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WYPRAWA BOLESLAWA II NA POLSKF; (990) A PRZYNALEZNOSC 
POLITYCZNA SL,\SKA W X WIEKU. 

W ZWI,\ZKU Z KSI,\ZKl\ PIOTRA BOGDANOWICZA 1 

„Burzenie mi t6w w nauce jest zawsze oddarn\ przyslug<1, gdyz zbliza 
do jedynej rzeczywistej wartosci w nauce, jak& jest prawda". Oto wyjscio
we zalozenie autora (s. 329), z kt6rym nie spos6b si" nie zgodzic. Jezeli 
nauka historyczna czemukolwiek s!uzy, to zapewne gl6wnie odmitologizo
wywaniu pogl&d6w na przeszlosc. W tej dziedzinie mediewistyka nasza 
moze si" pochwalic znacznymi sukcesami, by wspomniec chocby gruntow
n& rewizj" dawnych pogliid6w na stosunek par\stwa polskiego we wczes
nym sredniowieczu do jego zachodniego s<1siada. Obfity dorobek historio
grafii w badaniu najdawniejszych dziej6w par\stwa polskiego nie moze 
jednak przes!aniac faktu, ze nasza wiedza o politycznych dziejach Polski 
w X w. wci&z jest jeszcze bardzo skromna, a ilosc ustaler\, kt6re mog<1 li
czyc na utrzymanie si<; w nauce przez czas dluzszy, zdaje si,; pozostawac 
w stosunku odwrotnie proporcjonalnym do liczby ma!o uzasadnionych, ale 
cz,;sto jakze blyskotliwych hipotez, nie tyle wzbogacajiicych nasz,1 wiedz,; 
o epoce, ile mnoziicych tylko literatur<; przedmiotu. Jak malo osta!o si<; 
bowiem z zakwestionowania daty 963 r., tak malo ostanie si,; - mam na
dziej<; - z subtelnych rozwazar\ o zagranicznej „metryce chrztu" Mie
szka I i wielu tym podobnych ambitnych „rewizji"? 

0 politycznych dziejach Polski w X w. mamy tak malo informacji 
ir6d!owych, ze praktycznie kazdy pogliid przyjmowany w nauce, a do nich 
si<; odnoszqcy, przy dobrej woli moze byc zakwestionowany, uznany za 
mit przez jakiegos historyka. Nie dziw wi<;c, ze sytuacja ta kusi wci&z 
nowych badaczy i pojawiaj<1 si<; r6zne publikacje, rewidujiic ten, czy inny 
prawdziwy lub rzekomy „mit". Obecnie mamy do czynienia z pr6b& oba
lenia pogliidu, a raczej calej grupy pogliid6w o przynaleznosci poludnio
wych ziem polskich wraz ze Sliiskiem do Czech w X w. 

,,Przypuszczamy, ze panowanie Piast6w obj<;lo byc moze Sliisk i p6z-

1 P. Bog da n o w i c z, PrzynateZno§C polityczna Stqska w X wieku. Dzieje 

probtemu oraz pröba jego rozwiqzania, WroclaW - Warszawa - Krak6w 1968, 

ss. 358. 
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meJSZq Malopolsk,: juz za czas6w wielkomornwskich ... " - oto wniosek, 
jaki P. Bogdanowicz wyprowadza ze swoich badan (s. 326). Przeprowadza 
je w dw6ch plaszczyznach. W pierwszej cz,:sci ksiqzki (s. 7-268) referuje 
,,status quaestionis", jak przedstawia si,: on w ogromnej zaiste wieloj,:zycz
nej literaturze zagadnienia, pocz,iwszy od J. Lelewela i koncz,ic na K. Ty
mienieckim. Wiedzie go to do zreasumowania dyskusji (s. 266-268) uza
sadniaj,icego podj,:cie tematu od nowa oraz og6lnych spostrzezen o jej 
przebiegu '· Dopiero w drugiej cz,:sci ksi,izki, zatytulowanej „Pr6ba roz
wi,izania problemu" (s. 271-329) przyst,:puje autor do badan zr6dlowych. 

Centralne miejsce zajmuje w nich analiza relacji Thietmara (IV, 11-
13) o wypadkach 990 r. Poniewaz stanowi ona podstaw,: do calej wznie
sionej przez autora konstrukcji, na niej winnismy tez skupic nasz,i uwag,:. 
Od akceptacji b,idz odrzucenia propozycji P. Bogdanowicza w tej sprawie 
zalezy bowiem uznanie za s!uszne, b,idz odrzucenie wszystkich jego dal
szych wniosk6w sk!adaj,icych si,: na now,i koncepcj� w sprawie politycz
nej przynaleznosci Slqska w X w. 

Tekst Thietmara rozpoczyna si�, jak wiadomo, od s!6w: ,,Eo tempore 
Miseco et Bolizlavus inter se dissonantes multum sibi invicem nocue
runt" '· Wed!ug autora „lakonicznosc ... tego zdania, eufemizm jego wy
raz6w i owa »wzajemnosc strat« nie daj,i si,: jakos pogodzic z powszechnie 
przyj�t,i jego interpretacj,i" (s. 274), mianowicie t,i, ze chodzi tu o wojn,: 
czesko-polsk,i. Wyraza on pogl,id, ze slowa uzyte przez niemieckiego dzie
jopisa nie swiadcz,i o wojnie (s. 275). Mozna by nawet z tym si,: zgodzic, 
jednak tylko wtedy, gdyby nie istnialy dalsze zdania relacji, bowiem po
j,:cie sporu czy konfliktu jest bez w,itpienia szersze od jednej z jego 
form - wojny. 

Nalezy jednak zwr6cic uwag,: na funkcj,: wspomnianego zdania w kon
tekscie relacji Thietmara. Opowiada! on bowiem poprzednio (IV, 10) o Teo
fano, teraz wi,:c, przechodz,ic do nowego tematu, w cytowanym zdaniu za
powiedzia!, o czym b�dzie mowa. W dalszych zdaniach rozwin,il tez swojq 
opowiesc. Juz w nast,:pnym wyjawil niedwuznacznie, o jakie to spory 
chodzilo, skoro zrelacjonowal, jak to Boleslaw czeski pozyskal „auxilium" 
Lucic6w, zaS Mieszko „adiutorium" ze strony samej cesarzowej. JeZ:eli zaS 

2 Autor prezentuje tu (s. 272---273) pr6bkt: bardzo niefortunnej argumentacji. 

Twierdzi bowiem, :ie jednolitoSC poglc1d6w w obchodz&cej go sprawie w hisitorio

grafii czeskiej i niemieckiej Swiadczy o ich tendencyjnoSci, z.a.S istnienie rozbiei

nych stanowisk w nauce polskiej - o jej obiektywizmie. JeZeli wiE:C np. nauka 

polska zgodnie twierdzi, i:e w 1000 r. Boleslaw Chrobry uzyskal utworzenie, zgodnie 

z prawem, niezalei.nej metropolii, zaS w niemieckiej s& eo do tego r6Zne zdania, 

wedle przyj�tego przez autora modelu rozumowania naleZy uznaC, Ze polscy his

torycy Sc:l tu tendencyjni, zaS niemieccy obiektywni! 
3 Kronika Thietmara, z tekstu lacillskiego przetlumaczyl ... M. Z. Je d 1 i c k i, 

PoznaJ\ 1953, 1. IV, c. 11, s. 159 (tekst laciiiski). 
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jakis w!adca prosi kogos o zbrojne posi!ki, to niechybnie czyni to nie -
jak S'!dzi autor - ,,dla zaszachowania i nastraszenia przeciwnika" - cho
ciaz tego z g6ry wykluczyc nie mozna - ale najcz�sciej z powodu przed
si,:branych przygotowan do wojny. 

Dla podparcia swej interpretacji P. Bogdanowicz powo!uje si,: na tekst 
Annales Hildesheimenses, kt6re pod 990 r. donosz'I, ze Mieszko i Boles!aw 
„gravibus inimiciciis inter se conflixerant" 4. Slowa te, wedlug autora, ,,nie 

oznaczaj'I jeszcze wojny". Wiadomo jednak, ze termin „conf!ixere" by

wat w6wczas ch�tnie uzywany na oznaczenie walki zbrojnej. Skore tedy 
lakonicznosc tekstu annalistycznego nie pozwala na blizsze zbadanie niu
ans6w znaczeniowych, jakich uzy! pos!uguj'lc si,: tym s!owem autor tekstu 
zr6d!a, interpretacja, ze m6wi ono o konflikcie niewojennym, jest r6wnie, 
jesli nie mniej, uzasadniona jak interpretacja tradycyjna uznaj'lca, ze cho
dzi tu o konflikt wojenny. Tak tedy tekst Annales Hildesheimenses sam 
przez si,: nie moze podeprzec koncepcji P. Bogdanowicza. 

