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PRZEDMOWA TŁUMACZA.

(Czwarty wiek upływa, jak badacz najskrzętniejszy dziejów krajowych, niespraco-

wany Długosz, ojciec dziejopisów polskich, położył pióro swoje zstępując do grobu.

Cztery wieki przekazywały sobie spuściznę jego pracy, i żywiły się jej zasobem, nie

zdoławszy ani go wyczerpnąć, ani czem źralszćm i poważniejszym zastąpić. Mimo tego,

dzieła Długosza, znane jedynie w niedokładnych odpisach, i w części tylko drukiem

ogłoszone, nie doczekały się aż dotąd zupełnego wydania i godnego takich skarbów

pomnika. Nie sarnę winić o to obojętność i niedbałość przodków, nie same trudności

towarzyszące tak ważnemu przedsięwzięciu. Jawność i surowość sądów pisarza miło

śnika prawdy, która w dziełach jego, a osobliwie księgach tej Historyi, zdawała się

ubliżać niektórym stanom, rodzinom i osobom, wywoływała przeciw nim zawiść i

obmowę, trzymającą je długo jakby pod pieczęcią milczenia. Za panowania Zygmun

ta III. wyszedł edykt królewski, zabraniający ogłaszania drukiem kroniki Długoszo-

wej. Zaledwo Szczęsny Herburt zdołał uprzedzić ten zakaz wydaniem (w Dobromilu

1615 roku) sześciu początkowych ksiąg Historyi. Sto lat potóm dojrzewał jego za

miar, podjęty naostatek przez cudzoziemca Henryka y. Huyssen, który z nie dość

poprawnego odpisu dał dzieło to (w Frankfurcie i Lipsku) wydrukować księgarzom

zagranicznym. Upowszechnione w ten sposób między uczonymi, nie mogło przecież

wszystkich zaspokoić życzeń i należycie usłużyć potrzebie. Pozostało oczyścić je

z wielorakich omyłek, połączyć w jednym zbiorze z innemi pracami Dłagosza, przy

swoić ojczystemu językowi, i dokładnem a ozdobnóm wydaniem uczcić prace i zasługi

wielkiego pisarza.

Dostała się ta chluba naszemu dopiero wiekowi, a największa część jej należy

się słusznie Alexandrowi Hrabi Przezdzie ckiemu, który z rzadką i bezprzy

kładną prawie w dzisiejszych czasach gorliwością, nie szczędząc trudów, podróży i na

kładów (gdy zebrane w tym celu szczupłe zaliczki nie wystarczały) własnóm usku

tecznił to staraniem, na co ani czasy kwitnącej nauk pomyślności, ani towarzystwa

uczone, ani ofiary najhojniejszych kraju Mecenasów dotąd się nie zdobyły.



Jego-to gorliwości winniśmy, że dla trudnej i z użycia powszechnego wychodzą

cej już łaciny mało krajowcom przystępny, Długosz w obecnym przekładzie pierw

szy raz przemawia po polsku. Żałować wprawdzie należy, że do tego nie przyszło

w złotym dla polszczyzny Zygmuntowskim wieku, kiedy język nasz bliższy swego

pierwotnego źródła, świeży, czysty i jędrny, sposobniejszym był do wydania wdzięcznej

i poważnej prostoty Długosza. Stryjkowski, jak wieść niesie, zamierzał Dzieje polskie

przełożyć na język ojczysty, ale praey jego żaden ślad nie pozostał. Hipolita Kowna

ckiego tłumaczenie czwartej księgi, dokonane w XVIII stuleciu, zaległo w rękopiśmie,

który obecnie posiada księgozbiór Kórnicki. W nowszych czasach zajmował się prze

kładem tego dzieła Ludwik Borneman, i począł był ogłaszać go częściami (w Lesznie

i Gnieźnie 1840 — 44 r.), lecz nie wytrwawszy w przedsięwzięciu, pracę swoję dopro

wadził tylko do roku 1096, to jest początku księgi czwartej.

Na mnie spadło to brzemię. Jeżeli mu słabe nie sprostały siły, godzi się przy

najmniej pomnieć na trudności tłumacza. Długosz zwyczajem swego wieku pisząc

po łacinie, naginał do mowy Rzymian obce jej pojęcia i wyrażenia, język innych

czasów i ludzi. Tym sposobem ukryły się w niej właściwe nazwy urzędów i dosto

jeństw, praw, zatrudnień i powinności, a nawet miejsc i osób, które w niedostatku

pomników najdawniejszej polszczyzny, a poniekąd i źródeł objaśniających naszą prze

szłość, trudno a czasem niepodobna z pod tej obcej łuski wydobyć. Przyłożyły się do

zatarcia właściwości zwyczajowe barwy powszechnego średniowiecznego stylu, i potwor

na XV. wieku pisownia, która sama przez się mnogie zrodziła wątpliwości. Nie chcąc

w takich miejscach własnym panować domysłem i uprzedzać sądu czytelnika, wyra

żenia autora z właściwą mu pisownią pozamieszczałem tu i owdzie w nawiasach,

a staranniej jeszcze zachowałem to w Spisach przyłączonych do każdego z osobna

Tomu. Znajdzie w nich czytelnik i objaśnienia niektóre i klucz potrzebny do wyszu

kania wszelkich dziejowych szczegółów.

Składam wam zatem, Rodacy, to z dawna pożądane dzieło, nie małą czując po

ciechę, że niem wedle możności przyłożyłem się do waszego dobra i pożytku, uczci

łem pamięć i zasługi wielkiego w narodzie męża, i jakożkolwiek wywiązałem się z po

winności stanu mego i powołania, do którego przed kilku wiekami przemawiał

Długosz, upominając mistrzów, doktorów i professorów Akademii Krakowskiej, aby

spisane przezeń Księgi dziejów starannie pielęgnowali i własnej nad niemi nie szczę

dzili pracy. Oby te dzieje splotły się pomyślnie z dziejami nowych i najpóźniejszych

pokoleń, a stawiąc przed oczy wymowne wzory cnót i przewagi przodków, niosły do

serc krzepiące bierzmo pociechy i zbudowania!
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oglądania Dawcy wiekuistych nagród i dostąpienia godności niebiańskiej

w szczęśliwym a nieśmiertelnym żywocie pobożnie życzy.

frace i usiłowania moje, Najwielebniejszy Ojcze, chcąc poświęcić chwale

i uwielbieniu Błogosławionej Trójcy, pomnożeniu wiary świętej, a zaszczy-

Ł ^, towi i ozdobie miłej ojczyzny równie jak i twojej, postanowiłem spisać Kro-

]rs-~Ę^ nikę dziejów Polski i innych narodów z Polską graniczących, i wyłuszczyć

sprawy dokonane w pokoju i wojnie, aby cnych ludzi pamięć z martwych i długo

wieczną pomroką okrytych wydobyć popiołów, a wszystkim czytelnikom i słuchaczom

dzieje ich obwieścić. Nie czynięć tego z zaufania w moich silach i zdolnościach (są

bowiem słabe i wątłe a niesposobne do wypracowania tak wielkiego dzieła, w któ-

remby czyny znakomite i przewagi sławnych wojowników godnie pochwalone i nado-

bnemi słowy skreślone być mogły), ani dlatego, iżbym piórem mojein z oną prostą

starożytnych opowieścią pragnął iść o lepszą; ale iż boleję, że tak wiele spraw za

cnych i powszechnej wiadomości godnych, już-to z dawnego już z teraźniejszego wie

ku, ginie w zapomnieniu. Są bowiem niektórych Polaków dzieła pamiętne i ważne,

wydarzenia pełne przykładu w pokoju i wojnie, między któremi znajdziesz oręże zbro

czone krwią braci i powinuych, zamieszki i rokosze wszczęte za pobudką ślepej pano

wania żądzy, tulactwa wygnańców, wstrząśnienia rozmaite społeczeństw i rządów,
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rzezie panów i obywateli, które żądają widoczniejszego światła i rozgłosu w historyi.

Chcę przytem rozkazom twoim i usilnym namowom nawet po zgonie twoim uczynić

zadosyć. Ty bowiem niezwykłćm pałając pragnieniem rozsławienia dziejów ojczystych,

nagliłeś na mnie przedewszystkićm prośbami i nakazem, i sam do tego najpierwszą

stałeś się pobudką, abym rzeczy za twoich czasów wydarzone spisał i ułożył, a wier

ną opowieścią i potoczną mową należnie wyłuszczył. Wprawdzieć dziejopisowie nie

zawsze jeden miewali, mają i mieć będą cel swojej pracy. Jedni bowiem piszą dla

pozyskania chwały u spólczesnych i potomnych z gładkiego a ozdobnego pióra, jakim

był Tytus Liwius, który wdzięczną wymową zwabiał wielu znakomitych słuchaczów

z ostatnich kończyn Gallii i Hiszpanii, a jak niektórzy podają, jednego nawet z mie

szkańców Kadyiu, który przybył dla widzenia go, słuchania i podziwiania; po śmierci

zaś od wszystkich Rzymian zgodnie wychwalony, tę cześć pozyskał, że kości i popioły

jego, acz poganina, w Padwie szczycącej się jego kolebką i pochodzeniem, znalezione

blisko kościoła św. Justyny, pochowano dla tóm większego uczczenia w bramie pała

cu większego. Inni piszą dla przypodobania się tym, których dzieła wojenne wychwa

lają. Inni, że patrzali na sprawy wielkie w pokoju i wojnie, ztąd ten rodzaj pracy

zamiłowali, co o Homerze, Daresie, Kwincie, Kurcyuszu i Plutarchu twierdzić i przy

puszczać można. Mnie żadna z tych przyczyn nie powiodła do przedsięwzięcia tak

trudnej i ogromnej pracy, lecz sama wielkość dziejów grubą okrytych pomroką; nie

nadzieja zysku, ale cześć prawa a miłość ku ojczyźnie, która wszystkie inne względy

przewyższa, chęć przymnożenia jej wedle sił moich ozdoby i zaszczytu, i zbudowania

tem dziełem bliźniego. Wiadomo bowiem, że znajomość dziejów dawnych i spraw tak

domowych jako i postronnych, u mędrców poczytana za matkę cnoty i mistrzynią ży

cia, nie mniejsze jak filozofia rodzajowi ludzkiemu przynosi korzyści. Bo lubo filozo

fia naucza cnoty i drogę do niej wskazuje, silniejszym jednak historya staje się bodź

cem do wielkich przedsięwzięć i czynów. Tamta zagrzewa tylko i pobudza do dzieła—

ta dzieło już spełnione przedstawia, ukazując wszelakie przykłady męztwa, roztropno

ści, powagi obyczajów, pobożności i wiary, i dozwalając je uważać jakby w zwiercie-

dle i żywym obrazie ludzkiej ułomności. Kształci ona i największą napełnia roskoszą

nie tylko uczeńszych ale i pospolitych ludzi, nie już przepisami i nauką, nie rozpra

wami, lecz obrazem czynów i przymiotów znakomitych mężów, wiodąc do zamiłowa

nia cnoty a razem zaszczytów i chwały: składa się bowiem z dziejów ludzi wielkich

i pamiątek spraw najsławniejszych. Ona ludzkie a zwłaszcza szlachetne serca zapala

żądzą sławy nieśmiertelnej: milo jest bowiem obcować z społeczeństwem przodków,

uprzytomniać w pamięci dawnych mężów czyny i mowy, i zastanawiać się z uwagą

nad wielkiemi dzieły. Wiemy nakoniec, że wszyscy ludzie mają chęć wrodzoną wie

dzenia i poznawania rzeczy, co osięgnąć można jedynie przez długi wiek, pilne roz

ważanie i doświadczenie; jeśli przeto zajmie się kto czytaniem dziejów i poznaniem

spraw rozmaitych, dzielności, przedsięwzięć, wojen i przygód najznakomitszych ludzi,

państw i narodów, w krótkim czasie i z nie wielką pracą dojdzie do szczytu najwznio

ślejszej wiedzy i umiejętności. Przez czytanie bowiem dziejów, cudzą pracą .skreślo

nych, dochodzimy do poznania rzeczy najpiękniejszych, i możemy w krótkiej chwili

obeznać się z sprawami długich wieków i równie tajemnemi jak i publicznemi dzieły.

Tym sposobem człowiek młody i wiekiem kwitnący może przewyższyć starców posia

dających wiadomości jednego który przeżyli wieku, albo im przynajmniej wyrównać,

gdy swój umysł zbogaci nauką najwyborniejszą, w obrazie spraw i działań i znajo
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mości dzieł dawnych zawartą, a nie z jednej głowy, ale z wielu piór i dowcipów jak

l najdonośniejszego źródła płynącą. Któż przeto byłby tak nierozumnym, żeby nie

chciał garnąć się do nabycia takich wiadomości, które młodość żądzą chwały zapalają,

wiek sędziwy obdarzają roskoszą, w szczęściu człowieka zdobią, a w nieszczęściu cie

szą, oddalają przygody i ojczyźnie niosą korzyść zbawienną, gdy w nich dają się wi

dzieć dzieje ludzkie, niespodziewane losu odmiany, nadzwyczajne zjawiska, a nade-

wszystko rozmaite czasów widoki i stosunki. Pamięć bowiem ludzka, i co ręce prze

kazują potomnym, zaciera się stopniami i ledwo życie jednego człowieka przetrwać

może : lecz co w księgach jest zapisane, to pozostaje na zawsze i nie łatwo ulega zni

szczeniu; one bowiem nie tylko to, co się stało lub co powiedziano, ale i rozmowy

ludzi i myśli ich nawet przedstawiają. Nie należy też uważać tego za małą stratę,

że wielu spraw i dziejów Polski, godnych wiadomości, które dla braku piszących

niepamięć pokryła, nie znamy; te zaś, które nas doszły, albo niedostatecznie mamy

opisane, albo dawnością czasu zatarte, a więcej przez obcych niżeli przez naszych pi

sarzy skreślone. Nie mało także przyczynia się do rządnego sprawowania rzeczy pu

blicznej czytanie dziejów dawnych i rozważanie zarówno zacnych jako i ohydnych

spraw przodków : jak bowiem chwalebne przykłady prawym i pobożnym ludziom słu

żą ku zbudowaniu, tak złych naganne czyny, i kara za nie wymierzona, błądzącym

drogę wskazują do poprawy. Całemi przeto silami garnąć się powinniśmy do tej na

uki, z której i ćwiczenie dla naszego umysłu i rządny kierunek rzeczypospolitej z ko

rzyścią wypływa. Przystoi bowiem ludziom cnotliwym przywodzić sobie często na

pamięć mądre a nawet i nierozumne drugich sprawy, aby z dobrych przykładów

uczyli się dobrze czynić, a złemi odstręczali się od złego i w ten sposób unikali zgu

by. Bo jeśli zacności i klejnotu nie rozróżnisz od podłoty, ślepej namiętności nie

umiejąc w sobie rządzić, skorym pędem ponurzysz się w przepaść i ciemnościami oto

czysz. Eóżne zatem w dziejach znajdując cnót przykłady, i rozpatrując razem czyny

nieprawe, nauczysz się jedne naśladować, drugich się wystrzegać. Mnie jednak, które

go ani nauka, ani przyrodzenie nie obdarzyły wymową , przerażała praca wielka i tru

dna, na słabe moje barki wkładana, gdy tylu mężów wysoką ozdobionych nauką

i dowcipem milczało. Odstraszało brzemię ogromne, od maczugi Herkulesowej cięższe

i przykrzejsze, za którego podjęcie miałem oczekiwać nie nagrody jakiej i wdzięczno

ści, ale najniesprawiedliwszego wyroku i najdotkliwszych wyrzutów. Często w samo

tnych dumaniach rozważałem, czy rozsądną było rzeczą, a nie raczej zuchwalstwem,

przy słabych zdolnościach moich puszczać się na tak przestronne i burzliwe morze

w kruchej i niepewnej łodzi, a narażać śmiało na obmowę i nienawiść tak obecnego

jak i przyszłego wieku. Bogdajby mnie fałszywa uwodziła wróżba, ale znajdą się ta

cy, którzy mnie pomówią, bądź to przez lekkomyślność, bądź przez złość i zawiść, że

dzieje w tych księgach zamierzone nie dość zwięźle opowiedziałem, lub słowy nie do

równałem rzeczywistym czynom; że przyjętej na siebie powinności nie umiałem jak

należy wypełnić, i żem nad miarę sprawy niektóre wychwalał, a zmyślenia za prawdę

udawał. Jak bowiem po drodze ostrej i ciernistej trudno przejść bez obrazy nogi,

tak dla piszącego dzieje rzeczą jest najtrudniejszą, mimo biegłość pióra i obfity a na

wet najbystrzejszy dowcip, uniknąć urazy i przygany, wszystkim razem dogodzić,

i w ciągu opowieści dziejowej uczynić wszędy zadosyć oczekiwaniu wzbudzonemu na

początku u czytelników światłych i uczonych. Znam ja obyczaj ludzi naszego wieku,

którzy niczego nie chwalą, co nie ma Tulliuszowej gładkości i przykrasy, a na tej
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wiem jak dalece mi zbywa. Są ludzie zazdrośni, którzy mało tusząc o własnych zdol

nościach, radzi uwłaczają drugim, i nałogową a bezwstydną szarpią ich obmową.

Chociażbym wreszcie i największym obdarzony był dowcipem, i zaufany w mojej nauce

mniemał, że zdołam należycie wypełnić powinność dziejopisa; nie mógłbym wszelako

przystąpić do dzielą tak trudnego bez wielkiej obawy, bez oglądania się na ludzi za

wistnych i potwarczych. Bo jeśli inne narody mają właściwe sobie zalety i wady, Po

lacy z przyrodzenia szczególniej skłonni są do zawiści i obmowy (czy - to już dziedzi

czna rodu ich przywara, czy ją zrządza samo położenie kraju i mniej łagodne niebo,

czy wpływ tajemny gwiazd, czy żądza powszechna równania się z innemi rodem i do

statkiem, — to pewna, że naród Polski tą wadą nadewszystko się odznacza. Dlaczego

twierdzą niektórzy, jakoby ojcem Polaków i wszystkich Słowian był Cham, co niegdy

własnego ojca nagość wyszydzał, a potóm niecnotę swoję wszystkim potomkom w spu-

ściznie przekazał. I to jak mniemam pierwszą i główną jest przyczyną, że Polacy

tak mało mają dziejopisów, gdy każdy unikając obmowy i potwarzy, przy tak nie

sprawiedliwych sądach i przyganach lęka się wziąć pióro do ręki. Druga przyczyna,

że nie wielu między rodakami znalazło się mężów, znakomitszą i nad pospolite umy

sły wyższą obdarzonych zdolnością, a i ci nie doznali sprawiedliwego ocenienia. Trze

cia, że mało jest ludzi pałających żądzą nauki , mądrości i cnoty, gdy większa część

woli ubiegać się za zyskiem, dostojeństwy i roskoszami życia: a przeto taką tylko

zwykli zajmować się nauką, która im bogactwa i zaszczyty lub jakąkolwiek korzyść

obiecuje. W wymowie i sztuce pisania nie wielu się ćwiczy, bo tacy tylko, którzy

ślachetniejsze żywiąc w sobie usposobienia, rzeczy zalety godne nad ziemskie przekła

dają próżności. Zkąd dziwić się wcale nie należy, że gdy innych narodów dzieje, pió

rem dziejopisów rozsławione, głośnemi się stały w świecie, u Polaków przeciwnie, dla

braku piszących, sprawy wielkie i znakomite, czyny przeważne królów i rządców, mę

żów dzielnych i bohaterów, przygody rozmaitych kraju części, żadnćm nie objaśnione

piórem, zalegają w cieniu zapomnienia i w wiecznej nikną pomroce: które, gdyby

dziejopisowie nie szczędzili pracy, za ich świadectwem miałyby u potomnych sławę

nieśmiertelną. Ta więc przyczyna, krom innych, zachęciła mnie i spowodowała, abym

odłożywszy na bok zwyczajne ludziom zatrudnienia i sprawy, a wyzuwszy się przytem

z wszelkiej bojaźni i grozy, całą pilność moję, siły, prace i starania poświęcił opisa

niu czynów znakomitych i dzieł bohaterów naszych; a nie przestając na powtarzaniu

tego, co dawniejsi i obcy napisali, dalej nieco postąpił, i nową złożył księgę historyi,

chociażby stylem mniej smacznym i powabnym, iżby królowie i rządcy, i ci którzy

rzecz publiczną sprawować mają, widząc w tej księdze wzory mężów najdzielniejszych,

rylcem dziejowym skreślone, brali pochop do ich naśladowania, a umysły swoje i spra

wy zwracali ku budującym przykładom cnót i dzieł ludzi znakomitych. Wszystko zaś,

co z dziejami Polskiemi miało jakikolwiek stosunek i związek, co się zdawało przy

datnym do ich objaśnienia, osądziłem za rzecz godną pozbierać zewsząd, i wcielić ra

zem do niniejszej Księgi, zatykając ucho na łudzący śpiew Syren, aby prawdy i czy

stości dziejów nie skazić ani zawiścią, ani przychylnością, ani żadnemi względami

i pochlebstwem, w opisaniu tych zwłaszcza rzeczy, na które zdarzył mi los własnemi

patrzeć oczyma. Dawniejszych bowiem wieków sprawy na cudzych opierać przyszło

świadectwach; ale te, które za naszego przypadły wieku, własnóm opisałem piórem;

inne, które dla swej dawności stały się niepewnemi, albo których podania piśmienne,

ta jedyna i najpewniejsza rękojmia dziejów, nie uwieczniły w pamięci, z samych wieści
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krążących, najstaranniej jak tylko mogłem i jak najsumienńiej spisałem; co wre

szcie po kościołach, składach pism i różnych miejscach było rozproszone, starałem się

pozbierać, i jakokolwiek związawszy wciągnąć do niniejszego dzieła. Wiele zaś rzeczy

takich, które zdały się niedokładnie albo mniej prawdziwie do dziejów wtrącone, i bądź

uczynkiem bądź mową gorszące, opuściłem, postanowiwszy, czyny i wypadki dawnych

przodków wydobyć z zapomnienia, iżby im nie zbywało na potrzebnćm świadectwie,

acz nie tak, jakby wymagała wielkość rzeczy i wartość ich zasług, do których skre

ślenia potrzebaby pisarza wielce uczonego, lub znakomitego poety; nie przez zaufanie

w własne siły, biegłość w wymowie i sztuce pisania, ani dla płochej żądzy sławy;

lecz jak mnie na to stać było przy słabych zdolnościach moich, a gorącej miłości

kraju, abym żywota mego nie strawił w milczeniu i bez zasługi. Przyznaję chętnie,

że dziejopisowi potrzebna jest wielka bystrość umysłu, wielka w wysłowieniu gład

kość i ozdoba, aby w natłoku tylu spraw i wydarzeń, czy-to pochwalić czy zganić co

przyjdzie, umiał zachować miarę, a wszystko należycie wyluszczył, i zarówno uczo

nym jak nieuczonym, rozumnym jak i mniej mądrym, wymownym i niewymownym,

trafił do smaku. Do największych należy trudności, cudze chęci, myśli i pragnienia

dokładnie umieć wyrazić. Ze wszystkich też nauk, które służą do ukształcenia umy

słu, żadna zdaniem mojem nie jaśnieje tak świetnie, ani się taką zaleca wartością, jak

historya. Z niej bowiem uczymy się, jak żyć uczciwie, z niej największe wyciągamy

korzyści, a szczególniejszą przytćm napawając się przyjemnością, zagrzewamy w sobie

chęć do naśladowania dobrych, a wstręt budzimy do złych czynów. Gdy innych

państw i narodów dzieje szczycą się mnogich pochwał blaskiem, przeto iż do powa

bnego ich opisania znakomite w zawody wystąpiły pióra, Polacy w ciągu tylu wie

ków nie wielu mieli dziejopisów, a i ci zbyt szczupłe skreślili nam podania; mała

liczba królów, książąt i innych bohaterów polskich uzyskała czynów swoich pomniki

w dziejach; niektórych sława zstąpiła razem z nimi do grobu i zgasła na wieki.

A tak dzieje Polskie stały się na opak podobnemi do Ateńskich: wydają się szczu

płe, mało znaczne, drobne i zatarte, chociaż w rzeczy samej są większe niżeli je hi

storya przedstawia; przez niedbalość bowiem i gnuśność pisarzy z jasnego świecznika

chwały strącone w cień ukrycia- i nikczemności , zwiędły i zamarły, nie rozsławione

jak należało, ani opowiedziane dokładnie ; tak dalece, że nawet Wincenty biskup Kra

kowski, w wieku swoim pisarz znakomity, mimo wybornego pióra zaletę, nie mógł

ich należycie wyświecić. Jakoż wielu królów, biskupów, książąt i innych bohaterów

Polskich dzieła godne uwielbienia zagrzebała niepamięć i wydarła naszej wiedzy, dla

braku dziejopisów, bądź też z przyczyny ich słabego, oschłego i nie dość ukształcone-

go sposobu pisania: zkąd żaden czyn pamiętny, żadne sławniejsze wydarzenie nie mo

gły przejść do potomności, albowiem nie utrwalone pismem znikły jak dym i prze

brzmiały. I zaprawdę, niema żadnej sprawy tak wielkiej, tak sławnej, tak osobliwej,

którejby czas i niepamięć kiedyś nie zatarły, jeśli jej pióra dziejopisów swego nie po

życzą światła i świadectwa. Leżą zagrzebane w ukryciu i wiecznemu oddane zapo

mnieniu dzieła królów i cesarzów, którym pisarze dziejów nie nadali nieśmiertelności,

te bowiem nad wiek ludzki rzadko dłużej trwają, gdyż dzieła ludzkie chwilowe są

i znikome, pomniki' zaś dziejowe mają wieczną trwałość i nieśmiertelność. Nie mało

i to przyczynia mi obawy, że gdy inni pisarze dla uzyskania większej wziętości i po

wagi księgi swoje przypisują żywym i spółczesnym, których sąd przychylny i po

chwała zapewnia im znaczenie, obronę i trwałość; ja dzieło moje poświęcam tobie
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Ojcze Miłościwy, któryś już oddawna porzucił społeczeństwo żyjących, a jako między

nami nieobecny i z powłoki śmiertelnego ciała wyzuty, nie możesz mnie już twoją

wspierać obroną i opieką. Chętnie atoli, mimo mej nieudolności, dzieło to przedsię

biorę, że do niego za życia ty mnie zachęcałeś, którego głos nawet po śmierci wiele

u mnie waiy: byłeś bowiem jakby gwiazdą najświetniejszą, blaskiem cnót, przymiotów

duszy i chwalebnych czynów wiekowi naszemu przyświecającą. Nie komu więc inne

mu tylko tobie chciałem poświęcić prace i usilki moje, a na co stać mój umysł, tem

uczcić pamięć twojej mądrości, ludzkości, łaskawości, cnoty i miłości ojczyzny, któ-

remi, jak głos powszechny przyznaje, jaśniałeś tak chlubnie za życia i słyniesz po

śmierci, godny, aby nie tylko moje, ale i wszystkich Polaków usta wiecznie cię wy

sławiały. Przeto i ja pamiątkę twoich czynów, pismem zaręczoną, przekażę potom

nym wiekom. A tak wszystkę nadzieję i obronę moję pokładać muszę w samej po

mocy nieba i patronów czuwających nad krainą naszą i jej mieszkańcami: którą jeśli

uproszę za łaską Baranka Niebieskiego i przyczyną św. Stanisława patrona i pierw

szego Męczennika Polski, biskupa Krakowskiego, niemniej twojóm wstawieniem się Oj

cze, który za łaską Bożą i w nagrodę twoich zasług, wyzuty z ciała zmysłowego

i śmiertelnego, i przeniesiony jak mniemam w poczet Niebian, już z Stwórcą twoim,

Aniołami jego i duchami błogosławionych Wybrańców wiekuistej używasz szczęśliwo

ści; nie będę się lękał żadnej zawiści i potwarzy, spodziewając się, iż zechcecie wy

baczyć moim błędom , których ja po ludzku uniknąć w tóm dziele nie mogę , a wy

jednacie mi u Naj litościwszego Boga ten dar pożądany i łaskę, abym w pisaniu nie

odbiegał nigdzie sumienia i prawdy, a zmierzał statecznie ku czci Bożej, chwale i ko

rzyści miłej ojczyzny, a nauce i zbawiennemu bliźnich pożytkowi; i zasłonicie mnie

zarazem od niesławy, gdy obawiając się i dzieła tak trudnego i surowej jaka je cze

ka obmowy, was obieram sobie za najpewniejszych obrońców i sędziów. Będę dokła

dał pilności, ile tylko zdołam (a bogdaj mi na to starczyło sil i dowcipu) żebym

dziejów raczej nie pogrążył w ciemności niż rozświecił, a spraw ludzkich zanadto nie

wychwalał lub nie upośledzał; albo jeśli postrzegę, że co w podaniach dziejowych

sprzeciwia się prawdzie, abym to jak najstaranniej wymijał, nie za pochlebną idąc

skłonnością ale za prawdą, i nie na dowcip się siląc, lecz na to, co do wyjaśnienia

rzeczy jest potrzebne. O co gdy postanowiłem starać się usilnie, jeszcze mnie więcej

twoje zbudowały przestrogi, upominające, abym nie dopuszczał w nikim podejrzenia

0 sobie, że w opowiadaniu spraw niegodziwych uwodziłem się złością i nienawiścią, lub

w kreśleniu chwalebnych czynów przesadzałem zbytecznie, i że uniesiony namiętno

ścią, jednym nie szczędziłem pochwał, a na drugich za wiele kładłem hańby i sro-

moty. Nikt zaś słusznie gniewać się na mnie nie może, jeżeli idąc za prawdą histo

ryczną, niektórych ludzi obyczaje, czyny i zbrodnie wykryję: powinnością bowiem

1 powołaniem jest dziejopisa, skreślać wicrnio tak pomyślne jako i nieszczęśliwe wy

padki, chwalebne jak i niepoczciwe sprawy, a w nich przekazywać potomnym zwier

ciadło i przykład budujący, ku zachęcie albo przestrodze. Niechaj wić, że surowość

mego pióra nie z przyrodzonej pochodziła cierpkości, ale z zapatrzenia się na gorszą

ce i występne czyny. Zły -to bowiem w oczach moich sędzia, który pochwaliwszy tę

lub ową cnotę , o wadach zamilczą. Sam w duszy mojej przeczuwam i wróżę, że kró

lowie, książęta i inni bohaterowie będą w niniejszem dziele mojóm, jak w zwierciedle

i wzorze, znajdować pobudki do cnoty i spraw chwały godnych. Jak bowiem znajdują

się ludzie znakomici pięknemi czyny i przymiotami, tak bywają równie występni
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i niegodziwi, jako czytamy w dziejach Rzymskich o Katylinie i Klodyuszu, którzy przez

swe występki stali się niegdyś plagą rzeczypospolitej, a w naszych dziejach wyczytu-

jemy o Zbigniewie, synu pobocznym Władysława książęcia, a wnuku Kazimierza pier

wszego króla Polskiego, który zwany jest odnowicielem Królestwa i monarchą. Byli

podobni i w innych krajach, a któżby z uważnych wątpił, że i w przyszłości znaleźć

się mogą? Jeżeli zaś zechce kto przepatrzeć dzieje tak święte jako i świeckie, ujrzy,

jak w każdym wieku obok malej liczby ludzi zacnych i cnotliwych znajdowali się

źli i przewrotni, a jedni i drudzy nie tylko czynami swemi, lecz i znakomitym z oj

ców i dziadów odznaczali się rodem, imieniem i majątkiem, aby tćm większej sławy

lub sromoty pozyskali piętno. Ujrzy nadto, zwykłą losów ludzkich koleją, mężów

najzacniejszych w niedoli i upadku, występnych zaś pochlebnemi szczęścia darami wy

niesionych do szczytu pomyślności. Taka dola ludziom wydawaćby się mogła zbyt

przykrą, gdyby dusze po opuszczeniu ciała (jak nawet wielu z pogan utrzymywało)

nie przenosiły się do wieczystych siedlisk, dla odebrania kary za złe czyny, a nagro

dy za dobre. Jeżeli zaś komu ćwiczeńszemu w nauce i obdarzonemu szczęśliwą wy

mową nie spodoba się w tern dziele styl prosty i nieuczony, lub nieco rozwlekły,

i ani wdzięczną gładkością zdolny ucho pieścić, ani słów wytwornych brzmiący dobo

rem, ani strojneini połyskujący barwy, niechaj zważy, że. nie wszystkie dary przyroda

na jednego człowieka zlewa. A niech mnie nikt o lekkość nie oskarża, jeżeli z sła

bego naczyńka mego kąkol i nieużyteczny wyrastać będzie owsik, i jeśli w tóm dziele

użyję nieco ciężkiego a niegładkiego sposobu pisania, który mu bynajmniej nie przy

stoi, zwłaszcza, że innym zdolniejszym i uczeńszym pisarzom raczej podałem przed

miot do pisania niżeli odebrałem; będą więc mogli z większą łatwością i zaletą nim

się zajmować, a zdatniejszym i ozdobniejszćm piórem przydać mu wytworności i smaku,

gdy sam dowcip bystry z małych rzeczy potrafi wielkie wydobyć korzyści. Chciałbym

ja wprawdzie być treściwym i zwięzłym; ale długa osnowa dziejów zbyt krótko od

prawiona staje się niesmaczną i czytelnikowi żadnej nie sprawia przyjemności, jeżeli

jej starannenri opisy nadobnie nie roztoczysz i nie objaśnisz. Radniej też niektóre rze

czy pominąć milczeniem, niźli puszczać się na nie opisem krótkim i jałowym. Lecz

nie wiem, był-liby kto tak nieświadom rzeczy i nierozważny, iżby mógł mniemać, że

bądź sam, bądź inni, którzy za najlepszych* nawet uchodzą pisarzy, wszystko tak do

kładnie i tak wybornemi słowy zdolni są opisać, iżby w swem dziele wszelkiego błę

du, wszelkiej uchronili się skazy, gdy samemu tylko Bogu przyznajemy taką dosko

nałość. Bo wierzymy łatwo, że cokolwiek dla człowieka podobnóm jest do zrobienia,

to w ten albo ów sposób zrobić może: ale błądzić w wielu rzeczach właściwóm jest

ułomności ludzkiój; we wszystkićm zaś równie być doskonałym, Bóstwa samego przy

wilejem. Jeżeli bowiem Demostenes, zawołany i największy mówca u Greków, nie

kiedy Cyceronowi obrażał ucho; jeżeli o Homerze piszą, że i on czasami drzymie,

a przy długiej pracy każdego sen zmorzy; jeżeli Cycerona w wierszach odstępowała

wymowa, cóż dziwnego, że toż samo i mnie się przytrafi miernemu a nie wielkiej

nauki pisarzowi, który zwyczajną i poziomą stąpam drogą, a nie mogę się bynajmniej

mierzyć z starodawnemi mistrzami, gdy ledwo pisarzom wieku mego wystarczę do

miary, i nie według dzielności nadzwyczajnych dowcipów, ale według sił moich mam

być oceniony. A lubo dzieło niniejsze wymagałoby pierwszego rzędu krasomówcy

i wcale innego pisarza, niźli ja jestem, to jest biegłego w mówieniu i pisaniu, obda

rzonego większemi umysłu darami i donośniejszą niż ranie się dostała wymową, iżby
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z obfitością wyrażeń łącząc bujność i swobodę myśli, mową oschłą i jałową nie zda

wał się uwłaczać wzniosłym które opowiada dziejom: przecież starać się będę za ła

ską Boga niedostatek sił pilnością nagrodzić, i tuszę, że im mniej posiadam zdolności,

tćm snadniej uzyskam wyrozumiały sąd i przebaczenie. Jako zaś w porównaniu z sta

rożytnymi język mój zda mi się niemym i tępym, tak między spółczesnymi nie będę

podobno zająkliwym; a dosyć dla mnie wymowę dawnych, której suchym i bezbar

wnym sposobem pisania naśladować nie zdołam, wielbić tylko i podziwiać. Wyznaję,

iż dzieło to jest zbyt wielkie, aby nań życie moje wystarczyło, lub żeby mu słaby

mój umysł sprostał; że wymaga pisarza odznaczającego się wymową i w wielu umie

jętnościach niepospolitą biegłością, pojęciem żywćm, bystrćm i przenikliwem ; zgoła

nie z moją ale Herkulesową siłą i dzielnością. Jeżeli zatćm mniej nadobnie i wy

mownie dzieje te wyłuszczę, niżeli ważność rzeczy wyciąga i czytelnicy oczekują, nie

chaj to przypiszą po części moim nieudolnym siłom, po części ogromowi przedmiotu

z którym mam do czynienia, a przebaczą mi tu owdzie błąd i ułomność, zważywszy,

że nie będąc doskonałym, dzieła doskonałego zrobić nie mogłem. Nie tylko bowiem

spólczesne ale i dawnych wieków zamierzyłem opisać dzieje, pełne znakomitych wy

darzeń, spraw wielkich i uderzających rozmaitością , i przygód ludzi sławnych, a ta-

kióm ciężarne mnóstwem wielorakich przykładów, że nie snadno znalazłby się pisarz

z tak łatwą a obfitą wymową, tak bystrym i ćwiczonym dowcipem, któryby rozliczne

opisując w kraju naszym zamieszki, wielorakie stronnictwa, odmiany i klęski, czasa

mi nie stępiał i nie ochromał. Jeżeli więc czytelnikowi nie spodoba się co w tem

dziele, niechaj przebaczy bądź-to niewiadomości, bądź nieudatnej słów moich prosto

cie, a skorszym być raczy do pobłażania niźli nagany. Postrzeże-li, że co nie dobrze,

nie dokładnie i mniej właściwie jest napisane, niechaj proszę poprawi. Ja bowiem

szczerze do tego się przyznaję, że słabiej pisałem i gorzej wykładałem, niźli ważność

i dostojność dziejów wymagała. Mniemam zaś, że z tej nadewszystko przyczyny go

dzi się wyrozumieć nieudolności mojego pióra, że gdy inni uczeni i więcej ukształce-

ni mężowie milczeli, ja pierwszy wziąłem się do pisania, i wolałem cośkolwiek napi

sać, choć mniej nadobnie i niedokładnie, aniżeli nic wcale. Jeżeli wreszcie na żadną

nie zasłużę zaletę, przynajmniej miłości mojej i przywiązania ku ojczyźnie nikt słu

sznie nie zgani. Choć nie uzyskam pochwały, dosyć mi na tćm, gdy u swoich nie

będę wzgardzony, i nie mogąc podobać się ludziom w wymowie bieglejszym, pragną

cych nauki zaspokoję. Na co tylko siły moje zdobyć się mogły, to w dziele niniej

szym starałem się obrócić ku sławie miłej ojczyzny. Nie sądziłem bowiem, iżby się

godziło dlatego rękę cofać od pracy, że wiele zrobić nie mogłem. Każdy tyle dłużen

jest swojej ojczyźnie, na ile go stać przy jego zdolnościach i silach. Za ostatniego

taki ma być uważanym, który jej jakimkolwiek upominkiem nie poczci i nie wspo

może. Słusznie żądałeś odemnie Najwielebniejszy Ojcze, abym ku chwale ojczyzny

dzieje dawne i spólczesne piórem mojćm skreślił, zważywszy, że nie mało rzeczypo-

spolitej - naszej się przysłużę, gdy do obecnych dawniejsze przyłączę, i z obu księgę

całkowitych dziejów ułożę. Chociaż więc od innych dziejopisów pośledniejszy jestem

dowcipem, nauką i wymową, i pod żadnym względem mierzyć się z nimi nie mogę,

chętnie jednak z twego zlecenia i nakazu wziąłem się do dzieła tak trudnego i ogrom

nego, w spodziewaniu, że wszystkim panom polskim, rządcom , dostojnikom i uczącej

się młodzieży wielką niem sprawię pociechę i pożytek. Którym jeśli wyda się co

w tych księgach mniej dokładnem, niechaj tego nie przypisują lekkości słabego



IX

a zarozumiałego pióra, ale najprzód gorącej miłości ku ojczyźnie, a potćm chęci

wypełnienia twego rozkazu, któremu nie godziło mi się sprzeciwić, za twoję zwła

szcza ku mnie przychylność i względność. Starając się bardziej o prawdę a niżeli

piękne pozory, starodawne dzieje łącząc z nowoczesnemi , i rzetelnie podając rze

czy prawdziwe albo przynajmniej bliskie pewności, mogące służyć czytelnikom dla

przestrogi, pamięci i znajomości dziejów, gdy historykowi przystoi prawdę nad wszy

stko przekładać, usunąłem na bok i odrzuciłem niektóre podania, do kronik i lato-

pism polskich niewłaściwie i niepoczesnie przymieszane , które wstręt słuszny obu-

dzaćby mogły, a które zdają się trącić baśniami, i podobniejsze są do marzeń poe

tyckich niźli do historycznych powieści; aby naczynie czyste i przezorne nie kalało

się trochą mętu, i według dawnego przysłowia nie marnował olej i praca. Boć

nawet i w dawniejszych czasach powaga dziejowych opowiadaczów nie mogła tych

rzeczy, jako oczywiście zmyślonych, obronić przed sądem ludzi wytrawnych i do

brze dziejów świadomych. O innych zaś, chociaż zdają się prawdziwemi, albo po-

dobnemi przynajmniej do prawdziwych, nie śmiałbym z taką twierdzić pewnością,

iżbym za nie ręczył głową, i aby je kładziono na wagę mego sumienia; już-to z tej

przyczyny, że dziejów dawnością zatartych nie godzi się objaśniać własnemi mniema

niami i domysłami, już dlatego, że rzeczy, które mam opowiadać, zbyt wiekami od

ległe i pomroką czasu są zaćmione, tak iż trudno osądzić, czy je za prawdziwe przy

jąć czy odrzucić należy; jakoż nie wiele znajdowało się w owych czasach u Polaków,

albo raczej wcale nie było pism, które są jedyną rękojmią wszelakich dzieł ludzkich

i wydarzeń; a jeżeli zachowywały się jakie w składach prywatnych lub publicznych,

te poginęły w częstych pożarach, gdy w owe czasy Polacy wszystkie niemal domy

i grody z drzewa budowali: co zaś staranniej do naszego dochowało się wieku, to

szczupłym tylko jest zabytkiem dziejów, i to wielce zwikłanych i urywkowych, tak

iż z nich nie można było wydobyć jasnego obrazu przeszłości. Trudną zaiste i mo

zolną jest rzeczą złożyć w takowy obraz prawdę dziejową, gdy niepodobna, aby pi

szący sam wszystkie oglądał wypadki, które często cudze opowiadanie, powodowane

przychylnością lub niechęcią, przekręca i kazi, a miasto wyjaśnienia prawdy, zacie

mnia ją i głuszy. Ze wszystkiego zaś najtrudniej dziejopisowi uniknąć obrazy, zelży-

wości i błędu, a umieć podobać się i dogodzić każdemu, zwłaszcza nieświadomemu

rzeczy i ich przyczyn, o których nie łacno jest sądzić z samych wypadków, gdy na

wet ci, którzy byli obecnemi ich świadkami, często je niezgodnie opowiadać zwykli.

Ale słowa potrafić do rzeczy, a rzeczy umiejętnie zastosować do czasu, i opisując, co

się w różnych a odległych od siebie stronach i wiekach wydarzyło, zdołać wszystko

piórem wiernćm i rzetelnym, a nadto gładkićm i ozdobnym wyłuszczyć, i należycie

w mowie roztoczyć, trudnćm i prawie niepodobnym jest dziełem, dla człowieka nawet

obdarzonego wielkiemi zdolnościami, bystrym dowcipem i obszerną pamięcią, których

ja przymiotów (wyznaję) nie tylko w tak wysokim stopniu, ale nawet w słabśm po

dobieństwie i odcieniu nie posiadam. Jeśliby mi zaś kto przyganiał, że opisywałem

nie same dzieje Polski, ale i Czeskich, Węgierskich, Buskich, Pruskich, Saskich, Li

tewskich i Bzymskich, a nadto papieży, cesarzów i królów historyi, od wielu niezna

nej, dotykałem, niechaj wić, że to czyniłem z rozmysłu, i powodowany potrzebą wy

świecenia prawdy. Albowiem kraje te miewały styczność z Polską, już-to z powodu

rozlicznych sojuszów i wojen, już podobieństwa języka i bliskiego sąsiedztwa, tak, iż

często pod jednego władcy rządem zostawały. Gdy więc z dziejami Polskiemi wiele



obcych jest w związku i połączeniu, zdało mi się rzeczą przyzwoitą zbaczać do nich

miejscami, nie przez zarozumiałość (znam się bowiem na moich siłach) ale żeby i na

szym czytelnikom były wiadome. Dlatego nawet siwizną już okryty wziąłem się do

nauki języka Buskiego , aby dzieje nasze wyłożyć tem jaśniej i dokładniej. O kolej

nych też rządach papieżów i królów, i ich zajściach, pozamieszczaliśmy wzmianki dla

ozdoby i większej dokładności dzieła, i aby rachuba lat papieskich prawdę tóm zasa-

dniej stwierdzała; co jak mniemam przyjemną i pożyteczną będzie rzeczą dla czytel

ników, tych zwłaszcza, którzy głębiej i z większą ścisłością w badania dziejów za

puszczać się zwykli. Przy niezgodności zaś pisarzy, których często mnie gorszyła nie

rozwaga i opieszałość, trzymałem się w podaniach i wątpliwościach tego, ku czemu

pociągało myśl moję większe do prawdy podobieństwo, powaga pisarzy, lub powsze

chniejsze mniemanie. Aby wreszcie u czytających te roczniki tóm więcej wzbudzić

wiary, a zapobiedz wszelkim powątpiewaniom, zamieściłem w tych księgach wiele li

stów i pism urzędowych; przez co dzieło niniejsze w samej rozmaitości rzeczy większy

uzyska powab, nastręczając ciekawym i ściślej lubiącym prawdy dochodzić ustępy mi

łe i wabiące, tak iż w czytaniu więcej znajdą przyjemności a niżeli trudu. Nakoniec,

odkazuję dzieło to mężom uczonym, światłym, pisarzom znakomitym, a mianowicie

matce mojej Przezacnej "Wszechnicy naukowej Krakowskiej, do poprawy, ogłady i wy

kończenia; a przyjmę to za osobliwszą łaskę, jeżeli kto popełnione w piśmie mojćm

błędy lub mniej zręcznego i nieuważnego pióra usterki wiejadłem nauki swojej oczy

ści i w zdrowe ziarno zamieni, bądź -to przełoży, poprawi, polepszy, a rzecz niedo

kładną i zwichnioną na swojóm kowadle wygładzi i ozdobi. Do czego wszystkich

mężów uczonych i wymownych, w sztuce pisania i umiejętnościach biegłych, zapra

szam i wzywam. Cokolwiek napisałem tu bezzasadnie, mylnie, z krzywdą czyją, źle,

albo ladajako i niebacznie, chciałbym ażeby to uważano jakby nie wyrzeczone i nie

napisane; a za rzecz nader wdzięczną sobie poczytam, jeżeli kto pomyłki moje wy

tknie i poprawi. Nie mam bowiem tyle w sobie miłości własnej , abym chciał dru

gich w błędzie utrzymywać dla zatajenia mego własnego błędu. Nie mniemam ró

wnież, aby się mógł znaleźć kto tak doskonały, iżby pisał wszędy piórem obfitóm,

czystem i wybornem, bez żadnej ułomności i wady. Błagam wszystkich o przebacze

nie, jeśli w tóm dziele pokusiłem się o rzecz większą nad siły moje, i użyłem mowy

mniej kształtnej, a niekiedy wcale niestwornej. Wiem bowiem i wyznaję to z Sene

ką : że niema nikogo tak bacznego i usilnego, iżby go chwilowo pilność nie odbiegła;

ani tak pewnego siebie, iżby się czasem nie potknął; ani wreszcie z taką bojaźnią

chroniącego się urazy, aby mimowolnie kogo nie drasnął i nie obraził. Pod tym

względem nadewszystko zasłoniwszy się od zarzutu, aby nikt moim słabym zdolno

ściom i mniej nadobnej mowie nie przyganiał, i wezwawszy pomocy Ducha Świętego,

śmielej do zamierzonego dzieła przystępuję, z tą pobożną otuchą, że Łaska Boża sła

bość i nieudolność moję wesprze i pokrzepi.

Podział tego dzieła na dwanaście ksią.g> i co się w każdej

księdze zawiera*

Zdało mi się zaś rzeczą przyzwoitą całe to dzieło na dwanaście ksiąg podzielić.

Pierwsza zawierać będzie początkowe dzieje Słowian i ich plemienia Polaków,

wskazujące, co się u nich działo pod rządem władców pogańskich. Druga opowie,
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kiedy Polacy z pogaństwa nawrócili się do wiary Chrystusowej i uzyskali koronę

królestwa. Trzecia, jaką koleją królestwo Polskie , odnowione przez Kazimierza

mnicha, upadło za Bolesława. Czwarta ukaże szereg książąt następców Włady

sława i dzieła zwycięzkie jego syna. Piąta, zatargi między książętami z przyczy

ny rozerwania się królestwa na mnogie dzielnice. Szósta, zawichrzenia domowe

i klęski. Siódma, srogie spustoszenia Tatarów, i kanonizacyą Świętego Stanisła

wa, ósma, przywrócenie korony królestwa przez książęcia Wielkiej Polski Przemy

sława. Dziewiąta, wojny i zwycięztwa Władysława Łokietka, i wymierzone na

Polskę przez Czechów i Krzyżaków za syna jego Kazimierza straszne ciosy i zama

chy. Dziesiąta i jedenasta kolejne rządy panów postronnych. Dwunasta,

wypadki wojen, które naród Polski prowadził z Czechami, Niemcami i Turki, w obro

nie wiary i ojczyzny, pod dwoma królmi, Władysławem i Kazimierzem.
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JANA DŁUGOSZA

DZIEJÓW POLSKICH

KSIĘGA PIERWSZA.

Jak po potopie powszechnym, przy budowaniu wieży Babilońskiej, jedyny język

hebrajski, który od stworzenia świata trwał aż po owe czasy, Fan Bóg roz

dzielił na siedmdziesiąt dwa języki, i w jaki sposób potomstwo Noego, z przy

czyny rozliczności języków, a ztąd wynikłej życia i obyczajów odmiany, roz

siedliło się w osobnych świata częściach, Azyi, Afryce i Europie, których tu

granice się opisują.

oczątkowo ród ludzki, stworzony w czystości i niewin

ni ności, wyszedł od Adama, naszego pierwszego ojca,

któremu Bóg przeznaczał namiestnicze na ziemi wło

darsko, jak drugiemu rządcy i panu, gdyby głosu

torv Stwórcy raczej niż kusiciela chciał był posłuchać".

*fe Wszechmocny utworzył go na własny swój obraz, i u-

czynił mało co pośledniejszym od Aniołów, najślache-

tniejszym między stworzeniami, z władzą panowania nad niemi

fpodług woli, i wlaną mu duszą rozumną, złe od dobrego rozeznawać

zdolną. Ród ten, gdy przeciw przykazaniu Pańskiemu skosztował owocu

z drzewa zakazanego, wygnany z raju roskoszy, odziedziczył ziemię cierniem

i ostem zarosłą, aby pożywał chleb gorzki w pocie czoła i płaczu utrapienia.

Za czasem, gdy tułacz na tym padole nędzy chuci sprośnych nierządem

pokazil się i zepsował, wywołując nieprawością swoją kaźń zasłużoną z nieba,

J. Długosz. Dziuje Polski. K«. I. ]
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przepuścił Bóg potop na zatratę bezbożnych, ośm tylko zachowawszy dusz

niewinnych, dla nagrodzenia dobrych uczynków i przekazu pierwotnej wiary.

Kiedy wreszcie Bóg dobrotliwy uśmierzył klęskę potopu, znowu plemię

ludzkie wyradzać" się poczęło, krzewiąc złe z ziarna podobnego przestępstwa,

jakióm Adam w raju siebie i potomstwo swoje był skaził, i za chytrą namo

wą dawnego przeciwnika targnąć się przeciw samemu Stwórcy. Lata więc

dwóchsetnego pierwszego po potopie, z porady Nemroda olbrzyma, syna

T a n a n , przemysłem odzyskać" chcąc nieśmiertelność, odjętą sobie albo raczej

utraconą przez grzech pierwszych rodziców, i usiłując przedłużyć zbyt krótką

życia chwilę, jakiej mu Bóg dozwolił, postanowiło, wspólną pracą i nakładem,

na pograniczach Nubii i Egiptu zbudować wieżę Babilońską, tak

wzniosłą, iżby jej wysokością dorównać Najwyższemu , a to przekładając ce

głę miasto wapna i piasku warstwami smoły ziemnej, która w owym kraju

na wielu miejscach z ziemi wytryska. Podstawę dano jej szeroką na trzysta

kroków, aby zamierzona budowa zwężając się ku górze stała tóm mocniej,

a trwałością i wyniosłością swoją oddalając wszelką obawę, zabezpieczała ród

ludzki na przyszłość od jakichkolwiek bądź przygód, i nadzwyczajno wód wy

lewy, lub inne na ludzi wymierzone od Boga plagi wstrzymywała i odpierała.

Tym sposobem miało się żyć podług upodobania, bez uległości i prawa. Bóg

przecież miłosierny dla synów Adama, według obietnicy swojej i uczynione

go z nimi przymierza, nie karał już płochych budowników za występną py

chę i zuchwałość zalewnym potopem, nie chcąc wszystkiego razem zatracić

stworzenia. Żeby jednak bezbożne skrócił na przyszłość zapędy, język He

brajski, jedyny pod ów czas, jakim od Adama aż do tej pory wszyscy

mówili i między sobą się porozumiewali, podzielił na siedmdziesiąt i dwa ję

zyki; a w ten sposób zmieszał dumne zamysły pomieszaniem mowy budują

cych, przeco odstąpili od swego dzieła, które już nieco się było podniosło.

Jakoż ród wszystek Noego mieścił się początkowo w Chaldei, Damasz

ku Syryjskim i Armenii większej czyli Assyryi, gdzie leżała N i n i-

wa. Inne kraje Azyi, Afryki i Europy, nie zwiedzane ani zamieszkane,

dzikiemu jedynie zwierzowi i ptastwu dostępne, obszernemi zalegały puszcza

mi, pokąd pycha nie rozerwała jedności w pierwotnym rodzie naszym i nie

poróżniła ludzi wielością języków, które wprzódy jednę składały mowę. Za tą

różnicą poszła odmienność w obyczajach, pożyciu, sposobie myślenia, postawie

zewnętrznej, prawach, sądach, zwyczajach i obrzędach. Już więc niechęcią

wzajemną bardziej niż językiem rozbratani, pokwapili się do szukania nowych

siedlisk i rozbiegli różne zaludniać kraje. Tak gdy synowie Sema na dwa

dzieścia i dwa języki, a potomkowie Chama na trzydzieści i trzy podziele

ni, Afrykę zamieszkali, plemię Jafeta, któremu się dostało siedmnaście

języków, Europę całą w wieczystą posiadłość wzięło.
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Europa zaś, poczynająca się od rzeki T a n a i s , którą Polacy w swo

im języku Donem, Tatarzy Edylem zowią, z jednej strony Ty rre ń-

skióm, z drugiej północnem i Ga dytańskióm zamknięta jest morzem.

Don ów, wypływający z gór Ryfejskich, tak bystrym wartem bieży, że

chociaż przyległy bród Meotycki i Bosfor częstokroć zamarzają, on jeden

z przepaścistych spadając wyżyn nigdy Scytyjskim nie ścina się mrozem,

iAzyązEuropą z jednej strony poczyna, z drugiej kończy, walna ich

meta i granica. Morze znów Gadytańskie na krańcach Gallacyi od

Herkulesowego Gad es bierze swojo nazwisko. Dalej rościąga się morze

północne, któro ku północy niekiedy Sarinackióm się zowie, że na jego

brzegach Sarmaci czyli Polacy swoje mają siedziby i miasta : z tych dwa

celniejsze, Lubeka (po polsku Bukowiec) i Gdańsk, od Polaków

osiadłe. Jest na tóm morzu wysp wielo, jako to: Skandynawia, Fry

zy a, Szkocya, Irlandya (Hibernia) i inno krainy pomniejsze. Podle

morza Tyrreńskiego, z wyspami które oblewa , Majorką, M i n o r k ą ,

Iwiką, Frumentaryą, Korsyką, Sardynią, Sycylią, Mity leną,

Wenecyą, Kretą,^ dochodzi się aż do M o o t y c k i e g o brodu. Kres stanowi

miasto B i z a n c y u ni , inaczej Konstantynopol, leżące w Europie.

Te wszystkie zatóm ziemie , po sam Kadyx (Ga dis), który wraz

z Pellą uzupełnia dziesięciogród Jafeta, zajęli swemi plemionami i języ

kami siedmiu jego synowie: Go mer, Magog, Madai, Jawan, Tu boi,

Mosoch i Tyras albo Torias. Potóm trzej synowie Go mer a: pierwszy

A s cen as, głowa Sarmatów albo Sauro matów, których Grecy Kró-

lowianami (Reginos) zowią, a z których wyszli Kalabrowie, Sycy lia

nie, Appulczykowie i Latyni zamieszkujący ziemię L a c y u m. Drugi

Ryfat; od niego Paflagończycy, którzy z Pa fl agonii graniczącej

z Galacyą przeprawiwszy się do Italii, En etami się nazwali: od nich

Wenetowie, Ligurowie i Emilowie początek wiodą. Trzeci Togor,

głowa F rygów plemienia, którzy kraj swój Frygią nazwali. Czterej syno

wie Jaw ana, a z tych pierwszy Eliza, od którego Grecy Elidami

zwani. Drugi Tarsis, od którego Cylikowie mieszkańcy Cylicyi z sto

licą Tarsus. Trzeci Cetyni, a od tego Cetyma Cypryjczykowie

(zaczem Cypr wypada na syna Jafeta a nie Sonia); stolica ich zowie się

Citium. Czwarty Dodani, od którego idą Rody j czy ko wie; stolica ich

Rodus. Od Gomora syna Jafetowego pochodzą Gala to wie, po łaci

nie Galio greka mi zwani: niegdyś bowiem Gal Iowie Senońscy naje

chawszy część Grecyi, od Greków i Gallów dali nazwisko Galii cy i.

Od Madai Medowie, których miano Medya przyjęła. A od Jawan a

Iończykowie, plemię Greków, od których morze Jońskióm zwane.

Z nich wyszli Grecy, którzy Troję i przyległe okolice zamieszkali. Po
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zburzeniu Troi, Pryam i Antenor zawinęli statkiem do Wenecji; po

zejściu zaś A n tenora, którego w Padwie pogrzebiono , Pryam z towa

rzyszami swemi opanował Germanią, która od niego i brata rodzonego

(germanus) tak nazwana, teraz od Te u ta czyli Merkurego rzeczo

na jest Teutonią, u Łacinników zaś A 1 o m a n i ą od rzeki L e m a n u.

A ta Germania obejmuje w sobie następujące kraje: Lotaryngią czyli

Brabancyą, Westfalią, Fryzyą, Turyngią, Saxoni ą, Sz we-

cyą, Bawaryą i Frankonią. Ztąd najeżdżana Gallia, od poszarpa

nia kraju (fractio) i butności mieszkańców, F r a n c y i otrzymała nazwi

sko. Podobnie Britus, przypłynąwszy z Troi, ziemię, która teraz zowie

się Anglią, od swego imienia Brytanią nazwał. Od niej także dawniej

sza S y 1 w a n i a , z drugiej od morza strony, dziś niższą Brytanią zwa

na. Od Mosocha syna Jafetowego pochodzą Kappadocyanie,

z stolicą kraju M a s a k ą , którą Tyberius Cezar od swego imienia C e-

z a r e ą mianował. Od T y r a s a Trakowie,, niby po ojca imieniu T y r a-

k o w i e , kraj przez siebie osiadły T r a c y ą nazwali. Szósty syn J a f e t a

T u b a 1 , od którego I b e r o w i o albo Hiszpanio, zwani wprzód C c t u-

balami, jakoby drużyną (cootus) Tubala. Ci uważając jednę z gwiazd,

która tam po zachodzie późno zapada , gwiazdę tę wieczorną Hesperus,

ziemię zaś od jej imienia mianowali Hesperyą. A gdy potóm sioła i mia

steczka nad rzeką, która teraz Iberem. się zowie, pobudowali, nazwisko da

wne Cetubalów słowem przekręconym z I b e r przemienili na C e 1 1 y b o-

rów; kraj zaś przez siebie posiadany, a zawarty między oceanem i Tyr-

reńskióm morzem, toż Iberem i górami Pirenejskieini, "nazwali

Celty b ery ą, która potóm od H i s p a n a , władcy tej ziemi, H i s z p a-

nii odzierżyla nazwisko. Siódmy syn Ja feta, Magog, od którego idą

Scytowie, zwani także M a s s a g e t a m i , Gotowie, S w e w o w i e ,

Alano wie i Hunnowie. Ci są synami Jafeta, którego ojcem był

Noo, a tego zrodził Lam ech. Pierwszy zaś człowiek z rodu Jafeta,

imieniem Alan, przybył do Europy z trzema synami , których nazwiska

są: Isycyon, Armenon, Negno. Isycyon miał czterech synów,

Franka, Romana, Mo m aur a i Bryta, który Brytanią pierw

szy nazwał i posiadł. Wtóry zaś syn Alana, Armenon, miał synów

pięciu : Socha, W a 1 g o t a , C e b i d a , Burgunda, L o n g o b a r d a.

Trzeci nakoniec syn Alana, Negno, czterech synów był ojcem , a tych

imiona są : Wandal, od którego nazwisko wzięli Wandalowie, teraz

Polakami zwani, i który rzekę dziś Wisłą pospolicie zwaną chciał mieć

rzeczoną Wandalem. Drugi syn Negnona Targ, trzeci S a x o , czwar

ty Bogor. Odlsycyona więc, pierworodnego syna Alana, poszli Fran

kowie, Rzymianie, tudzież inne narody Laty nów i Al emanów.
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Od drugiego syna Alana G o t o w.i e i Longobardowie. OdNegnona

zaś, trzeciego syna, rozeszły się rozmaite narody po całej Europie, jako

to : R u ś cała aż po krańce wschodu, Polska z ziem Avszystkich najobszer

niejsza, Pomorzanie, Kaszuby, ludy Szwecyi, Sarnii (która te

raz S a x o n i ą się zowie) i N o r w e g i i. A od trzeciego syna N e g n o n a ,

zwanego Saxo, Czechy i Morawa, Styrya, Karyntya, Kar

ni o 1 a , teraz Dalmaeyą zwana , Lissa (Lisna), Kroacya, Ser

bia, Pannonia, Bulgarya, Eliza.

Potomek więc synów Jafeta, Negno, ojciec wszystkich S ł a-

wian, wyszedłszy z równin S e n n a a r , i przebywszy Chaldeę a następnie

Grecyą, z synami, krewnymi i gromadą swoją siadł około morza Czar

ne g o i rzeki I s t r u , którą teraz nazywamy Dunajem. Rzeka ta , wy

pływająca z gór Germańskich, szerokiemi bolty wyżynę R a u r a k u

i całą przemierza Europę. Z ciasnych u źródła wynurzona czeluści, czter

dzieści rzek w siebie potóm bierze, z których wszystkie niemal spławne,

i przebiegłszy rozległą ziemi przestrzeń, do Czarnego morza, zwanego po

spolicie E u x y ń s k i ó m (jak niektórzy mniemają od rzeki E u x y n u , która

doń wpada) dawniej zaś rzeczonego A u x e n e m , siedmiu wlewa się ujściami,

z których cztery tak potężne, że na sześćdziesiąt tysięcy kroków wody jego

nie mieszają się jeszcze z morzem, i zachowują smak słodki, przyrodzony, nie

przyjmując bynajmniej goryczy morskiej, i w tak długim biegu nie dając się

zwalczyć ani pochłonąć. Naprzód więc P a n n o n i ą , pierwotną i najstarszą

Sławian siedzibę, ojczyznę i kolebkę, która po wypędzeniu ich przez Lon-

gobardów, a potem po ustąpieniu z niej Hunnów, Węgrami zwać

się poczęła ; ztamtąd zaś szerząc się dalej, B u 1 g a r y ą czyli Mezyą, Dal

maeyą, Serbią, Kroacyą, Bośnią, Rascyą, Karyntyą, li

ii r y ą , i inne w tych stronach Adryatyku, Jońskiego i Egej

skiego morza wyspy i pobrzeża , potomstwem swojóm zaludnił , granicami

od wschodu i południa o Grecyą, od zachodu oparłszy je o krainy L a t y-

nów, I tal ów i Teutonów. W czóm uważać można osobliwszą nad ro

dem Słowiańskim opatrzność nieba, że ziemie tak obfite podziałem nań

przypadły. Żadne bowiem w świecie krainy, prócz Indów, nie wydają (jak

wiemy) szczodrzej złota, srebra, żelaza, miedzi i innych kruszców, najwięcej

u ludzi cenionych, jak to ziemie, które Słowianie pierwotnie odziedziczyli.

Ale ciężkie snadź były ich przewinienia, gdy za nie postanowił ich Bóg wy

pędzić, i ziemie tak bogate i płodne oddać w posiadłość Hunnom, Tur

kom i innym narodom , w tóm mianowicie okazując gniewu swego surowość,

że dopuścił nad ich plemieniem pastwić się barbarzyńcom i wypierać ich

ż pierwotnych siedlisk. Wielkie bowiem i nieocenione dary Opatrzność zlała

na ród Słowian, mając pozostać nad niemi wieczyście z swojćm błogosła
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wieństwera, gdyby staranniej byli przestrzegali słuszności i sprawiedliwości:

ale gdy prawo Boskie licznenii i zbyt ciężkiemi pogwałcili przesfyjpstwy,

wszystkie te dobra odebrane im zostały i innym przydzielone narodom. Mię

dzy krajami zaś, które Dunaj od Barbarzyńskiego do Śródziem

nego morza przedziela, pierwsze miejsce trzyma Mizya czyli Messy a, od

żniw plennych ( m e s s i s ) tak zwana , zkąd i starożytni śpichrzem C e r e r y

ją nazywali. U nowoczesnych rzeczona B u 1 g a r y ą , graniczy na wschód

z Tracyą, na południe z Macedonią, a od zachodu z Istryą.

Lech i Czech bracia wyszedłszy z W e, g i e r , udają się do krain sąsiednich.

Czech za zezwoleniem brata obejmuje Czechy i buduje miasta Pragę

i Wiele grad.

Gdy Pannońskic dziedziny przez spółmioszkanie krajowców z przy

byszami w jednię, całość" się zrosły, i liczno pozakładano w nich miasta i osa

dy, naprzód zawiść wzajemna między potomkami Jafota i żądza sporów,

a potem jawne zaboje i wojny o granice powiatów, osad i miast, nie raz

krwią bratnią i rodzinną zbroczyły ziemię. Do takiej bowiem wzrośli byli

mnogości i liczby, że kraje, które posiadali, zdały im się już za ciasne.

Dwaj tedy synowie Jana, wnuka Ja foto w ego, Lech i Czech,

którym dostała się była Dal macy a, Serbia, Sławonia, Kroacya

i Bośnia, chcąc i obecnie i na przyszłość' uchronić się przygód z wzaje

mnego powaśnienia wyniknąć mogących, zgodną radą i namową postanowili

opuścić swoje gniazdo pierwotne, a nowych szukać do rozsiedlenia się posad.

Zostawiwszy więc resztę braci w P a n n o n i i , sami z całą drużyną osadni

ków, rodzoństwom i dobytkiem jaki już posiadali, wyszli z Sławonii, Ser

bii, Kroacyi, Bośnii i zamku Psary położonego na wysokiej skale,

oblanej rzeką H u i , która Sławonią od Kroacyi przedziela. Dotychczas

gruzy rzeczonego zamku świadczyć się zdają o jego dawnej wspaniałości, a na

zwę dawną po dziś dzień zachowuje wieś Psary, rozłożona pod oną obaliną,

gdzie niegdyś obadwaj wodzowie Lech i Czech radzi przesiadywali i pod

danym swoim wymierzali sprawiedliwość. Wyruszywszy ztamtąd posunęli się

do sąsiednich i bliższych krain ku zachodowi; wiedzieli bowiem, że wschodnie

strony innemi narodami były już licznie nasiadłe. W pochodzie przez okolice,

które Morawa, Ohra (Egra), Łaba (Elba) i Wełtawa (Mul

da) skrapiają, zważywszy, że ziemia tameczna była wielce urodzajna, woda

mi i strumieniami zwilżona, bynajmniej zaś nie uprawna i obszerną dziczejąca

pustynią, młodszy z braci, Czech, tę sobie od starszego Lecha usilnemi

prośbami na dziedzinę wieczystą i posiadłość wyjednał. Gdy bowiem obadwaj
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w tych stronach, a zwłaszcza na górze, którą w ich języku Ezyp zwano,

pomiędzy Łabą, Wełtawą i Ogrzą przez długi czas społem obozowali,

żyzność ziemi, łagodność nieba i między wzgórzami mnogie nizin rozłogi, tak

dalece pierwszego z tych książąt Czecha a wraz drużynę jego ujęły, że

wszystkich innych wyrzekłszy się i odstąpiwszy, tę ziemię za stale obrał so

bie siedlisko, które jemu i potomstwu jego miało wystarczyć. Na co gdy brat

starszy Lech, prośbami jego skłoniony, zezwolił , dwie założył stolice, dwa

miasta, jedno nad brzegiem W e 1 1 a w y , które języka swego brzmieniem na

zwał Pragą, drugie nad Morawy potokiem, i to zwać kazał Wiele-

gradem. Eozdzieliwszy potóm ziemie pomiędzy swych osadników, pozakła

dał wiele miast i wiosek; cała zaś kraina od niego samego otrzymała miano,

i dotąd Czeską się nazywa, lubo w łacińskim języku, który sławiańskiego

brzmienia wyrazić należycie nie mógł , rzeczona jest B o h e m i ą , przeto iż

Sław i anie Boga po swojemu Bohem nazywają. Ta zaś część ziemi,

przez którą płynie Morawa, od gajów i borów, mających po środku gęste

a zieleniące się równiny i murawy, Mora w ą nazwana. Czechy równą ma

ją mieć długość i szerokość. Zaokrąglone naksztalt wieńca, otaczają się do

kola lasem, który u starożytnych zwany Hercyńskim, od pisarzy grec

kich i łacińskich często bywa wspominany. Kraj zwilżony jest rzeka

mi, między któremi Elba czyli Łaba, wypływająca z gór granicznych

między Czechami i Morawą, a środkowóm łożem przedzielająca Sar

in a c y ą Europejską od Germanii, tudzież Wełtawa, za najcel-

niejsze uchodzą. Z tych ostatnia podle Pragi płynie, przeA\iązana mostem

kamiennym na czternastu słupcach. Brno zaś ( B r u n n a ) przecina rzeka

Ruda.

•

Lech przybywa do Polski i w niej osiada. Opisuje się przyroda i żyzność

tej ziemi i z jakiemi krajami graniczy.

Lech zatóm, pożegnawszy brata młodszego Czecha, ruszył z druży

ną wszystką, czeladzią, taborami i całym dobytkiem; a gdy przebył góry

i lasy, które po staremu Hercyńskiemi się zowią , a w okół Polskę

i Czechy ogradzają, znalazłszy kraj obszerny, dla mnogich puszcz, gajów

i borów nieprzebyty, stepami i odłogami, gdzieniegdzie rościągającemi się bez

granic, dziko zaległy, ożywiony spławem licznych jezior i strumieni, rolę

przytóin mający płodną, acz bez podsycenia jej gnojem prędko się wyradza

jącą, kraj w powszechności zimny i mroźny, osadzony między pasem nieba

siódmym i ostatnim; w nim osiadł i za wieczyste sobie i potomkom swoim

dziedzictwo go przeznaczył. Twory bowiem żywotne, tak jako i rośliny, snadniej
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wytrzymują największe zimno, a niżeli zbytek gorąca i upału. I dlatego E u-

ropa, chociaż zimowemi ściśnięta mrozami, zdatniejsza jest do uprawy i do

godniejsza ludziom na mieszkanie, niż Afryka, wrząca skwarem słonecznym;

bowiem i przyroda więcej ma tu swobody, i łagodność* nieba, połączona z prze

mysłem mieszkańców, którzy od zimna ogniskami i piecami się zabezpieczają,

sprawia, iż ta część ziemi najwięcej jest zaludnioną.

Polska kraina , obfitująca w zboże , ponętna owocami , wielością ryb

i smacznego nabiału, słynna zwierzyną, zamożna w bydło i trzody, miodono-

śne pasieki, stada koni i rozliczne ptastwo, bogata w żelazo i ołów, woski

i masło, acz gdzieniegdzie uprawie ziemi odpoAYiada urodzaj bardziej wymu

szony niż dobrowolny, kraina lesista, a ztąd obfitująca w bydło i trawy; grunt

ma w wielu miejscach jałowy i nieużyty, z przyrodzenia niepłodny, ale okry

ty lasami i rozmaitego rodzaju drzewiną, przygodny już -to na pasieki, już

na pastwiska dla bydła, i nigdzie nie próżnujący. Wina i oliwy kraj ten dla

ostrego północnego zimna nie ma; zamiast wina używa piwa, które robią

z żyta, pszenicy i jęczmienia albo orkiszu. Jest miejscami i ziemia tłusta,

a gdzieniegdzie piaszczysta, borowa, stepowa i nieurodzajna. W sól zaś tak

dalece obfituje, że jej w bałwanach więcej wydobywają niżeli warzą. Tęga od

śniegów i lodem oślizgła, ale zdrowa dla przystępności powietrza i przewiewu

wiatrów. Trzęsienia ziemi, których inne kraje doznają, tak iż miasta i wsie

w ruinach się grzebią, i góry na pował upadają, równie jak i powodzie, są

tu prawie nieznane, lub bardzo rzadko jak nadzwyczajne wydarzają się zja

wiska. Zboże wszelkiego rodzaju daje się przechowywać' przez długie lata

i czasy, nie psując się bynajmniej, kiedy w sąsiednich i pogranicznych Wę

grzech dłużej nieco nad rok potrzymane wyradza wołki i robaczywieje. Ma

też Polska i siarki kopalnie, acz nie bardzo obfite i przejęte hałunem.

Wód jednak z przyrodzenia ciepłych nie wydaje.

Urzędy i powinności publiczne u PolakóAY nic są roczne lecz doży

wotnie: który obyczaj nie wiem ażali komu z rozsądnych podobać się może.

Roczną bowiem koleją zmieniać przełożonych i urzędników, jest zbawienną dla

ogółu i walną niejako zasadą rzeczypospolitej. Powaga panującego staje się

groźniejszą i tóm większe wmawia posłuszeństwo i uszanowanie, gdy urzędnik

zmianie podlegać może; a przeciwnie, wątleje i w lekceważenie popada, je

żeli ta zmiana nie jest dozwoloną. Widzimy w Urn ubezpieczenie rzeczy pu

blicznej, gdy zuchwałemu przestępcy, który dla swoich nadużyć winien być

usunięty, dłużej ze szkodą innych na urzędzie pozostawać nie wolno, i inny

umiarkowańszy jego następca podobnego obawia się usunięcia.

Od północy Polska jest częścią północną S ł o w i a ń s z c z y z n y , gra

niczącą na wschód z krajami Rusi, na południe z Węgrami, ku wscho

dowi z Morawą i Czech a m i , na zachód z D a c y ą i S a x o n i ą.
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Krańcami zaś pólnocnemi dotykając Sarmatów, którzy się też Ge tam i

zowią, przypiera do Dacyi i Saxonii; z Tracyą graniczy przez Wę

gry czyli właściwie Pannonią, a dalej przez Karyntyą schyla się ku

B a w a r y i. Az południowej strony, ponad morzem Śródziemnym, od

E p i r u ciągnąc się wzdłuż Dalmacji, K r o a c y i i I s t r y i , dochodzi

do brzegów Adryatyku, gdzie W e n e c y a przedziela się od A k w i 1 e i.

Siedm głównych rzek w Polsce, których wymieniaj! się nazwiska, źródła

pierwotne i ujścia.

Wymienimy tu siedm rzek głównych, właściwej słowiańskiej nazwy, zdo

biących okolice które skrapiają, albo podle których płyną, zwanych niekiedy

strumieniami, a przebiegających kraj cały. Te częścią z gór wypływają, czę

ścią z ukrytego wnętrza ziemi, a zasilone innemi w tym samym kraju poczy-

nającemi się rzekami, dążą do oceanu. Najpierwsza Wisła, u starożytnych

pisarzy i historyografów Vi stula, którą inni mienią Wandalem, od

Wandala syna Negnona, pierworodnego syna Alana, syna Jafeta,

którego zrodził Noe; wielu innych znowu od księżniczki Polskiej Wandy,

która za odniesiono nad Germanami zwycięztwo, bogom ślubując się na

ofiarę, w nurty jej wskoczyła; u narodów zaś wschodnich, z Polakami

sąsiadujących, dla jasnej toni Białą wodą nazwana. Jakkolwiek rzeka ta

czworaką ma nazwę , najwłaściwiej jednak mianuje się Wisłą, jakoby wi

szącą lub zawisłą; albowiem strumień jej blisko miasteczka Skoczowa,

poza wsią Ustroniem (Wstronie) w ziemi Cieszyńskiej, z wierz

chołka Alp Sarmackich, a z czoła góry, którą pospolicie zowią S k a 1-

ką, z wielkim spadając szumem i zgiełkiem, nim zbiegnie w nizinę, zdaje

się raczej zawieszoną niżeli płynącą po ziemi strugą. Zabrawszy w siebie kil

ka rzek, już potężniejsza i większa, płynie środkiem miasta Krakowa,

głównej kraju stolicy i ozdoby. Jest to najznakomitsza z rzek Polskich, i słu

sznie nad innemi przyznano jej pierwszeństwo; skrapia bowiem większą część"

królestwa Polskiego, i dłuższą niż inne rzeki przebiega ziemi przestrzeń.

Wymierzywszy z razu bieg swój od zachodu ku wschodowi, zwraca się po-

tóm ku północy, a zwiększona mnogiemi z różnych stron wpadająceini do niej

rzekami (z których znajomsze wymienimy) przy ujściu dzieli się na trzy od

nogi. Z tych pierwsza pod Gdańskiem, druga przy wsi Theff zwana

Haf (Hab) czyli wielkiemu jeziorem , a trzecia pod Elblągiem zwana

Noga tern. Temi trzema bramami, walna struga, zalecająca się białą wodą

i zdrowym napojem, wchodzi do Sarmackiego oceanu. Z ryb wydaje ło

sosie i jesiotry, które rzadko i w znakomitych tylko trafiają się rzekach.

J. Dlugnu. Dzi. jo Pubki. Kt. I.. 9
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A biorąc w się liczne od zachodu, południa i północy spadające wody, nazwi

ska swego bynajmniej nie zmienia.

Druga Odra, jakby odzierająca, że w biegu bystrym lupy z pól i la

sów z sobą unosi. U pisarzy łacińskich zwana jest Guttalus. Źródło jej

blisko miasteczka Odry; wpada zaś do wielkiego jeziora czterema ujściami:

pierwszóm pod wsią Świnią, drugióm pod wsią D z i w n e m , trzecióm u wsi

Piany, czwartóm pod miasteczkiem Wołgoszczem (Volgosth). Wy

biwszy się wreszcie z jeziora, wązkióm korytem u miasteczka Strzałmit

(Stralsund) wpada do oceanu czyli Sarmackiego morza.

Trzecia Warta, co znaczy straż ; nie przestając bowiem na jednóin ło

żu, ale dzieląc się i rozchodząc na kilka, wodami szeroko rozlanemi niejako

wartuje. Źródło ma w ziemi Krakowskiej , lichej mieścinie K r o m o 1 o w i e ;

a w pobliżu zamku Santoka złączywszy się z rzeką Notecią, traci wła

sne a tamtej przybiera nazwisko, i wpada do Odry podle miasteczka Ko

st r z y n i a.

Czwarta Dniestr, którego źródło w górach Sarmackich blisko

zamku Sobnia w ziemi Przemyskiej, ujście zaś do morza Czarne

go (marę majus) poniżej Czarnogrodu i Białogrodu.

Piąta Bug, wypływająca z bagna wyżej zamku i miasta Oleska we

wsi Kołczowie (Kolthow); ujście ma do rzeki Narwi poniżej Dro

hiczyna.

