązcy ulegli przewadze najeźdźców. W rocła
wianie woleli sami podpalić miasto i uciekać w lasy, niż na-' 
rażać się na ich okrucieństwa. W ielki książę zamknął się 
w twierdzy łignickiej; tam zgłosiły się pod jego rozkazy resztki 
krakowskiego i sandomierskiego rycerstwa. Stoczona pod 
murami Lignicy bitwa skończyła się również najstraszliwszą 
klęską. Sam Henryk Pobożny potykał się mężnie; poległ 
w walce, a Tatarzy odcięli mu głowę i obnosili swoim zwy
czajem po obozie.

Ze Ślązka ruszyli na Morawy, a druga horda grasowała 
na Węgrzech. Dalszy ich pochód, na Czechy i Niemcy, 
wstrzymała wieść o śmierci najwyższego ich hana hanów, 
starszego nad batuchanami, Dżingisliana. Batulian, któremu 
powierzono wyprawę na Europę, wracał do Azyi, żeby tam 
wziąć udział we współzawodnictwie o dżingishaństwo.

Najazd mongolski jest okresem w historyi polskiej. 
Skoro ubyło więcej, niż połowa ludności, nastały od razu 
inne warunki życia i gospodarstwa. Życie społeczne zależy 
bowiem przedewszystkiem od ilości rąk do pracy i ust do 
wyżywienia. Nie od rzeczy też będzie przyjrzeć się na tym 
przykładzie, jak  wyludnienie po wielkiej wojnie zmieniło 
stosunki społeczne i jak cofnęło na długie lata rozwój całego 
narodu. Pardzo to mylne zdanie, jakoby ubytek ludności 
pomagał reszcie do szczęścia i dobrobytu! Właśnie, że na
rody nie dosyć liczne, kraje ze zbyt matą ludnością, nie 
mogą dojść do dobrobytu, ani do państwowej potęgi. Po 
tym najeżdzłe nastąpiły jeszcze nowe, a wyludniona Polska 
przez sto pięćdziesiąt lat zajęta była leczeniem się z tych ran.

Społeczeństwo polskie rozwijało się świetnie. Wzrastał 
ogólny dobrobyt, bo przybywało nietylko pracowników ale 
też i zajęć, a to właśnie stanowi o powodzeniu społeczeństwa; 
powstawały rozmaite nowe sposoby zarobkowania i utrzyma
nia życia. Coraz większa część ludności garnęła się do rol
nictwa, a powstawały równocześnie zawiązki polskich rniast. 
Pod ważniejszemi grodami i przy większych kościołach sku
piła się ludność gęściej. Do takich miejsc zjeżdżali na od
pusty zagraniczni kupcy z towarami, a gotówka wchodziła 
w coraz większy obieg. Tu gromadzono na sprzedaż surowe
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płody krajowe, futra i wosk, skupowane przez polskich po
średników handlowych dla wędrownych kupców; było to 
związkiem handlu polskiego. Poczęli też osiadać na pode
grodziach rzemieślnicy, bo coraz większy rncli ludności za
pewnił im zarobek.

Rzemiosła uprawiane były przedtem niemal tylko przez 
naroczników. Ci robili wciąż jedno i to samo, z pokolenia 
w pokolenie i przez to stawali się w znacznej części niepo
trzebni. Doszło do tego, że każdego konia z grodowej sta
dniny mógłby paść osobny koniucha; kucharze rozrodzili się 
w końcu tak, że byłoby ich niemniej, a może i więcej, niż 
w grodzie mis na stole, a od łagiewników mógł gród mieć 
dziesięć razy więcej łagwi, niżby ich załoga spotrzebowała 
za dziesięć lat. Zaczęli ci narocznicy być nieużytecznymi. 
Zaprawiano ich do roli, ale nie zawsze się to dało; z gorszą 
glebą nie umiano sobie wtedy jeszcze radzić, a nie każdy też 
zdatny był do rolnictwa. Książęta dzielnicowi, sami nie wiele 
mając, nie mieli ochoty żywić tych grojnad za darmo na swo
je j ziemi, a więc dawali im wolność. Oswobodzeni byli 
z niewoli, ale nie mieli za to z czego żyć. Szli więc w świat, 
szukać sposobu do życia. Nazywano ich łazegami. Rozmaite 
były ich losy. Niejeden, spotkawszy wędrownego żydowskie
go kupca, sam się prosił, żeby go wziął i sprzedał gdzie na 
nowo w niewolę. Miał chleb od razu; żyd go dobrze karmił, 
żeby dobrze na sprzedaż wyglądał, a nowy pan i właściciel 
dbał też o jego zdrowie i siły we własnym interesie. Takie
mu powodziło się z razu lepiej od innych, ale też za to był 
i pozostał niewolnikiem, on i jego dzieci. Drugi osiadł gdzie 
pod kościołem, gdzie jeszcze nie było takiego rzemieślnika, 
jak  on; nagłodził się sporo, nim znalazł miejsce sposobne do 
zarobku; ale był wolny, syn jego miał warsztat, wnuk trzy 
mał czeladników, a prawnuk był rajcą miejskim. Trzeci 
nachodził się i nabiedził od osady do osady, nim mu gdzieś 
poczęto powierzać wewiórcze futerka, nim został pośredni
kiem jakiego kupca; ale też niejeden bogaty kupiec i dostoj
nik mieszczański zawdzięcza wszystko temu, że przodek jego 
miał odwagę przetrwać trudne początki. Czwarty poszedł na 
służbę do wielmoża lub do klasztoru i został pachołkiem; 
nie dużo, ale też bez trudu. I  tak zawsze wywyższenie lub 
poniżenie rodu zależy przedewszystkiem od energii, śmiałości



i przedsiębiorczości. Łazęgowie, osiadając głównie w osa
dach zamieniających się na miasta, przyczynili się bardzo do 
ich powstawania.

Po mongolskim najeździe przepadły te zawiązki miast, 
Resztki dawnych łazęgów rzuciły się do wiejskiego gospo
darstwa, a nawet z wielkopolskich miast przeniósł się nieje
den do Małopolski na rolę, bo grantów wolnych było sporo.

Całe obszary były bez dziedziców, ziemi bezpańskiej 
co niemiara. Książę nadawał ją  chętnie i hojnie szafował 
nadaniami, byle tylko kraj mógł się na nowo zagospodaro
wać. Od nowych właścicieli żądano służby wojennej i czyn
szów; zrywano już z przestarzałym systemem składania po
datków w naturze. Z końcem XIII wieku nadawano ziemię 
na dziedziczną własność nawet potomkom naroczników; obja
wiała się coraz wyraźniej dążność do zupełnego zniesienia 
niewolniczego przypisania do gleby. Bo też warstwa ta, zło
żona z potomków dawnych jeńców, była już spolszczona i nie 
tylko przyjęła polską mowę, zwyczaje i obyczaje, ale złą
czona była od dawna z rodzimą ludnością związkami krwi.

Z potomków niewolników powstawały nowe rody, rzą
dzące się dawnem prawem zwyczaiowem rodowitych z dziada 
pradziada Polaków. To, co dla dawniejszych właścicieli zie
mi było już przestrzałem, owa „wspólnota” rodowa, zaczyna 
się na nowo organizować wśród znacznej części wyzwoleń
ców, osiadłych na ziemi. I tak skutkiem tatarskiego najazdu 
przedłuża się trwanie wspólnot. Były one często rzeczywi
ście potrzebne. Z niejednego rodu pozostało ledwie kilku, 
a nawet jeden tylko jaki „stryjec” ; ten dziedziczył po wszyst
kich stryjach poległych lub wziętych do jassyru. Bez ksią
żęcej łaski, nie potrzebując zobowiązywać się do służby woj
skowej, stawali się tacy nagle właścicielami znacznyeh sto
sunkowo obszarów. Po najeździe nie było ich w żadnej 
osadzie wielu, wystarczało ziemi doskonale dla wszystkich. 
Ziemi było więcej, niż rąk do pracy, a to zachęcało do trzy
mania się wspólnoty, żeby ręka rękę wspierała.

Często, a nawet po większej częs'ci, mieli pozostali przy 
życiu członkowie rodowej Osady więcej ziemi, niż mogliby 
obrobić; przy największej pracy zdołaliby uprawiać część 
tylko tych gruntów, które od dawien uprawiane już były 
Puszczali więc część gruntów w dzierżawę i to rozmaicie, na.
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daniny lub czynsze. Przed najazdem tylko wielmożowie mieli 
dzierżawców; obecnie miał ich, niejeden taki, który niedawno 
sam dla siebie miał ziemi niewiele. Przesadzano się też 
wzajemnie w podawaniu jak najlżejszych warunków dzierża
wy, żeby tylko dostać dzierżawców. Garnął się wigc do roli 
każdy, i już o łazęgach nic nie słychać. Byle tylko grunt 
nie zachwaścił się, puszczano go w dzierżawę za cokolwiek. 
Mamy wiadomość np z r. 1254, że za dzierżawę wymagano: 
trzy dni żąć, a jeden dzień wiać i młócić na pańskiem. 
W r. 1255 znajdujemy jeszcze łatwiejsze warunki—jeden 
tylko dzień żąć i jeden kosić. A z r. 1280 mamy dokumet, 
w którym właściciel żąda od swych dzierżawców, żeby mu 
każdy z nich przez dwa dni kosił i zwoził siano. Za dwa 
lub trzy dni roboty na cały rok pewny i bezpieczny byt! 
Któżby nie przystał na takie złote warunki! Toteż łazęgów 
już w Polsce nie było, wszystko osiadło na roli. Opustoszały 
dawne targowe miejsca przy kościołach, upadły rzemiosła, 
przepadły miasta polskie, bo cala ludność jęła  się pługa. 
Z licznych i coraz liczniejszych dzierżawców powstała nowa 
warstwa społeczna. Ci dzierżawcy, to przodkowie polskiego 
ludu wiejskiego.

Po strasznem wyludnieniu kraju przez Mongołów nastały 
też złote czasy dla osadnictwa niemieckiego. Zaczęli też 
Niemcy napływać tysiącami, zwłaszcza, że w Niemczech na
stały najgorsze dla ludu czasy. Nieporządki i zamęt spo
łeczny doszły w Niemczech do szczytu. Były to czasy 
t zw. Faustrecht, t. j. prawa pięści. Silniejszy robił ze 
słabszym, co chciał; silniejsza pięść stanowiła o prawie i nie 
było na to żadnej rady. Władza państwowa była w takiem 
rozprzężeniu, że w porównaniu z tem niczem były nieporządki 
wśród Piastów. ■ Doszło do tego, że żaden z możniejszych 
książąt nie chciał nawet być królem, ani cesarzem. Czasy 
pomiędzy r. 1246 a 1272 zowią się też w dziejach Niemiec 
bezkrólewiem. Rycerze-rabusie byli jedyną władzą, a ludność 
uciekała tłumnie z kraju.

Niemieccy osadnicy wiejscy nazywali samych siebie 
w swym języku gebuer, co wymówiono szybko brzmiało: 
„gbur” ; tak samo nazywali też polskich dzierżawców, jako 
ludzi tego samego stanu. Nazwa „gburów”  pozostała do dziś 
dnia wśród polskiej ludności w dwóch stronach kraju, a mia
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nowicie na Slązku i w Prusiech zachodnich, dlatego, że tam 
nastały niemieckie urzędy, przez które nazwa ta przyjęła się 
także wśród Polaków. Urzędy polskie spisywały wówczas 
tylko w łacińskim języku dokumenty i akty, a zwały kolo
nistów gośćmi lub przybyszami (liospites - adyenae), o naszych 
zaś dzierżawcach czynszowych pisano, że są „zrównani z goś
ćmi". Jak założyciele polskiego stanu włościańskiego sami 
siebie wówczas nazywali po polsku, nie wiadomo; potem utarło 
się wyrażenie „kmieć“ .

Podobnież nie wiemy dla braku polskich zapisek, jak 
nazywali sami siebie polscy właściciele ziemscy w przeciwień
stwie do swych dzierżawców. Niemcy nazwali ich w swym 
niemieckim języku slahta, co znaczy na polskie: rodotccy, 
ladzie jednego rodu, rodowo zorganizowani. Wyraz ten przy
ją ł się w polskim języku i to w całej Polsce: „szlachta". 
Oznaczał on, pierwotnie w niemieckim języku, wszystkich 
właścicieli ziemskich, bez względu na to, czy byli zobowią
zani do służby wojskowej, czy nie. Tycli ze szlachty, którzy 
mieli od książąt nadania na „prawie wojskowem” , nazywano 
rycerzami.

Jeżeli do wiejskiego gospodarstwa trzeba było spro
wadzać obcych, cóż dopiero do wznowienia miastl Nastał 
więc okres niemieckich miast w Polsce. Przybysze ci zakła
dali miasto dla siebie i swych potomków, a nie dla obcych, 
toteż kto «ię nie wywodził od pierwszych osadników, nie 
miał prawa ani własności w mieście nabywać, ani założyć 
warsztatu. Trzeba było do tego uzyskać dla siebie prawo 
miejskie, co nie było łatwą rzeczą;. Tak tedy miasta w Polsce 
zamknięte były dla Polaków, a trwało to bardzo długo, uim 
się spolszczyły.

Kilkadziesiąt rodzin, zakładających miasto, nie mogło so
bie samym wystarczyć; wszak potrzebowali służby, parobków, 
pomocników, czeladzi. Napływało i tych sporo z Niemiec za do
brym zarobkiem, ale ci nie byli już mieszczanami równymi tam
tym. Powstały więc w każdein mieście zaraz z początku dwie 
warstwy ludności! Potomkowie założycieli miasta, tudzież 
osób przyjętych następnie na pełne prawo miejskie, tworzyli 
t. z. patrycyat miejski, sprawujący rządy, piastujący urzędy 
i mający do wszystkiego prawo, a reszta ludności tworzyła 

z. „pospólstwo'', mające prawo tylko do szukania zarobku,
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i to tylko w granicach zakreślonych przez władze miejskie. 
Z czasem pospólstwa .namnożyło się tyle, że sama ich ilość 
stanowiła silę, a wielu z nich doszło do majątku; toteż póź
niej zorganizowano też i ,, pospólstwo” , przyznając mu nie
które prawa mieszczańskie.

Miasta posiadały zupełny samorząd. Naczelnikiem był 
„uogt’\ spolszczone wójt, którym zostawał zwykle sam przed
siębiorca emigracyjny i to dziedzicznie. Do pomocy miał 
rajców, pochodzących z wyboru. W ójt pobierał rozmaite 
opłaty i miał też, podobnie, jak sołtys na wsi, monopol 
młyna i karczmy. Po mongolskim najeździe zamieniano 
wszystkie miasta na warownie, otoczono murem, basztami, 
rowami, zwodzonemi mostami, palisadami i t p. Obowiązek 
obrony murów miejskich spoczywał na samych mieszczanach, 
ale za (o byli już wolni od wszelkiej innej służby wojskowej. 
Nigdy nie wyruszali w pole, na wojenne wyprawy.

Nie zgnębili Niemcy Polski wtenczas, kiedy tworzyli 
potężne państwo, a zaczęła się germanizacya Polski, gdy 
Niemcy były najsłabsze politycznie, dzięki mongolskiemu na
jazdowi. Nawet Kościół poczynał się germanizować.

Za niemieckimi osadnikami przybywali niemieccy księ
ża do naszych „gości"; rzecz całkiem naturalna i słuszna. 
Ale ci księża zaczęli się wdzierać na polskie także parafie, 
a po polsku uczyć się nie chcielil Wraz z ogólnym ubytkiem 
ludności ubyło też duchowieństwa polskiego, a opustoszałych 
klasztorów nie można było zapełnić na nowo Polakami. 
A właśnie w tych czasach zakładano wiele nowych klaszto
rów, d j których sprowadzano zakonników z Niemiec. Ći nie 
chcieli potem przyjmować polskich nowicyuszówl Sobór late
rański kazał zakładać szkoły po miastach, przy większych 
kościołach. Rozumiało się samo przez się, że szkoły te 
miały służyć nie tylko tym miastom, ale całemu krajowi. 
Ale do tych śzkół nie przyjmowano polskich księży na nau
czycieli! a przez to zamykano je także pośrednio dla mło
dzieży polskiej. Słowem, niemieccy księża uważali Polskę 
za kraj niemiecki i dążyli jawnie do zniemczenia kościoła 
i szkoły. Szczęściem, biskupi nasi ożywieni byli duchem na
rodowym, a synody przykazały przyjmować polskich nowi- 
cyuszów do klasztorów i zaprowadziły przymus polskiego 
kaznodziejstwa dla polskiej ludności. Synody z lat 1257
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i 1285 uchwaliły, że nie wolno przyjmować nauczycieli nie 
władających językiem polskim. Ale postanowienia te nie 
wszędzie pomagały. Niemczyli się coraz bardziej sami Pia
stowie, mieszczaństwo niemieckie urosło do wielkiej potęgi, 
a stosunki polityczne były dla nas coraz gorsze, tak, że nie
bawem trzeba się było z orężem w ręku bronić, żeby z całą 
Polską nie stało się to, co się już działo na Ślązku, gdzie 
ludność polska żadnego już nie miała znaczenia wobec prze
możnej niemczyzny.

W  r. 1248 było w Polsce już czternaście dzielnic ksią
żęcych, a jedynem niemal zajęciem tych książąt było wojo
wać wzajemnie ze sobą. To też Polska popadła nie długo 
w takie osłabienie, że Krzyżacy zaczęli ją  uważać za łup dla 
siebie, a niemieccy mieszczanie chcieli rozstrzygać o losach 
kraju.

Działo się to zaś w czasach, gdy dokoła Polski p o 
wstawały nowe państwa, znacznie od niej silniejsze. Zmie
niły się zupełnie stosunki całej północno-wschodniej Europy, 
a Polska była w niej najsłabsza i otoczona nieprzyjaciółmi.

Najbliższy Polski sąsiad, książę włodzimierski Daniel 
Romanowicz, rozszerzył tak swe panowanie, że opanował 
Halicz i Kijów; panował od źródeł Dniepru aż po góry Kar
packie. Dokonał nowego podziału Rusi na dzielnice pod 
swem zwierzchnictwem i synom wyznaczył udziały za swego 
życia. Swarna osadził w Haliczu, a dla Lwa (Leona) wysta
wił na wschodzie nowy gród, nazwany od jego imienia Lw o
wem. Daniel musiał jednak uznawać nad sobą zwierzchni
ctwo tatarskie i haracz im opłacać. Chciał zrzucić z Rusi 
to jarzmo i zawierał w tym celu sojusze z Piastami i Arpa- 
dami na Węgrzech. Papież miał ogłosić krucyatę na Tata
rów’ . Spodziewając się pomocy z zachodniej Europy, odstą
pił Daniel od obrządku wschodniego, zawarł pierwszą w lii- 
storyi Rusi unię cerkiewną, uznając papieża głową Kościoła. 
Przybywał przez to katolicyzmowi nowy obrządek, miano
wicie grecki (bo z Konstantynopola pochodzi!) z językiem 
słowiańskim. Starał się nawet w Rzymie o koronę i rzeczy
wiście był koronowany w Drohiczynie .przez legata papies
kiego w r. 1254.

Na początku tego wieku, w r. 1204, przyznała Stolica 
apostolska tytuł królewski książętom czeskim, a Czechy po-



tężniaty i stawały się znacznem państwem. Następowało 
trzech dzielnych monarchów bezpośrednio po sobie: królowie 
Przemyśl Otakar I, Wacław I i Otakar II. Ten ostatni, 
wstąpiwszy na tron w r. 1253, przyłączył niebawem do cze
skiej korony margrabstwo austryackie i Styryę.

Madziarska dynasty a Arpadów połączyła już całe W ę
gry pod swem berłem i utworzyła silne państwo, obejmujące 
Madziarów i Słowian, a mianowicie Słowaków, część Słowień- 
ców i część Rusinów.

Na północy rosło panowanie krzyżackie. Było na 
wschodniem wybrzeżu Bałtyku osadnictwo niemieckie dawniej
sze jeszcze od sprowadzenia w te strony Krzyżaków, a mia
nowicie w Inflanciecb, krainie nadmorskiej nad dolną Dźwiną. 
W r. 1202 powstało miasto Ryga, stolica tego niemieckiego 
osadnictwa, a biskup ich, Albert, założył tu zakon rycerski, 
t. z. Kawalerów Mieczowych celem „nawracania” Łotyszów. 
Kawalerowie Mieczowi przystali w r. 1237 wszyscy do Krzy
żaków, a swój zakon rozwiązali zupełnie. Odtąd mieli Krzy
żacy utorowaną drogę do panowania nad Bałtykiem: Wielki 
ich mistrz osiadł w Prusiech, a w Inflanciech ustanowił land- 
mistrza. Rzucili się oni zaraz na Ruś północną i w r. 1241 
zdobyli Psków; ale wypędził icli stamtąd książę suzdalski 
Aleksander Newski. Krzyżacy otrzymywali pieniężne zasiłki 
i posiłki zbrojne z całej Europy, bo wszędzie pobożne osoby 
chciały mieć udział w zasłudze nawracania pogan pruskich 
i litewskich. Aż z Anglii i Szkocyi przybywali do nich ryce
rze, żeby spełnić śluby pobożne. W  r. 1253 przybył im też 
na pomoc król czeski Otakar II i z jego pomocą dokonano 
podboju całych już Prus. Na wschodnich kresach kraju Pru
saków założył król czeski swoim kosztem warowny gród dla 
Krzyżaków, który oni nazwali po niemiecku „królewską gó- 
rą“ , Konigsberg (po polsku Królewiec). Polska graniczyła 
już teraz nie z Prusakami, ale z nowem państwem niemiec- 
kiem, które sobie sama wyhodowała.