Wr6cmy do relacji Thietmara (IV, 11). Cztery „legiones" Sas6w - kt6-
. re na pewno nie liczy!y az 4 tysi'!Ce ludzi, jak przyjmuje za R. Köpkem, 

a wbrew ca!ej literaturze historyczno-wojskowej, nasz autor (s. 276) -
wys!anych zapewne z Magdeburga na pomoc Mieszkowi I na OW'I „niewoj
n,:'' spotka!o si,: niespodziewanie w kraju S!upian z oddzia!ami prowadzo
nymi przez w!adc,: czeskiego 5

• Obecnosc Niemc6w w tym w!asnie miejscu 
!atwo jest wyt!umaczyc: pod'lzali oni starym, doskonale znanym szlakiem, 
wiod'lcym od Magdeburga w kierunku na Luk6w i Chociebuz, sk'ld wiod!y 
do Polski az trzy ucz,:szczane drogi 6

• Obecnosc Czech6w w kraju S!upian 

" Annales Hildesheimenses, ed. G. W a i t z (Scriptores Rerum Germanicarum 
in usum scholarum, Hannover 1878, s. 25). 

5 Por. A. Na d o 1 s k i, Polskie sily zbrojne w czasach Boleslawa Chrobrego. 

Zarys strategii i taktyki, t.6dZ 1956, s. 18 nn.; t e n Z e, Potskie sily zbro;ne i sztuka 
wojenna w poczq.tkach pa.11.stwa polskiego (Poczc4:tki Paflstwa Po l skiego. K si�ga 
Tysiijclecia, t. I, Poznafl 1962, s. 187-211); B. Mi S k i e w i c z, Studia nad obronq. 
polskiej granicy zachodniej w okresie wczesnofeudalnym, Poznafl 1961, s. 169 nn.j 

A. F. Gra bs k i, Potska sztuka wojenna w okresie wczesnofeudalnym, Warszawa 
1959, s. 50 n.; P. Ch o c, S meCem i §titem. Ceske rane feudtilni vojenstvi, Praha 
1967, s. 36 nn., 93 nn.; A. F. Grabs ki - A. Na d o 1 s k i, Wojskowo§t polska 

w okresie wczesnofeudalnym (do roku 1138) (Zarys dziej6w wojskowoSci pol skiej 
do rok u  1864, t. I, Warszawa 1965, s. 29). 

1 H. M u n d t, Die Heer- und Handelstrassen der Mark Brandenburg vom Zeit
alter des ostdeutschen Kolonisation bis zum Ende des 18. Jahrhunderts, Berlin 
1932, s. 40 n.; W. Lipp e rt, Cottbus als Knotenpunkt von Handelsstrassen im 
14. Jahrhundert (Niederla usitzer Mittheil ungen, t. III, 1894, s. 73-77); G. H a t z, 
Zur mittelalterlichen Münzgeschichte der Niederlausitz (Ha mburger Beiträge zur 
Numi s matik, Ne ue Folge, t. VIII, 1954, s. 255-256, 270-272); K. P i e r  a d  z'k a, 
Zwiqzki handtowe l.u:iyc ze Stqskiem w dawnych wiekach (Sob6tka, R. IV, 1949, 
s. 89-104); A. F. Gra bs ki, Boleslaw Chrobry. Zarys d.tiej6w politycznych i woj
skowych, wyd. 2, Warszawa 1966, s. 154. 
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tlumaczylaby si� zapewne tym, :i:e Boleslaw wyprowadzil swoje wojsko 
z Czech w kierunku na p61noc po to, aby pol<1czyc si� ze swymi poganski
mi sojusznikami, a nast�pnie uderzyc na Polsk� z zachodu. Wbrew zdaniu · 
P. Bogdanowicza (s. 275) wcale nie wiemy, czy Boleslaw II „zalatwil" so
bie spraw� uzyskania posilk6w wczesniej, ni:i: zdolal to uczynic Mieszko, 
bowiem z tekstu relacji Thietmara wcale nie wynika, aby Lucice znajdo
wali si� przy boku wladcy czeskiego w6wczas, kiedy napotkal on na swojej 
drodze oddzialy Niemc6w. 

Nie rozumiem zupelnie wniosk6w, jakie autor wysnul z okolicznosci 
wielce w swietle zr6dla prawdopodobnej, ze Sasi nie spodziewali si� wcale 
nopotkac Czech6w na swojej drodze. Mialoby to rzekomo swiadczyc, ze 
nie slysz�Ü oni ponoc o tocz<1cej si� (!) rzekomo wojnie. ,,Nieprzewidywa
nie ewentualnego spotkania si� z Czechami nie zdaje si� swiadczyc, by 
Sasi slyszeli o bezposredniej akcji wojennej mi�dzy stronami. Gdyby bo
wiem wiedzieli o tocz<1cych si� dzialaniach wojennych, musieliby ... liczyc 
si� z ewentualnosci<1, iz Boleslaw II b�dzie staral si� im przeszkodzic w po
l<1czeniu si� z silami ksi�cia polskiego " (s. 276). Wystarczy nam rzut oka 
na map�, aby zakwestionowac cale to rozumowanie. Sasi ci<1gn�li przez 
wlasny kraj i skoro pod<1:i:ali na pomoc Mieszkowi przeciwko Czechom, 
przynajmniej ich dow6dcy musieli wiedziec, po eo ich wyslano. Nie pos<1-
dzajmy te:i: ani Gizylera, ani jego towarzyszy o nieznajomosc geograficzne
go polozenia Czech. Nawet gdyby wiedzieli oni o rozpocz�ciu dzialan wo
jennych, nie musieli wcale wiedziec, a nawet przypuszczac, :i:e oddzialy 
czeskie S<\ akurat w ziemi Slupian. Moglyby byc r6wnie dobrze gdzie in
dziej, np. pod Krakowem! A przecie:i: nie mamy :i:adnego dowodu na to, 
:i:e walki mi�dzy Czechami a Polakami ju:i: si� toczyly! 

Zgola inne - niz P. Bogdanowicz - wypadnie nam wysnuc wnioski 
z okolicznosci, :i:e spotkanie wojsk saskich z czeskimi w kraju Slupian na
st<1pilo dnia 13 VII 990 r. Znany pogl<1d K. Schünemanna o tym, ze wa
runki topograficzne na pograniczu polsko-niemieckim ograniczaly w zasa
dzie podejmowanie dzialan wojennych na szersz<1 skal� do okresu p6znego 
lata i wczesnej jesieni, rozwini�ty przez innych badaczy 1, nie mo:i:e -
moim zdaniem - stanowic przeslanki dla nast�puj<1cego wniosku: ,,Przy 
6wczesnych szlakach (trudno m6wic o drogach) [sie! - A. F. G.] i srod
kach komunikacyjnych, a takze sposobach wojowania (koniecznosc zdoby
wania grod6w) jest zupelnie nieprawdopodobne, by w przeci<1gu jednego 
miesi<1ca (czy nawet dw6ch) mo:i:na bylo zdobyc chocby jeden kraj, a tym 
bardziej dwa lub trzy (ziemi� krakowsk<1, Sl<1sk, a nawet moze i Mora
wy)" (s. 276-277). P o p i e r  w s z e - nie wolno nam zapominac o ta-

7 Por. wymienione w przyp. 5 prace A. Nadolskiego, B. MiSkiewicza, P. Choca 
i moje. 
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kich oczywistych faktach, ze np. wyprawa Henryka II na Czechy w 1004 r. 

wyruszy!a z Magdeburga okolo 15 sierpnia, zas 8 wrzesnia Praga byla juz 

zaj�ta •, ze w 1005 r. Henryk II wyruszyl na Polsk� 16 sierpnia, a 22 wrze

snia byl w Mi�dzyrzeczu ', ze Boleslaw Chrobry w 1018 r. stal 22 lipca nad 

Bugiem, a 14 sierpnia Kij6w juz byl zaj�ty 10 - a wi�c o tym, ze nawet 

wielkie wyprawy wojenne koncz11ce si� podporz11dkowaniem jakiegos kra

ju (1004, 1018) trwaly w tych czasach nieraz miesi11c lub dwa. Taki byl tez 

czas trwania wi�kszosci niemieckich wypraw na Polsk� w XI i XII w. jak 

wskazuje na to tabelka opracowana w oparciu o odpowiednie informacje 

zr6dlowe: 

Wyprawa z roku 

1005 

1007 

1010 

1012 

1015 

1017 

1109 

1146 

1157 

Czas j ej trwania 

sierpieit - wrzesieil 

lato 

sierpieTl - wrzesiel1 

lipiec - sierpien 

lipiec - wrzesiel1 

lipiec - wrzesiel1 

lipjec - sierpien 

lipiec - sierpien 

lipiec - sierpiel1 11 

P o  dr u g i e - nawet pobiezna orientacja w problematyce wojsko

wej tego okresu dziej6w 12 prowadzi do stwierdzenia, ze podb6j jakiegos 

kraju odbywal si� w6wczas zgola inaczej, niz to sobie autor wyobraza. 