Szósta Niemen, biorąca początek z lasów i bagnisk miasteczka K o-

p i e 1 o w a ; przebiegłszy wielką przestrzeń ziemi, blisko zamku i miasta Pru

skiego Bagnety na dwa dzieli się koryta, gdzie już pierwotne traci na

zwisko , a jedną odnogą ku Inflantom ( L i v o n i a ) płynąc, poczyna się

zwać Bosią (Bossa), drugą zwracając się ku Prusom, Lilią; na-

koniec obiedwie te odnogi różnemi drogami zdążają u zamku Memla do

wielkiej zatoki, którą ocean utworzył. Bzeka ta w biegu swoim tek się krzy

wo zawraca i wykręca, że płynący po niej żeglarze często po całodziennej

podróży biorą ogień z wczorajszego zgliszcza dla bliskości miejsca a krętości

prądu.

Siódma Dniepr, po łacinie Dritius albo Boristhenes zwany.

Źródło jego u granic Moskiewskich w lasach W i a ś n i a , ujście zaś do je

ziora blisko miasteczka Daszowa. Jezioro to z obu stron rzeką wzdęte łą

czy się z oceanem.

Wymienimy też rzeki drugiego rzędu, które wpadając do powyższych sie

dmiu głównych, tracą swoje nazwiska.



RZEKI W POLSCE. 11

Wisła rzeka ze swojemi strugami i ramionami.

Pierwsza tedy Polska albo Lechicka rzeka Wisła urasta z zlewających

się do niej strumieni , które chociaż niekiedy przez złączenie się z innemi

utrącają swoje nazwiska, godnemi jednak zdały się nam wzmianki w tern

dziele.

Naprzód Biała, blisko źródła Wisły z Sarmackich gór wypły

wająca, ujście ma przy wsi Żebracze. Potem Soła; źródło jej w górach

Sarmackich, ujście pod miasteczkiem Oświęcimiem. Potem Skawa;

źródło jej w górach Sarmackich, ujście u wsi Smolić. Potem Raba;

źródło ma w górach Sarmackich, kończy bieg około miasteczka Uścia.

0 tej twierdzą niektórzy, jakoby powstać1 miała z nadzwyczajnej powodzi, wy

darzonej przed dwoma set laty, co ja wszelako mam za bajkę. Potem Du

najec czarny i biały; źródła obu w najwyższych Alpach Węgier

skich, których szczyty wieczystym śniegiem są pokryte , a zowią się po

spolicie Tatrami; ujście w pohliżu miasteczka Opatowca. Potem Ło

sosina; źródło ma pod miasteczkiem Tymbarkiem, ujście u miasteczka

Czchowa. Potem U s z c w ; źródło podle wsi Łąk ( L a n k y ) , ujście ma

naprzeciwko wsi Przemąkowa. Potem Poprad (Poprod); początek

jego z gór Węgierskich Tatrami zwanych, blisko wsi Kuczuwny

1 F i 1 k i. Ten długą przebiegłszy drogę w Węgrzech, i spuściwszy się roz

stępami gór Sarmackich, wpada do Dunajca między Starym a No

wy m Sączem ( S a n d e c ). Potem druga Biała, wypływająca z gór S a r-

m a c k i c h blisko wsi Gr a b a 1 1 o w a , wpada do Dunajca pod wsią B i a-

ł ą. Potem Wisłoka, której źródło w górach Sarmackich, ujście podle

wsi Z d a k o w a ( S d a k o w ). Potem Brzeźnica; źródło ma pod miastecz

kiem Wielopolem (Wyelepolye), ujście do W i s ł o k i u wsi Koń

czyc (Kanzirz). Potem Wisłok, wypływający z gór Sarmackich,

wpada do Sanu niedaleko wsi Tryńczy. Potem Mlecka; źródło jej

w lesie hlisko miasteczka Brzozowa, ujście pod wsią Gniewczynem.

Potem San, wypływa z gór Sarmackich, a zwłaszcza góry Bieskid

i równiny zwanej H u s k a Połonina. Potem Rogoźnik większy i

mniejszy, wypływające z gór Tatrami zwanych ; obadwa ż rzeką L i-

p i e t n i c ą , której źródło pod górą Obidową, u wsi Ludzi mierzą do

Dunajca wpadają. Potem Wiar; źródło jego w górach Sarmackich,

na wyżynie zwanej T r i b u c h , ujście do San u podle wsi Orka (Orz e k).

Te wszystkie rzeki biegące z południowej świata strony, kędy począ

tek biorą, albo same przez się, alho w połączeniu z innemi wpadają do

Wisły.
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Strona wschodnia mniej rzok dostarcza, nie godzi się ich jednak prze

milczeć'. Pierwsza z nich W i ś n i c a , źródło ma w pobliżu wsi Stróży

(Strosza), ujście u wsi R y b i t w y. Potów G i o 1 c z e w ; źródło jej podle

wsi Borzęcina, ujście do Wieprza pod wsią Siostrzewitoweni.

Potóm Bystrzyca; źródło ma pod wsią Krzczonowem, uchodzi do

Wieprza u wsi B 1 i n o w a. Potóm Por; źródło ma w bliskości wsi Z a w i e-

p r z y c , ujście do rzeki Wieprza niedaleko wsi Nawozu. Potóm Wieprz

w ziemi B e I z k i e j , wypływa z Wieprzowego jeziora blisko wsi R o-

goźna i Rochań (Rachanye), ujście ma pod miasteczkiem Stęży

cą. Potóm Ropa, wypływająca z gór Sarmackich w okolicy miasta

Biecza, wpada do Wisłoki poniżej miasteczka Jasła. Potóm Jasicl,

początek ma w górach Sarmackich około wsi L i c o w n a , ujście do W i-

słoki w pobliżu zamku Gol es za (Golesch). Potóm Łada, wytryska

z góry leżącej blisko wsi Chrzanowa, wpada zaś do rzeki Tanwi

(Thnew) w lesie, dwie mile od Krzeszowa. Potóm Tanew, wypływa

z moczar błotnistych blisko wsi D z i k o w a , a wpada do Sanu między Kop

kami a Krzeszowem. Potóm B r n e w ; źródło ma we wsi tegoż nazwi

ska, a ujście do Sanu we wsi B r e n w i c y. Potóm Biała; źródło jej pod

wsią Grodzieszowem , ujście do Brnwy około kniei Turobińskiej.

Potóm Sanna, wynurza się z łęgów pobliskich wsi W i e r z c h o w i s k a ,

ujście ma pod zamkiem Zawichostem. Potóm Sopot, wypływa z jezio

ra K o 1 p i t e , a wpada do Tanwi pod wsią Łukową. Potem Żółkiew,

poczynająca się we wsi tegoż nazwiska, uchodzi do Wieprza koło Kra

snego stawu. Potem Wołucza; źródło jej podle wsi Szy stówa, uj

ście do Wieprza pomiędzy wsiami Łetyczowem a Dworzyskami.

Potóm Wieprzec, źródło ma we wsi tegoż nazwiska, a wpada dp Wie

prza blisko wsi N i e 1 i s z a. Potóm Chodel, początek bierze Ave wsi . . .

ujście ma pod wsią Dobrem. Potóm Tyśmienica, źródło jej w lesie

Gozdnicy blisko Parczowa (Parcov), ujście do Wieprza niedale

ko wsi Górki.

Od północy zaś wpadają do Wisły rzeki następujące:

Pierwsza Narew, która wypływa z bagien blisko miasteczka Słoni-

m a , ujście zaś ma koło Nowodworu na Mazowszu. Woda jej czar

niawa , nawet po połączeniu się z W i s ł ą długo nie zmienia przyrodzonej

barwy. Tę ma osobliwość, że jej gady jadowite znieść nie mogą; widzieć to

na wężach, które do tratew przyczepione spokojnie czas długi się ukrywają,

jak tylko zaś do Narwi się przybliżą, natychmiast z sykiem cofają się,

stroniąc od jej wód, jakoby zgubnych dla siebie, i od statków żeglownych

pierzchają: co nie tylko w obcych ludziach ale i miejscowych podziwienie

sprawia. Potóm Pissa (Pisz) wypływająca z jeziora blisko wsi i zamku
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tegoż nazwiska , wpada do N a r w i kolo miasteczka Nowodwór u. Potem

L i d y n i a , źródło ma podle miasteczka Ciechanowa (Czechonow) uj

ście do W k r y pod N o w 6 m m i a s t e m. Potem Świder, poczyna się w la

sach Czerska i Mińska, domierza zaś biegu we wsi G ą b i o naprzeciw

miasta Warszawy. Potem Orycz (Orzic), którego źródło w lasach

i bagnach około miasteczka N i d b o r z a (Nidborg), ujście do rzeki N a r-

w i pod wsią M a g n u-s zewem, poniżej E o ż a n u. Potem Płoną, źródło

mająca podło miasteczka Płońska, ujście do rzeki W k r y przy wsi S a n-

t o c i n i e. Potem W k r a , wypływająca z pod miasteczka Działdowa,

uchodzi do Nar w i powyżej wsi Nowodwór u. Potem S t r w a , której po

czątek niedaleko miasteczka Bielska, ujście pod miastem Płockiem.

Potem Drwęca, źródło mająca we wsi Drwęcy, ujście około zamku Zło

toryi. Potem O s s a , przedzielająca ziemie Polskie od Pruskich, wypływa

z jeziora blisko miasteczka Radzynia, ujście ma niedaleko miasta i zam

ku Grudziądza, sławna jako graniczna rzeka Bolesława Chrobre-

g o , pierwszego króla, który w niej słup żelazny był postawił. Potem B i e-

brza (Biedrza) wynurzająca się z lasów i bagnisk miasteczka T y k o c i-

n a , wpada do Nar w i podle miasteczka G o n i ą d z a. Potem O ra u 1 e w

( O m o 1 o w ) , początek bierze z moczar bagnistych około zamku Szczytna,

ujście ma pod miasteczkiem Ostrołęką. Potem Re ni a, płynie z lasów

Sulowskich (Szulew), wpada zaś do Narwi koło miasteczka Se

rocka (Siraczec). Potem Liwna, wypływa z jeziora Geserich

(Gcszrzich), i ta jedna z rzek Pruskich wpada do Wis 1 y ; ujście ma

poniżej miasteczka Kwidzyna.

Od zachodu zaś rzeka Wisła zabiera strumienie, których nazwiska tu

wymieniamy:

Naprzód dwie P r z e m s z e , biała i czarna; źródło pierwszej w la

sach miasteczka Ogrodzińca, drugiej w lasach blisko wsi Rokitna;

ujście obydwóch (biała bowiem łączy się z czarną) koło wsi K o p c o-

w i c , naprzeciwko miasteczka Oświęcimia. Potem Śmierdząca, któ

rej źródło w borach Zalesia, okolicy Tenczyna, ujście blisko wsi

Śmierdzącej. Potem Rudawa, źródło ma we wsi J e r z m a n o w i c a c h,

ujcie w mieście Krakowie. Potem Prądnik, źródło we wsi S u ł o s z o w y,

ujście ma poniżej miasta Kraków a. Potóm D ł u b n i a , źródło około wsi J a n-

grota, ujście podle Avsi i klasztoru Mogiły. Potem Szreniawa (Strze-

n i a w a ) źródło we wsi W i e r z c h o w i s k u , ujście ma u miasteczka K o-

szyc. Dwie wspomniane rzeki, któreśmy dopiero opisali, to jest Dłubnia

i Szreniawa, mają między inncmi w Polsce rzekami tę osoblwość , że

wody ich ani od upałów słonecznych, ani od mrozów zimowych bynajmniej się

nic zmniejszają, lecz utrzymują się w jednostajnej mierze, nie tracąc nic
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z swej obfitości, czy grunt suchy jest czyli zimnem ściśnięty; ono jedno ani

górnych ścieków ani deszczów nie potrzebują, dostatnie w swoich źródłach

i obojętne tak na suszo skwarne jako i na mrozy. Potom B r y n i c a , 'źródło

ma we wsi Sąd ku w ziemi S i e w ior s k i e j , ujście do czarnej Prze-

m s z y u wsi Pogoni. Potóm Nidzica (Niedzica), która ziemię K r a-

k o w s k ą od Sandomierskiej przedziela ; źródło ma we wsi Rzędowi-

cach (Zandowico), ujście w pobliżu wsi czyli miejsca zAvanego Ławy.

Potóm Nida; źródło ma we wsi M o s k o r z o w i e , zkąd ubiegłszy niejaką

przestrzeń kryje się w nóry podziemne, a potóm wypływa w borze wsi 1) z i o r z-

kowa, należącej do probostwa Krakowskiego; ujście ma po obu stronach

miasteczka i zamku Nowego miasta Korczyna, blisko wsi G r o t n i-

ka. Ta w niektórych acz nie wielu miejscach przedziela dyecezyą Gnieź

nieńską od Krakowskiej., Potóm Schodnia, źródło ma we wsi

Młynach i Słodko wie, ujście do rzeki Czarnej blisko miasteczka

Połańca. Potóm Koprzywnica, źródło jej kolo miasteczka Ł a g o w a,

ujście pod wsią Skotnikami i Krzczyne m. Potóm Ł u k a w a ; źródło

u wsi Bukowian, ujście kolo Słupi (Słupcy). Potem Kamionna

(Kamiona); źródło w lesie Nagi niedaleko wsi Odrowąża, ujście

u wsi Pawłowic. Potóm Krempa, wylewa się z bagien wsi Rzecho-

w a , ujście ma pod miasteczkiem Solcem. Potóm M o r a av i c a , wypływa

jąca z lasów Ciepielowa u wsi W ł o s z o w i c , wpada do N i d y z pra

wej strony, pomiędzy Żernikarai (Szyrniki) i Brzegami. Pótóm

B o b r z a , wytryska z góry Bobrzycy blisko wsi Zagnańska, a ucho

dzi do N i d y z lewej strony pomiędzy Brzegami a Ż e r n i k a m i. Ta

rzeka także w niektórych miejscach przedziela dyecezyą Gnieźnieńską od

Krakowskiej. Potóm Iłża (Iszlscha), źródło ma w lasach wsi

Bieszkowa i Zbijowa (Zdbiow), ujście do rzeki C h o d c z y , blisko

wsi Osuchowa. Potóm C h o d c z a , źródło przy wsi P a k o s ł a w i u , ujście

ma pod wsią Janowicami. Potóm R a d o m i r z a , rozgraniczająca dyece-

zye Krakowską i Gnieźnieńską, źródło ma w lasach wsi Bębno

wa (Bambnow), ujście pod miasteczkiem Ryczywole m. Potóm P i 1-

ca, od której zamek w pobliżu jej źródła wznoszący się, i miasto pod

któróm płynie, biorą nazwisko; przedziela w niektórych miejscach ziemię

Sieradzką od Sandomierskiej; ujście ma niedaleko wsi Ostrowa.

Potóm Drzewica, sącząca się z lasów wsi P a r u s z y , uchodzi do P i 1-

c y w pobliżu wsi Dzierż ążn y. Potóm P i 1 c z y c a , płynie od wsi Kra

socina i L u d y n i , a wpada do P i 1 c y pod wsią C z e n i ą t k a m i. Po

tóm Luciąża (Lucieża), źródło jej w okolicy miasteczka R o s p r z y

pod wsią Bliżyna, ujście do P i 1 c y we wsi B a r k o w i c a c h. Potóm

Wolborza, źródło ma w lasach miasteczka Turzy na (Tuszyn),
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ujście do P i 1 c y u wsi Za w a d y. Potom Moszczenica; źródło w pobliżu

wsi Stróżek, ujście ma do Wolborzy poniżej miasteczka Wolborza.

Potem Bzura, poczynająca się we wsi Łagiewnikach blisko miaste-

czka Zgierza, ujście ma niedaleko miasteczka Wyszogrodu u wsi

Kamienia. Potem R a w a , wypływa z lasu wsi Leszczyn, wpada zaś

do Bzury powyżej wsi Kozłów a. Potem Jeziora, źródło ma we wsi

Osuchowie, ujście podle miasteczka Czerska. Potem Zgłowiączka

(Zgowiathka) sączy się z jezior wsi Kamieńca, C h a 1 i n a i Orla

( O.r 1 y e ) , ujście ma w pobliżu miasta W 1 o c 1 a w k a. Potom Wda, po

czątek bierze z jeziora i wsi Gac (Gac z), ujście ma w pobliżu zamku i

miasteczka Ś w i e c i a. Potóni Wierzysza, wypływa z jezior wsi Koście

rzyna i Gaci, ujście ma powyżej miasteczka Gniewa. Potem M o 1 1 a-

w a ; początek jej w bliskości zamku Grabina z jeziora przyległego wsi

G u 1 1 a n d , ujście po drugiej stronie miasta Gdańsk a. Potem Badani a,

płynie z jeziora i bagnisk Grabie, ujście ma pod miastom Gdańskie m,

Potem Brda, Pomorska rzeka, wypływa początkowo z jeziora Kram

ska (Krampsko), wlewa się potem w inne obszerniejsze jezioro Lu to

in i e m zwane , z którego wypłynąwszy wpada do większego jeszcze jeziora

C h a r z y k o w a , i ztąd wydobywszy się jakby zwycięzko , własnym już ko

rytem wpada do Wisły blisko miasteczka Fordonu (Ford a n) w ziemi

Kujawskiej. Potem Mtawa, wypływa z jeziora Mtawska, a wpada

do Wisły pod miasteczkiem Nowem. Potem Kamionna (Kam i o na)

inna od powyższej, wypływająca z jeziora w okolicy Człuchowa (Slo-

chow), uchodzi do Brdy u wsi D z e d z n a powyżej klasztoru Korono-

w a , zwanego dawniej B y s z o w o m. Ta rzeka przedziela ziemię Wielko

polską i Kujawską od Pomorza. A w ziemi Pomorskiej u wsi

Sobkowa, z jeziora L e b y wypływa rzeka L e b a , od niego tak nazwana,

której ujście do morza w pobliżu wsi Cetniowa w dobrach biskupstwa

Włocławskiego.

Odra ze swojemt rzekami.

Odra, wtóra rzeka Polska , zwana inaczej G u 1 1 a 1 u s , bierze w sie

bie rzeki, których nazwiska są : Olsza, źródło jej w górach Sarmackich

pod miasteczkiem Jabłonkową, ujście blisko miasteczka Bogu mina

(Oderberg). Potem Ossobłoga, źródło jej w Alpach Sarma

ckich, lasach zwanych Zukmantel, ujście kolo miasteczka Chrapko-

wic. Potem Nissa, źródło blisko miasteczka Wackowa i wsi Warty,

ujście ma pod miasteczkiem Surgostem. Potem M a 1 p a d e w , źródło

u wsi Cynkowa, ujście ma podle C z a r n o w ą z a , klasztoru Premonstni
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teńskiego zakonu. Potem Oława, źródło ma u w si W i 1 k o w a powyżej mia

steczka G r o t k o w a , ujście pod miastem Wrocławie m. Potem N i s s a ,

inna od poprzedzającej ; źródło jej blisko miasteczka Lubienia ( L u b e n ),

ujście pod wsią Wilkosz yne m. Potem trzecia N i s s a , którą rozróżnić

należy od dwóch powyższych, źródło ma w pobliżu miasteczka Ż y t a w y ( S z y-

t a w a ) pod wsią S o c h o w e m , ujście niedaleko wsi Szydła. Potem M o-

r a w i c a , źródło ma w okolicy miasteczka Olbrachcie, ujście pod miaste

czkiem zwanóm Niemiecka Ostrawa. Potem Bóbr, źródło ma w gó

rach nie o podał miasta Horzberga, ujście podle miasteczka Krosna.

Potem Stobrawa, źródło jej w lasach i borach miasteczka Olesna, ujście

u wsi Koln a. Potem K 1 o d n i c a , źródło podle miasta G 1 e w i c , ujście

pod miasteczkiem Koźle m. Potem W i d a w a , źródło w lasach wsi S t r a-

domia, ujście niedaleko miasta Wrocławia u wsi Banowie. Potem

0 p a w i c a , źródło w pobliżu miasteczka B r u n t h a 1 , ujście ma pod wsią

Trębowicą. Potem Ostraw ica, źródło pod miasteczkiem Frydland,

ujście u miasteczka zwanego Niemiecka Ostrawa. Potem P c z y n a

( P s y n a ) , wypływa z jezior powyżej miasteczka B a w o r o w a , ujście ma

przy wsi Tworów i o. Potem Obra, źródło ma w lasach powyżej wielkiego

Koźmina, u wsi Obry, ujście przy Avsi Głuszynie. Potem Barycz,

źródło jej w lesie klasztoru O ł o b o k u i miasteczka Ostrzeszowa, ujście

powyżej w i e 1 k i e g o. G ł o g o w a pod wsią zwaną Wielgie(Wielikie);

przedziela dyecezyą Gnieźnieńską od Wrocławskiej. Potem Katz-

bach (Kaczbach), źródło ma podłe miasteczka Kauffung (Kof-

f u n ) , ujście pod miasteczkiem P a r c z o w i c a m i. Potem K w i s z a (Q w y s-

s a ) , źródło w bliskości klasztoru O b n i g , ujście jej pod klasztorem L n-

b e n s. Potem P 1 i s k , sączy się z bagien blisko miasteczka D r o s z e n

1 miasta Świdnicy, ujście ma u wsi Gałki. Potem S p r o a ( S p r e w a ),

źródło ma w Alpach przy wsi ... . ujście między klasztorem N e u s t i f t

(Novae cellae) a Frankfurtem. Potem Noteć(Notesz), źródło

jej podle miasteczka Noteci (Noteszy), zasila wielkie jozioro G o p ł o ,

a złączywszy się około Santoka z rzeką Wartą, wpada do Odry pod

miasteczkiem Kostrzynie m. Potem Orla, źródło w lasach miasteczka

Koźmina u wsi Orli, ujście ma do Baryczy między wioskami Bel

ka c z o w e m i Pakosławie m. Potem Ruda, poczyna się we wsi W o-

szczycach (Woskrzycze) z potoku Srebrnika, płynie wedle wsi

P a ł o w i c , tudzież miasteczek Żar i Rybnik, popod klasztor Rudę,

i wpada do O d r y u miasteczka Koźla, powyżej wsi 1) z 'i e r g o w c a. Potem

K o c a w a, przedzielająca dyecezyą Krakowską od Wr o c 1 a w s k i e j , wy

pływa od miasteczka Bytomia z potoku K 1 i c z b o r n , i poniżej wsi S o-

B n i c połączywszy się. z rzeką K 1 o d u i c ą wpada do Odry pod Koźle m.
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Warta ze swojemi rzekami.

Trzecia z rzek Polskich Warta, od której miasteczko Warta nazwę

swoje, wzięło, zabiera w siebie strugi, których nazwiska są następujące: naj

przód Iz d war ta, mająca źródło blisko wsi Baranowa, ujście we wsi

Wąsoszach. Potóm Widawa, której źródło we wsi K o d r ą b i u , ujście

do Grabi u wsi Podgórzy c. Potem Nir (Nyr), przedzielający ziemie

Łęczycką od Sieradzkiej, wypływa z lasów wsi W i s k i t n a i W i ą-

c z e ń , z jeziora zwanego Śmierdząca woda, ujście ma około Chełma

wsi arcybiskupiej, o mil dwie za miasteczkiem Uniejowem. Potóm Pro

sną (Przosna) sączy się z moczar od miasteczka Byczyny, a kończy

bieg pod wsią L i s o w e m. Potóm Ruda, źródło jej około miasta Wielu

nia, ujście u wsi Moniaczowic. Potóm O ł obok (Ołobog), źródło

we wsi Lgocie, ujście do Prosny podle młyna R a d z i e s z o w a. Potóm

Grabią, źródło ma w lasach wsi Szugwinu pod miasteczkiem Tuszy-

n e m, ujście pod wsią Pstrokoniem. Potóm N i r z o c , poczyna się w lasach

wsi C y s e m i n a ( C z y s z e m i n ) należącej do kapituły Krakowskiej,

a uchodzi do N i r u w miejscu zwanóm Górki, przy wsi kapitulnej L a s z-

k o w i c a c h. Potóm C y b i n a , wypływa z jezior miasteczka Pobiedzisk,

ujście ma w mieście Poznaniu poza kościołem katedralnym. Potóm Gło

wna, źródło ma w lasach wsi Jemielna, ujście poniżej wsi Zawady pod

miastem Poznaniem. Potóm Paklicz (Paklica), źródło powyżej

Łubenowa, ujście ma podle miasteczka Międzyrzecza. Potóm Obra,

inna od poprzedzającej, wypływa z lasów wsi Cyrekwicy, ujście ma koło

miasteczka S k w i r z y n y : tę rzekę niekiedy Odra wzbierająca swojóm par

ciem podnosi. Potóm Lutynia, źródło jej u wsi Lgoty, ujście poniżej

wsi L g o w a i Dębna. Potóm Wiercica (Wierze z yc a) zwana także

Trzemeślą, źródło ma w lasach wsi B o r z ę c i c , ujście poniżej wsi K a t y

( K a t h i ). Potóm G o p 1 e n i c a , wypływająca z jeziora G o p ł a , ujście ma

pod wsią Morzysławą. Potóm Koprzywnica, źródło ma u wsi D z i a-

d o w i c w pobliżu miasteczka Turka, ujście przy młynie zwanym P r ę d o c i n

(Prandoczyn). Potóm Września, wypływa z góry u wsi M n i c h o w a

należącej do probostwa Gnieźnieńskiego, ujście ma pod wsią Piętrzy-

k o w e m ; ta rzeka także przedziela dyecezyą Poznańską od G n i e ź n i e ń-

s k i e j. Potóm Kwieciszowka, rozgraniczająca ziemie Wielkopolską

i Kujawską, wypływa z góry blisko wsi N i e w s z a s t o w a , a uchodzi

do Noteci podle miasteczka Pakości. Potóm Biała, źródło ma w la

sach wsi Zbierka, ujście przy wsi Kopainie. Potóm Wełna, poczyna

się od strugi wsi Jankowa, wpływa potóm do kilku jezior, Rogowskiego,

1. Dtugoiz. Dzirje Polaki. Kt. I. 3
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Skurskiego, Tonowskiego i Łowickiego, z których wydobywszy '

się płynie środkiem miasteczka i klasztoru Wągrowca, tudzież Jan ow

iń ł y n a , i oddziela Wielką Polskę od Pałuk, ujście ma poniżej

miasta i zamku Obornik. Potóm Noteć (Nothesz), źródło ma blisko

miasteczka Noteci, wlewa się w obszerne jezioro G o p ł o , zkąd wynurzy

wszy się znowu , płynie podle miasteczek Pakości i Łabiszyna, ujście

ma pod starym zamkiem Santokiem. Potóm G 1 d a ( G w d a ) , wypływa

z jezior Szczecińskich, a wpada do N o t e c i w górnej części miaste

czka Ujścia (Uście). Potóm Dobrzyca, początek bierze z jeziora N o-

blin, a uchodzi do Głdy blisko Otoczyt. Potóm Krampnica, sączy

się z jeziora Kramska (Krampsko) do Głdy poza Piecze min

bród. Potóm Drawa (Drwa) płynie z wielkiego jeziora Drawska mię

dzy D r a h i m e m i Falkę mborgiem, a wpada do Noteci między

Czarnkowem i Landsbergiom (Lem,berg).

Dniestr ze swojemi rzekami.

Czwarta rzeka ziem Polskich i Buskich Dniestr, po tatarski! Tur-

lo, po łacinie i po grecku zwany Therisannis albo Ty ras, począ

tek bierze blisko zaniku S o b n i a z góry B i e s k i d , w miejscu zwanóm D ą-

browicą od osobliwego dębu, z pod którego dwie wyżej wymienione rzeki

San i Dniestr do ziemi Polskiej płyną, a trzecia Cissa (Cyszza),

która płynie do Węgier, i około Biał ogrodu (album Castrum) do

Czarnego morza wpada. Zabiera w siebie rzeki znaczniejsze płynące od po

łudnia i wschodu Wołoskiej ziemi, która także podlega królestwu. Pol

ski e m u. Z tych pierwszy Stryj, mający źródło w górach Sarmackich

blisko wsi Wysocka, ujście koło miasteczka Zydaczowa. Potóm Ty-

śmienica, źródło w górach Sarmackich w okolicy Pokucia, ujście

ma przy miasteczku Czy szybyeszy (?). Potóm Prut, którego źródło w gó

rach Sarmackich, ujście do Seretu poniżej miasteczka Tekucia (The-

kucze). Potóm Bassa (?), wypływa z jeziora podle wsi Stefanowie,

wpada zaś do Prutu podle wsi Pieczory. Potóm Seret, sączy się z ba

gna blisko zamku Oleska we wsi Żar ko wie, a uchodzi do Dunaju po

niżej Tarhowyszcz. Potóm Zbrucz, źródło ma w bagnach Kuźmiń

skich w okolicy Oleska, ujście pod zamkiem By czy wołem. Potóm

Sinotrycz, wypływający z gór Z b e r a s k i c h , oblewa miasto Kamieniec

osobliwsze położeniem swojóm i wyniosłą skałą, kończy bieg u wsi zwanej

Uście. Potóm Lipa (Lippa), źródło ma w bagnach Oleska pod wsią

Czeremoszną, ujście poniżej Halicza pod wsią Baranowem. Potóm

Ściekło (Sczeklo) wynurza się z lęgów Dobrestańskich, ujście ma
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do Wrzesz ycy. Z lasu zwanego Żelazne nogi wypływa .... a uchodzi

do Wiśni blisko wsi Łowczyc. Potćm Dziesna (Dzesza), źródło ma

w bliskości miasteczka Drochuna (Drochum), wpada do Prutu nieda

leko Jaskitargu, inaczej Filistyńskiego targu. Potóm Mołdawa,

wypływa z Alp Sarmackich, góry Kir łeby, a wpada do Seretu,

blisko Romanowego targu. Potem Soczawa, poczyna się w Alpach

Sarmackich, gdzie spada z wysokiej góry zwanej Iweho, ponad wsią

Dzikowem; uchodzi do Prutu kolo miasteczka Czarnowie. Potem dru

gi Seret, wypływający z gór Seretu, wpada do Prutu na Woloszczyznie

we wsi . . . Potem Strypa (Strippa), wypływa z błotnistego jeziora przy

wsi Z ubowcach naprzeciw Kamieńca, ujście ma w pobliżu wsi Chmie

lowy. Potóm Błoszwia, wypływa z bagna Felsztyna, ujście ma u wsi

D o 1 o b o w a.

Bug ze swojemi rzekami.

Piąta rzeka ziem Polskich i Ruskich, Bug, ciemnym toczy się nur

tem i zgrozą jest dla wszystkich Rusinów, nad tą rzeką bowiem Po

lacy starli ich siły za pierwszego króla swego Bolesława Wielkiogo; mia

sta ich i sama stolica Kijów orężem Polskim skruszone, pd dziś dzień

ślady klęsk i wtargnienia zdobywców okazują. Wpływają zaś do Bugu na

stępujące rzeki : najprzód M u c h a w i e c , którego źródło w lasach i bagnach

Jaroceńskich ( Jaroyewyszczo) niedaleko miasteczka Turowa (?), uj

ście podle zamku i miasta Brześcia. Potóm Bełz, źródło jej w borze wsi

Przeworska, ujście pod wsią Kłuszowem. Potem Huczę w, wypływa

jący z lasów Gródeckich u wsi Podhorzyc, ujście ma we wsi Grod

ku, gdzie niegdyś stał zamek Wołyń, od którego cała ziemia Wołyń

ską nazwana, teraz zowie się Chełmską i Łucką. Potóm Rata, źródło

jej w górnej części wsi Wierzchraty, ujście blisko wsi Siedlec. Potóm

Świnia, źródło u wsi Drewny, ujście do Raty poniżej wsi Dworce.

Potóm Wolczwin, źródło ma w bagnach wsi Potieszyna, ujście w po

bliżu wsi Pozdze mirza. Pol te w, źródło we wsi Żubrzy niedaleko za

Lwowem, ujście ma koło miasteczka Buska. Potóm Nur, wypływający z lasów

miasteczka Bielska, ujście ma przy wsi Zaszko wie. Potem Liw, źródło

w lasach miasteczka Łukowa, ujście ma przy Kamieńcu Mazowieckim.

Potóm Kostrzyn, wypłyAva z lasu Dąbrówki, wpada do Liwca pod

wsią Polikbpwem. Potóm B lotnia, sączy się z bagnisk zwanych Bara

nowo błoto, ujście ma pod miasteczkiem Sokalem. Potem Drew ni a,

wypływa z bagna u wsi Dworce, ujście ma podle miasteczka Sokala.

Potem Włodawa, wypływa z bagna wsi Sosnowic blisko miasta Chełma
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w ziemi Chełmskiej, i przedziela tę ziemię od Brzeskiej; a zasilona

strumieniami które się licznie do niej zbiegają, wpada do Bugu około wsi

Sosna (Szoszno).

Niemen ze swojemi rzekami.

Szósta rzeka ziem Polskich i Ruskich , Niemen, u łacinników C u-

runtius (?) zwany, a jak się wyżej powiedziało krętym biegiem płyną

cy, bierze w siebie rzeki których nazwiska są : najprzód Me r e c z , źródło

u wsi Gruzdowa, ujścio ma kolo miasteczka Merecza. Potem Wilia,

źródło około wsi Kamienia, ujście pod miastem Kowno m. Potem S w i-

slocz (Wisłucz), źródło blisko miasteczka Mohilna, ujście ma podle

probostwa i wsi Dubna. Potóm Święta (Swyątha), płynąca ze Żmu

dzi, źródło ma pod W i ł k o m i o r z e m ( V o 1 k o m i r i a ) , we wsi R e m i-

goli, ujścio około Kwidzyna (Marionwerder); ta rzeka przedziela

Litwę od Żmudzi. Potóm Niewiaza (Nyewyasza), źródło jej kolo

miasteczka Kiojdan (Kyedany), ujście poniżej miasta Kowna u wsi

Wilki. Potóm Wilna, wypływająca z pod wsi Ła warzy szok, wpada

do Wilii pod miastem Wilnom. Potóm Miodniki, źródło ma w pobliżu

miasteczka *Kroż (Krosy), wpada pod miasteczkiem Soczawą do Nie

mna blisko Kowna. Potóm Merecz, płynie z pod wsi Solecznika,

a uchodzi do Niemna pod miasteczkiem Mereczem. Potem Berezyna,

źródło ma pod wsią Świętą, ujście do Wilii blisko miasteczka N i e w i e-

niszan. Potem Kotra, wypływa z jezior Giersztan (Gierszany),

ujścio ma u wsi Miecznik.

Dniepr ze swojemi rzekami.

Siódma rzeka ziem Polskich i Ruskich , Dniepr, zwany po laci-

nie Dritius albo Boristhenes, u Tatarów Ercse (Erzcsze), płynie

wedle Kijowa stołecznego miasta Rusi. Wpadają zaś do Dniepru rzeki

następujące: naprzód Prypec (Przypyecz), źródło niedaleko zamku Lu-

bomli we wsi Ho łownie, ujście ma poniżej zaniku Czarnobyla u wsi

Pohostu. Potóm Styr. wypływa z jeziora powyżej Oleska, we wsi Je-

sionowie, wpada zaś do rzeki Prypec i niedaleko Pińska. Potem wiel

ki SI ucz, źródło ma pod wsią Chojewicami. ujście do rzeki Prypec i

niedaleko miasteczka Turo w a. Potóm mniejszy Slucz. płynie z pod

miasteczka i zamku Kuźmina (Cos min), a wpada do Prypec i pod

Grodkiem. Potóm Cietrzew, źródło ma podle zamku i miasteczka Cu-

dnowa. ujście do rzeki Prypeci u wsi Munuczkowic. Potóm Siu
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nie w, sączy się z błotnisk wsi Sa tycz o w a, a wpada do Styru poniżej

Łucka za miastem. Potóm Roś (Rosz), wypływa z bagien blisko mia

steczka Smolnian, a uchodzi do Dniepru, blisko zamku i miasteczka

Orszy. Potem Jasiołda (Jaszolda), źródło ma w okolicy Kopilowa,

wpada do rzeki P r y p o c i poniżej miasta Pińsk a. Potóm B o r o z y n a (B r z e-

szina), źródło w bagnach i stepach Wielkiej Rusi blisko miasta Po-

łocka, ujście ma do Dniepru niedaleko miasteczka Bobruj ska ( Do

brujsko); ta rzeka przedziela Litwę od ziem Ruskich. Potóm S wi

si oc z, źródło ma koło wsi Porostowa górnej części, wpada zaś do

Berezyny niedaleko miasteczka Borysów a. Potóm Świnia, wypływa

z jeziora Włoska, a uchodzi do morza blisko Rygi. Potóm Polo ta, od

której miasto i ziemia Połocka biorą nazAvisko, źródło ma w pobliżu zam

ku Krewa, ujście do rzeki D ź w i n y podle zamku Połocka. Potóm Boh,

źródło w górnej części lasu Oleska, ujście ma do Dniepru około zamku

i miasteczka Dasz o w a. Potóm Wy ze w (Wiszów), źródło we wsi No-

wosiedlcach, ujście ma do rzeki Prypeci poniżej zamku Rat na. Po

tóm Luta, źródło u wsi Terem na (Trem no), ujście ma do Wyzwi

niedaleko Rat na. Potóm Boreznica (Brzesznicza), płynie z pod

miasteczka Uborcia, ujście ma pod miasteczkiem Strzosznem. Potóm

Berezyna, przedzielająca ziemię Łucką od Ljtwy, jest granicą prawdzi

wą królestwa Polskiego. Potóm Orsza, której źródło... ujście do Dnie

pru około . . . Potóm Bóbr, mający początek . Ł . ujście do Dniepru po

dle .. . Potem Boryszow, którego źródło około . . . ujście . . . Potóm

Horyń (Orinya), źródło ma pod miasteczkiom Dąbrowicą (D ambro

wi ca), ujście do rzeki Styru.

Niemen ze wszystkich rzek najspokojniejszy.

Nadmienić tu wypada, że wszystkie niemal rzeki Polskie, jako to Wi

sła, Odra, Warta, Bug, Dniepr i Dniestr, lamią i podrywają swo

je brzegi; drzewa i znaczne odmuliska, niekiedy nawet Avsie całe zabierają.

Sam tylko Niemen tak głębokie i nakształt żłobu krągło wytoczone ma

koryto, że spokojnie płynąc, i dzierżąc się swego łoża, ani lasom ani po-

brzeżnym niwom nie szkodzi. A nadto, wszystkie wzwyż pomienione rzeki

tworzą jeziora i wyspy, a niekiedy w silnych wylewach, opuściwszy dawne

koryta, nowe sobie tworzą łożyska z nowemi wyspami i jeziorami, nie rzadk)

też do starych łożysk powracają. Dźwina rzeka płynie podle znakomitych

miast Ruskich Połocka i Witebska. Po drugiej zaś stronie zamku Wi

tebska bieży Witba, dosyć" znaczna rzeka. Poza ujściem Wisły wpadają
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do oceanu Niemen (Cronis), Dźwina zachodnia (Rubo), Dźwina

północna (Curuntius), Chorsyn (Kyerszynius).

Opisanie granic Polski z czterech stron świata, i zkad Rnś, obfitująca

w wyborne futra, nazwisko swoje bierze.

Ten wszystek przeto kraj, skropiony siedmiu rzekami wyżej pomienione-

mi, z znaczną liczbą innych, które się z niemi łączą, od źródeł ich aż do

oceanu zająwszy Lech, ojciec i wódz Lechitów czyli Polaków, na dzie

dzinę go sobie przywłaszczył, i w nim przez siebie i wnuków swoich liczne-

mi plemionami dziedziczy, i da Bóg dziedziczyć" będzie w przyszłości. Od

wschodu nie było żadnego sąsiedztwa innego prócz Greków i morza Czar

nego (Lwiego, mare Leoninum), 4o których trzeba było iść przez

lasy i puszcze, przestrzeń więcej niż dwieście mil wynoszącą, i przez liczne

rzeki, samemu nawet przewódzcy nieznane w ów czas z nazwiska. Który-to

kraj wschodni od jednego z wnuków Lecha, zwanego Rus, po kilku wie

kach objęty i zaludniony, przybrawszy nazwisko Rusi, Avzrósł za czasem

w obszerne i wielce potężne władztwa, dziedziny i miasta, jakie obecnie wi

dzimy, gdzie z soboli, kun i innych zwierząt ślachetnych futra, których oko

liczne puszcze dostarczają, wielkie płynie bogactwo. Tę wyborną odzież mie

szkańcy tameczni mając za celniejszą ozdobę, bogato się stroją, chociaż po

karmu szczupłego i nędznego używają. Od południa Karpaty (Alpy),

które swym łańcuchem nieprzerwanym oddzielając Pan no nią aż do morza

Czarnego (Lwiego) przypierają, i obszernemi rozwiedzione paśmy, wzdłuż

i w szerz ogromną przestrzeń zalegają, w długiej wieków kolei Polskim

podlegały książętom i w ich były dzierżeniu. Ku czemu przywicśdź można

dowodne świadectwa niektórych dawnych pisarzy. Tak P u t e o 1 a n u s , historyk

i starych dziejów sumienny badacz, powiada: że w trzecim roku panowania

cesarza Maryana, które przypada około roku Wcielenia Pańskiego czterech-

setnego pięćdziesiątego ósmego, władał w Polsce książę panujący nad Buł

garami i Mezyanami, który zapragnął razem w Węgrzech panować.

Tego Węgrzy znęciwszy różnemi podarkami, gdy się przekonali o osłabieniu

jego potęgi, napadli niespodzianie i z całem wojskiem znieśli. Od zachodu

Germania, którą Łaba czyli Elba rzeka od ziem Polskich przedziela.

Od północy ocean, a za jego wodami ukazuje się Dania, Szwecya, Nor

wegia, i ostatnie kończyny świata, które ówczesnym mieszkańcom były je

szcze niedostępnemi.
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Jakiemi miastami szczyci się Wisła, sławniejsza nad inne rzeki, tndzieź Odra,

Warta i Dniepr, między rzekami celniejsze.

Rzeka zaś Wisła, która trzema ujściami wlewa się do oceanu ( m a r e

oceanu m) i w swym biegu zwrócona nieco ku wschodowi przeszło czter

dzieści rzek w siebie zabiera, liczniejszo i znakomitszo oblewa miasta niż inne

rzeki. Chociaż bowiem Odra, która płynie na zachód, sławne po drodze od

wiedza miasta, Racibórz, Brzeg, Wrocław i Frankfurt; Warta

zaś, płynąca między obiema w pośrodku, ma słynne podle siebie miasta S i e-

radz, Pyzdry, Poznań; a rzeka Dniepr stolicę Kijów; Wisła atoli,

rzek polskich czoło i ozdoba, większe nierównie i okazalsze opłókuje grody,,

jako to: Kraków, Sandomierz, Warszawę, Płock, Włocławek,

Toruń, Chełmno, Grudziądz, Świecie, Gniew i Gdańsk. Spła

wem swoim rozmaitego rodzaju drzewa dębowego, cisowego, na opał i budo

wę statków, smoły, popiołu, jesionów, płótna, terpentyny, żywicy, wosku, mio

du, ołowiu, żelaza, zboża, i wielu innych rzeczy, któremi porty Anglii

i FI and ry i słyną, z krain Polskich morzu dostarcza. Godnćm jest i to

uwagi, że Wisła szczyci się trzema katedrami biskupiemi, gdy inne rzeki

ledwo po jednej mają. Cośmy zaś o Wiśle, inaczej Wandalem, tudzież

0 Odrze, po łacinie Guttalus zwanej, powiedzieli, wsparłem jest na świa

dectwie Solina, który opisując początek Germanii, tak mówi na wstę

pie: „Góra Sewo, ogromna i nie mniejsza od Ryfejskich garbów, progiem

jest najpierwszym Germanii. Tę Ingewo nowie osiedli, od których naj-

pierwej po Scytach poczyna się ród i imię Germanów. Kraj. ich w lu

dność zamożny, liczne i straszliwe wychowuje narody. Rościąga się zaś mię

dzy górami Sarmackiemi a lasem Hercyńskim. Gdzie się poczyna,

oblewa ją Dunaj, a gdzie się kończy, Ren. Z jego wnętrza Łaba, Odra

1 Wisła (Alba, Guttalus, Vistula), potężne rzeki, toczą się do

oceanu."

Zkad biorą nazwisko Lechici, Polacy, Wandalowie, Scytowie, Ger

manowi e. Mniemanie o Russie, od którego początek Rusi.

Lubo zaś od pierwszego książęcia i założyciela, Lecha, kraj jego Le

ch ią, a ludy w nim mieszkające Lech i tam i nazwano, gdy jednakże pola

w tym kraju po większej części równe, sposobne do zasiewu, pilnością i prze

mysłem nowych osadników w krótkim czasie przez wytrzebienie lasów powięk

szyły się, i na szersze płaszczyzny zamienione wzięły postać jakby pól
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z przyrodzenia otwartych; przeto Lechitowie, ci zwłaszcza, którzy na

równinach siedzieli, od innych pokrewnych sobie drużyn koczujących po la

sach, i od narodóAV sąsiadujących do kola , • P o 1 a n a ra i , to jest pól mie

szkańcami zostali nazwani; a ta nazwa tak się potem między ludźmi utarła,

że dawne nazwisko poszło w zapomnienie, a naród i kraj wszystek powsze

chnym już i u pisarzy niektórych używanym wyrazem począł się mianować"

Polską. Sąsiednie przecież narody, a mianowicie E> u s i n i , którzy w kro

nikach swoich chełpią się pochodzeniem od L e o h a , nazywają Polaków

i ich kraj L e c h i t a m i. Po dziś dzień u Słowian, Bułgarów, Kro-

atów i Hunnów toż samo utrzymuje się nazwisko, chociaż w wielu miej

scach pisarze niektórzy mienią ich i piszą W a n d a 1 i t a m i , od rzeki W a n-

d a 1 u , który jedno znaczy co Wisła, a to samo dowodzi pierwszeństwa jej

między innemi rzekami. U starych zaś pisarzów i dziejomowców Polska na

zywa się S a r m a c y ą Europejską, i tak R u s i n i jak i Polacy rze

czeni są Sarmata m i. Ja mniemam, że to nazwisko, któro im starożytność"

nadała, slusznóm jest i wlaściwóm. Zkąd i Alpy, uważane powszechnie za

granicę Polski, i stanowiące ścianę środkową między Rusią i Panno-

nią, od wszystkich pisarzów Sar maćkiem i są zwane. Wielu nazywają

Polaków niewłaściwie Scytami, niekiody nawet German a mi, a to

z tej przyczyny, że cały ów kraj leżący między Dunajem, Łabą i Wi

słą, u dziejopisów objęty jest Scytyi nazwiskiem; gdy go więc później

zamieszkali Polacy i Rusi ni, ich też niektórzy nazwali Scytami; że

zaś Wisła dotykająca granic Scytyi i Germanii przez środek Polski

płynie, a od jej źródła aż do zachodniego krańca żaden inny naród prócz P o-

laków w tym kraju nie mieszka, przeto dają im nazwę G e r m a n ó w. Chcą

też utrzymywać niektórzy, że Rus nie byt wnukiem Lecha ale bratem ro

dzonym , i że z nim pospołu i z trzecim bratem Czechem z Kroacyi

wyszedłszy, obszerne dziedziny Rusi, których Kijów głową jest i stolicą,

aktóre Dniestr, Dniepr, Niemen, Prut, Słucz, Styr, Zbrucz,

Smotrycz, Seret, walne rzeki skrapiają , zaludnił , i granice swojego

władztwa poza Nowogród, miasto Ruskie, złotem, srebrem, futrami bo

gate i sławne, a położone między bagnami i jeziorami, aż do kończyn nie

mal tej ziemi rozszerzył. Niezgodność jednak pisarzy w podaniach o początku

Rusi więcej jo zaciemnia niż wyświeca.

Ksiąźęcia Rusi, przez lat czternaście władającego Rzymem i całą Italią,

Teodoryk król Gotów mieczem zgładził i Włochy zagarnął.

Od tego Russa, pierwszego Rusi ojca i założyciela, wiodący ród i po

kolenie swoje Odoacer Rusin, roku od Narodzenia Chrystusa pięć
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setnego dziewiątego, za Leona I papieża i Leona I cesarza, z zbrojną

silą Rusinów do Włoch wkroczywszy, po wzięciu miasta Pawii(Tici-

n u m ) mieczem i ogniem je spustoszył, i O r e s t a w niewolę poimanego śmier

cią ukarał ; Augustula zaś, który usiłował rządy utrzymać, wypędziwszy,

wszedł zwycięzko na czele swoich do Rzymu, i gdy mu nikt nie odważył

się czoła stawić, Włochy opanował. Które gdy przez lat czternaście w po

koju i z największą swobodą rządził, Teodoryk król Gotów ruszył ku

Italii przez Bulgaryą i Pan n oni ą mimo trudy wielkie ; a kiedy

w bliskości Akwilei na żyznych pastwiskach z wojskiem obozował, napadł

go z potęgą całych Włoch Odoacer; lecz pobity od Teodorykai

Gotów, i z nie wielką liczbą swoich ratujący się ucieczką, gdy mu lud

wstępu do Rzymu nie dopuścił, do Rawenny się schronił. Tu trzech-

letnióm znękanego oblężeniem Teodoryk do poddania się zmusiwszy, poimał

i zgładził, a królestwo Italii, Rusinom wydarte, sobie i Gotom przy

właszczył.

Znaczniejsze jeziora w Polsce.

Opisawszy rzeki Polskie, ile trudność pracy dozwalała, tak gdzie się

poczynają , jako też dokąd płyną i wpadają , biorę się teraz do opisania zna

czniejszych jezior, które w Polsce bądź krajach do niej należących znajdu

ją się, i albo same rzekom początek dają, albo z rzek się tworzą, albo wresz

cie, co w wielu trafia się miejscach, od rzek biorą wzrost i zasiłek: acz

widzimy, że wiele takich jest jezior, które bez żadnego wód powiększenia

ogromne pochłaniają rzeki, albo je niby w gościnę przyjmują i wypuszczają.

Nazywają się zaś jeziorami wielkie wód zbiory, skrytemi w łonie ziemi poni-

kami w jednę ściekające kotlinę, na korzyść i wygodę ludzką. A lubo nie

którzy twierdzą , że jezioro ( 1 a c u s ) od stawiska albo bagna (stagnum)

wielce się różni, i nie należy bynajmniej bagna jeziorem, a jeziora mienić

bagnem, mimo powagi f wielu pisarzy, którzy niewłaściwie wyrazów tych av je

dnakowym używają znaczeniu, gdy jeziora mają wodę żywą, bieżącą, bagna

zaś błotnistą, zepsutą, cuchnącą i obrzydłe wydającą wywiewy: my przecież

obyczajem wspólnym Polaków i Rusinów, którzy w swej mowie tej

różnicy nie znają i jedne za drugie biorą, jezior od stawisk rozróżniać nie

będziemy. Nie myślę też opisywać pojedynczo wszystkich jezior Polski i

podległych jej krajów, byłaby to trudna i zbyt wielka praca; bo kraj Pol

ski i należące do niego ziemie leżąc nisko i po większej części równo z o-

ceanem Sarmackim, mają wielką i prawie. niezliczoną ilość jezior. Dość

przeto będzie wymienić znaczniejsze i większej wagi jeziora. A że powszechnym

J. Dlugoiz Di>je Polski. Ks. I. 4
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Polaków głosem jezioro Gopło tak jest wielkie i sławne, że Polacy

chcąc jaką rzecz wielką oznaczyć dają jej G o p ł a nazwisko, zatem i my dla

nazwy samej i znakomitości jego dajemy mu między jeziorami Polskiemi przo

dek i pierwszeństwo. Gopło, w ziemi Wielkopolskiej, u Polaków

sławne, ma taką obfitość ryb, że je ztamtąd na okól w sąsiednie strony wo

zami rozwożą, nie tylko w dostatniej ale nawet zbytecznej ilości. Powstaje

u miasteczka Noteci z sączących się źródeł, i dorazu tam gdzie się two

rzy, głębokie i wielkie, tak długo i szeroko się rozlewa, że patrzącemu pra

wie morzem się wydaje. Twierdzą, że ma pół mili szerokości, a długości .mil

pięć. Nakoniec koło zamku S z a r 1 e j a wypuszcza z wnętrza swego znaczną

rzekę Noteć zwaną. Ryby jego w rodzaju i smaku lepsze są od ryb innych

jezior.

Czartorya, jezioro blisko zamku i Nowego miasta Korczyna,

znamienite tak mnogością ryb, jako też twórcą swoim Kazimierzem kró

lem Polskim, który przemysłem swym odwróciwszy w inną stronę koryta

dwóch rzek , Wisły i Nidy, zrobił jezioro wieczyste i znacznie rozległe,

zasilane z obu rzek wodą i rybami.

Sieciechowskie (Swieciechowskie) jezioro, blisko wsi bi

skupstwa Krakowskiego Sieciechowa, od tejże wsi ma nazwę, i źró

dła bijące w łonie tego jeziora czynią je trwałem; czasem także zasila je

płynąca w pobliżu Wisła.

Śleszyńskie jezioro ( S 1 e z i n o ) bliskie miasteczka tegoż nazwiska,

poczyna się u góry Przewłoki, wzdłuż ma cztery mile polskie, wszerz

ćwierć mili; podle wsi Kapy wylewa z siebie rzekę Goplenicę, i łączy

się z rzeką Wartą kolo wsi Morzy sławy.

Powidz, wielkie jezioro, oblewa miasteczko tegoż nazwiska; ma trzy

milo wzdłuż a jednę wszerz.

Ban, jezioro powyżej miasteczka Dolska, tworzy dokoła wiele jezior.

L e d n i c a , ogromne jezioro wWielkiej Polsce, którego początek

powyżej wsi Dr żonka, tworzy wiele jezior mniejszych (ob. niż.).

B 1 a n d n o , znaczne jezioro wWielkiej Polsce, podobno nawet

większe od Gopła, blisko miasteczka Zbąszyna, w ryby zamożne. Rze

ka Obra, poczynająca się u miasteczka Koźmina, przechodzi je od po

czątku do końca. Żywi w sobie wiele węgorzy.

Niezamyśl, znaczne jezioro Wielkiej Polski, niedaleko rzeki

Warty, ciągnie się od miasteczka tegoż nazwiska aż do miasteczka Głu

szyny. Pamiętne i zgrozy pełne dla Krzyżaków, którzy nad nióm u wsi

Polwicy od marszałka Polskiego pobici byli na głowę.

W o n i e s k a , obszerne jezioro Wielkiej Polski, rościągające się od

miasteczka Osieczny aż do wsi Kurzej Góry, gdzie łączy się z Obrą.
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Dominice, ogromne jezioro Wielkiej Polski, poczynające się

pod miasteczkiem Brennem, a ciągnące aż do Przemęckiego kla

sztoru.

Lednica, znaczne bardzo jezioro Wielkiej Polski pod miastecz

kiem Pobiedziska mi, oblewające wyspę dość obszerną , na której, we

dle ustnego raczej niż piśmiennego podania, miał być pierwotnie założony

kościół katedralny Gnieźnieński (co pozostałe szczątki i gruzy poświad

czają), późniejszym dopiero czasem, dla trudnego przystępu, przeniesiony do

Gniezna. Jezioro to ma przeszło dwie mile długości.

P c z o w o , znaczne jezioro Wielkiej Polski, dało nazwę miastecz

ku leżącemu nad jego brzegiem.

Lub stówo, znaczne jezioro Wielkiej Polski, około wsi tegoż

nazwiska, na dwie milo długie lecz wązkie; zasila je rzeka Goplenica.

Trląg (Trlang), jezioro w Wielkiej Polsce, daje przyległej

wsi nazwisko; długie na milę, kończy się u wsi Pakości. Zasila je rzeka

wypływająca z miasteczka G e m b i c.

Jeleń, jezioro pod miastem Gnieznem, znakomitsze bliskością Gnie

zna niż rozległością swoją.

Drawsko, znaczne jezioro Wielkiej Polski, ma obwodu siedm

mil Niemieckich, w ryby zamożne; tak nazwane od rzeki Drawy która je

zasila, i która znacznemu nad sobą zamkowi Drahimowi dala nazwisko.

Nobliny, jezioro Wielkiej Polski blisko wspomnianego dopiero

zamku Drahima; ma trzy mile wzdłuż, dwie wszerz. Krampsko jezioro

Wielkiej Polski, blisko Wałcza, czterema przerwami rozdzielone; ma

trzy mile długości, ćwierć mili szerokości.

Jeziora ziemi Lubelskiej.

Jedlno, jezioro ziemi Lubelskiej, w lasach, dało przyległej wsi

nazwisko. Ma pół mili Avzdłuż, a ćwierć wszerz.

Czarne jezioro, w ziemi Lubelskiej, różne od jeziora tegoż nazwi

ska w ziemi Chełmskiej, dwie mile od miasteczka Parczowa; wszystkie

ściany ma równe, każda rościąga się na pół mili.

Raczno, jezioro ziemi Lubelskiej, w bliskości wsi Bolechowie,

zewsząd na ćwierć mili rozlegle.

Głębokie, jezioro ziemi Lubelskiej, pod wsią tegoż nazwiska, ma

ćwierć mili wzdłuż i wszerz.

Uścimów (Ustimow), jezioro ziemi Lubelskiej, przy którem

wieś biorąca od niego nazwisko. Okrągłe, a rościągające się na ćwierć mili.
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Rozkopaczów, jezioro ziemi Lubelskiej, przy wsi Rozkopa

czów skiej Woli, milę długie, pół mili szerokie; wypływa z niego rzeka

tegoż nazwiska, wpadająca do Ty śmie ni cy.

Dr a to w (Drzatow), jezioro ziemi Lubelskiej, w pobliżu wsi

Łęczny, ma pół mili długości, a ćwierć szerokości.

Trzcianno (Trzaczano), jezioro ziemi Lubelskiej, niedaleko

wsi Łęczny (Lanc z na) w lasach; okrągłe, nie obszerniejsze nad ćwierć

mili.

Nad rybie, jezioro ziemi Lubelskiej, niedaleko tejże wsi Łęczny,

pół mili ma wzdłuż, ćwierć wszerz.

O s t w y s z , jezioro ziemi Lubelskiej, w bliskości tejże wsi Ł ę c z n y,

pół mili wzdłuż, ćwierć wszerz. 1

Biesce (Bieszcze), jezioro ziemi Lubelskiej, o dwie mile od

Łęczny; ćwierć mili ma długości, a pół ćwierci mili szerokości.

Jeziora ziemi Kujawskiej.

Bielsko, jezioro Kujawskiej ziemi, koło wsi Bielska, która od

niego bierze nazwisko. Ma ryby osobliwe i rzadkie w innych jeziorach Pol

skich, siołwicami (szyolwicze) zwane. Rościąga się wzdłuż na

pół raili.

B r d ó w , jezioro Kujawskiej ziemi, między miasteczkami Kłodawą

i Izdbicą (Gystbicza), mające pół mili wzdłuż.

Orle, jezioro ziemi Kujawskiej, biskupa Włocławskiego, zna

czne rozległością, w ryby zamożne. Rzeka Zgłowiączka (Zgowiąthka)

z niego wypływa. Ma milę długości.

Tur, wielkie jezioro ziemi Kujawskiej, różne od poprzedzającego (?

ob. niż.) niedaleko miasta Bydgoszczy, obfitujące w ryby kleszczami zwa

ne; ma pół mili długości.

Krzewiąta, wielkie jezioro ziemi Kujawskiej, niedaleko miastecz

ka królewskiego Kowala, rościąga się na pół mili wzdłuż.

Łęczno (Lanczno), jezioro ziemi Kujawskiej, należące do bi

skupa Włocławskiego, podle miasteczka Pakości; tworzy jo rzeka

Noteć wypływająca z jeziora Gopła. Długie na milę, ale wązkie.

P t u r , jezioro ziemi Kujawskiej, przy wsi tegoż nazwiska ; wzdłuż

rościągająco się na milę, ćwierć mili wszerz. Zasila je rzeka Noteć.

Borzymowskie, drugie jezioro tejże ziemi, na milę rozległe.
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Jeziora ziemi Pomorskiej.

Łebsko, wielkie jezioro ziemi Pomorskiej, we wsi Charbrowie,

dziedzictwie biskupa Włocławskiego, tak zwane od rzeki Leby, która

weń wpada. Rozdziela ziemię Pomorską od Słupskiej (Stolpensis).

Osieczno, wielkie jezioro ziemi Pomorskiej, blisko zamku Osie-

k a , który od niego bierze nazwisko, milę ma długości, a pół mili szerokości.

Stworzonagać, ogromne jezioro ziemi Pomorskiej, rościągające

się wzdłuż na mil siedm, wszerz na pięć, w pobliżu miasteczka Chojnic,

Tucholi, Człuchowa i Bytomia. Brda rzeka z niego wypływa.

Borzychowo, jezioro ziemi Pomorskiej, blisko miasteczka Sta-

rogrodu (Stargard), pół mili ma wzdłuż, ćwierć wszerz.

Wzdzice (Wzdzycze), jezioro ziemi Pomorskiej, mające pięć

mil wzdłuż, a trzy mile wszerz, w pobliżu miasteczka Kościerzyna. Po

czyna się blisko zamku Kiszkowa, a kończy u zamku Tucholi.

Biała, jezioro ziemi Pomorskiej, blisko miasteczka Tucholi,

wzdłuż ma milę, wszerz pół mili. Wypływa z niego rzeka tegoż nazwiska

i wpada do rzeki Wierzysz y.

Krąg, jezioro ziemi Pomorskiej, w powiecie Świeckim, nieda

leko miasteczka Tucholi; pół mili wzdłuż, ćwierć wszerz.

S u c h u m , jezioro ziemi Pomorskiej, w powiecie Ś wi e c k i m , ćwierć

mili wzdłuż i wszerz.

Ostrowite, jezioro ziemi Pomorskiej, długie milę, ćwierć mili

szerokie.

Deszczno, jezioro ziemi Pomorskiej, w powiecie Świeckim, roz

ległe na ćwierć mili.

Piaseczno, jezioro w tejże ziemi, w powiecie Świeckim, rozległe

na ćwierć mili.

Steklno, jezioro ziemi Pomorskiej, blisko wsi Gródka, wzdłuż

na półtorej mili, wszerz na pół.

Muksza, jezioro ziemi Pomorskiej, blisko miasteczka Tucholi,

wzdłuż i wszerz jednako na ćwierć mili się rościąga.

Kramsko (Krampsko), jezioro ziemi Pomorskiej, między Człu

chowem a Hamersztynem (Emerstin); długości ma trzy mile, a

ćwierć szerokości.

L u t u m i e , jezioro ziemi Pomorskiej, blisko Chojnic, ma pięć mil

wzdłuż, milę wszerz.

Charzykowo, wielkie jezioro Pomorskie, wzdłuż na sześć mil,

wszerz na dwie mile rozlegle.
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Rzeka Brda, wydobywszy się z łona jeziora Kramska, wpada do je

ziora Lutomia, a ztamtąd wypłynąwszy wchodzi do jeziora Charzykowy;

zkąd po trzeci raz zwycięzko wyszedłszy, własnóm korytem przerzyna prze

strzeń znaczną i uchodzi do Wisły.

Jeziora ziemi Chełmskiej.

Świteź (Swythaz), wielkie jezioro ziemi Chełmskiej, u wsi te

goż nazwiska, ma pięć mil obwodu, dwie wzdłuż, a jednę wszerz. Ryby

w nićni przednie, zwane kleszczami.

Szacko (Szaczsko), wielkie jezioro ziemi Chełmskiej, dwojakiej

nazwy, bo mieszkańcy tameczni zowią je Lucomirem, ale od bliskiej wsi

Szacka bierze nazwisko. Wypływa z niego rzeka Lucemir. Wzdłuż ma

pół mili, wszerz ćwierć.

Tur, wielkie jezioro ziemi Chełmskiej, równe ma ściany; rością-

ga się wzdłuż na dwie i pół mili, wszerz na milę. Zasila je rzeka Lu có

ra ir z Szacka płynąca, która ztąd się wydobywszy, i zwycięzko niektóre

małe jeziora przerżnąwszy, łączy się z rzeką Prypecią.

Biała, znaczne jezioro ziemi Chełmskiej, w pustyni między wsią

Radzistowem i Wietlami, wzdłuż na pół, wszerz na ćwierć raili.

Ma ryby kleszcze, tak tłuste, że wieśniacy nie mało naczyń tranem ich na

pełniają. Woda jeziora tego w miesiącach Maju i Kwietniu czerni i brudzi

ciało ludzkie, tak, że ten brud dopiero inną wodą zmyć można.

Orzechowo, wielkie jezioro ziemi Chełmskiej, w borze obszer

nym, blisko wsi Za moro wic i Szczodrohoszcza, rościągające się na

pół mili wzdłuż a ćwierć mili wszerz. Zasila je rzeka Lucemir ( L u c o-

mir), która wypłynąwszy z jeziora Tur wpada do niego, a ztąd wlewa się

znowu w jezioro pobliskie zwane Orzechowiec.

Orżechówiec, jezioro ziemi Chełmskiej, w borze , blisko jezio

ra Orzechowa, wynoszące wzdłuż i wszerz ćwierć raili. Okrągłe, rością-

ga się na wszystkie strony jednakowo. Zasila je podobnież rzeka Lucemir,

która wydobywszy się z niego, wpada do Ostrowia.

Ostrowie, jezioro ziemi Chełmskiej, w pobliżu wsi Niewiary

( N i e w i e r ) , ma pół mili wzdłuż, a ćwierć mili wszerz, zasilana przez tęż

samą rzekę Lucemir, która wypłynąwszy z jeziora nieco dalej wpada do

rzeki Prypeci.

Mszanę, jezioro ziemi Chełmskiej, blisko wsi Z a m o r o w i c ,

ćwierć mili wzdłuż, połowę tego wszerz, dno ma zasiane krzemieniami, które

często wraz z rybą wyciągają.
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Polmo, duże jezioro ziemi Chełmskiej, u wsi Polma, na milę

wzdłuż, wszerz na pół mili.

Piaseczno, jezioro ziemi Chełmskiej, blisko wsi Lubochyni e,

wzdłuż na milę, wszerz na pół mili. Z tego jeziora wypływa rzeka Krze

mionka.

Synów (Szinow), jezioro ziemi Chełmskiej, tak zwane od wsi

przyległej ; dokoła otoczone górami, okrągłe, rościąga się bowiem na wszystkie

strony jednako.

Krzemno, jezioro ziemi Chełmskiej, przy wsi tegoż nazwiska,

okrągławe , wzdłuż i wszerz równe. Rzeka Krzemianka z jeziora P i a-

seczna płynąca wpada do niego, a wydobywszy się z jeziora, łączy się

z Prypecią.

L u k i e , wielkie jezioro ziemi Chełmskiej, koło wsi D u b e c z n a

(Dubiecka), okrągłe, ma ćwierć mili wzdłuż i wszerz.

Wielkie, jezioro ziemi Chełmskiej, blisko wsi P o 1 ą p , okrągło,

ma ćwierć mili wzdłuż i wszerz.

Czarne, jezioro ziemi Chełmskiej, przy wsi S z a c k u , rościąga

się na ćwierć mili wzdłuż i wszerz.

Rymacze (Rimacz), jezioro ziemi Chełmskiej, przy wsi tegoż

nazwiska, pół mili wzdłuż, a ćwierć mili wszerz wynosi.

O k u n i n , jezioro ziemi Chełmskiej, blisko wsi 0 s t r o w a , wzdłuż

ćwierć mili, wszerz pół ćwierci.

Płocice, wielkie jezioro ziemi Chełmskiej, blisko wsi W i e 1 1 i ,

pół mili wzdłuż, ćwierć wszerz.

Stryborz, wielkie jezioro ziemi Chełmskiej, blisko wsi S z c z o-

drochowiec; zasila je rzeka P r y p e ć środkiem płynąca. Okrągłe, rością-

gające się jednako na wszystkie strony.

Jeziora ziemi Haskiej.

Nobli (Nobel), wielkie jezioro ziemi Ruskiej, w powiecie P i ń-

s k i m ; zasila je rzeka P r y p e ć i zapładnia rybami.

Olbiasz, wielkie jezioro ziemi Ruskiej, także w powiecie Piń

skim, które taż sama P r y p e ć wodą i rybami zapomaga.

Orzechów, wielkie jezioro ziemi Ruskiej, w powiecie Brzeskim,

inne od poprzedzającego. Zasila je Brna, rzeka wielce rybna.
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Jeziora ziemi Pruskiej.

Draussen (Druszen), wielkie jezioro ziemi Pruskiej, blisko

miasta Elbląga, ma cztery mile wzdłuż, dwie wszerz.

Spirding(Sperden), ogromne jezioro ziemi Pruskiej, koło mia

steczka LOtzen (Lyecz), ma siedm mil wzdłuż, pół mili wszerz.

Hanusborg, jezioro ziemi Pruskiej, tak zwane od przyległego

miasteczka tegoż nazwiska, ma cztery mile wrzdłuż, półtorej mili wszerz.

Wiecnino (Wyecznino), jezioro ziemi Chełmińskiej, w po

bliżu miasteczek Chełmży i Kowalewa, długie na półtorej mili, szero

kie pół mili.

Partecino(Partheczino), jezioro Chełmińskie, blisko zam

ku Bratyanu, trzy mile długie, dwie szerokie.

M a 1 d e s e e , jezioro ziemi Chełmińskiej, między miasteczkami R a-

dzyniem i Rogoźnem, milę długie, ćwierć mili szerokie.

Dąbrowno(Dambrowno), jezioro ziemi Pruskiej, oblewa mury

miasteczka tegoż nazwiska; milę wzdłuż, ćwierć mili ma wszejz.

M e 1 n o , jezioro ziemi Pruskiej, blisko miasteczka Grynfeldu;

milę długie, ćwierć mili szerokie.

Lubno, jezioro tejże ziemi, blisko pomienionego miasteczka Gryn-

f e 1 d , ma milę wzdłuż, ćwierć mili wszerz. Oba te jeziora M e 1 n o i Lu

bno przeklęte u Krzyżaków Pruskich i wszystkich Niemców, w środku

bowiem między niemi doznali wielkiej klęski od Polaków i króla ich W ł a-

dy sława drugiego.

Schilling (Scheylang), jezioro ziemi Pruskiej, w pobliżu

miasteczka Osterode; poczyna się u wsi S z i n b e r g u , a ciągnie się

wzdłuż na mil pięć, wszerz na ćwierć mili.

Geserich (Geszrzicz, Geszruch), jezioro ziemi Pruskiej,

ciągnie się od wsi I k s z a n e aż do miasteczka Iławy, wzdłuż na pięć mil ,

wszerz na milę.

S k a m a n t , jezioro ziemi Pruskiej, blisko miasteczka K o g e r, pół-

wtorej mili wzdłuż, ćwierć wszerz.

Lik ( L y k ) , jezioro ziemi Pruskiej, długie na dwie mile , ćwierć

mili szerokie.

Jeziora ziemi Litewskiej.

B e r s t y , jezioro Litewskie, pół mili długie ; wypływa z niego

rzeka zwana Kotra. Jezioro to nad wszystkie inne w Litwie w ryby
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zamożniejsze. Tu polowania królewskie na żubry (v e n a t i o n e s b i s o n t i u m)

i jelenie, oraz dworzec tego nazwiska.

D u b i c e , jezioro ziemi Litewskiej, od którego miasteczko pobliskie

podobnież jest nazwane; a chociaż cztery na pozór widzisz jeziora, jedne, tylko

mają nazwę, bo acz przecięte bagnami, wody jednak swoje wspólnie mieszają.

Wspomnieć prócz tego należy, że z jeziora znacznego czyli bagniska,

trzydzieści mil powyżej miasta S m o 1 e ń s k a ku Nowogrodowi, wypły

wają trzy wyżej pomienione rzeki. Pierwsza Dźwina dążąca do Rygi ku

morzu. Druga Wołga, którą mają niektórzy za rzekę zwaną fluvius

P o r i c u s ; płynie powyżej rzeki Donu (Tanais) i wpada do morza K a-

spijskiego. Scytowie zwą ją P o r a t a , Grecy P i r e t o n , Polacy i

Ruś Wołgą. Trzeci Dniepr, u Greków i Łacinników Borysthe-

n o s , wpada do morza Czarnego kolo zamku Czernogrodu ( C z y r -

niegrod). Potem Dniestr, u Greków i Łacinników zwany Theri-

sanus, przedziela Sarmacyą od Dacyi, którą Święty Augustyn

starą nazywa, a która niegdyś była królestwem Gotów. Potem góry Pan

no n i i niższej, która rościąga się około Dunaju, zwane Sar m a c k i e m i;

poczynają się od góry Karpetynu i Metanasty zwanej u nas W o 1 o-

s z ą ( V a 1 a c h i a ). I tein sarnim imieniem nazywają wszystkie góry Ger

mańskie aż do Renu, ze względu na ich początek. Z tych gór Sar

mackich początek biorą trzy inne rzeki znakomite : I s t u 1 a czyli Wisi a;

G u 1 1 a 1 u s inaczej Odra, i Elba(Albia), u starożytnych A 1 b i s albo

Łaba. Z tejże Sar macy i wyszły narody, które posiadały Skand yą

i nową D a c y ą , zkąd początek wzięli T e u t o n o w i o , Wandalowie,

Gotowie, Longobardowie, Rugi anie i Gepidowie (Jepido-

wie), zwani od niektórych C y m b r a m i , a u nas Pomorzanami. Ta

równie Sarmacyą zachodnia poszła z S a r m a c y i wschodniej , która jest

poniżej morza Kaspijskiego i pochodzi od S a r u t h a czwartego przed

Abrahamem od Se m a.

Jeziora ziemi Dobrzyńskiej.

Górzno, jezioro ziemi Dobrzyńskiej, należące do biskupa Pło

ckiego, znakomite jest obszernością swoją i ryb obfitością. Zasila je wpa

dająca do niego rzeka . . .

M o k o w o , jezioro ziemi Dobrzyńskiej, niedaleko miasta D o-

b r z y n i a.

Skąpsko (Skapsko), jezioro ziemi Dobrzyńskiej, w okolicy

miasteczka Lipna.

J. Dliigan Dzieje Polaki. K«. I. 5
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Jezioro ziemi Belzkiej.

Krynice, jezioro ziemi B e ł z k i e j , pól raili wzdłuż, ćwierć w szerz.

Kybołowstwo w nióm trudne dla wielkiej glębizny, ale osobliwszą nad inne

jeziora ina własność, że w pewnych czasach, co trzy lub co dwa lata, burząc

się z wielkim szumem, w pobliską górę skalistą podziemnemi i ukrytemi wsią

ka otworami, i mało co wody zostawując w łożysku, podaje sposobność do ła

twego ryb połowu.

Opisanie gór w Polsce.

Lubo zaś królestwo Polskie równo i płasko położone, i ztąd głównie

pierwiastkowo nazwane, mniej ma gór niż inne kraje, ma ich jednakże nie

mało, tak skalistych jako i ziemnych, z których celniejsze opiszemy. Łysej

górze (Kalwaryi) dla jej głośnej sławy pierwszeństwo damy, jako przod-

kującej innym górom. Po niej pójdzie W a w e 1 , przy nim bowiem i rządów

skład najwyższy i królów stolica.

Łysa góra, w ziemi Sandomierskiej, blisko miasteczka O p a-

t o w a , wysoka, prawie zawsze zimnem skrzepła, często zamglona, lub sypią

ca śniegami albo deszczami; w wielu miejscach wypuszcza z siebie krynice.

Jeżeli wierzyć można staremu podaniu gminnemu, sławna była niegdyś olbrzy

mami, którzy na niej zbudowali zamek, jak świadczą ogromne kupy gruzów

i głazów. Teraz znakomita mieszkaniem mnichów zakonu Świętego Benedy

kta. Niewiadomo który z olbrzymów i kiedy zbudował ów zamek z tak dłu-

giemi ścianami, z tak ogromnych i niepożytych głazów, i tak wielkim tru

dem. Potwornych zwalisk tej olbrzymiej budowy, ogromnych kup gruzów

i kamieni, ani ciernie, ani kolczyste rośliny, ani gęste drzewa i mchy zakryć

nie mogły. W klasztorze założonym na miejscu dawnego zamku, a niegdy

przez Bolesława Wielkiego, pierwszego króla Polaków, zbudowanym

z kamienia, znajduje się znaczna cząstka Krzyża Pańskiego, wielkiemi ludzi

dobrodziejstwami obdarzająca, którą tu złożył za upomnieniem anielskióm bło

gosławiony Emeryk, syn Ś.Stefana króla Węgierskiego. Ztąd miej

sce to jest wielce sławne i szanowane, ustawicznie uczęszczano od ludzi szu

kających pomocy w utrapieniach, za łaską Krzyża świętego. Wielką w tern

opatrzność Boską i darów jej cudowność uznawać trzeba, że Ten, który dla

zbawienia rodu ludzkiego cierpieć raczył na górze Kalwaryi, umieścić po

zwolił na górze tegoż nazwiska drzewo swojej Męki, dla zbawienia i pociechy

Polaków. Nie małego i to godne jest podziwienia , że kiedy Litwini
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w ów czas bałwochwalcy napadli niespodzianie na królestwo Polskie, złu-

pili klasztor pomieniony i zabrali z niego drzewo Krzyża świętego dla uwię

zienia go w swoje strony, nim wyszli z ziemi Sandomierskiej, wóz, na

którym wieziono przenajświętsze drzcWo, staną! w miejscu, tak, że barba

rzyńcy zdumieni, ani końmi, ani wołmi ruszyć- go nie mogli ; oprócz tego za

raza straszliwa padła na ludzi i bydło. Przestraszeni tern Litwini, za po

radą Polaków w niewolą wziętych, drzewo Pańskie na dawne miejsce od

wieźli z wielkiomi darami, a wnet i zaraza ustała, nie inaczej jak niegdyś

po wzięciu i oddaniu arki u Filistynów.

Wawel (Wąwel), góra skalista, którą rzeka Wisła w bystrym bie

gu obmywa. Tu jest znakomity kościół najsławniejszego Męczennika Ś. Sta

nisława, i najpierwszy, najprzedniejszy zamek w Polsce, gród Kraków-

ski i stolica królewska. W samej górze widno po dziś dzień wiele pieczar

ciemnych, w których podług piśmiennego i ustnego podania mieszkał niegdyś

smok, potwór dziwnego ogromu, ludziom wielkie szkody czyniący.

Częstochowa, słusznie nazwana Jasną górą, tak dla klasztoru na

niej wystawionego, jako i dla kościoła Najświętszej Maryi Panny, do które

go co rok odprawiają liczne pielgrzymki, z przyczyny znajdującego się w nim

obrazu Najśw. Maryi, o którym sądzą że jest ręki Ś. Łukasza, albo na

wzór obrazów przez niego malowanych.

Koniusza góra, po łacinie E q u i r e a , blisko miasteczka Proszowic,

z kościołem parafialnym; tak nazwana dla rzadkiego i cudownego zdarzenia.

Eycerz niejaki, Polak, szlachcic z rodu i domu Szrenią w itów, imieniem

Przybysław, wystawiwszy sobie dworzec, mieszkał tu z żoną i dziećmi;

aż jednej nocy przybieżał koń ogromny, którego tenże rycerz przed trzema

laty sprzedał był do stada jednemu panu Węgierskiemu, i przyprowadził

z sobą z Węgier wielkie stado klaczy, wiodąc je, jak się dowiedziano, no

cami, aby nie dostrzeżono ucieczki. Przybywszy bił kopytami do wrót domu

i rżał, dopóki mu nie otworzono. Przybysław biciem we wrota i znanem

sobie rżeniem przebudzony, zatrwożył się z razu, azali to nie był jaki nie

przyjacielski napad : ale przekonawszy się, że żadnego nie było niebezpieczeń

stwa, otworzył gościowi wrota i przyjął go wraz z stadem klaczy i źrebiąt;

z czego wkrótce zbogacony, zawdzięczając dar przysłany Bogu, kościół z ce

gły wystawił i uposażył.

Tyniec, góra wisząca nad rzeką Wisłą, na niej zamek i klasztor

zakonników Ś. Benedykta, między wszystkiemi klasztorami królestwa Pol

skiego najpierwszy i najznakomitszy.

Golesz, góra nad rzeką Wisłą; na niej zamek klasztoru Tyniec

kiego, o którym dopiero się namieniło.

Liwocz, góra w pobliżu miasteczka Kołaczyc.
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Mruków, góra kamienista i wysoka , naprzeciw miasteczka Ż m i g r o-

du; na niej są ślady starego zamku.

Chęciny, góra z zamkiem, od miasteczka przyległego tak zwana.