Ujarzmiwszy Prusaków, rzucili się Krzyżacy na Żmujdź 
i Litwę. Wielki książę Mendog pierwszy połączył całą 
Litwę pod swą władzą, a rozszerzał swe panowanie na są
siednie krainy ruskie, współzawodnicząc w tem z Danie
lem. W r. 1251 ochrzcił się Mendog i uzyskał od papieża
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tytuł królewski, koronowany w r. 1253. Nie przerwały się 
jednak przez to walki z Krzyżakami.

Wśród takich stosunków politycznych przybywał Polsce 
od zachodu nowy wróg. Margrabiowie brnndeburacy, władcy 
dawnej słowiańskiej krainy 1’olabian, rozpoczęli szereg walk 
z książętami wielkopolskimi i pomorskimi i w ciągli jednego 
pokolenia wydarli 1’ olsec cala krainę natl d»lną Wartą i No
tecią, która wcielona już na stale do Niemiec tworzyła po
tem t. z. Nową Marchię.

Na krakowskim wielkoksiążęcym tronie zasiadł po 
śmierci Henryka Pobożnego, (który poległ pod Lignicą) osła
wiony ksią/o lipnicki, I{niesław Rogatka, którego życie było 
jedneni pasmem wyuzdania i lekkomyślności. Wypędził go 
z Krakowa Konrad Mazowiecki, ale ten był znowu gwalto- 
wnikiein. Wypędzili go możni, a oddali rządy synowi Leszka 
Białego, Bolesławowi Wstydliwemu, który doszedł tymcza
sem do lat siedmiiastu. Ten panował 36 lat, nic nie zdzia
ławszy dobrego, ale też nic złego. Nie wszczynał wojen do
mowych z innymi Piastami, a i to było na owe czasy już 
bardzo dobrze. Panował w Krakowie od r. 1243 <1d 1279.

Na jearo rządy przyi ada drugi najazd tatarski. Rozpo
częli z nimi walkę Daniel ruski i Alendog litewski, żeby 
uwolnić Rus od mongolskiego jarzma, ale wkrótce nastały 
lom iędzy dwoma nowymi królami takie nieporozumienia, że 
w r. 1258 walczył Daniel u raz z poganami przeciwko Litwie. 
Alendog zwyciężył, a Tntarzy mścili się na Danielu. Ruś 
okupiła się pokorą; sami zburzyli swe grody i oddali swe 
drużyny wojskowe pud rozkazy tatarskie. W ódz Talarów. 
ISluondaj, ruszył na Mulopolskę w r. 1259 wraz z posiłkami 
ruskiemi. W iedli ich na Polskę synowie Daniela, Lew i Wa- 
sylko. W Sandomierzu wycięto w pień cala ludność, a Kra
ków1 zniszczono powtórnie tak, że się już nie mógł podnieść 
na nowo; uprowadzili mnóstwo ludności w.jassyr i kraj znowu 
zamienił się w pustynię. Można się było od tego ocalić, po 
stępując na wzór Kusi. Trzeba było tylko przystać do 
Tatarów, pomagać im do dalszych nnjnzdow. Jak Kuś po
wiodła ich na nas, podobnież mogło było polskie rycerstwo 
wieść ich dalej na Czechów. Ale w'oleli Polacy być męczen
nikami, niż zdrajcami wiary i cyw ilizacji. Bywali rozmaici 
pomiędzy Piastami, ale żaden z nich nie zdradził Krzyża
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i nie oddat swego miecza na tatarski} służbę. To też pa
pieże kazali pielgrzymki odprawiać1 do miejsc uświęconych 
kr w i a polskiego rycerstwa ur tycli walkach.

Pod wpływem strasznych tatarskich najazdów wzrasta
ła w społeczeństwie, nabożność, bo r kieily trwoga, to do
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Boga.” Nawet ludzie nie bardzo pobożni poczęli przynaj
mniej byc nabożni i choć pilnowaniem nabożeństwa ratowali 
się od trwogi. Tem bardziej dbali tedy o chwalę Boga ta
cy, którzy go naprawdę mieli w sercu. Prąd religijny wio
nął na społeczeństwo i odrodził je  w końcu, bo przybywało 
osób patrzących na życie poważniej. Za Kazimierza Spra
wiedliwego było w Polsce klasztorów 41, potem, aż do 
pierwszego najazdu-mongolskiego przybyło ich 29, a pomię
dzy pierwszym a drugim najazdem, w ciągu zaledwie 17 lat, 
powstało nowych klasztorów 27. Jeszcze hojniej posypały 
się nabożne fundacye po drugim najeżdzie. Obok dawnych 
Benedyktynów i Cystersów, przyby\vają zakonnicy nowych 
reguł: Duchacy, oddani szpitalnictwu, Franciszkanie, Domi
nikanie i Augustyanie. Franciszkanów zadaniem był udział 
w życiu praktycznem, przyczem jednak nakazywała im regu
ła zupełne ubóstwo i ascetyzm. Powstanie tego zakonu jest 
najdonioślejszym wypadkiem w historyi Europy XIII w., bo 
oni ochronili Europę zachodnią od grożącej jej wówczas re- 
wolueyi socyalnej. U  nas rewolucya nie groziła, bo nie 
było ucisku, nie było rycerzy-rabusiów, ni prawa pięści, ani 
pańszczyzny. Ale przydali się i w Polsce, występując prze
ciw zbytkom, przypominając bogatym obowiązki względem 
ubogich. Dzięki im poczęła skromność uchodzić za obowią
zek, a olśniewanie bogactwami uboższych za rzecz niemo
ralną. Zajmowali się też wiele misyami na Litwie. Domi
nikanie są zakonem nauczającym, kaznodziejskim. Pierwszym 
Dominikanem polskim był Ślązak, św. Jacek i jego towa
rzysz, św. Czesław. Powstał też szereg zakonów francisz
kańskich żeńskich, zwanych Klaryskami; wstępowały do nich 
często księżniczki Piastówne. Zycie świątobliwe szerzyło 
się w społeczeństwie tak, że pochodzi z tych czasów szereg 
osób, kanonizowanych następnie. Obok św. Jacka i św. 
Czesława żyła wtenczas św. Bronisława, pustelnica na wzgó
rzach, zwanych Sikornikiem pod Krakowem, a nadto jeszcze: 
św. Jadwiga, żona Henryka Brodatego; św. Salomea, cór
ka Leszka Białego, zamężna za królewiczem węgierskim 
Kolomanem, owym <królem halickim*; błogosławiona Kune- 
gunda, żona Bolesława Wstydliwego; błog. Grzymistawa, żo
na Leszka Białego i błog. Jolanta, żona Bolesława Po
bożnego.



Wydało to pokolenie pokoleniom następnym ośmiu 
świętych polskich patronów, ale wówczas, za ich czasów, 
żaden Polak kanonizowanym jeszcze nie był. Czechem był 
św. Wojciech, patron Wielkopolski, a Małopolska całkiem 
patrona nie miała. Kazimierz Sprawiedliwy sprowadził 
z Rzymu do Krakowa, relikwie św. Floryana, rzymskiego 
męczennika, ale narodowego świętego nie było. To też gdy 
Dominikanie powzięli zamiar, żeby się starać o kanonizzacyę 
biskupa Stanisława Szczepanowskiego, zabitego przez Bole
sława Śmiałego, poparli ich z zapałem wszyscy książęta 
i cale społeczeństwo. W r. 1253 odbyła się ta kanonizacya, 
a na uroczyste ogłoszenie papieskiej bulli w Krakowie, zje
chali wszyscy książęta, biskupi i tłumy całe z Polski, z Czech 
i Węgier. Była to wielka narodowa uroczystość całej 
Polski.

Równocześnie starała się w Rzymie Ruś i Litwa o kró
lewską koronę, a Polska o ogłoszenie świętego patrona. 
Koronacya Mendoga odbyła się rok przed tą kanonizacyą, a Da
niela tego samego właśnie roku. Polska nie posiadała księcia, 
któryby się czut na siłach do wznowienia królestwa, a dzi
wnym zbiegiem okoliczności miały być te korony sąsiadów 
nietrwałe. Daniel skończy! na wysługiwaniu się Tatarom, a król 
litewski, Mendog, oszukany sromotnie przez Krzyżaków, na
razi! się przyjęciem chrztu św. stronnictwu pogańskiemu, gdy 
chrzest św. nie uwolnił Litwy od krzyżackich najazdów. Za
mordowali go właśni poddani. Krzyżacy wymyślili potem 
bajkę, jakoby Mendog porzucił był chrześcijaństwo; zmyślili 
też, jakoby podarował im Żmujdź całą, a państwo litewskie 
uznał lennem krzyżackiem. Bolesław Wstydliwy pomagał 
Krzyżakom w walkach z Litwą. Litwini spustoszyli za to 
Mazowsze, a Zakon niemiecki nie dostarczył Polsce pomocy 
ani przeciw Tatarom, ani przeciw pogańskim Jadźwingom, 
pustoszącym ciągle Sandomierskie.

Runęły oba nowe Królestwa: litewskie i ruskie. Polska 
była coraz słabsza pod względem politycznym, a podnosiła 
się tylko potęga Czech pod rządami sławnego króla Otakara 
Ii-go. Rozszerzył on swe państwo daleko na południe, za- 
jąwszy Rakuzy czyli Austryę, Styryę, Karyntyę. Niemcy 
ofiarowali mu tron swego królestwa, żeby go związać z in
teresami Niemiec, pogrążonych właśnie w zupełnym upadku.
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Otakar 11 nie myślnl jednak dźwigać Niemiec czeskiomi si
lami i odmówił przyjęcia niemieckiej korony. Chciał raz 
na znwsze wyrwać Czechy z politycznego związku z Niemca
mi; pragnął natomiast pułąezyć Polskę z Czechami. Obndzi- 
In to czujność książąt niemieckich. Gdy po długiem bez
królewiu wybrali sobie w r. 1272 nowego króla, Rudolfa 
Habsburga, podali mu za warunek, żeby odebrał Otakarowi 
nabyte przez niego nowe posiadłości korony czeskiej. Bo
lesław Wstydliwy podał Otakarowi pomocną dłoń, a rycer
stwo małopolskie pośpieszyło z posiłkami Czechom. Na roz
ległych błoniach nad rzek i .Morawą, kolo wsi Dtirnkrut, 
rozstrzygały się losy znacznej części Słowiańszczyzny. 
Znalazł się tam niestety zdrajca. Milota z Dziedzic, który 
wydal króla Niemcom. Otakar dostał się do niewoli; roz
brojono go, a bezbronnego już zabił oszczepem austryacki 
rycerz Sclienk. Ciało Otokara zawieziono do Wiednia i tam 
wystawiono na widok publiczny! Tam też podążyć musieli 
wzięci do niewoli rycerze polscy. Skutki tej bitwy trwają 
do dziś dnia. Czesi byliby utworzyli słowiańskie mocarstwo, 
gdyby nie ta klęska poniesiona od zdrady, a naród Slowień- 
ców, zamieszkujący te właśnie kraje na południe od Czech, które 
Otakar przyłączył do swego królestwa, skazany byt odtąd 
na gennanizaeyę, i nigdy już nie pozbył się niemieckiego ja 
rzma. Polska zaś osamotniona już była w walce z niemczy
zną. Co gorsza, następni królowie czescy byli już lennikami 
Niemiec, książętami Rzeszy Niemieckiej i często bardziej 
niemieckich pilnowali interesów, niż czeskich. Niedługo p o 
tem król czeski przodował sam germanizncyi.

Bolesław Wstydliwy o rok tylko przeżył Otakarn Ii-go. 
Następcą swym wyznaczył księcia sieradzkiego, Leszka Czar
nego, na wpół już zniemczonego księcia. Dlatego też prze
ciwny mu był biskup krakowski, Paweł z Przcmankowa; nowy 
książę trzymał zato biskupa 2 lata w więzieniu. Leszek oparł 
swe rządy na niemieckiem mieszczaństwie. Ziemianie polscy 
wezwali na tron wielkoksiążęcy Konrada, księcia czerskiego, 
ale w bitwie pod Bogucicami nad Rabą poniosło stronnictwo 
narodowe klęskę w r. 1285. Z zemsty poprowadził Leszek 
Czarny na Mazowsze, przeciw Konradowi wojsko przezna
czone na wyprawę przeciw Jadźwingom, na podstawie ogło
szonej przez papieża na nich Krucyaty. Było to nadużycie,
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straszne lekceważenie potrzeb publicznych, doprowadzenie samo
woli książecej do szczytu! Osobiście jednak był Leszek Czarny 
dzielnym żołnierzem i dobrym wodzem. 1’okonat pod Gośli- 
cami księcia halickiego Lwa (syna Daniela), gdy napadł z po
siłkami Talarów na 1'olskę; zabrał mu za to gród Przeworsk 
i przyłączył do 1’ olski. Jadźwingów też raz pokonał w r. 1282.
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Ale trzeciego najazdu tatarskiego odwrócić nie zdołał, bo 
też tego nie zdołałby żaden ówczesny książę.

Straszny ten najazd rozpoczął się w grndniu 1287 r. 
Książęta ruscy stawiali się pokornie na wezwanie hana, da
wali posiłki i rnszali wraz z nim na Polskę. Sandomierz
i Kraków miały już warowne mury, dzięki którym ocalały, 
bo Tatarzy nie umieli zdobywać 'warowni. Ale pozatem ca
ła Małopolska była znowu wyniszczona, a ile ubyło lud
ności, wnosić można z tego, że samych panien uprowadzili 
Tatarzy wówczas 21,000. To też nastawały coraz lepsze 
czasy dla niemieckich osadników. Kraków już po drugim 
najeździe przestał być polskiem miastem. Zniemczyły się 
w ciągu X III wieku: Wrocław, Poznań, Lignica, Sandomierz, 
Wieliczka, Kalisz, Gniezno i Łęczyca.

Wnet po tym najeździe umarł Leszek Czarny, bezpo
tomnie. Z braci jego zasłynął następnie książę Władysław, 
zwany Łokietkiem, zupełnie innej trzymający się polityki, bo 
wielki niemczyzny przeciwnik.



CZĘŚĆ III.

PAŃSTWO PRZEZ SPOŁECZEŃSTWO WYTWORZONE.

Stronnictwo narodowe.

Przez bezpotomne zejścia kilku książąt nie mnożyły 
się przynajmniej dzielnice jeszcze bardziej, a było ich i tak 
w r. 1288 szesnaście! Naród podzielony na 16 państewek 
nie mógł oczywiście nic zdziałać w polityce, tem mniej, że 
coraz możniejsze miasta nie tylko nie były polskiemi, ale 
same prowadziły politykę, wrogą Polsce Przystąpiły do 
wielkiego niemieckiego związku miast, zwanego Hanzą i w po
czuciu swej siły chciały Bzafowae tronami, książąt polskich 1 
A do tego jeszcze tyle niezgody i swarów pomiędzy książę
tami, że trzebaby o tem chyba osobną pisać książkę; słusz
nie powiedziano, że w owych czasach jedna połowa Piastów 
była w niewoli u drugiej.

Temu wszystkiemu zaradzić mogło tylko społeczeństwo 
samo, odwracając się od książąt mniej wartych, a zwracając 
się ku takiemu, któryby pamiętał o politycznych zadaniach 
Polski. Społeczeństwo miało' zmusić książąt do zgody i po
rządku i narzucie im swoją wolę, bo inaczej cała Polska 
stałaby się pastwą niemiecką. Powstaje też w tych czasach 
stronnictwo narodowe z wyraźnym programem politycznym, 
który obejmował dwa główne punkty:

uznać władze takich tylko książąt, którzy wystąpią 
przeciw niemczyźnie;

Dzieje Polski. 8
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nie dopuszczac do rozmnażania dzielnic książęcych
i w tym celu, w walkach książąt o jaką ziemię, popierać sil
niejszego, żeby się jak najwięcej polskiej ziemi skupiało 
w jedne m ręku.

Stronnictwo' to dążyło do wznowienia Królestwa Pol
skiego, a na czele tych dążeń stanęli biskupi z arcybisku
pem gnieźnieńskim na czele. Nastała w społeczeństwie taka 
zgoda, że ledwie garstka tylko ziemian pozostała obojętną 
tym dążeniom narodowym. Najwięcej sił czerpało stronni
ctwo narodowe z Wielkopolski. Tam była główna jego sie
dziba, bo też tam kraj nie był wyludniony tatarskiemi na
jazdami, tam mniej było cudzoziemskiego duchowieństwa, 
a więcej mieczów w polskiein- ręku. Tam też rozumiano 
najlepiej niebezpieczeństwo niemieckiej przewagi, bo sąsiado
wano z Krzyżakami i lirandeburgią. Duch narodowy prze
nosi się z Wielkopolski do najbardziej zagrożonego Pomorza, 
z Poznania i Gniezna przeszczepia się do Gdańska. W  r. 1227 
nie obeszło to tam jeszcze nikogo, że książę pomorski zabił 
Wielkiego księcia krakowskiego, Leszka Białego. Po pięć
dziesięciu latach tak się Pomorze zmieniło, że Pomorzanie 
sami żądali połączenia z Wielkopolską i byli najgorliwszymi 
poplecznikami tej myśli, żeby wznowić Królestwo Polskie, do 
którego i oni pragnęli należeć. Poczęli też wpływać w tym 
kierunku na swego księcia, który z początku wcale nie był 
narodowo usposobiony, lecz zamierzał nawet oddać Pomorze 
margrabiom brandeburskim 1

Książę pomorski, Mestwin, zapisał na wypadek bez
dzietnej śmierci (a był już stary) Pomorze gdańskie margra
biemu brandebarskiemu, Konradowi, z rodu Askańczyków. 
Oburzył tem na siebie obywateli pomorskich i wywołał na
wet wojnę domową. Margrabia Konrad pośpieszył mu z po
mocą i obsadził Gdańsk brandeburską załogą; ale też potem 
nie chciał już ustąpić z tego grodu i miasta! Przejrzał Me
stwin, widząc taką zachłanność niemiecką. Wyrzucił Askań- 
czyka z Gdańska z pomocą rycerstwa kaliskiego i poznań
skiego. Panował w tamtych ziemiach książę mądry i do 
narodowego należący stronnictwa: Bolesław Pobożny. W ła
ściwie był księciem tylko kaliskim, a w Poznaniu i w Gnieź
nie sprawował rządy, jako opiekun Przemysława II Pogro- 
bowca. Przydomek ten stąd pochodzi, że książęce to dzie
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cię przyszło na świat w cztery miesiące po śmierci ojca, 
Przemysława I. Uczciwy opiekun nie tylkn nie robił ża
dnych zamachów na dziedzictwo nieletniego spadkobiercy, ale 
dbał też o należyte wychowanie Przemysława. Mamy wiado
mości, że go uczono dziejów ojczystych, a brano go też z so
bą zawsze na powtarzające się w roku niemal na wielkopol
skiej granicy walki z brandeburskiemi margrabiami. W yrósł 
też młodziutki Przemysław na dzielnego rycerza pod taką 
opieką, a Mestwin upodobał go sobie i coraz częściej zapra
sza! do Gdańska. Coraz ściślejszą przyjaźnią łączyły się 
dwory kaliski i poznański z gdańskim, a „szlachta", t. j. 
właściciele ziemscy z Wielkopolski bratali się też coraz bar
dziej ze szlachtą pomorską. W  r. 1273 pojął szesnastoletni 
Przemysław w małżeństwo księżniczkę z tylnego Pomorza, 
z Wyszomierza (Wismar), imieniem Ludgardę, przez co mógt 
się i stamtąd spodziewać pomocy przeciw Brarideburgii. 
W sześć lat potem odziedziczył Przemysław księstwo kali
skie po Botesławie Pobożnym, a równocześnie zapisywał mu 
Mestwin, sporządziwszy nowy testament, księstwo gdańskie. 
Stawał się przez to Przemysław II najpotężniejszym księciem 
Polski. Pomimo to nie ubiegał się po śmierci Leszka Czar
nego, w r. 1288, o wielkie księstwo krakowskie, żeby nie 
odrywać się od spraw północnych i dopilnować Pomorza. 
Ze wszystkiego bowiem najbardziej właśnie zależało na tem, 
żeby Pomorze przeszło na nowo pod władzę Piastów, żeby 
się niestało nowym posterunkiem niemieckiego najazdu, w ra
zie, gdyby się dostało margrabiom brandeburskim.

Po śmierci Leszka Czarnego odbyła szlachta: małopol
ska, krakowska i sandomierska, formalną elekcyę i wybrali 
Wielkim księciem, Bolesława, księcia płockiego, brata Kon
rada czerskiego. Ale mieszczaństwo krakowskie sprowadziło 
sobie zniemczonego Henryka Probusa z Wrocławia. Bole
sław bał się, żeby w wojnie z potężnym księciem ślązkim 
nie utracić Płocka, i wolał dobrowolnie ustąpić. Zawiódł 
srodze położone w sobie zaufanie, nie chciał się narażać za 
sprawę narodową. Część ziemian małopolskich nie chciała się 
jednak poddać Probusowi iprzeniosła się do Wielkopolski, pod 
panowanie Przemysławowe. Przemysław, nie mogąc sam 
wystąpić do walki o Kraków, gotów był dać posiłki każde-
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mu, ktoby chciał odebrać wielkoksiążęcą stolicę zniemczone
mu Probusowi.