Nie znam wypadku, aby wszystkie grody na podbijanym obszarze stawia

ly nieprzyjacielowi op6r i aby ten usilowal je wszystkie zdobywac. D11zyl 

on bowiem najcz�sciej do rozbicia wojska przeciwnika w bitwie i ci11gn11! 

na gr6d b�d11cy siedzib11 wladcy, stolicq danego kraju, uni'kaj11c wdawania 

si� w b6j o pomniejsze grody, chyba ze chodzilo o zapewnienie sobie bez

piecznego odwrotu lub spokoju na zapleczu. Inaczej oczywiscie przebiega

ly wyprawy lupiezcze. D!atego brak podstaw do przypuszczen, ze walka, 

jak11 mögt Mieszko I stoczyc z Czechami o jakies terytorium, miala prze

biegac inaczej i ze doszloby wtedy do stawienia oporu przez az kilkadzie

si11t grod6w. P o  t r z e c i e - autor nieslusznie - moim zdaniem -

e Thietmar
1 

1. III, c. 10, s. 329, c. 13, s. 333. 
11 Thietmar, 1. VI, c. 19, s. 341, c. 27, s. 353. 
10 Thietmar, 1. VIII, c. 31-32, s. 621. 
11 TabelkE: tE: oglosilem w popula-rnej ksütZeczce: Boieslaw Krzywousty 1085-

1138, Warszawa 1968, s. 67. 
1� Par. zwlaszcza A. Na d o 1 s k i, Poiskie sily zbrojne w czasach Boleslawa 

Chrobrego, passim oraz inne prace wojs'kowo-historyczne cytowane w przypisie 5. 
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przypisuje zwolennikom tradyeyjnej tezy o niedawnym odpadni�ciu od 
Czeeh ealosei lub ez�sci ziem poludniowo-polskieh pogliid, jakoby te przy
puszczalne wydarzenia musialy si� dokonac akurat w 990 r. Siidzi on, ze 
gdyby dzialy si� wezesniej, to zadziwiajiice byloby tak p6zne odwolanie 
si� Boleslawa do pomocy swoieh sprzymierzenc6w, a zwr6eenie si� Mie

szka o posilki do eesarzowej byloby „posuni�ciem anaehronistyeznym" 
(s. 277). Skiid wiadomo, kiedy Boleslaw zwr6cil si� do Lucie6w? Jest znaez
nym uproszczeniem siidzic, ze wyprawy odwetowe musiano w6wczas orga
nizowac natychmiast po niepomyslnyeh wypadkaeh wojennych. Przypom
nijmy, ze zbrojna interwencja Henryka II w Czeehach nastqpila w ponad 
rok po obj�ciu tarn wladzy przez Chrobrego ", niemiecka wyprawa na Pol
sk� w 1015 r. byla odwetem za stanowisko zaj�te przez Boleslawa podezas 
wyprawy wloskiej Henryka II, kt6ra miala miejsce wiosnii 1014 r.,. Od
wet za niepowodzenia z 1015 r. Henryk II staral si� wzil1c dopiero w dwa 
lata p6zniej itd. Mozemy sluzyc przykladami wypraw odwetowyeh, kt6re 
nastiipily w kilka lub kilkanaseie lat po poprzedniej wojnie. 

Wr6cmy do krytyki eytowanego zdania P. Bogdanowicza. Nalezy pod
mese p o e z w a r  t e, ze nie wytrzymuje krytyki argument ex silentio 
zr6del, kt6rym posluzyl si� autor twierdziic jakoby „bylo zadziwiajiiee, 

gdyby latami tocziiea si� '[sie! - A. F. G.], ogromne terytoria obejmujiiea 
wojna '[wszystko to jest oczywiseie wlasnym domyslem autora, kt6ry siidzi 
ze tak wlasnie winni rozumowac zwolennicy koneepcji tradyeyjnej -
A. F. G.] nie zwr6eila absolutnie niezyjej uwagi ... " (s. 277). Idiie t:i drog:i 
rozumowania mozna tak samo np. uzasadniac pogl:id, ze skoro nikt przed 
963 r. nie pisal o panstwie polskim, tedy nalezy uznac, iz nie bylo go 
weale. 

Po spotkaniu si� Sas6w w ziemi Slupian z oddzialami czeskimi doszlo 
do obustronnego porozumienia 1•. Kronikarz opowiadal, ze ludzie z otocze
nia Boleslawa naklaniali go, ,,ut nullum de nostris vivum sineret abire", 
a wi�e, by potraktowal Sas6w jako wrog6w i wydal im bitw�. Wskazuje 
to na zapal wojenny niekt6ryeh sposr6d Czeeh6w. Niejaki „miles Slopan" 
odzegnal jednak ksi�cia od dania posluehu takim glosom, ponoc wysuwaj:ie 
jako argumenty - narazenie si� na przyszlosc Sasom, trud bitwy, jak:i 
nalezaloby stoczyc, a wreszeie w zwi:izku ze stratami, jakie Czesi nieehyb
nie by w niej poniesli, takze niebezpieezenstwo, jakie zagrazaloby mu 
w6wezas ze strony Mieszka (sed si tibi hodie victoria evenit, sie prosterne
ris, ut fugiendo Miseeonem inimicum et continuo persequentem vix aut 
nequaquam evadas ... ). Przytoezony fragment zdania Thietmara wskazuje, 

n Thietmar, 1. V, c. 29, s. 291, c. 30, s. 293; 1. VI, c. 10, s. 329. 

u Thietmar, 1. VII, c. 4, s. 469. 

1r; Thietmar, 1. IV, c. 12, s. 161, 163. 
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:i:e ehodzilo o nie innego, jak majqee nastqpic stareie zbrojne z Mie

szkiem, a wi�e nie innego, jak wojn�. 

Dlaezeg6:i: to wojsko Boleslawa II ma, zdaniem P. Bogdanowicza, gdy

by przyjf!c zwalczanf! przez autora koncepcj�, koniecznie stanowic „armi� 

pobitii", wyzutf\ ,,z olbrzymiej cz�sci ojczyzny", niemal wypartq z wlasne

go kraju? Nikt, kto stykal si� z problematykii wojskowo-historycznii tych 

czas6w, nie uzna1 Ze, nawet gdyby armia czeska stosunkowo niedawno zo

stala powa:i:nie pobita, Boleslaw niebawem po kl�see nie zdotalby wysta

wic nowych doborowych oddzia16w zbrojnych. Co si� tyczy Bolestawa 

Chrobrego czy Henryka II, to obaj potrafili ezynic tak niejednokrotnie 

podczas licznych, toczonych przez siebie wojen. Podstawy rekrutacji i or

ganizacja wojska byly w6wezas odmienne, ni:i: p6zniej i zapewniaty szyb

kie i sprawne uzupelnianie strat w ludziach, i wystawianie nowych od

dzial6w. A zatem z faktu, :i:e Czesi rwali si� w 990 r. do walki, nie mo:i:na 

wysnuc :i:adnyeh wniosk6w eo do tego, ezy i z jakim szcz�sciem wojowali 

oni przed paroma miesiiicami czy rokiem. 