W niej i około niej obfite kopalnie marmurów (lazuru) i miedzi.

Rabsztyn, góra skalista, zamkiem znakomita, podle miasteczka Ol

kusza (Ilkusz). Dokoła bogate żyły ołowiu.

Pcłczyska, góra o milę od miasteczka Wiślicy; na niej kościół

z kamienia, a obok wieś biskupa Krakowskiego, tegoż nazwiska.

Baba, góra bardzo wysoka nad rzeką Sołą, bogata w rozmaite zioła,

blisko miasteczka Żywca.

Dziewka (Dzowka), góra nad tąż rzeką Sołą.

Jawornik, góra w ziemi Oświęcimskiej, wychowuje wiele lani

i jeleni.

Skrzeczno, góra w ziemi Oświęcimskiej, nad potokiem Kozio-

rową; na niej różne ptastwo stadami usiada.

Szadnisz (Schadnisch) wysoka góra w Oświecimskiem; z niej

wypływa strumień Koziorowa.

Sucha, góra nad rzeką Sołą, niedaleko miasteczka Żywca.

Ż a mówka, góra w ziemi Oświęcimskiej; od niej nazwany stru

mień podle płynący, Żarn o wk a.

Osób i ta, góra w ziemi Oświęcimskiej; z niej wypływa strumień

tegoż nazwiska Osób i ty.

Góra Wielka Puszcza, w tejże ziemi, blisko miasteczka Kęt.

Wołek, pod nią dwa strumienio, a na wierzchu zamek mocny i obronny.

Góry ziemi Ruskiej.

Kobryń, góra wysoka w ziemi Ruskiej, oblowa ją w koło rzeka

Mucha wiec, blisko miasteczka Kobrynia.

Chełm, góra wysoka z zamkiem. Od niej ziemia okoliczna Chełmską

się zowie.

Krzemieniec, góra wysoka w ziemi Podolskiej, na jej wierzchoł

ku zamek mocny; cała skalista i krzemieni pełna, ztąd tak nazwana; Tolacy

bowiem i Rusini skałkę (silex) krzemieniem zowią.

Halicz, góra wysoka, gliniasta, w ziemi Halickiej. U jej stóp

płynie Dniestr, na wierzchu zamek. Ziemi okolicznej i zamkowi dała na

zwisko.

Łysa góra, wysoka, w ziemi Ruskiej, nad miastem Lwowem. Na

niej potężny zamek i dworzec królewski, wysokim zwany.
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Potylic, góra wysoka w ziemi Bolzkiej nad rzoką Potylicą i

miasteczkiem tegoż nazwiska. Byl tu dawniej zamek znaczny, jak to jeszcze

głębokie przekopy okazują.

Góra ziemi Sieradzkiej.

Chełm, góra w ziemi Sieradzkiej, inna od poprzedzającej, cala

skalista, nad wsią tegoż nazwiska, niedaleko miasteczka Przedborza, tak

wysoka, że z niej w dniu jasnym widać" Sandomierz, Olsztyn, Mie

chów, Częstochowę, Piotrków, Łysą górę i wiele miasteczek. Na

niej kościół zmurowany przez Piotra pana na Skrzyń nic, i siedmią ro

wami głębokiemi obwiedziony.

Góry Wielkiej Polski.

Rzerzuchowa, góra Wielkopolska, niedaleko rzeki i miasteczka

Warty; wysoki ma szczyt, zkąd widok na pobliskie miasta.

Turza, góra Wielkopolska, niedaleko miasteczka Gromadna,

zarosła lasami; pamiętna obozem wojska Wielkopolan przez kilka tygo

dni czatujących tu na korony, które Zygmunt król Rzymski i Węgier

ski z ujmą królestwa Polskiego posyłał Witoldowi wielkiemu książę-

ciu Litewskiemu i jego żonie Juliannie.

Żyrków, wysoka góra w Wielkiej Polsce, niedaleko miasteczka

Pyzder, nad rzeką Lutynią (Lutnia). Z niej w dniu jasnym widać

Poznań i inne miasta Wielkopolskie.

Giec (Gethcza), góra wysoka i obszerna między Gnieznem i Po

znaniem, gdzie dawniej był zamek książęcy; dziś jest kościół.

Bieskid (Byeszkod), góra w pobliżu zamku S o b n i a , rozgranicza

jąca ziemie Polskie od Węgier: na jej bowiem wierzchołku widzieć ka

mień Ruskiemi głoskami zapisany, oznaczający granice królestw Polskiego

i Węgierskiego, a położony tam przez Lwa niegdyś książęcia Rusi.

Z tej góry i u jej szczytu wytryskają znaczne i walne rzeki, jako to : Dniestr,

San, Stryj i Cissa, i spadają do krajów niżej leżących, Polski, Ru

si i Węgier, z samego wierzchu góry.

Nicko, góra ziemi Mazowieckiej, blisko miasteczek Sarnowa

i Radzanowa, nad rzeką W k r ą , podczas wojen umocniona od Krzyżaków,

ale przez rycerstwo ziemi Mazowieckiej zdobyta, przyczem całą załogę

krzyżacką częścią wycięto częścią w niewolą zabrano.
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Lech zakłada stolicę Gniezno, a w niej siedzibę swoję książęcą. Jakich

bogów czcili Polacy, jeszcze pod ów czas bałwochwalcy.

Po niejakim tedy czasie, Lech, ojciec Lechitów, mąż celujący mą

drością , obrotnym dowcipem i prawością życia, wszystkie bowiem najzacniejsze

przymioty wziął od przyrodzenia posagiem, książę narodu i głowa, krążąc my

ślą i rozpatrując się w tym nowym kraju , a w częstych ze swemi towarzy

szami naradach i rokowaniach badając, któreby miejsce na siedzibę stałą dla

niego i założenie stolicy mogło być najsposobniejsze, natrafił i wybrał ku te

mu równiny otwarte, zalecające się żyznością roli i łagodnością powietrza,

oblane licznemi, rodzimemi i z bliska przytykającemi jeziorami, z których jak

z powszechnego źródła nieustanne sączyły się strugi, niosąc z sobą dostatek

ryb zdrowych i pożywnych. Tu przeto zatrzymał się w pochodzie; a za wła

sną jego wolą, jako też zgodną uchwałą starszyzny, będącej pod jego zwierz

chnictwem, to miejsce wybrane zostało i oznaczone na główne królestwa mia

sto i stolicę, a od usadowienia się w nićin czyli rozgnieżdżenia nadano mu

L e c h i c k i e nazwisko Gniezno, co w narodowym języku znaczy gniazdo.

Jakoż w tem miejscu Lech, książę i ojciec Polaków, stałe wytknąwszy

sobie siedlisko, przestał koczującej włóczęgi i sam z drużyną starszych posta

nowił osiedlić" się i książęcą założyć stolicę, kędy też znalazł na wyniosłych

i olbrzymiego rozrostu drzewach gniazdo orle. Tu więc starym obyczajem

z pobitej hojnie zwierzyny bogom ojczystym złożył obietę, aby jemu i potom

stwu jego trwale zamieszkać dozwolili, a przychylną pomocą tak jego jak

i naród cały wspierali we wszystkich sprawach, wojnach i dobrych zamysłach.

Nasiano wnet zboża w ziemi nowej, dziewiczej, pierwszy raz wtedy sochą do

tkniętej , gdy wprzódy nie znała jeszcze radia ani lemiesza. Po założeniu

wreszcie miasta i osadzeniu go wyborem znakomitszych rodzin, wystawieniu

tudzież dla książęcia osobnego zamku, któryby samą wspaniałością przybytku

panując między innemi wrażał tern większe dla władzy poszanowanie, wszy

stek lud z rozkazu Lecha podzielony na osady rozłożono po różnych miej

scach, mających grunt żyzniejszy i dogodniejsze do życia położenie : dla roz

ległości bowiem mniej żyznych przestrzeni, nowi osadnicy musieli szeroko się

rozpostrzeć.

W którymby zaś roku po owóm pomieszaniu języków Lech, wyżej

wspomniany książę, ze Sławonii i Kroacyi wyszedł, i kiedy najpierwej

Polskie zamieszkał ziemie, o tóm w żadnym pisarzu dostatecznego nie ma

podania. Czytamy przecież, że Sar mat o wie toczyli wojny z sąsiedniemi,

niekiedy i odleglejszemi narodami, a cesarze Rzymscy, jako to Walen-

tynian, Tyberyuszi inni, podnosili na nich drugdy swój oręż. A gdy
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Sarmaci poczęli się rozpierać' po krajach Pannońskich, Rzymianom

pod ów czas podległych, i swemi nachodami je pustoszyć, Walentynian

cesarz, sposobiący się przeciw nim do wojny, umarł na krwotok w Ostrzy-

homiu (Strigonium), a Marcin Gallus (Gallicus) podaje, że

Karol Wielki wojował z Polakami i wodza ich Lecha zwyciężył, jak

0 tóm niżej opowiemy.

Wiadomo zaś, że Polacy w pierwszych swego narodu zawiązkach byli

bałwochwalcami, i czcili wielką liczbę bogów i bogiń, jako to Jowisza,

Marsa, Wenerę, Plutona, Dyanę, Cererę, zaraziwszy się błędami

innych ludów pogańskich.

Nazywali zaś Jowisza w swoim języku Jesse (Yesza), wierząc

1 mniemając, że od niego jako najwyższego boga wszystkie dobra doczesne

i wypadki tak pomyślne jako i przeciwne pochodziły. Jemu też przed innemi

bogami większą cześć oddawali i częstsze składali obiety.

Marsa, którego poetów marzenia zrobiły bogiem wojny, nazywali La

dą. Modlili się do niego o odwagę i zwycięztwa nad nieprzyjaciółmi, czcząc

go nader dzikiemi obrządki.

Wenerę zwali Dziedzilią (Dzydzilelya), którą uważając za bo

ginią małżeństwa, błagali o użyczenie licznego w synach i córkach potomstwa.

Pluto u nich nazywał się Nija (Nya). Tego mieli za stróża piekieł

i zachowawcę dusz po ich wyjściu z ciała; błagali go zatóm, aby po śmierci

zaprowadził ich do lepszych siedlisk podziemnego świata.

Wybudowali im też najpierwszą w Gnieznio świątynię, do której się

ze wszystkich stron zgromadzali.

Dyanę przesądem pogańskim wyobrażali sobie jak niewiastę i dziewicę,

do jej przeto posągu mężatki i panny znosiły wieńce w ofierze.

Ceres czczona była od ziemian i rolników, którzy w zawody składali

na jej cześć obiety z zboża i ziarna.

Mieli też za bóstwo pogodną porę, którą w mowie swojej nazywali Po

godą, jakoby dawczynię pogodnego czasu. Niemniej bożka życia, którego na

zywali Żywię.

A że władztwo L e c h i t ó w założone było w kraju rozległym, przeroslym

lasami i gajami, o których starożytni mniemali, jakoby były mieszkaniem

i krainą panowania Dyany; Cererę zaś wyobrażali sobie jakoby matkę

i boginią urodzajów polnych, których kraj potrzebował; przeto Dyana w ich

języku Dziewanną, a Ceres Marzanną zwana, w osobliwszej u nich

były czci i poszanowaniu.

Tym przeto bogom i boginiom Polacy budowali świątynie i posągi,

ustanawiali kapłanów i rozmaite obrzędy, poświęcali gaje w miejscach celnie j-

szych i ludniejszych do oddawania im czci i pokłonów. Tam zgromadzający
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się mężczyźni i kobiety wraz z dziećmi czynili ofiary i całopalenia z trzód,

bydła i zwierzyny, a niekiedy z ludzi poimanych w bitwie. Mieli też prze

sądne nabożeństwo wylewania ofiar na ubłaganie mnogich bożyszcz krajowych,

i w pewnych dniach i porach roku ustanowiono igrzyska, na które zwoływa

no do miast lud obojej płci z siół i osad. Te igrzyska obchodzili rozpustnie

śpiewaniem i rozwiązłemi ruchy, niekiedy klaskaniem, wykręcaniem się lubie

żnym i inną swawolą w pieśniach, igraszkach i sprośnych uczynkach; przy-

czóm wzywali pomionione bóstwa przyjętym zwyczajem. Obrządki takowe i nie

które ich zabytki, lubo odpięciu set lat, jak wiadomo, Polacy wiarę chrze-

ściańską przyjęli, aż do dzisiejszych czasów powtarzają się corocznie w dni

Zielonych Świątek, przypominając bałwochwalstwo pogańskie igrzyskiem zwa-

nćm w ich języku Stado, ponieważ na nie gromady zbierają się ludzi, któ

rzy podzieleni na stada czyli rzesze szaleńców i roskoszników, radzi obchodzą

one świątki godowaniem i swobodnemi wczasy.

O usposobieniu i obyczajach Polaków.

Szlachta Polska, sławy chciwa, do łupieży skłonna, niebezpieczeństwy

i śmiercią gardząca, w obietnicach niesłowna, poddanym i niższym ciężka,

w mowie nierozważna, nad możność rozrzutna, panującemu wierna, rolnictwu

i hodowaniu bydła z zamiłowaniem oddana, dla obcych i gości ludzka i uprzej

ma, celuje nad innemi narodami gościnnością. Gmin wiejski skłonny do pi

jaństwa, kłótni, zelżywości i zabójstwa, tak iż trudno znaleźć naród inny ró

wnie skalany zabojami i domowemi klęski. Nie wzdryga się żadnych trudów

i pracy, głód i zimno cierpliwie znosi, kocha się w zabobonach i gusłach,

nowości chciwy, w budowlach niedbały, przestaje na sprzętach podłych; lek

komyślny i śmiały, umysłu gorącego, nieukrócony, w postawie i ruchu przy

stojny, siły wielkiej, wzrostu dorodnego i wyniosłego, budowy ciała silnej,

członków zręcznych, barwy mieszanej, ciemnej i białej.

Powietrze Polacy mają ostre, niebo zimne, wiatry mocne, śniegi i mro

zy długo trwające. Przybyszów obcych i ludzi cudzych rzadko przypuszczają

do rządu i urzędów, chociażby nawet celowali dowcipem lub obyczajami; a jeżeli

to się trafi, to chyba po długim czasu przeciągu i nigdy bez zawiści. Oby

Polacy naśladowali w . tóm Hiszpanów, którzy nie gardzą żadnym rodza

jem ludzi, gdy cnotę spostrzegą, i chętnie nawróconych Żydów i Saracenów

do biskupich dostojeństw i wyższych przypuszczają urzędów, przez co ich

rzeczpospolita wzmaga się i kwitnie. Niepodobni w tej mierze do Czechów,

którzy za sroinotę sobie poczytują, urzędy swego królestwa przenosić z jednej

rodziny na drugą, chociażby je niezdatni i niepoczeiwi posiadać mieli, mając
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je owszem za skalane gdyby przeszły w inną. Przezorni pospolicie w czera

innćm, w tem jednak zdają się wielce błądzić, że jakoby chcieli gwałt czy

nić Opatrzności, i rozdawnictwo jej łask i darów przywłaszczać sobie, nie mi

łują ani cnoty ani nauki, ale zlecają godności i urzędy tym, którzy większe

bogactwa mają, lub umysł zuchwałej śmiercią gardzący i do zagłady drugich

skory.

Miasta i miasteczka znaczniejsze w Polsce.

Miasta w Polsce i należących do niej krajach te są znaczniejsze i go-

dniejsze wzmianki: &

Kraków, założony na brzegu rzeki "Wisły przez Gracha książęcia

Polaków, i z greckiego za zmianą głoski G na K Krakowem na

zwany. Tu królów i książąt Polskich narodziny, tu dziecięce zabawki, tu

odrodzenia się w Chrystusie pierwiastki. Tu całego ich rodu popioły, wiel

kim nakładem w okazałych złożone grobowcach. Tu dla dogody i sposobności

miejsca najznakomitszy zamek Polaków i stolica, tak królów jak kapłanów

uzacniona siedzibą. Na trzy zaś dzieli się miasta. Krakowem nazywa się mia

sto środkowe; w nióm zamek na wzniosłóm i skalistóm wzgórzu, od starożytnych

Wawel (Wąwel) nazwanóm, nad Wisłą, na opoce w wielu miejscach

zciosanej, i w kształcie korony murami, pałacami, wieżami i innomi twier

dzami zabudowany. W tym zamku królów mieszkanie i grób Ś. Stanisła

wa Męczennika, biskupa Krakowskiego, oraz kościół katedralny z cioso

wego kamienia, szanowny kośćmi, ciałami i relikwiami wielu Świętych, a zwła

szcza gwoździem z Krzyża Chrystusowego, szczęką Ś. Jana Chrzciciela

i ciałem Ś. Floryana Męczennika. Drugie miasto od strony południowej

Kazimierz, założone przez Kazimierza drugiego, króla Polskiego, któ

ry mu dał imię swoje; uzacnione męczeństwem S. Stanisława Męczennika,

zamożniejsze w mieszkania zakonników niż obywateli. Kościoły w nióm wyż

sze miejsca zajmują. Trzecie miasto Florencyą zwane od kościoła Ś. Flo

ryana w tern miejscu zbudowanego, nim Kazimierz drugi król Polski

miasto założył. Miasto Kraków, różnemi dogodnościami celujące, tera jest

znakomite, że leży w bliskości wszystkich sąsiednich krajów, jako to Węgier,

Czech, Morawy, Rusi, Podola, Litwy, zkąd biorąc towary różne,

dalej je podaje ku użytkowi powszechnemu. Oprócz tego znakomite jest koro-

nacyami, grobami, kolebkami i pogrzebami królów, oraz czterema kollegiatami.

Ma w pobliżu dostatek kamienia, drzewa i innych materyałów budowlanych.

Środkiem miasta, pomiędzy Kazimierzowskiemi i Krakowskiemi murami pły

nie Wisła, rzeka spławna, dogodna do spławiania wszelkich rzeczy potrze-

J. Długosz. Dilcjc Polski. Kt. I. 6
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bnych. Przytóm bliskie są granice znaczniejszych narodów, których handel

wzajemny do tego szczególniej przywykł miejsca.

Gniezno, druga stolica Polska, znakomita raczej imieniem i dawną

świetnością niżeli blaskiem teraźniejszym, bo gdyby nie kościół metropolitalny,

od wielu byłaby nieznaną. Matka wszystkich miast Polskich, od gniazda

nazwana Gnieznem, a założona od Lecha, pierwszego książęcia Polaków,

który się tu z swoją drużyną zatrzymał i założył główne siedlisko i miasto,

gniazdem nazwane od pierwotnego zagnieżdżenia się czyli osiedlenia. Mniej

w tóni szczęśliwe, że gdy inne miasta Polskie z niego początek wzięły, samo

znikczemniało i upadło. Ma jeziora i znaczne ziemi przestrzenie, i szczyci

się ciałem Ś. Wojciecha z Prus do kościoła katedralnego sprowadzonem.

Lwów, trzecia stolica Polska, którą za Władysława trzeciego kró

la Polskiego z Halicza do tego miasta przeniesiono. Znakomite jest dwoma

zamkami, zamożne w towary, któro morzem Czarnóm spławiane tu lądem

przywożą. Nie dostaje mu tylko rzeki splawnej, tak wielkiej dla miast do

godności.

Poznań, dawny królów Polskich zamek, siedziba, stolica i pogrzebów

miejsce; biskupią godnością zaszczycony; leży nad rzeką Wartą; zamożny

w kościoły i klasztory.

Wrocław, założony przez Mieczysława pierwszego, książęcia Pol

skiego, który pierwszy z bałwochwalstwa nawrócił Polaków do wiary chrze-

ściańskiej ; zaszczycony katedrą biskupią, ciałami świętych Męczenników i ko

ściołami pięknej budowy. Leży nad rzeką Odrą.

Włocławek (Vladislavia) nad Wisłą, założony przez Włady-

s ł a w a króla Polskiego, syna Kazimierza pierwszego, i jego imieniem

nazwany. Ten król także dla zapomożenia miasta przeniósł tu jak twierdzą

stolicę biskupią z Kruszwicy, jedyną jego ozdobę, bez której byłby pra

we nieznany; albowiem miasto zewsząd otwarte, żadną nie umocnione twier

dzą ani murem, na łup każdemu nieprzyjacielowi jest wystawione.

Płock, znakomity stolicą biskupią i zanikiem do miasta przytykającym,

oraz Wisłą rzeką, która tu szeroko się rozlewa.

Chełm, dla różnicy od nowego Chełmu nad Wisłą Chełmżą zwa

ny. Stolicą tylko biskupią znakomity.

Kamień, tak zwany od kamieni, których gdy miasto budowano wielkie

tu były kupy: głaz bowiem po polsku zowią kamieniem. Szczyci się katedrą

biskupią.

Lubusz, znakomite bardziej starodawnóm nazwiskiem niż świetnością

dzisiejszą. Miało dawniej stolicę biskupią, ale tę dla małej ludności i zamo

żności przeniesiono do Fur sten wal du, miasteczka lepiej zbudowanego
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i utwierdzonego: dawne jednak zatrzymując nazwisko, dyecezya zowie się

Lubuską nie Fiirstenwaldzką.

Przemyśl, założony od Przemysława, znakomitszy biskupią sto

licą, zamkiem i kościołem w zamku z ciosowego kamienia, oraz rzeką Sa

nem podło niego płynącą, niż czymkolwiek innoui.

Kamieniec, opasany i utwierdzony dokoła nakształt korony skałą

wysoką, stromą i ostrą. Oblewa go rzeka Smotrycz zatrzymująceini się tu

nieco wodami. Tak ma rzadkie i osobliwe z przyrodzenia położenie, że każdego

w podziw wprawia. Zamknięty jest bowiem zewsząd skalami przepaścistemi, bez

okopów, bez rowów jak inne miasta, ale wisi na głębokich urwiskach, które

patrzącego trwogą prawie przerażają, i tak jest ukryty w przyrodzonym ogro

dzeniu swojóm, że nikt miasta nie widzi, póki weń nie wstąpi. Joden tylko

jest do niego przystęp od strony wschodniej, ale przykry i wysoki. Miasto

zaszczycone biskupią stolicą i zamkiem przyległym; zamożne w miody, woski

i bydło.

Kijów, zbudowany przez jednego z Polskich i pogańskich książąt, na

zwiskiem Kija, i od niego nazwany. Miasto niegdyś wielkie i sławne, zna

komite trzema set kościołami, acz z tych niektóre czas zepsował. Szczyci się

stolicą biskupią i walną rzeką Dnieprem, zamkiem wysokim na górze z dę

bów zbudowanym, oraz bliskością morza. Ryb tak wielką ma obfitość, że nie

wynoszące pół łokcia ryby Dnieprowe rzucają zwierzętom dzikim na pastwę.

Wilno, znakomite stolicą biskupią, zamkiem wyniosłym i dwiema rze

kami Wilną i Wilią, które z obu stron je oblewają.

Miodniki, znakomite stolicą biskupią i wyniosłym zamkiem ; odznacza

się jedynie rzeką tegoż nazwiska podle płynącą.

Łuck (Łucko), słynne osobliwszą ziemi żyznością oraz piękną rzeką

Styrem. Ma stolicę biskupią i zamek znaczny. Zbudowano przez Włodzi

mierza książęcia.

Chełm, znany tylko z biskupiej stolicy i zamku. Miasto tak nędzne

i liche, że owa stolica mogłaby słusznie mu być odjętą i przeniesioną do

Hrubieszowa, miasteczka nierównie ludniejszego i porządniejszego.

Soczawa, znakomita katedrą biskupią i kupiectwem. Leży nad rzeką

tegoż nazwiska Soczawą.

I te są miasta Polskie, zaszczycone stolicami biskupiemi. Teraz wspo

mnimy inne, mniej znaczne, ale szczycące się kollegiatami.

Sandomierz, stolica obszernej ziemi Sandomierskiej, nad Wi

słą, sławny odpustami , na które dnia drugiego Czerwca tłumami . ludzie

spieszą.

Wiślica, założona w czasach pogańskich przez Wisława, możnego pa

na, dawnego wojownika Polskiego, który nazwał ją swojóm imieniem. Oblana
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rzeką Nidą, zewsząd otoczona bagnami. Wieść niesie, że pewien bogobojny

kapłan tego miejsca nakazał milczenie żabom przeszkadzającym służbie Bożej,

i od owego czasu żaby tu nie skrzeczą.

Kielce, zbudowane przez Gedeona biskupa Krakowskiego.

Opatów, słynny jarmarkami i przywozem towarów. Sławniejszym był

by, gdyby posiadał większą rzekę niż Łukowa, nad którą leży.

Sącz (Sandecz), zbudowany w miejscu wzniosłem, gdzie się schodzą

dwie rzeki, Dunajec i Kamionna. Założycielem jego był W a c ł a w, król

Polski i Czeski, bo w ów czas obiema królestwami rządził.

Skarbimierz, nad rzeką Nidzicą, w żyznej okolicy.

Tarnów, założony przez S p i c y m i r a kasztelana Krakowskiego.

Łęczyca, nad wielkiem bagniskiem, trudnóm do przeprawy, otaczają

cym północną jej stronę.

Kalisz, z miast najdawniejszy. Między Polskiemi miastami, które Pto-

lenieus w swojej Kosmografii opisał, Kalisza tylko nazwy dostrzedz można.

Leży nad rzeką P r o s n ą która tu bagno tworzy.

Wieluń, od którego cała ziemia niegdyś Rudzka zwać się poczęła

Wieluńską, gdy tu przeniesiono kollegiatę i mieszczan Rudzkich. Za

łożony przez Kazimierza drugiego króla Polskiego, stoi ponad strugami

nadobnie z tamecznych wytryskającemi źródeł.

Kur żelów, w okolicy kamienistej i niepłodnej; mało ma mieszkańców.

Łowicz, założony przez Jarosława arcybiskupa Gnieźnieńskie

go, nad rzeką Bzurą. Miasto ludne.

Głuszyn (Gluchino), nie ma nic znakomitego prócz kollcgiaty

kanoniczej.

Nissa (Nyssa) nad rzeką tegoż nazwiska, założona przez zwycięz-

kiego książęcia i monarchę Polaków Bolesława Krzywoustogo.

Opole, znakomite dwoma pięknemi zamkami.

Brzeg, nad brzegiem rzeki Odry leżący, i ztąd tak po polsku nazwany.

Głogów wielki, ozdobny dwoma zamkami i rzeką Odrą, która już

w tóm miejscu znacznie urasta.

Głogów mały, tylko zamkiem i rzeką Ossobłogą znaczny.

Lignica (Legnicza) znakomita zamkiem, kościołami i murami.

Racibórz nad Odrą, zamkiem ozdobny.

Odmuchów, ma podle stojący zamek, ale brakuje mu rzeki.

Kruszwica, starożytna stolica, oblana jeziorem G o p ł e m , w ziemi

żyznej.

Pułtusk (Połthowsko), znakomity kościołem kollegiackim i du

chowieństwem przy nim zamieszkałóm. Zdobi go piękny zamek, zbogaca do

wóz ryb, zboża i innych towarów; oblewa rzeka Narew.
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Wino rzadko tu używane, a uprawa winnic nie znana. Ma jednak kraj

Polski napój warzony z pszenicy, chmielu i wody, po polsku piwem zwa

ny; a gdy nic nadeń lepszego do pokrzepienia ciała, jest nie tylko roskoszą

mieszkańców, lecz i cudzoziemców wybornym smakiem więcej niż w innych

krajach zachwyca.

Warszawa.

S o c h a c z o w.

Ma oprócz tego kraj Polski niektóre znakomite miasta , chód się nie

szczycą ani stolicami biskupiemi, ani kollegiatami. A najprzód :

Gdańsk, nie tylko u Polaków ale i u innych narodów sąsiednich

sławny, a nie tak wielkością znakomity jako raczej składem rozmaitych rze

czy, których Wisła jodnóm z trzech ujść tu wpadająca morzu Sarmackie

mu i znaczniejszym narodom dostarcza. Tu z różnych krajów na wzajemny

użytek lądem, rzekami i morzem zwożą towary.

Toruń, ozdobnemi budowlami i pokryciem z ceglanych dachówek tak

cudnie jaśnieje, że nie wiele miast może mu wyrównać* pięknością i wspania

łością. Leży nad Wisłą, na której ma most zbudowany z wielką sztuką

i nakładem.

Elbląg (El bing), dla bliskości morza wiele mający dogodności.

Murami i wieżami mniej znaczny, ale słynny wiernością ku Kazimier z o-

w i trzociemu królowi Polskiemu w czasie wojny.

Są wzmianki oprócz tego, nazwiska i opisanie w Kosmografii Ptole

meusza położenia innych miast Polskich, jako to: K a 1 i s s i a (C a 1 i s s i a),

Setidava, Lugidunum, Budorigum, Leucaristus, Scur-

gum, Liraosalcum, Ascaucalis, Rugium, Virunum, V i r i-

tium i Arsonium, których, oprócz jednego Kalisza, ani z miejsc ani

z nazwisk nie mogliśmy odgadnąć.

Polacy niegdyś przestający na małem, nieświadomi praw, bogactw i bojaini od

nieprzyjaciół, słuchali zwierzchniego pana i składali daniny.

Przez długie czasy i wieki Polska bezpiecznie używała pokoju i swo

body, nie tylko pod wodzą i przołożeństwem Lecha, pierwszego Polaków

książęcia, który godnym był stać się ich rodu naczelnikiem i głową, ale i za

panowania synów i wnuków jego, z których każdy obejmując władzę po przod

kach i ojcu mianował się Lechem. Otoczona Alpami i morzem, rzadko

odporne, rzadziej jeszcze zaczepno prowadziła boje, a o wojnach, któro wiodły

między sobą inne narody graniczące ze strony lądu, dowiadywała się raczej

z wieści niż z własnego udziału. Miał naród Polski na obszernej ziem
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swoich przestrzeni wsie i sąsiedztwa, lecz ani morzem ani lądem nie uczę

szczał zwyczajem cudzoziemskim na targi, nie biegał za handlem i małżeń-

stwy do zamorców i zagranicznych. Przestając na pokarmie prostym, jaki ro

dzinna wydawała ziemia, a odzieży grubej i ladajakiej, krajowym wyrabianej

przemysłem , daleki wszelkiej miękości i wytworności , zaspokajał pragnienie

wodą, a głód zbożem, mięsiwem, rybą, mlekiem, miodem i jarzyną. Nie miał

zatem żadnych dostatków, któremiby sąsiednie i pograniczne narody pociągał

i wabił bądź do osiadania na swojej ziemi, bądź do jej odwiedzania. Praw

zaś ludzkich obcy i nieświadomy, wolę i nakazy książąt uważał za prawo.

Cokolwiek więc książę uchwalił, zalecił i postanowił, powolnie i z ścisłóm

wykonywane było posłuszeństwem. A iż krnąbrnych i opornych surowa kara

spotykała, bez zostawienia im nawet czasu do upamiętania się i poprawy,

przeto rozkaz książęcia służył za prawo i modłę; zkąd nie godziło się nic

porywczo, nic zuchwale poczynać, wola bowiem władnącogo orzekała o ziem

i dobróin, i wyroki jej żadnego nie miały ograniczenia. Wszyscy zaś w ozna

czonym porządku i czasie pełnili należne książęciu powinności i usługi, i zno

sili w daninie do jego stołu i dworu zboże, mięso z swojskiego bydła i zwie

rzynę, ryby, miód i inną żywność potrzebną, wedle uznania książęcia; składali

niemniej w podatku pewną ilość futer zwierzęcych, jako to kun, bobrów, gro

nostajów i lisów, w które Polska ziemia na ów czas obfitowała. I w ta-

kich-to datkach, robociznach i powinnościach roczne oddawali poczty. Złota,

srebra, miedzi (tej najgorszej zarazy) i innych kruszców nie używali, prócz

żelaza zdatnego na dzidy, pługi i inne narzędzia. Chaty poszywając słomą,

i legając na gołej ziemi, zamożni w bydło i zboże, niezwyczajni sporów, nie-

zgód i sądów, wszelkie sprzęty zbytkowe mieli w pogardzie: dlaczego żaden

do nich wędrowny nie przybywał cudzoziemiec, żaden sukna, korzeni, wina

i innych tego rodzaju rzeczy zbytkowi i miękości służących, które ludzi naj

surowszych nawet słabymi i zniewieściałymi czynią, nie przywoził, wiedząc,

że naród przywykły do skromnego życia i prostoty, nie cenił ich, ale raczej

ze wstrętem je odrzucał. Jakoż nie znali wtedy Polacy zbytku i nadużycia.

Kupno w koniecznej potrzebie odbywało się u nich jodynie przez zamianę;

nie było bowiem ani własnych ani zagranicznych pieniędzy; a jeżeli się jakie

pokazały, wcale ich nie przyjmowano, lecz brano i dawano na zamian rzeczy

do życia potrzebne, i w ten sposób raczej niż za pieniądze przedawano i ku

powano. Nie było wtedy nieprzyjaciola żadnego ani nienawiści, nie było wojen

z postronnemi narodami, zrywania sojuszów, pokrzywdzeń i gwałtów między

obywatelami : wszyscy żyli w pokoju i swobodzie, szczęśliwi i bezpieczni, tak,

że ów wiek panowania Lecha, synów i wnuków jego złotym raczej niż L e-

chowym nazwać można. Karano wtedy lekkie nawet i drobne wykroczenia,

aby łagodność nie ośmielała do większych, i tłumiono występki w samym
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zarodzie, aby się inni złym nie gorszyli przykładem. Królowie i książęta

Polscy byli sami większym niżeli prawa postrachem.

Dwie rzeczy osobliwe w Polsce.

Dwie zaś rzeczy ma Polska cudowne i podziwienia godne, o których

nie pojmuję dlaczego milczy S o 1 i n u s , opisujący bardzo starannie inne cie

kawości świata, ile że są prawdziwe i zasługują na wzmiankę, jako dzieła

twórczej potęgi przyrodzenia, nie pośledniejsze bynajmniej od tycb, które rze

czony Solin wymienia. Naprzód, iż na polach wsi N o c h o w a , blisko mia

steczka S z r e m u , w dyecezyi Poznańskiej, tudzież we wsi K o z i e 1-

s k u , . w obwodzie Pałuk, niedaleko miasteczka Ł ę k n a , rosną garnki

wszelakiego rodzaju, same przez się, sztuką wyłączną przyrody, i bez wszel

kiej pomocy ludzkiej, kształtów rozmaitych, podobne do tych, jakie ludziom

służą do domowego użycia; słabe wprawdzie i miękkie, dopóki spoczywają

w ziemi i w swoich jamach rodzinnych, ale gdy ź nich Avydobyte na wietrze

albo słońcu stwardnieją, dosyć mocne. Są one rozmaitej postaci i objętości,

niemal jakby sztuką garncarską wyrabiane; a co mi jeszcze dziwniejszym się

wydaje, że płodność ich przyrodzona, jak uważano, nigdy się nie zmniejsza,

chociaż ziemia nie bywa otwieraną. Powtóre, że w lasach, polach i borach

miasteczka Potylica, tudzież wsi Hrabi en i i Prosni, w okolicy

B e ł z k i e j , dyecezyi Chełmskiej, drzewa sosnowe taką własność mają

i przyrodę, że jeżeli się z nich część jaka, np. gałąź lub prątek utnie albo

odłamie, bądź cale drzewo spuści, po kilku latach, to co było drzewem z ży

ciem roślinnóm, przybiera postać i własności krzemienia, i jak krzemień ro

dzimy za uderzeniem ogień wydaje, zachowując objętość i kształt, w jakim

było ucięte, przyrodę zaś głazu i krzemieńca.

■

Rozmaite Polaków nazwiska od miejsca ich zamieszkania.

Przy tej jak się powiedziało skromności, oszczędności i swobodzie, Po

lacy tak się wzmogli i w potęgę urośli,- że nie tylko ziemie, które postano

wili osiedlić, uczynili plodnemi i do zamieszkania sposobnemi, ale posięgli

nawet niektórych wysp morskich, rozpostarłszy osady swoje aż do krainy

Niemieckiej teraz Miśnią (Myszna) zwanej : przeto wielu z tych,

którzy się na pustych i osobnych rozłożyli ziemiach, poprzybierali rozmaite

nazwiska, jako to: Drewlanie, od mnogości lasów, w których najprzód

obrali siedliska pierwsi założyciele miast znakomitszych, jakiemi są: Buko
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wiec, teraźniejsza Lubeka (Lubyk), Ham teraz Hamburg, Bre

ma, Slezwik (Slesznyk), Cieśnina (Czesznina). Potem Kaszu

bi anie, od układania w fałdy odzieży, jaką z początku nosili: huba bo

wiem w Polskim czyli Słowiańskim języku znaczy fałd, a kasz znaczy

w sposobie rozkazującym fałduj. Traw nianie, od obfitości trawy tak na

zwani: ziemia bowiem, którą osiedli, bujne płodziła trawy. Potóm Pomo

rzanie, że na pobrzeżach morza północnego siedzieli; od nich ziemia Po

morska wzięła nazwisko. Serbianie, od swego starosty Serba tak na

zwani. Ci wszyscy, chociaż od położenia miejsc, albo imion starostów, rozmaite

poprzybierali nazwy, jednym przecież Lechickiin czyli Polskim mówią

językiem, aczkolwiek zmieszawszy się z Teutonami i Sasami, którzy ich

ziemie opanowali, teraz, z przyczyny pomieszania języków, wymawiają źle i nie

właściwie. Drudzy zaś, którzy sobie siedliska w innych obrali stronach, bez

zmiany powszechnego nazwiska Polakami się zowią, lubo są między nimi

pewne dzielnice, według ziem któro zamieszkują, a którym od miast stołe

cznych, późniejszerai czasy powstałych, osobne ponadawano imiona. Wszyscy

przecież, tak bliscy jak i odleglejsi, podatki naznaczone odnosili Lechowi

książęciu, synom jego i wnukom następnym, bez żadnego zżymania się i opo

ru, składając im nawet hojne daniny w szczegółowych podarkach i upomin

kach z płodów krajowych.

Najstarszy z synów Lecha, po zgonie ojca, wstępował na władztwo Polski bez

żadnej sprzeczki, dopóki nie zeszło całkowite Lecha pokolenie, i wraz z czy

nami swemi, dla brakn dziejopisów, nie zaginęło w niepamięci. Jak potrzebne

jest spisywanie dziejów rocznych.

Pomiędzy synami zaś i wnukami zmarłego Lecha, pierwszego Polski

założyciela i książęcia, dlatego żadne nie powstały różnice i niezgody, że je

szcze za życia jego syn najstarszy za powszechną zgodą pierwszym na stolicę

następcą i spadkobiercą godności książęcej był uznany. Takie więc rozporzą

dzenie weszło w zwyczaj, i święcie było zachowywano, póki po długiej kolei

następstw, długich wiekach i przygodach, potomstwo Lecha w prostym porząd

ku idące do szczętu nie wygasło. Jakie zaś w tych czasach ważniejsze zaszły

wydarzenia, jakie wojny Lech i wnukowie jego bądź wstępnym bądź odpor

nym prowadzili bojem, zkąd rozwijały się dzieje świetne, pamiętne i wielkie,

wypadki pomyślne i klęski; w których latach i jak długo u Lechitów czyli

Polaków następcy Lecha dzierżyli rządy, i jakiemi zdobili się cnotami

i przymiotami, albo jakim ulegali występkom; czem się wreszcie zasłużyli tak

swoim rodakom jak i sąsiadom, w długim czasu przeciągu; dla braku pomników
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dziejowych (nie było bowiem w ów czas u Polaków żadnych pisarzy *ani

znajomości pisma) pochłonęła niepamięć, a sława ich zaszła pomroką i uwię-

dła. Jakoż książęta owego wieku nie poczuwali się bynajmniej do obowiązku

ani znali potrzeby przekazywania potomnym wiadomości o swym początku,

swoich wojnach i dziełach. To nieszczęsne dziejów zaniedbanie trwa dotąd je

szcze u Polaków, gdy żaden z Polskich książąt, królów i bohaterów nie

zlecił nikomu opisania spraw i dziejów swego czasu, o co u Żydów, Rzy

mian, Greków, Hiszpanów, Persów, Medów, Gallów, Germa

nów i innych narodów, starali się jak wiemy bardzo troskliwie królowie,

książęta i cesarze, nagradzając pisarzy i opowiadaczów swoich czynów wielkie-

mi zaszczyty. Pisanie zaś dziejów nie jest rzeczą przygodną i błahą, ale

owszem najużyteczniejszą i rodzajowi ludzkiemu niezbędnie potrzebną, aby

chwalebnych książąt i bohaterów obyczaje, czyny i cnoty służyły wiekowi, na

stępnemu i ludziom potomnym za wzór i modłę, do którejby się stosowali,

a wiedząc, że źli u Boga prawego i ludzi są w obrzydzeniu, unikali hańby

i przekleństwa, mającego ich ścigać nawet po śmierci. Żadna też cnota, bądź-

to wojenna, bądź domowa, nie była nigdy tak wielką i głośną, aby długo

trwać mogła w pamięci ludzkiej, bez zaręczenia jej i przesłania potomności

w pomnikach piśmiennych. A wszelkie nawet dzieło bohaterstwa lub cnoty

zdawałoby się słabóm i ułomnym, gdyby go nie uświetniły pióra dziejopisów,

którzy mu sami naznaczają właściwe miejsce, przydając blasku czynom domo

wym i wojennym.

Jak Polacy pod rządem dwunastu mężów bez króla, krótko trwającym, przy

pozornej wolności wielkiego doznawali niepowodzenia.

Gdy plemię Lecha, pierwszego Polaków ojca i książęcia, do szczętu

wygasło, a przedniejsi panowie Polscy i szlachta pod Gnieznem naradzali

się o wyborze nowego pana, ta wszystkim zdała się najlepsza rada, aby uwol

nieni z pod jarzma samowładzy książęcej stanęli całą silą przy wolności,

a mając w pamięci dawne uciemiężenia, na poddanie karków nowemu jarzmu

żadną miarą nie zezwalali. Znieśli zatem rząd monarchiczny, w którym wi

dzieli jak królowie i samowładzcy hardo sobie poczynali, gdy z dostatków ro

dząca się pycha, zazdrość i inne narowy do takiego doprowadziły ich zuchwal

stwa, że ziomkami swemi dumnie pomiatali, cnotliwym nieprzyjaźni , a dla

złych i przewrotnych miłościwi, wszelkich dopuszczali się występków, łamali

prawo ojczyste, wdzierać się w państwa granico przy swej gnuśności dozwa

lali, niewiasty sromocili, ludzi bez wyroku pozbawiali majątków i życia, a nie

przestając na miłości godziwej i przyzwoitej, kazili się wszeteczną rozpustą:

J. Dlogofj. Diiejo Pofcki. K«. I. 7
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weWszystkich sprawach zgoła szli raczej za wolą swoją niż rozumem. Gdy

więc za zgodą powszechną uchwalono, aby rzeczpospolita w tak- obszernych roz

postarta dziedzinach nie została bez rządów, najpierwej ustanawiają prawa oj

czyste, jakie w owym wieku prostym i nieokrzesanym zdawały się dostate-

cznemi. Potćm z grona starszyzny wybierają dwunastu mężów, celujących

prawością życia, umysłu dzielnością, zacniejszym rodem i bogactwem. Tym

powierzają zarząd rzeczy publicznej, moc sądzenia i rozstrzygania sporów,

uśmierzania rozterek, karania za krzywdy i zelżywości. Władza ich działała

obszerniej przez przybranych zastępców, o ile to zdawało się potrzebnym albo

korzystnym. Ale jakkolwiek mężowie ci sprawowali rządy z wszelką godziwo-

ścią i czynili co mogli, naród jednakże przywykły do równości i nadużywania

swoich swobód, wkrótce zmierził sobie i znienawidził ich władzę. Zginęła mię

dzy Polakami dawna karność i groza; zaczóm upojeni wolnością poczęli

wierzgać zuchwale, i nakazów starszyzny, jakie niekiedy dla dobra ogółu i z ko

niecznej potrzeby wydawano, słuchać nie chcieli, odmiatając z niechęcią ich

postanowienia i wyroki. A iż krnąbrni swawoleńce wiedzieli, że ich kaźń ża

dna dosiądź nie mogła, samych nawet wojewodóAY częstemi skargami obwi

niali, jakoby mniej bacząc na rzecz pospolitą, i gwałcąc ustanowione prawa,

osobistym tylko widokom i własnemu służyli dobru. Ztąd miedzy przelożeń-

stwem a rzeszą rządzoną powstające spory i niechęci, rzecz pospolitą tak do

brze urządzoną poczęły wątlić i psować. Jakoż lud z przyrodzenia swego zdaje

się być podobnym morzu, które gdy wzdęte wiatrami fale rozkołysze, nie ła

two dawną odzyskuje spokojność. Po wygaśnieniu z zrządzenia Bożego rodu

książąt i królów, Polacy postanowili uroczyście rzecz publiczną oprzeć na

wolności i prawach, w przekonaniu, iż tak najlepiej sobie poradzą, i że le

piej służyć prawu niż panującym. I byłaby ich rzeczpospolita stała szczęśli

wie i kwitnęła, gdyby im tak łacno było wolność swoję utrzymać, jak ją po

zyskać umieli. Alić małą liczbę wyjąwszy, ludzie niesforni, zuchwali i zaczepni,

czy-to z wrodzonego narodowi usposobienia, czy z przyczyny wielkiej rozle

głości kraju, poczęli wichrzyć bezkarnie, i za własnych żądz popędem na

wszelkie wylewać się bezprawia. Nie przestając już broić u siebie w . domowćm

i publicznćm życiu, posunęli napaści swoje do ościennych krajów i narodów:

za czóm poszło, że pokrzywdzeni sąsiedzi ponieśli im w odwet mnogie i za

wzięte wojny; a gdy w kraju Polskim nikt oręża nieprzyjacielskiego nie

odpierał, pastwili się nad nimi do woli grabieżą i spustoszeniem. A tak słodkie

godło wolności, przeznaczonej dla szczęścia narodu, gdy jej Polacy nadużyli,

przyniosło rzeczypospolitej ciężką niedolę i upadek. Słabsi od możniejszych gnę

bieni, późną i niewczesną od dwunastu onych rządców otrzymywali pomoc.

Gdy bowiem każdy z wojewodów za swemi gonił żądzami i widokami, poka

zało się dowodnie, że w sprawowaniu rzeczypospolitej rządy wielu razom władców
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nie mogą być pomyślne i trwałe, i że przeciw tym, którzy dla dobra pu

blicznego ślachetne niosą poświęcenie, najsroższe zazwyczaj powstają nienawi

ści ; zaczóin gdy każdy pierwszeństwo sobie przywłaszczał, i tak w rokowaniu

spólnem, jak i innych tego rodzaju publicznych sprawach przewodzić żądał,

przyszło do srogich zwaśnień, zatargów i krwi rozlewu. Przymuszeni więc byli

wrócić do jednowładztwa.

W jaki sposób wzmogło się państwo Ruskie, i którzy byli główniejszych miast

i zamków założyciele.

Pod ten czas właśnie, kiedy Polacy domową szarpali się wojną, pań

stwo Ruskie powstawało i stopniami w potęgę rosło. Kraj ten przyległy

okolicy, która się dotąd zowie Podolem, tak urodzajną ma mieć ziemię, że

gdy zboże raz się zasioje, z spadającego potem ziarna zasiew sam się odna

wia i plon następny bez siojby wydaje. Byli u Rusi trzej mężowie, z je

dnego ojca i łona zrodzeni, Kij (Kig), Szczek (Sczyck), Korew,

a czwarta siostra L i b e d , równie zdolnościami umysłu jak i siłami ciała ce

lujący, dla których z łatwością osięgnąwszy pierwszeństwo w narodzie, zagar

nęli innych pod swoję władzę, i dali początek osobnym dzielnicom, wyszłym

•a ich pokoleń i rodów. Ci wystawili trzy grody na Rusi, którym swoje po-

nadawali nazwiska. Kij, zbudowany przez siebie gród nad rzeką Dnioprom

nazwał Kijowem, Szczyk Szczykawicą, a Korew Korewicą.

A że i oni żyli w błędach i ciemnocie pogańskiej , przeto za bóstwa czcili

bagna, jeziora, źródła i strumienie. Byli i inni książęta Polscy, jako to

Radzhn i Wiatko (Wyatko), z których jeden, to jest Radzim nad

rzeką Szaszunem, drugi Wiatko nad rzeką Okką osiadł. Tych nazwi

ska dostały się osobnym krajom, dzielnicom i ludom: od Radzinia bowiem

Radży miczanio, od Wiatka nazwani są Wiatyczanio, którzy nad

Bugiem zamieszkali; Dulcbianie zaś od książęcia swego Dulęba, po-

tem Woł liana mi (Wolhanye) rzeczeni, którzy teraz Ł ucz a nami się

zowią. U Rusinów płomienia Polskiego była w pojmowaniu żon ta rozsą

dna miara i uczciwość, że się wstrzymywali od związków małżeńskich z sio

strami rodzonemi i bliskiemi krewnemi, za co w podziale otrzymywali długie

życie. D u łeb i anie zaś, i ci, którzy pochodzili od Radzi ma i Wiatka,

obyczajem dzikich zwierząt mieszkali po lasach, a wyuzdani na wszelką swa

wolę, kalali się wszotecznemi związki, porywając gwałtownie cudze i pokrewne

sobie niewiasty. Po zgonio Kija, Szczyk a i Korewa, synowie ich i wnu

kowie w prostem idący następstwie, władali Rusią przez mnogie lata, aż

z kolei dziedzictwo to spadło na dwóch braci rodzonych, Okalda i Dyra.
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Ci kiedy dzierżą Kijów, niektóre plemiona Eusi, z przyczyny zbytniego

rozrodzenia się przesiedlono w inne dzielnice, sprzykrzywszy sobie ich rządy,

od W a raz ów trzech przyjęty kniaziów, dla równości bowiem nie zdało im

sio, nikogo ze swoich obierać. Jeden zwany Ruryk (Rurek) w Nowogro

dzie, drugi Szynie w w Biel ozorze, to jest w Białóm jeziorze,

trzeci Trubor w Zborsku stolice swoje założyli. Z tych każdemu Ru si

ni i ludy im podlegle w daninie od głowy po jednej popielicy (aspergel-

lus albus) składali. A gdy dwaj z tych książąt Szyniew i Trubor

bezpotomnie pomarli, Ruryk odziedziczywszy ich władztwa, przekazał je po

sobie synowi nazwiskiem Ihorowi (Iior), który za dojściem do lat mło

dzieńczych, Oska Ida i Dyra, Kijowskich kniaziów, nie spodziewających

się od niego żadnej napaści, zdradziecko zamordował, i kraje ich wraz z wła

dzą książęcą opanował. Lecz niedługo i książęciu Ihorowi zabójstwo Ki

jowskich kniaziów Oska Ida i Dyra uchodziło bezkarnie. Gdy bowiem

ufny w potęgę swoję, ludy Drewlanami zwane, plemiona Rusi, mające

udzielnego książęcia Nyszkina, do daniny przymuszał, i nie przestając na

pierwszej opłacie, na którą zezwolili, tegoż samego roku drugiej od nich wy

ciągał, od rzeczonych Dr e wian, krzywdy znosić niezdolnych, podstępnie

zgładzony został. Ci wyprawiwszy posłów do pozostałej po nim wdowy Olhy,

usilnie ją namawiali, ażeby książęcia ich Nyszkina poślubiła za męża i oba

w jedno połączyła władztwa. Niewiasta chytra użyła zdrady: pierwszych i drugich

posłów Drewlańskich łaskawie przyjąwszy i w domu zatrzymawszy, kazała D r e-

wlanom z książęciom ich Nyszkinem przyjść do siebie, niby dla zawarcia

małżeńskich ślubów i połączenia państw obu; tymczasem gdy ci spełniają zle

cenie swoje, onych posłów u siebie zatrzymanych srogiemi mękami tajemnie

pomordowawszy, wychodzi przeciw Drewlanom, i na zasadzkach, w poło

żeniu dla nich niekorzystnemu, gdzie silne była rozstawiła wojsko, znosi całą

niemal ich potęgo wynoszącą do pięciu tysięcy mężów, wypełniając tym czy

nem zabitemu mężowi swemu Ihorowi pozgonną ofiarę. Miał zaś książę

Ihor z Olhy żony swojej syna jedynaka imieniem Światosława, który

doszedłszy do lat męzkich począł okazywać się mężem wojowniczym i dziel

nym. Ton mszcząc się śmierci ojca swojego I h o r a , pierwszą uczynił wypra

wę przeciw Drewlanom, a zadawszy im morderczą klęskę, schylił ich pod

swoje jarzmo i do daniny przymusił. Matka zaś jego Olha wybrała się mo

rzem do Konstantynopola, gdzie pomiędzy Grekami, za rządów Zy-

miska (Czeinisky), od tamecznego patryarchy nauczyła się wiary chrze-

ściańskiej, a opuściwszy błędy pogaństwa, przyjęła chrzest, i barbarzyńskie

imię Olhy zmieniła na Helenę. Błogosławił jej patryarcha Carogrodz

ki mówiąc: „Blogosławionaś ty między niewiastami Ruskiemi, a imię

twoje u wszystkich pokoleń niech będzie pochwalone i błogosławione." Wró
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ciwszy na Ruś z Konstantynopola, namawiała syna swego Świato-

sława do przyjęcia wiary chrzościańskiej , a porzucenia zabobonów pogań

skich: ale on pogardziwszy szydersko matki upomnieniem, wolał raczej wy

trwać w swych błędach i plugawym pogaństwie.

Polacy widząc, że przy wolności rzecz publiczna nachylała się do upadku,

obrali sobie królem Kraka, którego wypisują, się tu pochwały, zwycięztwo nad

Gallami, i poddanie się Czechów jego władzy.

Gdy taką koleją toczyły się sprawy Polskie, i rzecz publiczna domo-

wemi niezgody, rozterkami i zewnętrznych nieprzyjaciół napaścią zwątlona

upadała, znowu panowie znaczniejsi, jako i lud wszystek, zatęsknili do rządów

jednego monarchy i władcy. Jakkolwiek bowiem posmakowali już słodyczy

wolności, tak powabnej, tak miłej, i nad wszelkie dobro pożądańszej, dla oca

lenia jednak rzeczypospolitej, która pod rządem wielowładców wszystka z kar

bów wypadła, i dla uniknienia grożącego jarzma nieprzyjaciół, zrzekają się

wolności i uchwalają, do rządzenia tak mnogiemi ludy i państwem tak obszer-

nóm obrad jednego pana i władcę, i poddać mu się z uległością, aby zaró

wno możniejszych jak i słabszych trzymał na wodzy. Ale powstało do razu

pytanie, ktoby mógł sprostać tak ciężkiemu brzemieniu, i sposobnym był do

rządzenia narodem, który znarowiony już użyciem wolności, snadno podnosić

mógł rokosze i opierać się zuchwale; a ztąd żwawa wynikła spórka. Po na

leżytym jednak rozważeniu rzeczy, zgodzili się wszyscy na męża pewnego

imieniem Kraka czyli Graka, mieszkającego u krynic Wisły, pod góra

mi Pannońskiemi, dzielnego, sprawnego, przemyślnego, o którym słyszeli,

że zdolnościami nad innych celował, i słynął głośno z cnoty w wielu razach

doświadczonej. Tego więc za powszechną zgodą i uchwalą książęcieni obierają,

powierzając mu całego królestwa ster i zwierzchnictwo. On długióm wzbrania

niem się i opieraniem odpychał znamiona władzy i purpurę, którą nań wkła

dali, zdumiony i rozmyślający w milczeniu, azali sami nie byli w błędzie, że

go jakby szaleńca oznakami kusili majestatu. Nareszcie gdy prośby i nalega

nia przemogły jego wątpliwość, niezdolny już dłużej się opierać", przyjął nad

Polakami rząd i władzę. I od tego czasu sprawując rzecz publiczną, pa

nował z taką skromnością i roztropnością, że go Polacy jak ojca czcili. Nie

ciężył bowiem narodowi, obyczajem dawnych książąt Polskich, przemocą

i wyniosłą pychą; ale zmierzając we wszystkióm ku pożytkowi i spokojności

poddanych, możniejszym zarówno jak i ludowi miły, naród surowy i dziki

shołdował raczej łaskawością niż przemożną władzą. Mniemają niektórzy, iż ten

Grak był Rzymianinem, wiodącym ród swój odGrachów, pamiętnych
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z onej dawnej zamieszki, kiedy dwaj Grachowie, Tiberius i Kajus,

obstający za prawem podziału gruntowego, roku od założenia Rzymu sześć-

setnego dwudziestego drugiego i siódmego, za nadużycie władzy trybuńskiej

od stronnictwa możnych zabici zostali; on wtedy Rzym opuściwszy miał się.

udać do Polski, kędy szukał schronienia; i tą koleją odziedziczył u Po

laków najwyższą władzę. Zważywszy zaś Grak tlejące zewsząd zarzewia

wojen, jakby sprzysięgłych przeciw Polsce, i bacząc, że nie było podostat-

kiem sił do oparcia się wszystkim, uniknął jednych zgodą, inno sojuszami

potłumił, na resztę zaś przeciwników uderzywszy orężem, tak szczęśliwie

i przezornie działał, że z każdej walki wracał zwycięzcą; przez co w rycer

stwie wskrzesił odwagę po dawnych klęskach upadłą, imię swoje Avsławiając

coraz przeważniej u nieprzyjaciół.

Kiedy Galio wie przemierzywszy orężem inne kraje, dotarli aż do Wę

gier i nękali je wojennemi klęski, zamierzającym ztamtąd wtargnąć do Pol

ski zaszedł drogę Grak, i stoczywszy żwawą bitwę, odniósł pamiętne nad

nimi zwycięztwo, już-to dzielnością swoich wysłużeńców i ćwiczonego w obro

tach żołnierza, już przemysłem wojennym i sztuką. A lubo miał już w na

rodzie dosyć miłości, po tej jednak Gallów porażce więcej jeszcze pozyskał

czci i przywiązania ; z tem większą też gotowością i poszanowaniem Polacy

pełnili jego rozkazy. Wkrótce sława i znaczenie Grak a tak się po świecie

rozniosły, że Czechy poddały się same jego władzy, i przez całe życie Kra

kus sprawował w Czechach rządy. Niektórzy atoli utrzymują, że tenże

Grak już na lat czterysta blisko przed Nar. Chrystusa panował w Pol

sce, słynąc szeroko z roztropności i potęgi.

Krak buduje zamek i miasto Kraków, i zabija smoka straszliwego, który ukry

wał się pod zamkiem z wielkim dla mieszkańców postrachem i szkodą,.

Uspokoiwszy więc dokoła nieprzyjaciół, już-to orężem, już związkami

wzajemnych przymierzy i sojuszów, i przy dość pomyślnóm powodzeniu ubez

pieczywszy pokój zewnętrzny, zajął się Krak jak najpilniej Avewnętrznóm

kraju urządzeniem. Naprzód na wynioslóm wzgórzu, u krajowców zwanóm

Wawel, podle którego Wisła nurty SAwje sączy, a od szczytu szeroka

i nadobna rościąga się płaszczyzna, zbudował zamek królewski. Potem dla

większej jego warowności, wielkości i ozdoby, założył w pobliżu i nad tąż sa

mą rzeką miasto, któremu własne nadal nazwisko Kraków (Gr achów).

W tern przeto mieście usadowił stolicę swojego władztwa i rządów sprawowa

nych nad Polakami i Czechami, przeznaczając je na główne i stołeczne

miasto całego Królestwa, i tusząc, że dla dogodnego i nader szczęśliwego
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położenia do znacznej kiedyś wielkości wzrośnie. Jakoż nadzieja go nie omy

liła: szybko bowiem podnosząc się i wieloraka,, zakwitając pomyślnością, do

takiej Kraków przychodził! zaczął potęgi i znaczenia, że sąsiednie osady

i miasta szczęścia i dostatków mu zazdrościły. Większą nad inne poczuwało

ku niemu zawiść miasto Gniezno, że przezeń odjęty mu był zaszczyt pier

wszeństwa i majestat stolicy, a z nim starodawny blask przyćmiony. Wśród

lak pomyślnych i przyjaznej wróżby zaczątków trapiło go przecież wielkie nie

szczęście. W jaskini bowiem góry Wawelu, na której Krak zamek swój był

zbudował, potwór niesłychanej wielkości, mający postać smoka albo węża za-

dlawcy (olophagus) obrał sobie legowisko, a na zaspokojenie żarłoczności

swojej porywał bydlęta i trzody, jakiekolwiek mu się naAvinely, nie przepu

szczając nawet ludziom ; gdy zaś długim zmorzony głodem nie znajdował przy

godnej albo podrzuconej sobie pastwy, wtedy z dziką wściekłością, w dzień

biały i na jawie, wypadając z łożyska, i zionąc z paszczy przeraźliwe ryki,

rzucał się na najroślejsze bydlęta, konie, woły, zaprzężone do wozu lub do

płużycy, dusił je i dławił , niemniej srogi pożerca ludzi , którzy łakomstwu

jego ujść nie pośpieli. Straszliwa ta zajadłość i żarłoczność tak dalece po-

trwożyła i utrapiła mieszkańców Krakowa, że dla tej niszczącej potwory

bardziej już o opuszczeniu miasta niż o rozsiedleniu się w niem myśleli. Za-

czóin z rozkazu Kraka, bolejącego nad tą niedolą miasta, które sam był

założył, a któremu wydalenie się mieszkańców wzrastałby nie dozwalało, rzu

cano owemu smokowi codziennie trzy ścierwa domowych bydląt, a nasyceniem

potwory w ten sposób okupowano bezpieczeństwo nie tylko łudzi ale i innych

żyjących stworzeń. Gdy przecież taki stan rzeczy zdał się uciążliwym panują

cemu książęciu więcej jeszcze niżli ludowi, gdy zwłaszcza obawiał się Krak,

aby po śmierci jego całkiem nie opuszczono miasta, rozkazał ścierwa przezna

czone smokowi na pożarcie wypełnić wewnątrz siarką i próchnem, woskiem

i żywicą , a w zwierzchniej warstwie zapuściwszy nieco tliwa , rzucić mu jak

zwykle na pastwę. Gdy więc smok według zwyczaju i z przyrodzoną pochło

nął je chciwością, wnet zajętym w trzewiach ogniem i skwarzącym je coraz

głębiej płomieniem dręczony, legł i żywota postradał.

Krak nadaje Polakom prawa i umiera. Polacy sypią mu grobowiec, ogromną.

mogiłę z piasku.

Po zgładzeniu więc tej strasznej potwory, nazwanej u niektórych pisarzy

smokiem (olophagus), miasto K r a k ó w nad spodziewanie wybawione z wiel

kiego niebezpieczeństwa, poczęło coraz więcej rozszerzać swoje zakresy i ura

stać stopniami na zwierzchnią stolicę i miast polskich głowę. Lecz i sam
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Grak zgładzeniem sztucznym i dowcipnym potwory zalecony, zjednał sobie

imię ojca i wybawiciela ojczyzny, nabywszy znaczenia i sławy u swoich i po

stronnych ludów. Wtedy dopiero prawa ogłasza, stanowi sędziów, wydaje po

stanowienia i nakazy, jakie uznał za stosowne do urządzenia kraju, w miarę

prostoty owego wieku. Tych Polacy trzymali się następnie, kraj zaś kwi

tnął pokojem i swobodą, obywatele dostatkiem i pomyślnością. Cokolwiek on

postanowił i uchwalił, to w długiej kolei wieków naród Polski zachowywał

jak prawo najsprawiedliwsze i Boskim niejako uświęcone zakonem. Krom słu

szności bowiem i sprawiedliwości, jaką tchnęły prawa przezeń nadane, nie

mniej użyczała im powagi , uroku , poszanowania i grozy, miłość i cześć dla

prawodawcy. Używali więc Polacy za dni jego długoletniej ciszy, gdy mą

dry i dzielny władca jednych z pomiędzy sąsiadów sojuszami ugłaskał, dru

gich orężem poskromił. A tak pod panowaniem jego stare miasteczka i sa-

dziby świeżemi budowy podrastały, i w rozległych puszczach nowe tworzyły

się osady. Długie lata Grak, książę Polski, mądrze i szczęśliwie sprawo

wał rzeczpospolitą; w późnej nakoniec starości, syty wieku, życie zakończył.

Na uczczenie jego pogrzebu naprzód panowie Polscy, a za nimi lud wszy

stek pospieszył, i obyczajem ówczesnym zwłoki jego na górze Lasocie

(mons Lyasszotinus), naprzeciw miasta Krakowa, z szczerym żalem

i uczciwością pochował. Mogiłę zaś jego, aby trwalszą była, i aby czas wszy

stko niszczący nie zdołał jej dla potomnych zagubić i zagładzić, na górze,

kędy go pogrzebano, dwaj synowie Kraka, w sposób sztuczny i dowcipny,

jak ojciec wskazał im był jeszcze za życia, nadsypując piaskiem, do takiej

wznieśli wysokości, iż sporym kurhanem nad wszystkiemi dokoła wyżynami

panuje. I dotychczas grobowiec starannie ludzką ręką urobiony poświadcza

cześć od narodu wymierzoną wielkiemu mężowi, a razem chęć chwalebną prze

kazania potomnym jego imienia i zapewnienia mu nieśmiertelności. To usy

panie mogiły tak wyniosłej dowodzi równie, że Grak był Rzymianinem,

gdy wedle możności naśladował tćm dziełem założyciela Rzymu Romula,

mającego grób nakształt kurhanu z głazów ułożony.

Po śmierci Kraka, córka jego Libusza, pojąwszy w małżeństwo Przemysława

ziemianina, sprawowała w Czechach rządy.

Naród Czeski, nad którym Krak z podobnąż dzielnością i roztropno

ścią miał panować , jednę z trzech córek po nim pozostałych , Libuszę,

przyjął za władczynią i księżnę. Ta ułagodzić chcąc lud niechętny i przeci

wny rządom niewieścim, ziemianina pewnego, nazwiskiem Przemyśla, zaj

mującego się wiejskićm gospodarstwem i uprawą roli, odwoławszy od wołów
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i pługa, wezwała do udziału władzy książęcej i połączyła się z nim małżeń-

skiemi śluby. Jego dziedzice i następcy, rozrodzeni w mnogich synach i wnu

kach, panowali Czechom aż do czasów Jana ślepego Luxemburg-

skiego, a wygaśli dopiero na królu Wacławie (Wyenczslaus) który

zginął pod Ołomuńcem'; lubo w siódmym roku panowania Przemysła

wa, po zejściu Libuszy, kobiety z obyczaju i usposobienia podobne Ama

zonkom pod naczelnictwem dziewicy Wlasty (Valasta) sprawiły byty

zamieszanie, poraziwszy po kilka razy mężów i rozproszywszy ich wojska, od

Przemysława jednak zdradą i podstępem raczej niżeli siłą pobite i upo

korzone zostały.

Lech, syn Kraka, po zabiciu brata swego Kraka wstępuje na władztwo; lecz

gdy się zbrodnia jego wykryła, rządów pozbawiony nędznie ginie.

Gdy już minęły dni żałoby, w których wszyscy z Polaków przedniejsi

zajęci byli obchodem pogrzebowym, poczęto myśleć' o wyborze nowego książę-

cia, mającego zasiąśdź na stolicy Graka. Zostawił zaś był Grak dA\óch

synów, Graka i Lecha, i trzecią córkę Wandę, zrodzonych do przyszłe

go następstwa. Tych, umierając, panom Polskim polecił, z prośbą usilną,

aby pamiętni na wyświadczone sobie dobrodziejstwa nie od

sądzali potomstwa jego od władzy książęcej, i jednego z sy

nów na stolicę książęcą wybrali. Młodszy zatein L e c h obawiając się,

aby z ujmą jego starszemu bratu Grakowi nie przyznano rządów, już-to

z przyczyny pierworodztwa i dojrzalszego wieku, już dla łaskawości i innych

przymiotów, któremi brata przewyższał, postanowił wcześnie temu zapobiedz:

zgładził więc zdradziecko Graka, a ciało brata porąbane na części zagrze

bał i przysypał piaskiem. Żeby zaś dla zbrodni bratobójstwa nie odepchniono

go od władzy, zmyślił, jakoby brat starszy na polowaniu, zbyt porywczo po

goniwszy za zwierzem, zginął. A iżby tej powieści tein łatwiej uwierzono,

łzami udanerai płakał, i takim sposobem podszedłszy i oszukawszy panów

Polskich, królem od nich wybrany, stolicę państwa posiadł. Panowanie

jego trwało przez lat wiele, i wszyscy Polacy jak ojca go szanowali, pod

dając się z wiernością, czcią i posłuszeństwem jego władzy. Lecz gdy o po

pełnionym bratobójstwie poczęły się głuche naprzód rozchodzie' wieści, a potóm

jawne dowody wyświeciły zbrodnię, zraziły się wszystkich serca ku niemu,

i panowie Polscy oburzeni tym bezbożnym czynem i niewinną śmiercią bra

ta, tak go znienawidzili, iż strąconego ze stolicy państwa skazali na wieczne

wygnanie, dla postrachu i odstręczenia innych od podobnej zbrodni, jakiej on

się dopuścił. Co zaiste godne w nich pochwały, że winę bratobójczej panowania

1. Dtagora. Dtieje Polski. Kł I. 8
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żądzy tak sprawiedliwie ukarali, nie dopuściwszy dłużej piastować władzy nad

sobą sprawcy tak ohydnej zbrodni. Inni mniemają, że Lech za popełnione

bratobójstwo ani wygnania ani żadnej wcale nie odniósł kary, ale że sam

Bóg zsyłający pomstę za wszelkie krzywdy ludzkie pozbawił go potomstwa,

miłości i życzliwości poddanych. Przeto czując się bratobójca do winy, ściga

ny równie wyrzutami sumienia, jak i słuszną Polaków nienawiścią, w smutku

i zgryzocie wiódł odtąd żywot niesławny, i nie zdziaławszy żadnogo pamię

tnego czynu, umarł z sromotą. Cóżkolwick bądź, to pewna, że nie zostawił

po sobie żadnego potomstwa.

Fo Lechu nastąpiła siostra jego Wanda, która odrzuciwszy związki małżeńskie

z Rytogarem Niemcem, po odniesionem nad nim zwycięztwie, poślubiła się bo

gom na ofiarę i wskoczyła w Wisłę; pochowano ją w Mogile. Od jej imienia

Polacy zowią się Wandalami.

Gdy obadwaj synowie G r a k a zeszli bezpotomnie, za powszechną Pola

ków zgodą córce jego jedynaczce, zwanej Wandą, co w polskim języku

znaczy wędę ( h a m u s ) , rządy państwa przyznano. Tak wielkie bowiem w ser

cach Polaków tkwiło przywiązanie do Graka, tak świeża i przytomna

pamięć cnót jego i dzielności w rozszerzeniu granic i obronie ojczyzny. Nie

mało przyczyniła się do tego i urodna postać dziewicy, wdzięczne i krasą uj

mujące lica powaby, tak iż samym widokiem zniewalała umysły i przynęcała

chęci, pięknych darów przyrody hojnie uposażona wianem. Dla tego właśnie

ponętnego kształtu otrzymała imię Wandy, gdy urokiem swych wdzięków

jakoby wędą wszystkich przyciągała ku sobie, obudzając miłość i podziwienie.

Łagodna z wejrzenia, skromna z postawy, wymowna i chwytająca za serca

uprzejmemi słowy, wszelakich zalet jaśniała zbiorem. Wszyscy też panowie

Polscy tuszyli niewątpliwie, że książęcia jakiego, znakomitego rozumem i bo-

gactwy, któryby Polsce przyczynił wzrostu przez skojarzenie się jej przyja

źnią z postronnymi sąsiady i pany, zaślubią Wandzie dziewicy, aż do tej

chwili wszystkie odrzucającej związki. I zdawało się, że większa teraz liczba po-

siągnie do jej ręki dla samej wielkości państwa, niż wprzódy dla zachwyca

jącej urody. Ale Wanda odziedziczywszy królestwo ojcowskie, wzniosła w u-

czuciach i wielkich przymiotów niewiasta, z dumą poczuwając swoję wolność

i swobodę, wszystkim zgłaszającym się o nię współzawodnikom odmawiała

małżeństwa. Tak zaś szczęśliwie, roztropnie i sprawiedliwie władała krajami

rzeczypospolitej , że wszystkich zdumiewała swoją czynną radą i obrotnością,

i głos był powszechny między ludźmi, że prawdziwie męzka w tern ciele nie

wieścim zamieszkała dusza, gdy najpoważniejsi światłem i sędziwi mężowie
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postanowienia jej wielkiemi wynosili pochwałami, a nieprzyjazne nawet umy

sły w jej obliczu składały zawiść i niechęci. Gdy więc pod rządem i zwierz

chnictwem Wandy kraj Polski zakwitał w dostatki i potęgę, Ryt o gar

pod ów czas książę Niemiecki, znakomity rodom i bogactwy, a siedzący

z Polską o granicę, posłyszawszy o przymiotach Wandy dziewicy, której

sława rozeszła się była wszędy po świecie, w nadziei, że z jej urodą pozyska

razem królestwo, wyprawił do niej dziewosłębów, mających prosić o jej rękę,

a w razie odmowy pogrozić wojną. Ale gdy Wanda, która w dziewiczej

czystości pozostać ślubowała, wysłuchawszy kilkokrotne obietnice i prośby,

odprawiła posłów bez skutku; Rytogar widząc, że ani prośbami ani podar

kami skłonić jej do małżeńskich związków nie zdoła, w bolesnóm uczuciu

wzgardy i upokarzającej dla siebie odmowy, zebrał wojsko ogromne i wkro

czył z niem do Polski, aby wycisnąć przemocą to, czego nie mógł prośba

mi'. Wanda królowa, nieulękniona wojennomi groźby, kazawszy ściągnąć

jak najspieszniej hufce Polskie, zastępuje drogę Niemcom i wydaje pole

do bitwy. Ochłonął nieco Rytogar z swego szału, a udawszy się powtórnie

w prośby, wolał doświadczyć jeszcze namowy niż broni. Śle zatóm kilku z star

szyzny swojej do Wandy, czekającej w gotowości na spotkanie; bogactwa

swoje wylicza, ukazuje potęgę, dokłada i pogróżki, nie tracąc jeszcze otuchy,

że umysł kobiecy jakiemikolwiek środkami, czy-to prośbą czy groźbą, potrafi

złamać albo ubłagać. „Przyszliśmy, rzekli, do ciebie Wando królowo, pro

sząc w imieniu książęcia naszego Rytogara, abyś zezwoliła na połączenie

się z nim małżeńskiemi śluby. Pozyskasz męża kwitnącego młodością, zamo

żnego w skarby i potęgę, który w ofierze złoży ci najświetniejsze upominki,

jeśli mu swojej nie odmówisz ręki: w przeciwnym razie, zmusi cię do tego

orężem." Ona, niewiasta na schwał mężna, i w stałości swej nieporuszona,

odpowiedziała posłom: „Czy Avasz książę uważa mnie za kobietę tak daleco

nikczemną i związku małżeńskiego niegodną, że śmie żądać, abym wzgardziw

szy królestwa mego sławą i potęgą, niepomna krzywd, które narodowi memu

wyrządził i obecnie wyrządza, zezwoliła na poddanie się jemu wraz z króle

stwem, i ubliżyła godności mojego władztwa? Odpowiedzcie książęciu, że brzy

dzę się jego ofiarą, jak każdym innym związkiem. Przystoi mnie bardziej

zwać się panią, niż panującego małżonką. Wojnę mi zapowiedział—niech więc

gotuje się do wojny, a przytóm zważy, jaka sromota dla książęcia i męża,

w oboc sprawionych do boju szyków, odbieżawszy walki, rozprawiać o miłości,

i zaniechawszy oręża układać małżeńskie śluby." Dawszy taką odpowiedź, ka

zała trąbić do boju i uderzyć na nieprzyjaciela, aby dumne poselstwo, opowie

dziane jej przez posłanników Rytogara, zwycięzkim upokorzyć orężem. Lecz

gdy celniejsi z rycerzy Niemieckich ciekawością zdjęci, azali prawdą było,

co wieść głosiła o nadzwyczajnej piękności Wandy, przypatrzyli się z bliska
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jej urodzie, nagłą uczuć przemianą, jakby czarodziojsko zrządzoną, i ci któ

rzy ją widzieli, i drudzy którym tylko o niej powiadano, tak zmiękli i na

sercach upadli, że wszyscy jednomyślnie i jawnie oświadczyli się przeciw pro

wadzeniu zaczętej wojny, w sprawie niesłusznej , i z wojskiem liczniejszym,

przekładając, że ich nie bojaźń odwodziła od bitwy, ale wstręt od prawdziwej

niezbożności, i że nie chcieli w złej sprawie narażać się na jawne niebezpie

czeństwo. Zaczóm opuściwszy pole walki, wrócili do swych namiotów, i nie

dali się skłonić żadnym rozkazem ani namową do podniesienia oręża przeciw

Wandzie. Rytogar więc, książę Niemiecki, w bolesnem uczuciu wzgar

dy i zawiedzionej nadziei, gdy nad spodziewanie jego wszystko gorzej się po

wiodło, nie chcąc wracać do domu z niesławą i wystawiać się na szyderstwo

sąsiadów, którzy mówiliby, że wejrzeniem samem niewiasty zachwiany i po

konany uległ— postanowił śmierć sobie zadać. Zwoławszy zatóm wojsko, tak

do niego przemówił: „Zdradziliście mnie i opuścili—krzywda ta stała się dla

mnie nad wszelką śmierć straszniejszą. Ja, który sam wojnę wydałem, bez

wojny pokonany ulegam ! W a u d a morzu, Wand a powietrzu, Wanda zie

mi rozkazująca, z woli bogów nieśmiertelnych uczyniła was trwożliwemi nie-

wieściuchami, gdy serca wasze sam Avidok jej zczarował i przemienił, na wie

czną dla nas wszystkich sromotę. Ja za was, o! dostojni mężowie i współto

warzysze moi, poświęcam siebie na uroczystą ofiarę bóstwom podziemnym, ale

w prośbie do bogów ślę razem to przekleństwo, aby potomstwo wasze, jak

i potomstwo waszych synów i wnuków, za zbrodnią przeciw mnie popełnioną

pod rządem niewieścim wiecznie gnuśnialo." To rzekłszy, obnażoną piersią

rzucił się na miecz, który ostrzom ku sobie zwróconóm trzymał, i odebrał

sobie życie. Wanda zaś, zawarłszy z panami Niemieckiemi przymierze,

po zakończeniu osobliwszem wojny tak wielkiej i niebezpiecznej dobrowolną

śmiercią jednego, prowadziła z powrotem wojsko nietknięte w uroczystym po

chodzie do Krakowa, gdzie ją z wielką czcią i radością przyjmowano. Za tak

świetne i znakomite zwycięztwo , pasmo oraz szczęśliwego powodzenia , które

jej w całem życiu więcej niż komukolwiek z śmiertelnych sprzyjało, naprzód

bogom ojczystym po wszystkich świątyniach przez dni trzydzieści składać ka

zała dzięki: czego pobożnie dokonawszy, postanowiła dobrowolnym ślubem sie

bie samą poświęcić bogom na ofiarę, uwiedziona przesądem swego wieku,

w którym uważano to za sprawę bogom miłą, czyn wzniosły i bohaterski;

a podobno i dlatego, żeby świetny i nieprzerwany bieg jej powodzeń jakim

smutnym wypadkiem nie został przyćmiony. Zwoławszy więc panów Pol

skich, pobiwszy na ołtarz bogów obietno bydlęta, i odprawiwszy zwyczajem

ówczesnym uroczystą ofiarę, przy której dziękczyniono bogom za wyświadczone

jej łaski, a dokładano modły o szczęśliwy pobyt w państwie podziemnóm —

wskoczyła z mostu do rzeki Wisły i pogrążyła się w jej falach. Czyn
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zaprawdę więcej godny podziwienia , niż podobny do wiary! Zwłoki królowej

pochowano nad rzeką Dł ub nią, o milę od Krakowa, w otwartem polu,

a mogiłę jej uczczono podobnym pomnikiem jak ojcowską. Z ziemi bowiem

usypano kurhan potężny, który po dziś dzień wskazuje mogiłę Wandy, i od

niego też miejsce to nazwane jest Mogiłą. Że taka czci oznaka słusznie

Grakowi i Wandzie przynależała , nikt z Polaków nie wątpi ; w ten

sposób bowiem postanowili pamięć ich potomnym przekazać wiekom. A nadto

Wisła od Wandy królowej przezwaną została Wandalem, i pokolenia

Polskie u większej części dziejopisów Wandalami się zowią , acz stare

zwisko Wisły dla nowej nazwy nic poszło bynajmniej w niepamięć, jak owej

A 1 b u 1 i płynącej wedle Rzymu, którą od zatonienia w niej Tyberyusza

nazywają teraz Ty brom.