Trzeba było księcia, któryby stanął na czele narodo
wego rucliu w Malopolsce, podobnie, .jak to Przemysław uczy
nił w Wielkupolsce. Znalazł się taki w osobie młodszego



brata Leszka Czarnego, księcia brzeskiego, Władysława, zwa
nego Łokietkiem, dla małego wzrostu. Państewko jego obej
mowało: Brześć Kujawski, Gostyń i Sieradz; wszystkiego ra 
zem bardzo niewiele —  ale i to gotów był stracić w walce 
z niemczyzna, bo się poświęcił narodowej sprawie sercem 
całpm, bez żadnych zastrzeżeń. Jego to ogłosili swym kan
dydatem ci Małopolanie, którzy schronili się do W ielkopol
ski, a teraz wracali do Małopolski na wojnę narodową, 
z posiłkami od Przemysława, od Konrada czerskiego, Bole
sława płockiego i Mestwina pomorskiego. W  obronie Mało
polski stanęły: Wielkopolska, Kujawy, Mazowsze i Pomorze. 
j ’robusowi pomagali inni Piastowie śląscy. Stoczono walną 
hitwę o polską lub niemiecka przewagę natl Wisłą, pod Sie
wierzem, dnia 20 lutego 1289 r. Łokietek odniósł zwycię
stwo i zasiadł na Krakowskiej stolicy. Trzy razy jeszcze 
potem wystąpiło niemieckie stronnictwo do boju. Dwie 
jeszcze bitwy wygrał Władysław, za trzecim jednak razem 
książę lignicki, który dowodził, zastępując chorego Probusa, 
zajął Kraków zdradą, w porozumieniu z niemieckiem mie
szczaństwem. Książę Władysław musiał uchodzić; nielicznym 
jego zwolennikom w mieście popalono domy, a nawet po
niszczono plony w polu za miastem. Uwięziono też biskupa 
krakowskiego, Pawła z Przemankowa. Zdawało się, że spra
wa polska stracona już w południowej Polsce.

Wtem niespodzianie przychodzi pomoc od samego Hen
ryka Probusa! Przed samą śmiercią ozwało się w tym Pia
ście narodowe sumienie, zapragnął naprawić krzywdy wy
rządzone polskości i on, który przez cale życie takim zażar
tym był Niemcem, zapisał Kraków i Sandomierz nie Henry
kowi lignickiemu, swemu pomocnikowi i obroucj, lecz Prze
mysławowi, a ślązkie swe posiadłości księ.cin Henrykowi 
głogowskiemu, jedynemu z ówczesnych książąt ślązkich, który 
do polskiej skłaniał się narodowości i polityki. Przemysław 
nie mógł jednak nawet teraz starać się o Kraków dla siebie, 
bo margrabiowie brandeburscy odgrażali się, że po śmierci 
Mestwina nie pozwolą nikomu zająć Pomorza, które pierwotnie 
im było zapisane; tu trzeba było ciągłego pogotowia wojennego. 
Postanowił więc Przemysław popierać raczej znowu Łokietka 

Wystąpił jednak do walki współzawodnik nowy, a bar
dzo możny, mianowicie król czeski. Syn Otakara Ii-go,
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Wacław, wychowany umyślnie jak najgorzej przez swego 
opiekuna, Ottona Długiego brandeburskiego, ożeniony z córką 
Rudolfa Habsburga, królewną niemiecką, niedołężny fizycznie 
i umysłowo, był narzędziem politycznem w ręku swego te- 
ścia. Henryk Probus przyrzekł mu był niegdyś księstwo 
wrocławskie i mianował swym następcą; ale wobec testa
mentu tamte obietnice nie miały znaczenia. Margrabiowie 
brandi-bnrscy, Askańczycy, (było ich a i  dwunastu w rodzie) 
obmyślili jednak sposób, żeby Małopolska nie wyrwała się 
z pod niemieckich wpływów. Wdowa po Leszku Czarnym, 
Gryfina, oświadczyła nagłe, że mąż zapisał je j księstwa: kra
kowskie i sandomierskie, ona zaś odstępuje swych praw W a
cławowi. Było to oszustwo, bo czyżby Gryfina byłaby milczała 
tak długo o tak cennym dla siebie zapisie?! Askańczycy 
namówili Wacława i Gryfiuę, a k r ó l,niemiecki Rudolf poma
gał, bo W acław złożył inu hołd ze Śląska zaraz w r. 1290.

Spółka Przemyślidy z Askańcr.ylutini miała stanowczą 
przewagę nad silami polskiego, narodowego stronnictwa, tem 
bardziej, że krępowała Przemysława. Walcząc i  królem 
czeskim, znalazłby się zarazem w walce z Askańczykami 
i wojna zawrzałaby od razu na południu i na północy, koło 
Krakowa i Poznania. Na taką wojnę na dwóeli frontach 
nie mogła się ówczesna Polska żadną miarą odważyć.

Czesko-brandeburskie załogi zajęły wszystkie grody 
małopolskie. Nastały cudzoziemskie rządy wojskowe, bo 
szlachtę małopolską usunięto zupełnie nietylko od rządów, 
ale nawet od służby wojskowej. Obce wojsko, pozostające 
ciągle pod bronią, miało utrzymać ludność w posłuszeństwie 
Wacławowi. Rządy objęte przez króla czeskiego w ten spo
sób, miały w zupełności cechę zaboru.

Gdy Wacław wyprawił swych żołnierzy do ziemi san
domierskiej, podjął tara z nim walkę książę Władysław Ło
kietek. Zajął wprawdzie gród W iślicę, ale wkrótce musiał 
się cofnąć do swego rodzinnego Sieradza, gdzie się zamknął 
z bratem swym, Kazimierzem łęczyckim. Wkrótce stali się 
obydwaj jeńcami Wacława. Ażeby odzyskać wolność, mu
sieli złożyć hołd Wacławowi. Władysław zastrzegał się je 
dnak, że składa hołd tylko na polskiem prawie państwowem, 
jako wielkiemu księciu krakowskiemu, a nie, jako czeskiemu 
królowi. B yło to w r. 1291. Gdyby W acław wystąpił był
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w Polsce, jako przeciwnik niemieckiego żywiołu, mógłby był 
pozyskać sobie Polaków i złączyć Polskę z Czechami; ale 
on uznał się niemieckim lennikiem!

W r. 1293 umawiał się Przemysław z Władysławem, 
żeby urządzić wspólnie wyprawę na Kraków i zrzucić cze
skie panowanie. Ale zimą z roku 1293 na 1294 najechali 
Tatarzy po, raz czwarty Malopolskę, a wnet potem nowy 
najazd litewski sięgną! a i  pod Łęczycę. Kraj osłabiony nie 
mógł się zrywać do wojny z Wacławem. Stronnictwo naro
dowe było w Małopolsce coraz słabsze, zwłaszcza od roku 
1294, gdy W acław osadził na biskupstwie krakowskiem 
Jana Muskatę, wielkiego przeciwnika polskości. ,

Natenczas arcybiskup gnieźnieński, Jakób Świnka, po
wziął zamiar, żeby koronować Przemysława na króla pol
skiego, chociaż książę ten nie władał nad Krakowem. Odbył 
się w Gnieźnie zjazd z całej Polski, na którym stawili się 
także wysłańcy ziemi krakowskiej. Dnia 26 czerwca 1295 r. 
uwieńczono Przemysława królewską koroną. Po dwustu la
tach stawała się Polska na nowo królestwem. Przemysław 
był bezdzietny i niemiał komu korony przekazać; ale kto
kolwiek chciałby być jego następcą, musiałby już także 
przywdziać koronę, a o to głównie chodziło, żeby zaznaczyć 
w ten sposób samoistność narodu i żeby raz skończyć z roz
biciem kraju na szereg księstw, mogących prowadzić poli
tykę na własną rękę. Polityka należałaby tylko do króla, 
a naród sam zmusiłby dzielnicowych książąt, żeby się uznali 
hołdownikami króla i żeby go wspierali.

Askańczycy z Brandeburgii posunęli się do potwornej 
zbrodni z zawiści o to wyniesienie Przemysława, którego 
nienawidzili tem bardziej, że właśnie rok przedtem objął 
Pomorze po śmierci Mestwina. Postanowili zamordować 
skrytobójczo polskiego króla. Zmówiwszy się z rodami Za- 
rębów i Nałęczów, którym rządy Przemysława były nie na 
rękę, urządzili zasadzkę na jego życie. Zajęło się tem trzech 
książąt askańskich: Otto Długi, Otto Mały i Jan; najęli ło 
trów, którzy napadli dwór królewski w miasteczku Rogoźnie, 
na granicy brandeburskiej, w nocpopielcow ą 1296. Zdrajcy 
Nałęczowie i Zarębowie wskazali, gdzie król nocuje. Chciano 
Przemysława żywcem dostać w niewolę. Król napadnięty 
w twardym śnie bronił się, otrzymał kilka ran; nieprzytom
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nego już wsadzono na konia, pędząc z nim wcwał ku bran- 
deburskiej granicy, podczas gdy w Rogoźnie mordowano 
tymczasem śpiących dworzan królewskich. Niektórzy zdołali 
się wyrwać zbójcom i puścili się w pogoń za porwanym kró
lem; wtenczas zbóje dobili Przemysława i porzucili trupa na 
drodze. W  taki sposób chcieli Niemcy pozbawić Polskę kró
lewskiej korony. Godne to było dawnego margrafa Gerona, 
który truł słowiańskich książąt, i Henryka II, cesarza, który 
urządził zasadzkę na życie Bolesława Wielkiego; godne też 
Krzyżaków, którzy fałszowali dokumenty i rzucili się na 
Braci Dobrzyńskich. Wszystko to z jednego źródła!

Po śmierci Przemysławowej wszczął się największy za
męt, bo różni książęta dobijali się spuścizny po nim. Szla
chta wielkopolska wezwała wprawdzie na tron księcia W ła
dysława (Łokietka), ale ten był za słabym, żeby pokonać 
swych współzawodników, książąt: głogowskiego, inowrocław
skiego, szczecińskiego z tylnego Pomorza i margrabiów bran- 
deburskich. Zachodziła obawa, że Pomorze znowu będzie 
oderwane od Wielkopolski, a nawet Wielkopolska podzieli się 
na nowe dzielnice. Książę Władysław okazywał się nie
złomnym, walczył to na Pomorzu, to na Śląsku, opędzał się 
na wszystkie strony, przebiegając raz wraz ze swemi huf
cami od jednej granicy kraju do drugiej. Ale nieprzyjaciół 
przybywało; wkrótce wyruszyło wojsko Wacława czeskiego 
na Sieradz i Łęczycę. Kilku panów i kilka wojsk gospoda
rowało równocześnie w Wielkopolsce, a każdy wymuszał 
posłuszeństwo dla swych rozkazów, które zniesione były 
przez tego, kto potem znowu nadszedł z wojskami. Nie mo
gło być w niczem porządku, a to dawało się ludności bar
dziej jeszcze we znaki, niż ciężary i klęski wojenne. Ład 
mógł zaś wprowadzić tylko ktoś taki, ktoby był silniejszy 
od wszystkich innych współzawodników, dość silny, żeby się 
nie potrzebował nikogo z nich bać, ani z nikim się dzielić. 
Takim był tylko Wacław.

Obmyślono daleko sięgający plan polityczny. Posta
nowiono, cały kraj poddać Wacławowi, ażeby uniknąć 
nowego rozszarpania na dzielnice, ale też wymagać, by się 
koronował na króla polskiego, żeby nie rządził w kraju, 
jako król czeski. Wacław koronował się w  Gnieźnie latem 
r. 1300. Połączono w końcu przynajmniej w ten sposób
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Wielkopołskę z Małopolską;, Kraków i Sandomierz z Pozna- i
niem i Gdańskiem. Ale nowy król zraził sobie Polaków za
raz na wstępie tem, że uznał się lennikiem króla niemie
ckiego Albrechta I. Wyjeżdżając z Pragi do Gniezna na 
koronacyę, nim jeszcze włożył na głowę polską koronę, już 
ją  poddał Niemcom. Był panem dwóch królestw, byl już 
potężnym monarchą, a jeszcze Niemcom się korzył!



Koronacja Wacława była na razie polityczną konie
cznością, ale ambicje narodowe mogła zaspokoili tylko ko
ronacja Władysława Łokietka, jako narodowego kandydata 
do korony. Żegnano go z żalom, gdy opuszcza! kraj, stra
ciwszy obecnie ju£ wszystko, Z niczego postanowił na nowo 
się dorabiać.
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W ła d y s ła w  N iez łom ny.

Przodownicy narodowego stronnictwa nic opuszczali 
wcale sprawy księcia Władysława i uważali od początku 
rząd ; Wacława tylko za przejściowe, dające zresztą w zy
sku to, ■}£, Małopolska łączyła się od razu z Wielkopolską, 
źe nie trzeba bvlo o to prowadzić wojny. Naczelnicy stron
nictwa mieli cały plan obmyślony, jakby się pozbyć cze
skiego panowania, a Władysław wybrał się daleko w świat 
właśnie dlatego, żeby ten plan uskutecznić. Nie uciekał 
przed Wacławem, lecz rozpoczynał z nim nową wojnę, tylko 
inną bronią. Pojechał do Rzymu na dwór papieski.

Papieżem był Bonifacy YHI, pa.pież potężny, który 
połowę Europy uczynił zawisłą od siebie; ostatni papież, 
który podjął walkę w imię wyższości władzy duchownej nad 
Świecką; oświadczył głośno, że ten tylko jest prawowitym 
monarchą, kogo papież uzna. Wystąpił przeciw królowi 
niemieckiemu Albrechtowi I, który ogłosił się cesarzem bez 
papieskiego zezwolenia. Podobnież przywdział Wacław pol
ską koronę, nie zapytawszy w Rzymie. Wacław sLnral się 
także o węgierską koronę. Tron węgierski byl sporny po 
wygaśnięciu narodowej, madziarskiej dynastyi Arpadów, a pa
pież popierał do tej korony nie Wacława, lecz dynastyę 
andegaweńską, gałąź francuskiego królewskiego rodu, panu
jąca w Neapolu w południowych Włoszech, a odznaczająca 
się wiernością względem stolicy apostolskiej. Kto byl przy
jacielem starającego się o tron węgierski Andegaweńczyka 
Karola Roberta, był tem samem nieprzyjacielem Wacława 
i nawzajem, kto z Wacławem walczył, stawał się sojuszni
kiem Karola Roberta. W ten sposób łączyła zupełna współ-
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ność interesy Karola Roberta i naszego Władysława. Czem 
lepiej powodziłoby się Władysławowi w Polsce, tem lepiej 
byłoby dla Karola Roberta, bo osłabiałoby to Wacława.



Najlepiej byłoby dla Karola Roberta, gdyby Władysławowi 
udało się strącić Wacława z polskiego tronu, bo wtenczas 
nietylko straciłby Wacław połowę swej potęgi, ale W łady
sław dostarczyłby jeszcze posiłków przeciw niemu, gdyby 
chciał wszcząć, wojnę na. Węgrzech. Książę Władysław był 
przeto najlepszym sojusznikiem papieskiego kandydata ua 
Węgrzech, a przez to zyskiwał tuż sam papieską protekcję. 
Poparł £0 Bonifacy VIII, ażeby zaszkodzić Wacławowi.

W r. 1301 doprowadził właśnie Wacław do tego, że 
syn jego, imieniem również Wacław, koronował się na, króla, 
Węgier. ISiskup Muskała jednał mu tani stronników, dzia
łając wbrew zamysłom papieża. Ale na Wacława młodszego 
spadła klątwa, a ojca odsądził papież od polskiej korony. 
Pojednał się natomiast z papiestwem cesarz Albrecht 1, 
a zmieniwszy zupełnie swą politykę, sam wystąpił przeciw 
Wacławowi. Z tein wracał Władysław w r. 1304 z Rzymu 
i zatrzymał się na Węgrzech. Wziąwszy od Karola Roberta 
trochę żołnierza, przekroczył Karpaty i stanął na ziemi pol
skiej, rozpoczynając walkę z Wacławem.

Nie była to łatwa sprawa. W  ciągu walki nieraz 
jeszcze wypadto księciu dawać dowody nietyiko męstwa, ale 
haitu i wytrwałości. Ale był już w tych przymiotach ćwi
czony! Okazał taki nieugięty charakter, taką niezłomną 
duszę, że mu się słusznie należy od lustoryi przydomek 
Niezłomnego. A wspierała go w ciężkich kolejach życia 
dzielna małżonka, Jadwiga, córka Bolesława Pobożnego, 
również nieugięta, jak jej mąż. Gdy Władysław bawił da
leko od kraju, ona ściganą była przez wrogów i musiała 
kryć się w Sieradzu, przebrana za mieszczkę.

W kraju było powszechne niezadowolenie z czeskich 
rządów. Wacław nie mieszkał w Polsce, rządził przez na
miestników, zwanych starostami, co w czeskim języku ozna
cza dostojnika. Starosta czeski był urzędnikiem wojskowo- 
administracyjnym, mianowanym przez króla. Dawne polskie 
urzędy przestały istnieć, a Polacy byli zupełnie usunięci od 
spraw państwowych. W Małopolsce zwłaszcza nie było ani 
wojewodów, ani kasztelanów, ani sędziów; wszelka władza 
przeszła na starostów. Taki urzędnik cudzoziemiec, nie zna
ją cy  stosunków, dbał tylko o to, co się królowi należało od 
społeczeństwa, ale niemiał wyobrażenia o tern, co się na-
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wzajem należało społeczeństwu od tronu. Były to więc rzą
dy jednostronne, będące niczem innem, jak tylko środkiem 
do utrzymania absolutnej władzy królewskiej wśród społe
czeństwa, które już dawno od takiej władzy odwykło. To 
też uważano tych starostów tylko za zdzierców podatkowych 
i za nic więcej.

Wszystkie warstwy ludności stawały po stronie W ła
dysława Niezłomnego. Zajął narodowy książę najpierw Peł- 
czyska, gród biskupa Muskaty, a wkrótce potem Wiślicę. 
Rycerstwo garnęło się pod jego sztandary, uznając w nim 
swego prawego władcę, któremu obowiązani są wykonać 
powinność wojskową. Co więcej, zgłaszali się także ci zie
mianie, którzy posiadali ziemię na prawie rodowem, a nie 
wojskowem, szlachta nie rycerska, wcale do służby wojsko
wej nie obowiązana jeszcze w tych czasach. Nie koniec na 
tem. Zapał powszechny ogarnął także dzierżawców, a więc 
ówczesny lud polski, który okazał w tym wypadku po raz 
pierwszy zainteresowanie się sprawami publicznemi, a postę
pował zupełnie zgodnie ze starymi rodowcami, czyli szlachtą. 
Lud bronił sprawy Władysława Niezłomnego koło Sando
mierza, Wiślicy, i pod Krakowem koło Ojcowa, gdzie trzeba 
było ukrywać księcia w grotach przed pościgiem czeskiego 
kasztelana ze Skały. W ciągu roku 1305 wygnała szlachta 
z ludem pospołu załogi czeskie z grodów sandomierskiej zie
mi, a równoczośnie ustępował też Wacław młodszy z W ęgier. 
W czerwcu umarł Wacław starszy, a syn objął po nim ty
tuły króla Czech, Węgier i Polski. Minął rok cały, nim zdą
żył przygotować wyprawę na Polskę. Ponieważ tron pol
ski Wacława nie był dziedzicznym, nie byli Polacy wcale 
obowiązani uznać syna królem po ojcu. Wacław III wie
dział, że koronę polską trzeba będzie zdobyć wojną. Z po
czątkiem sierpnia 1306 ściągały ze wszech stron hufce wo
jenne do Ołomuńca na Morawach, żeby stąd wyruszyć na 
polską wyprawę. I sam Wacław tam przybył. Ażeby sobie 
zapewnić poparcie margrabiów brandeburskich, darował im 
z góry Pomorze.

W tem rozchodzi się wieść o nagłej śmierci Wacława 
Iii-go . Zasztyletował go w Ołomuńcu rycerz niemiecki Kon
rad von Bodenstein. O co i za co? niewiadomo, gdyż zabój
cę posiekano mieczami natychmiast, nie spostrzegłszy gię
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w oburzeniu i gniewie, że należało wprzód przeprowadzić 
śledztwo, co go skłoniło do królobójstwa i czy miał wspól
ników. Na Wacławie III wygasła czeska dynastya 1’ rzemy- 
ślidów, a tron czeski zagarnął cesarz Albrecht dla swego 
syna, Rudolfa.