Rozwa:i:ania P. Bogdanowicza o tym, :i:e Czesi - skoro niedawno mie

li poniesc znaczne straty terytorialne - nie powinni by byli wykazywac 

tyle animuszu (s. 277) mo:i:na poddac krytyee nie tylko z wy:i:ej wskaza

nych powod6w, lecz tak:i:e z punktu widzenia psychologii wojennej, skoro 

autor milcziico zaklada, :i:e niepowodzenia w walce muszii prowadzic do 

utraty ducha i apatii, zniech�cenia :i:olnierzy. Wiemy dobrze, :i:e ez�sto by

wa wr�cz przeciwnie, nie tylko zresztii w X czy XI w., jak na to wska

zujii np. dzieje wojen polsko-niemieekich, ale i dzis, na naszych oczach, 

o ezym przekonujii nas dzieje konfliktu arabsko-izraelskiego po wojnie 

1967 r. 

Sasi zawarli z Czechami pok6j. Autor wypowiada tu sluszny pogliid, 

:i:e dziejopis lub jego informator uwa:i:ali dotychczasowy stan pomi�dzy 

stronami za stan wojenny (s. 278). Jak wiadomo, wtadca Czech opowie

dzial si� przed laty, podobnie jak i Mieszko I, przeciwko Ottonowi III, 

a po stronie Henryka bawarskiego 16• Podczas kiedy wladea Polski rychto 

przeszedl do obozu Ottona, Boleslaw trwal w swej wrogiej postawie wo

bec nowego wladcy Niemiec jeszcze dlu:i:ej, ni:i: przyw6dca opozycji ba

warskiej, czego dowodzii m. in. takie fakty, jak czasowe opanowanie przez 

Czech6w marchii misnienskiej i p6zniejsze wyprawy niemieckie na Cze

ehy. W 990 r. Mieszko I i Boleslaw II powstawali tedy w zgola odmien
nym stosunku do Niemiec 17• Rezultatem zwiiizk6w mi�dzy Ottonem III 

111 Z. Wo j c i e c h o w s k i, Mieszko I i powstanie pari.stwa polskiego, Torull 
1936, s. 33 nn.; J. W i da je w i c z, Polska i Niemcy w dobie panowania Mieszka I, 
Lublin 1953, s. 93 nn.; G. Lab u da, Studia nad poczqtkami pari.stwa polskiego, 

Poznall 1946, s. 341 nn. 
n L a b u d a, Studia, s. 346. 
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i Mieszkiem jest wyslanie przez Teofano posilk6w saskich ksi�ciu Polski. 
Zatem strony, kt6re spotka!y si� w kraju S!upian, znajdowaly si� w s t a
n i e w o  j n y najpierw jako wojska wrogich sobie w tym czasie monar
ch6w, a dopiero w konsekwencji tego jako wojska majiice sprzeczne zada-
nia w stosunku do wladcy Polski. 

Stan ten wyjasnia okolicznosci pokoju zawartego mi�dzy Sasami a Cze
chami. To wcale nie „znaczna przewaga wojskowa Boles!awa II", w kt6rii 
sam autor zresztii chyba nie wierzy, gdy:i: przedtem m6wi! (s. 276) o mili
tarnych walorach oddzial6w niemieckich, i o kt6rej nie swiadczy wcale 
Thietmar (przypomnijmy s!owa rycerza S!opana), ani nie „znakomita, zgo
la niepokl�skowa postawa jego rycerzy" (s. 278) warunkowaly, :i:e Sasi zgo
dzili si� zawrzec pok6j, kt6rego warunki nie byly zn6w tak bardzo dla 
nich upokarzajiice. Za cen� niewypelnienia rozkazu cesarzowej i niedostar
czenia bezposredniej zbrojnej pomocy Mieszkowi, ksi�ciu, co do kt6rego 
panowie wschodnioniemieccy nie :i:ywili najmniejszych sympatii 18 - i zgo
dy na mediacj� mi�dzy wladcami Czech i Polski, o czym wyraznie m6wi 
kronikarz (a czego autor nie dostrzega), uzyskali p o k  6 j d 1 a s i e b  i e 
i s w e g o k r a j u, a wi�c cos dla nich bardzo cennego, jesli pami�ta
my o niedawnych walkach niemiecko-czeskich i sojuszu czesko-lucickim. 
Wynika tedy, :i:e to n i e  s t r o n a n i e m i e c k  a, a 1 e w ! a s n i e 
s t r o n a  c z e s k a  c z y n i ! a  w 6 w c z a s  w i � k s z e  u s t � p s t w a  
i :i:e nie Sasi ul�kli si� Boleslawa i jego niezwyci�:i:onych oddzial6w, ale 
Czesi. Skoro Czesi zorientowali si� w sytuacji i zobaczyli, :i:e oddzialy nie
mieckie ciiignii na pomoc Mieszkowi, w obawie, aby nie doszlo do rozsze
rzenia si� konfliktu, by nie przeksztalcil si� on w wojn� niemiecko-polskii 
przeciwko Czechom, w y s t ii p i  1 i z o f e r  t ii u r  e g u 1 o w an i a 
w p r z y j a z n y m d u  c h u s w y c h s t o s  u n k 6 w, jesli nie z Niem
cami w og6le, to przynajmniej Sasami, w zamian za nieprzystiipienie tych 
ostatnich do dziatan wojennych i obietnic� pomocy w pertraktacjach 
z Polskii. Tak wi�c nie Sasi z Czechami, ale przede wszystkim Czesi mu
sieli si� liczyc z Sasami, i to bardzo, do tego stopnia, :i:e zaoferowali im po
wa:i:ne ust�pstwa i zgodzili si� zrezygnowac ze swych pierwotnych ambit
nych plan6w w stosunku do Polski. 

Zgota inaczej rysuje si� nam teraz sprawa niemieckiej mediacji w kon- · 
flikcie czesko-polskim. Arcybiskup Gizyler i jego towarzysze, kt6rzy pozo
stali na miejscu po odejsciu wojsk saskich do dom6w, ,,proficiscebatur 
cum eo", tj. wraz z Boleslawem i Czechami, podq:i:yli w kierunku Odry 
(ad Oderam), niechybnie doskonale znanym szlakiem, kt6ry wi6dl z kraju 
S!upian na Krosno. P. Bogdanowicz powiada, :i:e pociiign�li oni „w kierun-

u Por. mojij prac�: Polska w apiniach obcych X-XIII w., Warszawa 1964, 

s. 176 i passim. 
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ku Sl<1ska" (s. 279) i nie ma mi�dzy nami zadnej r6:i:nicy, gdy:i:, jak wiemy 
z badan geograficzno-historycznych i historyczno-wojskowych " droga na 

, Krosno by!a jedynym szlakiem, kt6ry najkr6cej prowadzi! z ziemi Slupian 
nad Odr�. Krosno strzeglo - jak wiadomo - zar6wno przeprawy na 
Wielkopolsk�, jak i dogodnego szlaku na Slqsk, przez Bytom '°· Zgodzic 
si� te:i: trzeba z poglqdem autora (s. 279), :i:e za Odrq czekal Mieszko I. 

Trudno mi zgodzic si� z pogl<1dem, :i:e Boles!aw nie obawial si� ,,wkro
czyc na teren okupowany przez przeciwnika", tj. Mieszka (s. 280). Prze
cie:i: dotychczasowe dzialania czeskie toczy!y si� po lewym brzegu Odry, 
a posiadanie niemieckie rozcü:\galo sie: w6wczas niemal ai do samej wa

rowni krosnienskiej ! Czesi nie stan�li - jak dot<1d - na ziemi Mieszka, 
przeciqgn�li opodal p6lnocnej ru bie:i:y Sla,ska i dopiero teraz stan�li 
u wr6t Polski. Dlatego te:i: nie musieli si� wcale obawiac jakiejkcilwiek za
czepki ze strony Polak6w, jak to slusznie zauwa:i:a autor (s. 280). )\'ie wie
my dok!adnie, gdzie i kiedy dol<1czyli da Czech6w Lucice, o kt6rych glu
cho bylo w relacji Thietmara o spotkaniu w kraju Slupian. Mo:i:e po!<1czyli 
si� z Czechami podczas ich marszu ku Odrze bqdz pod Krosnem, a mo:i:e 
przybyli jeszcze p6zniej. 