W Czechach po Przemysławie Nimisław, po Nimisławie Mnata objął rządy. Po

Hnacie zaś Unisław i Wratysław, a po Unisławie Gnymisław, który stryja Wra-

tysława, dążącego do opanowania królestwa, życia pozbawił.

Gdy w Czechach panowanie Przemysława z śmiercią się jego

skończyło, a dwaj synowie królewscy wcześnie pomarli, nastąpił po starym

Przemysławie trzeci syn, imieniem Nimisław, gnuśny i do wszelakich

spraw ciężki, a po nim Mnata, również niewieściuch i roskosznik. Po jego

zejściu, dwaj synowie Unisław i Wratysław podzielili berło: pierwszy,

z rozporządzenia ojcowskiego, nad Prażanami, drugi nad Zatocz a nam i

władzę otrzymał. Z Unisława urodził się Grzymisław, inaczej Ne-

klan (Nekla m), człek małego serca i gnuśności oddany. Tę niedołężność

władcy poznawszy stryj jego Wratysław, umyślił Czechy całe pod swoję

władzę zagarnąć, i przeciw synowcowi swemu (ojciec jego bowiem już nie żył)

wziął się po nieprzyjaciolsku do oręża. Po kilkokrotnych dość szczęśliwie

przedsiębranych wyprawach, postanowił tegoż Ne k lana i naród jemu pod

dany ostateczną pognębić klęską, nic przepuszczając nawet niemowlętom. Sto

czył więc na polu zwanćm Tursko (Tusco) walną bitwę, z której atoli

N i e k ł a m wyszedł zwycięzcą, postawiwszy w miejsce swoje wodza Z d e r y k a,

z postaci bardzo podobnego do siebie, ale większego nierównie odwagą i siłą,

i wszystkie wojska nieprzyjacielskie pogromił. Obadwaj wodzowie Wraty

sław i Zderyk w bitwie tej polegli. Ne klan ogarnął władzę. Wyśledzo

no i syna Wratysława, młodziuchne dziecię, i wydano do rąk Nekla-

nowi: "ale ten ulitowawszy się nad wiekiem chłopięcym i krwią stryjecznego

brata, oddał go na wychowanie Duryngowi, który niegdyś z ojcem jego
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ścisłą połączony był przyjaźnią. Pochlebca, w glupióm rozumieniu, że swą

przysługą pozyska łaskę Grzyniisława, ściął głowę onemu pacholęciu

zabawiającemu się wędką u wody i przyniósł ją N e k 1 a n o w i , z przechwałką,

że tóm zabójstwem panowanie mu upewnił. Ale Neklan, oburzony czynem

tak niegodziwym okrutnika, nałajawszy mu słusznie, że go ani pamięć przy

jaciela, ani litość nad niewinną sierotą nie zdołały od zbrodni powstrzymać,

kazał go na szubienicy powiesić.

Po zejściu bezpotomnem Wandy, Polacy wracają do wolności, i obierają dwunasta

wojewodów, którzy przez długi czas potem rządy sprawują.

Z śmiercią Wandy Polacy od samowładczego uwolnieni jarzma, za

pragnęli znowu do dawnych powrócić swobód. Taka jest bowiem z przyrodzenia

ułomność ludzka, taka chęć i pragnienie, że to, co się nie dało osiągnąć,

albo co sami radzi porzucili, zawzdy wydaje się ludziom lepsze, niżli to co

posiadają. Zniósłszy zatóm rządy książęce, jedynowładne, ustanawiają starszy

znę dwunastu mężów, według liczby ziem, z których się na ówczas składała

Polska, i nadają im nazwisko wojewodów, to jest wodzów wojennych. Im

zarząd ziemstw i wojenne sprawy poruczają, aby czuwali nad całością ojczy

zny i zabezpieczeniem jej od napaści nieprzyjaciół, a ilekroć wymagałaby po

trzeba, przez nabory wojskowe powoływali naród do broni, hufcom zbrojnym

na wyprawach przewodniczyli , a skracali hardość krnąbrnych i opornych,

w pokoju zaś poddanym sprawiedliwość wymierzali. Obyczaj ten, w owym

czasie powstały, po dziś dzień zachowuje się u Polaków, przedstawiając

postać i wizerunek starodawnych, sędziwych wieków. Każdo bowiem księstwo

i województwo ma swego wojewodę (palatinum), płatnego z dochodów pań

stwa, który załatwia ważniejsze województwa swego sprawy, z pomocą pewnej

liczby urzędników, zasiadających z nim według prawa krajowego w oznaczo

nym czasie na radzie. Chorągwie wojewódzkie przed wyprawą przegląda, za

rządza niemi i ciągnie na ich czele. Wywołanym z kraju, byle gotowi byli

do poddania się prawu, wydaje listy ochronne (salvum conductum).

Jemu wreszcie, nie komu innemu, dana jest władza mianowania urzędników

publicznych, zwoływania wieców i oddzielnych województwa swego zjazdów

(conrentiones), stanowienia uchwał co do wagi i miary, tudzież innych

rzeczy odnoszących się do układu i rządu wewnętrznych spraw województwa.

Przetoż na urząd ten wybierają sędziwszych i zdolniejszych mężów, od nich

bowiem zawisła dola powszechna, szczęście i nieszczęście rzeczypospolitej. Uży

wają oni pod królmi i książęty tej samej prawie powagi, jakiej w czasach
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kwitnącej wolności i po zniesieniu władzy królewskiej używali. I rządzoną

była Polska w długich lat przeciągu od takich' dwunastu wojewodów, którzy

pilnowali gorliwie wymiaru sprawiedliwości, obrony swobód i ojczyzny, aby

Polacy nie zrazili się ich rządami i nie zatęsknili do jedynowładztwa,

zgubą wolności, pod której wpływem szczęśliwość domowa i publiczna tak po

myślnie kwitnęła.

Kiedy Węgrzy i Morawcy szenyli w Polsce najazdy, a wojewodowie nie mogli

się im oprzeć, pewien rycerz Przemysław stanąwszy na czele pokonał ich

zręcznym wybiegiem, za co potem zgodną uchwałą obrany został ksiąźęciem.

Gdy w ten sposób rzeczpospolita pod rządem dwunastu wojewodów przez

długi czas błogim cieszyła się bytem, Polacy, z zwykłą ludziom niestate-

cznością, sprzykrzywszy sobie ich panowanie, zapragnęli znowu książęcia,

w nadziei, że pod jego władzą szczęśliwiej żyd będą. Przyspieszyły tę zmianę

same okoliczności Gzasowe, które ich zamysł przywiodły rychło do dojrzałości.

Podwójny bowiem nieprzyjaciel, a z obydwóch stron 'liczny i straszny, jeden

z Węgier, drugi z Moraw, sprzymierzywszy swój oręż z innemi naro

dami, prowadził na Polskę ogromne wojska, aby ją podbić przemocą i po

zbawić wolności. Na ich spotkanie wyszły chorągwie Polskie pod naczel

nictwem wojewodów, a stoczywszy bitwę, mimo okazane dowody męztwa i siły

nieszczęśliwą, i poniósłszy kilkakrotnie od nieprzyjaciół klęski, poczęli się

lękać, aby wszystko razem nie było stracone, gdyż nieprzyjaciel rozsypując

się codziennie po włościach, szerzył wszędy łupiestwo i pląsał z nieukróconą

swawolą. Powiększyła się jeszcze ta bojaźń po zniesieniu zupełnóm wojsk

rzeczypospolitej ; i mniemano, że Polska już zginęła, gdy cudownie mąż

jeden podźwignął ją i ocalił. Był naówczas między Polakami rycerz dzielny,

imieniem Przemyśl, wyćwiczony w żołnierce i nad stan swój świadomy

sztuki wojennej, a wyższy dowcipem i przemysłem niż znakomitym rodem,

który prócz tego dał się był poznać z poczciwości i wielu zacnych przymio

tów, a ztąd wielką miał u ludzi wziętość. Osobliwsze więc w rodakach obu-

dzał zaufanie, że z wrodzoną zdatnością łączył wprawę nabytą w licznych

przygodach i bitwach. Ten postrzegłszy , że nieprzyjaciel poczynał sobie

niedbale i nieostrożnie, wziął przed się zamysł więcej dowcipny niż śmiały.

Eozważywszy w milczeniu, jakimby podstępem pokonać można przeciwnika,

któremu siły nadwątlone wcaleby nie sprostały, wymyślił środek niezwykły,

zasadzony na pozornym postrachu i pozornej gotowości do bitwy. Z pierw

szym brzaskiem wschodzącego słońca kazał na wzgórzach przeciwległych obo
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zom nieprzyjacielskim porozwieszać w wielkiej ilości błyszczydła do szyszaków

podobne: na które gdy uderzyły promienie słoneczne, nieprzyjaciele tak się

widokiem tym przerazili, że czómprędzej za broń porwawszy, bez należnego

szyku i porządku, bieżeli ślepo i zapalczywie w tę stronę, gdzie mniemane

świeciły hełmy, chciwi nowego nad Polakami zwycięztwa. Lecz gdy się

zbliżyli do miejsca pokornym łudzącego mamidlem, i żadnego tam wojska ani

szyszaków nie znaleźli (spiesznie bowiem Przemysław rozkazał je był po

zbierać, jak tylko dostrzegł, że Węgierskie i Morawskie hufce brały

się do oręża, a to iżby ukrył przed nimi że pozorem byli zwiedzeni), mnie

mając, że Polacy pokazawszy się tylko uciekli, wracać poczęli do obozu

w wielkióm zaniedbaniu i nieładzie. Właśnie tej sposobności czekał Prze

mysław do stoczenia pomyślnej walki, więcej licząc na podstęp i sztuczne

udanie, niżli siłę wojenną. Sprawia więc i zagrzewa do bitwy wojsko, zebrane

na prędce, pewne obiecując mu zwycięztwo, jeśli podobnie jak nieprzyjaciel

dla zwycięztwa krew swą poświęci. A tak natchnąwszy je najdzielniejszą ry

cerstwa pobudką, żądzą ośmielenia się na to, co nieprzyjaciołom zdawało się

niepodobnóm, z pierwszym zmrokiem napada na ich obóz, z tylu i z boku

nacierając z odwagą, i rażąc w pierwospy wczasujących się spokojnie ; na czele

hufców, ośmielonych przezeń na wszystkie przygody, nieustraszonych pociskami

nieprzyjaciół, gromi, siecze, i położywszy na placu nie mało trupa, resztę

upadającej potęgi małą garstką swoich płoszy w pogoni i zwycięża ; nareszcie

obóz opuszczony, z niezmierną zdobyczą taborów i oręża, wojsku w plonie

oddaje. Łatwo było rozbite pierzchających tłumy w ucieczce porazić albo po

brać w niewolą: ale Przemyśl dosyć mając na tein, że kraj od napaści

oswobodził i nieprzyjaciela pokonał, wstrzymał rycerstwo od dalszej za nimi

pogoni. Tą obroną i ocaleniem ojczyzny taką u wszystkich pozyskał sobie

miłość, że go i wojsko i naród wszystek uznał godnym panowania; jakoż

niebawem i zgodnemi glosy książęciem i monarchą Polski został obrany.

Od tego też czasu zarzucono dawne jego imię, a nazwano go Leszkiem

(Lestek), co znaczy sprawnego i przebiegłego; a to z tej przyczyny,

że podstępem i chytrością, albo lepiej mówiąc przemysłem, więcej niżli orę

żem i siłą, nieprzyjaciół tylekroć zwycięzkich pokonał; lub (co mi się zdaje

podobniejszóm do prawdy) iżby mu nie brakowało niczego do powagi i godności

książęcej, nadano mu imię dawne i wspólne książętom Polskim: od pierw

szego bowiem Lecha wszyscy po nim idący książęta, jak to zwyczaj niesie

i u innych narodów, zwali się imieniem zdrobniałem Leszkami a nie Le

chami, które-to imię w rodzinach książąt Polskich jeszcze się dotąd

utrzymuje.
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Po śmierci Przemysława, gdy wielu kosiło się o władzę, Polacy uchwalili

gonitwy konne do słupa: ktoby pierwszy stanął u mety, ten miał być królem

obrany. Leszek potajemnie drogę, którą bieżeć miano, ponatykał kolcami, sam

zaś konia swojego żelaznem podkuciem opatrzył: gdy więc innych konie poka-

leczały w drodze i pochramały, on pierwszy dobiegł do mety i królem został

okrzykniony. Alić inny młodzieniec pieszo, mijając główną ścieszkę, tuż za nim

u słupa stanął; a skoro się tamtego wyjawił podstęp, zdrajca zabity, ten zaś

królem pod imieniem Leszka obwołany został.

Leszek czyli Przemysław panował szczęśliwie lat kilka i skończył

rządy z pomyślnością; nikt bowiem temi czasy nie odważył się na ziemie

Polskie jawnej wymierzać napaści, odkąd Węgrom i Morawcom tak

ciężką zadał klęskę. Ale z śmiercią jego, przy wyborze następcy, nowa mię

dzy Polakami powstała niezgoda, nowe i rozliczne zabiegi o godność" ksią

żęcą. Przemysław albowiem czyli Leszek żadnego ani męzkiej ani żeń

skiej płci nie zostawił potomka. To spowodowało wielu, różnemi nęconych

widokami, do ubiegania się o władzę. Jeden brał z rodu otuchę, drugi z za

możności, ten przeciwnie w swoję ufał obrotność, inny w pomoc licznego

krewieństwa, inny w szereg długi przodków sławnych. Zaczóm gdy czas na

znaczony do wyboru książęcia nadszedł, Avyjawiły się rozmaite zabiegi, żądze

i usposobienia współzawodników, z których każdy według możności garnął do

siebie rządy. Kilka dni upłynęło bez skutku, a chciwość panowania raczej

wzrastała niż ostygała w sercach; i w takim głosów nieładzie nie można

było spodziewać się ostatecznej zgody, gdy każdy z wyborców, podzielonych

na różne stronnictwa, usiłował wynieść jednego; ztąd wrzały poswarki pod

żegane zazdrością i prowadzące do jawnych nieprzyjaźni, zmów i sprzysiężeń,

które kończyły się nieraz na krwi rozlewie. Aby więc pożar tak wielkiego

niebezpieczeństwa nie ogarnął całej rzeczypospolitej, po długich sporach zgo

dzono się dla skrócenia rozruchów na taki środek, aby obrano słup za metę,

do którejby wszyscy ubiegający się o panowanie, w pewnym oznaczonym cza

sie, na koniach różnej maści i różne mających odmiany ścigali się rączym

pędem w zawody, a ktoby w tym wyścigu pierwszy stanął u słupca, temu,

bez względu na stan, lecz w skutek szybszego biegu, przyznać miano goduość

książęcą. Do wybrania przeto w ten sposób, który zdawało się że nie dopu

szczał żadnego wybiegu ani podstępu, i do pozyskania przyszłego władcy, męża

dziarskiego i sposobnego, wybierają blisko miasta Krakowa nad rzeczką

Prądnikiem równinę ścielącą się rozłogiem wszędy jednostajnym, miękką

J. Dtngo&r. Dzieje PuUki. K«. I. 9
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i pozielenioną darniem. Wstawiają potem słup, i oznaczają przestrzeń zawodu

pewnemi z obu stron krańcami , uprzątnąwszy z drogi wszelkie przeszkody

i zawady. Nakoniec wybierają starców i sędziwszych z grona panów, którzyby

ścigających się ochotników pilnie uważali, a potem rozsądzili między nimi:

tym poruczono zaszczytny udział przyznania rządów królestwa spółzawodni-

kowi - zwycięzcy. Lecz jako przezorność ludzka nie ma nigdy dość- środków

do obwarowania się z każdej strony, łatwy znalazł się sposób, za pomocą

którego zdrada zdołała podejść obmyśloną tak mądrze radę i wydanie słu

sznego sądu. Pewien albowiem młodzieniec, imieniem Leszek, dowcipny

i przebiegły, a między ubiegającymi się o panowanie najzapaleńszy i naj-

chciwszy władzy, kryjomo, całą drogę, którą do mety bieżeć miano, w noc

późną i bez świadka, aby go kto nie wydał i zdrady nie rozgłosił, żelaznemi

ponatykał kolcami, które dla niepoznaki piaskiem z wierzchu przysypał, zo

stawiwszy dla siebie z boku jednę tylko ścieszkę wolną, oznaczoną pewnemi

a jemu tylko wiadomemi wskazówkami. To uczyniwszy, czekał z radością

w sercu dnia przeznaczonego na zjazd wyborczy, nie wątpiąc bynajmniej, że

książęcą uzyska godność. Ale zdradę jego dowcipną wykrył traf niespodziany :

dwaj bowiem młodzieńcy, prostego i ubogiego stanu, przyszedłszy dla rozrywki

na miejsce gonitwy, ułożyli się żartem pójść pieszo na wyścigi, a to pod

takim zakładem, iżby zwyciężony zwycięzcę zawsze królem nazywał i witał.

Postanowionego atoli zakładu wykonać nie mogli, zaraz, bowiem na początku

drogi kolce żelazne poczęły im kaleczyć nogi. Stanęli zatem, i dostrzegają,

że cała przestrzeń podobnemi kolcami była zasłana. Sądząc jednak, że nie

należało rozpowiadać tego, o czóm się przypadkiem dowiedzieli, rzecz całą za

chowali w milczeniu. Gdy nadszedł dzień wyborczy, a wielu mężów i mło

dzieńców na koniach odmiennej maści przybyło, ci, którym ten urząd powie

rzono, poprowadzili ochotników chcących doświadczać szczęścia na miejsce go

nitwy ; a że wszystka szlachta i lud polski, zgromadziwszy się licznie na tak

niezwykłe i wielkiej wagi widowisko, chcieli być świadkami ostatecznego wy

padku, dzień przeto wyścigów, naznaczy na piętnasty Października, ciekawy

ze wszech miar przedstawiał widok: pole piaskiem wysypane, urządzone dla

panów na podniesieniu ławice, lud zewsząd zgromadzony, jego twarze, uwaga

i oczy na ubiegających się zwrócone, a jak to zwykle bywa, wieloraka obawa,

życzliwość, współczucie lub względność, według rozmaitego widzów usposobie

nia. A gdy wraz wszyscy współzawodnicy szybkim puścili się wyścigiem, ko

nie ich kaleczone tkwiącemi po drodze ostrokolcami , których żaden uniknąć

nie mógł, poczęły najprzód utykać i postawać, a potem padać z jeźdźcami;

inne, gwałtowniej naglone, zrzucały ich z siebie, opóźniały, lub waliły z sobą

o ziemię. Sam tylko Leszek, chytry sprawca podstępu, który nadto kopyta

swemu koniowi żelaznemi opatrzył podkowami, aby go ochronić od wszela
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kiego obrażenia, gdyby przypadkiem na jaki kolec natrafił, pędząc ścieszką

wiadomą, nie bez podziwu współzawodników i widzów, pierwszy stanął u mety,

i jak zwycięzca za słup uchwycił. Aleć tuż za nim jeden z młodzieńców, o

których się wyżej mówiło, że dla zabawy biegali na wyścigi, ten który był

mniej od ostrokolców ucierpiał i już się po te czasy w7goił, nie chciał za

niechać gonitwy ; w czasie więc naznaczonym wyścigom konnym goniąc pieszo

ścieszką boczną przy śmiechach powszechnych i wołaniach, do kresu przybywa.

Aczkolwiek Leszek na swym jabłkowitym koniu według umówionego wa

runku najpierwej stanął u słupca, i od wszystkich władcą i książęciem okrzy-

kniony został, zaraz przecież wyjawiła się zdrada; o którą od współzawodni

ków oskarżony, musiał sprawić się przed sędziami ustanowionemi do orzeczenia

pierwszeństwa w tej gonitwie. Na dowód użytego podstępu ukazano nieuszko

dzone kopyta u jego konia i żelazem starannie podkute; a ztąd jawnie prze

konano się, że. on nie kto inny ponarzucał owych kolców i zdradził sprawę

publiczną. Zdaniem więc powszechnóm, jako winny podstępu przeniewierca

i zdrajca, zasłużył na karę. Zaczóm, po wydanym nań wyroku, od współza

wodników swoich, których tak chytrze podszedł, oburzonych jego zdradą, na

sztuki rozszarpany, kaźń zasłużoną i śmierć poniósł sromotną. Ow zaś mło

dzieniec, który dla żartu pieszo był zdążył do mety, za zgodną wszystkich

wolą i okrzykiem, godnym uznany książęcej dostojności i na stolicę państwa

wyniesionym został. A ponieważ, jak wyżej namieniliśmy, rodu był pospoli

tego , jednomyślnym także postanowieniem nadano mu godność książęcą ;

wszyscy bowiem najchętniej uznali i orzekli, że według prawa wydanego na

panowanie zasłużył. Aby wreszcie dawne imię nie wadziło mężowi wziętemu

z poziomego stanu, zarzucono jego nazwisko, i mianowano go Leszkiem:

imię to bowiem u Polaków było w owym czasie powszechne i nadawano je

książętom wysadzonym do rządów jakby miano godności. A tak, ów święty

majestat królewski, odmówiony chytremu i chciwemu panowania podstępcy,

który swą zdradę śmiercią przypłacił, przyznano skromnemu i prostemu mło

dzieńcowi z największą jego chwałą — i sprawdził się wyrok Pisma Ś., które

mówi: „Wielu usiadło na stolicy, a ten, o którym nie my

ślano, weźmie koronę".

Jak Leszek po otrzymanych nad nieprzyjaciółmi mnogich zwycięstwach, wielu

cnotami jaśniejąc, długo i spokojnie rządy sprawował.

Ten poziomy stan swój i chudobę Leszek, cudowną Opatrznością Bo

ską wyniesiony do rządów, uświetnił tak wielkiemi dzieły, i tylu cnót za
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szczytami ozdobił, że zdawał się nie pod strzechą wieśniaczą, ałe w pałacach

królewskich i z krwi dostojnej zrodzony. Był to mąż przedziwnej łaskawości,

czynny i do spraw wielkich pochopny, śmiałego i rycerskiego ducha, tak, iż

nie tylko poskromił zapędy nieprzyjaznych sąsiadów, którzy dzierżawy jego'

nachodzili, ale Pan non om, Moraw co m, Czechom, Ten to nom, i in

nym ościennym narodom sam wojny wypowiadał, a dzielnie i szczęśliwie kie

rując wyprawami, jednych zwycięzkim orężem pogromił, innych zaborem dzie

dzin i posiadłości pokarał. Aby zaś wojsko w długim spoczynku nie odwykało

trudów i nie gnuśniało, jeżeli kiedy zewnętrznego zabrakło nieprzyjaciela,

nakazywał ćwiczenia z kopiją, obroty wojenne, i inne rycerskie zatrudnienia;

zwycięzcom i dzielniejszym zapaśnikom wyznaczał nagrody, i sam z zniewa

lającą uprzejmością zasłużonym rozdawał. Te ustawicznie ponawiane ćwiczenia

i harce między dzielniejszymi z rycerzy jednały mu miłość, a przez wprawę

w użyciu broni czyniły lud wytrwałym i do boju ochotnym. Tak wspaniałą

zaś odznaczał się hojnością, iż wolał częstokroć znosić niedostatek po szczo-

dróm rozdarowaniu swego mienia, niżli przy skąpstwie w bogactwa obfitować.

Żadnej zasługi nagrodzić nie omieszkał; proszącemu łaski, biednemu opieki

i wsparcia nie odmówił. Zgoła, nie królem, ale wszystkich nędznych zdawał

się być ojcem i opiekunem. Sam przestając na szczupłym nader posiłku,

okazywał się największym nieprzyjacielem pijaństwa i wszelkiego zbytku. Stół

jego zdobiła uczciwa skromność, na podziw rządne pomiarkowanie , tak iż

przystojna biesiadka wystarczała dla wszystkich, nie dając bynajmniej sposo

bności do obżarstwa. Drobną to i mało ważną zdawałoby się zaletą w osobie

książęcej, gdyby i pod tym względem nie stawił budującego przykładu, i nie

okazał się nad innych wyższym: owę bowiem AYstrzemięźliwość i skromność,

którą wyniósł z domowego życia, czy-to nabytą przez cnotę, czy wziętą

w darze od przyrodzenia, zachował przy dostojności królewskiej, i rządził się

nią w całóm życiu. Często na zebraniach publicznych, gdy konieczność wy

magała przybrania się av szaty książęce, dawną grubo tkaną kiereję i przyo

dziewek lichy, w którym był wzięty na stolicę państwa, w miejscu najwido-

czntejszóm rozwieszać kazał, aby oczom jego obecne przypominały mu pier

wotnego stanu prostotę, i nie dopuszczały, iżby władcą możnym i panem

będąc życia i śmierci podnosił się w pychę i hardość. Daleki wszelkiego

zbytku, wystawności, dumy i nadużycia, aż do zgonu okazywał się dla wszyst

kich ludzkim i łaskawym. Niskiego rodu swego nigdy się nie zapierał, owszem

poczytywał to sobie za największą zaletę i chlubę, że z poziomego stanu

zdołał wynieść się tak wysoko i osięgnąć godność książęcą.



WIEK IX. 69LESZEK III.

Leszek zostawia syna, godnego siebie następcę, Leszka trzeciego ; a ten wreszcie

jedynego i prawego dziedzica państwa Popiela, pobocznych zaś synów dwudziesta,

których pod jego zwierzchność poddaje, odkazawszy im za życia pewne ziemie

i powiaty.

Rządca sprawiedliwy i skromny, panował Polakom Leszek drugi

przez lat wiele zwycięzko i szczęśliwie, i w sędziwej dopiero starości, stra

wiony wiekiem, życia dokonał. Twierdzą niektórzy, że ten Leszek w wojnie

prowadzonej z cesarzem Karolem Wielkim, zwyciężony zginął. Jak bowiem

wyczytuję, prawi o nim Marcin Gallus (Gallicus), „że w roku 805

„cesarz Karol wyprawił syna swego Karola do Polski, który spusto

szywszy kraj cały, zabił Lecha, książęcia tej ziemi, a za powrotem zastał

„ojca w lesie Woszego, zabawiającego się łowami". Zkąd pokazuje się,

że Polacy pod ów czas, i wprzódy jeszcze, wojowali z cesarzami i królmi

postronnemi ; lecz w których leciech, jaką koleją i szczęściem, lub za jakich

to było książąt, wiedzieć' nie można, a to dla braku pisma, którego Polacy

w owych czasach pogańskich jeszcze nie znali. Czyli więc Leszek zszedł

śmiercią przyrodzoną, czy przygodną, to pewna, że zostawił Polakom dzie

dzica, syna jedynaka tegoż imienia, Leszka trzeciego. Ten dla znako

mitych czynów i zasług ojca godnym był uznany następstwa na stolicę

ojcowską. A że przodkowi swemu, wyuczony jego przykładami, bynajmniej

w dzielności nie ustępował, tak głośno zatóin cnotą i chwalebnemi czyny u

swoich i obcych zasłynął, że raczej zdawał się go przewyższać, niżli mu wy

równywać. W wojnach po wiele kroć z sąsiedztwem pogranicznym toczonych

uświetnił przeważnemi dzieły i podniósł imię narodu Polskiego; a w nie

których częściach kraju lud chwiejący się w wierności i wszczynający za

mieszki przezornóm staraniem i tęgością rządu ujął w kluby i rozruchy

uśmierzył. Nowe nadto krainy orężem swoim zdobył i do swego państwa

przyłączył. Od Pannonów, których pod ów . czas Italowie i Grecy

napastowali wojną, często do objęcia dowództwa wielkiemi prośbami i podar

kami zapraszany, porażał zwycięzko ich wrogów, i obronił P a n n o n i ą (która

także krajem jest Słowiańskim) od płacenia Grekom i Italom da

niny, swoją i wojska swego walecznością, równie jak sztuką wojenną, z której

słynął. Z żony prawej jednego tylko miał syna, któremu było na imię Popiel

(Pompilius). W spodziewaniu, że ten będzie jego następcą, wychowywał

go starannie, używszy ku pomocy mistrzów i dozorców, dla ćwiczenia mło

dzieńca w dobrych obyczajach i nauce. Z kilku zaś nałożnic dwudziestu spło

dził potomków, samych synów, jako to: Bolesława, Kazimierza,
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Władysława, Wratysława, Oddona, Barwina, Przybysława,

Przemysława, Jaxę, Se miana, Ziemowita, Ziemomysława,

Bogdala, Spicygniewa, Spicymira, Zbigniewa, Sobiesława,

Wizymira, Czestmira (Czesimirum) i Wisława. Obawiając się

zaś Leszek, aby po jego śmierci o władzę i ojcowiznę nie było między

synami zatargów i krwi rozlewu, Popiela, syna prawego, ustanowił głową

królestwa i panem ; innych zaś pobocznych poddał jego zwierzchnictwu i wła

dzy, i zobowiązał ich przysięgą, aby mu we wszystkiem byli .posłusznymi, a

rząd jego i przełożeństwo uznawali. Podzielił zaś między owych dwudziestu

synów wszystkie kraje nadmorskie, ziemie Slawów, Eugian, Polabów,

Obotrytów, Warazów i Kaszubów, rościągające się ku Misnii, West

falii, i wodom Oceanu, tudzież wszystkie dzierżawy Polskie czyli Słowiańskie,

leżące między rzekami Łabą (Albis) i Hawelą (Habela) i każdemu

osobną wyznaczył dzielnicę. Ci z władzą panujących rządząc niemi przez czas

długi, pozakładali liczne stolice i grody, miasta i zamki, którym własne po-

nadawali nazwiska: a chociaż je w czasach późniejszych Teutonowie opa

nowali i do dziś dnia dzierżą, zachowały się przecież nazwy pierwotne miast,

grodów, i inne miejscowe, acz na Niemieckie przerobione, jako to: Buków

(Bukkow), Dobin, Brema, Mikelburg, Lunemburg, Aldem-

burg, Raceburg (Raczesburg), Sigeburg, Plunen, Slezwik,

Iłow, Zwerin, Malechow, Rostok, Kuczyn, Werlem, i. t. p.

Przeszły zaś rzeczone ziemie i powiaty Słowiańskie wraz z grodami i mia

stami w posiadanie Sasów, Westfalczykó w , Holendrów, Fryzów

i innych narodów Niemieckim językiem mówiących , a książęta owych

krajów, dostojnicy, panowie i szlachta ustąpili za czasem Niemcom, albo

od nich wytępieni zostali. Naostatek Ni klot książę Słowiański, z dwoma

synami, Przybysławem i Warcisławem, uległ przemocy Henryka

Lwa, książęcia Saskiego. Jednakże po wsiach i osadach włościańskich

mieszkają do dziś dnia Słowianie rolnicy, nie innym jak tylko Polskim

mówiący językiem, lubo zepsutym i wielce zmienionym przez mieszaninę i spo

łeczeństwo tak z sąsiedniemi jako też innemi językami, i mieniącą się różność

narzeczy.

0 zamkach pobudowanych przez dwudziesta synów Leszka: ikad jasno widzieć,

jak daleko niegdyś rościągały się krainy Polskie, które teraz Niemcy posiadają,.

Wspomniawszy synów Leszka z pobocznego łoża, nie mogę zamilczeć

o ich księstwach, posiadłościach i miastach, które oni założyli i osadzili, aby

potomni Polacy wiedzieli, ile naród Niemiecki uszczuplił krajów Polskich,
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gdy wszystkie owe ziemie i powiaty Niemcy pod swoje zagarnęli panowanie,

lubo po włościach i osadach wiejskich jeszcze dotąd utrzymuje się ród i ję

zyk Słowiański. Bolesławowi więc, najstarszemu z synów pobocznych

Leszka, Barwinowi i Bogdalowi wyznaczone było Pomorze dolne;

Kazimierzowi i Władysławowi Kaszuby, Jaxie i Semianowi

Serbia, Wratysławowi Rascya (Bania); Przyby sławowi, Czest-

mirowi i Od donów i Dytywonia"(Ditivonia), teraz Holzacyą

zwana ; Przemysławowi, Ziemowitowi i ZiemomysłowiZgorze-

lica, która z niemiecka zowie się teraz Brandeburgią; innym zaś nie

które w tych krajach dzielnice, z dodatkiem puszcz leśnych i borowisk. Za

łożył zaś Wisław gród Międzyborze, zwany teraz Magdeburgiem;

Sobiesław gród Dalen, który dziś Dalembergiem zowią; Wizymir

zamek i miasto na brzegu morza północnego, nazwane od jego imienia Wi-

zmar (Viszimiria), które i dotąd tern imieniem mianują. Inni, jak wia

domo, następujące wystawili grody: Brzemię (Bremę n), gród na pogra

niczu Westfalczyków i Fryzów położony, a ztąd tak nazwany, że brze

mię nieprzyjaciół wstrzymywał, brzemię bowiem w Słowiańskim języku

znaczy ciężar. Lunę, gród zwany teraz Lunborgiem, leżący na skale

bardzo wysokiej, którą zewsząd szerokie płaszczyzny otaczają, zkąd też nazwę

swoję otrzymał; Słowianie bowiem zowią luną blask księżyca przyświe

cającego w nocnej porze. Zamek i miasto Bukowiec, od Niemców przezwa

ne Lubik, acz Słowianie w pobliżu mieszkający po dawnemu je zowią. Ra-

cibor (Raczibor) tudzież Zweryn i Lubow, który że miał być zało

żony od jakiegoś Miklona, Niemcy nazwali go Mikelburgiem,

a książąt w nim panujących Mikelburgskiemi; od pól zaś przyległych

i nader obszernych zwany jest Magnopolem, wyrazem złożonym z dwóch

różnojęzykowych , Łacieskiego i Słowiańskiego. Iłów (Gilów) od iłowa-

tości ziemi; Rostoki, od wylewu i roztoku wód; Werlę, od srogo-

ści; zamek Zwanowo od wołania czyli zwania, zwać bowiem znaczy po

Słowiańsku wołać; Ostrów, od wyspy i ostrowu, na którym stoi. Niemniej

Cieszyn (Theschin), Marlowo, Bolel,Trzebieszowo, i wiele in

nych miast i miasteczek , zamków i grodów, które od owych dwudziestu sy

nów Leszka, tudzież ich synów i wnuków, ponad oceanem Sarmackim

i morzem północnćm, między jeziorami, wyspami i puszczami, pobrzeże to

otaczającemi , założone zostały, a które dla obfitości kraju i zysków nadmor

skich zaludnia wielka liczba mieszkańców, zkąd też ze wzrostem ludności no

we i nader liczne w tych stronach pobudowały się miasta. Że bowiem mniej

tu ku północy dopiekają skwary słoneczne, a zima raczej śnieżna i mroźna

panuje, tern więcej przeto okolice te sprzyjają zdrowiu ludzkiemu i rozradza-

niu się tak ludzi jako i roślin.
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Popiel, syn Leszka, po śmierci ojca odziedzicza koronę królestwa, braciom zaś

swojej władzy uległym zatwierdza wydzielone posiadłości. Stolicę królewską

z Gniezna przenosi do zbudowanej przez siebie Kruszwicy, gdzie błogiego uży

wa pokoju, a nareszcie, nic nie zdziaławszy ważnego, i zostawiwszy syna je

dynaka, umiera.

Bozporządzeniom Leszka trzeciego, jakie był za życia względem synów

swoich wydał, we wszystkićm stało się zadosyć. Prawy bowiem syn jego Po

piel, za zgodnóm braci i wszystkich panów zezwoleniem , po śmierci ojca

królem i jednowładcą Polski uznany i ogłoszony, od swych dwudziestu

braci zrodzonych z nałożnic, według przysięgi swojej i ojcowskiego nakazu,

hołd należnej uległości i posłuszeństwa odebrał. Zapewniwszy sobie więc Po

piel władzę, pozwolił wszystkim dwudziestu braciom objąć dzielnice od ojca

Leszka im wyznaczone, któremi oni według przymiotów swych i zdolności

odtąd zarządzać poczęli. Wstąpiwszy na królestwo, sprzykrzył sobie niezadłu

go okolicę górzystą, w której miasto Kraków leży, a zatęsknił do równin

płaskich i otwartych. Stolicę przeto państwa z zamku i miasta Krakowa

przeniósł do Gniezna, kolebki dawnych książąt Polskich, gdzie poprzedni

cy jego mieszkali. Ale i to siedlisko nie więcej mu przypadło do smaku.

Chcąc zatóm potomności zostawić pamiątkę panowania swojego, na płaszczy

źnie rościągłej i podającej widok daleki, ponad bagnami i jeziorami nowy za

łożył zamek i miasto, które nazwał Kruszwicą, i w którćm stałe obrał

sobie siadło, przeznaczając je na główną państwa swego stolicę. Zaczóm wkrótce

to miasto, zaludniwszy się znaczną liczbą kupców i mieszkańców, nabrało

wzrostu i zakwitło, tak że między miastami ówczesnemi w Polsce poczesne

zajęło miejsce. Ilekroć zaś Popiel podnosił oręż dla odparcia napaści i na

jazdów nieprzyjacielskich, albo prowadzenia wojny z postronnymi, zawzdy bra

cia nieśli mu osobiście swą pomoc, łączyli z nim wszystkie siły swoje, i nie

wprzódy powracali z wyprawy, aż po zupełnej porażce nieprzyjaciela, albo

zakończeniu wojny chwalebnym i uczciwym sojuszem. Żadne jednak dzieło zna

komite, żaden czyn bohaterski nie uświetnił, jak wiadomo, panowania Po

piela; nie umiał on bynajmniej odświeżyć sławy ojca i dziada, ani roztro

pnością . w zarządzie państwa , ani dzielnością w rozszerzeniu jego granic.

Przestawszy na utrzymaniu dziedzicznych posiadłości, i wychowawszy jedynego

syna z prawej małżonki, któremu dał własne imię Popiela, nie zapędzony

jeszcze w lata, ale zużyty i na siłach upadły, w chorobie życie zakończył.

Znano go człekiem bojaźliwym i podejrzliwym. Inne wreszcie wady można mu

było przebaczyć, ale w tom był zdrożny i dziwaczny, że czy-to z wrodzonej

ułomności, czy z przeczucia swej późniejszej przygody, w każdóm uniesieniu,
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klnąc się i zarzekając, bluźnił przysłowiem : żeby mnie myszy zjadły! co się

następnie za Boskićm dopuszczeniem ziściło. W łacińskim języku zwany był

Cinereus, w niemieckim O ss er ich. Panować" miał w Polsce przez lat

wiele, sprawując rządy jedynowładne, około roku Wcielenia Pańskiego ośmsetnego.

-

Jak bracia przybywszy do Popiela, i zastawszy go juź bez życia, syna jego

Popiela obrali za pana, i starali się, aby rzecz publiczna jak najlepiej była

sprawowana.

Zasłyszawszy o słabości Popiela owi dwudziestu bracia, na pobrzeżu

morza północnego, Kaszubach i Pomorzu dolnem, posiadający swoje

dzielnice, wybrali się spiesznie z swoich właści książęcych, i zjechali do Kru

szwicy dla odwiedzenia chorego brata, ale zastali go już dniem wprzódy zmar

łego. Śmiercią jego zasmuceni głęboko, opłakali go rzewnemi łzami, zwłoki

według zwyczaju pogrzebali w miejscu przystojnym i oddali im cześć należną.

Taka zaś w nich wszystkich okazała się miłość, taka wierność i życzliwość

ku jedynemu synowi, którego Popiel zostawił, że chociaż snadno im było,

za zgodą przedniejszych panów, pod pozorem opieki nad nieletnim jeszcze

bratankiem, rządy państwa ogarnąć, dalecy przecież zazdrości i chciwej pano

wania żądzy, woleli przy nim, acz małóm i nieudolnym pacholęciu, zostawić

władzę, niżeli część jej choćby najmniejszą sobie przywłaszczyć. Zaczem nie

czekając lat sposobniejszych i źralsżej pory młodzieńca, zaraz go na stolicy

królewskiej posadzili, i jak ojcu jego zobowiązali się byli przysięgą, złożyli

mu hołd wierności i posłuszeństwa. Nadto kilku z nich, którym inni bracia

zlecili tę powinność, wzięli na się załatwianie w pewnych czasach spraw

ważniejszych, i słuchanie sporów przed Popiela wytaczanych; przesiadując

w stolicy, wydawali w jego imieniu wyroki i postanowienia, pókąd nie do

szedł pełnoletności, czyniąc to chętnie i z powolnością, w nadziei, że im kie

dyś bratanek Popiel domierzywszy lat męzkich , za łożone dlań w dzieciń

stwie prace i życzliwe usługi, wdzięcznym i miłościwszym się okaże.

0 niecnych obyczajach Popiela, i jak żona jego łudzącemi pieszczoty uczyniw

szy go słabym i zniewieściałym , sama zagarnęła rządy państwa, i dwóch sy

nów na świat wydała.

Lecz gdy Popiel młodszy pod bacznym i troskliwym stryjów dozorem

przyszedł do wieku dojrzalszego, i usamowolniony władzę z ich rąk odebrał,

zaraz począł zbaczać z drogi prawej, porzucając obyczaje przodków, a takie-

l Długosz Dzieje Paliki. Ki. I. 10
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mi tylko zajmując się sprawami, które z cnotą bynajmniej się.. nie zgadzały.

Wydany na wszelakie zdrożności i bezprawia, stał się nikczemnym i wystę

pnym. Żadnego w sobie nie okazywał przymiotu szlachetnego, ani dowodu

cnoty, zamiłowania uczciwości; żadnym nie zalecił się czynem godnym wa

lecznego męża i książęcia; trawił raczej dni na gnuśnej bezczynności, obżar

stwie i pijaństwie. Nie zasiadając do rady z swą starszyzną, lecz goniąc

ustawnie za nieprzystojną zabawą i rozpustą, zajmował się urządzaniem bie

siad, przeciągłych pijatyk, hulanek i tańców. Obojętny na wszystko, co. było

uczciwe i chwalebne , rad pilnował wianeczków a nie broni , w towarzystwie

kobiet, których zabawiał się rozmową, a od społeczeństwa mężów, a zwłaszcza

ludzi rozsądnych i wytrawionych, stronił jak od nieszczęścia i zarazy. Ztąd

zawziętość nieprzyjaznych sąsiadów, ujęta niegdyś w kluby dzielnością i prze

zorną radą dawnych książąt, ożyła wkrótce, poczuwszy słabość i nikczemność

nowego króla Popiela. Uderzywszy więc zewsząd napaścią, zsyłaną nań

z dopuszczenia Bożego, w odpieraniu wojen poczynał sobie trwożliwie i zuie-

wieściale, zajęty zwykłą i nałogową rozpustą: za czem poszło, że nieprzyja

ciele ufni w swoje siły, chociaż niekiedy mniej przeważne, porażali go w bi

twach i zwyciężali. Sam bowiem Popiel, nie skory do stawienia kroku,

gdzie orężem trzeba się było rozprawić, a pierwszy zawzdy do odwodu, nie-

męztwem swojóm pociągał innych za sobą i narażał na niebezpieczeństwo

śmierci i niewoli, albo sromotnej ucieczki. A jeśli za jego panowania powio

dły się niektóre wojny szczęśliwie, nie było to jego dziełem, lecz zasługą

ówczesnych naczelników i wodzów. Ilekroć bowiem na zebraniu starszyzny na

radzano się o odparciu wojny albo stoczeniu bitwy z nieprzyjacielem, nigdy

nie używano go do rady, uchodził on albowiem za niezdarę, do którego przy

wiązane było zawdy nieszczęście. Nie tylko więc stał się celem pogardy, ale

i pośmiewiska, równie u swoich jak u obcych. A że szpetne, do tego wytarte

i rzadkie miał na brodzie włosy, ztąd brzydki, acz nierównie brzydszy przez

swoje obyczaje sprośne i pochopność do wszelakich występków, pogardliwie od

swoich przezwany był Chwostkiem (Chosthsko), to jest nikczemną,

szpetną i wytartą miotłą. W wojnie gnuśny i bojaźliwy, a w każdej sprawie

ciężki, podał się równie w ohydę swą przedajnością , nie będąc i z tej miary

zupełnie czystym. Wyswatano go i ożeniono z księżniczką Niemieckiego rodu,

powabioną z sąsiedztwa, niewiastą znakomitą rodem, rzadką udatnością wiele

kobiet ówczesnych przewyższającą, ale jak zwykle ta płeć bywa, przystępną

wielu przywarom, a zwłaszcza dumie i chciwości. Stryjowie i panowie Polscy

połączyli z nią Popiela w tym zamiarze, aby sprośne obyczaje męża zmie

niła i poprawiła. Aliści ona ponętami pieszczot niewieścich potrafiła go tak

podbić i usidlić, że dorwawszy się rządów i spraw królestwa, więcej sama niż

on rozkazywała. Cokolwiek postanowionem być miało, nie wprzód przechodziło
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w uchwałę, aż gdy jej zdaniem i powagą zostało stwierdzone. Obdarzyła

wreszcie małżonka dwoma wydanemi na świat potomkami płci męzkiej ; któ-

ra-to płodność zjednała jej u króla i starszyzny panów większe jeszcze po

szanowanie, wnoszono bowiem, że tak z powodu nierządnej miłości męża, ja

ko też przyjścia z niej na świat synów, powaga jej ciągle trwać miała. Odtąd

więc coraz śmielej podnosząc głowę, niepomna płci swojej, obojętna na uszczer

bek i zniewagę prawa, ogarnęła sama przez się władzę najwyższą, i dowolnie

rządziła państwem. Umysł zatóm króla, z przyrodzenia gnuśny i nikczemny,

pochopniejszym uczyniła do wszystkiego złego. Napróżno panowie przedniejsi

zdrowsze przynosili rady. Onym zaś synom książęcym nadano imiona poprze

dników: jednemu Lech, drugiemu Popiel.

Jak żona Popiela, oburzona na stryjów ustawicznie go karcących, namawia

i podżega męża, aby ich trucizną ze świata zgładził.

Stryjowie zatem Popiela drugiego, widząc i z codziennego przekony-

wając się doświadczenia, że bratanek ich bezkarnie puścił się na wszelkie

swawole i zdrożności, a ztąd równie u swoich jak u obcych stał się przedmio

tem pogardy i urągowiska, często na osobności, często jawnie przed światem,

przestrzegali go, błagali, zaklinali na dziada i ojca popioły, aby taką oby

czajów sprosnością i dziwactwem narowów im i domowi swemu nie czynił sro-

moty, przedstawiając mu, dowodząc mnogiemi przykładami, grożąc nareszcie,

żc nie tylko bóstwo, ale sami poddani nie omieszkają w jakikolwiek sposób

położyć tamy jego ślepym i zdrożnym postępkom; zapowiadali mu często utra

tę królestwa, nie bez ostrych wymówek, że jego sprawy tak dalece odstępo

wały od rad zbawiennych, których mu udzielali. Ale z wrodzoną P o p i e 1 o w i

wtóremu przewrotnością połączyła się inna jeszcze niecnota, przewrotność żo

ny, którą był pojął z rodu książąt Niemieckich, a która umysł jego tak sła

by i do złego pochopny na wszelkie ośmielała występki. Widziała ona, że jej

■ mąż popadł w nienawiść równie u wyższych jak u niższych, bogatszych jak

i uboższych: obaAviając się zatem, aby panowie możniejsi, sprzykrzywszy sobie

jego rozwiązłość i zniewieściałość, nie targnęli się na odjęcie mu władzy, wy

pędzenie go lub zgładzenie ze świata, a w jego miejsce nie powołali którego

z stryjów, to jest książąt na pólnocnóm pobrzeżu panujących, i żeby nie przy

szło, jej potomstwu, dwom synom z Popiela urodzonym, tułać się potóra na

wygnaniu ; pracowała nad mężem we dnie i w nocy, ponętami pieszczot nie

wieścich umysł jego ujmując, skłaniając i zniewalając, aby zgładził ze świata

i pozbył się swoich stryjów. „Ani ty (mówiła) ani synowie twoi, mający po

„tobie dziedziczyć, nie są bezpieczni, pókąd stryjowie żyją. Nie panujesz
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„ spokojnie, bo panowanie twoje chwilowe jest i zagrożone: ilu bowiem stry

jów, tylu zdradliwych masz nieprzyjaciół, czyhających na wydarcie tobie

„i twemu potomstwu władzy. Przemawiają do ciebie serdecznie i po przyja

cielsku , albo obciążają cię upomnieniami , nie szczędzą skarg i wyrzutów,

„obiecując pomoc jak najżyczliwszą. Wszystko to czynią chytrze i podstępnie,

„i nastawiają zdradzieckie sidła, aby cię podać w większą u ludu pogardę

„i nienawiść. Chwalą się, że nad tobą nie stryjowską ale ojcowską raczej

„mają opiekę; śmiałem domaganiem się wzajemności nazbyt wiele od ciebie

, żądają; często nie królem, nie władcą panującym, ale swojej woli mienią

„cię utworem. Usiłują sami tobą kierować, nie żeby cię uczynić lepszym i ro-

„zumniejszym, ale na większą raczej wystawić ohydę ; dlatego w ustawicznych

„wymówkach przypominają ci cnoty, czyny i zasługi przodków. Wciągają cię

„do wojen już-to zaczepnych, już odpornych, żeby cię jak najprędzej zgubić:

„wszystek też swój rozum i dowcip na to wysilają, nad tem pracują i myślą,

„aby ciebie i potomstwo twoje wygubiwszy, sami po tobie zagarnęli rządy.

„Od ciebie więc zawisło, panem -li czy cudzym niewolnikiem, sławnym czy

„u wszystkich ohydzonym, szczęśliwym czy nędznikiem być wolisz. Jeżeli ro-

„zum i jakakolwiek przezorność tobą rządzi, jeśli własny i dzieci twoich byt

„zabezpieczyć pragniesz, ockniój się i otrząśnićj z tego otrętwienia, w jakióm

„dotąd usypiasz; a nim stryjów twoich podstępy przeciw tobie się wzmogą

„i w zdradzieckiej usidlą cię matni, staraj się pozbawić ich życia — nie

„śmiesz-li albo nie zda ci się żelazem, to miasto żelaza trucizną, w czćm li

czyć możesz na wierną moję pomoc i usługę. Domowe i ojczyste bogi, cie-

„nie ojca i dziada na tron cię powołują ; wszystek lud i panowie i stany

„całego królestwa mianują cię i zowią swoim królem ; stryjowie tylko stają

„ci na przeszkodzie, i nie dopuszczają panować szczęśliwie i sławnie. Wierz

„mi, gdy ich uprzątniesz, wszystko pójdzie ci po myśli." Temi i tym podo-

bnemi namowy, do których przyłączyły się niewieście pieszczoty i przymile-

nia, wiodła go, jątrzyła i podżegała do zbrodni.

Popiel, udawszy się złożonym ciężką chorobą, przywołuje do siebie itryjów,

wyprawia w obec nich swój pogrzeb, i synów im swoich poleca.

Zniewoliły umysł małżonka rady chytrej kobiety: nagli go zatóm do

zgładzenia niewinnych stryjów, i z wielką niecierpliwością upatruje pory spo

sobnej do wypełnienia morderczego zamysłu. Powolny jej niecnym podszeptom

Popiel, udaje jakoby w ciężką zapadł chorobę, kładzie się w łoże, niby

słaby i umierający, i śle do stryjów gęste listy i posły, zaklinając ich, żeby

jak najrychlej do niego pospieszyli i wysłuchali jego wolą ostatnią, nim życie
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zakończy. Gdy ci z zwykłą dlań gotowością i przychylną chęcią przybyli,

Popiel w obecności królowej i zebranych panów tak mówił: „Przeczuwając

„;£ natchnienia bogów, że zgon mój się przybliża, i z tej niemocy, którą zło

conym mnie widzicie, nie zdołam już więcej powstać, osądziłem za rzecz po

trzebną wezwać was, najmilsi stryjowie moi, aby za mądrą poradą waszą,

„której słuchać nawykłem, postanowić przed śmiercią o przyszłóm panowania

„następstwie ; a jako z łaski waszej piastowałem królewską władzę, abym dzie

dziczył ją równie w potomstwie mojem, z pomocą waszej wiernej i niezmien

nej życzliwości. Będę się raczej za obecnego niżeli znikłego z pośród was

„poczuwał, jeżeli z wami społem odprawię mój obrząd pogrzebowy, i ^)kąd

„ta reszta tchnienia jeszcze się we mnie kołace, ujrzę, jaka jest wasza ku

„mnie miłość, i jak z uczucia ludzkości i pokrewieństwa okażecie mi to przy

wiązanie po mojej śmierci, kiedy już z wyroku losów schodzę ze świata, i nie

„wolno rai dłużej z wami pozostać. Wyświadczcież mi to za życia, co zamie

rzacie uczynić po moim zgonie; byłoby bowiem największą niezbożnością,

„odmówić tego żyjącemu jeszcze przyjacielowi, czego nawet nieprzyjaciel nie

„zwykł odmawiać po śmierci." Miesza z tą mową łzy, jęki i wzdychania,

chytrze udane, i tające raczej zgrozę obrzydłego podstępu, niż prawdziwóm

powodowane cierpieniem. A jakoby silnie wzruszony, i dla ciężkiej niemocy

mówić nie mogący, płaczem i łkaniem przerywane roni słowa bez ładu. Po

tak uprzejmej. i miodową słodyczą zaprawionej mowie, wszystkich serca prze

niknął żal głęboki, i w całym domu królewskim rozległy się rzewne szlocha

nia. Słychać z jednej strony narzekania prawdziwe, z drugiej zmyślone; ci

wydają smutne westchnienia, owi żałobliwie jęczą, biją się w piersi i uderza

ją w dłonie; dziewice rwą włosy, niewiasty poważne kaleczą sobie twarze

i rozdzierają szaty. Powiększał zaś żale powszechne obłudny i od zdrad pu-

nickich chytrzejszy jęk królowej, która z udaną rozpaczą raz męża, drugi raz

stryjów, to znów panów przytomnych z płaczem obchodząc, tuliła się w ich

objęcia i bolesnemi skargi wszystkim łzy wyciskała. Tak wielki w ów czas

cały dom smutek ogarnął, że jak wieść niesie i stwierdzają podania, acz po

dobno niema w nich prawdy, jakieś nawet posągi spiżowe zdobiące zamek

królewski na tak rzewliwe płacze i narzekania łzawym potem spłynęły, a to

obficiej niż na martwych dopuszczać można wizerunkach. Na rozkaz króla

Popiela, poczyna się wspaniały i hojnym urządzony nakładem obchód ża

łobny, i co słusznie nazwanoby dziwactwem, pogrzeb żyjącego człowieka.

Każdy z stryjów i panów obecnych o tyle kwapił się z okazaniem swojej czci

i miłości, o ile pragnął zaskarbić sobie względy króla, który przypatrując się

wszystkiemu, temi okazami mierzył każdego z nich przychylność. Po zakoń

czeniu żałobnego obrzędu, zabobonnym, jak ówczesne niosło pogaństwo, oby

czajem, zastawiono hojną biesiadę i raczono każdego z wielką uczciwością.
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A gdy się uczta skończyła, i nieco nawet żalu sercom ulżyło, król Popiel

każe stryjów prowadzić do siebie, dając niby poznać, że w milem ich towa

rzystwie i słodkiej rozmowie zgon nie tak mu będzie straszny. Zobaczywszy

zaś królową, zdradlhve łzy roniącą, temi ją pociesza słowy : „Pocóż, droga

małżonko, smetnemi zalewasz się Izami ? przecz narzekasz i w gorzkim upa

dasz żalu? Czy się lękasz stanu wdowiego? Wierzaj mi, póki żyją ci, których

zostawiam opiekunami twego sieroctwa, nie ucisną cię żadne dolegliwości ;

przy nich wyobrażaj sobie że ja żyw jestem i przytomny, uważaj każdego za

ojca, każdego bowiem, tak ze stryjów bliskiem pokrewieństwom ze mną złą

czonych, jak i z panów przedniejszych, z którymi obecnie się rozstaję, bła

gam i zaklinam, aby pamięć moja żyła dla nich w tobie i wspólnem potom

stwie naszóm, i aby sami nie przepominali, że im ciebie i dzieci moje, cząstkę

ciała mego i połowicę duszy mojej, w spadku zostawiam". Powstają stryjowie,

powstaje i starszyzny poważne grono, i każdy Avedlo możności pomoc swoję

małżonce i synom Popiela jak najchętniej przyrzeka, zaklinając się i przy

sięgając, że rychlej śmierć poniosą, niżli w czómkolwiek dopuszczą krzywdy

królowej albo jej synom. Każdy bowiem w prostocie i szczerości serca wyrażał

to co myślał, chcąc okazać gotowość SAvoję do poświęcenia się dla króla i kró

lowej. Nie mogli zaiste wiedzieć ani domyślać się, że obojga płacze i jęki

były tylko ndane, a żadnóm wcale nie spowodowane cierpieniem. Stryjowie,

wodzowie i panowie Polscy, usiłując z swej strony koić żal «i hamować łzy

rzewne króla i królowej, które zdawały się tak szczere i niewinne, upewniają,

że o królewicach, to jest Leszku i P o p i e 1 u , którzy jeszcze nie wyszli

z lat chłopięcych, po śmierci króla Popiela baczne i troskliwe jak o wła

snych dzieciach mieć będą staranie, iżby książęta nie pragnęli lepszych rodzi

ców opieki; i że tę cześć i uległość, to wierne przywiązanie, jakie zwykli

okazywać ojcu, przeniosą na pozostałych synów. Popiel udaje .wzruszenie

i wstępującą do serca wielką pociechę, a roniąc łzy kłamliwe, które mu wiel

kość raczej zbrodni wyciskała, dziękuje wszystkim pospołu, a potem wzywa

każdego z osobna po imieniu, i wśród uścisków i ucałowań zdradliwych za

klina, iżby danego słowa dotrzymali, a wytrwali w poprzysiężonej wierze.

A gdy już zbliżała się niby chwila skonania, z płaczem poleca im swoję mał

żonkę królową i dwóch synów zrodzonych do następstwa.

Popiel zgładza swoich stryjów trucizną..

W ciągu tych rozmów słońce poczęło blask swój usuwać z niebokręgu,

a Popiel skończył już grę całą kuglarstwa, które przebiegła żona jego dla

podejścia stryjów i panów wymyśliła. Stryjowie też i panowie dopełniwszy
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tego wszystkiego, co przy umierającym lub zmarłym książęciu czynie' się

zwykło, czekali, według upewnienia o objawionym bogów wyroku, ostatecznej

zgonu chwili.. Wtedy Popiel, na pożegnanie niby z stryjami i starszyzną,

każe przez sługi podać sobie miodu, aby przy ostatnim uścisku zatwierdzić

spełnieniem czary umówione z nimi przymierze. Miał zaś puhdr złocisty,

.przemyślną i pracowitą robotą ryty misternie, a podstawiony zręcznie przez

królową, w którym napój, acz w nie wielkiej ilości podany, pienił się i bu

rzył, tak iż z polowy naczynia występując z szumem do góry, po zdmu-

ęhnieniu piany opadał i wracał stopniami do równowagi, jak to widzimy na

wrzącym ukropie, gdy się z pod niego ogień usunie. Napój śmiertelny, wsą

czony do tego puhara, podano najpierwej królowi Popiel owi, aby go

.pokosztował, a drudzy uważali za czysty i zdrowy. Król udaje, jakoby pił

do obecnych panów, a zdmuchnąwszy pieniste bełty, podnoszące się ze środka

naczynia, wypróżnia je na pozór; rzeczywiście ani dotknął się usty, a tem

mniej pokosztował napoju; pozostałą zaś połowę, która mocną zaprawiona

była trucizną, każdy z stryjów dając pocałowanie królowi, spełniał po kolei.

Gdy już w ten sposób połknęli wszyscy jad morderczy, udając znowu król,

że rozmową ich miłą i nieco przydłuższą rozmarzony zasypia, a w rzeczy

samej obawiając się, aby który z nich w jego obecności nie skonał, każe im

oddaliC się z komnaty. A wtem trucizna poczęła działać, żreć i trawić wnę

trzności mężów niewinnie na śmierć potępionych, którzy nagle wpadli w go

rączkę i obłąkanie. Wielu wzięło ich za pijanych, innym zdawało się, że

poszaleli. Gdy wreszcie jad zabójczy doszedł do głębi i samego źródła żywo

tności, strawił i wśród srogich męczarni jeszcze przed nocą dokonał wszystkich,

którzy owego miodu byli pokosztowali. Szpetne rozsadzanie ciał, chociaż już

martwych, okazywało jawnie, że poumierali z otrucia. Jakoż padło zaraz po

dejrzenie i wydało się, że Popiel zdradziecko zatrutym miodem stryjów

popoił, i rozżalonym niewcześnie jego bliską śmiercią morderca sam śmierć

przyspieszył, zgubną dla niego, zgubną dla ojczyzny i całego rodu, i wolał

usłuchać namowy swojej żony, i dumy własnej podszeptów, niżeli głosu przy

rodzenia, praw Boskich i ludzkich. Zdjęty bowiem chciwością ogarnienia kra

jów, które stryjowie posiadali, poduszczony chytremi namowami małżonki,

drugiej Jezabeli, sam podobien Ach ab owi, postanowił swoich krewnych

tak bliskich wyzuć z ich dzierżaw i ojczystych siedzib, bez względu na wspól

ność rodu, na własną ohydę i sromotę, na Boga krzywd mściciela, w którego

nie wierzył sprawiedliwość, ujmującą się rozlania krwi niewinnej, a mającą

go ścigać za pomordowanie stryjów. A tak zmyśloną cnotę zmieniwszy nagle

w najsroższą nieludzkość, na rodzonych stryjów swoich wymierzył zamach

morderczy, i póty nie odstąpił swego zbrodniczego zamiaru, póki go za pod-

uszczeniem złego ducha nie uskutecznił.
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Jak Popiel nie pozwolił grzebać ciał pomarłych stryjów, z których wylęgłe

myazy pożarły go w Kruszwicy wraz z żoną. i dziećmi.

Gdy owi mężowie zacni, chluba ojczyzny, tak niewinną i litości godną

padli śmierci ofiarą, żal wszystkich serca ogarnął : ale ciche tylko z ich łona

podnosiły się westchnienia, jawną bowiem nie śmiano narzekać- skargą, gdy

każdy lękał się okrutnika, iżby podobnej nje użył srogości za okazany żal

nad ich zgonem. Sam morderca tylko z swą towarzyszką cieszył się i unosił

radością, czerniąc niewinnych stryjów, zgładzonych przez siebie trucizną i spo

twarzając : że zginęli cudowną niebios karą za zbrodnię, jaką przeciw królowi

i bratankowi swemu knowali; sami (mówił) ponieśli śmierć" wymierzoną na

króla i bratanka, której sobie wczora przy obchodzie żałobnym winszowali ;

i przez nię wydała się ich bezbożność", z jaką łzy roniąc obłudne i kłamiąc

życzliwość" i przywiązanie, zgon przyszły króla i bratanka opłakiwali. Nie

dość mu wreszcie było na tej dwojakiej zbrodni, zabójstwie i potwarzy, ale

z przestępstwa zapędzony w przestępstwo, nową kala się niecnotą: zakazuje

jak najsurowiej, aby nikt ciał umarłych nie sprzątał ani chował, wzbraniając

pogrzebu przyjaciołom i stryjom, których życia pozbawił; a ktoby się temu

rozkazowi był sprzeciwił, śmiercią miał być karany. Pierwszy to przykład

okrucieństwa i niesłychanej bezbożności, którą pamiętnie w swoim się wieku

odznaczył.

Leżały tedy na pował trupy niepogrzebane, a psując się i ropą ocieka

jąc wzbudzały w patrzących litość i zgrozę. Popiel tymczasem, okrutnik

śroższy od jędzy, dopuszczał się większych jeszcze występków, i na łonie

bezwstydnych roskosznic, rozpasany na najsprośniejszą swawolę, z taką bez

czelnością spełniał swoje niecnoty, jakby je miał za uczciwe sprawy, tusząc

że po zgładzeniu stryjów i przedniejszych panów, wolny od nagany, prowadzić

mógł życie swobodne, wśród wesołości, pląsów, godowania z wieńcy, roskoszo-

wania się łaźnią, pachnidłami, pijaństwem i biesiadą. Lecz ani przezorność,

ani żadna potęga ludzka nie potrafi wstrzymać ręki Boga karzącego zbrodnie

wszechwładnym swoim wyrokiem. Jakoż Bóg sam, pogromca i mściciel wsze

lakiej nieprawości, spuścił srogą kaźń na przestępcę, który napróżno chciał

się przed nią wybiegać. Gdy bowiem ów Popiel nikczemny płodzi coraz

więcej występków, zastawia biesiady, zalewa się winem i wonnościami, upaja

roskoszą, i jak drugi Sardanapal nurza cały w miękkości i rozpuście, zasko

czyła go i przygniotła na raz ciężka kara Boska. Z trupów bowiem stryjow-

skich, które okrutnik niepogrzebane porzucić kazał, mnóstwo niesłychane wy

lęgło się myszy, i te biesiadującego przy stole, oddanego zbytkom i roskoszom

Popiela, wraz z małżonką i dwoma synami, poczęły w obec zdziwionych
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domowników hurmem oblegać, gryźć zjadliwie i trapić. A chociaż żołnierze

przytomni i służba odpędzali je z największą usilnością, przecież po utrudze-

dzeniu jednych, drugie występowały zgraje. Wzięła nareszcie górę nie ustająca

w swej natarczywości chmara myszy, dniem i nocą nie dając królowi i jego

domownikom spoczynku. A gdy wszelka pomoc stawała się bezsilną, albo

odstępowała od obrony Popiela, na samych już bowiem obrońców zwracały

się zajadłe myszy, nowe przedsięwzięto środki do odporu. Zakładają dokoła

wielkie i żarem gwałtownym pałające ognie, wśród których stawa Popiel

z żoną i synami swemi, tusząc, że niemi myszy powstrzyma. Lecz jakkol

wiek mocne dopiekały zewsząd żary, myszom jednak nie stawiły zapory, i nic

Popie łowi nie pomogły. Obrawszy zatem inny żywioł ku obronie, każe się

wieźć z żoną i dziećmi na statku po jeziorze szeroko rozlanóm, aby się schro

nić w wieży drewnianej, zewsząd wodami otoczonej. Ale i wody nie były

skuteczniejsze od ognia. Przez wszystkie bowiem tonie i głębiny, po których

się Popiel przeprawiał, myszy wpław ścigały za nim z różnych stron, a

dopadłszy statku, napierały nań i spodem podgryzały. Żołnierze i majtkowie

w obawie, aby z komięgą od myszy podziuraA\;ioną nie zatonęli, zawijają do

brzegu z rozkazu samego Popiela. Ten gdy ze statku wysiada, spotyka

myszy spieszących przeciw sobie nowe hurmy, które złączywszy się z pierw-

szemi , z wodnej wracającemi pogoni , razem na króla mordercę uderzają.

Kiedy więc te i inne środki, do których się z rozpaczą uciekano, nie poma

gały, wszyscy w tej przygodzie uznali palec Boży, i odbiegli Popiela;

ten widząc się opuszczonym, wstępuje wraz z małżonką i dziećmi na wy

soką wieżę Kruszwickiego zamku, gdzie niezmierne zgraje myszy, po długióm

i natarczywóm oblężeniu, naprzód dwóch synów królewskich, w oczach ojca

i nieszczęsnej matki, nie mogących żadnej udzielić im pomocy, potóm mał

żonkę króla, okrutnicę, a naostatek i samego zdrajcę Popiela tak pogryzły

i poszarpały, że z wszystkiego ciała i członków kostki nawet, ni żyłki, ani

szczątka żadnego nie zostawiły. Tak mężobójca Popiel, wraz z swą dorad

czynią, drugą Jezabel, i dwoma synami, zginął z dopuszczenia Bożego

nowym i niesłychanym rodzajem śmierci, poniósłszy w sprawiedliwej kaźni

ofiarę cieniom zgładzonych stryjów i panów. Gdy się dowiedziano o zgonie

Popiela, ludność Kruszwicka zebrała z litością szczątki pomordowanych

przez niego stryjów i panów, które jeszcze się były nie popsuły, i złożone

razem pochowała w jednej trumnie i mogile.

Rzadki ten i zdumiewający przykład pomsty Bożej, która się spełniła

na srogim książęciu Polskim Popielu, zamieszczony jest w księgach wielu

dziejopisów, jak osobliwsze i cudowne zdarzenie. Podobnąż plagą na chorobę

wszową zginąć miał, jak piszą, Arnulf, król Franków, i cesarz August

J. Długosz Dzieje Polski. Ks. I. 1 1
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Kzymski, syn poboczny Karola Wielkiego, nie od myszy wprawdzie, jak

nasz Popiel, zjedzony, ale od plugawego robactwa, które oblazłszy go ro

jami, nie przestawało trapić we dnie i w nocy, a tocząc sromotnie ciało, aż

do żył suchych i kości, w same nawet trzewia się wżerały. Tak i Popiel,

król Polski, z małżonką swoją i dziećmi, zginął z dopuszczenia Bożego,

cięższy poniósłszy upadek niżli Faeton strącony z słonecznego wozu, gdy

zgładzeniem niewinnych stryjów chciał siebie i synów swoich wywyższyć.

Patrzcie, proszę, wszyscy śmiertelni, uważcie pilnie i z rozmysłem przygodę

cesarza A r n u 1 f a i króla Popiela, z których jednego żadna rada lekarska

od bezecnego owadu uwolnić, drugiego żadna straż i. siła od zajadłości myszy

obronić nie zdołała, tak iż obadwaj śmiercią okropną i politowania godną

w srogióm zginęli męczeństwie i ohydzie. Owad tak nikczemny, i stworzenia

tak na pozór bezsilne, nie dały się oderwać od ciała, i ani władza można,

ani skarby, korony i szkarłaty, nie starczyły na odwrócenie tej plagi. Gdyby

nie było żadnych innych pomsty i karania Bożego dowodów, mierz człowiecze

uczynki twoje a koniec twój temi dwoma tak jawnemi przykładami, a lękaj

się klęski Arnulfa i Popiela. Wyrzekłszy się pychy, czcij Boga Wszech

mocnego z całej duszy i ze wszystkich sil twoich; znoś wyższych z powol

nością, równych miłuj wzajemnie i szanuj według zasługi, dja niższych bądź

litościwym i wyrozumiałym, a dzień i noc rozAvażaj zakon Najwyższego.

Zjazd zwołany do Kruszwicy w celu obrania nowego króla, na którym jednak

nic nie postanowiono, a ztąd wszczęły się wojny domowe.

Gdy mężobójca Popiel wraz z synami swemi zjedzony od myszy z woli

Boga słusznej uległ zatracie, panowie i szlachta Polska w celu obrania

nowego króla zwołali zjazd powszechny do Kruszwicy, która na ów czas

głównym i najznaczniejszóm była miastem. Dziś została jej tylko z przeszłości

sława, gdy ledwo zachowuje nazwisko miasteczka i liche ślady wielkiej niegdyś

zamożności. Nikt podobno z dzisiejszych, patrząc na tak drobne i znikcze-

mniałe szczątki, nie uwierzyłby, że to dawna stolica państwa i grobowiec

królewski; tak wszystko już z wiekiem upadło, już pożogami zniszczało,

z mądrych wyroków Boga Najwyższego, i dla wstrętu od zbrodni popełnionej

przez Popiela. Samo bowiem miejsce, chociaż rolę ma urodzajną, podobuiej-

sze jest do pustyni, niż do ziemi od ludzi zamieszkałej. W rozpoczętych zatóni

i przydłuższych nieco naradach o wyborze nowego króla i władcy, powstały

rozmaite między wyborcami stronnictwa, niezgody i zatargi. Jedni bowiem,

osobistemi zajęci widokami, i popierani przez swoich krewnych, usiłowali we

drzeć się do władzy ; inni, przeciwni ich zamysłom, stawiali im z swej strony
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opór, uważając za rzecz niewłaściwą, iżby rodak miał między swemi piastować*

rządy. Synów zaś pozostałych po stryjach i starszych głowach, zgładzonych

przez Popiela, z wielu względów nie chcieli panowie i szlachta Polska

obierać, już-to z tej przyczyny, że ród ich niesławny wyprowadzano od nało

żnic, już dlatego, że krew Popiela stała się wszystkim obmierzłą i niena

wiści godną, już wreszcie z obawy, iżby który z nich na królestwo wyniesiony,

zwaliwszy winę na panów i znaczniejszych mężów Polskich, nie zapragnął

pomście" się śmierci ojca swego i stryjów. Gdy więc w radzie wyborców, po

dzielonych na różne stronnictwa, nie przyszło do zgody, rozeszli się z Kru

szwicy w poróżnieniu wzajemnóm, nie ustanowiwszy żadnego rządu do kie

rowania sprawami rzeczy publicznej. Tymczasem i okoliczne narody napadały

na Polskę bezbronną i nie stawiającą żadnego oporu, i pustoszyły ją orę

żem, szerząc wewnątrz kraju łupieże i zagarniając nawet niektóre ziemie pod

swoje panowanie. Sroższe jeszcze klęski dotykały panów Polskich i szlachtę,

wzajemną między sobą zwaśnionych nienawiścią, i niszczących się domowemi

wydzierstwy. Zaczóra Polska, wewnątrz i zewnątrz kołatana wojną, stała

przez czas niejaki otworom nawale ciężkich przeciwności, a narody postronne

cieszyły się i po nioprzyjacielsku karmiły tą otuchą, że królestwo Polskie,

trawiące się ustawicznemi zamieszki i ogniem domowych bojów, własną sprawą

upadnie.

Zjazd powtórnie zwołany w celu obrania nowego króla. Jak do domu Piasta,

mieszczanina Kruszwickiego, męża nieskażonej cnoty, zawitało endownie dwóch

pielgrzymów.

Panowie przedniejsi widząc Polskę od tak srogich niezgód więcej niż

od oręża nieprzyjacielskiego cierpiącą i nękaną, zwołują po raz drugi zjazd

do Kruszwicy, dla obrania sobie władcy i zwierzchnika. A gdy nań

wszystka starszyzna wraz z ludem tym celem się zebrała, porzuciwszy już

dawne zawiści i niesnaski, z konieczności samej (ostateczna bowiem królestwu

zdawała się zagrażać zguba), poczęto zgodnie i spokojnie naradzać się o wy

borze nowego pana.

Był w mieście Kruszwicy mąż pewien, imieniem Piast, tak nazwany

z przyczyny wzrostu nizkiego, a budowy krępej i silnej ; Polacy bowiem tę

część koła grubo a tępo zakończoną, która się na osi obraca, zowią w swoim

języku piastą. Człowiek obyczajów prostych i wrodzonej poczciwości, odzna

czający się prócz tego wielu zacnemi przymiotami, lecz ubożuchny, żyjący

bowiem z kawałka roli, lichym lemieszem swoim uprawianej, w ubóstwie, jak

zazwyczaj, znajdował pobudkę do cnoty. Miał on równie zacną i cnotliwą



84 WIEK IX.PIAST I RZEPICA.

małżonkę, która się zwała Rzepicą (Rzepicza), i zrodzonego z niej syna

jedynaka, żadnóm jeszcze nie nazwanego imieniem. Obadwaj zajęci uprawą

roli, żywili się wyłącznie jej plonem. Jakkolwiek poganie i bałwochwalcy,

z osobliwszą jednak i powszechnie wychwalaną ludzkością użyczali wsparcia

przychodniom, podróżnym, żebrakom, i wszystkim wzywającym pomocy, tak,

że do ich zagrody więcej garnęło się biednych, niż do ucztującej gościny

królewskiej. Zdarzyło się, że za życia jeszcze niezbożnego Popiela, od my

szy zjedzonego, dwóch pątników nikomu nieznanych, i nigdy wprzód niewi

dzianych, postaci poważnej i nader poczesnej, przyszło do Kruszwicy,

i naprzód u podwojów królewskich prosiło o schronienie i posiłek. Gdy ich

do zamku nie wpuszczono i wrota przed nimi zamknięto, udali się do domu

Piasta, gościny dla wszystkich otwartej, gdzie równie od gospodarza jak

i żony jego Rz epicy mile zostali przyjęci i z wielkiem serca wylaniem

ugoszczeni. Mial bowiem Piast w zapasie sądek miodu i utuczonego prosiaka,

które był przysposobił na uraczenie sąsiadów w czasie postrzyżyn syna jedy

naka, gdy obyczajem pogańskim przy obcięciu włosów miano chłopcu nada

wać* imię. Uradowany z przybycia gości, postanowił uczęstować ich tóm co

był na ucztę przeznaczył. Zabiwszy więc owego wieprzaka, przyrządza wedle

zamożności swojej biesiadę, zastawia stół i na skromne gody zaprasza. Sam

z małżonką swoją Rzepicą znosi warzywo i miód hojną ręką nalewa, krzą

tając się ochoczo i nalegając uprzejmemi prośby, aby nie gardzili jego chu

dobą i przyjąć raczyli szczere a gotowe na ich żądania chęci, chociaż jadło

i napitek były dość liche. A gdy goszczący podróżni wychwalali podany so

bie posiłek, błogosławiąc Piastowiz wdzięcznością i upewniając, że Bóstwo,

które cnoty nagradza, odpłaci mu jego ludzkość, spojrzą, aliści napoju w dzba

nie przybywa, tak iż sam przez się wzbierał i aż po krańcach się rozlewał.

Z porady zatóin i upomnienia gości przypożyczono od sąsiadów naczynia,

w znacznej liczbie i sporej miary. Nalewają je miodem coraz obficiej spły

wającym, dopokąd wszystkich nie napełniono. A wtóm i mięsiwo z wieprzka

zabitego tak się pomnożyło, że je ledwie na dziesięciu nieckach zmieszczono.

Ukazał się tedy jakby powtórnym dziwem cud uczyniony niegdyś przez Elia

sza w Sarepcie mieście Sydońskióm, a potóm przez Elizeusza,

z tą tylko różnicą, że w miejsce owych proroków wystąpili dwaj Aniołowie

czy Męczennicy. Zbogacony łaską i szczodrotą tak nadzwyczajnych gości, czy

nił Piast wszystko co rozkazali. Z ich przeto zlecenia, na nadchodzące gody

postrzyżyn pozapraszał nietylko sąsiadów i spółmieszkańców, ale samego nawet

króla Popiela, którego z wszystkimi razem wspaniałą ucztą ugościł, gdyż

Bóg cudownie wszystkiego przysparzał. Poczóm dwaj goście Piasta postrzy-

gli jego syna i nadali mu imię Ziemowit, a dopełniwszy obrządku, tegoż

samego dnia znikli bez śladu. Niektórzy poczytywali ich za Aniołów, inni



WIEK IX. 85PIAST.

za Męczenników Jana i Pawła, których święto obchodził kościół dnia dwu

dziestego szóstego Czerwca. Gdy bowiem Piast nawiasem ich zapytał, jak im

dzieją, i coby za jedni byli, temi nazwali się imionami. Niechaj ztąd każdy

pozna, jak Bogu Najwyższemu podoba się ludzkość' i gościnność, gdy tej cno

ty poganom nawet nie omieszkał hojną laską nagrodzie. Jakoż Aniołów mieli

u siebie w gościnie, a potomstwo ich tak się sławnie wyniosło i zakwitło, że

z krwi Piasta wyszli królowie i książęta, wyznający jednego prawego Boga,

i nieprzerwanym szeregiem dłużej jak lat siedmset po sobie następowali, od

początku aż po dziś dzień wzrastając licznem rozradzaniem się, wielkością

i potęgą. Sam Piast między najszczęśliwszemi liczyć" się może : chociaż bo

wiem był poganinem , przecież za cnotę ludzkości i gościnności otrzymał tę

łaskę, że go nawiedzili Aniołowie, jak niegdy patryarchę Abrahama, i pa

trzał na cudowne miodu pomnożenie, ile nań starczyło naczyń przypożyczo-

nych, jak owa kobieta nagrodzona pomnożeniem oleju za sprawą Elizeusza

proroka. Potomstwo Piasta z Bożej łaski dotąd kwitnie w książętach Pol

skich, którzy dzierżą Szląsk i Mazowsze, jakkolwiek blask i majestat

królewski , którym ich nadto ozdobił Bóg Najwyższy, utracili później , gdy

i sami i ich poddani obrazili go niesprawiedliwością i bezbożnością. Dziejopi-

sowie podają, iż to się stało roku Zbawienia dziewięćsetnego sześćdziesiątego

czwartego; a jak niektórzy lepiej utrzymują, dziewięćsetnego pięćdziesiątego

czwartego, kiedy rządził Kościołem katolickim papież A gap i t drugi, który

siedział na stolicy lat ośm i dni sześć.

