NOTATKA

Państwo Mieszka I.

1) Plemiona polskie:
a. od VI w. w wyniku wędrówek ludów, ziemie polskie zasiedlali Słowianie;
b. w IX w. wyodrębniły się następujące grupy zamieszkujące różne części ziem polskich:
- Śląsk – Ślężanie, Opolanie, Dziadoszanie, Bobrzanie, Gołęszyce,
- Małopolska i środkowa Wisła – Wiślanie i Lędzianie,
- Wielkopolska – Polanie,
- Mazowsze – Mazowszanie;
c. największy obszar zajmowały najsilniejsze plemiona Polan i Wiślan; Wiślanie
zamieszkiwali tereny Krakowa i Wiślicy, pod koniec IX w. zostali podbici przez Państwo
Wielkomorawskie, a w X w. przez książąt czeskich z rodu Przemyślidów;
2) Narodziny państwa Piastów:
a. państewko Polan nie było nękane najazdami przez potężniejszych sąsiadów, tak często
jak państwo Wiślan; dogodną lokalizację zapewniały rzeka Odra i puszcze oddzielające
Polan od Rzeszy Niemieckiej; dzięki temu kolejni wodzowie mogli się skoncentrować na
podboju plemion z całej Wielkopolski, a pod wodzą legendarnych Siemowita, Lestka
i Siemomysła na opanowaniu Kujaw, Mazowsza i Pomorza;
b. wszyscy pochodzili od legendarnego Piasta, dlatego dynastię panującą w latach
966-1370 nazwano dynastią Piastów;
c. ok. 960 r. władze w państwie Polan
sprawował

Mieszko

I;

jego

kraj

zajmował terytorium o powierzchni ok. 250
tys. km², Mieszko, w swoich podbojach,
opierał się na drużynie wojów, czyli stałej
armii

złożonej

z

pancernych

(wojowie

ciężkozbrojni), tarczowników (lekka piechota
zbrojna) oraz wspomagających oddziałach
łuczników i chłopów, powoływanych na czas
wojny; drużyna była świetnie wyszkolona
i uzbrojona, wojownicy wchodzący w jej skład
mieli obowiązek służby wojskowej, pełnili
funkcję gwardii przybocznej władcy oraz
ochraniali najważniejsze grody.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Mieszko_I#/media/File:Mieszko1.jpg

3) Struktura społeczna:
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a. książę – najwyżej w hierarchii stał książę; który traktował państwo, jak swoją
własność; nakładał podatki, zawierał sojusze, prowadził wojny;
b. drużyna książęca – poniżej znajdowali się wojownicy;
c. ludność służebna – była zwolniona z danin, w zamian wykonywała dla dworu księcia
określone usługi/czynności;
d. kmiecie – byli to wolni chłopi; płacili daniny, utrzymywali księcia oraz dwór podczas
jego podróży po kraju.
4) Monarchia patrymonialna:
a. monarchia patrymonialna to forma rządów, zgodnie, z którą władca traktuje państwo
jak swoją własność; państwo to ojcowizna, którą ojciec przekazuje swojemu synowi lub
synom;
b. przykładem takiej monarchii było państwo Mieszka I oraz jego następców; ponieważ
państwo było własnością księcia lub króla, do niego należały: ziemia, lasy, rzeki,
wszystkie dobra naturalne; ludność składała daniny na potrzeby dworu w postaci koni,
bydła, miodu, wyrobów rzemieślniczych lub miała za zadanie wytworzenie określonych
dóbr; stąd do dziś nazwa pewnych miejscowości służebnych, które miały dostarczać
produkty (Złotniki, Szewce), hodowały zwierzęta (Świniary, Kobylniki), wykonywały
określone czynności (Drwale, Piekary).
5) Chrzest:
a. władcy Europy Środkowo-Wschodniej mogli przyjąć chrześcijaństwo w obrządku:
- łacińskim – od papieża lub Rzeszy Niemieckiej,
- greckim – z Bizancjum,
jednak dopiero rozłam w kościele chrześcijańskim w połowie XI wieku przypieczętował
zwierzchnictwo papieża lub patriarchy i przynależność do dwóch różnych wyznań;
b. Mieszko I podjął decyzję o przyjęciu chrztu, ponieważ coraz częściej jego państwo
było nękane najazdami pod pretekstem chrystianizacji, nowa religia gwarantowała
bezpieczeństwo a także trwalsze zjednoczenie państwa (religia pogańska była bardziej
zróżnicowana, co mogło prowadzić do waśni między plemionami polskimi); ponadto
kościół z duchownymi na czele był przydatny w administrowaniu rozległym państwem;
c. chrzest został przyjęty z rąk czeskich, najprawdopodobniej po to, aby rozbić sojusz
czesko-wielecki; Wieleci, należeli do grupy Słowian Połabskich zamieszkujących
Pomorze na zachód od Odry; wspomagani przez Czechów nękali oni państwo Mieszka
licznymi