,,Nie uprzedzonemu czytelnikowi - ci<1gnie P. Bogdanowicz (s. 283) -
nasuwa si� ca!y szereg pytan: dlaczego Mieszko I prowadzqc wojn� z Bo
les!awem II przebywal za Odra,, a nie na rubiezach teren6w zdobytych ?" 
0 ile przyj�libysmy, :i:e Mieszko stosunkowo niedawno zdoby! Sl<1sk, fakt 
obecnosci ksi�cia Polski w rejonie Krosna oznacza!by wlasnie, ze znajdo
wa! si� an nie gdzie indziej, jak „na rubie:i:ach teren6w zdobytych". Po
nadto swiadczyl o tym, :i:e ksiq:i:� spodziewa! si�, i:i: z tej strony nast<1pi 
uderzenie czesko-lucickie, a zatem Swiadomie oczekiwal tu nieprzyjaciela 

na czele swoich wojsk, organizujqC obron� swojego panstwa. Skqd autor 
wie, wciq:i: uznajqC tradycyjny poglqd, o niedawnym przylqczeniu przez 
Mieszka ziem zdobytych na Czechach, :i:e trzeba by przyjqc, i:i: ,,tu i 6w
dzie bronil si� jakis oddzial lub gr6d czeski", :i:e Mieszko nie u,macnial si� 

19 Pr6cz prac wymienionych w przypisie 5 takZe: E. D c\ b r o w s k i, Wczesno
Sredniowieczne Krosno Odrza'nskie w Swietle wynik6w bada?i terenowych (Z otchla

ni wiek6w, t. XXVIII, z. 1, 196,2, s. 27-38); t e n Z e, Archeologiczne trojaczki 
(Nadodrze. Pismo spoleczno-kulturalne, t. VII, nr 4/55/, 1963, s. 6); t e n z e, Naj
starsze dzieje grodu w KroSnie Odrza11.skim, (Krosno Odrzaii.skie. Zeszyty Lubu

skie, t. II, Zielona G6ra 1967, s. 35-47) i inne prace zamieszczone w tym tomiku, 

oraz nasze: Boleslaw Chrobry, s. 156-157. 
20 Por. przypis poprzedni, takte: J. N o  w a k o w a, Rozmieszczenie kom6r cel

nych i przebieg dr6g handlowych na Slqsku do ko'nca XIV wieku, Wroclaw 1951, 

s. 117 nn. i mapa na koil.cu 'ksi&Zki; A N a  d o l ·s k i, S!qsk w wojnach polsko
-niemieckich za Boleslawa Chrobrego, (Slc1ski Kwartalnik Historyczny „Sob6tka", 

1962, nr 3-4, s. 327-333); W. S z y m a 11 s k i, Kontakty handlowe Wielkopolski 
w IX-XI wieku, Poznall 1958, s. 70 nn. 

8 - ,.Sobötka" 3/69 
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na zdobytych obszarach, zostawil je na lasce lokalnych dow6dc6w, ogolo
cil Sliisk z wojska, gdzie Boleslaw nie natkn&I si� Qa op6r itp. (s. 283-
284). Ca!y ten wyw6d ma na celu, jak rozumiem, zdyskredytowanie 
w oczach czytelnika zwolennik6w. pogliidu tradycyjnego, zwalczanego przez 
autora, ale niestety nie jest on niczym innym, jak i m p u t o w a n i e m 
i m  t w i e r d  z e ri, kt6rych oni wcale nie muszii podzielac. 

Wr6cmy do przebiegu wypadk6w. Mieszko trafnie - jak si� okazalo -
przewidujiic kierunek uderzenia wojsk nieprzyjaciela, w oczekiwaniu na 
przybycie sojusznik6w, zgodnie z najlepszymi praktykami strategicznymi 
tych czas6w (odwrotnie siidzi autor, s. 283), ubezpieczywszy granic� pari
stwa (przeciwnie autor, s. 283), skoncentrowal swe wojsko w rejonie Kros
na, zagradzajiic w ten spos6b wrogom drog� od tej strony do Wielkopolski 
i na Sl&sk. Nie tylko wiedzial on, skiid ma nastiipic najazd, ale nie jest 
wykluczpne, ze Boleslaw II byl tez poinformowany o tym, gdzie znajduje 
si� Mieszko. Nie byloby w tym nie zadziwiajiicego (jak siidzi. autor s. 280). 
bowiem - po pierwsze - o koncentracji wojsk polskich mogli si� Czesi 
dowiedziec takimi sposobami, jakimi Polacy dowiedzieli si� o ruchach ich 
oddzial6w; po drugie - wiadomosci tej mogli im udzielic Sasi, kt6rzy, sko
ro nadchodzili Mieszkowi z posilkami, musieli znac miejsce spotkania; po 
trzecie - z. tekstu Thietmara (IV, 12) nie musi expressis verbis wynikac, 
jakoby wladca czeski na pewno o tym wiedzial, a jest to hipoteza. Thiet
mar powiadal jedynie, ze Czesi przybyli nad Odr�, czyli do granic Polski 
i stamtiid Boleslaw wystat do Mieszka swego posta. 0 miejscu pobytu ksi�
cia Boleslaw m6gt, ale nie musial dokladniej wiedziec, bowiem Polacy, do 
kt6rych posel przybyt, mogli go sami zaprowadzic do swego wladcy. Nie 
zapominajmy tez, ze dokladnie nie wiemy, gdzie odbyty si� pertraktacje. 
Domyslamy si� jedynie, ze w Krosnie lub gdzies w jego okolicy. 

P. Bogdanowicz slusznie podni6st (s. 280), ze Bolestaw posluzyt si� 
w tych rozmowach szantazem, ale rozwazania autora o moralnym aspekcie 
poczynari wladcy Czech wydajii mi si� trudne d(l przyj�cia. Prawda, ze 
groföy swej zgladzenia pan6w saskich z arcybiskupem na czele nie m6gl 
on zrealizowac, z czego dobrze zdawal sobie spraw� i Mieszko, jesli wolno 
wnioskowac o tym z jego odpowiedzi. Ale czy Boleslaw musial zwazac na 
to, ze wykonujiic swii grofö� zharibilby „raz na zawsze sw6j honor rycer
ski i godnosc ksiiiz�cii" (s. 280), ,,bylby siebie postawil poza nawias 6w
czesnej cywilizowanej spolecznosci", a w dalszych skutkach spowodowal -
jak snuje domysly P. Bogdanowicz (s. 281, przypis 25) - utrat� tronu 
przez dynasti�, a moze i wtasnej panstwowosci przez Czechy ! Przeciez nie 
trzeba byc nawet znawcii epoki, aby wiedziec, ze moralne kryteria post�
powania wtadc6w byty w6wczas zupetnie inne, niz to si� niekt6rym zda
je. Henryk II nastal zbir6w, kt6rzy bestialsko zamordowali jego konku
renta do tronu, potem przy pomocy innych chcial zgladzic Bolestawa, sprzy-
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mierzal si� z poganami nie tylko dla walki ze swymi swieckimi, lecz tak
ze i duchownymi przeciwnikami politycznymi, co nikomu nie przeszkodzi
lo rychlo po smierci obdarzyc go kultem liturgicznym "· Boleslaw Chro
bry zaprosil swego czeskiego „przyjaciela" na narad�, pojmat, oslepil 
i uwi�zit, by samemu si�gniic po tron tamtego. A jak Krzywousty „za
tatwil sif' ze Zbigniewem? Uwielbiany przez ruskii tradycj� historyczn'l, 
Jaroslaw Miidry - jak wykazaly badania radzieckie - jest spraweq za
b6jstwa swych braci, swi�tych kosciola prawostawnego Borysa i Gleba. 
A jaki obfity plon takich i podobnych fakt6w mozna zebrac w zr6dlach 
do dziej6:w Czech w X - XII w.? Lektura tekst6w informujiicych o sto
sunkach panujiicych na dworze papieskim, zwlaszcza w drugiej polowie 
X w. moze dostarczyc obfitego materialu nawet dla historycznej powiesci 
o licznych scenach pornograficznych. 