Tymczasem zajął Władysław Niezłomny jeszcze za ży
cia Wacława, w maju 1306 r., W awel. W samem jednak 
mieście Krakowie miał nieprzyjaciół w biskupie Muskacie 
i wójcie krakowskim, Albercie. Biskupa pojmali Toporczycy, 
ród stary i zasłużony około sprawy narodowej, poczem mie- 
szczczaństwo niemieckie ugięło się w zamian za potwier
dzenie praw miejskich. Muskatę też uwolniono, zatrzymał 
lylko książę swe załogi na grodach biskupich. Zgoda ta 
była jednak pozorna.

Dnia 1 września 1306 zjechali się w Krakowie przed
stawiciele ziem: krakowskiej, sandomierskiej, Kujaw, Łęczy- 
can, Sieradzan, Pomorza gdańskiego i ziemi dobrzyńskiej 
i uznali go swym władcą. Nie wzięła w tym zjeżdzie udziału 
Wielkopolska, najważniejsza prowincya. Tam bowiem wkro
czył Henryk głogowski i osadził na grodach swych ślązkich 
starostów. Władysław pośpieszył przedewszystkiem na Po
morze, gdzie ród Święców porozumiewał się z Brandebur- 
czykami. Gdy tam bawił na dalekiej północy, zaczął znowu 
Muskata knuć przeciw niemu spiski w Krakowie. Czekały 
też Władysława Niezłomnego wkrótce ciężkie kłopoty na 
dwóch końcach państwa.

Na Pomorzu było wszystko dobrze, póki tam W łady
sław przebywał, ale skoro tylko oddalił się, zaraz margrabia 
brandeburski, Waldemar wkroczył w r. 1309 ze znacznem 
wojskiem i kraj zajął. Książę nie mógł się ruszyć z Kra
kowa, bo wiedział, że Muskata z wójtem Albertem gotują 
bunt. Natenczas jeden z wielmożów pomorskich poradził, 
żeby zażądać pomocy od Krzyżaków; wszak to są «jałmużni- 
cy polscy* i mają względem Polski obowiązki, powinni do
starczyć pomocy, tem bardziej, jeżeli im sig zwróci koszty 
wojenne. Krżyżacy wypędzili rzeczywiście Waldemara, ale 
sami potem odejść nie chcieli! Gdy Władysław Niezłomny 
zażądał rachunku kosztów za dostarczoną pomoc, policzyli 
sobie sto tysięcy grzywien, kwotę tak śmiesznie wysoką na 
owe czasy, że były to widoczne kpiny, bo należeć się mo
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gła ledwie setna część tego! Wiedzieli, że polski książę 
niema na tyle sil, żeby ich wyprzeć z Pomorza; pewni swego, 
zabrali się też zaraz do prawdziwie krzyżackich czynów. 
Zburzyli w Gdańsku mury miejskie, rozbroili ludność, żeby 
przeciw nim nie powstata. To im jeszcze nie wystarczało. 
Gdy na wielki odpust, św. Dominika, zebrało się w Gdańsku 
mnóstwo ludności z dalszych nawet okolic, urządzili w mie
ście straszną rzeź, mordując dziesięć tysięcy osób ! Opano
wali następnie zdradą i mordem: Tczew, Swiecie, Chojnice 
i Nowe. Obleganym przez Krzyżaków załogom polskim do
starczał lud wiejski żywności, za co ich ci zakonni rycerze 
wieszali na szubienicach. W zajętym najpodlejszym postępem 
kraju wystawili sobie wielki warowny gród, Malborg i prze
nieśli do niego swoją stolicę, rezydeneyę Wielkiego Mistrza.

Tak przepadł dorobek polityki króla Przemysława. 
Polska straciła morskie wybrzeże, a odsunięta znowu od m o
rza traciła sposobność podniesienia swego dobrobytu i znikała 
nadzieja, że odnowione przez Przemysława i Władysława Nie
złomnego państwo zamieni się na mocarstwo.

W  dwa lata potem, w r. 1311 wybuch! bunt mieszczań
stwa niemieckiego, przygotowany przez Muskatę. Wójt kra
kowski Albert i wielicki Gerlach przyzwali do Krakowa księ
cia opolskiego, Bolesława, zniemczonego Piasta ze Slązka. 
Władysław bunt szczęśliwie pokonał, a miasto straciło prawo 
wolnego wyboru rajców, których odtąd miał mianować woje
woda krakowski. Muskata zbiegł na Ślązk, a następnie do 
Francyi, żeby w Avinionie wszcząć proces przeciw W ła
dysławowi Niezłomnemu.

W r. 1312 udało się wyprzeć z Wielkopolski synów 
Henryka głogowskiego, ale znowu trzeba byłu tłumić bunt 
mieszczaństwa poznańskiego.

Niemieckie miasta w Polsce oglądały się na nową dy- 
nastyę, panującą w Czechach. Krótko bardzo panował tam 
Rudolf, syn cesarza Albrechta. I cesarz niebawem umarł, 
a książęta niemieccy ofiarowali tron Niemiec Henrykowi, 
księciu luksemburskiemu, od którego zaczyna się potęga 
luksemburskiej dynastyi. Nowy cesarz postąpił z Czechami 
podobnie, jak jego poprzednik; osadził tam swego syna 
Jana. Społeczeństwo czeskie było tak znękane i przygnę
bione w owych czasach, że pozwoliło szafować swą koroną
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dowolnie cudzoziemcom. Jan Luksemburczyk, król czeski, 
jako następca Wacławów, przyjął zaraz tytuł króla polskiego 
i rościł sobie prawa do zwierzchnictwa nad polskimi ksią
żętami. Było to zupełne bezprawie, bo Polska nie była ani 
lennem czeskiej korony, ani też koronując Wacława II, nie 
powiedziano, że odtąd ten bgdzie królem Polski, kto przed
tem czeską pozyska koronę. Coś podobnego było zresztą nie
możliwością. Ale dynastya luksemburska była potężna i po
rozumiała się z Krzyżakami. Luksemburgowie pragnęli za
garnąć Ślązk, a Krzyżacy zatrzymać Pomorze. Jakoż wielu 
ślązkich książąt uznało się holdownikami króla Jana, woląc 
podlegać Niemcowi, niż narodowemu władcy.

Sojusz Luksemburgów z Krzyżakami był dla Polski 
ciężką klęską polityczną. Jak tu odzyskać Pomorze, gdy za 
zakonem niemieckim stanął potężny ród monarchów panują
cych w Niemczech i w Czechach, a podnoszący uroszczenia 
do polskiej korony? Bądżcobądź, trzeba było podjąć tę wal
kę, ale na razie zależało najbardziej na ocaleniu zasady, że 
Polska nikomu nie jest podległą, lecz stanowi samoistne pań
stwo, równe Niemcom, a władca Polski jest monarchą równym 
Luksemburgowi, a nie jego lennikiem. Z poparciem arcybi' 
sknpów gnieźnieńskich, Jakóba Świnki i jego następców Bo
rysława i Janisława, uzyskano w Avinionie pozwolenie na 
koronacyę, pomimo protestów Jana Luksemburskiego. Koro- 
iiacya odbyła sig w Krakowie, dnia 20 stycznia 1320 roku. 
Odtąd był już Kraków miejscem koronacyjnem królów polskich.

Władysław Niezłomny koronował się nową koroną, 
trzecią już z kolei. Piewszą bowiem koronę polską, koronę 
Bolesława Wielkiego, wywiozła do Niemiec królowa Ryksa, 
wdowa po Mieszku II, żeby ją ocalić dla syna. Cesarz do
starczył wprawdzie posiłków Kazimierzowi Odnowicielowi, 
ale korony nie zwrócił i koronować się nie pozwalał. Koro
na Bolesława Wielkiego pozostała w cesarskim skarbcu i by
ła używana do koronacyj niemieckich; prawdopodobnie jest nią 
włas'nie, zachowana do dziś dnia główna korona Habsburgów 
w Wiedniu. Drugą koronę, Bolesława Śmiałego, przewiezio
ną do Gniezna na koronacyę Przemysława, zabrał Wacław 
II zaraz po swej koronacyi do Pragi i ta przeszła potem 
w ręce rodu Luksemburczyków. Trzeba więc było sprawić 
koronę nową.

D zieje  P olsk i. 9



LITW A. 130

"^Tegoż roku wydał król polski swą córkę, Elżbietę, za 
swego dawnego sojusznika, Karola Roberta, zacieśniając w ten 
sposób jeszcze bardziej więzy przyjaźni pomiędzy dynastyą 
piastowską, a andegaweńską. W pięć lat potem stanął so
jusz nowy; syna swego, 15 letniego królewicza Kazimierza 
żenił król z księżniczką litewską, Aldoną, córką Wielkiego 
księcia Gedymina. Sojusz ten był nader ważny ze względu 
na Krzyżaków, którzy dawali się Litwie jeszcze bardziej we 
znaki, niż Polsce.^

Krzyżacy dążyli od opanowania całego polodniowo- 
wschodniego wybrzeża Bałtyku. Mieli już kraj Prusaków, 
których tępili, jakby zwierzęta, mieli Inflanty, ziemię micha- 
łowską, chełmińską i gdańskie Pomorze. Fundacyj napływa
jących obficie z całej Europy nadużywali do celów świeckich, 
a niechcąc dzielić władzy z biskupami w swycli zaborach, 
prześladowali ich. Przestali oni dawno już być tem, czem 
być powinni i doprowadzili do tego, że wśród procesu z ar
cybiskupem ryskim, rzucił Klemens V na nich klątwę i nazwał 
ich „chytrymi nieprzyjaciółmi Chrystusa’ ’ . Przez nich nie 
mógł Mendog spełnić swych zamiarów nawrócenia Litwy.

Następcy Mendoga także sprzyjali chrześcijaństwu. 
Około r. 1300 zamierzał przyjąć chrzest Wielki książę litewski 
Witenes, a jego następca, Gedymin, prosił papieża Jana XXII
o przysłanie legata apostolskiego i ofiarował się dokonać 
nawrócenia catej Litwy, byle tylko Litwa pozostała nieza
leżną od Krzyżaków. Pragnął zawrzeć z Zakonem stały po
kój; Krzyżacy pokój zawarli, a zaraz potem urządzili najazd 
na Litwęl Lud litewski uważa! chrześcijaństwo za niemiecką 
wiarę i wyobrażał sobie, że przyjęcie chrztu znaczy tyle, co 
przyjęcie krzyżackiego poddaństwa; zagrożono śmiercią Wiel
kiemu księciu, gdyby chrzest przyjął. Trzeba było najpierw 
przekonać Litwinów, że wraz z przyjęciem chrztu nie utracą 
niepodległości. Krzyżacy bowiem rzeczywiście domagali się, 
żeby państwo litewskie było ich lennem, a Żmujdź chcieli 
wcielić do swego państwa. Inaczej nie życzyli sobie wcale 
nawrócenia Litwy, bo gdyby zabrakło pogan, nie mieliby 
czem łudzić Europy i wyłudzać fundacye i posiłki wojenne 
na „nawracanie” . Nawrócenie się Litwy byłoby dla nich 
ciężką stratą, a więc miała im to Litwa wynagrodzić tem, 

by uznać ich zwierzchność!! Szukał więc Gedymin sojuszu
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przeciw Krzyżakom wśród państw chrześcijańskich i z tego 
powodu zaczęły się przyjazne stosunki z Polską, dlatego wy
dał swą córkę za królewicza polskiego. Aldona przyjęła na 
chrzcie imię Anny. W posagu przyprowadziła do Polski 
dwadzieścia cztery tysiące jeńców chrześcijańskich, pozosta
jących w niewoli litewskiej.

Zaraz następnego roku, 1326, otrzymał Władysław 
Niezłomny posiłki od Gedymina przeciw margrabiom brande- 
burskim. Uprzedzał koalicyę, która się zbierała przeciw 
niemu. W r. 1327 zapędził się król Jan czeski aż blizko 
Krakowa, a cofnął się dopiero, gdy mu zagroził wojną także 
Karol Robert, wierny sprzymierzeniec Polski. Natenczas 
zwrócił się król czeski przeciw Gedyininowi i wyruszył 
w r. 1329 na pomoc Krzyżakom. Nagle jednak zwróciły się 
wojska czeskie i krzyżackie na ziemie polskie; król Jan zajął 
ziemię dobrzyńską i zaraz ją  darował Krzyżakom, jako rze
komy król polski. Wtenczas-to zmuszono także księcia płoc
kiego, że zlożyl hołd Janowi. Odtąd było księstwo płockie 

.lennem Luksemburczyków, podobnie, jak szereg księstw ślą- 
zkich. Na SIązku już tylko trzech książąt pozostało przy 
związku państwowym z koroną polską, a wszyscy inni prze
chodzili pod czeską koronę.

Władysław Niezłomny przygotował się na wojnę 
z Krzyżakami. Ażeby przedtem świat wiedział, po czyjej 
str onie słuszność, wytoczył im proces przed sądem papieskim. 
Odbywały się komisye na miejscu, a w r. 1321 zapadł wy
rok, skazujący Zakon na zwrot Pomorza, wynagrodzenie 
szkód i kosztów. Odpowiedzią na to było zagarnięcie ziemi 
dobrzyńskiej. W r. 1330 rozpoczęła się wojna, a wojna 
straszna. Krzyżacy plądrowali na swych pochodach, jakby 
Tatarzy, dopuszczając się najgorszych bezeceństw, nie oszczę
dzając ani kościołów; zabierali nawet dzwony i obrazy, roz
bijali skarbonki kościelne. Siedmdziesięciołetni już W łady
sław Niezłomny walczył osobiście, a dnia 27 września 1331 
odniósł świetne zwycięstwo pod Płowcami. Pomimo to za
garnęli Krzyżacy Kujawy, a panowanie ich na polskiej ziemi 
sięgaęło aż po Kruświcę, aż w samo serce Polski. Polacy 
wygrali bitwę, a przegrali wojnę. Trzeba to wytłomaczyć:

Zmieniły się czasy i zmieniła się sztuka wojenna. W y
nik wojny zawisł nie od walnych bitew w  polu, ale od zdo
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bywania warownych grodów. Polska przez dwieście lat nie 
prowadziła europejskiej polityki, a nasze wojny w okresie 
dzielnic książęcych, Piasta z Piastem, nie mogły nas pouczyć
0 wielkim przewrocie i postępie, jaki nastał w sztuce wojen
nej za granicą. Nasze grody byty jeszcze po większej części 
drewniane i stanowiły łatwy łup dla Krzyżaków, podczas, 
gdy nasi nie potrafiliby zdobyć ani jednego krzyżackiego 
grodu. Dla wrogów zas naszych łatwo były dostępne wszyst
kie europejskie udoskonalenia wojskowe, a na koszta wzno
szenia ich warownych zamków składali się pobożni z cale) 
Europy, w przekonaniu, że przyczyniają się do nawracania 
pogan. Polska wyniszczona tylu najazdami, wyludniona jassy- 
rami, była najuboższym w Europie krajem, a Zakon niemiecki 
był największym bogaczem. Krzyżak bez pracy opływał 
w dostatki, a rzemiosłu wojennemu mógł się poświęcić w y 
łącznie, zupełnie; nadto zaś mógł sobie Zakon nająć żołnierzy 
zaciężnych. Tacy mogli wojować rok po roku, bo nic na tem 
nie tracili. Ale polskie wojsko składało się z ziemian, z go
spodarzy wiejskich, którzy musieli pracować na życie, a na 
wojnie służyć własnym kosztem, zaniedbując przy tem gospo
darstwa w domu. Dla takich żołnierzy była wojna ruiną. 
W razie dłuższej wojny popadłoby całe ziemiaństwo polskie,
1 tak ubogie, w zupełną nędzę. O werbowaniu zaś wojsk 
zaciężnych nie można było myśleć, bo nie było za co. Mę
stwem przewyższali Polacy swych wrogów i wygrywali bitwy. 
Ale byli zacofani w sztuce wojennej, nie mieli porządnych, 
grodów, nie mogli wojny dłużej prowadzić i dlatego ją  prze
grywali! O zwycięztwie rozstrzygało już nie samo męstwo, 
ale pieniądze, dobrobyt społeczeństwa. Kto miał skarb peł
niejszy, mógł przeczekać klęskę i czekać, aż najmężniejszy 
nieprzyjaciel znuży się, aż mu zabraknie ludzi, grodów i pie
niędzy. Tak przeczekali Krzyżacy klęskę pod Płowcami 
i zabrali Kujawy. Polskie siły musiały się wyczerpać wcze
śniej od krzyżackich, lub od sił dynastyi luksemburskiej.

Chcąc naprawdę zwyciężyć, trzebaby pokonać nieprzy
jaciela nie w jednej, lub choćby w kilku bitwach w polu, ale 
trzebaby go zgnieść zupełnie i to we własnym jego kraju. 
Trzebaby zmusić do uległości zniemczonych Piastów ślązkich, 
pozdobywać ich grody i stanąć na czeskiej granicy z w oj
skiem wielkiem, a złożonem nie z rolników, którymby się



spieszyło do domu, lecz z zawodowych żołnierzy. Trzebaby 
Brandeburgię zająć i uczynić zawisłą od polskie] polityki, 
a Krzyżaków trzebaby wypędzić nie tylko z Kujaw, z ziemi 
dobrzyńskiej, ale też z Pomorza; trzebaby pozdobywać tam 
ich grody wszystkie co do jednego, żeby się nie mieli gdzie 
schronić, a były to grody najwarowniejsze z całej Europy. 
Przedsięwzięcia te przekraczały w dziesięcioro siły ówcze
snej Polski, a jednak naród postanowi! dążyć do wypełnie
nia tego programu i chociaż wiedział, że dużo wody upłynie, 
nim zwycięstwo stanie się prawdopodobnem, jednak nie dawał 
za wygraną! Za przykładem swego króla stawał się cały 
naród doprawdy niezłomnym. Nastały prawdziwie niezłomne 
pokolenia.

Wiedział o tem Władysław Niezłomny, a nie życząc so
bie ponownej wojny, zwrócił się do papieża i rad był, gdy 
nuncyusz ułożył rozejm i zapowiedział w imieniu papieskiem 
sąd polubowny. Sędziami mieli być królowie: czeski i wę
gierski, jako sojusznicy obydwóch stron. Wyrok wydano do
piero za następnego panowania. Król Władysław już go nie 
dożył. Skończył życie pełne zasług, dnia 2 marca 1333, p o 
chowany na Wawelu.
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Kazimierz Wielki.

Syn i następca Władysława Niezłomnego, 23-letni Kazi
mierz, rozpoczął rządy zaraz od uroczystej koronacyi. Histo
rya uczciła go przydomkiem Wielkiego za to, że „zastał Pol
skę drewnianą, a zostawił murowaną"; prowadził politykę 
taką, że dobrobyt wzrastał szybko, powstawały murowane 
warownie, nastał w społeczeństwie ład i porządek wzorowy, 
niemieckie mieszczaństwo uczynione było nieszkodliwem, a na 
zewnątrz, chociaż nie poddawał się żadnemu porywowi, zdo
łał jednak zręczną polityką nietylko obronić się nieprzyja
ciołom, ale był w obec nich coraz silniejszy. Do przyszłej 
stanowczej rozprawy z Niemcami przygotował Kazimierz 
Wielki Polskę doskonale.



KAZIMIliRZ WIKLKI.
1333 —1̂ 71)

Otoczony wrogami miał Kazimierz jednego tylko sojusz
nika w Karolu Robercie, królu węgierskim, a swym dziewie- 
rzu, wypróbowanym juź ojca sprzymierzeńcu. Wspólnie z uim
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prowadził taka politykę., że zawsze łączyli się z Jednym 
z nieprzyjaciół przeciw drugiemu, niedopuszczając nigdy do 
koalicyi wszystkich wrogów przeciw sobie. Luksemburgowie 
zostali w Czechach, ale utracili tron niemiecki, na który po
wołali książęta Rzeszy Ludwika bawarskiego. Ten pragnąc 
wynieść własny ród, zagarniał opróżnione lenna dla swej 
rodziny, a nie chciał ich nadawać ani Habsburgom, ani 
Luksemburgom. Między trzema największemi dynastyami 
niemieckimi były zawiści, a nawet wojny. Kazimierz zawarł 
sojusz z cesarzem, który nadał właśnie Brandobnrgię swemu 
synowi. Lukscmburczycy, bojąc się, żeby Polska nie dała 
posiłków cesarzowi przeciw nim, zaraz się sami zgłosili
0 pokój i zrzekli się używania tytułu króla polskiego. Miało
się więc przynajmniej pewność, że już żaden król czeski nie 
wystąpi z uroszczeniami do zwierzchnictwa nad Polską i nie 
daruje już Krzyżakom z tego tytułu jukiej ziemi polskiej! 
Zastrzegał sobie jednak król Jan, że pozostanie przy nim to, 
co sobie jnż zdobył lia Polsce, jako jej król rzekomy, a więc 
lenno pluekie i ślązkie. Nie było żadnej umowy o odstąpie
nie Ślązka koronie czeskiej, tylko książęta ślązcy otrzymy
wali wolny wybór uznać zwierzchność króla polskiego, lub 
czeskiego. Kazimierz Wielki oświadczał tylko, że zgadza się 
z tern, co i tak już się stało, że zniemczeni slązcy książęta 
będą lennikami Luksemburgów, ale ci, którzyby przy Polsce 
pozostać chcieli, uczynić to mogli. Jakoż pozostały przy 
polskiej koronie trzy księstwa: świdnickie, jaworzyńskie,
1 ziembickie, a potem odzyskano i wcielono nawet do pań
stwa polskiego niektóre cząstki Slązka, bo umowa z Luksem
burgami najzupełniej na to zezwalała.

