NOTATKA

Kryzys i odbudowa państwa Piastów w XI wieku.

1) Panowanie Mieszka II:
a.

jeszcze za panowania Bolesława Chrobrego Mieszko Lambert poślubił Rychezę, córkę

palatyna reńskiego, co zbliżyło Piastów z rodziną cesarską (palatyn Ezzon był szwagrem
Ottona III);
b.

Mieszko, podobnie jak jego ojciec Bolesław, aby zostać księciem musiał pokonać

braci; następnie wypędził ich z kraju, a 25 grudniu 1025 roku koronował się na króla
Polski;
c.

próby kontynuacji polityki

ojca zakończyły się porażką; Mieszko

poparł

przeciwników cesarza niemieckiego Konrada II oraz zorganizował wyprawy łupieżcze na
Saksonię w 1028 i w 1030 r.;
d.

nieudane najazdy zachęciły cesarza Konrada II do zawarcia sojuszu przeciwko

polskiemu królowi z władcą Rusi Jarosławem Mądrym oraz księciem czeskim
Oldrzychem/ Uldarykiem; w 1031 r. trzej sąsiedzi najechali na ziemie polskie, Mieszko
uciekł do Czech, gdzie został okaleczony (kastracja), a jego brat Bezprym przejął władzę;
ziemie zdobyte przez Chrobrego zostały utracone;
e.

Bezprym zmarł w nie do końca wyjaśnionych okolicznościach w 1032 r.; na mocy

porozumienia zawartego z cesarzem, Mieszko II powrócił do Polski, musiał jednak
podzielić państwo między siebie, swojego brata Ottona oraz kuzyna Dytryka; zrzekł się
także korony królewskiej, prawdopodobnie uznając zwierzchność cesarza; w następnym
roku zmarł Otton, a Mieszko przejął jego dzielnicę; niedługo potem wypędził Dytryka
stając na czele zjednoczonego państwa; zmarł w 1034 r.
2) Rządy Kazimierza Odnowiciela:
a.

władzę po Mieszku II przejął jego syn Kazimierz, nazywany później Odnowicielem;

b.

swoje rządy rozpoczął od umocnienia władzy centralnej, co spotkało się

z ostrym sprzeciwem polskich możnowładców; chciał także ograniczyć wpływy matki
Rychezy na prowadzoną przez siebie politykę;
c.

możni zbuntowali się przeciw królowi; ok. 1037 r. doszło do powstania ludowego,

czyli pogańskiej reakcji ludności, niezadowolonej z przyjęcia religii chrześcijańskiej
i wciąż rosnących danin na rzecz dworu i kościoła; wspomniane wydarzenia doprowadziły
do zniszczenia struktur państwowych, powrócono do starych wierzeń; na Mazowszu
powstało samodzielne państwo jednego z możnych – Miecława;
d.

książę został wygnany na Węgry, następnie wyjechał do Niemiec;
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e.

w 1039 r. książę czeski Brzetysław najechał na ziemie polskie; zdobył Gniezno, skąd

wywiózł relikwie św. Wojciecha, a w drodze powrotnej przyłączył do swojego państwa
Śląsk;
f.

cesarz, widząc rosnącą potęgę księcia czeskiego, postanowił pomóc Kazimierzowi

w odzyskaniu polskiego tronu; centrum władzy, ze względu na zniszczenia
w Wielkopolsce, przeniesiono do Krakowa; Małopolska zyskała na znaczeniu;
g.

kolejne lata rządów Kazimierza to stopniowa odbudowa państwa; do śmierci w 1058 r.

odzyskał Mazowsze, Śląsk i Pomorze Gdańskie; zgodził się także płacić za ziemię śląską
trybut dla władcy Czech.
3) Polityka i podboje Bolesława Śmiałego:
a.

w 1058 r. władzę w Polsce przejął syn Kazimierza Odnowiciela Bolesław Szczodry,

nazywany później Śmiałym;
b.

książę dążył do wzmocnienia państwa i uniezależnienia go od sąsiadów; odmówił

płacenia trybutu ze Śląska dla państwa czeskiego; angażował się w spory dynastyczne na
Węgrzech oraz na Rusi, popierając kandydatów antyniemieckich; w 1069 r. przyłączył
utracone przez Mieszka II Grody Czerwieńskie;
c.

Bolesław Śmiały w sporze o inwestyturę między papieżem a cesarzem poparł papieża

Grzegorza VII, dzięki czemu odnowił metropolię gnieźnieńską oraz uzyskał zgodę na
koronację w 1076 r.; był trzecim władcą, który państwo piastowskie podniósł do rangi
królestwa;
4) Konflikt króla z biskupem:
a.

częste wyprawy króla za granicę zachęciły możnych do wszczęcia powstania przeciw

władcy; na czele buntowników miał stać biskup krakowski Stanisław ze Szczepanowa;
b.

w 1079 r. Bolesław powrócił z wyprawy na Ruś, aby ukarać zdrajców śmiercią;

zgodnie ze średniowiecznym prawem ciała buntowników ćwiartowano, tak też uczyniono
z ciałem biskupa; ostra próba rozliczenia zdrajców króla spotkała się ze sprzeciwem
społeczeństwa oraz wybuchem wojny domowej, którą władca przegrał; Bolesław Śmiały
został zmuszony do ucieczki na Węgry, gdzie w 1082 r. został prawdopodobnie otruty;
c.

polski kronikarz, Wincenty Kadłubek spisując w XIII w. historię państwa Piastów,

przedstawił zupełnie inne fakty zgodnie, z którymi okrutny król dopuścił się morderstwa
na niewinnym i świątobliwym biskupie; pomimo wcześniejszych zapisów mówiących
o winie biskupa, wygrała historia Kadłubka; biskup w 1253 r. został kanonizowany i do
dziś wraz z biskupem Wojciechem jest patronem Polski; wielu historyków dopomina się
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zadość uczynienia względem króla Bolesława i zmian dotyczących kultu grzesznego
biskupa.
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