najazdami,

sojusz

Czech

z

nowo

ochrzczonym

państwem

zrywał

dotychczasowe porozumienia z pogańskimi mieszkańcami Pomorza; twierdzenie, że
Mieszko przyjął chrzest z rąk Czeskich w obawie przed uzależnieniem od Rzeszy
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Niemieckiej jest mało prawdopodobne, ponieważ w omawianym okresie państwa Europy
Zachodniej uznawały zwierzchność cesarza, także Czechy;
d. w 966 r. Mieszko I przyjął chrzest wraz z grupą wojów, reszta społeczeństwa
pozostała wyznawcami dawnych pogańskich religii; stopniowo jednak prastare obrzędy
były zamieniane na święta chrześcijańskie;
e. na znak sojuszu Mieszko poślubił czeską księżniczkę Dobrawę;
f. pierwsze biskupstwo na ziemiach polskich powstało w Poznaniu w 968 r.; na jego
czele stał biskup Jordan podlegający bezpośrednio papieżowi;
g. przyjęcie nowej religii skutkowało nawiązaniem kontaktów ze światem Zachodu (jak
równy z równym), z tradycją i kulturą łacińską; w państwie Piastów zaczęło
obowiązywać prawo, jak na zachodzie Europy, pojawił się język oraz pismo łacińskie;
w sztuce i budownictwie zaczęto nawiązywać do trendów obowiązujących w innych
państwach chrześcijańskich; unowocześniono gospodarkę, wprowadzając nieznane
sposoby uprawy ziemi czy narzędzia, rozbudowano administrację, a książę wzmacniał
swoją władzę w oparciu o autorytet kościoła.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Mieszko_I#/media/File:Matejko_Christianization_of_Poland.jpg

6) Bitwa pod Cedynią:
a. w 972 r. Mieszko I powstrzymał ekspansję margrabiego łużyckiego Hodona na ziemie
polskie; ponieważ doszło do bitwy między sojusznikami cesarza, obaj zostali wezwani
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przed jego oblicze; cesarz pozwolił Mieszkowi zatrzymać Pomorze, natomiast jego syn
Bolesław został odesłany na dwór cesarski.
7) Dagome iudex:

https://pl.wikipedia.org/wiki/Mieszko_I#/media/File:Polska_960_-_992.png

a. najstarsze polskie źródło, powstałe ok. 991 r., w którym Mieszko I oddawał swoje
państwo pod opiekę papieża; miało ono na celu osłabienie zależności państwa Mieszka
od cesarstwa; na jego podstawie można określić granice kraju; najstarszy znany odpis
pochodzi z XI w.
8) Inne źródła (opowiadające o początkach państwa Piastów):
a. Geograf Bawarski – nota sporządzona przez anonimowego mnicha ok. 845 r.
w Ratyzbonie dla króla Ludwika Niemca; zawierała informacje o plemionach i ich
grodach, zamieszkujących ziemie na wschód od Łaby i na północ od Dunaju, czyli
o Słowianach Zachodnich;
b. relacja Ibrahima ibn Jakuba została umieszczona w XI-wiecznej Księdze dróg
i królestw hiszpańskiego pisarza Al-Bekriego; jest to relacja z podróży do krajów
słowiańskich w 965-966 r.;
c. Kronika Thietmara – kronika spisana przez biskupa merseburskiego w latach 10121018; zapisy dotyczą historii Polski i Niemiec od końca IX do początku XI wieku;
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d. Kronika Kosmasa – kronika spisana przez praskiego kanonika od 1110 do 1125 roku;
duchowny opisał dzieje Czech od czasów legendarnych aż do początku XII wieku;
widnieją tutaj także zapisy dotyczące państwa Piastów i Rzeszy Niemieckiej;
e. Powieść minionych lat – ruski latopis od czasów Ruryka do XII wieku; tekst powstał
ok. 1113 r., a jego autorstwo przypisuje się mnichowi Nestorowi; także tutaj można
znaleźć informacje dotyczące historii Polski;
f. Kronika Anonima, tzw, Galla – pierwsza polska kronika spisana między 1113
a 1116 r. przez anonimowego mnicha; opowiada o dziejach państwa Piastów od
legendarnych początków po panowanie Bolesława Krzywoustego;
g. Kronika Polska – spisana na polecenie księcia Kazimierza II Sprawiedliwego przez
biskupa krakowskiego Wincentego Kadłubka; obejmuje dzieje państwa od czasów
starożytnych po 1202 r.

5
źródło: www.know-howhistoria.pl
wszelkie prawa zastrzeżone – do wykorzystania jedynie w celach niekomercyjnych