Jest tedy naiwnosciii mniemanie, ze 6wczesni wladcy, gdy w gr� wcho
dzily ich istotne interesy polityczne, kierowali si� w swym post�powaniu 
chrzeScijailskim kodeksem moralnym. Jest r6wnieZ naiwnoSciq mniemanie, 

ze najbardziej nawet z nim sprzeczne czyny musialy prowadzic do reakcji 
,,cywilizowanej spolecznosci" w stosunku do wladcy, kt6ry si� ich dopuscil. 
Jezeli dysponowal on sitii, zawsze znalezli si� tacy, kt6rzy oczyscili go 
z zarzut6w. Odwrotnie gdy monarcha swii sit� stracil, wtedy ex post do
rabiano moralne uzasadnienie dla wytlumaczenia koniecznosci jego oba
lenia, zabicia itp. Bylo tak nie tylko z Boleslawem Szczodrym. Zr6dla ru
skie charakteryzujq zi�cia Chrobrego Swiatopelka w najostrzejszych 
slowach, poniewaz byl on wladcii, kt6ry utracit tron, zrzucajiic nan odpo
wiedzialnosc takze za czyny, kt6rych dopuscit si� jego przeciwnik, czczo
ny Jaroslaw. A jak Gall Anonim charakteryzuje Zbigniewa? Przeciez 
wszystko, eo o nim m6wi, ma na celu uzasadnienie jego p6Zniejszego losu, 

jaki zgotowal mu brat! Nie odbiegajmy jednak zbytnio od tematu. Nie mo
ralne tedy wzgl�dy, ale czysto p o 1 i t y c z n a r a c h  u b a spowodowala, 
ze Boleslaw II nie m6gl sobie pozwolic na spelnienie swych gr6ib. 

Boleslaw obawial si�, czy panowie sascy zechcii rzeczywiscie wstawic 
si� u Mieszka w jego interesach. Dlatego zastosowal w stosunku do nich 
przemoc (odebranie broni i ograniczenie swobody ruch6w) i wym6gl po
twierdzenie zawartej umowy dodatkowii przysi�g� 22, aby tym bardziej ich 
wobec siebie zobowiiizac. W pertraktacjach z Mieszkiem domagal si� Bo
leslaw restytucji swoich „rzeczy" (prosit Sas6w, by „in restituendis sui
met rebus se apud Miseconem adiuvare voluissent"), dopominal si�, by 6w 
,,regnum sibi ablatum redderet", eo oznaczalo - jak czytamy w odpo-

'1 Por. ostatnio o kulcie Henryka II: C. Pf a ff, Kaiser Heinrich II. Sein 

Nachleben und sein Kult im mittelaltertichen Baset, Basel und Stuttgart 1963, 

gdzie podano bogat� literatur«: przedmiotu. 

u Thietmar, 1. IV, c. 12, s. 163. 
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wiedzi Mieszka - strat� dla wladcy Polski (,,nil omnino perdere voluis
set" "). 

Analiz� tych z11dan pozostawmy na razie na stronie. Mieszko udzielil 
odpowiedzi negatywnej, na eo Boleslaw zareagowal uwolnieniem pan6w 
saskich oraz zlupieniem i zniszczeniem ogniem tego, eo tylko zna!azto si� 
w okolicy (ex Jocis circumiacentibus). P. Bogdanowicz uwaza (s. 281-282, 
296-297), ze dzialania te obj�ly „terytorium Mieszka", czyli S!11sk. Oczy
wiscie moze chodzic tu tylko o p6lnocn11 rubiez ziemi sl11skiej, na poludnie 
od szlaku na Krosno, a wi�c o bardzo ograniczony zasi�g terytorialny. St11d 
nie mozna wlasciwie m6wic, by Boleslaw cokolwiek „zdziatat na SJ11sku" 
czy „w og6le na ziemiach polskich" (s. 297), bo „zdzialal" bardzo niewiele, 
a do ziem sl11skich wlasciwie nie wtargn11!. 

Thietmar powiada, ze w drodze powrotnej Bolestaw II opanowat „ur
bem unam", choc zatoga nie bronita si�, a jej dow6dc� oddat na pastw� 
Lucic6w ''· Gr6d ten, jak juz to nieraz czyniono, identyfikuje autor 
z Niemcz11 Luzyck11, posluguj11c si� przy tym bardzo niepewn11 wzmiank<1 
Mnicha Sazawskiego o utracie (przez kogo?) grodu „Nemci" (kt6rej Niem
czy i na czyj<1 rzecz?) "'· P. Bogdanowicz uwaza i<I za „gr6d Mieszka I, 
kt6ry o zadnej wojnie nie slyszal" (1296), polozony na granicy polskiego 
panowania w tych stronach, pozniej rychto rewindykowany przez stron� 
polsk<1, albo - eo bardziej prawdopodobne - zaj�ty przez Niemc6w. Na 
tym z a k o n c z y l y  s i �  c z e s k i e  d z i a l a n i a  w o j e n n e  p r z e
c i w k o P o 1 s c e w o w y m 9 9 0 r. 

Jakie wnioski mozemy teraz wysnuc z rekonstrukcji wydarzen? Nie 
byta to tylko „zbrojna demonstracja", ale stosunkowo dobrze przygotowa
na i zaplanowana pod wzgl�dem zar6wno militarnym, jak i politycznym 
p r 6 b a w o j e n n e g o u d e r z e n i a n a P o 1 s k �. pr6ba mimo to 
nieudana ze wzgl�du na polityczne i militarne przygotowania poczynione 
przez wtadc� Polski, kt6ra praktycznie n i e m a 1 n i e d o t k n � t a z wy
i<1tkiem niewielkiego skraju p6lnocnego pogranicza SJ11ska, polskiego tery
torium panstwowego i nie przyniosla Czechom najmniejszych sukces6w. 

C6z to Bolestaw II pragn11! osi11gn11c na drodze wojennej? P. Bogdano
wicz s11dzi, ze „kazda interpretacja wyzej streszczonych rozdziat6w (IV, 
11-13, A. F. G.) Kroniki Thietmara, p r z y j m u j 'l c a  t e r  y t o r i a 1-
n o - r e w i n d  y k a c y j n y c h a r a k t e r  w y p r a w y  B o l e s t a 
w a I I, n i e u c h r o n n i e p r o w a d z i d o s z e r e g u s p r z e c z
n o s c i i n i e  j a  s n o s c i" (s. 285, podkreslenie moje - A. F. G.). Jak 
dot11d, wydaje si� nam, ze przebieg wypadk6w mozna stosunkowo tatwo 

2a TamZe, s. 161, 163. 
24 Tam.ie, 1. IV, c. 13, s. 163, 165; Bog da n o w i c z, op. cit., s. 280, 282. 
25 Fontes Rerum Bohemicarum, t. II, Prag 1874, s. 240. 
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zrekonstruowac wlasnie w r a m  a c h  t r a d  y c y j n y c h k o n

c e p c j i, po kolei zaprzeczaj11c zastrzezeniom autora. Owa kumulacja za

strzezen, w,itpliwosci i niejasnosci - o wartosci dla nieuprzedzonego czy

telnika (by posluzyc si� ulubionym zwrotem autora) bardzo znikomej -

ma go przygotowac do przyj�cia najistotniejszego elementu „rewizjoni

stycznej" koncepcji autora, mianowicie do nowej teorii o „regnum abla

tum" i owych „rzeczach swoich", ktorych restytucji domagal si� od Mie

szka I Boleslaw II ". 

Chodzi o poj�cie „r e g n u m", ktore wyst�puje przeciez takze w zna

czeniu n i e  t er y t o r i a 1 n y m", w sensie "godno.Sci kr6lewskiej'' (tak

ze u Thietmara) "· Aby znaczenie to mozna bylo zastosowac do tekstu kro

nikarskiego (IV, 12), musia! jednak autor dokonac ma!ej o p e r  a c j i pole

gaj11cej na jego modyfikacji. Pisze wi�c: ,,Skoro nie pozbawiono Boles!a

wa II panowania jako takiego (nikt przeciez nie pozbawi! go panowania 

w przynaleznych do Przemyslidow Czechach), pozostaje jedynie ewentual

no.S<\ iZ go pozbawiono uprawnienia i moZliwoSci uzyskania godnoSci lub 

kQrony krolewskiej" (s. 294). Nie przeprowadzil tutaj autor d o w o  d u ani 

na potwierdzenie tezy, ze Boles!aw kiedykolwiek o godnosci takiej my

sla!, eo bylo przeciez jego o b  o w i •\Z k i e m, ani n i e u z a s a d  n i ! f i-

1 o 1 o g i c z n i e moZliwoSci uZycia terminu „regnum" w znaczeniu god

nosci nieuzyskanej. Ale zaraz idzie P. Bogdanowicz jeszcze dalej, bowiem 

przy interpretacji inkryminowanego tekstu powiada o s!owach uzytych 

przez kronikarza: ,,Nie znaczq one, jak to chcial: koniecznie niedawno pol

ski tlumacz: »aby pomogli mu przez swe wstawiennictwo w odzyska

niu zabranych posiad!osci«, ale zgodnie z calym kontekstem oraz z duchem 

lacir\.skiego j�zyka w ogole, a Thietmara w szczegolnosci: »aby z e c h

c i e I i d o p o m 6 c w p r z y w r 6 c e n i u m u p r z y s ! u g u j ,i

c y c h p r a w«". (s. 292-293, podkreslenia moje - A. F. G.). Nast�puje 

teraz powo!anie si� autora na analogiczny pogl,id K. Tymienieckiego. 