Wybór, złożenie z stolicy i nędzna śmierć Jana XII. papieża.

Gdy Agapit drugi spoczął w Bogu, Jan XII, rodem Rzymianin,

nie wyborem prawym, ale przez ojca, przeważnego możnowładcę, Bzy mia

nom narzucony, miłośnik myślistwa, wszystek oddawał się swawoli i rozpu

ście, i nałożnice jawnie utrzymywał : przeco przez Ottona cosarza złożony

z stolicy, za nic to złożenie poczytując, mienił się ciągle papieżem. Nako-

niec, gdy z żoną pewnego Rzymianina popełnił cudzołóstwo, w sani czas na-

padniony od czarta nagle i bez spowiedzi umarł, przesiedziawszy na stolicy

lat siedm i miesięcy dwa.

Piastowi oznajmują owi dwaj pielgrzymi o przyszłym jego wyborze. Wkrótce

Piast z powszechną, radością, książęciem obrany, i mimo długiego wzbraniania

się, zmuszony jest przyjąć rządy.

Gdy tedy panowie Polscy i szlachta, zebrani w Kruszwicy, o wy

borze nowego książęcia napróżno przez wiele dni radzili i nie przychodzili do
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zgody (utrudniali bowiem ten wybór niektórzy z mocniejszych ubiegający się

0 władzę, gniewni, iż rokowanie nie szło im podług myśli), zdarzyło się, że

onej rzeszy licznie zgromadzonych wyborców zabrakło żywności. Kiedy więc

głód wszystkim dokuczał, i zanosiło się na rozejście przed dokonaniem wy

boru, dwaj goście, którzy byli wprzódy postrzygli syna Piastowego i miód

z mięsiwem rozmnożyli , wchodzą do domu Piasta, od obojga małżonków

powitani radośnie, i oświadczają, że mu zwiastować przyszli królestwo Pol

skie, że w Polsce panować będzie mnogie lata w potomstwie synów i wnu

ków swoich. Zdumionego wieścią tak niespodzianą uspokajają i cieszą, oznaj-

mując, iż panowanie otrzyma z woli Boga, której się oprzeć nie można, i że

je rozszerzy błogióm a szczęśliwem powodzeniem. Że zaś panowie i szlachta

nie tylko głód cierpieli, lecz i pragnienie więcej im jeszcze dojmujące, Piast

nauczony i zachęcony od swoich gości, wystawia naczynie z miodem, którym

się dotąd sam tylko z domownikami krzepił i strudzonych przychodniów za

silał. A chociaż wszystek ów tłum spragniony zbiegał się do jego domu,

przecież miód z małego i nader szczupłego sączony naczynia cudowną Boga

1 przybyłych gości sprawą nie tylko potrzebie wystarczał, ale wreszcie i ochotę

sprawił, tak iż wszyscy sobie podpili. Gdy sio cud tak osobliwy między ludźmi

rozgłosił, a później dowodnie się o nim przekonano, wszystkich serca jakiś

duch wyższy napełnił, i zgodną natchnął wolą, aby męża tak świątobliwego

obrać królem. A że Piast sam tylko tą cudowną wieszczbą był wskazany,

jego więc przed innymi uznano godnym panowania: i trudno wierzyć, z ja

kim zapałem wszyscy panowie i szlachta pokwapili się w przyznaniu mu tak

wysokiej godności. Jakoż nazajutrz stawają licznie zgromadzeni na placu zwy

czajnym, i Piasta jednomyślnie królem ogłaszają; a według przepowiedni,

dniem wprzódy mu objawionej, przybywszy w wielkim tłumie do chaty wie

śniaczej, człowieka średniego i męzkiego już wieku obyczajem ojczystym wzy

wają do rządów i królem mianują. Lecz im skwapliwiej nalegali wyborcy,

tóm uporczyAvioj sam obrany wzbraniał się i opierał. Nareszcie, gdy wszy

scy natarli nań prośbami , zwyciężony, więcej wszakże z przymusu niż z do

brej woli, przyjął zwierzchnictwo. Chlubniejszy to zaszczyt tak dla niego jak

i wszystkiego potomstwa, że go nie zabiegami próżności i staraniem u ludzi,

ale odznaczającą się pozyskał skromnością obyczajów i zrządzeniem samego

Boga. Witają go więc, mianują i postanawiają królem swoim, całego narodu

i wszystkiej ziemi Polskiej, nie zważając na to, że się urodził pod wiejską

strzechą i żadnego krwi szlacheckiej nie podzielał zaszczytu , a do tego bar

dzo był ubogi , gdyż zajmował się jodynie uprawą roli i bartnictwem. Gdy

więc z lichej zagrody, w której mieszkał, panowie Polscy i starszyzna pro

wadzili go na pałac królewski, wziął z sobą swoje chodaki z kory dębowej

urobione, kazał je zachować w pałacu i wszystkim potomkom swoim pokazy



WIEK IX. PIAST. 87

wać, iżby wstępując na królestwo kajali się a wyrzekali pychy i próżności,

z tóni przytomnćm w myśli wspomnieniem, że pierwotny ich rodzic z nizkie-

go stanu wzniósł się do godności królewskiej, i ztąd za szczęśliwego poczy

tany być winien, że z niego tyle świetnych wyszło latorośli, tylu mężów chwa

lebnych, królów i książąt Polskich, którzy licznie rozrodzeni aż po te czasy

kwitną.

Piast utrzymując pokój wewnątrz i zewnątrz kraju, stolicę państwa z Kruszwicy

przenosi do Gniezna. Synowcowie Popiela odmawiają mu płacenia podatków,

i mnogie na Polskę wymierzają najazdy.

Byłby Piast bez wątpienia oparł się wszelkim naleganiom wyborców,

w mniemaniu, że chyba szal jaki spowodował ich do powierzenia mu rządów,

gdyby o tćm zdarzeniu w cudowny sposób nie był wprzódy ostrzeżony od

swoich gości. Chociaż więc nie mógł wyjść z podziwienia, i długo wahał się

w swojej myśli, musiał jednak zezwolić na ten wybór, za cud jeden uznając,

że go takie szczęście spotkało, którego nigdy się nie spodziewał, a nawet nie

śmiał sobie wyobrazić. Ale ród jego stal się przez to samo świetniejszy, iż

wiedziano, w jakićm przodek najpierwszy wychował się ubóstwie. W rządzie

zaś i sprawowaniu królestwa, pobożność jego i cnota, z jaką więcej jeszcze

niż wprzódy wylewał się na dobre uczynki , chociaż był poganinem , takiemi

nagrodzona była pomyślnościami , że wrszyscy wysławiali rządne i szczęśliwe

jego panowanie. Starsi dostojeństwem mężowie i szlachta Polska, widząc w nim

osobliwszą mądrość, która zdawała się raczej darem nieba niż wrodzonym przy

miotem, byli mu we wszystkiem powolnymi, i z gotową zawsze uległością wy

konywali, cokolwiek on nakazał lub postanowił. Pod jego też sterem i zwierz

chnictwem ustały mściwe na Polskę nieprzyjaciół najazdy, uciszyły się ło

trów i wydzierców bezprawia, gdy i wrogów zawiści z dziwną sprawiedliwością

i pomiarkowaniem uśmierzał, i występnych gwałtowników słuszną karą po

wściągał. A tak, rzeczpospolita pod niecnym i okrutnym królem Popieleni,

a później, po zatraceniu jego wraz z potomstwem, wśród zamieszek domowych

między panami i szlachtą, skołatana i uciśniona, urosła znowu w siłę i po

tęgę. Zrażony zbrodnią, którą Popiel na stryjach i starszyznie swojej był

popełnił, przeniósł Piast stolicę kraju z Kruszwicy do Gniezna, na

jej dawne i pierwotne miejsce. Uważał bowiem za rzecz niewłaściwą, aby to

miasto było stołecznym i przeznaczonym do wymierzania ludom sprawiedliwo

ści, gdzie tak srogą popełniono zbrodnię, której pamięć sam widok miejsca

ciągle odświeżał. Lecz jakkolwiek Polska pod panowaniem Piasta zakwi

tała wszechstronną pomyślnością , nie mały jednakże miała przez długi czas
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kłopot z pouiienionemi wyżej synami i potomkami książąt, którzy w nad

brzeżnych krainach Pomorza, Kaszubów . i innych dzielnicach panowali,

a których ojcowie zdradą Popiela byli zginęli. Śmierć rodziców, pogarda

doznana, a potem wyniesienie na stolicę królewską człowieka rodu nizkiego,

zbudziły w nich zawiść i taką umysły ich obostrzyły niechęcią, że wyła

mawszy się z pod praw zwierzchniczych i obowiązków lenności, jakim dotąd

podlegali, niecierpliwi ciążącego im jarzma, a bardziej jeszcze zrażeni wybo

rem monarchy tak pospolitego rodu, i podobniejsi do nieprzyjaciół niż sprzy

mierzeńców i hołdowników, zbrojne na kraj i naród Polski wymierzyli na

paści. Czuli w sercach żal ciężki, że ich ojcowie tak zdradziecko pomordowani

byli trucizną, acz kara cudowna zmniejszała nieco ich boleść. Ale to ich naj-

srożej bodło, że człowieka nizkiego i wieśniaczego stanu, bez względu na ich

krew królewską, wyniesiono do rządów, i z nie małą ich zniewagą królem

obrano. Panowie zaś wszyscy, starszyzna i wielmoże, bynajmniej nie mieli so

bie tego za ujmę, że podlegali zwierzchnictwu Piasta i słuchali jego roz

kazów; poznali bowiem, że mąż ten, acz niepoczesnego stanu, dla swej po

bożności i cnoty godzien był panowania. I sprawiło to ludziom dziw nie lada.

że ów rolnik, którego wprzódy widywali z sochą w ręku, zaprzęgającego woły

i krającego lemieszem mały spłacheć ziemi, który z ułów pszczelnych dla za

robku wybierał niedawno plastry, i w lichej tulił się chacie, ten sam potem

w pałacu królewskim wymierzał sprawiedliwość, władał życiem i śmiercią,

i rozporządzał wojskami, odnosząc nad nieprzyjaciółmi sławne i łupami świe

tne zwycięztwa.

Cudowne sprawy ŚŚ. Remigiusza i Germana.

A iżby to komu nie zdawało się wątpliwćm i do prawdy niepodobnym,

a ztąd nie dawało powodu do uwłaczania niniejszemu pismu, przytoczę tu dwa

przykłady, z których jeden czytamy w żywocie Ś. Eeraigiusza. Gdy ten

był arcybiskupem w Reims, i gorliwie się o^ to troskał, aby trzodkę chwa

lebną , jego sumieniu powierzoną , doprowadzić mógł do zbawienia i chwały

niebieskiej, dzielnicę swego pasterstwa corocznie odwiedzał, i własną namową

prostował zdrożności i występki, a wypleniał kąkol zarazy. Goszcząc pewnego

czasu w domu swojej krewnej , spostrzegł ją zakłopotaną i zawstydzoną , że

jej brakło wina. Opuściwszy więc inne sprawy, stanął na beczkę próżną,

zmówił modlitwę i położył znak krzyża — a wraz wino z niej wytrysnęło.

Jest i drugi przykład w życiu Ś. Germana, który gdy kazywał w Bry

tanii w towarzystwie uczniów swoich, mężów pobożności pełnych, z powodu

ostrej zimy wszedł raz do pałacu królewskiego, prosząc o gościnę i przytułek.
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Król odmówił mu schronienia. Zdarzyło się, że wtem pastuch królewski wy

chodził z pałacu, niosąc wydzieloną sobie cząstkę pokarmu. Ten ujrzawszy

German a i mnichów jego ziębnących na śniegu, zdjęty litością, zaprasza

ich do swojej chaty, zabija r przyprawia dla posiłku cielę— a wnet Ś. Ger

man, zgarnąwszy ze skórą kości tego cielęcia, wskrzesza je modlitwami swe-

mi; nazajutrz zaś wchodzi do pałacu, zwołuje lud, wyrzuca królowi nieludz-

kość, a okazawszy, że był złym i niegodnym rządcą, strąca go z stolicy. Nie

mógł się król opierać woli Boskiej, której mocą ów Święty działał; rad nie

rad ustąpić- musiał z pałacu wraz z żoną i rodziną swoją, a Ś. German

rzeczonego pastucha, za gościnność jego i miłosierdzie, uczynił królem Bry

tanii. Tak więc królowie Brytańscy pastuchowi prostemu zawdzięczali

wyniesienie swoje do berła.

Piast umiera, a po nim syn jego, mąż chwalebnych obyczajów, obejmuje rządy.

Piast, po długich latach mądrego i szczęśliwego panowania, i wytę

pieniu wielu zdrożności, które od Popiela wzięły były początek, strawiony

sędziwą starością, umarł w roku setnym dwudziestym, nie bez powszechnego

smutku i żalu ; wszystkich bowiem według wartości i zasług wynagradzał,

i bardziej za ojca niż za króla był uważany. Po jego śmierci, za zgodą po

wszechną, syn jego Ziemowit królem obrany, objął* rząd i stolicę ojcowską;

jeszcze bowiem za życia ojca, sprawując z jego zlecenia dowództwo w prowa

dzeniu wojen, i załatwiając rozmaite sprawy królestwa, wsławił się wielu

chwalebnemi przymioty i dzieły. Wytrwały na zimno, głód i skwary, używał

pokarmu i napoju dla samej potrzeby a nie dogody. Nie przywięzując się do

żadnej pory, czy-to był czas czuwania czy spoczynku, często na czatach i stój-

' kach obozowych stróżował, i sam uglądał, azali nieprzyjaciel nie czyhał gdzie

w zasadzce. Dla wszystkich szczodrobliwy i ludzki, w wymierzaniu kary i na

gany umiarkowany, ubiorem nie świecąc okazale, wyrównywał zaledwo panom

i . szlachcie. Temi przymiotami tak sobie ujął rycerstwo, panów Polskich i na

ród wszystek, że go powszechnie poważano i po śmierci ojca godnym uznano

panowania w Polsce. Wstąpił na królestwo roku Zbawienia dziewięćsetnego

dwudziestego pierwszego.

Ziemowit mnogie wojny szczęśliwie prowadzi, nareszcie w Gnieźnie umiera.

Siadłszy Ziemowit na stolicy ojcowskiej, sterał się nabytą poprzednio

sławę z każdym dniem bardziej uświetnić. Całą przeto wytężył usilność na

1. Długosz. Dzieje Polaki. Kl. I. 13
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rządne sprawowanie rzeczypospolitej, odzyskanie dawnych posiadłości i rozsze

rzenie granic królestwa. Naznaczył naprzód wodza rycerstwu, potóm setników,

pięćdziesiątników, dziesiętników, rotmistrzów, pułkowników (millenarios),

dowódzców i naczelników tak jazdy jak i piechoty, i tyra, przed wyruszeniem

do boju, zalecił ćwiczenie wojska w obrotach wojennych, harcowaniu z kopiją,

i rozmaitych sprawach rycerskich, ażeby tern śmielej wystąpić mogło do wal

ki z nieprzyjacielem. Wydal potem wojnę sąsiednim Węgrom, Niemcom

i Prusakom, o zagarnienie pogranicznych ziem królestwa za niedołężnych

rządów Popiela; a stoczywszy kilka krwawych bitew, i pogromiwszy nie

przyjaciół, zyskał sławę wielkiego wojownika, i nabył wziętości u wszystkich

narodów postronnych. Po przywróceniu dzielnym orężem dawnych granic Pol

ski, przedsięwziął zaraz inną wyprawę przeciw książętom Pomorskim,

Kaszubskim i nadinorcom (cismarini), których ojcowie srogiego Po

piela zdradą byli zginęli. Rozpoczął zaś z nimi wojnę z tej przyczyny, że

jemu i ojcu jego wypowiedzieli posłuszeństwo, i toczył ją przez lat kilka.

Chociaż bowiem książęta ci ani dzielnie walczyli, ani ćwiczone mieli wojska

do boju, położenie jednak miejsc i różne przeszkody przygodne ułatwiały im

obronę. Nim atoli krnąbrne ich karki ukorzył, zszedł ze świata śmiercią

przedwczesną, w stolicy swojej Gnieźnie, po trzydziestu i dwóch latach

panowania.

Trzej książęta Słowiańscy wysyłają do Arnulfa cesarza posłów z prośbą, aby

im przysłał mężów w Fismie świętem uczonych.

Za rządów cesarza Arnulfa, który Rzymianom panować począł roku

od Narodzenia Chrystusa ośmsetnego dziewięćdziesiątego, trzej książęta

Słowiańscy, Rościsław, Świętopełk i Kocieł wyprawili posłów

do cesarza Greckiego Michała, z prośbą, aby im przysłał mężów uczo

nych, którzyby światłem wiary chrześciańskiej ich samych i ludy im poddane

oświecili. Cesarz przysłał im Metodyusza i Cyrylla, którzy wtedy naj-

pierwej owych książąt i naród Słowiański do wiary świętej nawrócili. Pi

smo Boże z Greckiego języka przełożyli na Słowiański, nabożeństwo także

w języku Słowiańskim odprawiać nakazali, i stolicę biskupią osadzili w Mo

rawskim Wielogrodzie (Wyelyagrod). Wezwani potóm do Rzymu

i skarceni od papieża, że służbę Bożą odprawowali w języku Słowiańskim,

odpowiedzieli z Pisma Św.: „Wszelki język żyjący niechaj chwali Pana Boga."

Gdy nakoniec sprawa wytoczyła się do świętego soboru, acz wielu było prze

ciwnego zdania, uzyskali przecież wolność odprawiania obrządków w języku

Słowiańskim, zarówno jak łacińskim, greckim i hebrajskim.
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Leszek syn Ziemowita wybrany do rządów.

Śmierć Ziemowita wszystkich Polaków w ciężkim pogrążyła żalu:

czuli bowiem, że stracili książęcia, pod którego dzielnym rządem tak wielkich

dokazali rzeczy, a spodziewali się większych jeszcze dokonać ; którego hojność

wspaniała i ręka zwycięzka ubogacała naród i każdego z osobna w dostatki,

sprzęt rycerski i konie. Tuszyli, że przy jego dzielnej sprawie i obrotności

zbiorą obfitsze jeszcze zwycięztw plony, doczekają 'świetniejszych nagród i przy

wrócenia całości uszczuplonej ojczyzny. Wszystkę zatem miłość i życzliwość,

którą okazywali Ziemowitowi, przenieśli na Leszka, syna jedynego,

który po nim pozostał. Chociaż ten nie doszedł był jeszcze wieku dojrzałego,

jednak za zgodną radą panów i szlachty, po odbytym ojca pogrzebie, złożono

mu hołd należny zwyczajem ówczesnym pogańskim. Leszek uznany został

za króla, przydano mu tylko opiekę niektórych panów do czasu pełnoletności.

Wojny rozpoczęte z książętami Pomorskimi, Kaszubami, Słowiany

i nadmorskiemi ludy, pod ich zarządem przerwane, poszły w odwlokę. Ale gdy

Leszek domierzył męzkiej pory, począł zaraz wstępować w ślady ojcowskie;

rzeczpospolitą sprawował mądrze i starannie, słynąc sprawiedliwością, ludzko

ścią i życzliwą ku wszystkim poddanym chęcią. Spraw jednak rycerskich nie

takim jak ojciec jego był miłośnikiem, i do posiadłości przez ojca nabytych

lub odzyskanych nic nie przyczynił, wojen z książęty Słowiańskimi, Ka

szubami, Pomorzany i Nadinorcami zaczętych nie popierał. Od cza

su objęcia rządów w roku Zbawienia dziewięćsetnym pięćdziesiątym wtórym,

panowanie Leszka utrzymywało się raczej miłością panów i poddanych, ni

żeli własną jego sprawą.

Leszkowi rodzi się syn rzadkich przymiotów Ziemomyśl, który po nim rządy

dziedziczy.

Po długich latach panowania Leszka urodził mu się wreszcie syn,

którego , przyjściem na świat ucieszony, nadał mu przy postrzyżynach imię

Ziemomyśl, co znaczy myśl o ziemi, chcąc samóm znaczeniem imienia

wmówić w niego pilną baczność i staranie o ziemi Polskiej, do której za

rządu przyszłego był przeznaczony.

Po śmierci Leszka nastąpił pomieniony syn jego Ziemomyśl, do

szedłszy lat sposobnych jeszcze za życia ojca. Z urodzenia silny i czerstwy,

pięknemi nadto przymiotami duszy obdarzony, starał się ile mógł, i to szcze

gólniej miał na celu, aby we wszystkich sprawach dziada i ojca swego
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wyobrażał, i równie jak oni cnotami swemi zalecił się swoim i obcym. A lubo

w prowadzeniu wojen nie wyrównał dzielności i szczęściu swego dziada, w in

nych przecież przymiotach bynajmniej mu nie ustępował ; i słusznie uważano,

że ile tamten zdziałał orężem, tyle ten rządem wewnętrznym i roztropnością,

którą się we wszystkióm jak najprzezorniej miarkował.

Po niezbożnej śmierci Jana XII. papieża, Rzymianie wbrew Leo

nowi obrali Benedykta piątego, ale cesarz Otto złożył go z stolicy i po

słał na wygnanio do Saxonii, gdzie ten w podeszłym wieku umarł.

*

Ziemomysłowi rodzi się syn ślepy, imieniem Mieszko, który przez lat siedm trwa

w takowem kalectwie.

Troskał się zaś książę Ziemomyśl i ubolewał bardzo, że małżonka

jego była przez długie lata niepłodną; mniemał bowiem, że ród jego bezpo

tomnie wygaśnie. Ale Bóg opatrzny nad wszystkiemi, i błogosławiący cnotli

wym, u którego żaden czyn dobry nie zostaje bez nagrody, odmienił wadę jej

niepłodności, iż poczęła. Gdy wszelako nadszedł dzień rozwiązania, radość",

jaką czuł Ziemomyśl z uzyskania pierwszego potomka, zamieniła się w żal

niespodziany. Królowa bowiem porodziła syna ślepego, zkąd dla obojga rodzi

ców ciężka boleść i strapienie, gdy sromota niepłodności zdawała się raczej

zwiększoną niż zatartą. Dolegliwiej jeszcze dawała się uczuć ta rana, kiedy

królowa powiwszy syna jedynaka, kalekę, przestała rodzić, i zostawała niepło

dną jak dawniej. Dziecię też urodzone i wzrastające w swojóm kalectwie przez

lat kilka nie czyniło żadnej nadziei, iżby mogło przejrzeć kiedy na oczy,

i zdawało się pozbawionóm wzroku na zawsze. Ojciec wszelako wytrwał sta

tecznie w swoich cnotach, krzewiąc je coraz więcej wypełnianiem uczynków

Bogu miłych, a zwłaszcza gościnności, którą jakby dziedzictwem wziął po

naddziadach w podziale.

Wszyscy zaś, jakich tylko czytałem, kronikarze i dziejopisowie Polscy

zgadzają się w swych podaniach o ślepocie Mieszka, utrzymując, że tą nie

dolą nawiedzony był jeszcze w żywocie matki, i z urodzenia ciemny, przez

całe siedm lat od przyjścia na świat nie widział. Alić Bóg litościwy, chcąc

narodowi Polskiemu po tylu wiekach okazać swoję łaskę, i podobnie jak

inne narody oświecić go światłem wiary, dopuścił z niezbadanych wyroków

swoich, iżby książę ten urodził się ślepym i nędzę tak przykrego kalectwa

lat siedm cierpiał, a dotknięty ślepotą oczu, więcej za to widział umysłem,

i za łaską Zbawiciela uwolniony wreszcie od ślepoty cielesnej, tem chętniej

siebie i naród Polski uwolnił od ciemnoty i błędów bałwochwalstwa, w któ

rych tak długo był ponurzony.
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Gdy po latach siedmiu odbywały się postrzyżyny Mieszka, a ojciec wyprawiał

ucztę w smutnych o nim pogrążony myślach, stało się, że nagle otwarły się

oczy ślepemu, tak iż począł widzieć wszystko; zkąd radość powszechna, wie-

szczkowie bowiem przepowiadali, że będzie kiedyś wielkim mężem. A kiedy

Mieszek doszedł do lat młodzieńczych, Ziemomyśl nmarł, zostawiwszy po sobie

żal powszechny.

Gdy nadchodził rok siódmy, i według pogańskiego dawnych Polaków

zwyczaju miał być postrzyżony, a razem otrzymać imię, Ziemomyśl zwołał

panów, wielmożo i szlachtę Polską do Gniezna na ten uroczysty obrzą

dek, mający się acz na ślepym synu dopełnić". Kiedy więc w dniu naznaczo

nym radził się, jakiehy imię najstosowniej nadać dziecku, za zdaniem wspól-

nem ojca i starszyzny uchwalono, aby go nazwać Mieszkiem, co w języku

polskim znaczy zamieszanie, a to dlatego, że swoją ślepotą i rodziców i cały

naród Polski przy samem urodzeniu nabawił zamieszania, a po śmierci Zie-

mo myślą większej jeszcze lękać się kazał zamieszki. Panowie bowiem i

szlachta Polska często o tóin z sobą mawiali, że po zejściu ojca jego Zie

momyśl a popadnie Polska w straszniejsze, albo przynajmniej podobne za

mieszanie, jak niegdy z śmiercią Popiela. Po dopełnieniu postrzyżyn syna,

książę Ziemomyśl i zaproszeni na ten obrząd panowie, zasiedli do biesia

dy. Ale chociaż wszyscy ochotnie ucztowali, sam Ziemomyśl rozważając

w duszy ślepotę postrzyżonego syna, wzdychał głęboko i trapił się skrytym

żalem nad taką dziecka niedolą. Wśród tego bolesnego zadumania, dziwną

rzeczy odmianą, oznajmują mu, że Mieszko w tej samej chwili przejrzał

i doskonale widział. A gdy książę Ziemomyśl i wszyscy biesiadujący wąt

pili i wierzyć temu nie chcieli, królowa matka zerwała się od stołu, aby

naocznie się przekonać, czy prawdą było, o czóm im doniesiono. Wbiegłszy

do komnaty, kędy ów chłopczyna przebywał, widzi, że łuszczka na źrenicach

zupełnie rozsunięta, i że w samej rzeczy wzrok odzyskał. W uniesieniu ra-

dosnóm padła na ziemię — a gdy ją słudzy podnieśli i przyszła znowu do

siebie, porwawszy dziecko na ręce, niesie pokazać je mężowi i spółbiesiadują-

cym, bo inaczej nigdyby byli nie uwierzyli, gdyby o tak cudownóm zdarzeniu

własnemi nie przekonali się oczyma. Ojciec ucieszony, ucieszone i grono bie

siadników; ale pierwszy z niezwykłego wzruszenia zalewa lica łzami, które mu

wyciskała radość, świadcząca o jego niewypowiedzianym szczęściu. Mieszek

także, dziecko, pełen zdziwienia, poglądając to na twarze rodziców, to na go

ści, których nigdy pierwej nie widział, podskakuje i rękami klaszcze, a wszyscy

wyrywają go sobie, ściskają i całują. Przedłużono dni uroczystości, i wspanialsze

jeszcze zastawiono biesiady. Cała stolica brzmiała wesołą wrzawą, powtarzały
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się zewsząd radosne okrzyki. Nie dosyć i na tera było Z i e m o m y ś 1 o w i , że

wszystkim panom goszczącym i szlachcie hojne porozdawał upominki : od tego

dnia stał się on szczodrobliwszym jak zwykle, gdy z łaski Boga przestał się

trapić swóin domowóm nieszczęściem i bezdzietnością. Utrzymują niektórzy, że

królewic nazwany był Miecsławem, jakoby mający mieć u ludzi sławę,

i że samo imię zdrobniałe Mieszka (Myeszko), które nosił w dzieciń

stwie, ztąd powstać miało. Zdanie to i my z wielu względów podzielamy,

zważywszy zwłaszcza, że Polacy imiona królów i książąt nie na ko, ale na

sław kończyć zwykli, urabiając je po swojemu, jako to: Włodzisław,

Bolesław, Mieczysław, Przemysław, Stanisław, Świętosław.

Młody Mieczysław za staraniem rodziców troskliwiej odtąd był wychowy

wany; jakoż podwojono nakłady i liczbę nauczycieli, aby do przyzwoitego

ukształcenia młodzieńca na niczóm nie zbywało, gdy urodzenie się jego w śle

pocie, która trwała aż do roku siódmego, i cudowne odzyskanie wzroku, Bo

skiej przyznane sprawie, tak w mniemaniu ojca., jak równie narodów sąsiedz

kich, panów polskich i szlachty, zdawały się rokować, że będzie kiedyś wielkim.

Książę też Ziemomyśl, z uczucia miłości rodzicielskiej, troskliwiej niż inni

badał wieszczków, wróżbitów, kapłanów i ofiarnych wyroczników, przez częste

i ścisłe wypytywania, coby znaczyć miała ślepota jego syna w ciemnocie zro

dzonego, a po siedmiu latach cudowne wzroku odzyskanie. I wszyscy jedna

kową dawali mu odpowiedź : że naród Polski, z przyczyny gnuśności i nie

prawości dawnych książąt, pogrążony w ciemności i ślepocie, cnotą i oso-

bliwszą mądrością jego syna będzie oświecony i wywyższony. A lubo sam ojciec

i jego wyrocznicy mniemali, iż to się stać miało sposobem cielesnym, wiadomo

przecież, że się spełniło w znaczeniu prawdziwszym, duchowóm. Mieczysław

bowiem porzuciwszy cześć bałwanów, wziętą przekazem dziedzicznym i w dłu

giem utrzymującą się przodków jego następstwie, co wyobrażała liczba siedm

we wszystkióm szczęśliwa, zwrócił się za światłem prawej wiary, jak to po

niżej opowiemy.

Po ośmiu latach panowania, Ziemomyśl książę Polski, monarcha

dzielny i mądry, miły rodakom swoim i obcym, umiera, zostawiwszy syna

Mieczysława już doletniego, w tym samym wieku prawie, co Piast, jego

pradziad. Obyczajem pogańskim, nie bez powszechnego Polaków żalu, po

chowano go w zamku Gnieźnieńskim przy grobach ojców, w roku od Na

rodzenia Chrystusa dziewięćsetnym sześćdziesiątym czwartym.

Leo VIII, rodem Rzymianin, po złożeniu Jana z stolicy, zgodne-

mi głosy został wybrany. Ten postanowił, aby żaden papież nie był obierany

bez przyzwolenia cesarza, a to z przyczyny przewrotności Rzymian, którzy

swoich synów i krewnych przemocą wysadzali na papiestwo. Siedział na stolicy

rok jeden i miesięcy cztery. Nastąpił po nim Jan XIII.
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Mieczysław po ojcu Ziemomysle obejmuje rządy. Labo z przyrodzenia podległy

chuciom cielesnym, za namową jednak prawowiernych wyznawców skłania się

do przyjęcia wiary chrześciańskiej , i nawrócenie swoje przyrzeka.

Gdy zwłoki Ziemo myślą należytym uczczono obrzędem , panowie

i wszystka szlachta Polska stwierdzają następstwo Mieczysława, syna

jego jedynego, na stolicę dawno już od ojca mu przeznaczoną, i w Gnieźnie

panem i królem Polskim go ogłaszają , pełni nadziei , że według przepo

wiedni wieszczków wkrótce kraj pod jego rządem zakwitnie. Aliści, chociaż

Mieczysław panował sprawiedliwie , i z sąsiedniemi narodami kilka kroć

pomyślne prowadził wojny, przez długi lat przeciąg nie sprawdzały się owe

przepowiednie, i już mniemali niektórzy, że naród omylił się w nadziei. Ja

koż Mieczysław, żyjąc obyczajem pogańskim, zanadto lgnął do lubieżno-

ści; a ile w młodzieńczych latach okazywał statku i pomiarkowania, tyle

później grzeszył nierządem i chuciom sprośnym folgował. Miał bowiem koło

siebie siedm nałożnic, które żonami swemi nazywał ; z żadnej jednak nie do

czekał się potomstwa, ani pociechy z wychowania przyszłego Polski dzie

dzica. Gdy zaś często w rozmowach poufałych utyskiwał na swoję bezdzietność,

pojawili się gościem mężowie chrześciańscy, duchowni i świeccy, • którzy z są

siednich krajów przybywszy, zaglądali niekiedy do jego dworu, i już w Pol

sce wiarę i zakon Chrystusa Zbawiciela rozsławiać byli poczęli. Ci dora

dzili Mieczysławowi, aby wraz z narodem swoim pogańskim, porzuciwszy

bezbożną cześć bałwanów, skłonił się do poznania prawdziwego Boga i przy

jął wiarę chrześciańską , obiecując, iż wtedy uzyska potomstwo i wszelakiego

dostąpi błogosławieństwa, że i sobie i synom swoim między książęty chrze-

ściańskiemi Słowiańskiego rodu i języka świetniejsze zgotuje panowanie,

i w ten sposób stanie się wielkim i sławnym. Słuchał tych rad z powolno

ścią Mieczysław, a kapłani i pustelnicy rozwodzili się coraz śmielej z swoją

namową, przedstawiając mu całą sprosność bałwanów, którym cześć dotąd od

dawał, i rozliczne a wiekuiste męki zgotowane ich czcicielom; z drugiej stro

ny łaskę z nieba użyczoną w odkupieniu ludzkiego rodu. Za przeżegnaniem

więc Baranka Bożego, który skarcić raczył nauczającą przestrogą naród Pol

ski skalany bałwochwalstwem i u innych prawej wiary wyznawców ohydzo-

ny, a przywieśdź go do poznania siebie, posłuchawszy zbawiennych rad

zakonników i pustelników, skłonił się do przyjęcia wiary chrześciańskiej,

przyobiecał z całą powolnością trzymać się ich nauk, i wszystek naród Pol

ski, oderwany od ołtarzy bóstw pogańskich, zwrócić na łono prawdziwego

Boga i jego zakonu.
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Ś. Wacław i Ludomiłła w Czechach zabici.

Grzymisław czyli Ne klan, książę Czeski, oddawszy rządy przy

śmierci starszemu synowi swemu Hestywikowi, dla drugiego syna Dy-

polda wyznaczył dziedzictwem ziemię Gurmeńską. Po Hestywiku na

stąpił Borzywój, który wraz zLudomiłłą małżonką swoją, córką Sła

wi b o r a , od Ś. M etodyusza biskupa Morawskiego ochrzczony, zostawił

dwóch synów, Spitygniewa i Wratysława. Pierwszy nastąpił po ojcu;

ale zszedłszy bezpotomnie, bratu panowanie odkażał. Żona Wratysława

Drahomira, niewiasta śmiała i do występku skora, dwoje razem bliźniąt,

Wacława i Bolesława, na świat wydała. Pierwszego Ludomiłła,

drugiego matka sama karmiła. Obadwaj wzięli w podziale przymioty swych

karmicielek. Wacław był cnotliwy, ludzki, pobożny, dla ubogich szczodry;

Bolesław przeciwnie, pełen dumy, wydzierca i gwałtownik, do zabójstwa

i cudzołoztwa skłonny. Ludmił la objąwszy państwo po ojcu, z rozkazu

Drahomiry została uduszoną; później między Święte policzona.

Przeciw Wacławowi, powszechnie wielbionemu z ludzkości i świąto

bliwych obyczajów, brat jego Bolesław, od matki poduszczony, uzbroił sie

skrytą nienawiścią. Wyprawia więc ucztę, na którą brata zaprasza, a po skoń

czonej biesiadzie idącego do kościoła na modlitwę w samym progu zabija, roku

od Narodzenia Chrystusa dziewięćsetnego trzydziestego ósmego, panowania

Ottona I. roku pierwszego. I ten Wacław także, wsławiony wielkiemi

cudami, policzony został w poczet Świętych. Matkę jego Drahomirę, za

zbrodnię popełnioną, niedaleko zamku Pragskiego ziemia pochłonęła. Bo

lesław, po zgładzeniu brata, którego śmierci nie chciał wyczekiwać, nad

całą krainą Czeską osiągnął panowanie: ale Otto pierwszy, mszcząc się

śmierci niewinnej męża Bożego Wacława, wypowiedział wojnę Bolesła

wowi książęciu Czeskiemu, i trwały między nimi zatargi ciągłe przez lat

czternaście.
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DZIEJÓW POLSKICH

KSIĘGA DRUGA.

Rok Pański SBS.

Mieczysław książę Polski pojmuje Dąbrówkę córkę książęcia Czeskiego za żonę,

i porzuciwszy bałwany pogańskie, wiarę chrzesciańską wraz z całym narodem

przyjmuje.

Za przestrogą więc chrześciańskich wyznawców i zakonników Mieczysław

porzucił siedm nałożnic, połączonych z nim miłością cielesną, aby pieszczota

powabów niewieścich nie utrzymywała go w ślepym nałogu bałwochwalstwa.

Rozłączywszy się z niemi, wyprawił dziewosłębów do Bolesława książęcia

Czeskiego, rodzonego brata i zabójcy Ś. Wacława, prosząc o córkę

jego Dąbrówkę, którą jako jedyną i prawą małżonkę zaślubić postanowił.

Książę Czeski odpowiedział, że nie pogardzi tak dostojnym i znakomitym

zięciem, byle tylko porzucił błędy pogańskie, a przyjął zakon świętej chrze-

ściańskiej wiary ; inaczej nie zezwoli na związek małżeński swojej córki z ksią-

żęciem pogańskim, bałwochwalcą. Dąbrówka księżniczka dala podobną z swej

strony odpowiedź posłom i swatom Mieczysława, którzy ją w małżeństwo

zapraszali: że nie przystało chrześciance zaślubiać poganina; jeżeli jednak

Mieczysław książę Polski odstąpi plugawej czci bałwanów, i przyjąwszy

chrzest nowym się żywotem odrodzi, nie odmówi mu wtedy swojej ręki. Gdy

posłowie do Polski z takióm wrócili oświadczeniem, książę MieczysłaAV

zwoławszy starszyznę i wielmoże, w licznóm ich zebraniu naradzał się, coby

mu czynić wypadało. Eóżnili się w zdaniach panowie: postanowiono więc

J. Długosz. Dzieje Polski. Ks. II. 13
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odłożyć rzecz do dnia następnego. Aliści tej zaraz nocy Bóg opatrzny, ulito

wawszy się nad nędzą i ślepotą narodu Polskiego, natchnął we śnie

Mieczysława książęcia i większą część jego radców surową przestrogą

i zaleceniem, aby podanej sposobności nie zaniedbywali, a wiedzieć chcieli, że

przez przyjęcie nowej wiary państwo ich w czasy potomne wielką pomyślnością

zakwitnie. Takiem objawieniem skłoniony książę Polski i starszyzna uchwalili

jednomyślnie poddać się świętej wierze Chrystusa. A gdy liczne poselstwa

słane do Czech obiecywały i upewniającym stwierdzały zaręczeniem, że dla

osiągnięcia związków małżeńskich nie tylko sam książę, ale i wszystek naród

Polski, poznawszy dokładnie zasady wiary chrześciańskiej, chrzest przyjmie,

Bolesław książę Czeski zezwolił na żądane śluby, i przyrzekł oddać

w małżeństwo rzeczonemu Mieczysławowi książęciu Polskiemu córkę

swoję Dąbrówkę, zacną i pełną najpiękniejszych przymiotów dziewicę, z po

sagiem i oprawą godną obudwu, wydającego i pojmującego małżonkę. Było

zaś wielu między panami i starszyzną królestwa, którzy mocno się temu opie

rali, nie zezwalając na przyjęcie wiary chrześciańskiej. Jedni utrzymywali, że

to nowe chrześcian wyznanie para się przesądem i zabobonem; drudzy, że

trudnem byłoby wypełnienie jego zakonu ; inni, iż. to nie rzecz, wyrzekając

się ojczystych podań, swobodne karki poddawać jarzmu nowej i nieznanej do

tąd powagi. Te jednak, i wiele innych przeciwności, Bóg miłosierny, który

królów obdarza radą zdrową, ulitowawszy się nad niedołęztwem i długą Po

laków ślepotą, snadno uchylić raczył, natchnął ich duchem zgody i skłonił

do przyjęcia wiary chrześciańskiej, aby przez jej odrzucenie u Czechów

i innych narodów nie stali się celem pogardy. Posłowie książęcia Polskiego

Mieczysława, w licznem towarzystwie panów i szlachty Czeskiej, spro

wadzili do stolicy Gniezna z wielką czcią i okazałością dziewicę Dąbrówkę,

a z nią bogate wiano i wyprawę rzadkiej ozdoby, przyzwoitą takiemu za-

męściu, godną teścia i zięcia. Książę Mieczysław, panowie Polscy

i wszystkie stany wyszły na jej spotkanie i witały ją z niezwykłą wspania

łością i wystawą. Znakomite niewiasty i panny Polskie dla jej uczczenia,

z rozkazu książęcia, zgromadziły się w Gnieźnie, przystrojone w klejnoty,

złoto, srebro i inne ozdoby. Po kilku dniach, książę Mieczysław, wyu

czywszy się główniejszych zasad i obrządków prawej wiary od mnichów i pu

stelników, których w tym celu umyślnie był sprowadził, wraz z panami,

szlachtą i celniejszymi mieszkańcami miast Polskich, wyrzeka się ciemnoty

dawnych błędów, a przyjmuje zakon zbawienny prawej wiary Chrystusa;

pierwszy krok nawrócenia swego od przesądów pogaństwa do światła wiary

uświęca znamieniem oczyszczającej laski, i w Gnieźnie chrzest przyjmuje.

A tak obmyty z grzechów w świętym zdroju odrodzenia, wodą chrztu zgła

dziwszy zmazę występków i pogaństwa, od zabobonnej czci bałwanów zwrócił
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się do poznania prawdziwego Boga, czystej i pobożnej wiary. Za jej światłem,

wyższym od światła przyrodzonego rozumu, którym go także hojnie Bóg obda

rzył, za oświecającą łaską Ducha Ś. przeobleczony w szatę niewinności, ży

wot świeży i młodzieńczy, odrodził się z wody i ducha, a porzuciwszy dawne

imię Mieszka nazwał się Mieczysławem. Wraz i siostra jego rodzona,

dziewica, przeżegnana znamieniem wiary świętej, została chrześcianką i przy:

brała imię Adelaidy. Tegoż dnia, przyjąwszy Sakrament chrztu, książę

Mieczysław wziął poświęcenie innego Sakramentu, zaślubiając dziewicę

dąbrówkę obrządkiem chrześciańskim: ku czemu zaprosiwszy książąt sąsie

dnich, obchodził gody weselne w Gnieźnie z wielką wspaniałością przez

dni kilka. Każdego z gości podejmowano przystojną i pełną wspaniałości po

sługą. Wyprawiono potóm uroczyście i z nader świetnym przyborem rozmaite

zabawy i igrzyska, ku czci i sławie książęcia. Te gdy się ukończyły, książęta

sąsiedni, szlachta i panowie Czescy, uczczeni od Mieczysława książęcia

drogiemi upominkami, wrócili do swoich krajów, kędy głośno wysławiali boj-

ność i bogactwa książęcia Polskiego Mieczysława. I w owym-to czasie

wszystek naród Polski przyjął jarzmo zbawienno świętej wiary chrześciań-

skiej; z miłosierdzia Boskiego, a za gorliwóm staraniem Mieczysława

i żony jego Dąbrówki, Polacy uzyskali światło wiary, gdy na stolicy

Piotrowej siedział Leon VIII , rodem Rzymianin, który tegoż roku

pożegnał się ze światem, a po którym namiestnictwo Chrystusa zgodnym

wyborem objął Szczepan VII, rodem Niemiec; według innych Jan

XIII, pochodzący z Narny, niektórzy piszą go Janem XII.

Potóm z najsurowszego nakazu książęcia, a uchwały jednomyślnej wszyst

kich panów i szlachty Polskiej, kruszono bałwany i posągi bogów fał

szywych, palono ich świątynie, a czcicieli i wyznawców wskazywano na utratę

majątków i karę miecza. Książę Polski Mieczysław nie tylko wszelkie

zniósł uroczystości i obrządki odprawiane na cześć bożyszcz pogańskich, ale

wywołał razem wszystkich guślarzy, wróżków, wieszczków i wyroczników, i za

bronił igrzysk tak publicznych jak i domowych, które się odnosiły do czci

bałwochwalczej. Bóg nasz albowiem nie jest podobny do tych bogów fałszy

wych, o których lud Polski mniemał, że ich ująć można było zgiełkiem

ochoczym, igrzyskami, wszeteczną swawolą i różnego rodzaju bezbożnością.

Szczęśliwy zaiste i Bogu upodobany książę, który pierwszy Polaków przywiódł

do zbawiennej wiary, i sprzymierzył z kościołem świętym przez poznanie

prawdy i porzucenie bałwanów. A że po wszystkich prawie miastach, mia

steczkach i wsiach znaczniejszych w Polsce stały wizerunki bogów i bogiń,

bałwany i poświęcone gaje, do których zniszczenia nie tak skwapliwie się

zabierano, jak był przykazał Mieczysław, zaczóm naznaczony przezeń zo

stał dzień siódmy Marca do skruszenia i zniweczenia ich w całym ziem Pol
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skich obszarze. Ten gdy nadszedł, wszystkie miasta i wsie przymuszono były

tłuc i obalać posągi bogów swoich, a pokruszone topić w bagnach, jeziorach

i stawach, i przyrzucać kamieniami, do czego występował gromadnie lud płci

obojej, nie bez rzewnego żalu i płaczu czcicieli onych bożyszcz, a zwłaszcza

tych, którzy z odprawowanej na ich cześć służby obrzędowej mieli pewne ko

rzyści, z obawy jednak urzędników książęcych nie śmieli opierać się nakazowi.

Pamiątka tego kruszenia i topienia fałszywych bogów i bogiń utrzymuje się

po dziś dzień w niektórych wsiach Polskich, gdzie w Niedzielę czwartą postu

(Laetare) zatykają na długich żerdziach wizerunki Dziewanny i Ma

rzanny, a potóni rzucają i topią je w bagnach pobliskich. A tak spełnie

nie tego dzieła nie ustało jeszcze u Polaków w zwyczaju starodawnym.

Rok Pański 966.

lieeiysław zakłada arcybiskupstwa Gnieźnieńskie i Krakowskie i siedm

kościołów katedralnych.

Zawiązki przyjętej przez chrzest i zaprowadzonej świeżo wiary pragnąc

Mieczysław czyli Mieszko książę Polski umocnić i rozkrzewić, a tym

czynem u Króla Przedwiecznego przysporzyć sobie zasług, oraz uświetnić pa

nowanie swoje na trwałej ugruntowane potędze, tak iżby w niczóm, cokolwiek

służyło ku czci i zalecie chrześciaństwa, nie ustępował innym książętom, gdy

i wierna a pełna pobożności małżonka jego Dąbrówka nie szczędziła za

chęty mężowi swemu i książęciu, który sam w sobie dosyć żywił zapału i po

bożnej gorliwości; wszystko steranie swoje, wszystkę myśl zwrócił ku uposa

żeniu świątyń, zaprowadzeniu przy nich i umieszczeniu sług Bożych. Najpierwej

więc w główniejszych miejscach, w Gnieźnie i Krakowie, dwie zakłada

arcykatedry : Gnieźnieńską, pod wezwaniem i ku czci Najwyższego Boga

i Rodzicy jego Maryi Panny, z której wypłynęło źródło powszechnej łaski

i zbawienia; Krakowską zaś, na usilne prośby małżonki, swojej księżny

Dąbrówki, pod wezwaniem Ś. Wacława, nowego w owym czasie Mę

czennika, którego taż księżna Dąbrówka rodzoną była siostrzenicą. A cho

ciaż ten w narodzie Słowiańskim pierwszy zajaśniał świętością chwały i mę

czeństwem, chciał jednak Mieczysław, aby Gnieźnieńska stolica miała

pierwszeństwo i utrzymała zaszczyt celniejszy, a Krakowska iżby po niej

była drugą. A tak kościół Krakowski ujął w tóm sławy Gnieźnień

skiemu, że go nie zostawił jedynym; Gnieźnieński zaś Kraków
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skieniu, że go ubiegł w pierwszeństwie. Dla powagi zaś tych stolic arcy

biskupich założył siedm innych kościołów czyli biskupstw, jako to: Poznań

skie, Smogorzewskie, które teraz zowie się Wrocławskiem, Kru

szwickie, «teraz W ł o c ł a w s k i e m zwane , Płockie, Chełmskie,

Lubuskie i Kamieńskie; a te wszystkie poddał pod arcybiskupstwo

Gnieźnieńskie i Krakowskie. Dwa zaś biskupstwa dopiero wymie

nione, Smogorzewskie i Kruszwickie, z odmianą miejsca musiały

też zmienić' nazwiska. Smogorzewskie bowiem najpierwej do Byczyny,

miasteczka ziemi Brzegskiej, a potem dla lepszego położenia do Wro

cławia zostało przeniesione i przyjęło od niego swoje nazwę ; Kruszwickie

zaś, dla małej ludności miasta i okolicy, w której początkowo było założone,

słusznie do Włocławka przeniesiono. Inne kościoły katedralne po dziś dzień

zachowują swoje pierwotne miejsca i nazwiska. Krom tych, pozakładał Mie

czysław i inne kollegiaty, liczne kościoły parafialne, klasztory i przybytki

święte, stosownie do potrzeby i pobożności ludów nawróconych. Kościół S m o-

gorzewski czyli Wrocławski wystawił ku czci Ś. Jana Chrzciciela,

który po Najświętszej Pannie między wszystkiemi Świętemi przodkuje; Po

znański, dwom w liczbie Świętych najcelniejszym, Piotrowi i Pawłowi

Apostołom; Kruszwicki czyli Włocławs ki Najświętszej M a r y i Pannie;

Płocki Zygmuntowi Ś. królowi i Męczennikowi; Chełmski chwale

Krzyża Ś. ; Kamieński Ś. Janowi Chrzcicielowi; Lubuski Ś.

Janowi Ewangeliście; i na ich cześć" wymienione kościoły poświęcić

kazał. Z tą zasługą pobożną i chwalebną w założeniu i uposażeniu tylu ko

ściołów katedralnych poszedł po wiekuistą w niebie nagrodę, i tak swoje jako

i wszystkich następców swoich, książąt i królów Polskich, dzieje najwyższemu

przekazał uwielbieniu, rzeczy doczesne i znikome zamienił w wiecznotrwałe,

a postarał się o wieniec i skarb niepożytej nagrody, w niebie. Nie szukamy

ku temu żadnych świadectw rękojmi, gdy zbawienność dzieła, które w oczach

ludzkich ciągle jaśnieje i większą od słowa ma powagę, uroczyściej niż każde

inne dzieło przed Bogiem i ludźmi je rozsławia. Przeto też Pan Bóg, nagra

dzający wszystkie dobre sprawy, pobłogosławił obfitą pomyślnością królestwu

Polskiemu, przymnożył" mu urodzajów, opatrzył sprawiedliwość, wywyższył

chwałę, króla, oddał nagrodę cnocie, a potem użyczy wiecznej szczęśliwości.

W Gnieźnieńskim kościele na pierwszego arcybiskupa wyświęcony był

Wilibald (Vilibalinus), a w Krakowskim pierwszym był arcybi

skupem Prohor; w Poznańskim pierwszy siedział na stolicy biskupiej

Jordan, w Wrocławskim Gotfryd, w Kruszwickim czyli Wło

cławskim Jasnoch (Lucidus), w Płockim Angelot, w Chełm

skim Oktawian, w Kamieńskim Julian, w Lubuskim Jacynt

( Jacinctus).
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Tegoż roku książę Ruski S w i a t o s ł a w przedsięwziął wyprawę przeciw

K o z a r o m , ludowi Ruskiego także plemienia, zwyciężył ich i zdobył gród

Białowieżę, przeco stali się jego dannikami.

Papież zatwierdza kościoły katedralne w Polsce i rozgranicza ich dyecezye.

Idzi biskup Tuskulański, kardynał, wysłany do Polski od pa

pieża Jana XIII, potwierdził wszystkie biskupstwa Polskie, jako to : obie

arcykatedry, Gnieźnieńską i Krakowską, tudzież katedry biskupie

Poznańską, Wrocławską, Włocławską, Płocką, Chełmską,

Lubuską i Kamieńską, i każdej dyecezyi granice nadał i oznaczył.

A lubo wymienione kościoły miały swoje pisma i przywileje, te wszystkie

atoli, z przyczyny małej pilności w ich przechowaniu, zaginęły, albo spło

nęły w licznych pożarach, gdy pod ów czas w Polsce nie wiele jeszcze

było gmachów murowanych.

Rok PaiiMkl ttOJ.

Mieczysław wraz z małżonką, uposaża założone przez siebie biskupstwa, wpro

wadza dziesięciny, i wiele kościołów kollegiackich i parafialnych zakłada.

Bezdzietnemu wprzódy, rodzi się syn Bolesław.

Mieczysław książę Polski dziewięciu założonym przez siebie kościołom

katedralnym dostateczne nadał uposażenia, i tak biskupów jako i prałatów,

już-to kanonicze i katedralne piastujących godności, już przełożeństwa po

innych zakładach duchownych, klasztorach i kościołach parafialnych, opatrzył

dziesięcinami z wszelakich całej ziemi Polskiej urodzajów; przyczóm zobowią

zał wszystkich panów i obywateli przedniejszych, szlachtę i włościan, nie tylko

do wytykania, ale i zwożenia im tej daniny ziemiańskiej. Nadto kościołom

katedralnym, kollegiackim, zakonnym i parafialnym ponadawał szczodrą ręką

posiadłości różne, grunta, dochody i folwarki; obdarzył je drogiemi klejnoty,

naczyniami rozmaitego misterstwa złotemi i srebrnemi, ubiorami kościelnemi

i wszelkiego rodzaju sprzętami. Na tern nie przestając, wszystkie kościoły

przez siebie założone wybudował z murów mocnych, acz niskich i ciasnych,

według ówczesnego sposobu i zwyczaju. Powykładał je ciosowym kamieniem

i przystroił rozmaitemi ozdoby, obwarował sklepieniami i żelazem na ołów

puszczanem. Z ośmiu przecież wymienionych kościołów, które z pobożności

swojej i własnym nakładem wystawił, jeden dziś tylko Kruszwicki oglą
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damy, poświadczający starodawność budowy kamieniem, robotą i murem. Siedm

bowiem innych, z wzrastającą pobożnością i szczodrotą królów, książąt i bi

skupów Polskich, zostały zniesione, a w ich miejsce pobudowano inne, na

placach przestrzeńszych, przybytki świetne i ozdobne, wspaniałej i kunszto

wnej roboty. Opatrywała też z swojej strony dostojna i pobożna niewiasta,

księżna Dąbrówka, kościoły od jej męża założone w naczynia i sprzęty

do służby Bożej potrzebne, i wszystko mienie swoje poświęciła ku użytkowi

i ozdobie przybytków świętych, tak iż gorliwością pobożną i hojnością wylaną

na kościoły i sługi Boże zdawała się z małżonkiem swoim, książęciem Mie

czysławem, ubiegać o lepszą. A wszyscy panowie Polscy i szlachta, na

śladując w zawody ich przykład chwalebny, kwapili się w stawianiu i zakła

daniu po swoich wioskach i majętnościach kościołów, które z coraz większą

szczodrotą wyposażali. Bóg też dobrotliwy poglądając z wysokości na dzieła,

przez książęcia Mieczysława i żonę jego Dąbrówkę bądź już dokonane,

bądź w dalszym czasie zamierzone, nagrodził ich rychłśm potomstwem. Księ

żna bowiem Dąbrówka poczęła i wydała na świat syna na podziw uro

dnego, któremu za przyzwoleniem ojca, a usilną prośbą matki, dziada i wuja,

nadano przy chrzcie świętym imię Bolesława, to jest wielce sławne go,

wróżąc z tej nazwy, że miał być kiedyś wielkim i sławnym.

Tego także roku Bolesław książę Czeski, Ś. Wacława zabójca,

a teść Mieczysława książęcia Polskiego, zszedł ze świata. Po nim

nastąpił syn jego Bolesław, mąż wielkiej skromności i pobożności, rodzony

brat księżny Dąbrówki, który naśladując raczej stryja niż ojca, zwrócił

starania swoje ku pomnożeniu czci i chwały Bożej, i stawianiu licznych ko

ściołów. Brat jego drugi, Stracikwas, wzgardziwszy doczesnością, w Ra-

t y s b o n i e mieście B a w a r s k i e m w klasztorze Ś. Emerana przyjął szatę

zakonną. A siostra druga, Młada, uczona w Piśmie ś. i wielką słynąca

nauką, zbudowawszy na zamku Pragskim klasztor Ś. Jerzego, została -

w nim zakonnicą, i pociągnęła swym przykładem inne dziewice do ślubów

panieństwa i pobożności.

- Rok Fański 068.

Adelaida, siostra Mieczysława, zaślubia Gejzę książęcia Węgierskiego, a za jej

namową, książę ten z częścią narodu swego chrzest przyjmuje.

Gej z a (Yesse), książę Pannonów i Hun nów, zasłyszawszy o

przezacnej dziewicy Adelaidzie, księżniczce Polskiej, siostrze rodzonej

Mieczysława, z wieści która między ludźmi krążyła o wielorakich jej

przymiotach, urodzie i zacności duszy, wyprawia na dwór książęcia Mieczy
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sława uroczyste poselstwo, prosząc o rzeczoną dziewicę Adelaidę w mał

żeństwo, był już bowiem wdowcem po pierwszej żonie. Usłyszawszy tę prośbę

Mieczysław udał się po radę do swej starszyzny, prałatów i panów, i wy-

rozumiewał z nimi czas długi, coby czynie1 wypadało. A lubo sama dziewica

Adelaida wzdrygala się ślubów z książęciem pogańskim, niektórzy także

z panów radnych z przyczyny różności wiary ganili takie związki ; przecież

za zrządzeniem samego nieba, które i ze złego umie- najlepsze wyprowadzić"

skutki, książę Mieczysław skłonił ku nim swe chęci, i namówił do nich

siostrę Adelaidę, czyniąc jej nadzieję, że przez te śluby książęcia Gejzę

i naród Hunnów do wiary chrześciańskiej pociągnie i w niej utwierdzi.' Za

zezwoleniem więc Mieczysława książęcia Polskiego, i zgodnóm zda

niem radców, ułożony został między panami Węgierskimi i Polskimi

ich związek , dziewicę Adelaidę odprowadzono do Węgier i książęciu

Gejzie poślubiono. Ona, niewiasta świątobliwa, świecąc wzorami wielkiej po

bożności, czystego i cnotliwego życia (acz między niewiernemi i bezbożnemi

przebywała ludźmi) jęła usilną namową, a więcej jeszcze pobożnemi sprawy,

nakłaniać męża swego książęcia Gejzę, tudzjeż panów Węgierskich

i szlachtę, do poznania i przyjęcia światła wiary chrześciańskiej. Ohowala też

przy sobie księżna Adelaida, niewiasta łaski Bożej pełna, wielu kapłanów,

mężów pobożnych i czystością życia zaleconych, których z obawy, iżby wiary

raz przyjętej nie pokalala jaką zmazą, z Polski z sobą była sprowadziła.

Często więc z przykazami zakonu Bożego i zbawiennemi zasadami Ewangelii

zaznajomiała książęcia Gejzę i jego radców, aż wreszcie przekonany gorli

wym wykładem nauki, i zniewolony ustawicznemi prośbami i łzami towarzyszki

swojej, porzucił sprośne bałwany, które czcił do tej chwili, i wespół z prze-

dniejszemi pany i starszyzną przyjąwszy wiarę świętą, za staraniem Ade

la i d y , najrozumniejszej małżonki, został ochrzczony, i większą część' narodu

swego pociągnął swoim przykładem do świętego obmycia. A tak z cudownej

łaski i miłosierdzia Boga Najwyższego zajaśniała prawda święta Polakom

przez Czeszkę Dąbrówkę, a Hunnom przez Polkę Adelaidę,

w tym samym wieku, z małą tylko czasu różnicą. Niewiasty ściągnęły bło

gosławieństwo i poświęcenie nie tylko na swych małżonków, ale i dwa sła

wne narody. Jakaż-to dziwna sprawa i nieocenione miłosierdzie Boga, którćm

nawiedzić raczył dwa narody, to jest Polskę i Węgry, użyczając im zba

wienia wiecznego za posługą dwóch niewiast! Jedna bowiem stała się zwia-

stuną i główną mistrzynią tajemnic wiary świętej, zbawiennego zasiewu słowa

Bożego u Polaków; druga w Węgrzech spowodowała wytępienie błędów

pogańskich, i powiodła naród do poznania zasad wiary chrześciańskiej, a z nią

odrodzenia się w żywocie pobożnym i świątobliwym. Pierwsza z nich wydała

na świat książęcia Polskiego Bolesława, dzielną kraju podporę; druga
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porodziła Stefana króla Węgierskiego, który w nagrodę cnoty stał

się opiekuńczym całych Węgier patronem. Niechaj zatóm obu królestw

mieszkańcy dziękczynią nieograniczonej łasce Najwyższego, i w okazach ra

dości wychwalają nieskończenie Imię jego z uweseleniem duszy i ciała, bło

gosławiąc mu i mówiąc: „Błogosławiony jesteś Panie Boże nasz, który zli-

„towawszy się nad nędzą i ślepotą naszą, raczyłeś zstąpić z wysokości, i na-

„wiedzić a objaśnić ciemnotę naszych błędów, aby nam otworzyć drogę prawdy,

„i nieocenionym okupem wyswobodzić nas z niewoli".

Rok Pański MM.

Gejiie ksiażęciu Węgierskiemu i żonie jego Adelaidzie widzenia cudowne we śnie

zwiastują, narodzenie S. Stefana.

Kiedy Gejza wraz z małżonką swoją, błogosławioną Adelaidą, zaj

mowali się gorliwie wykorzenieniem błędów pogańskich, a rozkrzewieniem

wiary i powinności świętego zakonu po wszystkich ziemiach i zakątkach kró

lestwa Węgierskiego, dziwna w swej łasce i niepojęta dobroć Boga po

cieszyła Ge jzę cudownym widzeniem. Stanął bowiem przed nim we śnie

młodzieniec postaci pięknej i ujmującej, i przeraził wielce śpiącego jeszcze

0 świcie jutrzenki, mówiąc: „Pokój tobie Gejzo, chrześcianinie Bogu miły!

„Obwieszczam ci, że modły twoje doszły do oblicza Wszechmocnego, i przy

jęte są łaskawie do jego uszu. A nie troszcz się o to, co dla wiary chrze-

„ściańskiej zamierzyłeś uczynić ; albowiem z lędźwi twoich wynidzie syn, który

„starannością swoją opatrzy wszystko, cokolwiek do podwyższenia wiary jest

„potrzebnem. Nie wątp, że za wolą Bożą, gdy się spełni czas naznaczony,

„przyjdzie do niego mąż pełen żarliwości w wierze, pełen ducha pobożnego

„i świątobliwości, oświecić każdego z osobna nauką swoją. Ten sam Gejzo,

„syn twój, pierwszy z książąt Węgierskich przyozdobi skronie swoje ko-

„roną, a skończywszy panowanie ziemskie, tę wątłą i skazitelną koronę za-

„mieni na wiekuistą". Uradowany niezmiernie takióm objawieniem książę

Gejza, dowiedział się nazajutrz, że małżonka jego, księżna Adelaida,

została brzemienną ; po czóm poznał, że wszystko co mu obwieszczonym było,

spełnić się miało niezawodnie. Podobne także, ale świetniejsze widzenie, miała

zacna niewiasta księżna Adelaida. Gdy bowiem bliską była rozwiązania,

ukazał się jej mąż poważny, w szaty kapłańskie przybrany, który do drżącej

1 przerażonej widzeniem rzekł : „Ufaj córko, złóż bojaźń, a bądź dobrej myśli;

„albowiem wkrótce porodzisz syna, który naprzód ziemską, a potem za cnoty

„swoje wieczną osiągnie koronę. Nowonarodzonemu nadasz imię moje". A gdy

J. Długosz Dzieje Polski. Ks. II. 14

•
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go księżna zdumiona i trwogą zdjęta zapytała:* „Któż jesteś Panie, albo

„jakiem się zowiesz imieniem?" odpowiedział: „Jestem Szczepan, głowa

„Męczenników, który pierwszy męczeństwem kapłaństwo moje uzacniłem. Na

kazuję imię moje nadać- synowi mającemu się narodzić z żywota twojego".

To rzekłszy zniknął. Niemniej uszczęśliwiona wspomnionem widzeniem księżna

A d e 1 a i d a , opowiedziała je nie bez rzewnego łez wylania małżonkowi swemu,

książęciu Gejzie, potem innym mężom pobożnym i bogobojnym, a po dzie

więciu miesiącach brzemienności syna wydanego na świat nazwała Stefanem:

lubo niektóre kroniki Węgierskie fałszywie podają, jakoby Gej za książę

Węgierski syna Stefana, o którym mówimy, otrzymał z małżonki Sa-

rolth, córki Guli książęcia Siedmiogrodzkiego, już wtedy brzemien

nej , kiedy Stefan VII , rodem Niemiec, nastąpiwszy bezpośrednio po

Leonie, siedział na stolicy Piotra od lat trzech, a zszedłszy tegoż roku,

następcą miał Marcina III, Rzymianina.

Mieczysław w Polsce prawą wiarę Chrystusa rozkrzewia.

Mieczysław książę Polski zważywszy, że Dawca najwyższy cnót

wszechmocną łaską swoją wlał weń zamiłowanie i światło wiary ku wywyż

szeniu Imienia swego, starał się wszelkiemi sposoby i jak najusilniej o jej

rozkrzewienie i upowszechnienie w Polsce, pielęgnując skutecznie przy pomocy

Boskiej w młodych latoroślach wdzięczny owoc wiary chrześciańskiej, dla po

żytku całego narodu Polskiego, i wytrwałości na drodze zbawienia tych,

którzy uwierzyli.

Jan papież, od starosty Rzymskiego poimany i więziony przez dni

kilka, poszedł wreszcie do Kampanii na wygnanie. Ale Otto cesarz,

ukarawszy główniejszych winowajców Rzymian śmiercią, a niektórych wy

gnaniem, pomścił się srodze krzywdy i gwałtu dopełnionego na najwyższym

pasterzu. Siedział Jan na stolicy lat siedra i dni dziesięć.

Rok Pański O7O.

i r

Światosław książę Rnski Bułgarów czyni dannikami swemi. Śmierć Wilibalina

pierwszego arcybiskupa Gnieźnieńskiego.

Książę Ruski Światosław, nie przestając na ojczystóm księstwie,

rozpoczął wojnę z przyleglemi sobie Bułgarami; a zdobywszy ośmdziesiąt

zamków leżących nad Dunajem, zmusił ich do dannictwa i służebności.

Lecz gdy zajęty był wyprawą Bułgarską, podstępuje naród Pieczyngów
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(Pieczeniegi), oblega i szturmuje zamek Kijowski, gdzie matka

Świa^sława, Olha czyli Helena, z trzema synami Światosława, •

wnukami swemi , to jest , Jaropełkiem, Olhcin (Hollia) i Włodzi

mierzem przebywała. Niechybnćm zdawało się wtedy poddanie zaniku K i-

jowskiego, bowiem głód Oldze i zamkniętym wraz z nią oblężeńcom

dojmował, gdyby nie kilku Rusinów, którzy używszy podejścia na nieprzy

jaciół Pieczyngów, zastraszyli ich udaną wieścią, jakoby książę Świato-

sław z wojskiem zwycięzkióm od granic Bułgar y i nadciągał. Tą wiado

mością przerażeni Piecz yngowie, zaniechawszy oblężenia, ustąpili z wielkim

popłochem. Temi czasy Olha, matka Światosława, zeszła ze świata.

Jan papież, ufny w pomoc cesarza Ottona, wydobywszy się z niewoli,

wchodzi zwycięzko do R z y m u , i karze surowo naczelników przeciwnego sobie

stronnictwa. A wywdzięczając się za otrzymane dobrodziejstwo Ottonowi,

syna cesarza Ottona mianuje Augustem.

Wilibald, pierwszy arcybiskup Gnieźnieński, przesiedziawszy lat

cztery na stolicy, umiera ; pochowano go w kościele Gnieźnieński m. Mąż

rodem i chwalebnemi sprawy znakomity. Nastąpił po nim tegoż roku H a 1 1 o,

rodem Włoch.

Rok Pański B5I.

Zjawisko na niebie. Państwo Ruskie trzej bracia dzielą, między siebie na części.

Hatto arcybiskup Gnieźnieński umiera.

Owego czasu, znak ognisty płomiennego światła ukazujący się na niebie

zdziwił i zatrwożył wielo umysłów, bowiem rzecz ta u Polaków nowa i nie

słychana poczytaną była za złowieszczbę.

Światosław książę Ruski, obawiając się, aby po jego śmierci nie

powstał między synami spór o dziedzictwo, podzielił ich księstwem Ruskiem

w ten sposób, iż Jaropełka najstarszego uczynił książęciem Kijowskim,

Olha zaś drugiego syna nadDrewlanami przełożył, trzeciemu Włodzi

mierzowi odkażał księstwo Nowogrodzkie, obowięzując każdego i naj-

uroczyściej zaklinając, aby przestał na swym udziale i wstrzymał się od za

machu na cudze.

Hatto arcybiskup Gnieźnieński, po dwóch niespełna latach zarządzania

kościołem, chorobą znękany umiera; pochowano go w kościele Gnieźnień

skim. Tegoż niemal roku wstąpił po nim na stolicę Robert I, rodem

Włoch,
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Rok Famki 979.

Po Marcinie trzecim papieża nastąpił Agapit dragi. Wódz Pieczyngów, pokonawszy

i zabiwszy Ruskiego książęcia Swiatosława, z czaszki jego kazał sobie zrobić

pahar.

Po zejściu Marcina III papieża, który siedział na stolicy lat trzy,

miesięcy sześć i dni dziesięć, nastąpił Agapit II, rodem Rzymianin.

Za jego czasów Otto I, książę Saski, który w Niemczech tylko pano

wał, (Berengar bowiem rządził Włochami) z przyczyny podniesione

go przeciw sobie rokoszu książąt Niemieckich, a zwłaszcza falcgrahi i ksią

żęcia Lotaryngii, tudzież rodzonego brata swego Tag mar a, który się

do tamtych przyłączył, wojnę z niemi prowadził po nieprzyjacielsku , a po

konawszy nareszcie wszystkich, srogo się nad zwyciężonemi pomścił. Brat je

go Tagmar, po zdobyciu zamku Heresburga, gdzie się był zamknął

w kościele szukając schronienia, zakłóty zginął.

Światosławo wi książęciu Ruskiemu, powracającemu z ziemi Grec

kiej, do której był wtargnął z orężem, i obciążonemu grecką zdobyczą, Pie-

c^yngowie, nieprzyjaciele jego, ostrzeżeni zdradziecko przez niektórych R u-

sinów i Kijowian, zachodzą drogę, gdzie były zebrane wszystkie siły

Światosława, i wojsko jego, już-to łupami obciążone, już w niedogodnóm

miejscu przymuszone do walki, z łatwością porażają. Sam Światosław,

usiłujący bój odnowić i wstrzymać haniebną swoich ucieczkę, dostaje się żyw

cem w ręce nieprzyjaciół. Wódz Pieczyngów, Bura zwany, uciąwszy mu

głowę, z czaszki ksiąźęcia w złoto oprawnej dał zrobić puhar, z którego zwy

kle pijając na znak zwycięztwa nad nieprzyjacielem, tryumf swój codziennie

odnawiał.

Kok Pański O »3.

Otto pierwszy król Rzymski, nawróciwszy Sasów bałwochwalców do wiary

chrześciańskiej, umiera. Po nim syn jego Otto drugi wstępuje na stolicę państwa.

Otto I, król Rzymski i książę Saski, wielką liczbę Sasów

przywykłych do bałwochwalstwa, już-to zbawienną namową, już potęgi swojej

postrachem, już wreszcie kazaniami biskupów, skłonił do przyjęcia wiary chrze

ściańskiej. Żeby zaś wiara nowo zaprowadzona trwalszą miała podstawę, w mie

ście Partenopolu, które krajowcy Magdeburgiem zowią, założył kościół

katedralny, arcybiskupi, i poddał mu inne biskupstwa. Tegoż roku zszedłszy
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ze świata, następcą miał syna drugiego Ottona, który także naśladując ojca

w pobożności, zachował wierność i uległość kościołowi Rzymskiemu. Po

chowano go w tymże, założonym przez niego i wspaniale uposażonym, Mag

deburskim kościele Ś. Maurycego, który jest kościołem prymacyalnym

Niemieckim.

Rok Pański 9M.

Bolesław ksi|ię Czeski, na prośbę siostry swojej Dąbrówki, zakłada i uposaża

kościół katedralny w Pradze.

Dąbrówka, małżonka książęcia Polskiego Mieczysława, zacna

i błogosławiona niewiasta, nie przestając na licznych dziełach swojej pobożno

ści, które przy zaprowadzeniu nowej wiary z najgorliwszym staraniem spełni

ła lub wypełnić zamierzała, zwróciła jeszcze uwagę na ojczyznę swoję Cze

chy. Wiedziała bowiem, że chociaż od lat wielu szczyciły się przyjęciem

wiary chrześciańskiej, zbywało im jednak na stolicy biskupiej. I trapiła się

w duszy, że gdy Polska, aczkolwiek później nawrócona, już od samego po

czątku dziewięcią słynęła katedrami ; Czechy, pomimo pierwszeństwa w przy

jęciu światła wiary, żadnej dotąd nie miały stolicy duchownej, lecz zostawały

pod rządem obcych biskupów, to jest Mogunckiego i Ratysbońskie-

go, do których dyecezyj były przydzielone. Siała zatem ustawiczne posły

i listy do brata Bolesława, książęcia Czeskiego, który po ojcu Bolesła

wie, zabójcy Ś. Wacława, zmarłym roku Pańskiego 967, jako syn pier

worodny, objął był nad Czechami panowanie, a był mężem wielkiej cnoty

i pobożności, prosząc go i błagając, niemniej jak siostrę swoję rodzoną M ł a-

d ę , poświęconą służbie Bożej i żyjącą w ślubach czystości dziewiczej, aby nie

znosił tak długiej, i swojej zarówno jak narodu Czeskiego zniewagi, ale

jak najrychlej postarał się ją lepszóm urządzeniem zetrzeć i zagładzić. Skło

niony więc ustawiczną namową i prośbami siostry swojej Dąbrówki, zakłada

na zamku Praskim stolicę biskupią w kościele Ś. Wita, zmurowanym

przez stryja swego, Ś. Wacława, i opatruje dochodami dóbr doczesnych. Na

nię, staraniem tejże księżny Polskiej, wyniesiony został pierwszy biskup

Dytmar (Dethmarus), mąż pobożny i zakonne prowadzący życie, rodem

Sas, świadomy nieco języka Słowiańskiego. Siedział pod te czasy na

stolicy Piotra Agapit II, papież. Użyczył zaś Bóg swojej łaski, za przy

czyną i zasługami Ś. Wacława, synom i córkom Bolesława książęcia,

rodzonego brata i srogiego zabójcy tegoż Ś. Wacława: albowiem starszy

z synów książęcia, Bolesław, dla cnót swoich i spraw chwalebnych uzy
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skał imię Pobożnego; drugi Strać i kwas, na którego urodziny zapro

szony Wacław Ś. od brata Bolesława był zabity, wstąpiwszy do klasztoru

Ś. Emerana w mieście Ratysbonie, zakonne prowadził życie. Córka też

jego starsza, księżna Polska Dąbrówka, żona Mieszka, przyczyniła się

wielce do pomnożenia wiary chrześciańskiej, i jaśniała wszelakich cnót ozdobą,

spełniając wiele pobożnych uczynków. Niemniej druga siostra Młada, przy-

jąwszy zakon Ś. Benedykta w klasztorze Ś. Jerzego na zamku Pra

skim, gdzie potóm została ksienią zgromadzenia, ślubowała życie modlitwie

i dobroczynności.

Z porównania zaś dokładnego wyrozumiesz, iż Gnieźnieński, Kra

kowski, Wrocławski i inne Polskie kościoły założeniem swojóm wy

przedziły Praski o lat ośm, a niezachwiane nigdy żadną przygodą, ani'

skażone odstępstwem, wytrwały za łaską Bożą w wierności i zakwitły znako

mitą posługą w pielęgnowaniu wiary chrześciańskiej.

Zima tego roku ciężfta, nadzwyczaj obfitym śniegiem brzemienna, pości

nawszy morza wszystkie, stawy, jeziora i błota, trwała od pierwszego Listo

pada aż do wiosiennego porównania dnia z nocą, na podziw i cudowisko wielkie

wszystkim, jako w owym wieku bezprzykładna.

■tok Pański O 55.

Po Agapicie drugim wstępuje na stolicę papieską Jan XII, którego z przyczyny

rozwiązłych obyczajów strąca z niej Otto cesarz.

Papież A gap i t II, który władał na stolicy lat trzy, miesięcy sześć

i dni dziewięć, zakończywszy życie, pochowany został w kościele Ś. Piotra.

Stolica papieska osierocona była przez dni dwanaście. Nastąpił po nim Okta

wian, przezwany Janem XII, urodzony w Rzymie z ojca A 1 be

ry ka, który-to Alberyk, inaczej Albert, syn władającego Włochami

Berengara, możny swoją przewagą w stolicy, zwoławszy znakomitszych

Rzymian, zobowiązał ich i zniewolił przysięgą, aby po zmarłym Agapi

cie wynieśli syna jego Oktawiana. Co też przyszło do skutku, i Okta

wian, przezwany Janem XII, wstąpił na stolicę Rybaka. Ale Otto tym

czasem wkracza z silnóm wojskiem do Włoch, karci wdzierstwo bezczelne

Jana XII, nierządnika, utopionego w chuci cielesnych sprosnocie; pojmuje

Berengara w niewolą i uprowadzonego do Niemiec w więzieniu osadza,

a syna jego Alberta zmusza do spiesznej na Korsykę ucieczki.
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Rok Pański O76.

Jaropełk książę Kijowski brata swego rodzonego Olka, a potem Włodzimierz

brata Jaropełka, uwiedziony żądzą panowania, zabija, i żonę zabitego pojmuje

w małżeństwo.

Nie mogła między synami Ś wiato sława książęcia Ruskiego utrzy

mać się długo zgoda i podział krajów przez ojca ułożony. Wkrótce po jego

zgładzeniu wszczęli spór o pierwszeństwo i zwierzchnią władzę książęcą, jakby

otrzymane w spadku dzielnice i obszerne kraje Ruskie były dla nich za

ciasne. Zamierzył je sobie przywłaszczyć Jaropełk, najstarszy z synów

Światosława. Tym celem udaje się do zamku Warąża (Warosz),

w którym brat jego rodzony Ol eh przebywał, zabija go, i księstwo Dre-

wlanow, mytem krwi bratniej okupione, pod swoję władzę zagarnia. Wło

dzimierz, młodszy, w obawie, aby srogość gwałtownika Jaropełka jego

podobnież nie spotkała, mszcząc się na pozór śmierci brata, podbiega zamek

Kijowski i w nim Jaropełka obsacza, a przybywającego doń po przyja

cielsku, z namowy doradcy swego, wojewody (palatini) nazwiskiem B 1 u d a

zabija, a tak wszystkie trzy księstwa w posiadanie zajmuje. Nie poprzestał

wszakże na dziedzictwach krwią braci sromotnie zmazanych: wziął bowiem

w małżeństwo żonę Jaropełka, rodem Greczynkę, po pierwszym mężu

brzemienną, która mu powiła syna imieniem Światopełka, mającego w ten

sposób dwóch ojców, Jaropełka i Włodzimierza.

Dnia dwudziestego ósmego Października widziano w krajach Polskich

ogniste zastępy na niebie, przez całą noc trwające. Zjawisko to, jako niezwy

kłe, zdało się Polakom tak straszliwóm, że z obawy, ażeby narodowi i zie

mi Polskiej nie wywróżyło jakiej klęski, postanowiono błagać Boga wiel-

kiemi ofiarami.

Rok Pański 07 7.

Dąbrówka księżna Polska umiera.