Pogodzony już z Polską król Jan wydał wraz z Karo
lem Robertem wyrok polubowny w sprawie krzyżackiej. 
Wiedział Kazimierz doskonale, że Krzyżacy żadnemu wyro
kowi się nie poddadzą, jeżeli nie przyzna się im Pomorza; 
wiedział też, że przemocą nie wypędzi ich stamtąd, ani 
nawet z Kujaw; zależało jednak na tern, żeby stwierdzić, że 
Polska ma prawo do Pomorza. Temu czynił wyrok zadość. 
Sędziowie królewscy orzekli, że Zakon ma zwrócić Polsce 
ziemię kujawską i dobrzyńską, a Pomorze otrzyma od króla 
polskiego, jako Jałmużnę’ * na prawie lennem. Stwierdzono 
więc, że kraj ten należy do polskiej korony, że Krzyżacy
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mogą tam siedzieć tylko za zazwoleniem króla polskiego, 
a jako jego lennicy, zobowiązani są do wiernej uległości 
i do dawania posiłków na wojny. Król wyrok obiecał przy
jąć, jeżeli go przyjmą polscy dostojnicy państwowi. RzeCz 
prosta, że w państwie, którego organizacya opierała się na 
społeczeństwie, nie można było stanowić tak ważnych spraw 
samowładnie, bez udziału społeczeństwa. Zależało zresztą 
na tem, żeby sprawa trochę się przewlekła, a tymczasem 
starał się Kazimierz o to, żeby nie być bezbronnym wobec 
Zakonu niemieckiego.

Miał już sojusz nietylko z Węgrami, ale nawet z nie
dawnymi wrogami Polski, z Luksemburgami, z Czechami 
i z marchią brandeburską. Wkrótce mieli Krzyżacy poznać, 
że będą mieli w danym razie do czynienia nie z samą tylko 
Polską, bo polityka polska rozporządzać będzie siłami pań
stwa węgierskiego, potężnej andegaweńskiej dynastyi. Króle
wicza węgierskiego, Ludwika, przyjmował Kazimierz za na
stępcę tronu, gdyby sam zmarł bez męzkiego potomka. Kró
lewicz ten był Piastem po kądzieli, bo był synem Elżbiety, 
rodzonej siostry Kazimierza Wielkiego. Cztery lata trwały 
układy o to, zanim podpisano dokument dnia 7 sierpnia 
1339, pozyskawszy zgodę możnowładców polskich. Zastrze
żono, że Ludwik nie będzie nadawać urzędów cudzoziemcom, 
że będzie rządził tylko według polskiego prawa, i że odzyska 
ziemie od Polski oderwane, a więc —  krzyżackie zdobycze. 
Tegoż roku uchwalono, że żaden ze ślązkich Piastów nie 
może być dopuszczony do dziedzictwa tronu, ani do sprawo
wania opieki w razie małoletnosci króla, ani nie może być 
w Polsce wielkorządcą, ani nawet wojewodą. Bano się ich 
dlatego, że byli zniemczeni.

Odtąd interesy Polski były zarazem interesami dynastyi 
andegaweńskiej; tak przynajmniej wydawało się to na ze
wnątrz i wydawać musiało Krzyżakom. Król polski zwlekał 
z wykonaniem wyroku pulubownego, t. j. z przyznaniem Po
morza Krzyżakom choćby tylko w lenno; miał teraz nadzieję, 
że wymusi jeszcze lepsze warunki. Powoływał się król na 
wyrok papieski z r. 1321, postarał się o to, że papież jeszcze 
raz sprawę kazał zbadać. Przysłano z Avinionu dwóch peł
nomocników papieskich, złożono komisyę sądową w Warsza
wie, przesłuchano 126 świadków i dnia 25 września 1339
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ogłoszono w imieniu papieża wyrok, że Krzyżacy winni zwró
cić Polsce ziemie pomorską, chełmińską, michałowską, do
brzyńską i kujawską i zapłacić nadto 194,500 grzywien. 
Krzyżacy apellowali do ponownej informacyi papieskiej, żąda
jąc rewizyi procesu. Mianował papież nowego pełnomocnika, 
który miał być zarazem pośrednikiem do zawarcia pokoju 
pomiędzy Polską, a niemieckim Zakonem. Przystał na to król 
polski, żeby jak najbardziej zyskać na czasie, a tymczasem 
przyjaźnił się coraz bardziej z Luksemburczykami. Królewicz 
czeski Karol pojechał do Krzyżaków, jako pośrednik polski, 
gdy w tem nagle— zerwała się ta przyjaźń i stosunki ułożyły 
się zupełnie inaczej, a Krzyżacy poczęli podnosić gtowy.

Pogorszyły się stosunki polskiego króla z czeskim o to, 
że Kazimierz W. zajmował się sprawami biskupstwa wrocław
skiego, bo ono nie przestawało należeć do polskiej prowincyi 
kościelnej i tę jedność kościelną z Polską postanowił utrzy
mać bezwarunkowo. Król czeski starał się o poddanie wro
cławskiej dyecezyi nowopowstałemu arcybiskupstwu w Pra
dze. (Teraz dopiero dostały Czechy arcybiskupa i przesta
wały być zależne od Niemiec pod względem kościelnym). 
Kazimierz był zdecydowany na _ wojnę, byle do tego niedo- 
puścić. Ruszył w r. 1343 na Ślązk, zdobył Wschowę i Cie- 
niawę, a korzystając z nowych rozterek pomiędzy królem 
czeskim, a cesarzem, zawarł sojusz z cesarzem Ludwikiem 
bawarskim.

Skoro tylko naprężyły się stosunki z Luksemburczy
kami, zaraz Zakon niemiecki zaczął się gotować do wojny, 
żeby w danym razie wziąć Polskę we dwa ognie. Już na 
początku r. 1343 spodziewano się krzyżackiego nąjazdn. Ka
zimierz W. zawarł sojusz z książętami Pomorza nadodrzań- 
skiego, a za jednego z nich, Bogusława X, wydał swą córkę, 
Elżbietę. Ale wojny tej nie życzył sobie, bo równoczesna 
wojna z Luksemburgami i Zakonem mogła mieć najgorsze 
skutki, zwłaszcza, że Krzyżacy nie ustąpili jeszcze z Kujaw. 
Ażeby mieć wolne ręce w sprawie ślązkiej, zawarł z Krzyża
kami pokój w Kaliszu dnia 23 lipca 1343 r. na następujących 
warunkach: Krzyżacy opuszczali Kujawy i ziemię dobrzyńską, 
a dostawali ziemię chełmińską i michałowską na wieczystą 
„jałmużnę", Pomorze zaś gdańskie, jako lenno korony poi-



sklej, za roczną daniną i ze zwykłym lennym obowiązkiem 
dostarczania posiłków.

Bezpieczny już od Krzyżaków, zajął się teraz król pol
ski koalicją  przeeiw Luksemburgom. Przystąpi! do niej także 
Karol Robert i z książąt slązkich Henryk jaworzyński 
i Bolko świdnicki. Z ich posiłkami wojował dniej na Ślązku 
»ż do r. 1348; ale wojna ta prowadzoną była z obydwóch 
stron niedbale i leniwo, Widocznem było, że obie strony 
wolałyby pokój. Król Jan czeski zapędził się wprawdzie aż 
pod Kraków, ale przystał zaraz na rozejm z nadejściem wę
gierskich posiłków. Następca i syn Jana, Karol, sam po
prosił o pokój, który też zawarto w r. 1348 w Namysłowie 
na Ślązku. Żadna Strona nic nie zyskiwała. W sprawie wro
cławskiej ponowił wprawdzie król czeski swe starania na 
papieskim dworze jeszcze raz potem, ale czujność Kazimie
rza W. odwróciła niebezpieczeństwo. Kazimierz zjechał w roku 
1351 osobiście do W rocławia, wziąwszy ze sobą arcybiskupa 
gnieźnieńskiego; w Avinionie zaś utrzymywał stale polskiego 
agenta do pilnowania tej sprawy. Zmawiał się też znowu 
Kazimierz z królem węgierskim przeciw czeskiemu, aż w koń
cu w, r. 13(50 przyrzekł król Karol, że nie będzie już odry
wał Ślązka od metropolii gnieźnieńskiej, byle król polski nie 
zawierał już przeciw niemu sojuszów.

Przyjaźń węgierska oddala Polsce największą usługę 
w sprawie ruskiej. W ciągu największych kłopotów z Zako
nem udało się Kazimierzowi W. w r. 1340 odzyskać Grody 
Czerwieńskie, czyli Ruś Czerwoną.

Wymarła tani dynastya; prawnukowi^ króla Daniela, 
Andrzej włodzimierski i Leon II halicki polegli w r. 1324 
w walce z Tatarami, próbując zrzucie to jarzmo. Bojaro
wie powołali na, tron ich siostrzeńca, Piasta, Bolesława 
Trojdenowicza, syna księcia czerskiego i socliaczowskiego na 
Mazowszu i Maryi, siostry poległych książąt ruskich. Książę 
ten umarł bezdzietnie w r. 1340 i Ruś Czerwona była bez 
księcia, znalazła się bezpośrednio pod panowaniem Tatarów. 
Natenczas zajął tę krainę. Kazimierz W. w porozumieniu 
z Węgrami. Han Uzbek wyruszył przeciw niemu i dotarł az 
<lo Wisty, ale król polski odparł dzicz mongolską i uwolnił 
ostatocznie Ruś Czerwoną od mongolskiego jarzma, odzyski
wał tę starą krainę Lachów dla europejskiej cywilizacji.
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POMNIK KAZIM IERZA W IELKIEGO 
W  katedrze na W aw elu

Kazimiera W . założył we Lwowie pierwszy katolicki ko
ściół (dzisiejszy arcybiskupi), ale nie nawracał ludzi obrz^dkn 
wschodniego przemocą, a wyznania wschodniego nietylko nie uci
skał, lecz przeciwnie, starał się o zorganizowanie wschodnie
go kościoła na równi z łacińskim. Chciał osobnej metro
polii w Halicza dla wyznawców wschodniej cerkwi i uzyskał 
to w końcu w Konstantynopolu u patryarthy. Wysłany przez
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króla kandydat na metropolię, Antonios, wrócił jednak z Kon
stantynopola dopiero po śmierci Kazimierza W. Na jeszcze 
większe trudności natrafiał w organizacyi hierarchii kato
lickiej. Napróżno zaręczał król papieżowi, że podległa jego 
berłu część Rusi jest dość obszerna na siedm nawet biskupstw, 
nie doczekał się utworzenia katolickiej metropolii i dopiero 
za następnego panowania ustanowiono łacińskie biskupstwa.

W  rok po zajęciu Lwowa przez Kazimierza W. zajął 
król Ludwik węgierski, który nastąpił po Karolu Robercie, 
południowe Podole i część północnej Mołdawii. Sprzymierzeni 
królowie spotkali się jednak z trzecim współzawodnikiem: 
z wielkim księciem litewskim, Gedyminem. Syn jego, Lubart, 
zajął cały Wołyń, a stąd posuwał się na Ruś Czerwoną, spa
lił Lwów, a z pogranicza polskiego uprowadził mnóstwo jeńca. 
Litwa gotowała się do dalszych zaborów. Drugi następca 
Gedymina, W. Ks. Olgierd, głosił jawnie, że cała Ruś musi 
do niego należeć. Dla obrony przed Litwą zawarł król polski 
spółkę z Węgrami, godząc się na warunek, że w razie, gdy
by miał syna, gdyby przeto Ludwik nie objął po nim pol
skiego tronu, korona węgierska będzie mogła wykupić Ruś 
Czerwoną od Polski za sto tysięcy florenów. Dwie wyprawy 
polsko-węgierskie przeciw Olgierdowi i jego bratu Kiejstu
towi skończyły się na. tem, że każda strona zachowała to, co 
miała przed wojną. Lwów i Halicz zostawał przy Polsce, 
a Wołyń przy Litwie. Dopiero w r. 1366 zdobył Kazimierz 
Włodzimierz wołyński i przyłączył do Polski zachodnią część 
Wołynia, panujących zaś od kilku lat na Podolu litewskich 
książąt Koryatowiczów zmusił do złożenia hołdu koronie 
polskiej. Olgierd zaś zajął w r. 1362 Kijowszczyznę, zwaną 
potem Ukrainą,

Podczas tej wyprawy Olgierda zachodziła obawa, żeby 
Litwa nie rzuciła się ponownie na Ruś Czerwoną. Węgry 
obowiązane były nieść pomoc Polsce, ale właśnie zanosiło się 
na wojnę dynastyi andegaweńskiej z luksemburską. Zależało 
niezmiernie na tem, żeby Węgry nie były zajęte wojną gdzie
indziej. Kazimierz W . usilnemi staraniami zażegnał tę wojnę 
i doprowadził do zgody zwaśnione dynastye, Podczas tych 
układów zbliżył się sam jeszcze bardziej do Luksemburczy- 
lców, wydając swą wnuczkę, córkę Bogusława pomorskiego, 
za cesarza i króla czeskiego Karola IV. Starania swe poko
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jowe rozszerzył Kazimierz W. jeszcze dalej i uzyskał to, że 
do sojuszu Andegaweńskiego i Luksemburskiego domu przyłą
czyli się jeszcze Habsburgowie. Cała spodkowa Europa miała 
zapewniony pokój, dzięki staraniom króla polskiego.

Utwierdzeniem tego dobroczynnego pokoju był kongres 
monarchów, odbyty w Krakowie i  końcem września 1364 r. 
Był to jeden z najwspanialszych zjazdów monarszych, o ja 
kich wspomina historya, a świadczy o wielkiej powadze, 
jakiej używał król polski w Europie. Rozdrobnione niedawno 
jeszcze na nic nie znaczące księstwa państwo doprowadził 
Kazimierz W . mądrą polityką do tego, że się wszyscy ościenni 
z niem liczyli. Wystawne uroczystości, wyprawiane na cześć 
monarchów, świadczyły o zamożności kraju. Słynną jest 
zwłaszcza biesiada, wyprawiona na cześć gości przez miasto 
Kraków w domu rajcy Wierzynka, podczas której sam Wie- 
rzynek, kupiec krakowski, obdarowywał monarchów i ich or
szaki złotemi i srebrnemi naczyniami. W  kongresie wzięło 
udział pięciu królów i dziesięciu książąt panujących: Obok 
króla polskiego, Karol IV, cesarz niemiecki i król czeski, 
syn jego Wacław i margrabia morawski Jan z dynastyi 
luksemburskiej; ślązcy książęta Bolko świdnicki i Władysław 
opolski, który potem za następcy Kazimierza W. przez jakiś 
czas dzierżył ster rządów Polski w swem ręku; król węgier
ski Ludwik i duński Waldemar; książę mazowiecki Ziemowit, 
trzech książąt z dynastyi Habsburskiej: Rudolf Alfred i Leo
pold; książę bawarski Otto z dynastyi Wittelsbacliów, książę 
Pomorza tylnego Bogusław V, zięć Kazimierza W., a teść ce
sarski; w końca król wyspy Cypru z dalekiego wschodu, 
Piotr z roda Lusinianów, objeżdżający właśnie Europę, żoby 
przedstawić niebezpieczeństwo grożące chrześcijaństwu z po
wodu najazdu azyatyckiego ludu Turków na półwysep bał
kański i wyspy Egejskiego morza.

Zwraca to uwagę, że na kongres taki nie był proszony 
Wielki Mistrz Krzyżaków. Wiemy skądinąd, że właśnie 
w tym czasie zastanawiał się król nad projektem wojny 
z Zakonem, do której przyczyn nie brakło, bo Krzyżacy 
wcale nie zachowywali się tak, jakby powinni po pokoju 
kaliskim. Być może, że król polski pragnął w zetknięciu 
się osobistem z tylu monarchami przekonać się, czy mógłby 
zwrócić się bezpiecznie przeciw Zakonowi? Czy mógłby
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w takim razie liczyć na sojusze, l,ub przynajmniej na neutral
ność? Odpowiedź nie wypadła widocznie zadowalniająco, 
skoro Kazimierz W. nie skorzystał z nadarzającej się wkrótce 
sposobności, gdy go wzywano, żeby się ujął przeciw Zako
nowi za arcybiskupem ryskim. Nie tylko nie skorzystał ze spo
sobności, ale w r. 1366 sam pojechał do Krzyżaków, do 
Malborga, żeby pokój z nimi utwierdzić. Przezorny król nie 
chciał narażać państwa na niepewną wojnę z przemożnym 
Zakonem, której Polska nie mogłaby podjąć własnemi tylko 
sitami. Musiał to pozostawić jeszcze następnym pokoleniom. 
Sam jednak zdziałał bardzo wiele, żeby potomni byli do tej 
walki lepiej uzbrojeni, a zdziałał zapewnieniem Polsce dobro
bytu i wielkiego politycznego rozwoju.

Sojusze, wojny i pokoje, stanowią dopiero połowę mą
drych czynów Kazimierza Wielkiego. Wielkość jego okazuje 
się jeszcze bardziej w polityce wewnętrznej. Zastanówmy 
się wpierw, dlaczego zależało ma tyle na Rusi, że jeszcze 
więcej, niż na Pomorzu? Zdaniem tego króla droga na Po
morze wiodła przez Ruś. Panowanie nad Rusią miało do
starczyć w przyszłości środków do odzyskania ujść Wisły.

Dokonywał się w Polsce przewrót gospodarski na rzecz 
rolnictwa. Inne sposoby gospodarowania i wyzyskiwania po
siadłości ziemskich, myślistwo, rybołóstwo, bartnictwo miały 
coraz mniejsze znaczenie. Przybywało ludności, ubywało la
sów, a przez to ubywało nam też głównych artykułów han
dlu polskiego: futer i wosku. Podwaliną miejskiego dobro
bytu nie był też handel, lecz rzemiosła. Dopiero Kazimierz 
Wielki otworzył handlowi polskiemu nowe drogi, które wio
dły przez Ruś. W  handlu powszechnym, światowym, nie 
lirała dotychczas Polska udziału. Handel ten szedł od wie
ków z dalekiego wschodu azyatyckiego: z Indyi i Persyi. 
Stamtąd sprowadzano drogie towary, zwane korzennemi, tu
dzież kosztowne tkaniny, nabywane chętnie w całej Europie. 
Towary te skupywali w Azyi Ormianie i zwozili do Carogro
du, gdzie je kupowali od nich kupcy włoscy. Ale odkąd na 
morzach wschodnich wrzała wojna z Turkami, posuwająca 
się coraz dalej, ucierpiał wiele morski handel włoski, a zy
skiwały bardzo na znaczeniu drogi lądowe, wiodące dalej 
na północ od Carogrodu, tak, że nawet kupcy włoscy poczęli 
się przenosić na czarnomorskie wybrzeże pomiędzy ujściami
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Dniestru a Donu. Stąd Ormianie poczęli rozwozie towary 
na zachód przez Wołoszczyznę, Siedmiogród i Węgry. Pró
bowali też drogi jeszcze dalej na północ wysuniętej, przez 
Lwów i już za Bolesława Trojdenowicza byli we Lwowie 
Ormianie, ale nieliczni. Kraj licho urządzony, nie mający 
bezpiecznych dróg i nie posiadający własnego stanu kupiec
kiego nie nęcił ich znaczniejszą korzyścią. Zmieniło się za
raz wszystko na lepsze od połączenia Rusi Czerwonej z Pol
ską, zwłaszcza, gdy poczęli dojeżdżać do Lwowa kupcy z Kra
kowa i z Lublina, a rząd polski postarał się o bezpieczeń
stwo dróg i prawną opiekę nad handlem. Wkrótce osiadło 
tylu Ormian na Rusi, że trzeba było urządzić dla nich we 
Lwowie biskupstwo osobne (mają bowiem swój własny obrzą
dek). Polska stawała się łącznikiem handlowym pomiędzy 
wschodnią, a zachodnią Europą, a Hanza niemiecka wzywała 
miasta polskie do łączności. Przez Poznań, Kraków i Lu
blin łączył się handel zachodni ze wschodnim we Lwowie, 
który wzrósł na duże miasto. Rękodzielnicy polskich miast 
zaczęli też odtąd robić na wywóz, mając na wschodzie za
pewniony zbyt swych towarów. Coraz ludniejsze i zasobniej
sze miasta spożywały coraz więcej wytworów wiejskiego 
gospodarstwa, a więc przybywało też zarobku rolnikom. Dla 
wielu zaś rolników otwierało się świetne pole na Rusi, gdzie 
bardzo wiele ziemi było jeszcze zupełnie nieużytkiem i do- 
praszało się pługa. Posypały się nadania królewskie i po
jawili się znowu przedsiębiorcy emigracyjni. Niejeden w ło
ścianin, dzierżawca, został na Rusi właścicielem szlachcicem, 
a najbardziej wyzyskali to Mazurzy, boć oni ze wszystkich 
polskich ludów są najbardziej przedsiębiorczy i do dzieła 
najraźniejsi.