Brak jakiegokolwiek filologicznego uzasadnienia tych kolejnych „prze

tworzeri.", brak odpowiedzi na nasuwajqce si� pytanie, czy tak rozumiane 
,,regnum" - ostatecznie jako p r a w o  d o e k s p e  k t  a t y w y k o r o

n y - mogloby byc przedmiotem zabiegow wladcy Czech u Sasow, by ci 

„in restituendis suimet rebus se apud Miseconem adiuvare", czy mo:Ze byC 

w og6le rzeczq, kt6rq moZna odbieraC: i oddawaC:, czy o takim .,regnum1' 

mag! wspominac Mieszko, gdy odpowiadat Boleslawowi II, ze z powodu 

perypetii panow saskich „propter eos nil omnino perdere voluisset"? Autor 
tego wszystkiego n i e w y k a z a !, chociaz powinien byl to uczynic i nie 

udowodnil, gdyz jest to niemozliwe. 

2t1 Por. Thietmar, 1. IV, c. 12, s. 161, 163. 

!7 Bog da n o w i c z, op. cit., s. 287, 293-296. 
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Wr6cmy jeszcze do sprawy „regnum". Wprawdzie autor dowodzi, ze 
Thietmar nigdy nie uzyl wyrazu „regnum" na oznaczenie prowincji jako 
takiej czy jakiegos terytorium w og6le" (s. 294), ale przedtem sam temu 
przynajmniej w cz�sci zaprzecza piszqc, ze kronikarz poslugiwal si� nim 
nq oznaczenie „takich tylko cz�sci kr6lestwa wschodniofrankonskiego 
[a wi�c terytori6w - A. F. G.], kt6re zachowawszy w ramach tego cha
rakter odr�bnych organizm6w politycznych, cieszyly si� tradycj::i dluzej !ub 
kr6cej niegdys trwajqcej samodzielnosci politycznej" (s. 293). Jednakze 
ani Rus, ani Polska, okreslane jako „regna", cz�sciami tego kr6lestwa nie 
byly. Mial chyba racj� M. Z. Jedlicki, gdy sqdzil, ze Thietmar uzywa! mia
na „regnum" takze na okreslenie cz�sci panstwa 28, ale cz�sci przeciez nie 
kazdej. Najog6lniej formulujqc, t e r  y t o r i a 1 n e z n a c z e n i e  i n  t e
r e s u j ::i c e g o n a s s I o w a u T h i e t m a r a mozna okreslic nast� 
r,uj::ico: ,,regnum" jest przezen uzywane na oznaczenie kraj6w (terytori6w) 
stanowi::icych geopolityczne calosci, niezaleznie od tego, czy przyslugiwalo 
im prawnie miano kr6lestwa, tj. czy kiedykolwiek mialy one swojego kr6-
la. Z takim znaczeniem interesujqcego nas terminu spotykamy si� w6w
czas i p6zniej jeszcze stosunkowo cz�sto w tekstach historiograficznych. 
Nadaje si� tez ono do interpretacji badanego tekstu Thietmara (IV, 12) 
bez potrzeby dokonywania jakichkolwiek ryzykownych „przetworzen". 

Autor nie wykaza! iedy nie tylko - negatywnie - niemoznosci przy
j�cia terytorialnego rozumienia terminu „regnum" w tekscie kroniki (IV, 
12), ale nie uzasadnil tez od strony filologicznej dopuszczalnosci propono
wanej przez siebie interpretacji. 

Zast::ipil to skomplikowan::i konstrukcjq, skladajqCf\ si� z lancucha wa
runkujf\cych si� wzajemnie hipotez. Przyjqwszy za punkt wyjscia dysku
syjne tezy jednej ze swoich poprzednich prac, w kt6rej przeni6sl datacj� 
dokumentu Dagome iudex na przelom 989-990 r. i twierdzil, ze celem do
nacji bylo uzyskanie metropolii i prawa do noszenia przez wladc� Polski 
korony" (hipoteza I), wysunql domysl, ze Przemyslidzi, skoro dowiedzieli 
si� o tych poczynaniach, poczuli si� urazeni „w pozycji pierwszej dynastii 
zachodnioslowianskiej" (hipoteza II), czego wynikiem byla spowodowana 
przez „obrai:onq ambicjf' Boleslawa II „zbrojna demonstracja''

i .,jakq nie

Wqtpliwie" byla wyprawa czeska 990 r. (hipoteza III). Posuni�cia Mieszka 
w kurii, kt6re popierala Teofano, zaniepokoily Sas6w (hipoteza IV), skut
kiem czego porozumieli si� oni z Boles!awem podczas dzialan 990 r., a do 
tego „ryzykownego posuni�cia" skloni!a ich „tylko wielka gra skompromi
towania niemilego sobie sojusznika", celem sprowokowania nielojalnosci 

28 W komentarzu do Thietmara, ed. cit., s. 161-162, przyp. 91. 
29 P. Bog da n o w i c z, Geneza aktu dyplomatycznego zwanego „Dagome 

iudex" (Roczniki Historyczne, t. XXV, 1959, s. 9-33). 
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Mieszka w stosunku do os6b bliskich cesarzowej (hi poteza V). Cala ta gra 
zawiodla. Cel „sporu", mianowicie „uzyskanie w 6wczesnym Swiecie sta

nowiska pierwszego wladcy zachodnioslowianskiego, tj. o pierwszenstwo 
do slowianskiej korony kr6lewskiej" (s. 291), ma wyjasniac dziwne dla 
autora zachowanie si� Mieszka I podczas wypadk6w 990 r. (hipoteza VI). 

Po tych szesciu skonstruowanych jedna w oparciu o drug& hipotezach 
nast�puje oparta na nich interpretacja przebiegu wydarzen 990 r. (s. 291-
292), kt6r& punkt po punkcie musimy odrzucic. A wi�c - wbrew autoro
wi - wypada nam stwierdzic, eo nast�puje: 1. Kraj nie stawial Bolesla
wowi oporu, bo szedl on nie przez ziemie polskie, a skoro porozumial si� 
z Sasami, nie bylo powod6w, aby saskie zalogi znajduj&ce si� w grodach, 
opodal kt6rych przechodzil, mu go stawily, zwlaszcza ze niczego nie pr6-
bowal zdobywac. Tym tlumaczy si� Boleslawa II „poczucie bezpieczen
stwa" podczas marszu w kierunku Odry; 2. Boleslaw nie staral si� utrzy
mac na Sl&sku, bo ledwie zawadzil o jego pogranicze, zas w gl&b kraju nie 
wtargnql. Nie bylo tez zadnej „wyrozumialosci" Mieszka „wobec lupiqcego 
mu kraj szwagra", bo akcja Czech6w praktycznie niemal nie dotkn�la ziem 
polskich; 3. Nie przychodzil Boleslaw nikomu z odsieczq, bo nikt si� na 
Sl&sku nie bronil przed Polakami; 4. Boleslaw nie pr6bowal wszczynac 
walki z Mieszkiem, bo zdawal sobie spraw� z przewagi militarnej goto
wych do obrony swego kraju Polak6w, m6gl si� obawiac politycznych kon
sekwencji wojny, a nadto tak zostalo uzgodnione z Czechami w porozu
mieniu, do jakiego doszlo w ziemi Slupian; 5. Nie doszlo do zadnego ukla
du Boleslawa z Mieszkiem, bowiem strona polska odrzucila wszelkie pre
tensje czeskie w sprawach terytorialnych, a Czesi nie reprezentowali sily 
wojskowej zdolnej do przeprowadzenia rewindykacji sil&; 6. Wypadki te 
nie byly zadn& ,,nie przemyslanq manifestacj& zbrojn&" Czech6w, ale z g6-
ry zaplanowan& i przygotowanq wyprawq wojenn&, kt6ra spalila na pa
newce nie dlatego, ze Czesi nie zmierzaj&c do wojny nie liczyli na podj�
cie wojennych krok6w przez Polak6w, lecz dlatego, ze zorientowali si�, iz 
nie dysponujq odpowiednimi silami, aby przyst&pic do walki z przygoto
wanymi do boju Polakami. 