Tegoż czasu Dąbrówka, księżna Polska, małżonka Mieczysława

książęcia Polskiego, niewiasta pobożna i bojaźni Bożej pełna, rozstała się

ze światem. W wieku podeszłym nie zwykła była kwefić głowy, ale na wzór

dziewic przystrajała się w czółko i wieniec. Zwłoki jej przeniesiono do ko

ścioła Gnieźnieńskiego i w nim pochowano , a książę Mieczysław,

panowie i przedniejsi z Polaków oddali cześć zmarłej wspaniałym obrzędem

i nakładem. Płakali jej zaś nie tylko Mieczysław małżonek, książę Pol
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ski, i Bolesław syn Mieczysława, ale i wszyscy duchowni, łzami

rzewnemi i z żalem wielkim, jakby najlepszą matkę utracili.

Kok Pański 978.

Rusini bałwochwalcy stawią, posąg ku czci bożyszcza Pioruna.

Ustaliwszy się na stolicy swego księstwa Włodzimierz książę Ru

ski, zwrócił myśl ku dziełom pobożnym. Stawiał na górach najbliższych

zamku Kijowskiego świątynie, posągi i bożyszcza, zakładał bożnice i bał-

wochwalnie. Między wszystkiemi zaś swojej pogańskiej wiary bożyszczami

w szczególniejszej miał czci bóstwo Pioruna, jemu też najliczniejsze pobu

dował świątynie i najwspanialszym uczcił je posągiem. A nie tylko sam książę,

ale i wszystek naród Rusinów, podzielając tej sprośnej wiary obrządki,

składał bóstwu Piorunowi przedniejsze ofiary i całopalenia. Kazał więc

książę Włodzimierz urobić najcelniejszemu z swoich bogów tułów i cał

kowitą postać z drzewa, głowę z srebra, a uszy ze złota; innym bożyszczom

poświęcał gaje i bałwany. A prowadząc do nich synów swoich i córki, czynił

tym bożkom ofiary, i nie tylko siebie ale i Ruś całą obrzydłćm kalał bał

wochwalstwem. Pojął zaś był Włodzimierz żon kilka, z których jedna

porodziła mu czterech synów: Izasława, Mści sława, Jarosława,

Wszewołoda, i dwie córki. Z Greczynki miał syna ŚAviatopełka,

z Czeszki Wyszesława. Z czwartej Światosława i Mścisława,

z Bulgarki Borysa i Hleba. Utrzymywał nadto kilka nałożnic, a sro-

mocił inne dziewice i cudze małżonki mniej skromne i wstydliwe. Temi czasy

Otto otrzymał w Rzymie od Benedykta VII koronę cesarską.

Rok Pański B7B.

Zwyczaj dobywania szabel z pochew przy śpiewaniu w czasie mszy s.

Ewangelii.

Mieczysław książę Polski, wyszukując potóm z większą troskliwo

ścią tych, którzy jeszcze chrztem świętym nie byli oczyszczeni, przedsiębierze

osobistą pielgrzymkę do wielu wsi, miast i osad, i równie dorosłych jak i nie

mowlęta, płeć męzką jak i niewieścią, poświęca wodą odrodzenia, a ochrzczo

nych i odrodzonych ustala w wierze, i pociesza już -to pieniężnemi podarki,

już przyodziewkiem, przywięzując lud do nowej wiary, a zarazem do siebie. Ta

prac jego pobożnych zasługa w rozkrzewianiu prawego zakonu, i wtedy i po inne

czasy podjęta z wielką gorliwością i świątobliwością, zjednała mu nie tylko
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wiekuistą nagrodę, jak pobożnie wierzyć można, ale nadto sprawiła, że pano

wanie jego zasłynęło głośno u spółczesnych i zyskało sprawiedliwą chwałę

w potomności. Nie zaniedbywał Mieczysław i innych dziel pobożnych,

w czynnej i ustawicznej krzątając się posłudze około spraw wiary i ołtarza,

aby we wszystkiem stal się godnym naśladowcą królów i książąt chrześciań-

skich, i wyrównał ich cnotom, a w pobożności nic był pośledniejszym od tych,

którym sprostał wziętością u ludzi i rozległością swoich księstw i swego władz

twa. Za jego-to poradą i namową nastał w tym roku między panami, rycer

stwem i szlachtą chwalebny i święty obyczaj, do naszych prawie czasów za

chowywany, że panowie rzeczeni i rycerstwo, w dni niedzielne schodzący się

do kościołów na nabożeństwo, po wojskowemu szablami przypasani, kiedy ka

płan śpiewał słowa Boże przypadającej Ewangelii Ś. Mateusza, Jana,

Łukasza, albo Marka, Ewangelistów, wszyscy jakby do boju szable z po

chew aż do polowy dobywali ; a gdy żacy do mszy służący odpowiedzieli

Chwała tobie Panie! znowu je do pochew wkładali. Tym obrządkiem,

tak często, bo co niedziela powtarzanym , okazywali , że w obronie Ś. Ewan

gelii, której prawdę poznali i przyjęli, gotowi byli walczyć ochotnie i śmiało,

a w potrzebie nawet śmierć ponieść. Pożal się Boże! iż ten zwyczaj chwale

bny, który tak wielkiej a rzadkiej gorliwości i przywiązania do wiary był

oznaką, nie wiem dla jakiej nieszczęsnej odmiany, u Polaków poszedł w za

niedbanie.

Rok Pau*ki OBO. v

Mieczysław znosi do szczętu bałwochwalstwo w Polsce.

Dostrzegłszy Mieczysław książę Polski, że wielu z poddanych jego,

tak szlachty jak i wieśniaków, zachowując jeszcze bezbożne zwyczaje i obrząd

ki pogaństwa, czcili dawnych bożków, składali im po domach ofiary i palili

po staremu kadzidła, a tak zaślepieni obłędem błahych i niedorzecznych prze

sądów, odwykali łaski i darów zbawiennych chrztu świętego; śle do wszystkich

ziem i miast, które za główne uważano, starostów i woźnych z wyraźnym roz

kazem, ażeby wszyscy, bez żadnego wyjątku i wymówki , zbierali się do naj

bliższych kościołów katedralnych, przez niego pozakładanych, i z chrztem ś.

przyjmowali chrześciańskie imię i poświęcenie : a to pod zagrożeniem kar wiel

kich i utraty majątków, gdyby zaniedbali wykonania tego rozkazu, i przed

upływem wyznaczonego dnia i czasu w kościołach katedralnych chrztem świę-

J. Długosz Uziejo 1'oliki. Ks. II. 15
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tym nie zostali obmyci. Dla uniknienia więc nałożonej bądź grożącej nadal

kary, Polacy pokwapili się w zawody do przyjęcia oczyszczającej łaski,

a z właściwych sobie kościołów katedralnych wynieśli znamiona chrześciańskich

wyznawców. Biskupi zaś i inni kapłani, wyuczywszy ich pierwszych zasad,

obrzędów i obowiązków wiary świętej, nakazali im święcić i obchodzić dni

Niedzielne, święta Zbawiciela, Kodzicy jego Maryi i Apostołów, a w Środy,

Piątki i Soboty wstrzymywać' się od mięsnych pokarmów. W taki przeto spo

sób, za gorliwą usilnością Mieczysława książecia, upadło do reszty bałwo

chwalstwo; wyobrażenia bożyszcz pogańskich, i wszystkie, jakie gdziekolwiek

w Polsce znajdowały się posągi, albo raczej dziwotwory, dla wiecznego za

gładzenia ich w pamięci popalono i potopiono w jeziorach; wytępiano równie

obrzędy bałwochwalcze, wszelakiego rodzaju wyrocznice, wróżby, wieszczby, po

gańskiej ślepoty gusła i zabobony.

Rok Pański 081.

Nędzna śmierć Dytmara biskupa Praskiego, po którym wstępuje na stolicę

S. Wojciech.

Po śmierci Dytmara, pierwszego biskupa Praskiego, wyniesiony

został na stolicę jednomyślną duchowieństwa i ludu uchwałą Wojciech

(Adalbertus) rodem i językiem Czech, pochodzący z rodziców szlachec

kiego stanu (ojca S ławnik a, matki Strzeżysławy). Wybór jego nawet

czarci w ciałach opętanych uznali za godny i święty. Na chrzcie ś. otrzymał

imię Czeskie Wojciech, które znaczyło wojsk pocieszyciel; ale bi

skup Magdeburski Adalbert, przy którym on młodzieńcze lata pędził,

przeto iż trudne mu zdało się do wymówienia to imię pierwotne, przezwał go

Adalbertem. Wspomniany zaś Dytraar biskup Praski, bliskim będąc

śmierci, opowiedział szerokiemi słowy wszystkim obecnym, między którymi

znajdował się jeden biskup Adalbert, przyczynę i wywód cały swego wie

cznego potępienia. „Biada mi, mówił, że nie korzystając z czasu, żyłem roz

wiązłej, niżlibym pragnął teraz, kiedy umieram. Zdradziłaś mnie zwodnicza

„doczesności, obiecując mi wiek długi, gdy oto niespodzianie ginę, zabity na

„duszy i na ciele. A chociaż grzech, za który biorę potępienie, mógłby za

„zasługą Męki Chrystusowej stać się godnym przebaczenia, zbrodnie przecież

„Czeskiego ludu, samowolnie gubiącego się w roskoszach i cielesnym nie

rządzie, i nie umiejącego nic czynić więcej, jedno co palec szatana sprośnym

„czernidłem na sercu jego wypisał, popychają mnie sprawiedliwym sądem Bo
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»skim do zatraty, iże lękałem się szczekać jak pies na te zgrozy. Idę więc

„prostą drogą do piekła, gdzie będę gorzał ogniem wiekuistym." Tak mówiąc,

w przeczuciu męki piekielnej za swoję opieszałość, ducha nędznie wyzionął.

Adalbert przerażony jego trwogą, rzuca światowych uciech pieszczotę,

wytworne pokarmy i stroje, okrywa w nocy ciało włosiennicą, a głowę posy

puje popiołem; i z służalca roskoszy przemieniony w innego człowieka, roz

daje wszystko co miał między ubogich, sieroty i wdowy, na jałmużny.

nok Pański 9%».

Po złożenia Jana dwunastego papieża z przyczyny jego nadużyć, wstępuje na

stolicę Leon ósmy. Śmierć Angelota biskupa Płockiego.

Po zejściu Agapita II, papieża, który władał na stolicy lat trzy,

miesięcy sześć i dni dziesięć, Jan, rodem Rzymianin, synAlberyka,

męża znakomitego i pod ów czas przeważnego w Rzymie, narzucony rozkazem

ojca, jak się wyżej powiedziało, obrany został papieżem. Powiadają o nim, że

to był miłośnik łowów i rozpustnik, tak wielkiej w obec Boga hardości, że

się nie sromał chować w domu swoim nałożnic. Dwóch kardynałów, którzy

o przestępstwach jego piśmiennie donieśli Ottonowi, królowi Rzymskiemu,

błagając go o pomoc dla uciśnionego Kościoła, ukarał surowo i okropnie, ka

zawszy jednemu z nich Janowi uciąć nos, a drugiemu rękę: co tak dalece

obruszyło króla Ottona, że wkroczywszy do Włoch z silnóm wojskiem

Niemieckióm, zmusił Jana do ustąpienia z stolicy, na której władał lat

ośm, miesięcy dziesięć i dni dziesięć. W jego miejsce obrany Leon VIII,

człowiek świeckiego stanu, na powszechne ludu żądanie, dla cnót męża niepo

spolitych. On też koronował Ottona.

Tego także czasu Otto cesarz, zwyciężywszy Berengara, który z sy

nem Albertem Włochy swą przemocą uciskał, uwalnia Adalraundę

wdowę po cesarzu Lotaryuszu, którą Berengar trzymał w niewoli, bie

rze ją za małżonkę, i w Pawii, w dzień Narodzenia Pańskiego obchodzi go-

' dy weselne. Nadto , ułaskawiwszy Berengara, oddaje mu w zarząd całe

Włochy, krom Marchii Trewizańskiej, Werony i Akwilei.

Angelot biskup Płocki, rodem Rzymianin, po piętnastoletnim

zarządzie swego biskupstwa, koleją ludzkich przeznaczeń życie zakończa. Zwłoki

jego pochowano w kościele Płockim. W rok po nim następuje Marcyalis,

wyświęcony od Jana XI, rodem także Rzymianin.
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Kok Pański 983.

Otto pierwszy cesarz, Benedykta piątego, wbrew Leonowi ósmemu od Rzymian

obranego papieżem, wraz z niektórymi Rzymiany wskazuje na wygnanie, a Leo

na na stolicę przywraca: poczem umiera. Śmierć Gotfryda pierwszego biskupa

Wrocławskiego.

Obrażeni Rzymianie, a zwłaszcza ci, których z Janem XII pokrewne

łączyły związki, złożeniem z stolicy najwyższej swego plemieńca Jana, a wy

niesieniem w jego miejsce Leona VIII, nie śmiejąc już pierwszemu przywra

cać1 rządów dla jawnych jego zbrodni i gorszących życia obyczajów, w obce

żyjącego Leona obierają papieżem Benedykta V. Gdy ten zaledwo prze

siedział na stolicy dwa miesiące i dni pięć", przybywa Otto cesarz z Nie

mi e c , oblega Rzym, i nie wprzódy z wojskiem odstępuje, aż gdy mu B e-

nedykt został do rąk wydany, poczem z rozkazu cesarza odesłano go do

Saxonii na wygnanie, kędy życie zakończył, pochowany w Altenburgu

(Adiburg). Otto zaś cesarz wszedłszy zbrojno do Rzymu, znowu Leo

na na stolicy osadził, co było popsowano naprawił, wielu z Rzymian pod-

żegaczów rozruchu z kraju wypędził, nakoniec syna swego Ottona II, który

z nim na ów czas pospołu Rzym nawiedził, przez papieża Leona na króla

Rzymskiego namaścić kazał. A uspokoiwszy w ten sposób kościół, i po

wróciwszy do Saxonii, mąż pamiętny dokonaniom dzieł wielu godnych ce

sarza Rzymskiego, zakończył życie w mieście Magdeburgu dnia dwu

dziestego trzeciego Kwietnia, roku panowania swego trzydziestego siódmego, od

wyniesienia na godność cesarską dziesiątego. Ciało jego w Magdeburgu

w kościele ogromnej wielkości, który był sam za życia na cześć Ś. Maury

cego z wielką wspaniałością wystawił, uroczyście jak nań przystało i z ce

sarskim przepychem pochowano. Umarł zaś w późnej starości, zostawiwszy syna .

jedynaka, tegoż imienia.

Gotfryd, pierwszy biskup Wrocławski, a jak dawniej zwano S m o-

gorzowski, rodem Rzymianin, przeżywszy w Polsce lat trzydzieści

sześć, a na biskupstwie lat siedmnaścio, umarł i w kościele Smogorzew

skim pochowany został. W jego miejsce, na prośbę Bolesława Chrobre

go (Chabri), książęcia i monarchy Polskiego, naznaczony przez Jana

XII papieża Urban I, rodu szlachetnego, Rzymianin.
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Rok Paniki B84.

Bolesław, syn Mieczysława, pojmuje za żonę Judytę, córkę Gejzy książęcia

Węgierskiego.

Bolesław, syn Mieczysława książęcia Polskiego, gdy obcho

dzone po śmierci matki minęły dni żałoby, którą on aż do szóstego roku za

chowywał, stosując się do woli ojca Mieczysława, żądającego, aby wstąpił

w śluby małżeńskie, celem odnowienia dawnych z Węgrami sojuszów, poj

muje Judytę, córkę. Gejzy, książęcia Węgierskiego, z pierwszego ło

ża, dziewicę słynną wdziękami i urodą, a wnoszącą nadto znakomity posag

w złocie i srebrze. Gody weselne odprawił w Gnieźnie, w obecności licznych

prałatów i panów, którzy przybyli z Polski i Węgier na ten obchód uro

czysty, wspanialemi igrzyskami uświetniony.

Ottonowi drugiemu, koronowanemu na króla Rzymskiego, rodzi się z prawej

małżonki syn Otto. Śmierć Ottona drugiego, po którym syn jego obejmuje rządy

państwa.

Otto II, ośmdziesiąty wtóry po Auguście, ze śmiercią ojca objął

rządy państwa; a lubo już poprzednio, w jego obecności, mianowany był

i przez Leona VIII papieża koronowany królem Rzymskim, po zejściu

jednak ojca od równoczesnych na nowo obrany i na stolicy państwa osadzony

został. Jeszcze za życia poślubił mu był ojciec córkę cesarza Greckiego,

imieniem Toofanią, i gody weselno w Paw i i wyprawił. Z niej Otto II

'miał syna tegoż imienia Ottona, który wielką zajaśniał sławą i stał się

niejako wyobrazicielem swego cesarskiego domu , tudzież córkę M a g t y d ę.

Dzielny władca Rzymskiego państwa, wyzuł Lotaryusza króla Gal li i

z posiadanych przezeń krajów. Przedsiębrał potem kilka szczęśliwych wypraw

przeciw niewiernym, aż nakoniec w Kalabryi straciwszy całe niemal woj

sko, sam ledwo za przyczyną Ś. Piotra, którego w modlitwie wzywał, oca

lony, wrócił do Rzymu, gdzie dziewiątego roku panowania swego umarł;

pochowany w kościele Ś. Piotra. Po nim nastąpił syn jego Otto III,

któremu Grzegorz V, jego krewny, przywdział koronę.



118 R. 987MIECZYSŁAW I.

Rok Fański 985.

Włodzimierz książę Ruski wydaje wojnę Polakom i niektóre zdobywa zamki.

Ustawa Leona ósmego papieża i jego śmierć.

Pogańskich zabobonów błahe porzuciwszy sprawy, Włodzimierz ksią

żę Ruski zwrócił się do dzieł wojennych, i naprzód z książęciem Polskim

Mieczysławem rozpoczął boje, które toczył z szczęściem odmiennem; raz

Polacy, drugi raz Ruś zwyciężała. Pobrał książę Włodzimierz zamki

Polskie, jako to Przemyśl, Czerwień (Czyrwyen) i inne, zdobyte

sobie przywłaszczył, a poosadzawszy je silnemi załogami, oddał w straż i po

siadanie Rusinom. Wyprawił się potóra przeciw Radymiczanom (Ra-

dimycze), którzy Polskióm są także plemieniem, pokonał ich, i nałożył

na nich daninę.

Leon VIII, za wsparciem cesarza Ottona I. objąwszy na nowo rządy

kościoła, ustanowił prawo, aby nikogo bez pozwolenia cesarza nie obierano pa

pieżem. Umarł zaś w rok jeden i miesięcy cztery od wstąpienia na stolicę

papieską. Po nim nastąpił Jan XIII rodem z Nami.

Rok Pański 08G.

Prohor, pierwszy arcybiskup Krakowski, umiera.

Prohor (Prohorius), czyli, jak go inni zowią, Prohort, pierwszy

Krakowskiego kościoła arcybiskup, wiary i nauki chrześciańskiej w nowej win

nicy rozkrzewiciel, wiekiem długim strawiony umiera. Pochowany w tymże ko

ściele, któremu przewodniczył lat trzydzieści i jeden. Następcą jego był

Prokulf. *

Rok Pański B87.

Głód wielki w całym niemal świecie. Włodzimierz książę Ruski, rozpatrzywszy

się w obrządkach Łacińskim, Greckim i Mahometańskim , przyjmuje wyznanie

Greckie, które mu zdało się lepszem.

Jako pomsta sprawiedliwa za grzechy ludzkie, zdarzył się głód ciężki

i powszechny, gdy urodzaje w całym prawie świecie chybiły. Klęska ta we

wszystkich krajach wiele sprzątająca ludzi, dotknęła razem i Polskę, gdzie

wyludniła wiele miast, wsi i osad.



r. 988. 119MIECZYSŁAW I.

Tego czasu Włodzimierz książę E u s k i , namawiany naprzód od

Mahometanów, aby wiarę fałszywą Mahometa, potem od Łacin-

ników, a następnie od Żydów, aby zakon Hebrajski przyjął, naostatek

od Greków nakłaniany do wiary chrześciańskiej, przyjąwszy łaskawie posłów

z temi namowami przybyłych i obdarzywszy nawet upominkami, odprawił ich

wprawdzie bez skutku, ze swemi jednak Rusinami naradzać się począł,

do jakiejby miał przystać wiary. Uchwalono zatem, aby do wszystkich naro

dów, pielęgnujących te różne wyznania, wyprawić posłów, celem wyrozumienia

i zbadania każdej z osobna wiary. Jakoż wysłani umnicy do Bułgarów,

Łacinników i Greków, zajęli się, jak im wskazano, rozpoznaniem tych

wszystkich w szczególności wyznań; a gdy się okazało, że zakon Mahometa

zawierał w sobie wiele ustanowień plugawych i sromotnych, do razu odrzucili

go jako pogański i nikczemny. Łacinników zaś obrzędy wydały im się

nie dość pobożne, świątynie nie dosyć strojne. A gdy do Konstantyno

pola przybyli, ówcześni cesarze Greccy, Bazyli i Konstantyn,

dowiedziawszy się, że celem ich poselstwa było zbadanie tamecznej wiary,

zwołali kapłanów świeckich i zakonnych, wyprawili wielką uroczystość, i pa-

tryarsze kazali odprawić nabożeństwo w najokazalszych strojach. Wprowa

dziwszy potem Ruskich posłów do kościoła, umieścili ich na miejscu wy

niosłem, zkąd wszystkie obrządki należycie widzieć mogli, a naostatek zasadzili

ich poczesnie do biesiady, i hojnie ugoszczonych odprawili z świetnemi upo

minkami. Ci gdy wrócili do książęcia swego Włodzimierza, opowiadają

mu wszystkie, jakim się przypatrzyli, obrzędy, przekładając, że Mahometa

wyznanie obrzydłe zasługuje przedewszystkióm na wzgardę i odrzucenie, Grec

kie zaś wychwalając, i przenosząc nad Łacińskie, „gdyż w Greckich

„kościołach liczniejsze i okazalsze dają się widzieć ozdoby niż w Łaciń

skich". Oświadczają nadto: „że słuchając mszy Greckiej taką uczuwali

„słodycz, iż prawie odchodzili od siebie, i zdawało im się, że raczej przy-

„tomni byli jakiej niebieskiej niżeli ziemskiej uroczystości". Wszystkich zatem

panów zdania chyliły się na stronę Greckiego obrządku, i namawiali do

jego przyjęcia Włodzimierza, mówiąc : „Gdyby wiara Grecka nie była

„dobra, nie byłaby jej przyjęła Ol ha, babka twoja, najrozumniejsza z nie

wiast" . Skłonił się więc Włodzimierz do zdania panów, i obiecał przy

jąć chrzest według Greckiego obrządku.

Rok Pański MS.

Powodzie nadzwyczajne i susza.

Zdarzyły się tego czasu liczne i długo trwające wód wylewy, po których

nastąpiło lato skwarne i dla wielu płodów przyrodzonych szkodliwe; zkąd
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urodzaje nie wszędy jednakie, w znacznej części chybiły. Nadto susza z wio

sny zbyteczna przeszkodziła zasiewom jarzyn, a na domiar złego spadł śnieg

obfity, po którym ciągłe znowu nastały deszcze, nie dopuszczające siewów

ozimych; co wszystko głód sprawiło.

Rok Paiiskl 980.

Ś. Wojciech z przyczyny przewrotności Czechów opuściwszy biskupstwo

Praskie udaje się do Rzymu i w klasztorze zamyka.

Wojciech biskup Praski, zważając, że lud Czeski, którego je

dynym był biskupem, rozpasał się był na wszelakie występki, a między niemi

te najohydniejsze, że przeciw zakonowi chrześciańskiemu wykraczali wielo-

żeustwem, nie odwykając od obrządków pogańskich i bluźnierczych ; że wła

snych poddanych syńy i córki, poświęcone znamieniem Chrystusowym, sprze

dawali Żydonk w niewolą, uczęszczali przytóni w dni niedzielne na targi,

zmarłych chowali w miejscach bałwochwalczych, a gardzili upornie wszelkióm

upomnieniem, jakiego ku nim dotąd używał : po zasiągnieniu rady mężów

roztropnych i bogobojnych, postanowił opuścić stolicę biskupią i przywdziać

szaty zakonne. Co iżby snadniej mógł uskutecznić, namawia i błaga usilnie

Stracikwasa, mnicha zakonu Ś. Benedykta, rodzonego brata książęcia

Czeskiego Bolesława, żeby przyjął biskupstwo Praskie, przekła

dając mu, że przy pomocy brata, Czeskiego książęcia, łatwiej zdoła zapo-

biedz nadużyciom i występkom ludu Czeskiego. Jemu Stracikwas od

powiadając rzecze: „Nie przystoi, żebym wzgardziwszy raz doczesnością, na

„nowo miał do niej wracać, i umarłszy światu, sięgał po zaszczyt i dostoj

ność biskupią". Przydał nadto, „że nie jest godnym piastowania tej dostoj

ności, ani zdolny do ponoszenia trudów pasterza". Na to mąż Boży miał

mu odpowiedzieć duchem proroczym: „Wiem, bracie, że tę Praską stolicę,

„którą teraz mógłbyś osięgnąć słusznym prawem i drogą godziwą, a którą

„pogardzasz, później zapragniesz posiąśdź sposobom nieprawym i drogą nie

godziwą, ale jej nie osięgniesz ; a czego obecnie wzbraniasz się przyjąć, na

„zgubę twoję chciwie potem pragnąć będziesz". To rzekłszy, i z zniechęcenia

się ku ludowi złemu a niepoprawnemu opuściwszy Czechy i swój stolec

biskupi, udał się do Rzymu, aby po jego zwiedzeniu pielgrzymować ztamtąd

do Jerozolimy. Ale gdy w Rzymie czas jakiś pomieszkał, za radą mę

żów pobożnych wstąpił do klasztoru A 1 e x e g o , gdzie w ścisłym wypełnianiu

przepisów zakonu mnisze prowadził życie. Z nim ukrywał się w tymże samym

klasztorze brat jego błogosławiony Gaudę n ty, dla powściągliwości w mowie

i świątobliwości obyczajów za anioła Bożego miany; pod nakryciem bowiem
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śmiertelnego ciała anielski prowadził żywot, i z podziwieniem nie tylko swoich

ale i obcych trawiąc dni na bogomyślności , jaśniał zarówno słowem jak

i przykładem.

Rok Paii«kl OOO.

Bolesławowi Chrobremu rodzi się syn Mieczysław.

Judyta księżna, małżonka Bolesława książęcia Polskiego, tra

piona przez lat pięć sromotą niepłodności, poczęła wreszcie roku szóstego

i wydała na świat syna. A gdy z jego narodzenia i dziad Mieczysław

i sam rodzic Bolesław, książęta Polscy, ucieszyli się niezmiernie, na

obchód zatóm chrztu wyprawiają wielką na dworze uroczystość, a oczyszczonej

dziecinie w Gnieźnie świętćm polaniem nadają imię dziada Mieczysława

(Myeczslaus), które znaczyło mieć sławę.

Włodzimierz książę Ruski mając przyjąć wiarę chrześciańską zapada w ślepotę ;

za namową jednak przyszłej małżonki swojej, siostry cesarza Greckiego, chrzest

przyjąwszy wzrok odzyskuje, a przy chrzcie razem gody ślubne odprawia.

Włodzimierz książę Ruski, zebrawszy z swoich krajów mnóstwo

ludu, rozpoczyna wojnę z Grekami; a zdobywszy gród ich znakomity Kor-

sun (Korschun) podbija ztamtąd przyległą ziemię, i zmusza kraj ten

do daniny. Potem wyprawia posłów do Bazylego i Konstantyna cesa-

rzów Greckich, żądając Anny siostry ich w małżeństwo, a przyrzeka

jąc, że po zawarciu ślubów małżeńskich natychmiast opuści zamek Korsun

i kraj, który shołdował. Ale Bazyli i Konstantyn cesarze Greccy

odpowiedzieli, iż nie przystało im i ich dostojeństwu powinowacić się z ksią-

żęciem pogańskim, sprośnym bałwochwalcą, przez łączenie z nim własnej

siostry małżeńskiemi związki. Jeżeli jednak porzuci błędy pogańskie, a przyj

mie wiarę chrześciańską, wtedy żądaniu jego nie odmówią. Włodzimierz

zatóm książę Ruski przez wyprawionych powtórnie posłów oświadcza, że

gotów jest przyjąć wiarę chrześciańską, byleby osobiście przybyli, oddali mu

swoję siostrę za żonę i jego ochrzcili. Przeciwiła się jednak temu związkowi

Anna siostra cesarzów, i długo nie chciała nań zezwolić; zaledwo swą na

mową bracia Bazyli i Konstanty, przekładający jej wielkie korzyści,

jakie z tego połączenia wyniknąć miały, i przejście całej Rusi na wiarę

chrześciańską, zdołali ją do niego nakłonić. Przybywają więc Bazyli i Kon-

J. Długosz. Dzieje Polski. Ks. U. 16"
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stantyn z siostrą swoją Anną do Korszuna, a wtóm Włodzimierz

książę Ruski zapada nagle w ślepotę. Począł się więc namyślać" i wahać,

w niepewności, czyli miał opuścić swoję wiarę pogańską, a przyjąć chrzest

Chrystusów. Ale Anna, siostra cesarzów, a przyszła jego małżonka,

upewnia go, że ślepota, której doznał, za przyjęciem chrztu ustąpi. Jakoż

ochrzczony od biskupa K o r s u ń s k i e g o , niebawem przejrzał. Zaślubia więc

Annę, siostrę cesarzów, a na świadectwo i pamiątkę nawrócenia swojego,

jako też chrztu i odzyskania wzroku, wystawia kościół. Opuściwszy nakoniec

i oddawszy zamek Korsun cesarzom Bazylemu i Konstantemu,

wraca do Rusi pełen radości, w towarzystwie swojej małżonki.

Rok Puński 0»1.

Jana trzynastego papieża, skazanego przez starostę Rzymskiego na wygnanie,

Otto drngi cesarz na stolicę przywraca; poczem namaszczony przezeń na cesa

rza, gdy udawszy się do Kalabryi w celu wymuszenia odmawianych mu po

datków wojsko wszystko utracił, zręcznym wybiegiem z poimańca staje się

zwycięzcą, i pozabijawszy swoich przeciwników podwójnego uchodzi niebezpie-

. czeństwa.

Jan XIII, rodem z Nar ni, następca Leona, poiraany od Piotra

starosty Rzymskiego, wtrącony naprzód został do zamku Ś. Anioła,

a potem do Kampanii posłany na wygnanie. O tej przygodzie dowiedzia

wszy się Otto II, który po ojcu objął był panowanie, przybywa z silnóm

wojskiem do Rzymu, i Jana papieża, dwumiesięcznym uciśnionego wygna

niem, na stolicę przywraca. Rzymian zaś, winnych jego poimania i niewoli,

jednych ścina, drugich na powieszenie skazuje, innych wreszcie do Saxonii

wygania. Sam pod ów czas od Jana papieża odbiera z błogosławieństwem

cesarskie namaszczenie. Ale gdy uspokoiwszy Rzym i Włochy wybiera się

z powrotem do Niemiec, przychodzi wiadomość, że Grecki cesarz Jan,

ojciec małżonki jego Teofanii, umarł, a inny w jego miejsce wyniesiony

odmawia mu należnej daniny z Kalabryi, dziedzictwa jego żony. Wysyła

zatóm poselstwo, na które odpowiedziano: „że nie Kalabrya wianem jest

„i dziedzictwem cesarzowej Teofanii, ale godło Krzyża Ś. w stolicy ce

sarstwa Konstantynopolu dotąd przechowywane, i dawane zwykle w po

sagu córkom cesarskim". Rozgniewany cesarz Otto, i więcej uniesienia

swego niż dojrzałej słuchający rozwagi, udaje się z wojskiem nie nader licznćm

do Kalabryi, kraj ten mieczem i ogniem pustoszy, a dobywszy Bene-

wentu, zabiera ztamtąd kości Ś. Bartłomieja Apostoła, i mało ważąc
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bogactwa Greków, skarb w zdobyczy zagrabia. Ale Grecy, złotem i sre

brem zakupiwszy posiłki u Saracenów, a większe wojska ukrywszy na

zasadzkach, mniejszemi siły staczają bój z Ottonem; który kiedy ich do

konywa, dopieroż ukryci wypadają z zasadzki, a po odparciu Rzymian

i Bene wen tanów, porażają go i znoszą z całą wojska potęgą. Cesarz

z obawy, aby się nie dostał żywcem w ręce nieprzyjaciół, zrzuca z siebie

odzież i oznaki swojej godności, pozbywa się wreszcie zbroi i rzuca w morze.

Przez całą noc unoszony po prądach fali, a rano pochwycony od rybaków,

udaje się giermkiem poległego cesarza. Ale rybacy zważywszy urodę i po

stawę męża, jęli przypuszczać, azali, jak rzeczywiście było, nie mieli w ręku

cesarza, o czóm rozmawiali między sobą po grecku. Mniemając, że nie rozu

mie ich języka, i domyślając się, że to nie giermek ale raczej sam cesarz,

postanowili wieźć go morzem do Grecy i i odstawić tamecznemu cesarzowi,

w nadziei wielkiego wynagrodzenia. On zaś, usiłując wywinąć się z nowego,

w jakie popadł, niebezpieczeństwa, taką sztuką podchodzi majtków : powiada,

że w Sycylii wielkie ukrył pieniądze; prosi, żeby zbliżyli się z nim do lądu,

a zabrawszy skarb, płynęli dalej szczęśliwie. Ci podłechtani chciwością, czynią

zadosyć jego prośbie, i przybijają do brzegu. Trafia właśnie Otto na uczci

wego człowieka, biskupa imieniem Ceza, w zbrojnej podróży z kilku ryce

rzami; wzywa ich pomocy, a rzuciwszy się na majtków, których było czter

dziestu, wszystkich do jednego zabija. A tak, za wzywaniem ustawnóm ratunku

Ś. Piotra, dwukrotnego uszedł niebezpieczeństwa. Najpierwej zatóm przybył

do cesarzowej Teofanii, od której radośnie przyjęty i do Rzymu odpro

wadzony został. Ale po ciężkich trudach i troskach zapadłszy w niemoc, dnia

dwudziestego ósmego Grudnia umarł w Rzymie, panowania swego ósmego

roku. Pochowany w przysionku Ś. Piotra. Po jego śmierci, syn Otto III,

ośmdziesiąty trzeci po Auguście, objął rządy państwa Rzymskiego.

A lubo niektórzy usiłowali wysadzić na stolicę państwa Henryka książę-

cia, bratanka Ottona I, a to z nienawiści ku cesarzowej Teofanii,

która z powodu przegranej bitwy w Kalabryi, z właściwą niewiastom

i grecką lekkomyślnością, najznaczniejszym w cesarstwie mężom wymawiając

trwożliwość i ucieczkę, wielu ściągnęła sobie była nieprzyjaciół; przecież

z uwagi na dobrodziejstwa tak dziada jako i ojca, puściwszy w niepamięć

swoje krzywdy, i wykupiwszy Ottona III wielkiemi pieniędzmi z rąk Hen

ryka, pod którego ten strażą i opieką zostawał, uczynili go cesarzem. Po

czął więc rządzić państwem, używając światła i porady niepospolitych zdol

ności człowieka, hrabi Ezzona, Reńskiego wojewody.
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Rok Pański SM.

Włodzimierz książę Ruski wszystek naród swój chrzcić każe, a powywracawszy

bałwany pogańskie, bndnje kościoły i hojnie je uposaża.

Włodzimierz książę Ruski, postanowiwszy wykorzenić bezbożnej

czci obrządki, do których naród Rusinów z dawnych czasów był nawykł,

trzeciego roku od przyjęcia wiary Chrystusowej, bożyszcza ich i bałwany,

gaje, ołtarze i świątynie, kruszy, pali i zagładzą. Posąg zaś Pior una, któ

rego Ruś z osobliwszem czciła nabożeństwem, w obec licznie zgromadzonego

pogaństwa, przywiązawszy do ogona końskiego, kazał włóczyć* po ziemi i utopić

potem w rzece Dnieprze. Był przy tem płacz wielki ludu płci obojej,

łkania i żałosne skargi zawodzącego nad posągami skruszonych bożyszcz.

Ogłosił potem książę Włodzimierz nakaz, aby wszystkie narody i ludy

jemu podległe, zaniechawszy czci bałwanów, przyjęły chrzest i wiarę chrze-

ściańską, ostrzegając, iż tych, którzyby się wahali posłuchać jego świętych

rozkazów, uważać będzie za nieprzyjaciół i wyzuje ich z majątków. Taką ko

niecznością zniewolony lud Ruski, pospieszył tłumem do Kijowa, i przy-

jąwszy zakon Chrystusa, wodą Dnieprową od biskupa Korszuńskiego

i sprowadzonych z Grecy i kapłanów ochrzczony, zarazem w wierze i jej

obrządkach został wyuczony. A dał się na on czas słyszeć w powietrzu głos

i jęk smoka, narzekającego, że z odwiecznych dzierżaw Ruskich ustąpić

musiał, wyrzucony nie przez Apostołów albo Męczenników, ale sprawą jednej

niewiasty. Wybudował tedy Włodzimierz pierwszy kościół na miejscu,

gdzie przedtóm bałwanom palono obiety i kadzidła, i poświęcić go kazał

Ś. Bazylemu. Niemniej i w innych miejscach przymnożył świątyń i kapła

nów. Wystawił Włodzimierz i drugi kościół N. Maryi Pannie w Ki

jowie, opatrzył go naczyniami złotemi i drogim sprzętem. Tak w tym, jak

i innych kościołach Ruskich, które zbudował książę Włodzimierz

i Ruscy panowie, biskup Korszuński poustanawiał sługi i kapłanów, na

których utrzymanie Włodzimierz ponaznaczał włości i podatki, i wszyst

kim bojarom zarówno z ziemianami kazał płacić i znosić pierwiastki urodza

jów i dziesięciny. Owego czasu chrzcił też książę Włodzimierz dziewięciu

synów swoich, jako to: Wyszesława, Izasława (Yszeslaus), Świa-

topełka, Jarosława, Wszewołoda, Światosława, Mścisława,

Borycha, Hleba, Światosława, Poswizda (Poszwyszd) i Sn-

d y s ł a w a. Chłopięta Ruskie wkładał do nauki, dziełmistrzów z G r e c y i

sprowadzonych pieniędzmi nagradzał, i wiele kościołów z kamienia i cegły

murowanych wystawił.
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Rok Pański B98.

Czesi rozgniewani na Wojciecha o opuszczenie stolicy Praskiej, wpadają, do

jego miasta, i pięciu braci wraz z całą. rodziną. Wojciecha i ludem miejskim

wytępiają,; jeden tylko brat rodzony, który pod ów czas w Polsce służył na

dworze Bolesława, ocalał, i od niego pochodzi dom Różyców.

Czescy panowie przedniejsi i szlachta, stęsknieni i ciężkim przejęci

żalem z powodu oddalenia się Wojciecha biskupa Praskiego i osie

rocenia pasterskiej stolicy przez całe lat ośm, codzień więcej upadali w bezład

i przepaść wielorakich nieszczęść. Winę całą zwalając na Wojciecha,

jakoby on swojóm odejściem stał się sprawcą i powodem wszystkiego złego,

oburzyli się nań i srogim wybuchnęli gniewem. Niezdolni dosięgnąć swą

zemstą nieobecnego, zwracają się przeciw jego braciom, rodzinie i ojcowiźnie,

i w dzień jeden świąteczny wpadłszy hurmem i zbrojno do miasteczka L i b i-

cza (Lybicz), naprzód pięciu braci Ś. Wojciecha rodzonych, Sobora,

Spicymierza, Dobrosława, Zawiszę i Czesława, srogićin skato

wanych męczeństwem zabijają, a potóm, nie dość mając na pomordowaniu

samych braci męża świętego, wszystek ród jego męzkiej i żeńskiej płci krwią

niewinną broczą. Szczęśliwćm zdarzeniem nie był wtedy obecnym w Cze

chach i domu rodzinnym szósty z braci rodzonych Ś. Wojciecha, imie

niem Poraj. Zabawiając od niejakiego czasu na dworze Bolesława ksią-

żęcia Polskiego, syna Mieczysława, przy którym służbę sprawował,

oddalony od domu nie wiedział nic o tak strasznóm morderstwie, dokonanóm

na braciach jego i rodzinie całej. Ten też jeden z całego domu i plemienia

męża świętego za opatrznością Bożą ostał się przy życiu, ażeby ród tak za

cny na ziemi nie zaginął. Gdy potóm Bolesław książę Polski widział

go w ustawicznym żalu i smutku, opłakującego zgon braci i własną dolę

(stawało mu bowiem w myśli, że gdyby wrócił do ziemi ojczystej, zapewnie

Czesi wywarliby nań jeszcze sroższe niżli na braci okrucieństwo) z zwykłą

sobie dobrocią pocieszając młodzieńca, dokładał obietnicę, że majątek dziedzi

czny, jaki w Czechach posiadał, hojnie mu wynagrodzi. Uiścił się potem

z tej obietnicy, nadawszy Porajowi, rodzonemu bratu Ś. Wojciecha,

znaczne w Królestwie Polskiem dziedzictwa i posiadłości, opatrzył go szczodrą

ręką w dostatki, przyjął pod swą opiekę, przygarnął i umieścił w liczbie

poddanych swoich i rycerskim poczcie szlachty polskiej. A z tej jednej lato

rośli wykwitnęło potćm liczne w Królestwie Polskiem plemię, i ciągłóm na

stępstwem krzewiąc się aż do naszych czasów, urosło to potomstwo męża

Bożego w ród wielki i szeroko rozgałęziony, który zowią Różycami; ma

ten ród za godło różę białą w czerwonóm polu, a Poraj za miano
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Czesi zaś wytępiwszy traci i krewnych Ś. Wojciecha rozlicznym rodza

jem kaźni, wymierzyli potóm miecz morderczy na wszystek lud obojej płci

wspomnianego miasteczka Libie za, i zgładzili siedm tysięcy dusz, bez

względu na płeć' i wiek i znaczenie. Na tóm wreszcie nie przestawszy, wy-

Avarli srogość swoję na bezwinue mieszkania i domy, i cale miasteczko za

mienione w ruiny z dymem puścili. Czynu tak straszliwego książę Czeski

nie wzbraniał, ani żadną potóm nie ścigał karą. Jeżeli przeto cała historya

tej rzezi, którą znalazłem opisaną w kronikach Czeskich, jest prawdziwa

(więcej bowiem do tego dzieła wypisuję zdarzeń, niżli w nie wierzę) zgrozę

obudzą dzikość ówczesna narodu Czeskiego, który żadnem uczuciem litości,

nawet zwierzętom wrodzonej, nie dał się odwieśdź od tak srogiego morderstwa

dopełnionego na słabym i niewinnym rodzie.

Papież odsyła Ś. Wojciecha do Pragi. Jan XIII papież umiera. Zgon pierwszego

biskupa Włocławskiego.

Arcybiskup, metropolita Czeski, dowiedziawszy się o tej krwawej i tak

nieludzkiej sprawie, wysłał do papieża poselstwo z doniesieniem, na jakie

niebezpieczeństwo w Czechach wiara katolicka i rzecz powszechna była

wystawiona, błagając go i zaklinając, aby dla skrócenia i usunięcia nadużyć,

jakie się już wydarzyły albo wydarzyć jeszcze mogły, suffragana jego Woj

ciecha, biskupa Praskiego, ludowi Czeskiemu odesłał. Zaczóm pa

pież Grzegórz V. czyli Jan, zaradzając potrzebie wiary i religii chrze-

ściańskiej, wezwanemu do siebie Wojciechowi Ś. zaleca, aby do owieczek

swoich powrócił. Mąż Boży przedstawia ojcu ś. i tłumaczy obyczaje i uspo

sobienie ludu Czeskiego, przekładając: „że twarde to do ugięcia karki

„i serca nieużyte, że więc napróźnoby tam wracał" ; prosił zatóin, żeby mu

dano pozwolenie opowiadania wiary chrześciańskiej i słowa Bożego narodom

Pruskim w okolicach północnych mieszkającym. Na to Namiestnik Boży:

„Jeżeli, rzecze, wzgardziwszy tobą, przestróg i nauk twoich nie usłuchają,

„otrząśniej wtedy z prochu twoje stopy pielgrzymie, porzuć ich, a odwróć

„oblicze twoje od narodu odstępnego i niewiernego : my bowiem od tej chwili

„nie tylko uwalniamy cię od obowiązku czuwania nad kościołem Praskim,

„ale dajemy ci wolność opowiadania wiary chrześciańskiej Prusakom i innym

„narodom". Takióm pozwoleniem uradowany mąż Boży, opuściwszy Rzym

i klasztor Ś. Alexego, w którym przebywał, nie wzdrygając się dla dobra

i zbawienia Czechów nawet krwi swych pomordowanych braci i znajomych,

do Pragi powraca, w nadziei, że Czesi porzucą swoje dawne narowy i wy

stępki. Wielorakiemi zatem środkami lud swój pragnąc leczyć z ułomności,
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jednych zaklina i łagodną kruszy namową, innych karci, nagania i gromi;

ale widząc, że wszystkie jego prace i usiłowania były daremne, i gorzko nad

Um ubolewając, namyślać- się począł, czy miał pozostać na miejscu, czy pójść

w drogę. Aliści w tóm ustawicznym czuwaniu i strapieniu, snem zdjęty, sły

szy głos Boży, który do niego mówi: „Ty spisz, a mnie drugi raz Żydom

„sprzedają". Tym głosem przerażony, zrywa się, a wybiegłszy na rynek,

i ujrzawszy, jak wedle oznajmienia Bożego chrześcian sprzedawano Żydom,

dał za nich przedającym żądane pieniądze, przez co i wiarę od zniewagi za

słonił, i tym, których przedawano, wolność przywrócił.

Jan XIV, po latach siedmiu, miesiącach jedenastu i dniach piętnastu

sprawowania rządów kościoła, umiera, pochowany w kościele Ś. Piotra. Sto

lica osieroconą była przez dni trzynaście. Po nim nastąpił Benedykt VI,

Rzymianin. Pierwszy też biskup Włocławski, który się dawniej zwał

Kruszwickim, przesiedziawszy lat trzydzieści trzy na stolicy Kruszwi

ckiej, życie zakończył. Pochowano go w kościele parafialnym w Dźwir-

c z n i e , który sam był założył, zbudował i uposażył. Po nim obrany 'tegoż

roku Maurycy I. :A

Rok Pański OB4.

Ś. Wojciech, uzyskawszy wolność opowiadania słowa Bożego, udaje się do

Węgier, gdzie łaskawie przyjęty, przez rok cały naucza, a potem Węgry

opuszcza.

Wojciech, czcigodny biskup Praski, widząc iż lud Czeski, do

którego z zlecenia stolicy Apostolskiej na pasterstwo powrócił, oporny jego rozka

zom, w bluźnierczych i obrażających Boga trwał przestępstwach, i nie mając

nadziei, iżby poradzić sobie zdołał z tym ludem hardym i zakamieniałym,

rzuca powtórnie Pragę, i przybywszy do Rzymu, otrzymuje od Bene

dykta VI papieża uwolnienie od obowiązków i pieczy pasterskiej nad kościo

łem Praskim, wraz z pozwoleniem udania się do narodów pogańskich,

poza granicami Polski siedzących, na opowiadanie słowa Bożego. Pospołu

zatóm z Gaudentym i innemi mężami pobożnemi udaje się do Węgier,

i przybywa do książęcia Gejzy (Jesse), celem utwierdzenia go nauką i apo

stolskiemu słowem w wierze i obrządkach chrześciańskich, które, jak go słu

chy dochodziły, przed kilku laty był przyjął. Gdy więc książęciu Gejzie

i małżonce jego księżnie Adelaidzie oznajmiono o ich przybyciu, z radością

największą otwarli im gościnę, a na chwałę Bogu zabrzmiały święte organy.

Poznali bowiem do razu, że przybył do nich mąż, który im w cudownóm

widzeniu już z dawna był przepowiedziany. Przyjęty z uszanowaniem i czcią

i
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pobożności pełną, bierzmował syna książęcia Gejzy, Stefana, i opowiadał

zakon Boży Słowianom i Węgrom (Hunnom) już sam osobiście, już

przez towarzyszów swoich, przeszło rok cały, mową miodopłynną, a nawra

cając skutecznie do wiary wielu z pomiędzy tychże Słowian i Węgrów,

jeszcze trwających w bałwochwalstwie, chodził po całych Węgrzech, gdzie

jednych, którzy już uwierzyli, po ojcowsku nauczał i utwierdzał w wierze,

innych od pogańskich odwodził błędów i do wiary świętej nakłaniał. Za jego

t«ż namową książę Gej za, z synem swoim Stefanem i małżonką Ade-

laidą, mnogie pozakładali kościoły, a wystawione i urządzone należycie

potrzebnemi opatrzyli dochodami. Lecz gdy i tu pojawiły się groźne na życie

jego zamachy, opuścił Węgry, nie złorzecząc im, ani okazując niechęci,

ale owszem błogosławiąc. Gejza (Geysza) książę Węgierski w kilka dni

potóm naturalną śmiercią umiera, zostawiwszy następcą syna swego Stefana.

Rok Pański 0»5.

Śmierć Prokulfa arcybiskupa Krakowskiego. Benedykt VI papież uduszony: po

nim Donus II wstępuje na stolicę. Robert arcybiskup Gnieźnieński umiera.

Drugi arcybiskup Krakowski Prokulf, po latach dziesięciu zarzą

dzania stolicą umiera; pochowany w kościele Krakowskim. Wstąpił po

nim na metropolią Lambert, obrany przez duchowieństwo i rządców pobliż-

szych kościołów parafialnych, za zezwoleniem książęcia Polskiego Mie

czysława.

Benedykt VI papież, przesiedziawszy na stolicy rok jeden i miesięcy

sześć , od K u r c y u s z a , znakomitego rodu Rzymianina, uwięziony

i w zamku Ś. Anioła uduszony został. Po nim nastąpił Donus II, także

Rzymianin. Za jego papiestwa dwaj Bułgarscy książęta, Piotr i Ba

jan, wypowiedziawszy wojnę Grekom i kilkokrotne nad nimi odniósłszy

zwycięztwa, miasto Konstantynopol tak srodze ucisnęli, że odtąd jego

potęga bardzo się zmniejszyła i zachwiała. Piszą zaś niektórzy, że wspomniany

Benedykt od Tytusa, syna Teodora Rzymianina* głodem był umo

rzony; lecz nie doczytujemy się nigdzie, azali czyn ten zuchwały był po

mszczony. Po zejściu D o n ą, który zmarł niezadługo, przesiedziawszy na stolicy

papieskiej rok tylko jeden i miesięcy sześć, obrany został papieżem Boni

facy VII.

Robert I , arcybiskup Gnieźnieński, po latach dwudziestu

pięciu zarządzania kościołem, umarł; pochowano go w kościele Gnieźnień

skim. Następcą jego był Wojciech biskup Pragski, z szlachetnego

domu herbu Róża.
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Rok Pański BBS.

Mąż Boży Wojciech przybywa do Krakowa, gdzie drago naucza. Nakoniec udaje

się do Gniezna, i stolicę osieroconą na prośby książęcia Mieczysława obejmuje.

Ów tedy mąż Boży Wojciech, biskup Praski, opuściwszy Węgry

przybył do Polski, a przyjęty od Mieczysława książęcia i syna jego

Bolesława, tudzież ludu i całego duchowieństwa, z wielką czcią i radością,

zatrzymał się naprzód przez czas niejaki wmieście Krakowie, które przy

bywającemu od strony Węgierskiej pierwsze było po drodze, i w rynku

tego miasta kazywał pobożnie i z wielką żarliwością, językiem rodowitym,

t.j. Czeskim, który Polacy dobrze mogli rozumieć. I zbierały się koło

niego wielkie rzesze ludu z ziem i powiatów okolicznych. Wielu bowiem w do

legliwych słabościach, troskach i ucisku, doznawało od niego pożądanej ulgi,

a opętani od czarta wyswobodzenia z jego więzów. A mąż Boży rósł w sercu,

widząc z niewysłowioną pociechą, że cała Polska taką tchnęła pobożnością

i tak czystym gorzała ogniem wiary; że ozdobioną była dziewięcią katedrami

i innemi przybytki świętemi, a biskupom i sługom Bożym należne oddawała

poszanowanie. Zaczóm rozpływając się we łzach , mówił z westchnieniem :

„Polacy, acz później niżeli Czesi przyjęli światło wiary chrześciańskiej,

„dziewięcią już stolicami biskupiemi, jakby ośmiu onych cudów błogosławień-

„stwy, na gruncie nowej wiary wszczepicnemi , swoję uświetnili ziemię; dzie

cięciu pielęgnują biskupów, i w wielkióm mają ich poszanowaniu ; a chociaż

„ci wszyscy są cudzoziemcami, przecież okazują im szczerą i pełną pokory

„uległość. Czesi zaś, jedną tylko szczycący się stolicą, mnie jedynego bi-

„skupa, rodaka, znieść nie mogli, i z zniewagą wiary katolickiej, z własną

„ohydą i niesławą, zbrzydziwszy sobie życie chrześciańskie, strącili, odepchnęli

„i wygnali mnie sromotnie." Tak żywą zaś i trwałą w mieście Krakowie

mąż święty Wojciech zostawił po sobie pamięć przez swoje kazania i po

toczne nauki, przez cnoty i budujące przykłady życia, że po spełnieniu jego

chwalebnego męczeństwa, na tóm miejscu, gdzie był zwykle kazywał, ku czci

jego zbudowano świątynię, która utrzymując się aż po dziś dzień, świadczy

0 gorliwości męża Bożego w rozkrzewianiu wiary świętej, i pobożnej Pola

ków ku niemu czci i miłości. Opuściwszy jednę w Polsce metropolią Kra

kowską, z żalem duchowieństwa i ludu wszystkiego, który licznie z miasta

wysypawszy się, ze łzami go żegnał i daleko odprowadzał, przybywa do dru

giej Polaków metropolii Gnieźnieńskiej z drużyną zbrojnych ludzi

1 służebników, jemu i towarzyszom jego od książęcia Mieczysława przy

danych, którzy w podróży opatrywali ich we wszystkie rzeczy potrzebne i drogę

J. Długosz. Dzieje Polski. Ks. 11. 17
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im pokazywali. Zatrzymując się zaś prawie w każdej wsi i włości, przez któ

rą przechodził , nauczał lud Polski z taką żarliwością , że go często nawet

przewodnicy, niecierpliwi zwłoki, odchodzili. Gdy dnia jednego pobłądziwszy

w drodze zaszedł do jakiejś wioski w Wielkiej Polsce, a wieśniacy ta

meczni, zdziwieni odzieżą zakonników, a zwłaszcza kapturami . których nigdy

jeszcze nie widzieli, wziąwszy ich za szaleńców, szydzić i naigrawać się z nich

poczęli, nagle na onych szyderców spadła kara Boska, potracili bowiem słuch

i mowę. Ciż sami przybywszy potem do Gniezna, i wyznawszy jawnie prze

winienie swoje, za przyczyną i modlitwą Ś. Wojciecha odzyjkali obie wła

dze. Zdarzyło się pod ten czas (jak o tern wyżej powiedzieliśmy), że gdy

właśnie Robert arcybiskup Gnieźnieński zszedł ze świata, Ś. Woj

ciech, zniewolony prośbami usilnemi książęcia Mieczysława, całego du

chowieństwa i ludu, objął po nim stolicę. Tu zgnuśniale nowych chrześcian

umysły, mało troskających się o przyszłe zbawienie, począł zagrzewać swą na

mową i kaznodziejskiemi przestrogi, wstrząsając ich z uśpienia i odejmując

nałogowi niedbalstwa.

Po śmierci Dona papieża wstępuje na stolicę Bonifacy i odziera kościół Ś. Pio

tra, a rozpuściwszy wodze srogiej samowoli, schodzi ze świata. Po nim obej

muje rządy kościoła Bonifacy TU.

Do nu s papież, który rządził kościołem rok jeden i miesięcy sześć,

umiera; pochowany w kościele Ś. Piotra. Stolica papieska osieroconą była

przez dwa dni. Nastąpił po nim Bonifacy, narzucony samowolą Rzymian.

Ród jego i nazwisko niewiadome; on sam niegodnym był stolicy Ś. Piotra.

Dotknięty bowiem i zrażony rozmaitemi w Rzymie przeciwnościami, złu-

piwszy kościół Ś. Piotra, z zdobyczą najcelniejszych klejnotów i kamieni

drogich zbiegł do Konstantynopola: zkąd gdy z ogromnemi pieniędzmi

wrócił znowu do Rzymu, nie tusząc już o długióm utrzymaniu się na sto

licy papieskiej, jął się dopuszczać wielkich srogości; między innemi, Janowi

kardynałowi dyakonowi oczy wyłupić kazał. Sam nakoniec strawiony zgryzotą

sumienia, i pogrążony w melancholii, umarł, przesiedziawszy na stolicy zale-

dwo miesiąc jeden i dni dwanaście. Po jego śmierci objął rządy Kościoła

Benedykt VII, biskup Sutreński, mąż znakomity cnotą i świątobliwo

ścią życia; a wsparty przychylną pomocą Ottona III, wielu z RPzy-

mian usiłujących wzniecać rozruchy, i poczynających sobie zuchwale, poza

mykał w więzieniach i słuszną poskromił karą.

Po osieroceniu stolicy Gnieźnieńskiej przez śmierć Roberta, mąż

przesławny Wojciech, rodem Czech, krwi szlacheckiej z domu Róży
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ców, ojca Sławnika a matki Strzeżysławy, biskup Praski, za

sprawą Bolesława Chrobrego książęcia i monarchy Polskiego, na

stolicę Gnieźnieńską wyniesiony.

Rok Pański OS 7.

Litwinów i Prusaków pochodzenie i obyczaje, i jak mąż Ś. Wojciech w Prusach

otrzymał wieniec męczeński.

Ś. Wojciech arcybiskup Gnieźnieński, mąż Boży, ^uniesiony żar

liwą i gorejącą w duszy żądzą pozyskania męczeńskiej chwały, uczui się za

pewnionym o niej cudownym widzeniem, które mu z nieba było objawione.

Widział bowiem dwa chóry błogosławionych, jaśniejące blaskiem niebieskim,

jeden w purpurze a drugi w bieli. A gdy zdumiony w milczeniu rozmyślał,

coby takowe widzenie obwieszczało, glos z nieba usłyszany oznajmił mu: „że

„chóry, które widział, były-to zbory najświętsze Męczenników i Dziewic, odzia-

„ne już szatą nieśmiertelności, i że w nagrodę cnót swoich do obudwu będzie

„przyjęty." To przeto widzenie żądzę jego silnym ożywiło bodźcem, tak iż

postanowiwszy na swojóm miejscu brata swego Gaudentego, nie bez smut

ku i żalu Mieczysława Polskiego książęcia, i syna jego książęcia Bo

lesława, opuścił miasto Gniezno wraz z swą stolicą arcybiskupią, i udał

się z drużyną trzydziestu rycerzy, towarzyszów książęcia Mieczysława, ku

krainie Pruskiej, przedzielonej od Polski rzeką O ssą (która wpada do

Wisły, a stanowi granicę między Pruskie mi a Polskie mi krajami)

i rościągającej się aż do północnego morza. Byli na on czas Prusacy na

rodem grubym i barbarzyńskim; zanurzeni w błędach bałwochwalstwa, czcili

duchy nieczyste, i takiej ulegali ślepocie, że słońce, księżyc, gwiazdy, zwie

rzęta dzikie, ptaki, ogień i inne rzeczy stworzone za bóstwa uznawali; nie

mniej gaje niektóre, jeziora i wody, mieli za święte, tak iż nie godziło się

dotknąć ich ani siekierą, ani rybołówstwem, ani myślistwem. Mieli język

osobny, w części z łacińskiego pochodzący, nieco jednak podobny do Litew

skiego. Też same prawie zachowywali uroczystości i obrzędy, tych samych

czcili bogów, co i Litwini. Tenże sam wreszcie ich świętościom przewodni

czył kapłan, mający stałe siedlisko w mieście, które uważano za stołeczne,

a które od Rzymu nazywano Romo w e. Ktobykolwiek nie był słuchał

jego nakazów, śmiercią miał być karany. A zwał się ten kapłan w ich języ

ku Kry we. Spokrewnieni bowiem między sobą, podobny mieli język i oby

czaje Prusacy, Litwa i Żmudź i ni. W pożarze wojen domowych, wszczę

tych w Italii między Cezarem i Pompej em, opuściwszy dawne siedliska,
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wtargnęli byli, jak twierdzą podania, do ziem które teraz zamieszkują, i obrali

sobie nowe siedziby między lasami i puszczami, w ostępach rzek, jezior i ba-

gnisk, a na wzór Rzymu założyli miasto R omowe, w któróm osadzili naj

wyższego kapłana, przewodniczącego religijnym obrządkom. A lubo te narody

różnią się pojedynczych wyrazów wymawianiem, podobnie jak Polacy, Cze

si i Rusini, przecież z wielu miar podobni są do siebie. Zdaje się atoli,

że ich ród i języki nie z jednego idą źródła. Prusacy odmiennego od Li

twinów i Żmudzi mają być pochodzenia. Gdy bowiem Prusyasz król

Bitynii, u którego Hannibal wódz Kartagiński od Rzymian zwy

ciężony w ucieczce szukał schronienia, z namowy tegoż Hannibala wydał

był płocho wojnę Rzymianom, i mimo przeciwnej wieszczby, jaką poka

zywały otwarte trzewia bydlęce, odważył się walną stoczyć bitwę (przyczóm

Hannibal temi natrząsał się z niego słowy: „Czy ty Prusyaszu wolisz

„wierzyć kawałkowi cielęciny, niżeli doświadczonemu wodzowi ? " ) ; pobity od

Rzymian i rozproszony, uciekając przed ich orężem z szczątkami Bi ty li

czy kó w, stanął w okolicy północnej, i od swego imienia nadał Prusom

nazwisko. Bi ty ńs kie go zaś plemienia nawet do dziś dnia pozostały ślady;

niektórzy bowiem z Prusaków zachowują jeszcze wyrazy swojej dawnej mo

wy, a ludy Eolski, Dorycki, Attycki i Joński należycie je rozu

mieją. Żony u nich były kupne i przymuszone podejmować prace rolnicze.

Ciała zmarłych palono wraz z bronią, końmi, odzieżą i innemi rzeczami,

w których żyjący mieli upodobanie. Do Pruskiego tedy kraju zawitawszy

mąż Boży Wojciech, zaczął ludowi tamecznemu opowiadać poselstwo Chry

stusowe, a to przez tłumacza dodanego mu umyślnie w tym celu od Mie

czysława książęcia Polskiego. Odwodząc Prusaków od czci czartów-

skiej, nauczał : „że to, któremu się kłaniali, słońce, księżyc, gwiazdy, zwierzęta,

„ogień (zwany u nich wieczystym) i gaje, były tworami Boga prawdziwego,

„i że jedynie z dopuszczenia Bożego zamieszkały w nich złe duchy, uwodzą

ce swoich czcicieli." Takie i inne nauki roznosił mąż Boży krążąc po miej

scach ludniejszych , ustaAvicznóm zajęty kazaniem i pracą około zaszczepiania

wiary świętej. Gdy na przeprawie przez rzekę O ssę prosił, aby dla ubóstwa

jemu i jego towarzyszom odpuszczono przewoźne, od flisaka wiosłem w głowę

ugodzony, błogosławił Bogu, że mu dla swego imienia ucierpieć nieco dozwo

lił, i zapłacił żądane myto. Tym przykładem pokazał, że dla miłości Boga

niema nic straszliwego ; nic też nie powinno zdawać się przykróm i ciężkióm,

przez co bliźniego z manowca błędu naprowadzić można na drogę wiary. Jak

kolwiek widział, że lud Pruski odpychał ze wstrętem obwieszczaną mu na

ukę i trudny był do ugłaskania, jednakże z posłuszeństwa i miłości ku Bogu,

który go powołał do głoszenia swego imienia między pogany, nie rozpaczał,

znosząc cierpliwie rozmaite krzywdy i zelżywości, tak dalece, iż często nie
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przyjęty w gościnę, i pozbawiony kawałka strzechy, spoczywać musiał pod

gołem niebem, i wytrzymywać1 zimno i słoty. A przecież z dziwną pokorą

i wytrwałością pracował jak najgorliwiej w winnicy Pańskiej. Aliści Prusa

cy oburzeni pogardą i znieważaniem bogów swoich, których cześć od przod

ków dziedzictwem była im przekazaną, jątrzyli się coraz więcej i gniewem

zapalali. Za poduszczeniem nareszcie wzmiankowanego wyżej kapłana najwyż

szego K r y w e , i innych pogańskich ofiarników, panowie Pruscy sprzysięgają

się na jego zgubę. A gdy mąż Boży całe niemal przeszedłszy Prusy, gdzie

rozsiewał słowo zbawienia, przybył do jednej wioski leżącej nad brzegiem mo

rza, blisko miasteczka zwanego dotąd Fischhaus (Ffeszhausch), i na

wzgórzu skalistóm, nad tą wioską panującóm, w Piątek dnia dwudziestego

czwartego Kwietnia mszą ś. odprawiał, modląc się do Boga gorącem wes

tchnieniem i ofiarą, aby Prusaków nawrócił; zgromadza się do koła tłuszcza

pogan, którzy w mniemaniu, że czarów używa na wytępienie ich bogów, rzu

cają się nań z wściekłością, i mnogiemi ciosami potłuczoną, siedm razy prze

bitą jego głowę, odciąwszy od reszty ciała, ku większej sromocie wieszają na

pobliskióm drzewie, kędy orzeł przez dni trzy, w których wystawioną była na

urągowisko, strzegł jej wiernie i pilnował. A tak dusza owa błogosławiona,

po wytrzymaniu męczeńskiej kaźni , wzniosła się przed stolicę najwyższego

Majestatu po wieniec dwoisty i wiecznotrwały, otoczona chórem witających ją

Aniołów; a sam Święty, uwolniony z więzów ciała, poszedł na gody wieczne

używać roskoszy najwyższej i niepożytej. Ciało męża świętego, zrąbane na

ćwierci, które gospodarz podejmujący go w gościnie pozbierał i w koszu prze

chował, Prusacy z obawy, żeby po śmierci nie doznali od niego jakiej przy

gody, odebrawszy ukryli w ziemi i z wielką strzegli czujnością w tej samej

wiosce, w której był zamordowany. Towarzyszów zaś Ś. Wojciecha, jako

to, Benedykta, Mateusza, Jana, Izaaka, Krystyna i Barnabę,

umęczywszy rozlicznemi ciemięztwy i obelgami, wypędzili z swego kraju, gro

żąc im śmiercią, gdyby się poważyli kiedy powrócić.

Mieli zaś Prusacy między swojemi obrządkami i zwyczajami i ten bar

barzyński obyczaj, że zmarłych ciała palili, kładąc razem na stosie najstroj-

niejsze ich szaty, konie, zbroje, i cokolwiek zmarły miał najlepszego, w mnie

maniu, że tych wszystkich rzeczy, z któremi spłonął na zgliszczu, w drugieni

życiu używać będzie. Zabójstwo karząc surowo, skazywali na śmierć winowajcę

lub jego krewnego. Gościnni i w przyjęciu hojni, lecz skłonni do pijaństwa

i niepomiernej ochoty, pili końskie mleko, które zwykle głowę zawraca. Wino

nie było im znane, tak wszelako radzi się upijali, że zdawało im się, iż gość

albo przyjaciel nie dosyć od nich był uczczony, jeżeli go trzeźwym puścili.

Kobiety równie jak mężczyźni podzielały ten nałóg ustawicznego pijaństwa.

Liczba żon nie była u nich ograniczona; ile ich kto mógł kupić, tyle ich
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miał ; przeto też żadnego od mężów nie doznawały poszanowania, skazane mi

mowolnie na podłą i służebniczą pracę. Łaźnie codzienną były potrzebą równie

u mężczyzn jak u kobiet : utrzymywali bowiem, że wypędzały z ciała chorobę

ostatniego przepicia i przedłużały życie. Nikomu nie było wolno żebrać; lecz

głodnemu, do któregokolwiek udał się domu, wszędy podawano strawę.

Mieczysław książę Polski śle do Rzymu z prośbą, o koronę : którą gdy ma pa

pież dać zamierzał, przestrzeżony cudownem widzeniem, udzielił ją Stefanowi

książęciu Węgierskiemu; Polaków zaś pocieszał nadzieją, że i oni wkrótoe ko

rony dostąpią.

Mieczysław tymczasem, książę Polski, za radą gorliwą i przestro

gą prałatów i panów, śle do papieża Benedykta VII poselstwo, w imieniu

swojóm i narodu Polskiego dopraszając się królewskiej korony. Tak dalece

bowiem słynęły już kraje Polskie z ludności i zamożności, tak głośną była

rządność i sprawiedliwość książęcia Mieczysława, że Polska zdawała się

godną, iżby ją pomieszczono w rzędzie królestw chrześciańskich. Do podjęcia

i popierania tak trudnej sprawy wybrano Lamberta biskupa Krakow

skiego, męża znakomitego nauką i wymową. Ten przybywszy do papieża

Benedykta, przełożył wymownie i z przystojną powagą poselstwo książę

cia Mieczysława i Polaków, prosząc: „iżby dla lepszego utwierdzenia

„ich w nowo przyjętej, świętej wierze katolickiej, która w Polsce tak cudo

wnie zakwitła przez założenie dziewięciu kościołów katedralnych i innych

„świątyń, i dla potłumienia narodów niewiernych i odstępnych, które z Pol-

„ską graniczą, Mieczysławowi książęciu i narodowi Polskiemu kró

lewską nadał koronę." O czóin mówiąc wywodnie, przydał, że „Mieczy

sław książę Polski, prawy katolicki wyznawca, i wiary chrześciańskiej

„najgorliwszy zwolennik, czego dzieła jego dowodzą, przeważny orężem i ry-

„cerskiemi sprawy, mnogie ludy pod swoją władzą dzierży i nad niemi sla-

„wnie panuje." Gdy więc papież Benedykt VII, po zasiągnieniu rady kar

dynałów, oznajmił Lambertowi biskupowi Krakowskiemu, „że z łaski

„swojej ojcowskiej , dla wzrostu i rozkrzewienia wiary chrześciańskiej , i dla

„sławy narodu Polskiego, Mieczysławowi książęciu gotów jest przy

gnać" koronę", przybywa do Rzymu od Stefana książęcia Węgierski e-

g o , zrodzonego z Adelaidy, a siostrzeńca Mieczysława książęcia Pol

skiego, (który tegoż roku po zmarłym ojcu Gejzie objął był rządy

w Węgrzech) poseł Austeryk, opat klasztoru Ś. Benedykta pod

Eisenburgiem (Mons ferreus) (później wyniesiony na arcybiskupstwo

Strygońskie, acz kronikarze uprzednio i przedwcześnie mienią go arcybi
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skupem Strygońskim) i prosi o koronę dla swego książęcia Węgier

skiego Stefana. Chociaż więc papież Benedykt VII obu tym książę

tom, to jest Polskiemu i Węgierskiemu, postanowił przyznać ko

ronę, w przekonaniu, iż udzielenie tej jednakowej godności żadnemu nie ubliży,

a wierze i religii chrześciańskiej znacznie przyczyni wzrostu; atoli przestrze-

żony, jak utrzymują, widzeniem anielskićm, iżby "obietnicę daną L a m b e r-

towi biskupowi Krakowskiemu i Mieczysławowi książęciu Pol

skiemu cofnął, a koronę jedynie Stefanowi książęciu Węgierskiemu

przyznał przez posła jego Austeryka, taką w myśli swej ułożył odpo

wiedź: „Iż gdy Polacy pochopniejsi są do krwi rozlewu, zabojów i my-

„śliwstwa, niż do nabożeństwa i miłosiernych uczynków, więcej zdzierstwa

„i uciemiężenia poddanych, niżli pokój, więcej fałsze i podstępy niżeli prawdę

„miłują, i bardziej o psy i bydlęta niżli o ludzi się troszczą, jako krwi

„chciwi okrutnicy ; przeto jeszcze dotąd nie są godni korony. Wkrótce jednak

„(rzecze głos Boży) koronę, której mu teraz odmawiam, podam mu miłości

wie, rozsławię go i wywyższę. Są bowiem w tym narodzie tysiące ludzi

„pobożnych, żyjących według prawa mojego bez zmazy, dla których pokornej

„prośby i zasługi zlituję się nad resztą, a nie przepomnę o ich dobrych

„uczynkach, wystawieniu i uposażeniu tylu kościołów, i czci należnej, którą

„mi okazują". Takióm więc objawieniem spowodowany Benedykt papież,

koronę, którą był dla Mieczysława książęcia Polskiego przeznaczał,

Stefanowi książęciu Węgierskiemu przez jego posła Austeryka

przyznaje. Lamberta zaś biskupa Krakowskiego, jakkolwiek z smu

tną dla Polski powracającego odprawą, pociesza tóm upewnieniem, „że nie

zadługo Polacy i ich książę, jak tylko szpetno narowy i występki, dla

„których dotąd w obrzydzeniu byli u Boga, porzucą, i cnotę zamiłowawszy,

„pielęgnować będą ludzkość i sprawiedliwość, według życzeń swoich łaski Bo-

„żej i błogosławieństwa dostąpią". Obawiając się zaś Benedykt papież,

żeby z powodu przyznania korony Stefanowi książęciu Węgierskiemu,

a odmówienia jej Mieczy sła w owi, pomiędzy obu książętami, wujem i sio-

strzanem, gorszące nie wynikły zawiści i wojny, przywoławszy obu posłów,

daje im przestrogi i upomnienia, zalecając: „aby pokój i zgodę, skojarzoną

„przez wzajemne sąsiedztwo i powinowactwo, niezłomnie zachowali, i w sta

tecznej przyjaźni nie dali się zachwiać żadną okolicznością ani przygodą;

„w przeciwnym bowiem razie, tego, z któregoby przyczyny pokój był zer-

„wany, klątwą obłoży". Twierdzą jednak niektórzy, że papież nie z powodu

objawienia anielskiego korony odmówił Mieczysławowi Polskiemu ksią

żęciu, ale w skutek otrzymanej wiadomości o jego zejściu, co i ja przypomi

nam sobie, że czytałem w jakiejś kronice Polskiej; i że snadź Węgrzy

zmyślili albo wymarzyli sobie ono widzenie anielskie, aby uświetnić koronę
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posłaną iin przez papieża Benedykta, którą do dziś dnia nie bardzo wła

ściwie nazywają świętą, gdy żaden kruszec nie może mieścić w sobie świę

tości, chyba urojoną i zmyśloną.

Jeden rycerz z wojsk Włodzimierza książęcia Ruskiego, a dragi z obozu Po-

łowców, którzy byli kraj Ruski najechali, wedle umowy stawają za wszystkich

do pojedynku. Rusin mały wzrostem odnosi nad olbrzymim Fieczyngiem zwy

cięstwo.

Tegoż roku Włodzimierz książę Ruski spustoszył był Kroacyą,

0 co Połowcy wojnę mu wypowiedzieli. Przeciw nim kniaź Ruski wyru

szywszy zbrojno, spotkał ich nad rzeką Trubieszą; a gdy dla tej rzeki,

obu wojskom będącej na przeszkodzie, stoczenie bitwy zdało się niebezpiecznym,

wyszedł z obozu Pieczy ngó w mąż przerosłego wzrostu i niezwykłej odwagi,

wyzywając Rusinów, aby z pomiędzy siebie wybrali drugiego do pojedynku,

a któryby z nich uległ w walce, tego kraj miał być Avystawiony na łup

1 spustoszenie przez lat trzy. Jeden zatem z Rusinów, który był w domu

pozostał, sprowadzony, podjął się tej rozprawy ; a że mierną postawą nie wiele

obiecował, szydził z niego ów Piecz yng w obec obydwóch wojsk nieprzy

jacielskich, mając go już za zwyciężonego. Ale gdy przyszło do walki, Ru

sin powalił olbrzyma, a wojsko Pieczyngów natychmiast pierzchnęlo,

Ru sini goniąc za nimi, wielu trupem położyli albo w niewolą zabrali.

Włodzimierz na tem miejscu wystawił zamek Per ea sław, dlatego tak

zwany, że ów Rusin zwycięzca rodem był z Pereasławia.

Rok Pański BOB.

■

Mieczysław książę Polski zajmuje zbrojno Czechy i Pragę, i dla bratanka swego

urządza jak najlepiej wewnętrzne sprawy. Pieczyngowie odnoszą, zwycięztwo

nad Włodzimierzem ksiażęciem Ruskim.

W dniu siódmym Lutego, książę Bolesław, książę Czeski, Po

bożnym zwany, brat rodzony księżny Polskiej Dąbrówki, umiera,

zostawiwszy jedynego syna Bolesława (drugi bowiem Wacław zawcze

snym zszedł był zgonem); ten więc po ojcu nad Czechami objął rządy

książęce.. Mieczysław książę Polski ubolewając w duszy, że po śmierci

Bolesława Pobożnego księstwo Czeskie, szarpane wydzierstwy ła

komych panów, stawało się łupem ich przemocy, i litując się nad Bole

sławem, swym powinowatym, z imienia już tylko panującym, zbiera potę
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żne wojsko, i w towarzystwie syna swego Bolesława książęcia Pol

skiego wkracza do Czech: a kiedy inne miasta ze czcią go przyjmo

wały, i rozkazom jego poddawały się z pokorą, sama tylko Praga bramy

przed nim zamknęła, i nie chciała uledz jego władzy. Mieczysław zatem

uderzył nań szturmem, zdobył ją i opanował, a osadziwszy nie tylko zamek

ale i miasto dostateczną załogą, i urządziwszy sprawy Czeskie, z wojskiem

prawie nietkniętym wesoło i zwycięzko wrócił do Polski.

Gdy tegoż roku Piecz yngo wie wtargnęli do ziemi Ruskiej i sro

dze ją mieczem i ogniem pustoszyli, wyszedł przeciw nim z zbrojnym ludem

swoim Włodzimierz książę Ruski, i stoczył bitwę krwawą, w której

atoli Pieczyngowie zwyciężyli. Włodzimierz na głowę pobity zosta

wiwszy za sobą wojsko w pogromie i wiele trupa, ratował się ucieczką, a iżby

nie wpadł w ręce nieprzyjaciół, przed ścigającą pogonią ukrył się pod mostem,

który mu przypadkowo się nadarzył. Tym sposobem oszukał nieprzyjaciela.

Pieczyngowie zaś, zdobywszy tabory i obozy Ruskie, i zlupiwszy całą

Ruską ziemię, z mnogą zdobyczą, jeńcami i stadami bydła, wrócili do swo

ich siedlisk. Po ich ustąpieniu, książę Ruski Włodzimierz na pamiątkę

ocalenia swego wystawił w Kijowie i nadaniami opatrzył kościół Prze

mienienia Pańskiego; w ten bowiem dzień świąteczny, według kalen

darza greckiego, przypadła owa klęska i ocalenie Włodzimierza.

Życie pobożne i śmierć Swirada wyznawcy i Benedykta męczennika.

Słynęli pod ten czas dwaj mężowie, wzorami życia i przykładną mową

budujący: Swirad pustelnik, który nad rzeką Dunajcem niedaleko mia

steczka Czchowa w dyecezyi Krakowskiej, w grocie pod skalą, jeszcze

po dziś dzień widzieć' się dającą, przez lat wiele Chrystusowi służył, i B e-

nedykt, wiodący podobnież życie pustelnicze. Potem obadwaj opuściwszy

Polskę, udali się do Węgier i zamieszkali w klasztorze Ś. Benedykta

u podnóża E i sen berga (Mons ferreus), gdzie rzeczony Swirad, ina

czej Zorard, pod zwierzchnictwem opata Asteryka ostre i pokutnicze pro

wadził życie, i zasłużył sobie na imię wyznawcy; Benedykt zaś przelaniem

krwi za wiarę uzyskał wieniec męczeński. .

J. Dlngoaz. Dtloje Polaki. Ks. II 1*
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Rok Pański 009.

Mieczysław książę Polski umiera. Po nim za zgodą, powszechną syn jego Bole

sław, mąż wszelkiemi przymioty ozdobiony, obejmuje rządy.