Nie tylko na Rusi, ale nawet w samej Polsce w łaści
wej przeszło wielu włościan do szlachty, a to w następujący 
sposób:

Za Kazimierza W. postanowiono, że każdy, kto posiada 
ziemię na własność, musi być żołnierzem, a nie tylko ci, 
którzy ją mają z nadań książęcych, (przy których był zawsze 
warunek służby wojskowej). Zwiększyła się ilość żołnierza, 
a zniknęła różnica między szlachtą rycerską, a nierycerską. 
Wszyscy szlachcice, tj. dawni rodowcy, byli już odtąd ryce
rzami. Od tego też czasu szlachcic, a żołnierz, znaczyło to
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samo, a prawo szlacheckie poczęto nazywać prawem żolnier- 
skiem. Zwali się też ziemianami, bo każdy z nich posiada! 
ziemię. Prócz całej szlachty, rodowców, czyli jak mawiać 
poczęto „urodzonych” , przybywali jeszcze inni do służby 
wojskowej. Wszak posiadali na własność ziemię wszyscy 
sołtysowie i ich dziedzice, synowie. Choćby tedy syn sołtysa 
sam sołtysem nie był, żołnierzem być musiał, jeżeli się nie 
zrzekł dziedzictwa części gruntów po ojcu, a w dokumentach 
z tych czasów pełno wzmianek o „żołnierzach ze sołtysów- . 
Podobnież musiał chodzić na wojnę dawny dzierżawca, lub 
syn dzierżawcy, a więc włościanin (bo wtenczas innych dzier
żawców nie było), jeżeli się dorobił i kupił sobie ziemi na 
własność; tacy nazwani są w aktach i prawach wyraźnie 
.żołnierzami z kmieci", bo kmieciami nazywano wówczas 
owych dzierżawców, przodków dzisiejszego ludu wiejskiego 
polskiego.

Ciężary wojskowe ponoszono jednak nie jednakowo, 
lecz rozmaicie, stosownie do majątku i dzielono „żołnierzy” 
na cztery stopnie. Przyjęto, że służba wojskowa możnych 
potomków, towarzyszów wypraw wojennych dawnych Bole
sławów, żołnierzy z dziada pradziada, pełnych już sławy 
rodowej i tradycyi wojennej, wartą jest dla państwa 60 
grzywien, bo wielmożowie musieli dostarczać w miarę swych 
posiadłości po kilku i kilkunastu żołnierzy, służąc nietylko 
własną osobą, lecz dostarczając nadto jeszcze więcej zbroj
nych na swój koszt, którym musieli za to płacić. Ci, którzy 
posiadali ziemię na podstawie późniejszych, pisemnych nadań 
książęcych, czyli „szpargałów", rycerze też nie od dzisiaj, 
warci byli jednak dla wojska już tylko 30 grzywien. Ż o ł
nierz ze sołtysa mógł mieć porządną zbroję i wartał za to 
15 grzywien. Najuboższy między nimi, żołnierz z kmiecia, 
brał konia, łuk, oszczep i tarczę i tak ruszał na wojnę; 
najgorzej uzbrojony, wartał dla wojska tylko 10 grzywien. 
Każdy wielmoża mógł na swój koszt sześciu takich nająć 
i uzbroić. W  takiej wysokości ustanowione były kary za 
zabicie żołnierza, bo było to uszczerbkiem siły zbrojnej, 
a więc szkodą państwu wyrządzoną, którą należało państwu 
choćby pieniędzmi wynagrodzić. Rozmaite były grzywny, bo 
rzeczywiście rozmaitą była wartość ich służby wojskowej. 
Nie robiono zresztą różnicy z zasady, według samego uro



dzenia; ciężary wojskowe nie na osobach spoczywały, lecz 
na ziemi. Im więcej kto ziemi [ osiadał, tein większe miał 
obowiązki na wojnę; gdy się ziemi pozbył, nie miał ich cał
kiem. Dzierżawcy nie ponosili żadnych ciężarów wojsko
wych, od służby wojskowej byli wolni. Mieszczanie musieli 
własnym kosztem utrzymywać fortyfikacye miejskie: muiy, 
wały, baszty itp. i sami ich bronić w razie potrzeby. Za
sadę, że kto chce ziemię posiadać, musi jej też bronić na 
wojnie, przeprowadzono tak ściśle, że nawet duchowni mu
sieli dostarczać na swój koszt ochotników w miarę rozle
głości swych dóbr. Arcybiskup gnieźnieński zgodził się na 
to w imieniu całego polskiego duchowieństwa.

Obok „żołnierzy11 gospodarowali tedy po wsiach wolni 
dzierżawcy, stanowiący lud wiejski. Wszyscy posiadający 
ziemię zakładali wsie, sprowadzali sobie dzierżawców, a dzier
żawne było rozmaite: czynsz, daniny ze zbiorów lub robo
cizna kilku dni w roku, podczas sianożęcia? i żniw. Jeżali 
właściciel sam zajął się urządzeniem wsi, sam też sprawował 
w niej rządy; jeżeli użył do tego pośrednictwa przedsiębiorcy, 
ten przedsiębiorca stawał się sołtysem wsi. Za Kazimierza W. 
jednak zaprowadzono powszechnie po wsiach sołtysów i ła 
wników, nadając ludności wiejskiej samorząd. Nazywano to 
przeniesieniem wsi na prawo niemieckie, dlatego, że ławnicy 
byli najpierw we wsiach niemieckich kolonistów. Ale lud
ność tych wsi była czysto polska, a przynajmniej już spolsz
czona.

Ludu niewolnego nie było już całkiem w Polsce, bo 
też odmienna zupełnie organizacya państwowa nie potrzebo
wała już całkiem niewolnika, jak niegdyś za czasów kaszte
lańskiej organizacyi naroczników. Niema nawet mowy o ża- 
dnem poddaństwie ludu w ustawach ówczesnych. Włościanin 
był wolnym dzierżawcą, mógł zmieniać dziarżawę, przenieść 
się gdzieindziej lub całkiem porzucić zawód rolniczy. Prawo 
nie robiło pod tym wzglgdem żadnych ograniczeń; prócz 
chyba tych, których wymagały słuszność i rozsądek. I dzi
siaj wymaga się, żeby . dzierżawca odchodząc pozostawił go
spodarstwo po sobie w porządku. Postanowiono też w roku 
1347, że dzierżawca może każdej chwili opuścić grunt, jeżeli 
zapłaci trzy grzywny i umówiony czynsz roczny. Dzierżawy 
ówczesne nie były bowiem terminowe, t. j. nie było umó-
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wionę, kiedy się dzierżawa ma kończyć. Uważano je  za 
wieczyste i dziedziczne. Nie było wolno właścicielowi wy
rzucić dzierżawcy; dzierżawca jednak mógł się kosztem trzech 
grzywien od tego stosunku wykupić. W r. 1368 zmieniono 
to, postanawiając, że porzucający grunt dzierżawca ma po
zostawić połowę zasiewów; drugą połowę mógł sobie zabrać, 
lub na pniu sprzedać. Ale za to na szkodników, uciekają
cych z grantu bez ułożenia się z właścicielem, nałożono karę 
sześcia grzywien. W r. 1347 wydano ustawę, że egzekucyi 
sądowej przeciw właścicielowi nie wolno przeprowadzać na 
gruntach wydzierżawionych, tj. kmiecych. Nie należało się 
zaś żadne wynagrodzenie właścicielowi i można było odejść 
z dzierżawy bez wypowiedzenia, jeżeliby właściciel zgwałcił 
żonę lub córkę kmiecą, lub gdyby z winy właściciela wieś 
znalazła się pod klątwą i przez rok nie wolno w niej było 
odprawiać nabożeństwa. Wszystkie te prawa świadczą, że 
nietylko nikt nie był do gleby przypisany, że nietylko lud 
był wolny, nietylko dorobek kmiecy nietykalny, ale nawet 
honor kmiecej rodziny był pod surową opieką prawną.

Sądownictwo należało do sołtysa, a od niego szła ape- 
lacya wyżej, choćby do samego króla i to zupełnie, jedna
kowo, czy sołtysem był szlachcic, czy nieszlachcic. Wobec 
sądu nie było różnicy.

Ustawodawstwo tyczące się ludności rolniczej, osiadłej 
na ziemi, a więc szlachty-żołnierzy i kmieci razem, nazywało 
się prawem ziemskiem. Mieszczanie mieli swoje osobne pra
wo, a księża osobne. Nie było bowiem wówczas nigdzie
jeszcze jednego, ogólnego prawa dla wszystkich mieszkańców 
państwa, lecz tylko prawa stanowe. Państwo ze stanów się 
składało, a ponad stanami stał król ze swymi urzędnikami 
i on określał wzajemny stosanek stanów do siebie. Kazi
mierz W. wydawał też cały szereg ustaw, a zajmował się
prawodawstwem przez całe swe panowanie. Najważniejsze
ustawy wydał na kilku zjazdach, odbywanych w Piotrkowie, 
Wiślicy i w Krakowie, a że pierwszy z tych zjazdów odby
wał się w r. 1346 w Wiślicy, stąd też ustawodawstwo tego 
króla zowią często ,,wiślickiem“ .

Zjazdy takie ustawodawcze zwano wiecami. Aż do ro- 
ku_ 1306 były wiece tylko książęcymi zjazdami w sprawach, 
dotyczących całej Polski, a dostojnikom przysługiwał tylko
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.głos doradczy, o ile książęta o zdanie icii pytali. O dr. 1306 
zaczęły być wiece zjazdami ustawodawezerni, odbywanemi 
przez dostojników, jako przedstawicieli społeczeństwa i pań
stwa wobec monarchy i to z głosem już stanowczym. Takie 
■wiece zaprowadził Władysław Niezłomny i na takich po
wstało ustawodawstwo Kazimierza Wielkiego *). Nie było ono 
przez króla społeczeństwu narzucone, lecz wynikiem pracy 
i  prądów społecznych pod przewodnictwem króla.

Samowładnym zupełnie panem był król na wojnie 
i w sprawach wojskowych, a przez to także w sprawach 
polityki zewnętrznej, w zawieraniu sojuszów lub wypowia
daniu wojny. To tylko ograniczenie wprowadzono za Kazi
mierza W ., że na wyprawie zagranicznej miało wojsko być 
utrzymywane na koszt skarbu królewskiego, t. j. kosztem 
państwa.

Powstała też za Kazimierza W .  nowa administracya. 
Pozostali wszyscy urzędnicy dawnych dzielnic książęcych, 
a więc wojewodowie, kasztelanowie, miecznicy, stolnicy, cze- 
snicy itd., ale władzę urzędową mieli już tylko wojewodowie 
i kasztelanowie, a reszta urzędów byta, właściwie tylko ho- 
norowemi tytułami. Ponieważ w każdej z połączonych na 
nowo dzielnic był wojewoda, poczęto zwać ziemie polskie 
'województwami. Wojewoda był teraz naczelnikiem ziemian 
w swej ziemi, przedstawicielem interesów ziemiaństwa przy 
królu. Przestał być w tych czasach przywódcą wojennym, 
miał tylko trochę władzy sądowniczej; później dopiero wzmo
gła się bardzo władza wojewodów. Okręgi administracyjne 
utworzono z kasztelanij, ale nie kasztelan był naczelnikiem 
administracyi, lecz starosta. 1)0 starosty należało także 
sądownictwo kryminalne. Starostowie rozporządzali siłą zbroj
ną, t. z. pachołkami starościńskimi, żeby mogli opornych 
.zmusić do posłuszeństwa. Nad starostami byli dwaj gene-

*) Dawniej mniemano, że wiece były w Polsce od samego po- 
ozątfen 1 że były zebraniami ogólnemi, iudowemi niejako. Błędne to 
mniemanie przeszło do nas od Czechów, "bo sądzono, że skoro takie 
wiece były w Czechach, musiały też być w Polsce. Ale ani w Cze
chach ich nie było! Błąd ten w nauce historyi powstał z pieśni, za
wartych w t. z. królo dworskim i zielonogórskim rękopisie. Pieśni 
m iały być starożytne, a jest w nich mowa o wiecach. Ale pokazało 
^ię, ze rękopisy te są falsyfikatem z początku X IX  w., a cała nauka 
•o wiecowaniu i pierwotuem „gminowładztwie“ jest z palca wyssana.



ralni starostowie: w Poznaniu i w Krakowie; ci byli na
miestnikami królewskimi i przywódcami wojska. Ustanowiono 
też trzy wielkie urzędy państwowe: Podskarbi zarządzał
skarbem, podatkami i dobrami króleuskiemi, czyli królew- 
szczyznami, w których gospodarowali podwładni mu wielko
rządcy, prokuratorowie i włodarze. Kanclerz był naczelni-

POLSKA ZA BOLESŁAW A KRZYWOUSTEGO.

kiem królewskiej kancelnryi, do niego należały listy kró
lewskie w sprawach państwa i publiczne dokumeuty; u niego 
była w przechowaniu pieczęć królewska. Marszalek zaś był 
naczelnikiem królewskiego dworu i obejmował najwyższą 
władzę wszędzie, gdzie był król. Skoro król gdzie przyje
chał, marszałek stawał się najwyższym urzędnikiem tego 
miejsca.

Tak organizowało się nowe państwo, wzniesione krwią 
i pracą samego społeczeństwa polskiego i na niem oparte. 
Utworzyli je : szlachta i kmiecie, bo oni pomagali W ładysła
wowi Niezłomnemu, oni ustawili podwaliny. Mieszczaństwo 
było niemieckie i nietylko nie pomagało, lecz przeszkadzało
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za poprzedniego panowania. Za Kazimierza W . pogodzili 
się wprawdzie z nowem państwem, widząc, jak i ich tu czeka 
dobrobyt, ale polegać ua nieb nie było można. Toteż dbał

POLSKA ZA KAZIM IERZA WIELKIEGO *).

Kazimierz W. wielce o to , żeby te miasta niemieckie nie 
urosły już do politycznej potęgi, żeby się nie wyrobiło po
między nieini porozumienie i jedność. Nie dozwolono żad
nych związków miast, nie miały one żadnych wspólnych 
władz, lecz każde z nicli osobno podlegało wprost królowi 
i było na królewskiej łasce.

Średnie wieki nie znały wolności handlowej. HyJo 
oznaczone, którędy ma się wozić towary i gdzie je  wysta-

*) M apki um ieszczone dla porów nania obszaru Polski. 
Ziemie ciem niej zakralkow ane należały do Polskiego.



wiać na sprzedaż. Chodziło o to, żeby zarobek rozdzielić 
na jaknajwięcej miejsc i osób, żeby się jeden nie bogacit 
kosztem drugiego. Miasta otrzymywały „prawo składu'1, 
tj. że przejeżdżający kupcy musieli w niem składać swe to
wary i wystawiać przez pewien czas na sprzedaż. Czasem 
nie wolno było kupcowi jechać już dalej i towar przechodził 
w ręce nowych pośredników, dostarczając zarobku uowym 
licznym rodzinom.

Jak wielką, władzę miał król nad miastami i jaka była 
polityka handlowa, okazać można na przykładzie Krakowa. 
Przez otwarcie dróg handlowych na wschód potężniał wielce 
i zamieniał się szybko w wielkie miasto. Nie było to po- 
żądanem królowi, bo Kraków był głównym wrogiem jego 
ojca i stronnictwa narodowego. Wzrastająca szybko ludność 
nie mogła się już pomieścić w obrębie murów miejskich 
i powstawały rozległe przedmieścia. Zamiast je wcielić do 
Krakowa, ustanowił z nich samodzielne osobne miasta: Ka
zimierz i Kleparz. Miały one już ludność po większej czę
ści polską, a król mógł każdej chwili odjąć niemieckiemu 
Krakowowi jakie prawo handlowe, a przenieść je na Kazi
mierz lub Kleparz. Drobna nawet zmiana znaczyła w tych 
rzeczach wiele. Np. włościanie przywożący swe płody na 
targ z odległości pięciomilowej nie opłacali cla na roga
tkach. Nagle kazano im cło płacić. Środek ten nie prze
ciw włościanom był zwrócony, lecz przeciw Krakowowi, bo 
włościanin stawał na Kleparzu i tam targi się przeniosły. 
Albo np. skarżyli się kupcy krakowscy, że handel suknem 
upada, bo każdy czeka jarmarku i kupuje sobie wprost 
u obcego kupca; proszą tedy, żeby osobom z poza Krakowa 
wolno było kupować tylko przynajmniej sześć postawów na
raz na jarmarkach. Król niby się zgodził, ale zrobił wyją
tek dla szlachty i kmieci, tj. dla tych właśnie, którzy kupo
wali na jarmarku mniejsze ilości sukna sobie na ubrania! 
Korzystał król z każdej sposobności, żeby przysporzyć Kra
kowowi konkurencyi; popierał Nowy Sącz, Bochnię, Ska
winę i Wieliczkę, które zabierały Krakowowi część docho
dów. Kraków i tak był bogaty, a słusznern było, żeby 
i w innych miastach był dobrobyt. Zręcznym szafunldem 
łaski i niełaski trzymali odtąd królowie miasta w karbach, 
aż się spolszczyły.
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Koroną zasług Kazimierza Wielkiego było założenie 
uniwersytetu krakowskiego. Czynami ludzkiemi kierują po
jęcia; czyny nasze i dążności zależą od tego, co uważamy 
za prawdę i za dobre. Zapatrywania zaś na prawdę i do
bro wychodziły zawsze i wychodzą od nauki; rozszerzane 
coraz bardziej, popularyzowane, wpływają na przekonania 
ogółu. Na nauki wyższe musieli Polacy jeździć za granicę, 
do Wioch i Francyi; w sąsiednich Niemczech nie było uni
wersytetu. Dopiero w r. 1347 założył Karol IV uniwersytet 
w Pradze, pierwszy w środkowej Europie. Było to już zna
cznie bliżej, ale Polacy chcieli mieć własny. Na założenie 
uniwersytetu trzeba było papieskiego pozwolenia, dlatego, że 
nauka pozostawała jeszcze tylko w ręku duchowieństwa, 
profesorów trzeba więc było szukać pomiędzy uczonymi 
księżmi, a studenci kształcili się też przeważnie, w olbrzy
miej większości, na księży. Miały więc uniwersytety ów
czesne cechę zakładów duchownych. Otrzymano pozwolenie 
w r. 1363, a w następnym roku przystąpiono do dziełu. 
Zezwalał papież na razie tylko na założenie wydziałów 
świeckich; potem dopiero należało prosić osobno o wydział 
teologiczny, aż świeckie będą już należycie urządzone.

Uczniowie musieli odbyć najpierw nauki przygotowa
wcze, t. z. «wyzwoIone,» potem dopiero mogli sobie wybrać 
prawo lub medycynę. W r. 1364 założono więc tylko ten 
wstępny wydział «wyzwolonych nauki, a dopiero w r. 1367 
można było przystąpić do wydziału prawniczego. Zaczęto 
od prawa kościelnego. Tymczasem postanowił król przenieść 
uniwersytet z Krakowa na Kazimierz i zaczął tam wznosić 
wielki gmach w miejscu zwanem «na bawole*. Nie docze
kał się dokończenia budowli, która nigdy już wykończoną 
nie była, bo następca Kazimierza W., nie troszczył się w c h -  

le o to dzieło. Fundacyę Kazimierza W. wznowiono na
stępnie i uzupełniono w r. 1400.

Używa Kazimierz W. także przydomka «króla chłopów.* 
Nadano mu go później, w smulnych czasach upadku Polski, 
jako przydomek szyderczy, kiedy to szlachta nie mogła już 
zrozumieć społecznego ustroju dawniejszych wieków, nie 
mogła pojąć, jak lud cały mógł być zupełnie wolnym. My 
jednak uważać będziemy ten przydomek za zaszczytny.

Sprostować trzeba jedno błędne mniemanie o rządach
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Kazimierza Wielkiego, jakoby był szczególnym opiekunem 
żydów, że oni za jego czasów przybyli do Polski. Żydzi 
byli w Polsce od samego początku; przybyli jeszcze za po
gańskich czasów z nad morza Czarnego. Było ich bardzo 
niewielu, a trudnili się wędrownem kupiectwem. Inni znowu 
żydzi przybywali z zachodniej Europy, a ci trudnili się han
dlem niewolników. Niemieckie mieszczaństwo wyparło ży
dów z handlu; osiedlili się po większych miastach i trudnili 
się lichwą. Nigdzie ich nie było dużo i po większej części 
żyli w nędzy. Namnożyło się u nas żydów dopiero w sto lat 
później, za króla Kazimierza Jagiellończyka. Tradycya po
myliła dwóch królów tego samego imienia !

Kazimierz W., któremu Polska tyle zawdzięcza, sam 
osobiście szczęśliwym nie był, a w pożyciu domowem bardzo 
nieszczęśliwy. Z pierwszą małżonką, Aldoną Gedyminówną, 
miał córkę Annę, z drugiej żony, Adelajdy Heskiej, całkiem 
nie miał dzieci. W trzecim związku, z Jadwigą księżniczką 
żegańską ze Ślązka, doczekał się trzech córek, ale męskiego 
potomka nie miał. Zawierane nowe małżeństwa wskazują, że 
król pragnął mieć syna i tronu swego następcę, że tedy na
stępstwo Ludwika węgierskiego uważał za dobre wprawdzie, 
ale nie za najlepsze.