Byla wi�c wyprawa czeska na Polsk� w 990 r. nieudan& pr6b& rewin
dykacji terytorialnej owego „regnum ablatum". Kierunek dzialan armii 
czeskiej i jej sojusznik6w wskazuje, jak to slusznie podni6sl H. Lowmian
ski, ze chodzilo w tym wypadku raczej o Sl&sk, niz Malopolsk� "· Wydaje 
si�, ze hipoteza ta ma ze wszystkich dotychczasowych najwi�cej prawdo
podobienstw, choc nie wiadomo dokladnie, kiedy moglo nastqpic przyl&cze-

30 H. L O w m i all s k i, Boteslaw Chrobry w Krakowie w kol'icu X wieku 

(Mal'opolskie Studia Historyczne, t. IV, 1961, Nr 3-4, s. 7-8); por. teZ Thietmar, 

s. 161-163, gdzie w przypisie zesfawienie literatury; takZe J. W i d a  je w i c z, 

Pal'istwo Wistan, Krak6w 1947, s. 88, 
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nie Shiska do par\stwa polskiego. Nie mozna sobie procesu przyl,iczenia 
tego kraju do Polski Mieszkowej przedstawiac jednak jako nowozytnej 
jakby inkorporacji, jak zdaje si� s,idzic autor, gdy w polemice ze zwolen
nikami tradycyjnej koncepcji wyraza pogl,id, ze w takim razie - gdyby 
Polacy zdobyli niedawno przed 990 r. Sl,isk na Czechach - musieliby 
zdobywac wielk'I liczb� grod6w itd. (s. 277). Sl,isk zachowal nadal swoj,i 
odr�bnosc w ramach par\stwa polskiego, zachowal swe lokalne osrodki wla
dzy, kt6re pod przymusem, b'ldz z wlasnej woli uznaly nad sob,i zwierzch
nosc Mieszka I. Polityczne zwi'lzanie Slqska z par\stwem polskim nie mo
glo si� jednak dokonac zbyt dawno przed wojn,i 990 r., skoro Boleslaw II 
zglaszal pretensje pod adresem Mieszka w sprawie „regnum s i b i abla
tum". Wydaje si� wreszcie, ze nie mamy powod6w, aby zrezygnowac 
z tradycyjnej interpretacji dokumentu Dagome iudex, wystawionego -
jak si� zdaje - celem pozyskania papieskiej gwarancji m. in. dla teryto
rialnych zdobyczy par\stwa polskiego na poludniu, kwestionowanych 
przez stron� czesk,i "· 

Tyle o wyprawie czeskiej na Polsk� w 990 r. Wypadlo nam niestety 
odrzucic subtelnie skonstruowan,i now'I koncepcj� P. Bogdanowicza 
w sprawie interpretacji tych wydarzer\. Skoro powracamy do interpre
tacji tradycyjnej i uznajemy terytorialne rozumienie zwrotu „regnum abla
tum" za jedynie mo:i:liwe, upasc musz& wszystkie dalsze koncepcje, maj,i
ce za podstaw� odmienn,i interpretacj� tych sl6w, dotyczqce rzekomych -
naszym zdaniem a nie rzeczywistych politycznych dziej6w Polski 
w X w., przedstawione przez autora (zwlaszcza w konkluzjach, s. 324-

329) "·

Na zakor\czenie tych rozwa:i:ar\ pragn,ilbym uczynic dwie obserwacje 
natury og6lniejszej. P o  p i  e r  w s z e - musi budzic sprzeciw postawa 
historyka, kt6ry, pragn,ic za wszelk,i cen� pozyskac argumenty dla swojej 
koronkowej konstrukcji, nadu:i:ywa argumentu ex silentio zr6del. Formu-

3t Por. zwlaszcza G. La b u d a, Znaczenie prawno-polityczne dokumentu Da

gome iu.dex (Nasza PrzeszloSC, t. IV, 1948, s. 33 nn.). 
32 Z braku miejsca trudno mi wdawaC si� w dyskusj� ze wszystkimi dal

szymi interpretacjami autora, kt6rych dokonal on dla uprawdopodobnienia swojej 

koncepcji. Zaznaczam tylko, :ie mam odmienny poglijd na wypadki opisane w la

topisie ruskim sub 981 (s. 302-303). Sqdz�. :ie w bardzo interesujc\Cych swych roz

waZaniach o sprawach koScielnych (s. 304 n.) autor nie wzi!ll pod uwag� innej 

formy zaleZnoSci Sl&ska od Czech, jak jego calkowit,l inkorporacj�, kt6ra nie 

mogla w6wczas mieC miejsca (modernizacja) i dlatego doszedl do nieslusznego, 

jak si� zdaje, wykluczenia moZliwoSci panowania czeskiego na .poludniowych 

ziemiach polskich w X w. (s. 311). Zglaszam zastrze:Zenia do rozwazan o stosunkach 

z Niemcami (s. 312 n., 325), interpretacji Zr6del arabskich (s. 316 n.) Kai:dej z tych 

spraw nale:Zaloby poSwi�ciC osobn,l prac�. W niniejszej staralem siE: tylko pod

wai:yC podstaw� wszystkich koncepcji autora, jego ciekaw<\ Sk<\din,ld, lecz zbyt 

ryzykownq i trudnq do przyj�cia interpretacj� wypadk6w 990 r. 
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!uje przy tym pogl,id, ze „nieuznawanie milczenia ir6del sredniowiecznych 

za dow6d musi miec przeciez swoje rozs,idne granice ... " (s. 311). Wydaje 

mi si,:, ze lepiej by!oby powiedziec, ze poslugiwanie si,: argumentem ex 

silentio takze winno znalezc granic,:. Po d r u g i e - historyk z natury 

swej pracy lubi hipotezy, ale winien sii, strzec ich mnozenia. Dobrze jest 

zdac sobie spraw,: z oczywistego faktu, ze jezeli konstruuje si,: cykl hipo

tez warunkuj,icych jedna drug,i, nawet przy poprawnosci rozumowania 

i znacznym wsp6!czynniku pewnosci kazdej z osobna propozycji hipote

tycznych, kazda nast,:pna hipoteza ma wartosc z n a c z n i e m n i e j s z 'l 

od poprzedniej. Jezeli zbuduje si,: lancuch pii,ciu hipotez warunkuj,icych 

jedna drug,i, z kt6rych kazda z osobna b,:dzie miala bardzo wysokie na

wet prawdopodobienstwo - na przyltlad 75°/o, to prawdopodobienstwo pi,i

tej wyniesie juz tylko 0,75• � 0,2474, czyli nieca!e 25°/o. Warto czasem, 

aby i historyk o tym pami�a!. 

DER FELDZUG BOLESLAWS II. GEGEN POLEN (990) UND DIE POLITISCHE 

ZUGEHÖRIGKEIT SCHLESIENS IM X. JAHRHUNDERT 

(Im Zusammenhang mit dem Buch von Piotr Bogdanowicz) 

Der Autor tritt für die traditionellen Interpretationen der Schilderung von 

Thietmar (IV, 11-13) ein, indem er argumentiert, dass es sich darin um den 

palnisch-tschechischen Krieg handele, der wegen eines vom tschechischen Herr

scher zu Gunsten Mieszkos 1. verlorenen Territoriums entbrannt war. Der 

Autor ist mit der nicht-territorialen Auffassung des Begriffs „regnum" bei 

Thietmar (IV, 12), welche Bogdanowicz vertritt, nicht einverstanden und lehnt 

dessen Konzeption, dass es hier einzig um eine Berechtigung auf den Empfang 

einer Würde oder der Königskrone gehen konnte, als unwahrscheinlich ab, und 

zwar sowohl aus geschichtlichen als auch aus philologischen Gründen. Im Zu

sammenhang damit lehnt er auch weitere Konzeptionen Bogdanowicz's ab, die sich 

auf diese Interpretation stützen. Der Autor spricht sich für eine territoriale Auf

fassung der Wendung „regnum ablatum" aus und befürwortet die Hypothese 

H. t.owmiails-kis, wonach sich diese Wendung auf Schlesien bezöge. Schlesien 

wurde demnach von Mieszko I. vor dem Jahre 990 unter näher unbekannten 

Umständen erobert, und die Ereignisse dieses Jahres zeugen davon, dass sich die 

tschechische Seite mit diesem Verlust nicht abfinden wollte. 