Mieczysław książę Polski, spędziwszy długie lata na stolicy swego

władztwa", i wraz z małżonką Dąbrówką, córką książęcia Czeskiego,

pierwszy zaszczepiwszy wiarę chrześciańską w Polsce, przyczóm założył

znaczną liczbę kościołów katedralnych i parafialnych, i wielu dzieł świątobli

wych dokonał, przyjąwszy nakoniec chrześciańskim obrządkiem Sakramenta

święte pobożnie i po katolicku, umarł i pochowany został w kościele kate

dralnym Poznańskim. Pogrzeb książęcia nie tylko syn jego przesławny

Bolesław, ale prałaci i panowie, wielce zgonem tym zasmuceni, z należną

czcią odprawili. Niebawem po ukończonym obchodzie żałobnym, syn jedynak,

lat dwadzieścia ośra mający, który niepospolite zdolności swoje w zawodzie ry

cerskim • wielu dzielnemi czyny już był od dawna wyświecił, a rzadką w owym

rwieku skromnością tak chwalebnie się odznaczał, że jawną było, iż więcej

jeszcze obiecywał na przyszłość, niż w latach poprzednich zdziałał; za przy

chylną wolą prałatów i panów Polskich, a zgodną uchwałą i powszechnym,

uniesienia pełnym okrzykiem, powołany został na stolicę ojcowską i rządy

państwa objął. Był bowiem urody na podziw przystojnej, z którą łączył rzad

ką umysłu roztropność, rycerską odwagę i wielkość duszy. Zręczny w kiero

waniu spraw domowych i publicznych, takim zalecał się rozumem i obrotno

ścią, że sobie i narodowi swemu ciągle przymnażał chwały. Wylany w hojności

na kościoły i sługi Boże, dla rycerstwa dobroczynny, dla innych uprzejmy

i . łaskawy, taką u wszystkich pozyskał miłość, że zdrowia jego i całości z ró

wną jak swojej przestrzegali troskliwością. Dwór swój nakoniec pomnożył

i uświetnił nie tylko rycerstwem i panami znakomitszeini, ale i drużyną licz

nych wyzwoleńców, których z poddaństwa wyswobodził , napełniwszy go tak

znacznym i poważnym orszakiem, że na pozór wojsku prawie zdawał się wy

równywać. Na którego polegając dzielności, snadno krócił zapędy nieprzyja

ciół, mąż bystrego rozumu, słynny z męztwa i przezornej rady. Surowość

swych rozkazów łagodził szczodrą wspaniałością i przymileniem, które ją dzi

wnym zaprawiały urokiem. W sprawowaniu rządów kierował się nie przygodnym

szczęściem, ale zasadami cnoty, obdarzony od przyrodzenia postacią okazałą,

dostojności pełną, i nad innych ludzi celującą. Cnoty nagradzając łaskawością,

występki karał jak najsurowiej. Mial rzeczony Bolesław książę. Polski

umysł obrotny i sprawny ; wszystko, cokolwiek przedsięwziął, z łatwością wy

konać zdolny; do miejsca, osób i czasu zręcznie umiejący się stosować, i w wsze
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lakiej okoliczności najlepszą trafić radę; tak dalece, że czy-to w pokoju, czy

w wojnie, jakakolwiek nadarzyła się sprawa, do każdej sposobnym, w każdej

okazywał się biegłym i jakby umiejętnie wyćwiczonym. Silny zdrowiem, czer-

stwośćią, czujnością zmysłów, odznaczał się przytóm wymową, dostatkami i

wspaniałą szczodrotą. Z tych i innych przymiotów głośną miał u ludzi chwalę,

pałając nadewszystko jej żądzą, a lękając się niesławy. Gdy się zaś rozeszła

wieść" o zgonie Mieczysława książęcia Polskiego w krajach jemu pod

ległych, wszystkie dziewięć" kościołów katedralnych, przez niego założone i na

dane, odprawiały zań żałobne nabożeństwa, i postanowiły, ażeby biskupi na

stępni corocznie je także odprawiali : słusznie, jak sądzę , i sprawiedliwie, bo

za książęcia i pierwszego onych kościołów założyciela, który im i wszystkim

zakładom duchownym, gdzie pamięć jego w wieczystych nadaniach żyje, wlał

i pozostawił swego ducha.

Kiedy mąż święty Wojciech, arcybiskup Gnieźnieński, udał się

był do Prus na opowiadanie ludom tamecznym wiary chrześciańskiej, Ś. Gau-

denty, zwany inaczej Radzyń, według ciała brat rodzony Ś. Wojcie

cha, w miejsce męża Bożego przyzwany na arcybiskupstwo Gnieźnieńskie,

objął po nim stolicę. Rodem Czech, z szlachetnego pochodził domu, z tychże

co i Ś. Wojciech rodziców, Sławnika i Strzeży sławy, herbu Różu,

i tejże rodziny, którą mienią Poraj, Różę czerwoną (?) mającej za godło.

Rok Pański lOOO.

Prusacy dowiedziawszy się, w jakiej czci miał Bolesław książę Polski zwłoki

błogosławionego Wojciecha, wysyłają do niego posłów z oświadczeniem, że mu

je wydać gotowi za równą wagę srebra. A gdy Bolesław posłał im żądaną ilość

srebra, ciało tak dalece zelżało, że je za bardzo małą cenę wykupiono, i na

przód do Trzemeszna, a potem odprowadzono do Gniezna, gdzie wielkiemi cu

dami zasłynęło.

Prusacy dowiedziawszy się, że błogosławiony Męczennik Chrystusów Woj

ciech Bolesławowi, dostojnemu książęciu Polskiemu, jak za życia tak

i po śmierci wielce był drogi, i że gorliwie o odzyskaniu i przeniesieniu do

Polski jogo zwłok przemyślał (taką bowiem dla męża Bożego książę Bole

sław przejęty był czcią i miłością, że gdyby Prusacy ciała jego nie chcieli

byli wydać , ■ a okupem albo zgodnym jakim układem , postanowił nawiedzić

ich orężem i najdotkliwiej jakby tylko mógł prześladować, pókiby ciała świę

tego nie wydali) wysyłają do książęcia Polskiego Bolesława posłów,

którzy dumnie sobie poczynając, temi słowy zawodzą : „Dowiadujemy się, że

„bóg twój Wojciech, któregośmy zabili, wielkiego nabawia cię frasunku,
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„i że pragnąc gorąco odzyskania jego ciała grozisz sio. nawet wziąć przeciw

„nam do oręża, i wojnę na nas gotujesz. Orężem przecież nie wskórasz ani

„odzyskasz ciała boga twojego, które w miejscu tajemnćm, tobie i innym wielu

„niedostępnym, pochowane leży. Jeżeli je otrzymać żądasz, nie żelaza ale sre-

„bra potrzeba. Gotowiśmy je w twe ręce wydać, zechcesz-li dać tyle srebra,

„ile ciało zaważy". Bolesław książę Polski, acz niechętnym umysłem

przyjął to zuchwałe poselstwo, pohamowawszy jednak w sobie słuszny gniew

i oburzenie, a na inny czas odłożywszy zemstę, godną tak niewczesnej Pru

saków zarozumiałości, skromniej niżeli przyrodzone jego niosło usposobienie,

ażeby tern łatwiej odzyskać zwłoki męża świętego, i ze względu na obecny

stan rzeczy, posłom Pruskim w odpowiedzi oświadcza: że warunek, jaki

położyli, przyjmuje. Stosownie zatem do ugody między Bolesławem ksią-

żęciem Polskim a posłami Pruskimi zawartej, Bolesław posyła księży

wraz z drużyną rycerstwa do Prus, i przeznacza dostateczną ilość srebra,

wysypanego hojnie zo skarbów książęcych. Dokąd gdy wysłani przybyli, a we

dług umowy Prusacy, wybrani do załatwienia tej sprawy, ciało Ś. Woj

ciecha woń jakąś cudowną wydające dobyli z ukrycia, sprawdzają naprzód

Polacy, czyli było to samo; poznawszy je potem po ranach, świadczących

o-świeżóm zabójstwie, i po innych znakach oczywistych, kładą na wagę dla

odważenia z nićm srebra, które był książę Bolesław przysłał. Aliści gdy

w mieście Ko mowo, stolicy Pruskiej, złożono na szali srebro, mające zda

niem Polaków zrównoważyć ciało święte, albo je wagą swoją przewyższyć,

dziwnćm nieba zrządzeniem, ciało tor które za życia zdawało się naczyniem

i przybytkiem Ducha Świętego, do tak leciuchnej zdrobniało wagi, że nie

okazując żadnego prawie ciężaru, ledwo szczupłą ilość srebra trzymało na szali.

A gdy wszystkich obecnych, Polaków równie jak i Prusaków, wielkie

ogarnęło zdumienie, oddają naprzód Polacy Bogu Najwyższemu chwałę za

cud zdziałany i wyświadczone tak wielkie dobrodziejstwo, a potem księża zdej

mują z szali ciało Ś. Wojciecha z wielką czcią i pobożnością, i składają

je w skarbniczce pięknej roboty, przywiezionej z sobą, i na ten użytek prze

znaczonej ; a niemal wszystko srebro , które • miało być dane na wykupienie

ciała świętego, chowają napowrót do skrzyni, z wielkióm Prusaków zmar

twieniem, którzy zobaczywszy już skarb przywieziony, radzi nie radzi musieli

go odstąpić i dotrzymać danego słowa. Nie śmieli Prusacy zrywać zawartej

umowy, acz niektórzy tę niegodziwość doradzali ; bali się bowiem ukarania od

Boga, którego cud ich zatrwożył przy odważaniu ciała świętego, lub naraże

nia się na klęski słusznej z Bolesławem książęciem i Polakami wojny,

za zgwałcenie umowy, którą sami ofiarowali. Posłowie zatem Polscy, ode

brawszy w Prusiech. ciało Ś. Wojciecha, z czcią uroczystą i należnym

uwielbienia okazem odwożą jó do Polski, wśród radości i uweselenia ludu
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Polskiego, który hurmem i z zapalonemi świecami wychodził na jego przy

jęcie, po wszystkich powiatach, wsiach i okolicach, przez które je prowadzono.

A gdy Bolesław książę Polski powziął wiadomość od posłów do Prus

wyprawionych o całej sprawie i wydarzeniu, jak za Bożćm zrządzeniem ciało

Ś. Wojciecha przy jego odważaniu mało albo nic prawie nie zaciążyło na

szali, i gdy się dowiedział, że uprowadzone bezpiecznie znajdowało się już na

ziemi Polskiej, z radością i pociechą serca uwielbił cudowną moc Zbawi

ciela, który jemu i narodowi Polskiemu tak wielkie wyświadczył dobro

dziejstwo. Poczóm zwoławszy wszystkich pobliższych biskupów, księży i świec

kich panów, w liczuyin i poważnym tłumie wszelkiego stanu i powołania

ludzi wyszedł na powitanie ciała Męczennika; a gdy się ku niemu zbliżył,

padl na oblicze wraz z duchowieństwem, ludem i towarzyszącą mu drużyną.

Wyśpiewał potem sercem i usty chwalę Boga, odprowadził ciało i złożył

w Trzemesznie, w klasztorze kanoników regularnych Ś. Augusty n a,

który ojciec jego Mieczysław książę Polski zaraz po przyjęciu wiary

chrześciańskiej był założył i z osobliwszą hojnością uposażył. Po niejakim zaś

czasie, chcąc znakomitszą uświęcić czcią ciało Ś. Wojciecha, zgromadził

mnogi poczet biskupów, księży i osób świeckiego stanu, i z wielką a pełną

blasku uroczystością zwłoki męża świętego dnia dwudziestego Października

przeprowadził z Trzemeszna do Gniezna, miasta pod ów czas ludnego

i kwitnącego, i złożył je z największą czcią w kościele metropolii Gnie

źnieńskiej, której tenże święty był przez jakiś czas arcypasterzem. Potóm,

na pamiątkę tak wielkiego dobrodziejstwa, odprawiał przez wiele dni pobożne

uroczystości, i rozdawał ubóstwu hojne jałmużny, z dziwną wylewając się la

ską i szczodrotą dla wszystkich, którzy w potrzebach swoich do niego się

uciekali. Po przeniesieniu zaś oiala Ś. Wojciecha do Gniezna, począł

mąż Boży wsławiać się licznemi i gęsto powtarzanomi cudami, i wielkim oka

zywać przyczyńcą swoim wyznawcom, w smutkach i doległościach wzywają

cym jego pomocy. Przeto nic tylko z Polski, ale i z najodleglejszych koń

czyn Niemiec i Węgier tłumy ludu poczęły uczęszczać i pielgrzymować

do jego grobu, gdzie znajdowały zdrowie i pocieszenie. Cudów, które mąż

święty zdziałał, iż są w różnych księgach opisane, nie zdało nam się zamie

szczać w tćm dziele, aby go zbytnią obszernością nio powiększać.

Trzęsienie ziemi w Polsce i zadziwiającej wielkości kometa.

Rok ten przyniósł z sobą wiele osobliwszych zjawisk, a zwłaszcza trzę

sienie ziemi pełne groźby i postrachu , a dnia czternastego Grudnia kometę,

która przy pogodnóm niebie podobna do pałającej pochodni, i miecąca rościągłą
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łunę światła, tak widokiem swoim wszystkich przeraziła, że nie tylko ci,

którzy na polu byli, ale i w domach zamknięci, uczuli się jakby gromem

rażeni.

Kilka biskupów Rzymskich śmierć i rozmaite przygody.

Po śmierci Benedykta, który siedział na stolicy lat pięć, miesięcy

sześć, a według innych lat dziesięć, papiestwo osierocone było przez dni pięć.

Pochowano go w kościele Ś. Piotra. Po nim Jan XIV, tak nazwany Piotr

biskup Pawijski, władał na stolicy miesięcy ośm; poczem w zamku Świę

tego Anioła przez cztery miesiące morzony głodom umarł, pochowany

wWatykanie. Następcą miał Jana, rodem Rzymianina, męża wielce

uczonego, który dzieł kilka napisał. Żył po swem wyniesieniu bardzo krótko,

bo tylko cztery miesiące, i ustąpił miejsca innemu tegoż imienia Janowi,

także rodem z Rzymu. Tego Krescenty patrycyusz tak srodze utrapił,

że przymuszony był Rzym opuściwszy słać do cesarza Ottona II prośbę,

aby mu przybył na pomoc. O czóm dowiedziawszy się Rzymianie, sami

go przywołali, i ścieląc mu się do nóg z pokorą, błagali przebaczenia, któ

rego im też nie odmówił. Władał na stolicy papieskiej lat dziesięć, tyleż mie

sięcy i dni siedm. Umarł w Rzymie.

Grzegorz Y papież wzięty na stolicę, ustanawia wraz z cesarzem Ottonem 111

elektorów państwa.

Po śmierci Jana XV papieża, obrano głową kościoła Grzegorza V,

rodem Sasa, za wstawieniem się Ottona III cesarza, który był jego kre

wnym. Ten zwał się dawniej Brunonem; mąż czcigodny i cnotą znakomi

ty. Ale gdy cesarz Otto od Rzymu odstąpił, Krescencyusz dla zbiorów

pieniężnych narzucił PI a centy na, nazwanego Janem XVI. Z powodu ta

kiego rozerwania stolicy, cesarz wrócił do Rzymu, kazał ściąć Krescen-

cyusza, a Janowi antypapieżowi wyłupić oczy i poobcinać wiele członków,

przy czóm nic mu nie pomogło jego złoto, a kościół odzyskał pokój żądany.

Uwagi godną jest rzeczą, że tenże Grzegorz z Ottonem III naznaczył

i ustanowił elektorów cesarstwa, którzy się i później utrzymali i dotąd jeszcze

trwają. Ani Francuzi ani Włosi nie zdołali zmienić tego urządzenia, któ

re wprowadzono nie dla jakowej winy Sasów, locz dla zapobieżenia na przy

szłość niebezpieczeństwom. Ztąd wiersze:
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„Moguntczyk, Trewiranin, Kolończyk,

„Każdy z tych niech będzie kanclerzem cesarstwa;

„Palatyn zaś stolnikiem, książę miecznikiem,

„Margrabia komornikiem najwyższym, Czech cześnikiem.

„Ci na zawsze stanowią wszystkim najwyższego pana."

Ale, jak niektórzy mówią, orzeł z tej okoliczności utraci! wiele pierza,

a w końcu zupełnie z niegó obskubanym zostanie.

Rok Pański lOOl.

Otto III cesarz, dopełniając swego ślubu, przybywa do Gniezna dla nawiedzenia

grobu Świętego Wojciecha. Bolesław książę Polski wychodzi przeciw niema na

granicę państwa, przyjmuje go wspaniale, i po rozesłanem suknie pieszo z Po

znania aż do Gniezna odprowadza.

Gdy cuda osobliwsze i zadziwiające, które łaska Zbawiciela przez zasługi

Ś. Wojciecha arcybiskupa Gnieźnieńskiego czynić" raczyła, po wielu

krajach szeroko i daleko się rozgłosiły, Otto III cesarz Rzymski nękany

słabością, tak z własnego natchnienia, jako też rady przyjaciół, począł O po-

dźwignienie z niemocy gorliwie wzywać" Ś. Wojciecha, ślubując Bogu, że

jeżeli dawne odzyska zdrowie, grób Męża świętego osobiście odwiedzi. Aliści

cudownie, po uczynieniu takiego ślubu i wezwaniu Ś. Wojciecha, uczuł się

wolnym od tej słabości, którą cierpiał. Chcąc zatem ślub swój wypełnić,

i u grobu Męczennika złożyć" godne Świętego podarki, wybrał się do Polski

w gronie wielu książąt i rycerstwa, aby razem i z ślubu się wywiązać i po

znać osobiście Bolesława, który wielkiemi pochwałami rozgłośnie wszędy

słynął. Jakoż wiedzieli o tóm Avszyscy, że się udał do Polski nie tylko dla

odwiedzenia zwłok Ś. Wojciecha, spoczywających w Gnieźnie, ale i po

znania Bolesława książęcia Polskiego, znęcony jego sławą. O którego

zamierzonóm przybyciu powziąwszy wiadomość z licznych doniesień Bolesław,

przysposobił się we wszystko, co było stosownóm do przyjęcia tak znakomite

go gościa wraz z jego rycerstwem, i wstępującego cesarza w granice Polski,

w licznym dworzan orszaku, przystojnie i z wielką uczciwością powitał. A od

pierwszego zaraz spotkania zaopatrzył hojnie i wspaniale, nie tylko jego sa

mego, ale i wszystko rycerstwo, we wszystkie rzeczy potrzebne, i prowadził

drogą najkrótszą do Poznania. A że Otto cesarz zobowiązał się był

ślubem iść pieszo siedm mil do ciała Ś. Wojciecha, przeto postanowił

ztąd już piechotą dalszą podróż odbywać (tyle bowiem rachują drogi z Po

znania do Gniezna). O czóm Bolesław zawiadomiony, chcąc cesarzom

największą, jaką tylko mógł, cześć okazać, rozkazał całą przestrzeń drogi,
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którą cesarz miał postępować, od Poznania aż do Gniezna, podesłać su

knem rozmaitej barwy, tak iżby w pochodzie swoim wraz z rycerstwem nigdzie

ziemi nie dotknął. A lubo cesarz Otto dał poznać, że takiej grzeczności by

najmniej nie wymagał, i że mu raczej zdała się ciężarem a niżeli zaszczytem,

przecież zniewolony prośbami Bolesława, któremu nie chciał dać powodu

do użalania się, że jego uprzejmością i dobrą chęcią pogardził, przychyliwszy

się do jego żądania, w towarzystwie Bolesława, pieszo z nim idącego,

i drużyny swego rycerstwa, udał się do Gniezna. Tam od Gaudentego

arcybiskupa, tudzież innych biskupów, prałatów, panów, niewiast znakomitych

i ich córek, którym książę Polski Bolesław na powitanie cesarza spie

sznie zgromadzić się kazał, przyjęty był z wielką czcią i należnym dostojeń

stwu jego okazem. Cesarz nawzajem, pełen uprzejmości, witał ich mile, i już

wtedy nie bez podziwu zwracać począł uwagę na bogate stroje i ozdoby

rozmaitych stanów, przepychu pełne z złota, kamieni drogich i pereł klej

noty, w których panie i znakomite nieA\iasty świetnie i okazale wystąpiły;

niemniej na osobiste, prawdziwie królewskie przymioty Bolesława książęcia

Polskiego, dawno już z wieści rozgłośnych sobie wiadome. Dziwiło go to

nie pomału, z jaką wszystko wykonywał szybkością, jak przytomny umysł,

staranność i rządne w każdej sprawie okazywał rozgarnienie ; jaka odwaga

w niebezpieczeństwach, czujna i gotowa na wszystko rada, jak osobliwa przy-

tóm zalecała go zręczność i ludzkość: które-to przymioty, jawniej pod ów

czas niż kiedy indziej udowodnione, ujęły mu serce tak cesarza jako i wszyst

kich przytomnych. Gdy nadto przypatrzył się wystawnemu przepychowi,

takiej obfitości złota, kamieni drogich, pereł , purpury, zbrojnym wreszcie

pocztom rycerstwa i rozlicznej służby drużynom, jakich się nigdy widzieć

w Polsce nie spodziewał, gdy poznał znakomite i świetne dzieła Bole

sława, nie już z powieści cudzej, ale sam przez się osobiście i wlasnemi

oczyma; więcej jeszcze wzbudziła w nim podziwu sama obecność, często wiel

kim imionom nieprzyjazna, a niżeli z daleka mówiąca sława. Bowiem ten

książę, raźny i obrotny w wykonaniu każdej sprawy, którą zamierzył, od

znaczał się dzielnym ramieniem i wymową.

Otto III cesarz, zważywszy Bolesława książęcia Polskiego wspaniałość i potęgę,

wynosi go na godność królewską, i własną, wieńczy koroną, uwalniając go

przytem wraz z jego następcami od wszelkiej podległości cesarzom. Bolesław

wyprawia przez trzy dni okazałe biesiady, i wszystkie naczynia złote i srebrne

rozdaje w upominku cesarzowi i jego towarzyszom.

Cesarz więc Rzymski Otto III, przybywszy do miasta Gniezna

i wszedłszy do kościoła katedralnego, padł na oblicze przed ciałem Ś. Woj
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ci echa, i z wielką pobożnością składał dzięki Bogu i Ś. Wojciechowi

za przywrócone sobie zdrowie. Ofiarował potóm do grobu jego podarki godne

cesarza w złocie i srebrze, i przez dni kilka zatrzymał się w Gnieźnie,

dla oddania należnej czci mężowi Bożemu. Książę zaś Polski Bolesław

najusilniejszych dołożył starań, ażeby tak Ottona cesarza, jak i wszystkich

którzy z nim przybyli dostojników, panów i rycerzy, nie tylko jak najhojniej

zaopatrzył w wszelaką żywność, ale nadto znakomitemi uczcił podarkami

i innem i uprzejmości dowody. Znoszono zatem cesarzowi i panom jego codzień

nowe upominki, stosoAYne do stanu i godności każdego z przybocznych i słu

żebników dworu. Dawano jednym naczynia złote, drugim srebrne, innym no

szenia z drogich kamieni, łańcuchy, konie przepyszne, futra zagraniczne

wielkiej wartości, szaty ozdobne tkaninami z złota i srebra, świetne purpurą

i szkarłatem. Cesarz więc Otto, któremu znaną już była z rozgłośnej sławy

potęga i wielkość Bolesława książęcia Polskiego, i który od dawna

pragną! dla przekonania się o niej nawiedzić kiedykolwiek Polskę, utyski

wał sam w sobie i przed poufalszymi z swoich powierników, że Bolesław

tylu dowodami czci, tylu darami i wysługami bardziej go upokarzał niż za

szczycał, i że w zbliżeniu osobistym, co rzadko bywa, większym się jeszcze

niż z dalekiego odgłosu pokazywał. Tóm ciekawiej przeto i sam cesarz i jego

panowie na bohatera słynnego przewrażnemi dzieły, roztropnością, przemysłem,

czynnyiu w sprawach obrotem, wspaniałością i innemi przymioty godnemi

panującego, oczy zwracali. I widzieli w nim zbiór najrozliczniejszych zalet,

przewyższających jego sławę; wrodzony dar roztropności połączonej z dowci

pem, bystrość osobliwszą i zręczność w rozporządzaniu i załatwianiu spraw

wszelakich, umysł do działania skory i na podziw przezorny. Zastanawiała

ich równie ogromna liczba wojsk i ludów, które skinień jego słuchały z nie

wypowiedzianą bojaźnią i posłuszeństwem , karność rycerzy i sług w wykona

niu praAvie na wyskok szczegółowych poleceń. Gdy więc Otto cesarz postrzegł

w nim nie tylko zdolności daleko wyższe niżli o nich wieść głosiła, ale rzadki

nawet w panujących wzór cnoty; umyślił, dla podwyższenia jego chwały,

przydać mu zaszczyt królewskiej korony. Zwoławszy więc panów przedniej -

szych i' radców swoich , wyjawił im (mówią) nad tak znakomitemi sprawy

Bolesława książęcia podziwienie swoje, które długo w duszy ukrywał:

„Nic, rzecze, z tego cc; o BolesłaAvie książęciu Polskim doniosła nam

„sława, nie skłamała; owszem większe nierównie rzeczy zataiła, wiele prawdzie

„ujęła; nie wyświeciła Avszystkich dziel chwalebnych i cnót Bolesława,

„które obecnie widzimy i podziwiamy, ogłaszając je półgębkiem, skąpo i za

zdrośnie. Mniejszą była ta sława w świecie, niżeli tu na miejscu. Tyle bo

giem widzimy w nim rozsądku, odwagi, wielkości duszy, sprawiedliwości,

J. Długosz Dzieje Polski. Ku. II. 19
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„hojności, łaskawości, tyle w jego prawym i rzetelnym umyśle odkrywamy

„codziennie zacnych i pnwdziwie królewskich przymiotów, że słusznie od nas

„stawiony być może na wzór najświetniejszy swoim następcom. Byłoby to

„sromotą i zelżywością, powiem nawet występkiem, gdyby mąż tak wielki, a

„nam i państwu naszemu najprzychylniejszy, pod skromną ukrywał się nazwą

„książęcia, a nie siadł raczej na szczeblu najwyższym dostojności królewskiej,

„kiedy jak wiemy i nad książęta jest możniejszy, i mądrością swoją królom

„wyrównyAva. My więc, jeżeli to zda się wam dobróm i pożytecznym, umy

śliliśmy, dla chwały Bożej, dla pomnożenia i wzrostu wiary świętej, a zguby

„narodów barbarzyńskich, z Polakami sąsiadujących, zaszczycić go dostojnością

„królewską, przybrać do wspólności i pełnego uczestnictwa władzy naszej,

„i podać mu do rąk berło królewskie, aby tą przynajmniej wzajemnością wy

wiązać mu się za tyle dowodów czci, tyle hojnych i wspaniałych darów, któ-

„remi nas codziennie obsypuje, pokąd nie zdołamy inaczej ich zawdzięczyć" .

A gdy wszyscy książęta, panowie i dostojnicy cesarscy, zgodnemi glosy

i z uwielbieniem pochwalili tę myśl cesarza, rozwodząc się szeroko i z Aviel-

kiemi pochwałami o zaletach "Bolesława, i twierdząc jednozgodnie , że

w Bolesławie książęciu wzór prawie wszystkich dobrych przymiotów i wszyst

kie najcelniejsze mieściły się cnoty : cesarz Otto wychodzi z swojej komnaty

i z księciem Bolesławem udaje się do kościoła Gnieźnieńskiego,

wśród licznej drużyny towarzyszącego obu monarchom rycerstwa i tłumów ludu

płci obojej. Dokąd przybywszy cesarz Otto, rozkazuje Gaudentemu arcy

biskupowi Gnieźnieńskiemu i innym biskupom, Bolesława książęcia

olejem świętym namaścić na króla Polskiego, i z stósownemi mowami

i błogosławieństwy wykonać uroczyście to wszystko, co się zwykło czynić przy

koronacyach i namaszczeniach królewskich. Czego gdy dopełniono, prowadzi

Otto cesarz Bolesława na tron wyniosły, zkąd od wszystkiego, które ich

otaczało, zgromadzenia mógł być widziany ; a zdjąwszy z głowy swojej świe

tną koronę, w którą na ów czas był przybrany, koronuje nią i wieńczy skroń

Bolesława, mianując i ogłaszając tak jego, jak i wszystkich Bolesława

potomków, dziedzicznemi królami Polskimi, cesarstwa Rzymskiego

sprzymierzeńcy i przyjaciółmi; przyczyni poddał jego zwierzchnictwu i kró

lestwu wszystkie krainy i ludy Polskie, i prawem własności odkażał wsze

lakie księstwa, ziemie i powiaty, bądź już nabyte, bądź w przyszłości przez

niego i następnych królów Polskich z łaski Bożej na narodach pogańskich

lub odszczepionych zdobyć się mające. Orła przytćm białego jemu i całemu

królestwu wiecznemi czasy za herb nadal, ażeby na wzór państwa Rzym

skiego, które podobny mając znak za godło, różniący się jedynie kolorem

czarnym, dzierżyło nad wszystkiemi krajami Niemieckiemi zwierzchnictwo, i on

takiegoż używając godła av polu białóm, nie przestawał podbijać pod swoje
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panowanie narodów Słowiańskich, w barbarzyństwie jeszcze żyjących. Zaczera upo

minał go i zachęcał, aby dla wzrostu i rozkrzewienia wiary chrześciańskiej

starał się wszelkiemi siłami wytępiać barbarzyńców, a iżby poddanemi swojemi

rządził sprawiedliwie, kościołowi Bożemu i sługom jego oddawał powinną cześć

i należytość, a trwał w przymierzu i' statecznej przyjaźni z cesarzem; obie

cując mu, że z czasem za swe dzieła chwalebne i cnoty większych jeszcze

dla siebie, synów swoich, wnuków i następców od Boga i cesarza łask do

stąpi. Żeby zaś to postanowienie uczynić tem trwalszóm i pewniejszem, za

twierdza je i uświęca przywilejem cesarskim, opatrzonym pieczęcią złotą

(bulla aurea), mocą którego królów i królestwo Polskie wyosabnia,

uadaje i wynosi osobliwszemi swobodami i prawami wyłączności, z zupełnóm

usamowolnieniem i wyjęciem ich na wieczne czasy z pod władzy i zwierzch

nictwa swego i swoich następców cesarzów Rzymskich. Bolesław zaś,

nowy król Polski, skromnemi słowy odpowiedziawszy na to, co mu cesarz

zalecił, i dziękując z wielką uprzejmością za odebrane dary, przyrzekł: „że

„wedle możności za pomocą Bożą wszystko wypełni". A tak rzeczpospolita

Polska stała się królestwem, a Bolesław książę Polski wywyższony

został nad wszystkich książąt Słowiańskiego rodu. I gdy do spełnienia

miary wszelakiej pomyślności nie brakowało mu niczego, krom korony kró

lewskiej, Opatrzność Boska i tą go obdarzyła. Za tę przeto i inne nader

liczne dla rodu i plemienia swego zasługi uczczono go posągiem złotym,

tudzież łukiem tryumfalnym, na świadectwo potomnym wiekom; on bowiem

pierwszy u Polaków przyjął oznaki godności królewskiej. Dzień też ów pa

miętny dla narodu, równie jak następne, święcono nader uroczystym obchodem,

ku czci i chwale dwóch obecnych monarchów, dającego i przyjmującego ko

ronę. Uświetniono go wydaniem wspaniałych zabaw i widowisk: w tyra dniu

bowiem Bóg niezmierzony w swojej łasce wyniósł Bolesława króla na sto

licę królestwa i w nim uświęcił początek tak zaszczytny błogiego i pożąda

nego dla wszystkich Polaków panowania. Widząc Bolesław, ile z uzy

skanej godności królewskiej jemu, państwu jego i narodowi Polskiemu przy

było chwały, uznał, że we wszystkióm spełniły się słowa Benedykta VII

papieża, wyrzeczone av odpowiedzi posłowi ojca jego, Lambertowi bisku

powi Krakowskiemu. Uradowany więc i niezwykłą przejęty pociechą,

przez trzy dni następne urządzał z przepychem podziwienia godnym najwy-

tworniejsze biesiady dla cesarza Ottona i wszystkich książąt, prałatów i pa

nów; przyczóm okazał i szlachetnego umysłu wspaniałość i bogactwa swoje

i wielkość. W ciągu bowiem owych trzech dni przewyższył hojnością wszyst

kich książąt, do tego stopnia, że rozrzucając raczej niżli rozdając podarki,

cesarza i najprzedniejszych panów jego orszaku z dala za sobą i w upoko

rzeniu zostawił, a zdziwiwszy wiek spółczesny, samego zwłaszcza cesarza i jego
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towarzyszów, potomności przekazał wieść do uwierzenia trudną. Każdego bo

wiem dnia zastawiano stoły gościnno naczyniami nowemi z złota i srebra,

połyskującemi od klejnotów i drogich kamieni, które zaraz po skończonej

uczcie, złożone w stos osobny, cesarzowi w darzo odnoszono. Toż samo powta

rzano w drugim, a nakoniec i w trzecim dniu, zastawiając w miejsce tam

tych inne, a coraz większej wagi i wartości naczynia. Uczciwszy zaś tak

hojnemi dary cesarza, zwracał się z swą szczodrotą do książąt, prałatów,

panów i dworzan cesarskich, i stósownie do stanu, stopnia i powołania, wszyst

kim rozdawał upominki, zawdzięczając tą bezprzykładną prawie wspania

łością uprzejme względy cesarza, który z własnego popędu i natchnienia

królewską uwieńczył go koroną. A ku większemu uczczeniu Ottona codzien

nie wyprawiano igrzyska, gonitwy z kopijami, pląsy, śpiewy i rozmaitego

rodzaju zabawy. Cała stolica brzmiała dzień i noc muzyką i ochoczą rozrywką.

Tak gościnnóm chęci swoich wylaniem król Bolesław tyle sobie ujął

wszystkich panów i dworzan cesarskich, że im się zdawało, iż mniej otrzy

mał niżli zasłużył, i ofiarowaną mu dostojność królewską niżej cenili, niż

okazaną sobie uprzejmość i hojność.

Cesarz Otto III siostrzenicę swoję Ryxę, córkę grabi palatyna Reńskiego, Mie

czysławowi, synowi Bolesława króla Polskiego, w małżeństwo przyrzeka, i składa

królowi w szacownym darze gwóźdź Męki Pańskiej i włócznię S. Maurycego;

Bolesław zaś ofiaruje mu ramię S. Wojciecha.

Otto III cesarz, mąż ślachetnego i wspaniałego umysłu, zważając, że

i sobie i swoim uczyniłby ujmę, gdyby się nie wywzajemnił za tyle przysług

i upominków, któreini ich Bolesław król Polski tak hojnie obdarzył, po

krótkim namyśle, postanawia wejść z królem Bolesławom w związek po

winowactwa, i zaślubić synowi króla Polskiego jedynemu, który imieniem «

swego dziada nazywał się Mieczysław, siostrzenicę swoję Ryxę, córkę

pierworodną Ezzona, czyli Herenfryda grabi palatyna Reńskiego,

książęcia pod ów czas słynącego zacnością rodu i osobliwszą roztropnością,

i rodzonej siostry swojej Mech ty Idy. Tę dla uświetnienia domu królew

skiego i większej chwały narodu łączy z wspomnianym książęciem Mieczy

sławom, drogim i jedynym plemiońcem Bolesława, iżby dostojność ko

rony królewskiej zajaśniała jeszcze związkiem zaszczytnym z krwią i rodziną

cesarskiego domu. Ugody i zaręczenia uroczyste pomiędzy cesarzem a królem,

w imieniu dzieci, zawarto zostały i utwierdzone na piśmie. Uważał bowiem

Otto za walną cesarstwa swego podporę, jak rzeczywiście było, to powino

wactwo, mające skleić kraje Niemieckie z Polskiemi. Na tern jeszcze
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nic przestając, daje w podarku Bolesławowi gwóźdź z krzyża Zbawiciela,

uświęcony przebiciom ciała Pańskiego, tudzież włócznię. Ś. Maurycego,

z taką przemową: „Ten gwóźdź, nad który sądzę iż nie mam i mieć nie

„mogę. między wszystkiemi skarbami memi nic kosztowniejszego, nic droższego,

„ani wdzięczniejszego, ani milszego, tobie, memu najmilszemu powinowatemu,

„daję za godło zwycięzkie, czyniąc cię, mocą tego znakomitego daru, wszyst

kich okólnych nieprzyjaciół, a zwłaszcza narodów barbarzyńskich, wielkim

„i sławnym zwycięzcą. Nie wywzajemniam się złotem i srebrem za wspaniałe

„upominki twoje, któremi mnie i towarzyszów moich obdarzyłeś, bo widzę że

„w nie aż nadto jesteś bogaty, ale darom przewyższającym wszystkie bo-

„gactwa ziemskie, gwoździem Chrystusowym. Przydaję ci nadto włócznię

„Ś. Maurycego, naczelnika legii Tebańskiej, abyś jej używał jedynie

„w wojnach toczonych z narodami barbarzyńskiemi, królestwu twemu przyle-

„głemi, których potęgę za pomocą Bożą i przyczyną Ś. Maurycego zetrzesz".

Bolesław zaś król Polski, za związek tak zaszczytny i świetny, i dary

znakomite takiej rzadkości wynurzając cesarzowi słuszną podziękę, darował mu

nawzajem ramię Ś. Wojciecha, przyjęte z wielką wdzięcznością i uczuciem

pobożnóm; przyczóm tak mówił do cesarza: „Kiedy codziennie więcej się

„przekonywam, że mnie i lud mój, a nawet potomstwo moje w tak czułym

„raczysz mieć względzie, że nie przestając na wywyższeniu mojóm wraz z na-

„rodem władzy mojej podległym, jeszczo i syna mego przybierasz za zięcia,

„gdy nadto tron królewski, na którym mnio osadzasz, uświęciłeś gwoździem

„Chrystusowym i włócznią Ś. Maurycego, godłami zwycięztwa; przeto sta-

„rać się będę usilnie, abym ozdobiony tak wielkiemi zaszczyty wywiązał się

„za nie raczej czynami niż słowy. Z szczerą wiernością i chęcią za ciebie

„i państwo twoje staczać będę wojny, do jakich tylko zechcesz mnie powołać,

„kwapiąc się z dowodami wdzięczności, w której nikt mnie przewyższyć nie

„zdoła". A to uwieńczenie książęcia Polskiego Bolesława koroną kró

lewską, i pierwsze namaszczenie królów Polskich przypadło w te czasy,

gdy na stolicy Piotra siedział Jan XVIII papież.

Bolesław odprowadza cesarza do granic królestwa w wspaniałym orszaku, a

wraz z nim wyprawia poselstwo po narzeczoną, swemu synowi Ryxę, która

wkrótce przybywa.

Otto cesarz , dopełniwszy koronacyi Bolesława I , króla Pol

skiego, i spowinowaciwszy się z nim przez siostrzenicę swoję Byxę, ob

ciążony zlotem, srebrem i rozliczuemi upominki, opuszcza Gniezno, z błogą

w sercu pociechą, że ukoronował i powinowactwa związkiem skojarzył z sobą
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książęcia tak ludzkiego i wspaniałego, a w nim sobie i cesarstwu tak zna

komitego pozyskał sprzymierzeńca. Bolesław zaś król Polski, wracającego

cesarza do swoich krajów odprowadził aż na granice królestwa, podejmując go

wraz z towarzyszącym mu rycerstwem hojnie i wspaniale, po wszystkich miej

scach do władztwa jego należących. A gdy przybyli do granic królestwa,

złożywszy dzięki cesarzowi, i stwierdziwszy z nim sojusze wiecznej przyjaźni

rozmaitemi obietnicami, pożegnał go i wrócił do Polski. Otto zaś cesarz

puścił się z powrotem do Niemiec, i szczęśliwie przybył do Magdeburga,

gdzie najczęściej zwykł był przesiadywać. Poczóm Ryxę dziewicę, dostojną

siostrzenicę swoję oddał z wianem i oprawą posłom Bolesława króla Pol

skiego, którzy w towarzystwie jego razem przybyli dla zabrania jej do

Polski i złożenia podarków wielkiej wartości, posłanych od króla Bole

sława ojcu Ryxy, Ezzonowi grabi palatynowi. Ci zatóm z liczną dru

żyną rycerstwa, przydaną przez cesarza i ojca narzeczonej, grabiego palatyna

Ezzona, odprowadzili do stolicy Gniezna dziewicę w naukach ćwiczoną,

słynną urodzeniem, powabem, skromnością i wdzięczną obyczajów niewieścich

powagą. Złożyli posagowe dary i oprawę dworską, a prosili imieniem wuja,

ojca i rodziny, „aby ją Mieczysław książę przyjął dla pociechy swojej,

„jak wierną towarzyszkę, do społeczeństwa i loża swego, a w słodkiej z nią

„przyjaźni mieszkał, biorąc małżonkę dobroci pełną, skromną, powolną i ule

pią". Król zaś Bolesław, zważywszy uzyskaną z laski Boga i przychyl

ności ludzkiej godność królewską, tron i majestat panującego, który uczynił

go wyższym nad innych książąt i wielu zaszczytami przedniejszym, rozsądek

połączył z łaskawością, umiłował sprawiedliwość, zapewnił i ustalił swoje pa

nowanie i błogim cieszył się pokojom.

Przymierze Bolesława króla Polskiego z Włodzimierzem książęciem Ruskim.

Zatrwożony tymczasem Włodzimierz książę Ruski tą wszechstron

nie wzmagającą się Bolesława króla Polskiego potęgą, w obawie, iżby

kiedy nie zagroziła jemu i jego władztwu, wysyła uroczyste poselstwo z prośbą,

aby z nim i krajami jego zawarł przymierze. Bolesław król Polski poj

mując, że przyjazne stosunki z Rusią wielce dla Polski były pożądanemi,

skłonił się do zawarcia sojuszu z Włodzimierzem, i po umówieniu słu

sznych warunków stwierdził je zobopólną przysięgą. Oba więc państwa kwi-

tnęly przez długie lata wzajemną zgodą i w błogim spoczywały pokoju.
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Rok Pański lOOS.

Czesi, a osobliwie Rawiczanie, zawiścią pobudzeni, namawiają, książęcia swego

Bolesława do podniesienia oręża przeciw Polsce. Mnich Stracikwas, w czasie

wyświęcenia go na biskupa Praskiego, z skrytych wyroków Wszechmocnego od

czarta uduszony ginie.

Wkrótce atoli sąsiednie narody poczęły zazdrosnym okiem poglądać na

te zaszczyty, któremi cesarz Bolesława i jego państwo tak świetnie ozdo

bił i wywyższył, obdarzając go koroną królewską, gwoździem Męki Chrystu

sowej i włócznią Ś. Maurycego. Więcej zaś nad inne narody Czesi prze

jęci tą zazdrością trapili się pomyślnćm Bolesława i Polskiego narodu

powodzeniem, utyskując, że Polska wprzódy niż Czechy uzyskała dostoj

ność królestwa. Panował w owe czasy nad Czechami Bolesław III.

Srogi bowiem gwałtownik Bolesław, rodzony brat i zabójca Ś.Wacława,

którego córka Dąbrówka, niewiasta zacna i pobożna (jako się wyżej rzekło)

porodziła Mieczysławowi Bolesława pierwszego króla P o 1 s k i e g o, zo

stawił umierając dwóch synów: jednego Bolesława, który przez długie lata

panował nad Czechami łaskawie i sprawiedliwie, i nazwany został Bole

sławem Pobożnym; drugiego Stratkwasa, na którego chrzcinach

zdarzyło się zabójstwo Ś. W a c ł a w a , a który z powodu tak niegodziwego

morderstwa otrzymał nazwę Stratkwas (to jest, straci kwas). Ten

w Raty z bonie wstąpiwszy do klasztoru Ś. E me ran a, zakonu Ś. Bene

dykta, w mniszej szacie pokutował za zbrodnię ojcowską. Niegdyś błogo

sławiony Wojciech spotkawszy się z nim w Pradze namawiał go, żeby

po nim objął Praską stolicę, w tej myśli, że przy pomocy brata rodzonego

mógłby skrócić z łatwością niezbożne i zuchwałe Czechów bezprawia; na

co on jednak wtedy nie przystał. Później dopiero (jako mu był mąż święty,

wymawiającemu się i wzbraniającemu wniść drzwiami do owczarni, przepo

wiedział) zapragnąwszy wyniesienia, którem się zdawał wprzódy pogardzać, po

wygnaniu Ś. Wojciecha Praską stolicę za wstawieniem się brata swego

Bolesława od cesarza Ottona III otrzymał. A gdy z cesarskiego zlece

nia arcybiskup Moguncki wyświęcał go na biskupa Praskiego, on zaś

w czasie tego obrzędu zwykłym obyczajem na ziemi krzyżem leżał, mając

przywdziewać szaty biskupie, nagle z skrytych wyroków Boga, ścigającego

zbrodnie w drugióm, trzecićm i czwartóm pokoleniu, opętany od czarta, tak

gwałtownie i straszliwie duchem jego był miotany, że w tej męce niezadługo

życie zakończył, wśród zgrozy pełnego wszystkich przytomnych osłupienia,

Bolesław II Pobożny umierając zostawił syna jedynaka Bolesława.

Tego Czesi poduszczali ustawicznie do najazdu na P o 1 s k ę, celem shołdowania
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sobie całego kraju, lub przynajmniej jakiej jego części, przekładając, że jeśli

jako książę królestwo Polskie splądruje i owładnie, większą u cesarza i in

nych książąt wziętość pozyska. Nie brakło też między panami Czeskimi

takich, którzy, jak zwłaszcza Ursowicze i wszystek niemal dom Rawi-

tów, ludzie chytrzy i przebiegli, a na ów czas w Czechach przemożni,

między bracią po siostrze i bracie ciotecznemi zasiewali niezgody, i zgubną

podżegali wojnę, w tej myśli, że ród swój do wyższego podniosą znaczenia

i majątki swoje wśród domowych rozruchów pomnożą, czego w czasie pokoju

obiecywać- sobie nie mogli.

Jordan biskup Poznański umiera.

Jordan, pierwszy biskup Poznański, przesiedziaAYSzy na stolicy lat

dwadzieścia sześć, umiera; pochowano go w kościele Brandeburskira, lu

bo niektórzy utrzymują, że w P o z n a ń s k i m kościele był pochowany. W je

go miejsce wyniesiony został na biskupstwo Poznańskie Tymoteusz,

Rzymianin, szlachetnego rodu, naznaczony od papieża Benedykta VII.

Otto 111 cesarz osadza na stolicy papieskiej Grzegorza V; Rrescencyusza zaś

Rzymianina, mordercę Jana XVI papieża, dążącego do opanowania cesarstwa, na

moście Tybrowym śmiercią karze; nakoniec po zgwałceniu żony jego, od niej

otruty umiera. Heribert arcybiskup Koloński ukrywszy śmierć cesarza, każe go

wsadzić na konia i wyprowadza go z Rzymu niby żywego. Po Ottonie wstę

puje na stolicę cesarską Henryk II książę Bawarski.

0 1 1 o zaś III gdy wrócił z P o 1 s k i , dowiedział się, że Krescencyusz

Rzymianin, kazawszy udusić papieża Jana XVI, przywłaszczył sobie rzą

dy i jarzmem srogióm Rzym uciskał, pełen nadziei, że gdy Włochy ujarz

mi, z łatwością (jak sobie był zamierzył) cało cesarstwo opanuje. Oburzony

słusznie taką zucłrwałością cesarz, wystawiwszy na cześć Ś. Wojciecha bi

skupa i męczennika klasztor kanoników regularnych, ruszył do Rz y m u z li

czną przedniejszych panów drużyną, a stanąwszy w chwiejącej się i zawichrzo*-

nej rzeczypospolitej Rzymskiej, kościół Boży i cesarskie władztwo nie

zmordowanym trudem i starannością swoją podźwignął i naprawił. Poczóm

wyniósł na stolicę Apostolską Brunona, swego najwyższego kanclerza, męża

powagi wielkiej, zaleconego życiem uczciwem, obyczajami i nauką, który przy

jął imię Grzegorza V. Krescencyusza zaś, samowolnego wdziercę,

gwałciciela Rzymu i cesarstwa Rzymskiego, który się był zamknął
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w gmachu warownym cesarza A d r y a n a , od niektórych uważanym za dzieło

samówładcy Teodory ka, a świeżo nakształt twierdzy umocnionym, wła

mawszy się doń siłą i dostawszy go żywcem, na moście Ty br owym ściąć"

kazał, a tak i Rzymowi i Włochom pokój przywrócił. Za tę spieszną

usługę byłby sobie na wiekopomną zasłużył chwałę, gdyby żądze swoje równie

jak nieprzyjaciół zwyciężać był umiał. Ujrzawszy bowiem małżonkę pokona

nego i na gardło skazanego od siebie Krescencyusza, zapalił się ku niej

nieporządną miłością i zgwałcił ją nocy następnej. Potóm od niej otruty, gdy

jad zgubny rozszedł się .po jego ciele, w śmiertelną zapadł niemoc i umarł

dnia dwudziestego piątego Stycznia, po latach ośmnastu panowania. Pielęgno

wał go z szczególną troskliwością H e r i b e r t arcybiskup Kotoński, które

go skinień słuchał cały dwór cesarski. Zaraz tenże .^arcybiskup Her i bert

wsadzić" go kazał sztucznie na konia i przyodziać" purpurą, jakby żywego i wy

ciągającego na wyprawę. Tym sposobem utaiwszy śmierć" cesarza przed Rzy

mianami, między którymi wiedział iż było wielu niechętnych i oburzonych

przeciw niemu z przyczyny zgładzenia Krescencyusza, przeprowadził go

z tej strony Alp do Szwabii, pochował wnętrzności jego w mieście A u g s-

burgu, a zwłoki przewieźć" kazał do Akwisgranu, gdzie tenże Heri-

bert, czcigodny arcybiskup Koloński, i inni książęta Niemieccy po

chowali je z wielką wspaniałością w środku kościoła N. Panny Maryi. A gdy

tenże Otto cesarz żadnego nie zostawił potomstwa, objął po nim rządy pań

stwa Rzymskiego Henryk II książę Bawarski, syn Henryka brata

Ottona I, ośmdziesiąty piąty po Auguście, koronowany przez Wiligi-

sta arcybiskupa Mogunckiego.

Wyniesienie na stolicę i nędzna śmierć Udona arcybiskupa Magdeburskiego.

Za czasów zaś tegoż Ottona III cesarza, kościół metropolitalny Mag

deburski od dziada jego Ottona I założony i uposażony, miał arcybi

skupa imieniem Udona, którego Najś. Panna cudownie na stolicę wyniosła:

ale potóm tenże Udo, dla bezecnego i nader gorszącego życia, z wyroku sa

mego Boga jawnie i widocznie w kościele Magdeburskim nań wydanego,

głowę dał pod miecz katowski. Jeszcze za życia jego Anioł, upominający go,

aby się poprawił, te słowa powtarzał:

„Udonie, przestań igraszki, już dosyć" naigrałeś się Udonie*.

3. Blugou. Dzieje Polaki. Ks. U.
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Bolesław książę Czeski, zerwawszy przymierze z Bolesławem królem Polskim,

ziemie jego pustoszy. Bolesław król wychodzi przeciw niema, a nie znalazłszy

go, sposobi wyprawę do Czech.

Zgubną wiedziony radą Bolesław III książę Czeski, wojnę bez ża

dnej słusznej przyczyny przeciw Bolesławowi królowi Polskiemu pod

niósłszy, wtargnął zbrojno do Polski pod Kłockiem (Kloczsko), i po

czął kraj po nieprzyjacielsku mieczem i ogniem pustoszyć, zmuszając go do

poddaństwa i daniny. O czóm gdy Bolesławowi królowi Polskiemu do

niesiono, zdziwił się nie pomału, że ten, w którym się spodziewał czasu przy

gody znaleźć brata i przyjaciela, niesłusznie napastował go orężem, bez po

przedniego nawet wojny wypowiedzenia. Wyprawił więc do niego posłów

z przełożeniem, aby ze względu na pokrewieństwo i zachowane dotąd przy

mierze skłonił się do wynagrodzenia szkód poczynionych i utrzymania nadal

pokoju. Bolesław książę Czeski wysłuchawszy ich odpowiedział: „że nie

chętny i przymuszony, z powodu krzywd poprzednio doznanych wziął się do

„oręża, Polacy bowiem najechali jego granice; nie odmawia atoli wszelkiego

„z swojej strony, jakie możliwćm będzie, zadosyć uczynienia" . Za zgodą przeto

posłów Bolesława króla Polskiego ułożono i zatwierdzono rozejm. Na

tej zasadzie król Bolesław, uważając wojnę za zawieszoną albo wcale skoń

czoną, zaniechał przedsięwziętej wyprawy. Ale książę Czeski Bolesław,

tąż samą co pierwej poduszczony namową, zebrawszy większe jeszcze siły,

z pogwałceniem przymierza wpada do Polski i z całą gwałtownością kraj

pustoszy; upewniali go bowiem Czesi, że Bolesław król Polski nie

ośmieli się stawić czoła jego wojsku i potędze, a książę nierozważny polega

jąc na ich radzie tern żwawiej popierał wojnę. Bolesną o tom wiadomością

tknięty król Bolesław, i jak lew gniewem rozsrożony, ściąga jak najspie-

szniej z całego Królestwa rycerzy i najbitniejszych wojowników, i szybkim

pochodem wyprowadza hufce zbrojne przeciw książęciu Czeskiemu Bole

sławowi: który tymczasem ostrzeżony przez swoich szpiegów, że Bolesław

król Polski zbliża się z potężnem i siły jego znacznie przewyższającym woj

skiem, wstrzymawszy dalsze najazdy i spustoszenia, cofa się z Polski i do

swego kraju powraca. Lecz gdy król Bolesław nie zastał go w okolicach

przezeń splądroAvanych, nie lżej uczuł ucieczkę nieprzyjaciela, niż klęski i na

rzekania ludu pokrzywdzonego napaścią Czechów: tem większym przeto obo

strzony gniewem na widok spustoszenia, rzekł jak wieść niesie te słowa:

„Kiedy ani krwi wspólność, ani powolność moja, ani świętość sojuszów nie

„zdołały wstrzymać książęcia Czeskiego Bolesława od niszczącego na

„kraj mój najazdu, zmuszonym się widzę ścigać go aż do zagłady, nie jak
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„prawego nieprzyjaciela, lecz jak wiarołomnego zdrajcę i przeniewiercę". Pod

ten czas właśnie dowiedziawszy się Bolesław król Polski o nędznej i nie

zasłużonej śmierci przesławnego cesarza Ottona, zakazał przez dni kilka

wszelkich zabaw i uciech, przywdział po nim z calem Królestwem swojóm czar

ne żałobne szaty, i w kościele "Gnieźnieńskim uczcił go wspaniałym

obchodem pogrzebowym, a nawet rocznicę jego zgonu aż do śmierci swojej

uroczyście obchodził , czułą pamięcią' wywdzięczając się za uczynioną sobie

przysługę.

Kok Pański 1008.

Bolesław król Polski wkroczywszy do Czech, przy pomocy Rawitów, pod ów czas

najprzeważniejszych, wszystek kraj orężem zajmuje, Pragę po dwuletniem oblę

żenia i zamek Wyssegrad zdobywa, samego ksi%źęcia wraz z jego synem bierze

w niewoli : a gdy wszyscy panowie Czescy złożyli mu przysięgę wierności,

książecro każe wyłnpić oczy, syna zaś jego Rawitom w straż oddaje; sam do

Polski zwycięzko powraca.

Nie mógł Bolesław król Polski znosić długo żalu i utrapienia duszy

sprawionego spustoszeniem kraju przez Bolesława książęcia Czeskiego;

i jakkolwiek słusznemi powodowany względami, a zwłaszcza niepogodą czasu

i innemi trudnościami, rzecz odwlekał, gotował się przecież z wyprawą na

Czechy, pragnąc pomsty za doznane krzywdy, i ściągnął znowu liczne pie

szego i konnego rycerstwa zastępy, dla zapewnienia pomyślnych skutków przed

sięwziętej wojny. Wkroczywszy potóiu z ogromnóm wojskiem do Czech, zdo

bywa jedne po drugich miasta, które mu stawiły opór, inne zaś najlichsze

miasteczka i osady mieczem i ogniem pustoszy, w spodziewaniu, że Bole

sław książę Czeski, poruszony tą księstwa swego ruiną, łupieżą i pożogą,

da się wywabić do stoczenia walnej na polu otwartóm bitwy. Był na ów czas

w Czechach przeważny dom Werszowców c. Ursowiczów, celujący

między innemi ślachetnością rodu, obszernemi krwi związkami, majątkiem, sła

wą i znaczeniem. Ursowiczami zaś zwała się ta rodzina dlatego, że za herb

miała niedźwiedzia (ursus) niosącego pannę z koroną na głowie. A najstarszy

i głowa tej rodziny Kochan, przodkujący między swoimi zamożnością i po

wagą, dworzaninem był niegdyś króla Polskiego Bolesława. Ten ujęty

z dawna szczodrotą królewską i wiele kroć doznanemi względy, namawia naj-

przychylniejszych sobie członków domu swego i rodziny, aby wspierali zamy

sły i działania króla Bolesława: który, jak samego Kochana, tak jego

braci i należących, przynęciwszy snadno do siebie hojnością i licznemi dary,
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zyskał ich cześć i przywiązanie. Tych przeto wiernej usługi, przestróg i wska

zówek używając do pomyślnego kierowania wyprawą, miał pożądanych w woj

nie pomocników; za ich przewodem i współdziałaniem szerząc nieustanne mordy,

łupiestwa i pożogi, wszerz i wzdłuż splądrował i zwojował krainę Czeską.

Gdy więc Bolesław król Polski całe Czechy, wyjąwszy majątki U rso-

wiczów, których kazał oszczędzać, niszczył rzezią i spustoszeniem, Bole

sław książę Czeski, niezdolny stawić mu czoła, zamknął się z synem

swoim Jaromirem w zamku Wyszegradzie. Poczóm król Polski Bo

lesław podsunął swoje poczty pod sarnę stolicę Pragę i zamek Wysze-

grad; a ścisnąwszy pierwszą oblężeniem, potłukłszy prokami i taranami,

wymorzywszy wreszcie przez dwa lata głodem, zdobył zwycięzko, opanował,

i wojsku swemu wydał na pastwę łupieży. Po zdobyciu zaś stolicy Pragi,

wziął niezadługo i Wyszegrad, gdzie schwytanego książęcia Czeskiego

Bolesława wraz z synem Jaromirem (drugi bowiem syn jego 0 1 d r z y c h

(Udalryk) pełniący służbę na dworze cesarskim, nie był obecny) pojął

w niewolę, i całe Czechy berłu swojemu shołdował. Potem ustanowiwszy tak

w Wyszegradzie jako i w Pradze i innych miastach starostów, swoich

zastępców, obiera sobie Pragę za stolicę księstwa, a wszystkę szlachtę i pa

nów Czeskich, którzy posłyszawszy o zwycięzkióm zdobyciu Pragi i Wy-

szegradu sami do niego pospieszyli, łaskawie i nader zaszczytnie przyjmuje,

poczem bez żadnego przymusu odbiera od nich przysięgę wierności i posłu

szeństwa. Ci też zobowiązani jego hojnością i mnogiemi dary, wiernie odtąd

i z powolnością ulegali jego zwierzchnictwu. Podbiwszy w ten sposób i owła

dnąwszy Bolesław król Polski księstwo Czeskie, po wszystkich mia

stach i zamkach władzy jego poddanych poustanawiał starostów i wielkorząd

ców, częścią z Polaków, częścią z wybrańszych Czechów, o których

wiedział, że mu byli wierniejsi i przychylniejsi. A gdy wszystko ułatwił i jak

należało rozporządził, postanowił wrócić do Polski z swojóm wojskiem zwy-

cięzkiem. Wstrzymywały go atoli prośby usilne i błagania Czechów, ażeby

dłużej u nich pozostał. Na co gdy król Bolesław odpowiadał, że tego ża

dną miarą uczynić nie mógł, zwłaszcza że i w królestwie Polskióm wielce

obecność jego była pożądaną; Czesi, a przed innymi wierniejsi mu Urso-

wicze, doradzali królowi, żeby Bolesława książęcia Czeskiego i syna

jego Jaromira, których trzymał w niewoli, zgładzić rozkazał, przekładając,

że jeśli ci przy życiu zostaną, Czesi kiedykolwiek porwą się do oręża;

owszem, żeby się starał sprzątnąć albo dostać w moc swoję Oldrzycha,

drugiego syna Bolesława książęcia Czeskiego, który sprawował służbę

na dworze cesarza Ottona. Ale król Bolesław chociaż uznawał, że mówili

prawdę, wzdrygał się popełnienia takiego okrucieństwa na książęciu i bracie.

Podmówiony przecież od Czechów, kazał książęciu Czeskiemu oczy wy



r. 1004. 157BOLESŁAW CHROBRY.

łupić, aieby przy jakiejkolwiek rzeczy zmianie nie mógł już wrócić do wła

dzy. Syna zaś jego Jaromira oddał pod straż Urso wieżom: a po tej

ostatecznej sprawie, osadziwszy silną załogą Pragę i Wyszegrad, wrócił

szczęśliwie do Polski. Zaprawdę, chociaż książę Czeski Bolesław był

jego nieprzyjacielem, i pierwszy napadł zbrojno na jego królestwo, tak srogie

jednak obejście się z bratem ciotecznym , z którym Bolesława bliskie łączyło

pokrewieństwo, było wielce niezbożnym czynem, jeśli nie zachodziły inne słu-

szniejsze powody, nam niewiadome, dla których zezwolił król Bolesław na

wyłupienie oczu i pozbawienie wzroku książęcia, zbrodnię, którą jednak nie

jemu, ale ojcu jego Mieczysławowi kroniki Czeskie przypisują, lubo

podanie to nie zdaje się z właściwym czasem zgodne.

Mór srogi w Polsce.

Dwojaka klęska, dwie plagi straszne, mór i głód, nawiedziły w tym ro

ku i srodze utrapiły ludzkość. Zaraza nie tylko w Polsce, ale po całym

prawie świecie rozszerzyła się z taką gwałtownością, że gdy brakło cierpliwo

ści chować umarłych ciała, żywych i oddychających jeszcze grzebano razem

z umarłemi.

Rok Pniaki 1N4.

Bolesław król Polski wkracza do Moraw, i wkrótce przemocą, kraj cały podbija.

Nie dosyć miał przecież dzielny król Polski Bolesław na shołdo-

waniu i ujarzmieniu całych Czech, zapragnął jeszcze przyłączyć do nich

Morawy. Zebrawszy zatem z krajów królestwa Polskiego znaczne siły

zbrojne, z dobranóm i potężnóm wojskiem wkracza do Moraw, i tak miasta

jak i zaniki Morawskie, nie chcące uznawać jego zwierzchnictwa, podcho

dzi, oblega i zdobywa. Był bowiem król Polski Bolesław mężem tak sta

łego w ząmiarach i podniosłego ducha, że żadnej nie przedsięwziął sprawy,

od którejby mu sromotnie odstąpić przyszło: jak w Czechach przeto, tak

i w Morawach nie wprzódy porzucał oblężenie, aż po zdobyciu miasta, pod

dającego mu się bez oporu, albo wziętego przemocą. Tej siły dzielnej i sta

łości umysłu skutkiem było, że całe Morawy już to dobrowolnie, już zła

mane przemocą, i potęgą zwycięzcy przytłoczone, pod jego jarzmem uklękły.

Osadziwszy więc po zamkach i główniejszych miastach starostów, częścią z P o-

laków, częścią znanych już z wierności Morawców, dzierżył przez czas
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długi zwierzchnictwo nad lennemi krajami Czech i Moraw. Wszystkie do

chody, czynsze i podatki, z obu księstw Czeskiego i Morawskiego,

książęciu przynależące, do skarbu królewskiego w Polsce wpływały.

Komu poruciono prawo obierania cesarza.

Po wybraniu na stolicę cesarską Henryka, postanowiono przedewszyst-

kióm, aby na przyszłość* panowanie nie szło już krwi dziedzictwem, lecz żeby

arcybiskupi Moguncki, Koloński i Trewirski, tudzież książę Cze

ski, palatyn Eenu, książę Saski i margrabia Brandeburski obierali

cesarza. Ten Henryk, mąż wielkiej świątobliwości, mnogie i szczęśliwe pro

wadził wojny.

Bolesław król Polski żąda przez posłów wydania sobie Oldrzycha, syna Bole

sława książęcia Czeskiego, który służył na dworze Henryka cesarza; co uzy

skawszy, powierza go w straż uczciwą Polakom.

Bolesław zaś król Polski, chcąc posiadanie Czech i Moraw za

pewnie* sobie i utrwalić-, a ludy tych krajów chwiejące się w wierności i skłon

ne do rokoszu utrzymać* w karbach posłuszeństwa, wyprawia do Henryka I

cesarza, powinowatego i bratanka swego, uroczyste poselstwo z wspaniałemi

darami i upominki. Opowiedzieli naprzód posłowie szczęśliwą Bolesława

króla Polskiego wyprawę do Czech i Moraw, w jaki sposób zwojował

te kraje i królestwu Polskiemu shołdował ; jak mnogie i potężne pozdoby-

wał miasta, i jak znakomite łupy zabrał do Polski. Dopraszali się potóm,

aby Oldrzycha (Udalryka), syna Bolesława książęcia C z e s k i e g o,

który przebywał na dworze cesarskim, wydał mu i odesłał, jako zakładnika

wielkiej wagi do utrzymania podbitych krajów Czeskich i Morawskich.

Cesarz więc Henryk, który Bolesława króla Polskiego dla dzieł jego

bohaterskich i ślachetnych przymiotów czcił i miłował prawie z zapałem,

a przeciwnie na Czechów był zagniewany, a ztąd im nienawistny, wydał

Oldrzycha posłom króla Polskiego Bolesława. Ci odprowadzili go

do Polski do króla Bolesława, gdzie z należytą uczciwością strzeżony

był przez długie lata. Czesi zaś i Morawianie dowiedziawszy się o jego

uwięzieniu, tóm wierniej podlegali Bolesławowi królowi Polskiemu, i

nigdy nie ośmielili się ani knować* przeciw niemu podstępów, ani woli jego

stawić oporu.

Po śmierci Grzegorza V, który rządził kościołem lat dwa, miesięcy

sześć, stolica osieroconą była przez dni piętnaście. Po nim nastąpił Jan XVII,
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rodem Greczyn, narzucony raczej niżli obrany, jak niektóre kroniki utrzy

mują. Jakoż nie liczy się między papieżów, i siedział na stolicy dziesięć

tylko miesięcy.

Rok Pański lOOS.

Bolesław król Polski posyła do męża Bożego Romualda pustelnika z prośbą,

0 kilku braci jego zakonu. Ten na wstawienie sig Henryka cesarza wyprawia

dwóch mnichów, których król umiłowawszy, przeznaczył im miejsce, gdzie teraz

leży miasto Kazimierz; a nawiedzając ich z czcią pobożną, gdy razu jednego

dał im w podarunku wielką bryłę złota, a oni ją królowi odesłali, złoczyńcy

napadli ich w nocy, aby im to złoto odebrać, a wziąwszy ich na męki, pomor

dowali niewinnie, i Bożemi uczynili męczennikami.

Owego czasu słynęło w królestwie Polskićm sześciu mężów odznacza

jących się pobożnością i życiem świątobliwym: Benedykt, Mateusz, Jan,

Izaak, Krystyn i Barnabasz. Bolesław bowiem król Polski, po

słyszawszy o głośnych zaletach Ś. Romualda, posłał do niego z usilną

prośbą, aby mu kilku braci z klasztoru swego przysłał do Polski, którzy -

by przykładem swoim i nauką budowali lud świeżo z łaski Bożej do wiary

nawrócony. Tę prośbę Bolesława króla Henryk cesarz osobistóm poparł

wstawieniem się do męża Bożego Romualda, na ów czas przebywającego

w Pero. Ale Romuald nie chciał w tej mierze nakazywać samą przeło-

żenstwa swego powagą swoim braciom zakonnym, lecz zostawił wolność każde

mu udania się do Polski, albo pozostania w klasztorze. Nie wiedział, jaka

w tóm święciła się wola Boża; zaczem zdał to na wolą braci. Gdy Henryk

nie przestał prośbą swoją nalegać, znalazło się dwóch tylko z całego zgro

madzenia, którzy oświadczyli dobrowolnie, iż gotowi byli udać się do Polski:

jeden z nich Jan, a drugi imieniem Benedykt. Tych gdy sprowadzili wy

słańcy króla Bolesława, król przyjął ich z wielką radością jakby aniołów

Bożych, i z innymi czterema, Mateuszem, Izaakiem, Krystynom

1 Barnabą, rodem Polakami, którzy się do nich przyłączyli, i podjęli

się nauczyć ich miejscowego języka, w ziemi Wielkopolskiej wyznaczył

im miejsce, gdzie teraz leży miasteczko Kazimierz, pod ów czas lasami

i borami wielkierai otoczone. Tu nowi przychodnie pobudowali sobie grodziska

odpowiednie liczbie osób, i w ślubach najściślejszej wstrzemięźliwości prowa

dząc życie pustelnicze, utrzymywani szczodrotą króla, nauczali lud opowiada

niem słowa Bożego i wzorami cnót świątobliwych, przez co wiele przyłożyli

się do podniesienia w narodzie światła i poprawy obyczajów. Z wziętości po

wszechnej i z rzeczywistej zasługi stali się oni nader głośnymi. Nie mieli
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żadnej własności ani osobistej ani wspólnej, żadnego nawet kącika własnego:

żyli jedynie z jałmużny wiernych. Ubiór ich gruby i szorstki, strawa licha,

najprostsza, służąca jedynie do zaspokojenia głodu ; zatrudnienie codzienne mo

dlitwa połączona z postem. Nie samą wreszcie martwili ciało wstrzemięźliwo

ścią, ale nadto chłostą wzajemną i innemi ćwiczeniami, skracając je i karcąc,

aby podlegało rozumowi. Uczęszczali do nich nie tylko mężowie znakoraitsi

duchowni i świeccy i lud pospolity, lecz sam najdostojniejszy ze wszystkich

mężów Bolesław król Polski, który ich lepianki i pustelnie odwiedzał:

a z ich rozmów, życia, nauki i przykładu wielkie dla Polaków rosło zbu

dowanie. Bóg też najwyższy, wynagradzając ich prace i zasługi, użyczył im

palmy męczeńskiej, za którą się ubiegali. Pewnego bowiem czasu król Bole

sław zwykłym sobie obyczajem pobożnym udał się był w towarzystwie dworu

królewskiego do tych mężów świętych; a zatrzymawszy się nieco w ich pu

stelni, i odprawiwszy swoje modlitwy, przy odejściu złożył im w podarku bryłę

złota dla ulżenia ich ubóstwu i nędzy, a to w przytomności swojej dworskiej

drużyny. A lubo mężowie Boży oświadczali, że złoto wcale nie było im po

trzebne, i prosili króla, aby to bogactwo odebrał, a na inny użytek obrócił,

król Bolesław jednakże odpowiedział: „że nie godziło się złota raz już

„Bogu ofiarowanego na inne ludzkie przeznaczać cele, byłoby to bowiem świę-

„tokradztwem." Zostawiwszy je zatem, i poleciwszy siebie i królestwo Pol

skie modlitwom mężów świętych, odjechał. Pustelnicy, przejęci wstrętem na

widok złota , którego nigdy nie posiadali , wielce zmieszali się i zasmucili,

zważywszy, jaką dla nich byłoby to sromotą i Boga obrazą, gdyby zwolen

nicy ubóstwa, którzy wcześnie pogardzili światem i jego roskoszami, i aż do

tąd zgubne chciwości odmiatali żądze, w sędziwym i zgrzybiałym wieku ska

lać mieli ręce złotem. „I jakże (mówili) obciążeni tak wielkim skarbem

„naśladować zdołamy Chrystusa? czy pod pozorem jałmużny używać go bę-

„dziem, sobie na potępienie, innym ku zgorszeniu i grzesznemu upadkowi?"

Naradziwszy się przeto między sobą i rozważywszy, coby czynić wypadało,

Benedykt, który starszym był w gronie, i inni bracia wraz z Benedy

ktem, postanowili, spiesznie i bez żadnej zwłoki zwrócić je Bolesławowi

królowi Polskiemu i samemu oddać do ręki. Za zgodą więc wszystkich,

Barnabie, jako wiekiem i powołaniem najmłodszemu, który uboczne zwy

kle załatwiał sprawy, zlecają tę powinność. Posłuszny rozkazowi braci Bar

naba, wziąwszy ono brzemionko złota, pospieszył do dworu, aby je oddać

królowi Bolesławowi. Aliści ledwo połowę uszedł drogi, pierwszej zaraz

nocy po wyjściu z pustelni, niektórzy z Polaków, plemię Bel i al a, po

drażnieni chciwością złota, które widzieli jak król dawał pustelnikom, zmó

wiwszy sobie wspólników, kryjorao i w noc ciemną przebierają się na puszczę,

aby im wydrzeć to królewskie złoto. Szałem występnym zaślepieni napadają
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na schronienie mężów świętych przed północą dnia. dwunastego Listopada,

właśnie gdy ci zajęci byli wyśpiewywaniem psalmów i chwały Bożej, i rozka

zują wydać sobie skarb dniem wprzódy ofiarowany im przez króla Bolesła

wa, grożąc śmiercią wszystkim, jeśliby go oddać nie chcieli; nie przestają

wreszcie na słowach, ale wszystkie kąty i zachyłki w mieszkaniach sług Bo

żych z chciwością przetrząsają. A gdy im pustelnicy szczerze i sumiennie

wyznali, „że złota nie potrzebują i już odesłali je królowi," tćm większą za

paleni wściekłością, sądząc, że się pustelnicy zapierają i kłamią, a złoto kę

dyś w piasku mają ukryte, wywierają na nich całą srogość swoję, już nie

łajaniem i obelgą, ale nawet razami. Zaczóm porwawszy każdego z osobna

i skrępowawszy, odłączają ich od siebie, w spodziewaniu, że użyciem kaźni

wielorakiej wymuszą na nich wyznanie, gdzie złoto przechowali. Ale Pan uży

czył błogosławionym sługom swoim tyle mocy duszy i wytrwałości w cierpie

niach, że wszyscy zarówno i prawie jednosłownie zeznawali: „że złoto dane

„im od króla odesłali w całości," i że ani doznane, ani zagrożone im męki,

nie zdołają na nich tego wycisnąć, iżby z obrazą Boga usta swoje schydzić

mieli kłamstwem. „Boga (mówili) wzywamy na świadka, że nie dlatego się

„przemy, aby zatrzymać przy sobie złoto, któregośmy nigdy nie pragnęli, ale

„żeby fałszywóm i kłamliwćm zeznaniem nie ściągnąć na siebie rzeczywistej

„winy." Hultaje zaś bezbożni, rozumiejąc, że pustelnicy na jedno się zmówili,

powtórnie i z większą jeszcze wściekłością rzucili się na mężów świętych,

i póty ich męczyli i katowali , pokąd wśród bicia i skwarzenia ogniem nie

postradali żywota, oddawszy Chrystusowi dusze uwolnione z męki, aby je chóry

anielskie odniosły do przybytków niebieskich i królestwa wiekuistej chwały,

męczennikom, którzy cierpieli dla Chrystusa, od wieków zgotowanej. Poczóm

rozbójnicy znowu zajęli się wyszukiwaniem skarbu, i wszystko, cokolwiek mie

ściła w sobie mężów świętych pustelnia, sprzewracali. Ale gdy ich tak wiel

kie zachody i zbrodnicze usiłowania omyliły, dla zasłonienia swojej winy, po

stanowili ogniem zniszczyć mieszkania świętych, a nawet ciała ich popalić,

aby ludzie mniemali, że to nie zbrodnią czyją lecz przypadkowo się stało.

Wszelako ognie podłożone, straciwszy przyrodzoną siłę, ani ich mieszkań, ani

ciał żadną miarą nie chciały się imać ; a ściany, chociaż drewniane , tak je

od siebie odpychały, jakby z najtwardszej uciosane były opoki. Tym cudem

przerażeni zbójcy pouciekali.

J. Długosz. Dziejo Polski. Ks. II. 21
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Przeciw Włodzimierzowi książeciu Rusi, po rozdzielenia jej między synów, jeden

z nich Jarosław podnosi rokosz. Włodzimierz z żaln umiera. Ale syna bunto

wnika bracia jego Borys i Swiatopełk pokonywają, w boju ; poczem Swiatopełk,

uniesiony żądzą, panowania, dwóch braci skazuje na zagładę.

Włodzimierz książę Euski zostawił synów dwunastu: z pierwszej

żony czterech, jako to, Wyszesława, Izasława, Światopełka i Ja

rosława; ośmiu zaś, jako to, Wszewołoda, Świato sława, Mści-

słaAva, Borysa, Hleba, Stanisława, Poswizda i Sudysława,

z drugiej żony Anny, siostry rodzonej Bazylego i Konstantyna,

cesarzów Greckich, tudzież Bulgarki i Czeszki. Powodzenie jego było

nader szczęśliwe, w kilku bowiem latach kraje Euskie pomnożył znaczną

liczbą grodów, miasteczek i osad. Ale obawiając się, iżby po jego zgonie

między synami nie powstały spory i zatargi o księstwa Euskie, podzielił

ich państwem w ten sposób, że najstarszemu Wyszesławowi oddał No

wogród, Izasławowi Połock, Światropełkowi Turów, Jarosła

wowi Eostow. Lecz gdy Wyszesław zawcześnie umarł, oddał Jaro

sławowi Nowogród, Borysowi Eostow, Hlebowi Muronie,

Światosławowi Drzewiany, Wszewłodowi Włodzimierz, Mści-

sławowi Timutrokany; dla trzech zaś młodszych, jako to, Stani

sława, Poswizda i Sudysława, zachował księstwa Kijowskie i B e-

restowskie, które miał im dopiero oddać przy śmierci. Jeden atoli z synów,

Jarosław, któremu działem przypadł Eostow, rozżalony, że mu się nie

dostało według jego życzenia księstwo Kijowskie, podstępuje z ludem

swoim i inną zaciężną drużyną pod Kijów, a gdy mniemano, że w dobrej

wierze przybywa, zajmuje bez oporu zamek Kijowski, i skarby ojcowskie

zabiera. Oburzony tym czynem ojciec Włodzimierz, ściąga ze wszystkich

księstw, które był synom powydzielał, siły zbrojne, aby z synem rozprawić

się orężem. Nawzajem, dowiedziawszy się o tem Jarosław, śle o posiłki do

Pieczyngów i Warahów (Waray), zbrojąc się przeciw ojcu do odporu.

Tymczasem książę Włodzimierz, ojciec, zmartwiony rokoszem i przenie-

wierstwem syna Jarosława, w ciężką zapadłszy niemoc, zdał dowództwo

nad Avojskiem Borysowi i wysłał go na Jarosława. Sam, gdy choroba

bardziej się wzmogła, niezadługo potem w zamku Berestowskim umarł.

Zwłoki jego odprowadzono do Kijowa, iw kościele N. Panny Maryi,

który on za życia był wystawił, pod marmurowym głazem pochowano. Ze

brało się na obchód pogrzebowy wielkie mnóstwo Eusinów, którzy opła

kując go rzewliwie, utyskiwali, „że zawcześnie utracili ojca i wybawcę ojczy
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„zny, i wiary chrześciańskiej na Rusi rozkrzewiciela. " Owi zaś dwaj synowie,

Borys i Swiatopełk, nie wiedząc nic o śmierci ojca, kniazia Wło

dzimierza, rozpoczynają bój z Jarosławem swoim bratem, który po

bity wraz z P i e c z y n g a m i i Waranami, sprzymierzeńcy swemi, ucieka;

Światopełk zaś ubiega Kijów i rządy zagarnia, podczas gdy Borys

brat jego odprawiał po ojcu żałobę. A lubo rzeczonego książęcia Borysa,

który miał naczelne nad wojskami dowództwo, namawiano usilnie, żeby wy

pędził brata, a sam objął księstwo Kijowskie, on jednak, nie słuchając

próśb rycerstwa, odpowiedział: „że gdy ojciec nie żyje, Światopełka

„brata jak ojca chce szanować", i nigdy przeciw niemu ręki podnieść nie

„myśli." A przecież ten Światopełk źle się bratu Borysowi odpłacił,

nasadził nań bowiem Nowogrodzan, plemię B e 1 i a 1 a , którzy książęcia

Borysa, modlącego się w swej komnacie sypialnej, włóczniami zakłóli, a

nawet pachołka jego Grzegorza, rodem W*ę g r z y n a , który bronie" chciał

swego pana, wraz z nim zabili. Posyłał potóm Światopełk do drugiego

brata Hleba z zdradź ieckiem do siebie zaproszeniem: ale ten przestrzeżony

od brata Jarosława, nie dawno w wojnie pobitego, że jest wzywany na

stracenie, zatrzymał się w drodze, i opłakiwał żałośnie zgon ojca i przygodę

brata. A w tóm przybiegają naslańcy Światopełka i ścinają głowę H 1 e-

b o w i. Zwłoki tak Borysa jako i Hleba, sprowadzone do Kijowa,

w kościele Ś. Bazylego w jednym pochowano grobie-. Tych dwóch braci

kościół i lud Ruski czci za świętych i męczenników, przyznając im nawet

niektóre cuda. Książę zaś Światopełk, zmazany podwójnóm bratobójstwem,

podniósł się odtąd w wielką pychę, w spodziewaniu, że i innych braci z ła

twością sprzątnie i całe państwo Ruskie zagarnie. Między mordercami

Borysa i Hleba główniejsi byli: Putsza, Talicz, Jelowicz

i Laszko.