Testamentem ograniczał też Kazimierz W. znacznie 
panowanie Ludwika. Wnuk królewski po kądzieli, książę 
szczeciński Kazimierz, syn Bogusława V i Anny Aldonówny, 
miał otrzymać w lenno trzy ziemie w samym środku Polski: 
Kujawy, Łęczyckie i Sieradzkie, ziemie łączące się z sobą, 
a oddzielone od dalszych pomorskich krain Kazimierza Szcze
cińskiego, Pomorzem gdańskiem. Obmyślone przez Kazimierza 
Wielkiego państwo szczecińskiego książęcia, graniczyłoby ze 
wszystkiemi temi ziemiami, które Polska pragnęła odzyskać, 
a z dwóch stron z Krzyżakami. W tę więc stronę zwróci
łaby się polityka tego księcia, podczas gdy Małopolska pil
nowałaby sprawy ruskiej. Pragnąc związać z polityką pol
ską księcia szczecińskiego, marzył też Kazimierz W. o od
zyskaniu Zaodrza dla sprawy polskiej, powracał do tradycyi 
Bolesława Krzywoustego, przekazywał potomnym, żeby się 
nie zrzekali zachodnich kresów słowiańskich. Okolona po
siadłościami szczecińskiego księcia Wielkopolska, parłaby ku
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Bałtykowi, podczas gdy Małopolska działałaby ku Dnieprowi 
i morzu Czarnemu.

Taki był testament wielkiego króla. Mając lat 60, 
uległ Kazimierz W ielki przygodzie na łowach; spadłszy 
z konia, chorował, ale chorobę lekceważył, ufając swym si
łom i krzepkości; lekarza nie stuchał i przez kilka tygodni 
jeszcze podróżował, pełniąc obowiązki monarsze. Z końcem 
października kazał śpieszyć do Krakowa, a ledwie zdążył do 
stolicy, stracił już przytomność. Skonał dnia 5 listopada 
1370 r., pochowany na Wawelu.

Pozostało jescze wielu Piastów, ale na tronie polskim 
był Kazimierz Wielki ostatnim z tej dynastyi. Panowali 
jeszcze Piastowie na Mazowszu do r. ,1529, a na Ślązku, 
a raczej na coraz mniejszym okrawku Ślązka aż do r. 1675.

Licząc od pierwszego Piasta, od piasta Chościszka, 
żyjącego około r. 850, mamy do śmierci Kazimierza W. 
przeszło 500 lat historyi polskiej pod przewodem piasto
wskiej dynastyi, a od samego chrztu Mieszka I, lat 405. 
Od śmierci Kazimierza W. aż do ostatniego rozbioru Polski 
w r. 1795, upłynęło lat 425. Okres piastowski nie jest 
przeto tylko jakoby wstępem do historyi polskiej, ale jest 
tej historyi połową, a jeżeli liczyć zaczniemy— jak należy— od 
pierwszych brzasków chrześcijaństwa, od czasów św. Cy
ryla i Metodego, jest ten okres większą połową narodowych 
dziejów. Najważniejsze zmiany przeszło też społeczeństwo 
już w tym okresie i z tego okresu wyszła cecha dziejów 
polskich: połączenie w jednem ręku pługa z mieczem i rol
niczy charakter społeczeństwa.

W śród kilkuset Piastów, żyjących w tym okresie, nie, 
mogli nie wydarzyć się gorsi; nie wszystkim składa hołd hi
storya. Ale odważywszy sumiennie dobre i złe, widzi się 
jasno, że dobrego było w nich więcej. Polska zawdzięcza 
bardzo wiele tej rodzimej dynastyi, która dzieliła ze społe- 
łeczeństwem dolę i niedolę.

Gniezno— pierwsza stolica chrześcijańskiej Polski roz
łożona jest na ltiku pagórkach między trzema jeziorami. Tu 
stanęła pierwsza katedra katol. w Polsce, którą wzniósł Mieszko 
na gruzach dawnej świątyni pogańskiej. Katedra ta pierwotnie 
drewniana, kilkakrotnie odbudowywana, mieści w sobie zwłoki



Dąbrówki, pierwszej chrześcijańskiej księżniczki, iw . Wojcie
cha i Judyty żony Bolesława Wielkiego. W 1000 r, szedł tu 
cesarz Otto III pieszo do grobu św. Wojciecha. W tych cza
sach katedra stała się metropolią całego państwa, i jedną 
z najbogatszych świątyń w kraju, której skarby ściągały 
nieprzyjaciół pod Gniezno. Już w roku 1038 zrabował ją 
Brzetyslaw, książę czeski, w roku 1331 to samo uczynili 
Krzyżacy i odtąd już do swojej świetności nigdy nie wró
ciła, a z nią i miasto, które owi rycerze chrześcijaństwa 
do szczętu spalili. Wiek XVII i XVIII do reszty położył tamę 
rozwojowi miasta w 1613 r., olbrzymi pożar zniszczył naj
piękniejsze budowle, a w 1704 szwedzi przynieśli zarazę. 
Nowy pożar zaś uie tylko zniszczył miasto ale i starożytną 
katedrę. Najcenniejszym pomnikiem pozostały tu drzwi spi
żowe. Prócz katedry w Gnieźnie przechowało się do dziś 
ośm Kościołów katolickich i jeden ewengielirki. Do Gniezna 
jest przywiązana historya księstwa gnieźnieńskiego podczas, 
gdy państwo zostało podzielone przez Bolesława Krzywouste
go między synami. Początkowo Gniezno miało wysokich 
urzędników. Jeszcze w 1295 r. znajdujemy tu wojewo
dę Mikołaja III, po zniszczeniu jednak miasta przez Krzy
żaków już nie mianowano nowych, bo nie było poco. Nadal 
rządzili miastem kasztelani. Helcel zaś zniesienie samorządu 
księstwa przypisuje zbrodni, której dopuścili się rody: Nałę
czów i Zarębo w względem Przemysława.
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Z dziejami polskiemi złączona jest ściśle historya kościoła 
katedralnego na Wawelu. Mówiliśmy już o  tej świątyni przy 
Władysławie Hermanie, po którym powstała krypta sw. Leo
narda, jako ślad dawniej tu istniejącej świątyni, która jednaże 
z biegiem czasu zniszczała. Gmach obecny wzniesiony w XIV 
wieku w stylu gotyckim, przetrwał bez zmian większych do 
naszych czasów. Budowę jego rozpoczął biskup Nankier 
około roku 1320, kończył król Kazimierz Wielki, którego 
monogram do dziś dnia na kutych, żelaznych drzwiach weho- 
dowych przechował się wybornie. W katedrze tej odbywały 
się koronacye, śluby i pogrzeby królów polskich w katedrze 
tej mówili najznakomitsi polscy kaznodzieje, w katedrze tej 
wreszcie składali swoje troski i cierpienia wysocy i maluczcy, 
nic więc dziwnego, że naród ukochał ją , i jako wielką pa
miątkę pielęgnuje i strzeże.



KAPI.ICE.

Nie piszemy tu liistoryi katedry, jeno chcemy zazna
czyć najwybitniejsze fakty z jej rozwoju. Największy rozkwit 
przypada na czasy 
późniejsze. K a z i- 
mierz Wielki wysta
wił kościół, następ
cy go zdobili. Kazi
mierz Jagiellończyk
i żona jego Elżbieta 
wznieśli kaplicę św.
Krzyża w r. 1470.
Znajduje się tu pom
nik tego króla, wy
konany przez wiel
kiego artystę Wita 
Stwosza. Po drugiej 
stronie drzwi wclin- 
dow ych jest starsza 
jeszcze k a p l i c a ,  
wzniesiona p r z e z  
ni a t k ę Kazimierza 
Jagiellończyka— Zo
fię. Idąc dalej po 
prawej ręce znajdu
jemy kaplicę, która, 
uległszy przeróbce KATEDRA NA WAW ELU,
w 1567 roku, ani
przypomina obecnymi szatami z czasów odrodzenia swojej 
pr/eszlości. Wzniósł ją  bowiem Zawisza z Kurozwęk w 1380 
roku. Następuje za nią kaplica św. Jana Kantego, zwiana 
akademicką. Tu spoczywają zwłoki znakomitego kaznodziei 
Miechowity. Potem znajdujemy barokową kaplicę Wazów, 
zaczętą przez Zygmunta 111, ukończoną w 1607 przez W łady
sława lV -go. Tu przechowują się kości biskupa krakowskiego, 
błogosławionego Prandoty ( f  1266 r.). Po niej idzie kaplica 
Jagiellońska, o której powiemy później, a teraz przejdziemy 
do kaplic św. Joahima, i następnej św. Jana Chrzciciela. 
W  tej ostatniej w czasie koronacyi ubierano króla w szaty 
królewskie. O kaplicy świętego Jędrzeja, gdzie spoczy
wają zwłoki króla Jana Olbrachta wspomniemy w drugim



tomie, ostatnia w tym szeregu kaplica pod nazwą Świętych 
Młodzianków, była fundowaną w 1347 roku, przez M o''osła
wionego biskupa Jana Grota, później z rozkazu biskupa An
drzeja Załuskiego zupełnej uległa przeróbce w stylu rokoko.

Po za presbiterynm znajdujemy trzy kaplice: i )  biskupa 
Piotra Tomickiego, 2) liatorego, pierwotnie Cymboryum zwa
na, bardzo ładna i niezepsuta restauracyą, posiada gotyckie 
sklepienie i ozdobiona prnstai emi gankami. Tn znajduje się 
pomnik króla Stefana Batorego. Chórek tej kaplicy łączył się 
z zamkiem królewskim. Najstarszy w tej kaplicy nagrobek 
to Elżbiety Pileckiej ( f  H 22 r.), trzeciej żony Władysława 
Jagiełły. Ołtarz w nawie poprzecznej z Ukrzyżowanym 
Chrystusem Panem jest znacznie późniejszy niż sam krzyż, 
przed którym modliła się królowa Jadwiga. Do krzyża tego 
przywiązana jest legenda, że Chrystus miał przemówić do 
młodziutkiej królowej.

Z drugiej strony katedry mamy mniej kaplic, ponieważ 
główne miejsce zajęła tu zakrystya i skarbiec. Pierwsza za 
skarbcem to kaplica Zebrzydowskich, druga Lipskich, trzecia 
Matki Haskiej Śnieżnej, czwarta Zbigniewa Glinickiego, wznie
siona w X V  wieku, a nie zepsuta restauracyą, dotąd zacho
wała ładne, dawne gotyckie sklepienie, gdzie na zworniku wy
kuty jest herb biskupi: Dębno.

W  nawach bocznych miesz
czą się sargofagi: Władysława 
Łokietka, Kazimierza Wielkie
go, Władysława Jagiełły, oraz 
pomniki wi.)In bardzo dobrze 
zasłużonych krajowi ludzi.

Skarbiec katedralny wznie
siony jest między 1471— 1488 
rokiem z kamienia ciosowego, 
kosztem biskupa Jana Rzeszow- 
>kiego. Zawiera on wiele cie
kawych i bogatych rzeczy, po
czynając od XIII wieku. Kosz
tem Kazimierza W i e l k i e g o  
wzniesiona była i kończona ka- 

1NSYGNIA Z GROBU tedra, jemu też dźwignięto tu
KAZIM IERZA WIELKIEGO wspaniały pomnik, arcydzieło

SKARBIEC. 156
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gotycyzmu. Wykuto go z czerwonego marmuru, a wykonali 
prawdopodobnie rzeźbiarze węgierscy, którzy, w czasie zgonu, 
zajęci byli w Koszy
cach na Węgrzech 
pracą około dźwi
gnięcia tam katedry, 
fundowanej przez kró •
Iowę Elżbietę, siostrę 
Kazimierza W ielkie
go. Pomnik ten po
dajemy ua naszej ry
cinie. Długo nie wie
dziano, gdzie spoczy
wają ztvloki Kazi
m i e r z a  Wielkieg-o.
Odkryto je  przypad
kowo w 1869 x. kie
dy jeden z kamieni 
wypadł z grobowca.
Trumna drewniana 
wielkiego monarchy 
b y ł a  w sargofagu 
umieszczona, ale już 
z niej tylko szczątki 
pozostały, materyi z 
ubrania kawałek, ber- GROBOWIEC KAZIMIERZA
lo, korona i kilkatia- WIELKIEGO,
ś c i e drobniejszych
przedmiotów, które poniżej podajemy na rysunku. Po spo
rządzeniu nowej trumny, do której złożono szczątki wydo
byte, sprawiono królowi w tymże roku wspaniały pogrzeb 
powtórny.

Ludwik węgierski 1 królow a Jadwiga.

Król Ludwik, zwany przez W ęgrów, Wielkim, byl ojcem 
dla W ęgier, a dla Polski ojczymem. Miał największe pań
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stwo v  Europie, granice jego parowania sięgały trzech mórz: 
Adryatyckiego, Czarnego i Bałtyckiego. Z  taką potępi) mógł
by rozpoeząć walkę z Krzyżakami, ale on myślał tylko o tein, 
jakby Ruś Czerwoną oderwać od polskiej korony, a przyłą
czyć do węgierskiej. O Polskę troszczył się tylko o tyle, 
o ile wymagał tego jego dynastyczny interes.

Rozpoczął rządy od obalenia testamentu Kazimierza 
W ., a księciu Szczecińskiemu dal mniejsze znacznie lenno 
w ziemi bydgoskiej i dobrzyńskiej. Obdarzył natomiast so
wicie zniemczonego księcia ze Ślązka Władysława opolskiego, 
zwanego krótko Opolczykiem. Dał mu ziemię wieluńska, 
wbrew uchwale z r. 1359 i uczynił zaufanym swym doradcą. 
Wielkopolanie, widząc, że nowy król nie działu po myśli po
przednika, nie ehcieli go dopuścić do tronu, ale Małopolanie 
obronili gu, wiedząc, że bez króla węgierskiego nie da się 
utrzymać polskiego wpływu na Rusi. Brandeburczycy zagra
bili gród Santok, a Litwini zajęli Włodzimierz Wołyński. Król 
nie przedsięwziął niczego na obronę granic i zaraz po koro- 
nacyi z Polski wyjechał, uwożąe ze sobą koronę Władysława 
Niezłomnego, która pozostała w Budzyniu, stolicy Węgier, 
aż do r. 1412.

Wielkorządczynią ustanowił w Polsce swą matkę, Elż
bietę, siostrę Kazimierza W. Pani ta nie miała jednak ża
dnego wpływu politycznego, a krajem rządził właściwie Opul- 
czyk. Zadowolonym z panowania Ludwika nie był nikt, 
Tylko ze względu na sprawę ruską utworzyło się stronnictwo 
broniące jego panowania, podczas gdy drugie stronnictwo, 
dające pierwszeństwo sprawie pomorskiej, radeby go się po
zbyć. Ród Grzymałów stał na czele obrońców Ludwikowego 
panowania, a ród Nałęczów na czele opozycyi. Przez całe 
panowanie Ludwika trwała walka tych dwóch stronnictw, 
dochodząca nieraz w różnych okolicach do wojny domowej. 
Była 1o walka dwóch kierunków politycznych, spierających 
się o to, co dla Polski ważniejsze: Ruś, czy Pomorze. Pamię
tajmy, że sam Kazimierz W, dał sprawie ruskiej pierwszeń
stwo przed pomorską.

Opozycya, tj. stronnictwo pomorskie, chcące się pozbyć 
Ludwika, użyło do swych celów księcia gniewkowskiego, 
Władysława Białego. Było to maleńkie księstewko z czte
rema mieścinami, pozostałość z okresu dzielnic książęcych.



LUDWIK KRÓL WKGIERSK1.
1370—1382J

Ale księżę ten był najbliższym krewnym Kazimierza tWiel- 
kiego. Przeszłość miał burzliwą, w końcu został benedykty
nem we Francyi; zrzucił atoli liabit, gdy go do Polski wez
wano umyślnem poselstwem. Opozycya musiała poprzestać 
na tym książątku, bo nie chciał się z nią jawnie łączyć ani
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Kazimierz Szczeciński, ani najpoważniejszy z Piastów, Ziemo
wit mazowiecki; wiedzieli bowiem, że stronnictwo to ma 
ledwie tyle sity, żeby kraj zawieruszyć, ale niema sił na 
tyle, żeby cel zamierzony osiągnąć, tj. króla Ludwika strącić 
z tronu. Władysława Białego pokonał król bez trudu, a bunt 
skończył się konfiskatą majątków niejednego wielmoży 
z opozycyi.

Król Ludwik spostrzegł, że tylko dla sprawy ruskiej 
ma w Polsce obrońców. W r. 137  ̂ ogłosił, że państwo 
swoje ruskie oddaje Opolczykowi do urządzenia i zachowa
nia:*; nie było powiedziane, której korony ma tam być len
nikiem. Odtąd miał król skuteczną groźbą,- że za najmniej
sze odstępstwo przyłączy ten kraj do Węgier. Pod względem 
gospodarskim były rządy Opolczyka na Rusi wzorowe; pod 
względem politycznym popełnił ten błąd, że prześladował 
wschodnie wyznanie, odstępując zupełnie od tradycyi Kazimie
rza Wielkiego. Zjechał tam metropolita obrządku wschodniego 
ustanowiony dzięki zabiegom Kazimierza W., a miało mu pod
legać pięć eparchij kościoła wschodniego. Ustanowienie wscho
dniej hierarchii pobudziło wreszcie do ustanowienia także ka
tolickiego, o którą Kazimierz W. na próżno kołatał. W  r. 1376 
powstało arcybiskupstwo w Haliczu (przeniesione potem 
w r. 1412 do Lwowa) i dwa biskupstwa, w Przemyślu 
i Chełmie.

Tak uczyniwszy Ruś zakładem polskiej wierności, roz
począł król Ludwik starania, żeby korona polska pozostała 
już w jego domu. Miał tylko córki, a układy zawierane 
z Kazimierzem W. mówiły tylko o męskich potomkach ande
gaweńskiego rodu. Trzeba więc było nowych układów. 
Łatwo było pozyskać miasta, bo mieszczanie byli wszędzie 
zwolennikami wielkich państw dynastycznych; ozem mniej 
granic, tem lepiej dla handlu. Miasta przystały też na za
miary królewskie już 1373 r. Ale szlachta pilnowała naro
dowych interesów polskich, a polityka narodowa nie ze sa
mego handlu się składa.

Król chwycił się podstępu. Nałożył podatek nadzwy
czaj wysoki na owe czasy, bo aż po 12 groszy „poradlnego" 
z łanu, i kazał go zaraz pobierać jesienią r. 1373; równo
cześnie zaś kazał rozgłosić, że opuści podatek, jeżeli szlachta 
uzna następstwo królewien.
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Takie wielkie, nadzwyczajne podatki, płaciło się dawniej 
w czasach niebezpieczeństwa, grożącego państwu, za najcięż
szych czasów Władysława Niezłomnego i nie było o to 
żadnych niechęci. Płacono chętnie, byle polskość ocalić.

Teraz nie wiedziano nawet, na co ten podatek? Ale
trudno było spierać się z królem, bo nie było jeszcze w Pol
sce żednej ustawy podatkowej. W  średniowiecznem prawie 
publicznein trzymano się w całej Europie tej zasady, że nie
ma podatku bez przyzwolenia tych, którzy go składać mają. 
Trzeba było i dla Polski podobnej ustawy i porozumiano się 
też, żeby odtąd stały podatek wieczysty wynosił dwa grosze 
z łanu rocznie, a gdyby trzeba byto więcej, nia być dopiero 
osobno przez szlachtę, tj. właścicieli ziemi, uchwalone. Usta
nowiono też, że otdąd wszelki podatek ma już być płatny 
gotówką, a daniny w naturze zniesiono. Trzeba było jednak 
uzyskać zatwierdzenie tego projektu przez króla.

Król zapraszał na zjazd do Koszyc na wrzesień 1374
roku, i tam powstał t. z. przywilej koszycki. Król przyjmo
wał proponowaną przez Polaków ustawę podatkową, a nadto 
przyrzeka! poprawić się w tem, co się w jego rządach nie 
podobało i podobać nie mogło. Zobowiązywał się na nowo 
do odzyskania utraconych krajów (Pomorze), zapewniał ca
łość i nietykalność granic państwa (żeby nie odrywał Rusi 
Czerwonej), zgadzał się na postanowienie, że grody nadawać 
można tylko Polakom i to nie książęcego rodu (przeciw len
nom Opolczyka), stowem, przystawał na wszystko, czego 
chciano, bu nie zamierzał obietnic dotrzymać. Polacy zobo
wiązywali się za to przyjąć na tron, po śmierci króla, jedną 
z jego córek, którą sam wyznaczy, lub też ich matka 
i babka.

Któraby królewna milszą była Polakom, to miało za
leżeć od zięciów królewskich. Najstarsza królewna, Katarzy
na, zmarła niebawem; druga, Marya, zaręczona była ze Zy
gmuntem, synem Karola Luksemburczyka, króla czeskiego 
i niemieckiego cesarza, a najmłodsza, trzechletnia zaledwie 
Jadwiga z księciem Wilhelmem z dynastyi Habsburskiaj, pa
nującej w Tyrolu, Styryi, Karyntyi, Krainie i w Tryjeście 
Dla Zygmunta przeznaczał ojciec -Brandeburgię, która po 
Askańczykach i bawarskich Wittelsbachach przeszła w dom 
luksemburski. Była Brandeburgia najwiękśzem już księstwem

D zieje  P olsk i. 11
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północnych Niemiec i gdyby margrabia brandeburski został 
królem polskim, miałaby 1’ olska ułatwiony dostęp do Bał
tyckiego morza, a w rozprawie z Krzyżakami mogło to być 
decydujące. Przyszły zaś margrabia miat w r. 1375 dopiero 
ośm lat i możnaby go jeszcze doskonale wychować na przy
szłego króla Polski. Podobała się więc kandydatura Maryi, 
bo się podobała myśl połączenia Brandeburgii z Polską. 
Powstało stronnictwo brandebnrskie w Wielkopolsee, na k tó
rego czele stanął Sędziwój z Szubina, wojewoda poznański. 
Nie myśleli już o Kazimierzu Szczecińskim.

Było jednak w Wielkopolsee drugie stronnictwo, pra
gnące, żeby po Ludwiku nastąpił Ziemowit Mazowiecki. Zja
wił się też w W ielkopolsce powtórnie Władysław łiiały. 
Podczas wojny z mm umarł Kazimierz Szczeciński z ran 

■odniesionych w walce pod Złotoryą. Księstno gniewkowskie 
nadal król Władysławowi Opolezykowi (wbrew przywilejowi 
koszyckiemu), a Władysław Biały, wziąwszy dziesięć tysięcy 
florenów odczepnego, wrócił do Fraucyi.

Nastąpi! niebawem najazd litewski pod wodzą Kiejstuta. 
Litwini dotarli aż do Tarnowa i zabrali 23,(100 jeńców. l»o- 
piero następnego roku nastąpił odwet polsko-węgierski W y
prawa się powiodła. Zajęto: Chełm, Bełz, Horodło. Według 
przywileju koszyckiego miały te zdobycze należeć do polskii-j 
korony, gdy w tein z końcem r. Lł7łi obsadził król wszyst
kie grody ruskie węgierskiemi załogami. Opulczyk odwoła
ny z Rusi, został wielkorządcą w Polsce, zupełnie wbrew 
przepisom koszyckiego przywileju. Postępował sobie Ludwik 
śmiało, bo tymczasem Zygmunt l.uksemburczyk objął rządy 
w Brandebnrgii, przez co wzmogło się w Polsce stronnictwo 
brandebiirskie. Nadzieja przyłączenia Brandebnrgii uśpiła 
opozycyę, tron był pewny dla królowej Maryi i Ludwik 
opart się teraz głównie na Wielkopolanach, którym mniej 
zależało na Rusi. Opulczyk dostał jeszcze jedno lenno i zie 
mię dobrzyńską. Wywdzięczył się królowi sowicie. Rozniai- 
temi sztuczkami, chytroscią, czasem nawet udawaniem, że on 
sam jest niechętny Ludwikowi, doprowadził do tego, że stron
nictwo mazowieckie zaufało 11111 i za|>rzestalo opozycyi. 
A tymczasem w sierpniu Kii!) r. złożyli Wielkopolanie w Ko
szycach hołd królewnie Maryi, nie upominając się o Iłuś. 
Tylko arcybiskup gnieźnieński, Jauusz Suchyuilk, dawny
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kanclerz Kazimierza W., odmówił uznania Maryi. On jeden 
z całej Wielkopolski nie przystawał na związek z Brande- 
burgią, kosztem utraty Rusi.

Ale teraz Małopolanie nie chcieli całkiem na tronie 
dynastyi andegaweńskiej, która powołaną była tylko po to, 
żeby Polsce zabezpieczyć wpływ na Ruś. Wystąpiła teraz 
opozycya małopolska i to zbrojno i połączyła się z mazo
wieckiem stronnictwem w Wielkopolsce, pod wodzą Bartosza 
z Odolanowa. Po śmierci Suchywilka wybrała kapituła 
gnieźnieńska arcybiskupem Dobrogosta z rodu Nałęczów, 
Mówiono o nim, że się zobowiązał koronować młodszego 
Ziemowita, który objął po ojcu rzjjdy Mazowsza, jako Ziemo
wit IV. Król nie dopuścił Dobrogosta do pastorału, ale wy
znaczony przez papieża na jego miejsce Bodzanta, dawny 
wielkorządca krakowski z czasów Kazimierza W., był również 
zwolennikiem ruskiej polityki. Król zrobił krok stanowczy. 
Wyprawił piętnastoletniego Zygmunta z wojskiem do Polski, 
żeby objął rządy jeszcze za jego życia. Cała Polska czekała 
teraz, czy Ziemowit IV  ruszy na pomoc Bartoszowi z Odo
lanowa; byłoby to hasłem do buntu dla całej Małopolski 
także. Kandydatura mazowiecka miała być postrachem, żeby 
król wycofał z Rusi węgierskie załogi. Rozpoczął już Zy
gmunt oblężenie Odolanowa, gdy w tem nadeszła wieść, że 
król Ludwik dokonał życia, dnia 11 września 1382 r.

Zygmunt Luksemburczyk uważa! się już za k ró la -p ol
skiego. Nagle dochodzi z Węgier druga wieść, a wielce 
dziwna, że tam wyniesiono na tron jego żonę, Maryę, za
miast młodszej siostry Jadwigi. Zmieniło to zupełnie sto
sunki polityczne. Łączności państwowej z Węgrami nie ży
czono sobie nadal! Zażądano od Zygmunta, żeby wraz 
z żoną w Polsce zamieszkał. Ale Zygmunt pragną! zatrzy
mać obie korony. Pewna tylko część Wielkopolan tak się 
zapaliła do myśli połączenia z Brandebnrgią, że chciała 
Zygmunta mieć królem, chociażby nie przebywa! w Polsce, 
lecz na Węgrzech, choćby znowi miały się powtórzyć wszyst
kie przykre doświadczenia, poczynione z tego powodu za 
Ludwika. Zawrzała nowa wojna domowa. Bartosz z Odo
lanowa walczył z Domaratem z Pierzchną, który stanął 
w obronie Zygmunta, chociaż Marya przyjęła już węgierską 
koronę.
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Młodsza siostra Maryi, Jadwiga, mogła zostać królową 
Polski w myśl umowy koszyckiej. Jej kandydatura dałaby 
się pogodzie z kandydaturą Ziemowita, który był bezżennym, 
chociaż już liczył lat trzydzieści. Była ona wprawdzie po- 
łęczona z Wilhelmem Habsburgiem, ślubem dziecinnym, t. z. 
„ślubem na przyszłość", który odbyt się w Hainburgu, 
w czerwcu r. 1378, kiedy „panna młoda”  już „dorosła” 
do lat siedmiu. Według ówczesnych zwyczajów (zniesionych 
potein przez Kościół), wystarczało, żeby zaślubione w ten 
sposób dzieci, zamieszkały z sobą, gdy oblubienica dojdzie 
do lat dwunastu i oświadczy, że trwa w zamiarze tego mał
żeństwa; nie trzeba było nawet już żadnej nowej ceremonii 
kościelnej przed wspólnem zamieszkaniem. Było też już 
ułożone, że para ta ma zamieszkać wspólnie i złączyć się 
dozgonnie w r. 1383. Ale też „zamieszkanie”  to jeszcze nie 
nastąpiło, a bez tego były takie dziecinne śluby nieważne 
i traciły wszelkie znaczenie. Doszedłszy do lat, można było 
je odwołać i wejść w związki inne. Zastrzeżono też w umo
wie hainburskiej, że na wypadek zerwania ślubów, strona 
zrywająca ma zapłacić drugiej stronie dwieście tysięcy flore
nów. Kosztem tej sumy można więc było wydać Jadwigę za 
mąż za Ziemowita lub kogo innego. Małżeństwo jej z \Vil- 
helmem nie miałoby dla Polski żadnej politycznej wartości, 
bo Polska nie tylko nie sąsiadowała z krajami austryackiemi, 
ale wogóle żadnych z niemi nie miała stosunków. Sama 
jednak osoba Jadwigi miata dla Polski wielką wartość, bo 
córka Ludwika na tronie polskim łączyłaby w swej osobie 
prawa do Rusi tak polskiej koruny, jako też dziedziczne po 
Ludwiku i częściowo korony węgierskiej. Osadzając na pol
skim tronie. Jadwigę, unikało się wojny z Węgrami o Ruś.

Na Zielone Świątki 1383 r. miała się odbyć koronacya 
Jadwigi w Krakowie, ale królewna nie przybyła. Wyzna
czano potem jeszcze cztery razy terminy jej przyjazdu, ale 
panowie małopolscy sami poufnie prosili królowej-matki wę
gierskiej, żeby córki jeszcze nie przysłała, bo obecność jej 
wywołałaby nową wojnę domową. Ziemowit, obwołany już 
i tak uroczyście królem przez stronnictwo mazowieckie, go- 
tówby się dobijać ręki Jadwigi, choćby z orężem w ręku, 
a panowie małopolscy nie postępowali już z nim szczerze, 
bo mieli upatrzonego kogo inuego na męża Jadwigi i króla 
polskiego.
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Nie głosili jeszcze jawnie swych projektów, bo to były 
jeszcze dalekie na razie plany, a sprawa wymagała tem 
większej tajemnicy, że kandydat ich był —  poganinem. Był 
nim mianowicie: Jagiełło, W ielki książę litewski. Sprawa 
mogła się jeszcze nie udać i Ziemowit mógł jeszcze być do
bry, a w każdym razie lepiej obejść się bez wojny z nim. 
Zganiano więc na królowę węgierską, że córki nie posyła, 
a na zjazdach odgrażano się, że Jadwigę minie korona, je 
żeli zaraz nie przyjedzie, ale tak zawsze pokierowano, ża 
jej wyznaczano za każdym razem jeszcze jeden „ostatni” 
termin do przyjazdu. Na czele grona wielmożów, życzących 
sobie Jagiełły, stali: Spytek z Mehztyna, Jaśko z Tenczyna 
i Jaśko z Tarnowa. Cel zaś litewskiej kandydatury: sojusz 
przeciw Krzyżakom, a usunięcie współzawodnictwa na Rusi. 
Ruś aż do Dniepru stanęłaby od razu otworem Polsce, bo 
aż do Dniepru sięgało tam panowanie litewskie. Rozumiało 
się też samo prze? się, że Jagiełło się ochrzci i w całej 
Litwie chrześcijaństwo zaprowadzi. Natenczas Zakon krzy
żacki nie miałby po co istnieć! A nęciła też i nęcić mu
siała zasługa wobec Kościoła i cywilizacyi, zasługa nawró
cenia ostatniego narodu pogańskiego w Europie, a nawróce
nia bez wydobycia miecza, prawdziwie po chrześcijańsku.

Nawzajem miała też odnieść Litwa korzyści jeszcze 
większe. Dynastya Gedyminowiców potężną była panowa
niem nad Rusią, ale nie nad Litwą, bo Litwa właściwa tak 
już była wyniszczona i znękana nieustannemi wyprawami 
krzyżackiemi, że poprzednik Jagiełły, W. książę Kiejstut, 
zastanawiał się już nad tem, czyby nie lepiej było Litwinom 
całkiem opuścić swe siedziby, a poszukać sobie nowych. 
Litwini stali też jeszcze na bardzo niskim stopniu cywiliza
cyi, a przez to tem trudniej było im wyjść z tych walk 
obronną ręką. Litwa miała tylko dwie drogi przed sobą: 
paść ofiarą Zakonu i pójść na zagładę, podobnie, jak już 
zgładzeni i wytępieni byli Prusacy, albo też zniszczyć się. 
Utrzymanie narodowości o własnych siłach było już wręcz 
niemożliwe. Uznawał to Jagiełło i gotów też już był przy
jąć chrzest w wschodnim kościele, żeby się oprzeć na ży
wiole ruskim. Związek z Polską przywracał naród litewski 
do życia.

Jagiełło przyjął oczywiście chętnie propozycyę mało
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polskich panów, ale czy je  przyjmie królowa Jadwiga. Nie 
wiedziała ona jeszcze nic, komu ją  przeznaczają, gdy przy
była wreszcie do Krakowa dnia 13 października 1834 r., 
koronowana w dwa dni potem. Ziemowit mazowiecki, wta
jemniczony w wielkie plany Małopolan, nie posiał swatów na 
Wawel, ani wojną domową nie groził. Uznał, że powołanie 
Jagiełły będzie z większem pożytkiem dla Polski i od swego 
przedsięwzięcia dobrowolnie" ustąpił. Należy ma się za to 
wdzięczne wspomnienie, w dziejach narodowych, że za
cnym był książęciem, przenoszącym dobro ojczyzny nad własne 
wyniesienie.

W  trzy miesiące po koronacyi stanęło na Wawelu po
selstwo Jagiełły. Jadwiga czuła się z razu ciężko obrażoną, 
że ją, córę pierwszego w Europie monarszego rodu, chcą 
wydać za pogańskiego księcia, jakiegoś na pół jeszcze dzi
kiego narodu! Stanął po stronie Małopolan biskup ostrzy- 
homski z Węgier, Dymitr, kardynał i legat papieski na 
Polskę i Węgry i pozyskał dla tego projektu matkę Jadwigi, 
królowę-wdowg węgierską; ale i to nie pomogło, Jadwiga 
odmawiała. Bez jej wiedzy zawarto w Krewie na Litwie 
dnia 14 sierpnia 1385 roku umowę z Jagiełłą, zwaną unią 
krewską — gdy równocześnie zjawił się w Krakowie Wil
helm Habsburski (sprowadzony przez Władystawa Opolczyka), 
a królowa wyznaczyła na 23 sierpnia 1385 dopełnienie mał
żeństwa ze swym dawnym oblubieńcem. Jadwiga nie widziała 
całkiem Wilhelma od siedmiu lat, od owego „ślubu na przy- 
szfosV“ , kiedy sama miała lat siedm. Dotychczas podrażniona 
była u niej tylko ambicya. Ale gdy Wilhelm przybył do 
Krakowa, przybył panom małopolskim wróg największy, 
przeszkoda najważniejsza: Wilhelm spodobał się Jadwidze, 
królowa pokochała go. Pod wpływem miłości rozbudziła się 
w niej energia. Jawnie i uroczyście, z całym ceremoniałem 
dworskim, kazała urządzać uroczystości przedweselne i sama 
na nie przychodziła z swym dworem niewieścim, a 23 sier
pnia miał Wilhelm wjechać uroczyście na Wawel. I wjechał 
rzeczywiście! Królowa poleciła władzom miejskim, żeby 
w dniu tak uroczystym wypuścić więźniów i można do dnia 
dzisiejszego czytać w krakowskiej księdze miejskiej wyraźnie 
zapisane, jakim złoczyńcom darowano karę w dniu wesela 
królowej. Pisarz miejski zapisywał to we dnie, gdy całe
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miasto było rozbawione, a tymczasem za lalka godzin, nim 
noc nadeszła, wszystko się zmieniło, Na wesele królowej 
przybyli też panowie małopolscy ze swemi orszakami, a przed 
wieczorem musiał Wilhelm z zamku uciekać, spuszczony na 
linie z okien zamkowych. Chronił się w okolicy, na Czar
nej Wsi i na Łobzowie; wróci! nawet raz jeszcze pokryjomu 
do miasta. Wiedziała o tem królowa, a nauczona doświad
czeniem, gotowa była „zamieszkać1' z nim także pokryjomu, 
choćby w domu którym miejskim. Próbowała kilka razy 
wyjść z zamku, lecz bramy były zamknięte. Raz porwała 
topór od strażnika i zaczęła rąbać fortę w bramie! Była 
rzeczywiście więzioną we własnym zamku, przez własnych 
poddanych. Pocieszała się tem, że za Jagiełłę i tak nie 
wyjdzie, boć ślubu gwałtem dać nie można. Od jednego jej 
słówka: tak lub nie przy ołtarzu zależało wszystko. Ale też 
nie ulega wątpliwości, że Polacy woleliby ją  już strącić 
z tronu, niż opuścić sposobność nawrócenia Litwy i unii 
z Litwą i Kasią.

Jadwiga poczęta szukać w modlitwie ukojenia w cięż- 
kiem utrapienia i od tego czasu poczyna się zwrot w jej 
duszy! Gdy do Boga zwracać się poczęła, musiało jej 
w koucu przyjść na myśl, że nawrócenie Litwy jest obo
wiązkiem wobec Boga, a. ona ma do tego sposobność, ona 
dokona tego, czego przez stopięćdziesiąt lat nie dokonał 
Zakon Krzyżacki, jeżeli tylko poświęci swą miłość i serce 
złoży Bogu w ofierze. Nie za nieszczęście, lecz za szczególną 
laskę Bożą należało uważać, że jest powołaną do rozkrze- 
wienia wiary na wschodzie. Młodość ma swe prawa; mło- 
dziucline, czternastoletnie dziewczę przechodziło zapewne 
przez wielkie cierpienia, nim surowy obowiązek zwyciężył 
nad pragnieniem serca. Jest tradycya, że gdy raz zatopiona 
była w modlitwie u stóp cudownej figury Chrystusa ukrzy
żowanego w katedrze na Wawelu, Zbawiciel przemówił do 
niej z krzyża. Niema w tej legendzie nic dziwnego, bo
i cale dalsze życia Jadwigi było prawdziwie świętem. A tem 
droższą jest narodowi pamięć tej królowej, że cierpiała
i musiała z sobą walczyć, że się rwała do szczęścia, a zrze
kała go się z całą świadomością oilary w imię obowiązku. 
Ztiiósł-izy się po raz ostatni z Wilhelmem, kazała mu odje
chać i zrzec się wszystkiego. On jej całkiem nie zrozumiał



CHRZEST JAGIEŁŁY. 171

i zamiast ukorzyć się pr/.el potęgą cnoty i uznać wielkie 
dziejowe obowiązki, ciążące na głowach monarchów, ou lżył 
potem Jadwigę! O ile tęż Jadwiga zasługuje na to, żeby ją  
Kościół policzył w poczet świętych, o tyle Wilhelm nie zaslu- 
gąje nawet na nazwę chrześcijanina, skoro przez cale życie 
nie mógł przeboleć —  chrztu Litwy.

Dnia 15 lutego 1380 r. odbył się w krakowskiej ka
tedrze chrzest Jagiełły i ślub z Jadwigą, a diiia 17 lutego 
koronacya Jagiełły wobec biskupów polski jh, arcybiskupa 
gnieźnieńskiego i papieskiego legata, kardynała Dymitra. 
Wraz z Jagiełłą chrzcili się w wierze katolickiej pogańscy 
jego bracia; ci zaś, którzy byli j aż chrzczeni we wschodnim 
obrządku, mogli nadal w nim pozostać.

Na ojców chrzestnych prosił Jagiełło Wielkiego Mistrza 
krzyżackiego i landmwtrza inflanckiego. Ci zaproszenia nie 
przyjęli, ale za to urządzili na Litwie krwawe wesele. 
W sam raz, podczas uroczystości krakowskich, musiano pro
wadzić na Litwie wojnę, zwaną białoruską. Krzyżacy pod- 
mówili przeciw Jagielle najstarszego z jego braci przyro
dnich, Andrzeja, ks; połockiego, tudzież wielkiego księ
cia smoleńskiego, Swiatosława, i sarni też spustoszyli 
znaczną część kraju. Ale wojna ta, dzięki posiłkom z Pol
ski, skończyła się na tein, że Smoleńsk uznał zwierzchnictwo 
Jagiełły.

Jesienią 1336 r. wybrał się król na Litwę, żeby za
prowadzić chrześcijaństwo i nie napotkał na najmniejszy opór 
ludności. Litwini widzieli, że tym razem Krzyż nie przynosi 
im niewoli, lecz braterstwo narodu, od którego wiarę przyj
mowali. Żinujdzini jednak obstawali przy pogaństwie. Nie 
robiono im przymusu, nie nawracano mieczem, pozostawiono 
to spokojnemu apostolstwu, a w następnem pokoleniu
i Żmujdź już była chrześcijańską. Byłoby to nastąpiło wcze
śniej, gdyby nie to, że do spraw żmujdzkich wtrącali się 
ciągle Krzyżacy. W Wilnie, stolicy Litwy, ustanowiono od 
razu biskupstwo, w r. 1387.

Tego samego jeszcze roku wracała do Polski Ruś 
Czerwona. Na czele wyprawy stanęła królowa Jadwiga, ale 
nie była to nawet wyprawa wojenna. W Jarosławiu powi
tało królowę poselstwo, prosząc o przyłączenie ziemi prze
myskiej do Polski; w Gródku pod Lwowem czekało jej przy
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bycia drugie takie poselstwo. Ruś wolała panowanie pol
skie, niż węgierskie, bo Madziarzy prześladowali obrządek 
wschodni. Jagiełło kazał wyruszyć na Ruś Czerwoną kre
wniakom swym i lennym książętom z Czarnej Rusi, z Pod
lasia i Wołynia, mniemając, że trzeba będzie wojnę prowa
dzić i kraj zdobywać. Wyprawą dowodził Witołd, stryjeczny 
brat Jagiełły, syn Kiejstuta. Nie miał nawet sposobności 
dobyć oręża.

We wrześniu 1387 roku przybył do Lwowa hospodar 
mołdawski, Piotr, którego kraj stanowił przedłużenie czer- 
wonoruskiego szlaku handlowego i sam dobrowolnie, nie 
wzywany ani naciskany, hołd Jagielle złożył. Połączona 
z Litwą Polska, stawała się wielkiem mocarstwem europej- 
skiem.

(Kontec tomu pierwszego.)