Marcyalis biskup Płocki umiera.

M a r c y a 1 i s biskup Płocki, który siedział na stolicy lat dwadzieścia

i dwa, umiera; pochowano go w kościele Płockim. Nastąpił po nim

Marcin I na prośbę Bolesława króla Polskiego, naznaczony od

Benedykta VII; mąż znakomity, rodem Rzymianin.
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Bolesław król Polski wyśledziwszy usilnem staraniem zabójców mężów świętych,

posyła ich spętanych okowami kędy leżały ciała męczenników, i natychmiast

opadły z nich okowy; poczem ciała rzeczone przeprowadzono do Gniezna. Jeden

tylko z mężów świętych pozostał przy życia.

O popelnionćm morderstwie na świętych męczennikach Benedykcie,

Mateuszu, Janie, Izaaku i Krystynie, zaraz nazajutrz uwiadomiony

był król Polski Bolesław, który pod ów czas bawił w stolicy Gnie

źnie. Tak bowiem mądrze i przezornie król ten urządził swoje państwo, że

wszelkie sprawy i wypadki świeżo wydarzone, czy-to w pobliżu, czy z dala,

w kraju czy za granicą, nie tylko dniem ale i nocą dochodziły jego wiado

mości. Tknięty zatem boleśnie śmiercią tak okrutną mężów Bożych, których

modlitwom i uczynkom pobożnym przyznawał wzrost kwitnący i pomyślne

kraju SAYego powodzenie; natychmiast, jak tylko mógł najspieszniej, z całćiu

rycerstwem i drużyną dworską siadłszy na koń, i z okolicy przyległej ścią

gnąwszy znaczną liczbę pieszego ludu, idzie obławą i ze wszystkich stron

otacza las, w którym mężoAvio Boży mieli swoje mieszkania, domyślając się,

że one łotry po spełnieniu zbrodni utaiły się kędyś w puszczy, która pod ów

czas na kilka mil się rościągała. Otoczywszy zaś las do koła, wysyła gęste

poczty pieszych i konnych na odszukanie złoczyńców, czatując pilnie, poniekąd

i osobiście, ażeby żadną stroną wyniknąć się nie mogli. A lubo puszcza, jak

już namieniliśmy, wielce była obszerna, a ztąd nie mała trudność w schwy

taniu zbrodniarzy, przecież król tak się wziął gorliwie do tej sprawy, że

śledzcy postępując rotami, i docierając do każdego z osobna miejsca, z ła

twością natrafili na ich kryjówki. Ci całą noc nachodziwszy się po gęstwach

puszczy, po bezdrożnych kniejach i ciemnym lesie, próżno szukali ścieszki do

ucieczki, której zbłąkaną od strachu stopą znaleźć nie mogli, nawet mieczów

dobytych na zagładę męczenników do pochew nie pokładli, albowiem ręce im

wszystkim pousychały. W miejscu zaś tóm, gdzie leżały ciała świętych, wi

dziano świecącą jasność, i śpiewy anielskie, słodyczy pełne, całą noc rozlegały

się, na świadectwo świętości sług Bożych. Wyśledzeni zbrodniarze, poczuwając

się do winy, ani śmieli nawet stawić oporu, i poddali się zaraz rycerstwu.

Król Bolesław pohamował wprawdzie żal swój nad męczeńskim zgonem

mężów świętych; ale stała mu w oczach zbrodnia tak straszliwa, lękał się

więc puścić złoczyńców bez jawnego ukarania, przez co i siebie i królestwo

naraziłby był na gniew Boga i pogardę u świata. Nie mógł się przecież do

razu namyślić, jaka ua nich wymierzona miała być kara. Postanowił wreszcie,

aby nie temi, na jakie zasłużyli, tracić ich kaźniami i ciemięztwy, ale żeby

skutych w kajdany postawić u grobu męczenników, i tam w zatrzymaniu gło
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dem i pragnieniem umorzyć, albo zdać na łaskę Opatrzności i świętych mę

czenników, aza chcieliby się nad nimi zmiłować i z katuszy ich wybawić.

Jakoż gdy z rozkazu królewskiego przyprowadzono ich do grobu świętych,

natychmiast niewymowną mocą Opatrzności pęta ich skruszone opadły, a oni

wolność uzyskali. Świętych zaś Bożych ciała, ku większemu poszanowaniu,

kazał król przenieść do kościoła metropolii Gnieźnieńskiej, i wszystkie

pięć w jednym grobie, umyślnie na to sporządzonym, pochować. Pozostały

zaś przy życiu szósty mąż Boży Barnabasz, posłyszawszy, że braci jego

tak okrutnie pozabijano, trapił się żalem wielkim, i łzami rzewnemi opłaki

wał niedolę swoję, że nie zasłużył na podzielenie z nimi tego męczeństwa.

Z taką skargą i narzekaniem powracał do swej pustelni. Dokąd gdy przybył,

a ujrzał, jakie bracia jego ponosili kaźnic, cięższy jeszcze żal go ogarnął,

że on jeden wyłączony był z liczby błogosławionych, którzy uzyskali wieniec

i palmę męczeństwa. Z pokorą atoli poddając siebie i wszystko wyrokowi

Opatrzności, mówił: „Bez twojej woli, Panie, wiem iż najdrobniejsza pta

szyna nie ginie, i żaden liść nawet z drzewa nie upadnie ; tóm bardziej więc

„przekonany jestem, że ten los braci moich, którego mnie niegodnym osą

dziłeś, bez niej się nie wydarzył. Błagam cię przecież, abyś mnie od spo

łeczeństwa twego i świętych twoich nie wyłączał." Potóm wystawiwszy sobie

na nowo pustelnię, zajęty dobremi uczynkami, na ścisłych postach i modli

twach zakończył życie, i z rozkazu króla Bolesława pochowany został przy

swoich braciach i towarzyszach. Stoi dotąd pięć kościołów na tóm miejscu,

gdzie były ich domki i modlnice, ku czci i wieczystej pamięci mężów świę

tych, zbudowane przez pobożnych wyznawców. Pokazują jeszcze, gdzie który

z pustelników miał za życia swoje grodzisko i zacisze poświęcono modlitwie.

Po śmierci Jana XVII, który rządził kościołem przez dziesięć tylko

miesięcy, wyniesiony został na stolicę papieską Gerbert (Gilibert) rodem

Francuz, nazwany Sylwestrem II.

Urban biskup Wrocławski umiera. •

Tegoż roku zszedł ze świata Urban biskup Smogorzewski czyli

Wrocławski, a na jogo miejsce, za wstawieniem się króla Bolesława,

duchowieństwo Wrocławskie obrało Klemensa I, pochodzeniem Wło

cha, ślachetnego rodu, który od Benedykta VII otrzymał potwierdzenia.

Urban zaś biskup pochowany został we wsi Smogorzowie, albo jak inni

utrzymują w R y c z o w i e.
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Założenie klasztoru Świętego Krzyża na Łysej górze.

Siostrzeniec Mieczysława niegdy książęcia Polskiego po rodzonej

jego siostrze Adelaidzie, a bratanek króla Bolesława, Stefan

król w Węgrzech panował. Mąż ten na podziw cnotliwy i bogobojny, którego

świątobliwość nawet wielu cudami i osobliwszemi sprawy zasłynęła, spło

dziwszy syna z małżonki prawej Gizelli siostry rodzonej Henryka I ce

sarza, nadał mu imię Emeryk a; a gdy ten doszedł lat męzkich, skłonił

go do stanu małżeńskiego, aby dziedzictwo krwi nie ustawało. Ale Emeryk,

pełen żarliwej miłości ku Bogu, acz nie śmiał sprzeciwiać się ojca rozkazom

i przyjął związki małżeńskie, postanowił przecież w ślubach czystości prowa

dzić żywot wstrzemięźliwy, i zachować ciało od zmazy wszelakiej pożądliwej

chuci. Uważając żonę za siostrę, i żyjąc z nią jakby w bezżeństwie, nie tylko

sam utrzymał się przy cnocie niewinności, ale nadto dokazał, że i towarzyszka

jego dochowała panieństwa aż do śmierci. Słusznie więc podziwiać należy to

stadło święte dwóch osób znakomitych, które wziąwszy w podzielę bogactwa

światowe i roskosze, i wszystko to, co u ludzi uważane jest za najpierwsze,

wolały pozyskać niebo przez umiłowanie tej rzadkiej a najtrudniejszej cnoty,

niczem nie różniącej się od męczeństwa. Mąż zatóm święty Emeryk,- często

opuszczając stolicę, zwykł był Bolesława króla Polskiego, stryja i kre

wnego swego, odwiedzać i dłuższy czas przepędzać w Polsce, ażeby odda

lony od społeczeństwa rodziny swojej i małżonki, snadniej mógł oddalać po

kusy czartowskie i żądze cielesne uskramiać, a w pobożnych trwać zabawach

i ćwiczeniach. Bolesław król Polski wielce był umiłował książęcia E m e-

ryka, bratanka swego, gdy nie sam tylko krwi związek, ale cnót osobliw-

szych zaleta czyniła go poszanowania godnym i miłym tak królowi jak i jego

towarzyszom. Pewnego więc czasu, gdy Bolesław zabawiał się łowami

w lasach swoich około miasteczka Kielc, a miał w towarzystwie swojóm

książęcia Emeryka, zdarzyło się, że w pogoni za jeleniem wybiegł był na

wyżynę gór, które Łysą górą nazywają, a nad które nie ma wyższych

w Polsce. Tu, poniechawszy rogacza, poczęli z podziwienióm przypatrywać

sięTrozwalinom odwiecznej budowy, które skutkiem powszechnego potopu i da-

wności czasu zsypały się w ogromne skał pokłady, jakie i dziś oglądamy.

Powiadają bowiem, że to miejsce miało być niegdy mieszkaniem i twierdzą

olbrzymów, mężów wielkiej siły, którzy tu przez jakiś czas przebywali i mieli

swoje siadło. Mąż zatem święty, Emeryk, natchniony duchem Bożym, a jak

niektórzy wierzą i utrzymują, upomniany widzeniem nocy poprzedniej, osądził,

iż to miejsce, które z osobliwszego położenia i starożytności dziwnie sobie
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upodobał, najstosowniejszym było dla sług Bożych prowadzących życie pustel

nicze, i że się nie godziło, ażeby takie miejsce bezludnym dziczało odłogiem.

Prosi więc stryja i krewnego swego króla Bolesława, aby dla chwały Bo

żej i pomnożenia wiary chrześciańskiej, a ku zbawiennemu dusz wspomożeniu,

kościół w tóm miejscu i klasztor zakonny wystawił, za co po śmierci pe

wniejsze i szczęśliwsze odziedziczy królestwo, i zalecony tak świętem dziełem

zasiędzie między niebiany. A gdy Bolesław król Polski wspaniałą

i prawdziwie królewską wiedziony hojnością chętnie na to zezwolił, książę

Emeryk uradowany, że prośba jego skutek odniosła, podziękowawszy naprzód

Bogu, a potóm królowi Bolesławowi, zdejmuje z siebie krzyż dwuramienny,

zawierający znaczną cząstkę drzewa Pańskiego, okutą w folgę srebrną, przy

słany ojcu jego Stefanowi królowi Węgierskiemu od cesarza Grec

kiego z Konstantynopola za dar największy, który mąż Boży Eme

ryk na piersiach zwykle nosił, i ofiarował go temu miejscu (takie bowiem

otrzymać miał w onóm widzeniu upomnienie). „To drzewo, rzekł, najdroższe,

„zroszone krwią Zbawiciela, nad które nie miałem i mieć nie mogę nic kosz-

„towniejszego, daję i ofiaruję temu miejscu, a z łaski Boga użyczy on mocą

„swoją wszystkim do niego się uciekającym mnogich dobrodziejstw w rozmai

tych potrzebach, utrapieniach, kłopotach i uciskach." Bolesław zatóm,

król Polski, spełniając swoje przyrzeczenie, wystawił na tóm miejscu kla-

sztór Ś. Benedykta, należycie i z królewską wspaniałością uposażony, a

do sprawowania służby Bożej sprowadził braci noszących szatę zakonną Ś. Be

nedykta. Kościół także na cześć i chwałę Ś. Krzyża greckim wzorem

z kamienia od samych posad wybudował, i złożył mu do przechowania naj

droższy skarb drzewa Chrystusowego, ofiarowany od błogosławionego męża

E m e r y k a ; który-to kościół zachowawszy do dziś dnia pierwotną postać i bu

dowę, poświadcza swoję wielką starożytność.

Gaudenty arcybiskup Gnieźnieński umiera.

Gaudenty, zwany inaczej Radzyń (Radzi m), brat rodzony Ś. Woj

ciecha, arcybiskup Gnieźnieński, przeżywszy świątobliwie lat siedm na

stolicy Gnieźnieńskiej, umarł wGnieźnie iw kościele tamecznym pocho

wany został. Powiadają, że umierając rzucił klątwę na miasto Gniezno,

z przyczyny mnogich i bezecnych występków, jakiemi się było skalało, a za

które, mimo czynionych mu przestróg, nie chciało pokutować. I nie poszło

bynajmniej na wiatr, co mąż Boży wieszczym duchem przepowiedział. Kiedy

bowiem Kazimierz król Polski w sierocóm wygnaniu po Niemczech
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się tułał, miasto Gniezno najechane od Brzetysława książęcia Cze

skiego poniosło klęskę okropną, i utraciło najświetniejsze bogactwa i ozdoby,

w które aż do zazdrości obfitowało. Po Gaudentym nastąpił Hippolit,

rodem Włoch.

■

Rok Pański 1009.

Bolesław, przesławny król Polski, Oldrzycha książęcia Czeskiego z więzów

uwalnia i do Czech odsyła. Ten bratu swojemu każe oczy wyłupić, a Polaków

i przychylnych królowi Rawitów srodze prześladuje. Głód i mór powszechny.

Bolesław król Polski, zdjęty litością nad losem Oldrzycha, syna

Bolesława książęcia Czeskiego, który już od dawnego czasu więziony

był w Polsce, uwolnił go, już-to ze względu na bliskie z sobą pokrewień

stwo, już na przyrzeczenie jego, płaczem i uroczystą zaręczone przysięgą, że

Bolesławowi królowi Polskiemu zachowa wierność, cześć winną i ule

głość. Z tćm zapewnieniem odesłał go Bolesław król Polski do. Czech,

opatrzonego dostatnio w konie, sługi, odzież i rozmaite książęce ozdoby. Aliści

Oldrzych ledwo za łaską Bolesława króla wydobył się z niewoli, nie

pomny na dane przyrzeczenia i śluby, niepomny na dobrodziejstwa, jakie od

Bolesława króla Polskiego odebrał, wróciwszy do Czech, powypędzał

Polskie załogi, ukarał śmiercią albo z majętności wyzuł i z kraju wywołał

większą część panów nie chcących królowi Bolesławowi złamać wiary,

a zwłaszcza Ursowiczów, których rodzina wiedział iż mu szczerze była

przychylną; zgoła takim Bolesława króla i jego ludu okazał się nieprzy

jacielem, że łzy, które był przed nim wylewał, podobno z radości pochodziły.

Nie przestał wreszcie na tern, ale nie dowierzając bratu rodzonemu Jaro

mirowi, i zbyt zazdrosną pałając żądzą panowania, wtrąca tegoż brata

Jaromira do więzienia, i niewinnemu, żadnego przeciw sobie nie mającemu

zarzutu, jedynie dla zapewnienia sobie dziedzicznego spadku księstwa Cze

skiego, oczy wyłupić każe. Zostawił zaiste w tym czynie, ku swojej i po

tomstwa swego ohydzie, obecnemu i przyszłemu wiekowi pamięć haniebną

okrucieństwa popełnionego na bracie rodzonym i niewinnym.

Głód, mór i zaraza okropna panowały temi czasy nie tylko w Pol

sce, ale w całym prawie • świecie, i sprzątnąwszy mnóstwo ofiar, wyludniły

wiele miast i włości.



r. 1008. 169BOLESŁAW CHROBRY.

Roh Pańftki lOOS.

Jarosław książę Ruski biata swego Światopełka, po spełnionem przezeń zabój

stwie braci, gromi orężem i Kijów zabiera; Swiatopełk zaś do Polski ucieka.

Jarosław książę Ruski, zebrawszy z Rusinów i Waranów

liczne i dzielne wojsko, wyszedł zbrojno przeciw bratu Ś w i a t o p e ł k o w i ,

w celu pomszczenia się śmierci dwóch rodzonych braci, Hleba i Borysa,

niewinnie przezeń zgładzonych. Zabiegł mu drogę Światopelk z Rusi

nami i Pieczyngaini w okolicy zamku Lubecza (Lubyecz) nad

Dnieprem. Ale iż rzeka Dniepr przedzielała obadwa wojska, i dla tej

przeszkody jeden drugiego zaczepiać nie śmiał, stali obadwaj w tćni miejscu

przez trzy miesiące obozem. Nareszcie Jarosław przeprawiwszy się przez

'Dniepr, nagle i niespodzianie uderzył całą siłą na wojsko Światopełka

między dwoma jeziorami stojące; które przerażone napadem nieprzyjaciół

zbrojnych i w szyku porządnym nacierających, gdy samo do walki nie było

przygotowane, pierzchnęło z namiotów na jezioro mrozem ścięte. A gdy się

lód słaby pod uciekającymi załamał, Avielu w wodzie potonęło, resztę Jaro

sław wojskiem swojóm otoczywszy w pień wyciął albo zabrał w niewolą.

Zaledwo sam Światopełk ujść zdołał rąk nieprzyjacielskich, spiesznym

biegiem przebrawszy się do Polski, gdzie u króla Bolesława żebrał

z płaczem pomocy przeciwko bratu, zdobywając się na wielkie ofiary, a zna

czniejsze jeszcze obiecując. Jarosław zaś książę Ruski pobiwszy wojsko

Światopełka, obiegł zamek Kijowski i do poddania się przymusił:

a tak osiadł na księstwie Kijowskióm mając lat dwadzieścia ośm.

Bolesław król Polski przywracając na stolicę Światopełka, w krótkim czasie Ruś

całą zdobywa, Jarosława po dwa kroć w boju poraża, a odebrany Kijów Świato-

pełkowi oddaje. Jarosław chroni się do Nowogrodu. Alić gdy Swiatopełk, nie

cierpliwy rządów królewskich, jął zdradziecko rycerzy Polskich wytępiać, król

uwiadomiony o tern złupił Kijów, i z dwiema siostrami Światopełka, oraz

znaczną liczbą Rusinów, zwycięzko wrócił do Polski, zabiwszy w rzece Dnieprze

trzy słupy na znak granicznej mety.

Bolesław król Polski ściąga tymczasem z całego królestwa najbi-

tniejszych rycerzy i wojowników, i zbiera liczne wosjka, pod dowództwem prze

łożonych nad różnemi oddziałami tysiączników, setników, pięćdziesiątników,

dziesiętników i innych, a wodzem najwyższym uczyniwszy Sieciecha woje-

J. Długosz. Dzieje PolsJu. Kb. 1L 22
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wodę Krakowskiego, wkracza z silną potęgą do ziem Ruskich, w celu

przywrócenia na stolicę wygnanego kniazia Światopelka, i poniszczenia się

za różne zmowy, napaści, łupiestwa i krzywdy, jakich kraj Polski od Ru

sinów doznawał. Hufce zaś wszystkie, za pilnćm staraniem Bolesława

króla, tudzież jego rotmistrzów i przełożonych, tak były urządzone i w spra

wie rycerskiej wyćwiczone, że umiały zręcznie nacierać, ścigać i stawać w szyku ,

i wszelkie według potrzeby wykonywać obroty. Bolesław zatóm król Pol

ski, wtargnąwszy do ziem Ruskich, wszystkie miasta i miasteczka pobrał

i pozajmował wojskiem bez oporu. Nie mieli bowiem pod ów czas Rusin i

żadnych miast warownych, i rzadko gdzie wznosiły się mury : a lubo niektóre

z miast głównych miały liczne zabudowania i mnogo mieszkańców, całą je

dnakże a dość słabą ich obroną było położenie miejscowe, albo zasieki dre

wniane zamiast murów i wałów. Wszystkie zatćm miasta Ruskie król

Polski Bolesław zdobywając orężem i wydając jena łup rycerstwu, omi

jał twierdze warowne, na których zdobycie wieleby łożyć trzeba było czasu,

a ten u niego nade wszystko ważył. A tak spiesznym pochodem przemie

rzywszy Ruś, niszczoną wszędy łupiestwem i pożogami, dotarł bez oporu aż

do ziemi Wołyńskiej, która część Rusi zowie się teraz ziemią Łucką.

Gdy o tak nagłóm posuwaniu się Bolesława króla Polskiego doniesiono

książęciu Ruskiemu Jarosławowi, który oddany zabawom i rozrywkom

właśnie na ów czas łowił wędą ryby w rzece Dnieprze (ma ich bowiem

ta rzeka co nie miara) przerażony niespodzianą wieścią, rzuciwszy wędkę,

którą trzymał w ręku, rzekł: „Nie o wędce tu teraz, ani o ryb połowie

„myśleć potrzeba, ale o tem raczej, jakby się oprzeć srogiemu a potężnemu

„i krwi naszej chciwemu nieprzyjacielowi, iżby nas samych nie pobrał na

„wędkę." Zebrawszy zatćm liczne wojsko z Rusinów, Warahów i-Pie-

c z y n g ó w , zachodzi Bolesławowi królowi drogę przy rzece Bugu, żeby

mu albo wzbronić przeprawy, albo, gdyby się to nie udało, stoczyć z nim

bitwę. Obadwa wojska stojąc na przeciwnych brzegach rzeki Bugu przez dni

kilka, zwodziły z sobą zaczepne potyczki i harce, aż na koniec przyszło, od

miotania bryłami ziemi i wzajemnych urągań, do walnej rozprawy, i z ma

łych początków, jak to bywa, zajęła się obustronna walka, której nie można

już było powstrzymać, gdy wielu poczęło rzucać na siebie kamieniami, beł-

tami i drągami. Miał Jarosław książę Ruski przy sobie wychowańca

własnego i ulubieńca, nazwiskiem Budy, który był jego poradnikiem i spraw

wszystkich narzędziem i wykonawcą. Ten stojąc na przeciwnym brzegu nai-

grawał się szydersko z Bolesława króla i jego rycerstwa; przezywał go

już-to tchórzem, już opasłym królem, i drażnił pogardliwą przechwałką,

„że jeśli się odważy wystąpić do boju, przebije mu ten brzuch otyły." Bo

lesław król Polski, wyzwany takiemi obelgami, zwołuje koło rycerskie,
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i roztropną przemową zagrzewa, „aby swojej i króla swego zniewagi znosić

„dłużej nie chcieli, ale wziąwszy się natychmiast do broni, skoczyli odważnie

„na wroga." Całe zatóm wojsko porwało z pośpiechem za oręż, a sam król

Bolesław rzucił się pierwszy do rzeki Bugu, a przebywszy ją wpław, na

ciera żwawo na Euś strwożoną i wołającą do broni. Rozpoczął się wtedy bój

straszliwy, w którym rozmaitej szczęścia doświadczano odmiany. A lubo przez

kilka godzin z obu stron zacięta trwała walka, w końcu jednak Jarosław

książę Ruski z całą potęgą swoją przełamany i na głowę pobity, ledwo

samoczwart umknąć zdołał do Kijowa. Gniew sprawiedliwy spowodował rzeź

okropną; wielu jednak Rusinów, Pieczyngów i Warahów zabrano

w niewolą, a z rozbitych obozów nieprzyjacielskich wojsko Polskie bogate

wyniosło zdobycze. Książę zaś Jarosław, który szukał schronienia w Ki

jów i e , nie śmiejąc i tu pozostać, aby go swoi nie zdradzili, utaił się w miej

scach bagnistych; przewidywał bowiem, co się później ziściło, że Bolesław

król Polski ścigać go będzie i oblęże miasto, do którego się schronił. Bo

lesław król, dowiedziawszy się od zbiegłych Rusinów i szpiegów, że Ja

rosław książę Ruski z samego zamku swej Kijowskiej stolicy uciekł,

tom spieszniej posuwał swoje wojsko pod Kijów, a następnie rozłożywszy

w kilku miejscach obozy, ścisnął zewsząd oblężeniem miasto położone nad

brzegiem poczesnej rzeki Dniepru, zabudowane obszernie i ludne, a pod

ów czas sławnie kwitnące, którego wielkość i zamożność jeszcze dotąd miny

i mury w pół obalone około trzechset kościołów poświadczają: a obsaczywszy

je tak lądem jako i wodą, przeciął dokoła wszystkie drogi, strzegąc z ba

cznością, aby do niego nic nie wprowadzono; wiedział bowiem, że tak wielka

ludność, która w nióin była zamknięta, zwłaszcza iż się doń wiele Rusi,

mając je za bezpieczne schronienie, z różnych stron było zbiegło, nie długo

się zostoi, i wnet jej żywności zabraknie. Małemi więc tylko podjazdami ra

czej strasząc miasto? niżeli się do szturmu zabierając, odkładał tę sprawę

ostateczną na czas późniejszy, w nadziei, iż je zdobędzie samym głodem, bez

niebezpieczeństwa i straty żołnierzy. Jakoż nadzieja go nie zawiodła: gdy bo

wiem wielka liczba oblężeńców wymarła z głodu albo do ostatniej przyszła

niedoli, poddało się miasto królowi Polskiemu Bolesławowi, który

wszedł do niego pod zasłoną kilku oddziałów wojska, w szyku bojowym,

w świetnych zbrojach i z dobytym orężem przed nim i za nim postępujących.

A gdy wjeżdżał w bramę, złotem i wroty od mieszkańców zwaną, do któ

rej był sam najpierwszy przypuścił, wywijając mieczem ugodził w nię silną

ręką, a zrysowawszy i wyszczerbiwszy ją w pośrodku, zostawił na niej znak

i pamiątkę zwycięzkiego zdobywcy. Zwrócił się potom do zamku książęcego,

który opanował i obrał ze wszystkich bogactw i sprzętów książęcych, wydzie

liwszy część znaczną rycerstwu dla zachęty. Poczóm Światopełka książęcia
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Ruskiego na stolicę Kijowską, z której był zepchnięty, przywrócił.

A zatrzymawszy przy sobie czoło rycerstwa, wszystko wojsko rozesłał na zi

mowe leże, już bowiejn przybliżała się zima; książę zaś Ruski Świato-

pelk zaopatrywał jo dostatnio w żywność" i odzież. Lecz jak tylko Jarosław

książę Ruski powziął wiadomość, że wojsko Polskie wyszło z Kijowa

na zimowe loże, a król Polski Bolesław z nieliczną drużyną pozostał

w" Kijowie, pościągawszy zbrojne poczty, ruszył z niemi potajemnie pod

Kijów, w celu zgładzenia Bolesława jakim przemysłem lub podstępem.

Ale Bolesław król Polski dowiedziawszy się o tej Jarosława wypra

wie, natychmiast zwołuje swój lud do broni, wsiada na koń, i rycerstwo na

hufy podzielone w szyku bojowym prowadzi; wnet przeprawiwszy się przez

Dniepr, uderza na Jarosława, który po drugiej stronie rzeki stał obo

zem. Wszczęła się krwawa bitwa, a wszystko Jarosława wojsko częścią

trupem poległo, częścią żywcem dostało się w ręce króla Polskiego Bo

lesława. Sam Jarosław zaledwo przemieniając konie umknął do Nowo

grodu, gdzie jednak zbytnią przerażony trwogą i rozpaczy pełen, nie śmie

jąc pozostać (obawiał się bowiem, aby Bolesław król Polski nie poszedł

za nim w tropy i tam go nie przydybał) uciekać chciał na morze; ale go

No w ogrodź a nie wstrzymali, a zalęknionemu i upadłemu na sercu wlali

nieco otuchy, ofiarując mu pomoc gotową. Jakoż, na zebranie świeżych prze

ciw Bolesławowi królowi Polskiemu zaciągów, uchwalili, aby każdy

Avieśniak dał po cztery kuny, szlachta po pięć grzywien, a każdy starosta

horodniczy grzywien dziesięć. A tak na wyścigi złożywszy wielkie pieniądze,

zaciągają dlań posiłki od W a r a g ó w , sposobiąc się do nowej rozprawy z kró

lem Bolesławem. Ale wszystkie te Jarosława wysiłki i przygotowania

z przestrachu doznanej klęski spełzły na niczóm. Potem Bolesław król,

naśladując przykład onego mocarza Herkulesa, który na krańcach He-

speryi trzy słupce był postawił, sam też w rzece Dni'eprze, w tóm miej

scu, gdzie rzeka S u ł a do niego wpada, trzy z litego żelaza pozabijał słupy,

podobno do dziś dnia trwające, i uwiecznił niemi granice kraju; później trzy

inne na rzece S u 1 i (S o 1 a v a) od zachodu postawił, aby w wiekach potomnych

świetne jego zwycieztwa i granice Polski poświadczały. Przesiadywał zaś

Bolesław król Polski w Kijowie przez czas długi, a R u s k a szlachta,

panowie i wszystkie narody Rusi słuchały z podległością jego rozkazów.

Aliści nieroztropny Światopełk książę Ruski, sprzykrzywszy sobie zbyt

długi pobyt króla Bolesława, wielu z rycerzy Polskich na zimowe ro

zesłanych leże, potajemnie, już -to sam, już przez swoich nasłańców, wymor

dować kazał. Oburzony więc taką krzywdą Bolesław, ściągnął natychmiast

z zimowych stanowisk wszystko Polskie rycerstwo ; a gdy Światopełk

ociekł z Kijowa, wydał stolicę na łup swoim żołnierzom. Pobrawszy potem
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i inne zamki Ruskie, nie prędzej poprzestać kazał grabieży, aż gdy wszyst

kie Rusinów i Kij o wian dostatki, w długich pomyślności czasach nagro

madzone, w Polskie dostały się ręce. Od tego czasu Kijów, chociaż przez

różnych książąt dźwigany i odnawiany, ukazuje przecież ślady dawnego zni

szczenia. Wziął nadto Bolesław do niewoli dwie siostry Światopełka

i Jarosława książąt Ruskich, Przecławę i Mścisławę, tudzież bo

jarów i znakomitych panów Rusi, mających służyć' za zakładników : a osa

dziwszy wiele zamków silnerai załogami, obciążony Ruskich krajów zdoby

czą, i poprzedzony od znacznej liczby jeńców, udał się z powrotem do Polski.

Atanazego Rusina, który był chytrze wkręcił się do jego łaski, zrobił

podskarbim, jak wiernego zaufańca i służebnika.

Papież Sylwester II, za umową z czartem, osiągnąwszy wiele celów swoich ży

czeń, a nakoniec i stolicę papieską, przy śmierci skruchą zdjęty, każe sobie po

obcinać różne członki. Po nim Jan XVIII wstępuje na stolicę.

Sylwester II papież, przesiedziawszy na stolicy lat cztery, miesiąc

jeden i dni ośm, umiera. Ten był najpierwej mnichem w klasztorze F 1 e u r y

(Floriacum) w dyecezyi Orleańskiej; ale potem wystąpiwszy z kla

sztoru zaprzedał się diabłu, obiecującemu, że wszystko będzie mu się wiodło

po myśli. Rozmawiając często z czartem o swoich życzeniach, av Sewilli

(Hi spal i s) mieście Hiszpańskie m taki zrobił postęp w naukach, że

uznany za najbieglejszego z mistrzów uczonych, Ottona cesarza, Roberta

króla Francy i, i wielu innych znakomitych pozyskał słuchaczów. A gdy

żądzom jego próżności czart usłużnie dogadzał, naprzód na biskupstwo Ro

mę ńskie, potem Raweńskie, a naostatek Rzymskie wyniesiony zo

stał. Gdy zaś zapytał czarta, „jak długo na stolicy papieskiej żyć będzie?"

a szatan odpowiedział: „tak długo, pokąd nie odprawi nabożeństwa w Jeru

zalem," wielce się uradował, tusząc, że równie dalekim był końca swego, jak

chęci podróżowania do Jerozolimy, za morze. Alić kiedy w Rzymie przy

wstępnej niedzieli odprawia ofiarę w kościele Jerozolimskim S. Krzyża

na L a t e r a n i e , dał mu się słyszeć łomot czartów, który go ostrzegł o zbli

żającej się śmierci: westchnął wtedy głęboko i jęknął. Ale chociaż najwy-

stępniejszym był człowiekiem, nie zwątpiwszy jednak o miłosierdziu Boskióm,

wyjawił przed wszystkiemi swoję zbrodnię; kazał poobcinać sobie wszystkie

członki, któremi czartowi służył, a tułów martwy włożyć na wóz i pochować

w tern miejscu, gdzie go same mulice zawloką i staną. Co też wykonano,

i pochowany został w kościele Lateraneńskim. A na znak, że dostąpił

miłosierdzia Boskiego, grób Sylwestra przepowiada zawsze śmierć papieską
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już-to chrzęstem kości, już potnieniem. Nastąpił po nim Jan XVIII rodem

Toskańczyk.

Rok Pański tOO».

Jarosława książęcia Ruskiego, który z całą potęgą swoją uderzył na Polskę,

król Bolesław ściągniętem na powrót wojskiem, acz dzielnie walczącego, poraża

i wraca obciążony łupami, któremi potem zdobi kościół Gnieźnieński i inne

świątynie.

Kiedy Bolesław król Polski wracał z Rusi znakomitemi obciążony

łnpy, książę Ruski Jarosław nie tusząc, iżby go pokonać mógł orężem

i dzielnością, nadzieję położył w chytrości i podstępie. Zebrawszy znaczne

wojsko z Rusinów, Połowców (Plaucis), Pieczy ngó w, Wara-

hów i innych ludów, pilnował bacznie wychodzącego króla Bolesława,

i trop w trop postępował kryjomo za jego rycerstwem, w zamiarze uderzenia

nań na pograniczu Rusi, skoroby się wojsko jego w różne strony rozcho

dzić poczęło. Przewidywał bowiem, że Polacy, z zwykłą ludziom słabością,

obciążeni złotem, srebrem i rozlicznemi łupy wojennemi, spiesznym pochodem

kwapiąc się do swoich domów, żon, dzieci i innych ulubionych osób, których

dawno nie oglądali, zostawią króla z małą garstką na drodze. Jakoż wypa

dek nie omylił przezornej jego rachuby. Król bowiem Bolesław mając się

za zwycięzcę, a Jarosława książęcia Ruskiego, który przez tak długi

czas gnuśnie się był ukrywał, uważając za zwyciężonego, skoro stanął nad

Bugiem, rozpuścił rycerstwo, dozwalając każdemu udać się w swoje strony.

I już się znaczna część oddziałów rozeszła była, kiedy znagła czaty znać da

ją, że Jarosław z licznóm i potężnóm wojskiem stoi nad karkiem: już był

bowiem doścignął króla Bolesława, uwiadomiony od szpiegów, że rycerstwa

Polskiego znacznie ubyło i jeszcze więcej ubędzie. Ale Bolesław król

Polski, mąż niezwykłej dzielności i odwagi, nie zmieszany bynajmniej po

jawieniem się nieprzyjaciela, cofa z drogi niektóre hufce nie nazbyt oddalone,

i postanawia walczyć z przeciwnikiem, jakkolwiek silnym i groźnym. Napie

rali bowiem żwawo Rusini, a Bolesław przekładał śmierć nad sromotną

dla siebie i wojska swego ucieczkę, gdy zwłaszcza pojmował, że Rusini na

brawszy z niej otuchy, wtargnęliby do Polski i wywarli nań swoję srogość;

a straszniejszym ciosem nad śmierć samą zdawało mu się to wtargnięcie, któ

re skaziłoby jego sławę i powagę w obec ludów podbitych i czekających je

szcze jego jarzma; nie chciał podawać im sposobności, ani ośmielać zuchwa

łych do wyłamania się z pod swojej władzy; a do tego widział się napadniętym

przez Jarosława książęcia Ruskiego w takióm miejscu, zkąd pozostałe
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przy nim wojsko tylko zwycięzką walką wydobyć się mogło. Wprzódy jednak,

nimby z Rusinem do rozprawy przyszło, uznawszy za rzecz potrzebną prze

mówić do swego rycerstwa i zagrzać je do walki, temi słowy rzecz uczynił:

„Żołnierze! których męztwa doświadczyłem w wielu wojnach i przygodach da

wniejszych, przychodzi nam dziś walczyć z nieprzyjacielem nierównie od nas

„liczniejszym. Sława nasza nie dopuszcza innej obierać drogi. Acz wiem, iż

„nowa wojna nie przyda wam odwagi, powiem jednak, co nam zagraża, i co

„według wszelkiego podobieństwa przytrafić się może. Widzicie nieprzyjaciela

„i z przyrodzenia srogiego, i naszym rozdrażnionego orężem, który nam wisi

„nad karkiem, i spodziewanym nadyma się zwycięztwem, kiedy wojska nasze

„porozpuszczane i po kraju rozbiegło bez niebezpieczeństwa i niechybnej klę-

„ski naszej ani się zebrać ani przywołać nie dadzą. Jeśli przeto żyć chcemy

„zaszczytnie i swobodnie, jeśli pragniem ocalić nasze domy, żony i rodziny,

„chlubić się odniesionemi zwycięztwy, a narody podbite w posłuszeństwie i

„danniczej służebności utrzymać; jeżeli wreszcie Ruś żądamy uczynić hołdo

wniczą, i dzierżyć zabrane z niej bogate łupy i niewolniki ; żelazem odeprzeć

„nam trzeba nieprzyjaciela, ogromnego wprawdzie liczbą, ale słabego na du-

„chu i nikczemnego; wydrzeć mu śmiałym pogromem tę czczą nadzieję zwy-

„cięztwa, którą już przedwcześnie nadyma się i puszy. Bo i na cóż przyda

„się, żeśmy pokonali Czechów, shołdowali Morawy, i inne narody oko

liczne zwalczyli i upokorzyli, jeżeli zwyciężeni Ruskim orężem, i od tak

„pierzchliwego tłumu spłoszeni, utracimy wszystko, czegośmy się krwią i od

wagą naszą dokupili? Rozpoczęliśmy wojnę z Rusinami, aby rozszerzyć

„granice naszego królestwa: jeżeli tu nie wyjdziemy zwycięzko, stracimy co

„już było zyskane. Ja ufny w pomoc Boga, tuszę, że za waszą dzielną spra

wą w dniu dzisiejszym znakomite nad tym tłumem nieprzyjaciół odniosę

„zwycięztwo. Miejcie więc dobrą nadzieję, której ja pełen rokuję, że do onych

„poprzednich tryumfów nowe i najświetniejsze przydam zaszczyty. A choćby

„ta nadzieja miała być płonną, sama konieczność, która ostatnią i najdziel

niejszą bywa bronią, dodać nam powinna bodźca. W którąkolwiek stronę,

„żołnierze, zwrócimy oko, wszędy ostateczność zagraża; ucieczka jest nawet

„niepodobną , prowadzimy bowiem z sobą łupy wojenne. Otoczeniśmy do koła

„mnogością nieprzyjaciół, którzy czyhają na nasze gardła. Poddanie się zaś

„nieprzyjaciołom, ród wasz i imię napiętnowałyby wieczną niesławą i ohydą.

„Posiłków z Polski wtedy tylko moglibyśmy oczekiwać, gdyby stanowczej

„walki uniknąć można. Alić nieprzyjaciele, widząc nas w tak szczupłej liczbie,

„z największym zapałem sposobią się do rozprawy. Jeżeli więc zwyciężyć nie

„zdołamy odwagą, zwyciężajmy samą koniecznością. Złóżmy obawę śmierci jak

„równie nadzieję życia : każdy niechaj śmiało uderza na nieprzyjaciela. Lepiej

„kruszyć miecz na karkach przeciwnika, niźli własne pod jego oręż karki
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„nadstawić. Nie ceńcie tak drogo tych kilku lat przedłużonego żywota, który

„ chociażbyście dziś ocalili, później, czy-to od powietrza, czy od jakiejkolwiek

„choroby albo przygody wszyscy utracim." Po tej przemowie, rycerstwo na

brawszy ducha, głośnym okrzykiem zawołało: że woli śmierć ponieść chwale

bną, niż kroku cofnąć w boju. A król Bolesław, widząc swych żołnierzy

tak ochoczych i dobrej otuchy pełnych, natychmiast wydaje hasło do walki,

i idzie na spotkanie nieprzyjaciela, nachyliwszy kopije i rozpuściwszy konie

w najszybszym pędzie. Gdy to widzą Rusini, zdziwieni, że nad wszelkie

spodziewanie sami wyzwani są do boju, i że tak mała garstka rzuca się od

ważnie na ich tłumy, mieszają się nieco ; ale wytrzymawszy pierwsze natarcie,

krzepią w sobie powzięte nadzieje, i śmiało przyjmują bitwę. Wnet jednak

postrzegłszy, że ich liczba znacznie się przerzedza, i że Polacy w swym za

pale na wszystko gotowi (gdy król Bolesław każdego po imieniu zachęcał

do boju) sprawili między nimi rzeź większą, niż po ich szczupłej sile można

się było spodziewać, poczęli upadać na sercu i cofać swe zastępy; bo kiedy

jedni legli, żaden z nadchodzących nie wątpił, że i jego cios dosięże. Prze

cież silni swoim ogromem, bronili się zacięcie. Twarda konieczność dodawała

Polakom odwagi i zapału do walki, gdy otoczeni od mnóstwa nieprzyjaciół

nie widzieli innego dla siebie środka, tylko w sile oręża. A Bolesław ile

kroć dostrzegł, że się wahają, upewniał ich o zwycięztwie, byle jeno trochę

dołożyli trudu. Sam nie przestając na powinnościach króla i wodza, z rycer

stwem, które go nie odstępowało, rzucał się w odmęt boju, a tnąc i ścieląc

trupem przeciwników, przełamał ich nakoniec, zmógł i pomieszał. Ręką wła

sną i podjazdami swoich hufców siał wszędy pogrom zwycięzki ; przyczem nie

zaniedbał obowiązków dobrego wodza, gdzie tylko trzeba było pomocy, pod

biegając z pośpiechem i zagrzewając walczących. A gdy się bitwa coraz bar

dziej wzmagała, już-to zachętą, już dobyciem miecza, już cięciem, a podsta

wieniem świeżych na miejscu rannych, popierał sprawę, tak iż trudno osądzić,

czy więcej sztuką biegłego wodza, czy walecznością żołnierza przyłożył się do

osiągnienia zwycięztwa. Ułatwił więc swoim i przyspieszył tryumf żądany,

a sam okrył się chwałą zwycięztwa większego nad wszelkie oczekiwanie i na

dzieje. Wszystko bowiem pełne było zamieszania, trwogi i popłochu. Sam

książę Ruski Jarosław, widząc, iż sprawa jego coraz gorszy obrót bie

rze, i Rusini tył podają, zrzuca z siebie oznaki książęce, żeby go w ucieczce

nie wydały, i przemieniając konie uchodzi przed ścigającemi go Polakami.

Owe zaś tłumy nieprzyjaciół częścią wyścinane w boju poległy, częścią w plen

dostały się zwycięzcom; mała tylko uchroniła się liczba rozproszeńców, którzy

z drogi powszechnego odwrotu pierzchnęli na ubocza mniej znane. A tak

wielka, jak mówią, rzeź była w obozie R u s i n ó w, że krwią ich zafarbowana

rzeka Bug znaczną przestrzeń czerwonym płynęła wartem. Rusini zaś



R. 1010. 177BOLESŁAW CHROBRY.

przybywający z dalekich stron na pobojowisko dla odszukania ciał swoich

krewnych, widząc pole całe zasłane trupem, i nie mogąc ich rozeznać" między

stosami poległych, zmuszeni byli zostawić zwłoki bez pogrzebu. Zdobyli kilka

chorągwi wojskowych, niemal wszystkie tabory i juki żołnierskie, i koni ty

siącami, które uprowadzono w zdobyczy. Bolesław król Polski, wygrawszy

tak sławną bitwę, i zadawszy straszliwą klęskę Rusinom, i tym, którzy

ich posiłkowali, wracał szczęśliwie do Polski, nie tylko z łupami Rusk i e-

mi i wojenną zdobyczą, ale i z gromadami brańców. Wszędy po drodze wy

chodziły przeciw niemu w processyi wszystkie stany, witając i ze czcią przyj

mując bohatera zwycięzcę. On zaś z łupów Ruskich uczcił naprzód podar

kami wszystkie kościoły katedralne, składając każdemu kościołowi klejnoty

wielkiej wartości, najhojniej jednak obdarzył kościół Gnieźnieński, tam

bowiem odbyła się jego koronacya, i królowa zwykle przemieszkiwała w Gnie

źnie. Te zdobycze i klejnoty osobliwszej rzadkości i ceny do dziś dnia prze

chowuje katedra Gnieźnieńska, ukazując je wiekom potomnym, i odświe

żając w ten sposób tryumf króla Bolesława. Potóni z tychże samych łupów

powydzielał zaszczytne nagrody rycerzom, którzy pod jego okiem najchwale-

bniej w wojnie się odznaczyli, obsypując ich darami z wrodzoną sobie hojno

ścią, ażeby tak szczodrobliwą łaską zapalił serca walecznych do większej

jeszcze dzielności i cnoty, wielbiciel i miłośnik spraw chwalebnych, a złota

i zwodniczych bogactw, któremi pogardzał, nieprzyjaciel, ceniący je tylko we

dle potrzeby.

Po śmierci Jana XVIII papieża, który rządził Kościołem miesięcy pięć

i dni dwadzieścia pięć, obrany został Jan XIX, rodem Rzymianin, z dziel

nicy która się zowie Bramą Metropolitalną (Porta Metropolis),

dawniej Faz a nem. Stolica osieroconą była przez dni dziewiętnaście.

Rok Pański 1010.

Założenie klasztoru Sieciechowskiego.

Bolesław pierwszy król Polski, Chrobrym, to jest walecznym i

dzielnym nazwany, zważywszy, jak wielkie Bóg opatrzny na niego i królestwo

cale zlał dobrodziejstwa, i chcąc według możności okazać się wdzięcznym za

odebrane łaski, zakłada drugi klasztor mnichów czarnych, zakonu Ś. Bene

dykta, w majątku i wsi znakomitego męża Sieciecha, od którego taż

wieś ma nazwisko Sieciechów, nad rzeką Wisłą, w ziemi Sandomierskiej,

miejscu roskosznćm i lesistym; a założony i wystawiony nadaje dobrami 1cró-

lewskiemi i dochodów pewnych posagiem. Miejsce to, potężna już Wisła, po-

J. Długosz. Dzieje Polski. K». U 23
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dle klasztoru płynąca, i inne oblewają wody, które wylewy swemi tworzą je

ziora. Sam zaś Sieciech pan możny (comes) nadał w ów czas pomienione-

raii klasztorowi, prócz posady miejscowej, dwanaście wsi ; później zaś Henryk

książę Sandomierski, niemniej Jaxa (Jacza) książę, Marcin i Krzy

wo sąd wielmoże (comites), i inni panowie Polscy, wiele dóbr i włości.

Żaden jednakże tak wspaniale go nie uposażył, jak Bolesław król Polski,

który prawem zwierzchnictwa (juris suprem i) z każdej wioski pobierał

znaczniejsze dochody.

•

Światopełk od Jarosława ksiaźęcia Ruskiego po dwa kroć pokonany umiera;

Jarosław zaś zwycięzca nie śmie kusić się o zamki przez Bolesława króla Pol

skiego zdobyte.

Jarosław książę Ruski, poniósłszy przed rokiem klęskę nad rzeką

Bugiem, zebrał następnego roku swoje i posiłkowe wojska przeciw Świa-

tópełkowi książęciu Ruskiemu, i ciągnął zbrojno pod Kijów. Zaszedł

mu drogę Światopełk w tem właśnio miejscu, gdzie z jego rozkazu Bo

rysa zamordowano. Lecz gdy przyszło do walki, pobity został na głowę. Nie

śmiejąc szukać" wsparcia u Bolesława króla Polskiego, udał się do

Pieczyngów, a zebrawszy jak najspieszniej nowe wojsko, wraca na Ruś

z wielką potęgą. Wychodzi przeciw niemu Jarosław, i stawa obozem nad

rzeką 0 1 h ą , tam gdzie Światopełk zgładził niegdy Borysa; nie przy

szło jednak w tym samym dniu do bitwy. Dnia następnego (było-to w Piątek)

0 wschodzie słońca, Jarosław uderza nań całą silą i odnosi zwycięztwo;

a porażony Światopełk uskakuje do Brześcia, kędy Bolesław król

Polski przez starostę swego utrzymywał załogę. Pokładając największą na

dzieję w łasce Bolesława, puścił się ztamtąd do Polski, aby wyjednać

sobie nowe posiłki i niemi szkód swoich powetować ; ale w drodze zapadłszy

nagle w niemoc, umarł; pochowany od swych towarzyszów w miejscu pustóm

1 nieznanóm. Po jego zejściu, książę Jarosław siadł już spokojnie na swo-

jem Kijowskióm księstwie, i uchodził za najmożniejszego między książę

tami Rusi; lękając się jednak potęgi króla Polskiego Bolesława, nie

śmiał go nigdy zaczepiać, ani kusić się więcej o pobrane zamki Ruskie.

Dzierżył Bolesław król, jako i następni po nim Polscy królowie, te zam

ki, miasteczka i warownie, pod ów czas na Rusinach zdobyte, któremi za

rządzał przez swoich starostów i zwierzchników grodowych (praefecti et

capitanei), i zajął na wieczystą własność królestwa Polskiego znaczne

powiaty ziem Ruskich, podbite wtedy orężem, a ciągnące się aż pod sam

Kijów.
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Rok Pański lOlt.

Brzetysław książę Połocki wydziera stryjowi swemu Jarosławowi książęciu Ki

jowskiemu księstwo Nowogrodzkie, ale je potem tenże Jarosław odzyskuje, a we

dług umowy rozprawiwszy się w pojedynku z książęciem Koszohorców, jego

wraz z całym narodem czyni swoim dannikiem i hołdownikiem.

Po upadku i zejściu jednego przeciwnika, to jest Świat opel ka ksią-

żęcia Buskiego, powstał przeciw Jarosławowi książęciu Ruskiemu

inny znowu nieprzyjaciel, i w miejsce brata wystąpił bratanek. Książę bo

wiem Brzetysław, syn Iza sława książęcia Połockiego, z zebranemu

Połoczan i Waranów wojskiem uderzył na Nowogród, a zdobywszy

go i shołdowawszy całe Nowogrodzkie księstwo, naznaczył mu swoicb

starostów i wracał zwycięzko do Połocka, swej stolicy ojczystej. Ale Ja

rosław książę Kijowski, oburzony wydarciem sobie Nowogrodzkiego

księstwa, zabiega mu drogę przy rzece S u d o m i r. Stoczono z obu stron krwa

wą bitwę, z której Jarosław wyszedł zwycięzko; znaczna liczba została na

placu; Brzetysław porażony uszedł do Połocka; a tak Jarosław od

zyskał księztwo Nowogrodzkie i lupy wydarł z rąk przeciwnika. Potem

Jarosław książę Kijowski wyprawił się przeciw Bededzie książęciu

Koszohorskiemu, którego zamierzył uczynić swym hołdownikiem : a zwy

ciężywszy go w pojedynku (tak bowiem ułożyli się obaj książęta, aby nie ich

wojska ale sami raczej z sobą się rozprawili, a zwyciężony iżby poddał się

zwycięzcy) zhołdował kraj cały Koszohorców (Koschochord) i danni-

kami ich swemi uczynił.

Rok Paii»ki IOIS.

Bolesław król Polski zapobiegając, aby rycerstwo jego w pokoju nie gnuśniało,

wkracza do Sazonii; a gdy mu nikt stawić nie śmiał oporu, kraj cały orężem

pustoszy, i u rzeki Suli zabija słupy żelazne na znak granic swojego kró

lestwa.

Bolesław król Polski, ukończywszy wojnę Ruską, począł myśleć

0 innych wyprawach, ażeby w nieczynności duch rycerstwa nie tępiał, i zwró

cił oręż na nieuskromionych dotąd Sasów. Gotując się na tę wyprawę, po-

ściągał zbrojne poczty ze wszystkich ziem i miast swego królestwa. Z dawna

już, bo od samego objęcia rządów, sporządzony był i ułożony popis rycerstwa:

miało każde z główniejszych miast królestwa wyznaczoną liczbę zaciągu, ilu

1 jakich winno było dostarczyć żołnierzy na pospolite ruszenie; z łatwością
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więc król, świadomy swej siły zbrojnej i potęgi, mógł uchylić się od wojny

lub ją Avydać. Zebrawszy zatóm liczne wojsko, wkracza do S a x o n i i , w spo

dziewaniu, że Sasi wyprowadzą przeciw niemu swoje siły i zechcą stoczyć

walkę: dlatego nakazał hufcom swoim „pilnować szyku, i nigdy pojedynczo

„od chorągwi się nie oddalać." Ale gdy się dowiedział od szpiegów, „że Sasi

„czoła mu stawić nie myślą, i że uląkłszy się jego potęgi, jedni po lasach

„i kniejach dzikich z bydłem i dobytkami swemi ukryci koczują, inni w gro-

„dach i silniejszych pozamykali się twierdzach, zniszczywszy ogniem warownie

„mniej obronne, aby nieprzyjaciołom nie służyły za szaniec i umocnienie;"

rozpuścił rycerstwo po włościach, miasteczkach i siołach, i nakazał wszech

stronne roznosić spustoszenia, iżby mieszkańców tera większą przerazić trwogą.

Wszystek zatóm kraj Saski, aż do rzeki Elby, która inaczej Łabą się

zowie, bez oporu żadnego przebiegłszy i splądrowawszy, z tryumfem nad upo

korzoną Saxonią wracał do Polski. A gdy przyszedł do rzeki Su li albo

S o 1 a w y , która płynie środkiem S a x o n i i , pozabijał na jej brzegach słupy

żelazno, naznaczając królestwu Polskiemu od tej strony nowy K a d y x , i od

graniczając temi słupami Polskę od krajów Niemieckich, aby trwale i w po

koju poświadczały wielkie czyny i przewagi zwycięzcy, i wykazywały granico

Polski.

Po śmierci Jana XIX papieża, który władał na stolicy przeszło lat

cztery, i pochowany został w kościele Ś. Piotra, nastąpił Sergius IV,

rodom Rzymianin, mąż życia świątobliwego i przykładnych obyczajów,

który rządził kościołem lat dwa ; pochowany w kościele Ś. Piotra. Nastąpił

po nim Benedykt VIII, rodem Tuskulańczy k. Ten Benedykt drę

czony karami czyścowemi, prosił pewnego biskupa, któremu się był pokazał,

ażeby następca jego Jan XX otworzywszy mieszek z pozostałemi po nim

pieniędzmi, rozdał je między ubogich, ponieważ te pieniądze zdzierstwem uzbie

rane na złe mu wyszły. Co też Jan papież uczynił.

Rok Pański 101S.

Pomorze, Kaszuby i inne ziemie dawniej do Polski należące, które dwudziestu

miały panów, król Bolesław odzyskuje, czyniąc je danniczemi i hołdowniezemi

Polsce.

Po zwojowaniu i upokorzeniu Sasów, Bolesław król Polski, uwa

żając to za hańbę sobie i swemu narodowi, iżby kraje, które niegdyś Polacy

dzierżyli i zamieszkali, nie on ale kto inny posiadał; przypomina sobie, żo

ziemie północne, nad morzem północnóm leżące, Pomorze także niższe, Ka

szuby i inne nadmorskie kraje, po dziś dzień od Słowian zamieszkałe,

>
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przez niezasłużoną zagładę jej książąt, której sprawcą był Popiel, ówczesny

jedynowładca Polski, od myszy zjedzony, już z dawna od królestwa Pol

skiego i jej zwierzchnictwa oderwały się. i odpadły. Wyruszywszy więc

w owe kraje z znaczną wojsk swoich potęgą, jedne orężem i przemocą, inne

szczodrotą i łaskawością, inne wreszcio postrachem i przykładem drugich shol-

dował i owładnął. Panowali w nich na ów czas potomkowie dwudziestu ksią

żąt przez Popiela otrutych, z którymi król Bolesław obszedł się z wro

dzoną sobie wspaniałością, pomnąc iż się rodzili z krwi królewskiej i byli

jego plemiennikami ; każdego zobowiązał darami i uprzejmemi względy, a z ich

dzielnic książęcych i praw zwierzchniczych nic sobie nie zatrzymał, prócz

' lennego poddaństwa i służebności. Upatrywał bowiem znaczną w tern korzyść

i sławę, że królestwo Polskio odzyskując swoję całość, szczycić się mogło

tek wielką liczbą książąt lennych i poddanych.

Bolesław król Polski wyprawia w Gnieźnie Mieczysławowi synowi swemu

wspaniałe gody weselne.

Bolesław król Polski z uwagi, iż syn jego Mieczysław i R y x a

dziewica, siostrzenica cesarza Ottona, jemu od dawna narzeczona, domie

rzyli już pory swej dojrzałości, zapowiada w Gnieźnie wielką na dworze

uroczystość, a zgromadziwszy i zaprosiwszy sąsiednich książąt, panów, wiel

może i celniejszych dostojników Polskich, wyprawia swemu synowi jedy

nemu Mieczysławowi z wielką wspaniałością gody weselne, i zaślubia

mu Ryxę dziewicę, która dotąd w stolicy chowała się u matki Mieczy

sława, Judyty, z macierzyńską pielęgnowana miłością, jakby córka.

Rok Pański lOll.

Rozerwanie w kościele Bożym. Po Maurycym biskupie Kruszwickim wstępuje na

stolicę fflarcelli.

Lambert, trzeci arcybiskup Krakowski, po. dziewiętnastoletnim,

nader pobożnym i sprawiedliwym zarządzie katedry Krakowskiej, w sędzi

wym wieku umiera; pochowany w kościele Krakowskim. Najwyższy zaś bi

skup Benedykt VIII, chcąc osierocony kościół Krakowski sposobnym opa

trzyć pasterzem, na żądanie Bolesława króla Polskiego, przeznacza

na stolicę Krakowską Po po na, męża wielkiej zacności, acz mało świado

mego mowy Polskiej. Po śmierci bowiem Sergiusza IV papieża, który
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rządził kościołem lat dwa, i pochowany został u Ś. Piotra, obrany był

papieżom Benedykt VIII, rodem Tuskulańczyk, syn Grzegorza.

Ten strącony został z stolicy, a w jego miejsce jakiś inny wyniesiony, zkąd

w kościele Bożym wielkie powstało rozerwanie, spowodowane nieprawym wy

borem i gorszącemi postępki wdziercy.

Maurycy biskup Kruszwicki czyli Włocławski tegoż roku

umiera, a wstępuje po nim na stolicę Mar cc 11 i, naznaczony od Jana XVIII

papieża, za wstawieniem się Bolesława króla Polskiego.

Henryk II koronowany na króla Rzymskiego.

Henryk II król Rzymski i książę Bawarski, zebrawszy znaczne

wojsko- wkroczył do Włoch, a przyjęty od miast Włoskich z należną

czcią i bez oporu, wszedł spokojnie i z tryumfem do Rzymu. Tam po nie

jakich układach z Benedyktem VIII, przyjął z rąk jego w kościele

S. Piotra koronę cesarską i namaszczenie. Co sprawiwszy i kilka dni tylko

zabawiwszy w Rzymie, wrócił do Niemiec.

Nścisław, książę Tymutrokański, brata swojego Jarosława ksiąięcia Kijowskiego

po dwa kroć w wojnie zwycięża i stolicę jego Kijowską podsiada: którą wnet

potem sprzykrzywszy sobie, temuż brata Jarosławowi nad wszelkie spodziewa

nie oddaje.

Dziewiąty syn Włodzimierza Ruskiego kniazia , M ś c i s ł a w

książę Tymutrokański, umyśliwszy opanować stolicę Kijowską, z ze-

branćm w wielkiej liczbie z Kozarów i Kazogów (Koschoys) wojskiem

wychodzi przeciw Jarosławowi bratu swemu, książęciu Kijowskiemu.

Jakkolwiek Jarosław książę Kijowski wzmocnił się posiłkami książęcia

Worahów (Worahunorum) Jaku ja, przecież w stoczonych dwóch bi

twach spróbowawszy szczęścia,- uległ przemocy, i postanowił pójść do K i-

jowa, aby się poddać zwycięzcy. Ten, u kresu swych życzeń łaskawszy

i skromniejszy, wnet zmierził sobie stolicę Kijowską, o którą świeżo się był

kusił : śle zatóni po brata Jarosława posłów, z zaręczeniem zupełnego

bezpieczeństwa; przybyłego łaskawie przyjmuje i rzecze do niego: „Wróć

„bracie na twoję stolicę Kijowską, starszy bowiem jesteś, i z wielu względów

„większe do niej masz prawo; dzierż ją spokojnie i według swojej woli. Ja

„zdobycz tę, pozyskaną prawem oręża, zwycięzca zwyciężonemu chętnie oddaję."

A tak nad wszelkie spodziewanie przyszło do pojednania i zgody między
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braćmi. Książę Mści sław udał się do Czernichowa, a książę Jaro

sław wrócił na stolicę księstwa Kijowskiego, którem jednak nie śmiejąc

zarządzać osobiście, władał przez swoich zastępców. Tegoż roku Jarosła

wowi książęciu Kijowskiemu urodził się syn , któremu dano imię

I z a s ł a w.

Holi Pański lOtS.

Bolesław król Polski wkroczywszy do Prus, czyni je Polsce hołdowniczemi

i w jednę prowincją zamienia, przyczem granice krajn naznacza.

Gdy Bolesław król Polski popodbijał zwycięzko i z królestwem

Polskióm w jedno spoil władztwo kraje sąsiednie, które od samego początku

Polacy i inni Słowianie zamieszkiwali, mniemało rycerstwo Polskie,

że już odtąd bojów zaniecha i w pokoju odpocznie. Ale król Bolesław

pałający żądzą chwały, a nie lubiący spoczynku, zamyślał znowu o innej

wojnie, i wnet nakazał wyprawę przeciw narodowi Pruskiemu, który do

tąd wysiadywał spokojnie. Wszystko zatóm ćwiczone w boju rycerstwo uzbraja

na wojnę, a nadto zbiera z całego królestwa i krajów jemu podległych nowe

zaciągi; a wystawiwszy znaczne siły, i urządziwszy je jak należało, wyrusza

ku granicom Pruskim, i wkracza do nich przez ziemię królestwa swego

Chełmińską. Pruska zaś ziemia, jako się wyżej powiedziało, leży na

północ, przedzielona od krajów królestwa Polskiego rzekami Wisłą

i Os są, a dotykająca w wielu miejscach morza. Przecięta jest dwiema po-

tężnemi rzekami, Wisłą i Niemnem, z których jedna płynie z Polski,

a druga z Rusi. Zawiera zaś w sobie ośm dzielnic: jedna Pogezania

(P o g e z a), druga zowie się N a t a n g i a (N a w k t a g a), trzecia S a m b i a

(Sama), czwarta Nadrawia (Nad r owa), piąta Szalawia (Szalo-

w a), szósta S u d a w i a (S u d o w a), siódma G a 1 i n d y a (G a 1 i n d a), ósma

Barta. W owe czasy nie wiele miała miast, a i te samćm tylko położe

niem, to jest, wodami i bagnami obronne; zamki wszystkie z drzewa były

budowane. Bolesław zatem król Polski z łatwością pobrał miasteczka

Pruskie; kilka zaś warowniejszych grodów, do których schronili się byli

barbarzyńcy, ścisnął oblężeniem ; a zdobytą stolicę Prus Bomowe, tudzież

Balgę i Radzi m, częścią zburzył, częścią pożarem zniszczył. Panowie

wreszcie Pruscy widząc, że siłami swemi nie zdołają się oprzeć potędze

króla Bolesława, wysyłają do niego posłów z prośbą, „aby się zmiłował

„nad ich ojczyzną", która wyniszczona łupiestwem, cała pożogami płonęła,

i z oświadczeniem, „że się poddadzą, daninę płacić i zwierzchnictwu jego

„podlegać będą." Bolesław król Polski, mąż duszy wielkiej, i skłonny
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do litości nad nieszczęśliwymi, przyjął łaskawie ich poselstwo, i przychyliwszy

się do prośby Prusaków, nałożył na nich daninę, którą do skarbu kró

lewskiego corocznie składać mieli, a zakazał dalszych kraju spustoszeń. Wtedy

po raz pierwszy Prusy, orężem Bolesława króla podbite i zamienione

w prowincyą, poczęły królestwu Polskiemu hołdować" i daninę opłacać". I pod

ów czas Bolesław* postawił na rzece O s s i e , przedzielającej Prusy od

Polski, wieczysty królestwa Polskiego granicznik, to jest slup żelazny,

wzniesiony na śroUku rzeki, o ćwierć" mili od miasteczka Rogoźna, pomię

dzy Łaszynem a Rogoźnem, zkąd też wieś nad tą granicą leżąca od

granicznego słupa Słupią (Słup) nazwana. A lubo w późniejszym czaśie

Krzyżacy, opanowawszy ziemie Chełmińską, wyrzucili ten słup że

lazny, i na tóm miejscu młyn wymurowali, aby zatracić granicę, przecież do

dziś dnia zowie się ono Słupem. Bolesław bowiem, gorliwą pałając

chęcią rozszerzenia granic królestwa Polskiego, a wraz zaradzając, ażeby

te granice nie były nigdy wątpliwemi, popostawiał dla ich utrwalenia słupy

żelazne od wschodu, zachodu i północy, za przykładem i wzorem Herku

lesa, w mniemaniu, że ta pamiątka będzie wiecznotrwałą.

Rok Pański IOIO.

Bolesław król Polski sam sądy sprawuje, sprawiedliwość wymierza, dumno-

władzców ukraca, biednym daje opiekę i żywnością ich opatruje.

Gdy ucichły wojny zewnętrzne, a postronni nieprzyjaciele, częścią orę

żem utłumieni, częścią sprawiedliwemi związani sojuszami, spoczęli w pokoju,

Bolesław król Polski zajął się stosownem urządzeniem spraw miejskich

i domowych. Najtroskliwszą zaś rościągnął pieczą nad ubogiemi i wdowy,

staranny o pilne każdej sprawy wysłuchanie, popieranie i załatwienie. Jeżeli

spór nie dał się rozjąć ugodą, wyprowadzał go do sądów, w które tak gorli

wie wglądał, że im sam osobiście przewodniczył, aby w wymiarze sprawiedli

wości nic grzeszono podstępem albo odwloką. A lubo w owe czasy rzadkie

bywały pokrzywdzenia, gwałty i pieniactwa, gdy bojaźń sama utrzymywała

wszystkich, tak wyższych jako i niższych, w karbach słuszności i prawa; nie

dopuszczał przecież Bolesław król Polski, żeby sami przez się sędziowie

w sprawach tak większych jak i mniejszych wyrokowali, lecz albo je oso

biście zagajał, albo, jeżeli sam był zajęty ważniejszemi królestya swego spra

wami, wysadzał w swoje miejsce mężów prawych, sumiennych i miłujących

sprawiedliwość, którzy z największym baczeniem przestrzegali, aby orzeczenia

sędziów od słuszności i sprawiedliwości nie odstępowały: wiedzieli bowiem,

z mądrego nader postanowienia króla Bolesława, że jeżeli która strona
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użali się, iż została skrzywdzoną, on przewód całej sprawy roztrząśnie, i wy

rok wbrew prawu i słuszności zapadły z wielką dla nich naganą i niesławą

odwoła. Wszystkim nadto wdowom, małoletnim, sierotom, ludziom wiejskiego

i ubogiego stanu, szukającym do niego z skargami swemi przystępu, wyzna

czał rzeczników, syndyków i prawobrońców, płatnych ze skarbu królewskiego,

surowo dopominając się od nich i zalecając, %ażeby z jak największą pil

nością i gorliwością podejmowali i swą obroną popierali sprawy wdów, sierot

„i ubogich." Zdarzało się nawet, że kiedy tego rodzaju sprawę wytoczono

przed nim albo jego sędziami, przypuszczał do swego stołu królewskiego po-

wódcę razem z obżałowanym, ludzi jakiegokolwiek bądź stanu, i każdemu,

według osoby i jej znaczenia, hojnie kazał użyczać strawy. Takim więc wy

miarem sprawiedliwości i gościnnym obyczajem, wszystkich, równie bogatych

jak i ubogich, tyle sobie zobowiązał, że go raczej jak ojca niż jak króla ko

chali, a zalety cnót jego głośno i szeroko słynęły.

Mieczysławowi ksiaźecin Polskiemu rodzi się syn Kazimierz.

Dwudziestego piątego Lipca, Ryxa, księżna Polska, żona książęcia

Mieczysława, porodziła dziecię cudnej urody, któremu na żądanie dziada

Bolesława króla Polskiego na chrzcie dano imię Kazimierz, co

w języku polskim znaczy nakazujący mir (każy mir).

.Zdarzone tegoż roku w królestwie Polskióm trzęsienie ziemi uznano

za zjawisko cudowne. ■

Rok Pański 1017.

0 wielorakich cnotach a osobliwie, łaskawości króla Bolesława i Judyty królo

wej Polskiej. Przykład na pewnych młodzieńcach krwi szlacheckiej na śmierć

skazanych.

Sprawiedliwość bez towarzyszącego jej miłosierdzia uważając król Bole

sław za cnotę połowiczną i niezupełną, z takióm umiarkowaniem godził

obowiązki surowego sędziego i książęcia pełnego łaskawości, że potępieni wy

rokiem, i ci, którzy oczekiwali jeszcze wyroku, truchlejąc przed jego spra

wiedliwością, ale z przykładów wielokrotnych dobrze tusząc o jego łaskawości,

nigdy nie rozpaczali. A lubo sam król, tak ludzki i miłosierny, dla wino

wajców i przestępców prawa okazywał niezwykłą wspaniałość i wyrozumiałość;

przecież małżonka jego dostojna Judyta, niewiasta znakomitej cnoty, swoim

J. Długosz. Dzieje Polaki. K«. II. 24
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kobiecym dowcipem i rozsądkiem większego jeszcze dodawała uroku tej dobroci

królewskiej, która za obojga sprawą tern głośniej u ludzi słynęła. Przyto

czymy tu jedno zdarzenie, z przeszłości do nas doszłe, dla przekazania go

pamięci potomnego wieku. Kilku synów szlacheckich, wyrodków, zboczywszy

z toru cnót i obyczajów ojcowskich, i przez życie rozpustne zmarnowawszy

swoje dostatki, popadli byli.w ubóstwo; a niezdolni znosić jego przykrości,

i chciwi odzyskania dawnego mienia, puścili się na gwałty i wydzierstwa.

A gdy ich sprawki wielokrotne wydały się i do króla doniosły, z rozkazu

jego poimani, i snadno o zbrodnie przekonani, wyrokiem tegoż króla i jego

radców (c o n s i 1 i a r i i) wskazani zostali na stracenie* Królowa, kobieta nader

roztropna,, zdjęta litością nad ich wiekiem młodzieńczym i śmiercią przed

wczesną, nie zapytawszy bynajmniej króla, ani uprzedziwszy go jakąkolwiek

prośbą lub namową, kazała ukryć winowajców w miejscu tajemnóm, o któróm

mało kto wiedział, aby przy sposobnej okoliczności ocalić im życie. Gdy więc

Bolesław według zwyczaju rozmawiał raz z swemi radcami w obecności

królowej o sprawach rzeczypospolitej, i przypadkiem wytoczyła się wzmianka

o ukaraniu śmiercią onych łotrów, synów szlacheckich, o których król mnie

mał, że już dawno straceni, żal go w duszy ogarnął, i począł rzewnie utyski

wać nad ich losem, wyznając „jak mocno ubolewa, iż tak znakomitych

„i szlachetnej krwi młodzieńców, do rycerskiego zawodu zdatnych, którzy

„mogli byli stać się zaszczytem ojczyźnie, wyrokiem swoim skazał na śmierć;

„i jak żałuje, że zbrodni popełnionych nie przypisał raczej młodości i krew

kości umysłu, zwłaszcza że takim wyrokiem oburzył i zniechęcił ku .sobie

„pozostałe ich domy i rodziny." Dodał nakoniec: „że nie tylko wszystkie

„szkody pokrzywdzonym chętnieby powrócił, ale i hojnemi nagrodził ich dary,

„gdyby cofnąć można los tych młodzieńców i nieszczęsne krwi ich' rozlanie."

W ów czas Judyta królowa, wiodąc swój zamiar do skutku: „Z jakąż,

„rzecze, przyjąłbyś to radością, i jaką rad opłacił ofiarą, gdyby który z Świę

tych wstawieniem się swojem i przyczyną wrócił ich do życia i obecnie

„stawił przed tobą!" Na co król: „Wzdyć to, mówi, niepodobieństwo: ale

„gdyby Bogu, który mocen jest takie i większe zdziałać rzeczy, podobało się

„to co powiadasz uczynić, wyznaję, że nie mam nic tak drogiego i koszto

wnego, czegobym nie dał za wskrzeszenie onych młodzieńców, których jestem

„zabójcą, nie już dlatego, żeby zmartwychwstali i żyli, lecz żeby ich rodziny

„uwolnić od hańby, którą niewinnie przez ich ukaranie poniosły." Królowa

z takiego żalu wyrozumiawszy, że Bolesław zdjęty litością skłonnym był

do przebaczenia, sama, wraz z przytomnymi radcami i pany, rzuca się do nóg

królowi, aby wnieść prośbę za nieszczęśliwemi , którą temi słowy zwraca do

króla, zdziwionego wielce i nie spodziewającego się bynajmniej, o co go bła

gać miała tak usilnie : „Nie potrzeba ci, królu najmiłościwszy, pomocy z nieba



r. 1017. 187BOLESŁAW CHROBRY.

„do przywrócenia życia potępionym ; ty sam możesz ich nióm obdarzyć z łaski

„twojej królewskiej. Wyznaję, że pomocą moją wyrwanych z łona śmierci,

„kiedy już za wyrokiem twoim ginąć mieli, ukryłam aż do dnia dzisiejszego;

„i błagam przedewszystkióm, abyś mi przebaczył tę winę, której się dopuści

łam nie z jakiego bądź zuchwalstwa, ale z litości niewieściej, a zarazem

„błagam z tymi wszystkimi, których widzisz ukorzonych przed twoim maje

statem, żebyś wskazanym na śmierć życie darował. Poważyłam się na to,

„aby dać pole twojej litości, i po orzeczonym śmierci wyroku przywrócić

„do życia ofiary jakby z grobu wywołane, nie bez głośnego uwielbienia twojej

„łaskawości i miłosierdzia." Król Bolesław uradowany niezmiernie, i wpra

wiony niejako w zadumienie, zstępując z swego krzesła królewskiego, podnosi

królową z ziemi, i z czułóm uściskaniem chwali, wielbi, wysławia jej zręczną

przebiegłość i cnoty pełne podejście. A gdy wszyscy obecni, tak niespodzie

wanym wypadkiem zdziwieni, chwalili królową z jej ludzkości, szlachetnego

serca i dowcipu, król zaledwo wierzyć chcąc królowej, każe natychmiast sta

wić przed sobą młodzieńców na śmierć skazanych. Wyprowadzeni zatóm z ukry

cia, kędy byli schowani, najpierwej przedstawili się królowej, która skar

ciwszy ich własną naganą, zaprowadziła potóm, jako oswobodzicielka czuwa

jąca nad ich życiem,, przed oblicze króla, prosząc, aby im przebaczył i puścił

w niepamięć ich przewinienia. A król Bolesław, który już wprzódy okazał

się był skłonnym do odpuszczenia im winy, i nigdy skorym nie był do ka

rania występków, wzruszony prośbami żony, dał się snadno ubłagać, i uwolnił

ich od kary, na jaką zasłużyli : u króla bowiem Bolesława nie trudno

było uzyskać, aby proszącemu przebaczył. Przemówił jednak do nich z na

ganą: „że niepomni na swój ród szlachetny, skalali go tylu zbrodniami

„i zelżyli sławę swoich przodków" których wspomniał nazwiska i cnoty. Star

szych między nimi surowszemi zgromił słowy; młodszych zaś zaprowadził

z sobą do łaźni i kazał w obecności swojej osmagać nieco rózgami. Poczóm

odpuściwszy im winy, i ułaskawionych oblókłszy w nowe szaty, na znak po

wrotu do czci i sławy, odesłał do domów swoich z upomnieniem, aby nadal

żyli bez zmazy, a z zagrożeniem wyraźnóm, że na potóm nie dałby się ni-

czćm przebłagać, gdyby się dopuścili takich albo podobnych zbrodni. Z tych

i innych przykładów ludzkości, szlachetnego i wspaniałego serca, stawszy się

u ludzi głośnym, snadno utrzymywał poddanych swoich w karbach sprawie

dliwości, w poszanowaniu praw i urządzeń. Panował nad nimi raczej miłością

niż grozą; gromił poważnie i krótko, napominał łagodnie i z dobrocią. A jako

Abigail wymową swoją zachowała niegdy męża od miecza Dawidowego,

tak królowa Judyta swoim dowcipem i rozsądkiem dokazała, że synowie

rodzin szlacheckich nie zginęli, a królowi Bolesławowi, mężowi swemu,

zjednała wielką sławę u świata, gdy ci, którzy sprawiedliwym wyrokiem sądu
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na śmierć byli skazani, za jej prośbą i wstawieniem się ułaskawieni, pozy

skali całość i wolność.

Królowa Judyta, żona Bolesława króla Polskiego, ciężką zło

żona niemocą, umiera; pochowana uczciwie w kościele Gnieźnieńskim.

Niewiasta świątobliwa, łaskawa i pobożna.

Rok Pański 101S.

Jarosława ksiąięcia Rusi, usiłującego z wielkiem wojskiem wtargnąć do Polski,

król Bolesław nad rzeką. Bugiem gromi i rozprasza, a wkroczywszy na Ruś,

kraj wszystek mieczem i ogniem pustoszy.

Książę Ruski Jarosław, nie mogąc się w swym żalu uspokoić, że

państwo jego i stołeczne miasto Kijów w latach poprzednich orężem Bole

sława króla Polskiego podbite, takiemu zniszczeniu uległy, bolejąc przy-

Mm nad srogą i upokarzającą klęską, jakiej był z wojskiem swojem doznał

nad rzeką Bugiem, w skrytości i milczeniu gotował się do wojny. Uzbrajał

tym celem siły krajowe, a w sposobnych chwilach zaciągał u sąsiadów po

siłki, aby uderzyć na króla Bolesława, i zetrzeć hańbę doznanego nad

Bugiem pogromu. Bolesław zaś, chociaż wiedział z dawna od swoich

urzędników, starostów, i podsyłanych w te strony szpiegów, o knowanych nań

przez książęcia Ruskiego zamachach, chwilę jednak zawściągał oręż, w spo

dziewaniu, że czas albo cierpliwość złagodzi umysł kniazia Jarosława.

Ale gdy postrzegł , że książę Ruski ciągłóm uzbrajaniem się Polsce

zagrażał, i znaczne wojska coraz bliżej podsuwał, ruszył nawzajem swoje

siły, które był na przypadek zaczepki nieprzyjacielskiej miał w pogoto

wiu, i spiesznym pochodem pociągnął na Ruś, celem odparcia napaści,

którą mu książę Ruski zagrażał. A tak jednocześnie Polacy na

Ruś, a Rusini na Polskę uderzyli; co stało się tak spiesznie i ta

jemnie, że obadwaj najezdcy o wzajemnych krokach nie wiedzieli. Dopiero

na brzegach Bugu dotarłszy do siebie, zatrzymały się oba wojska i roz

łożyły swoje obozy, radząc o walce, która miała się rozpocząć nazajutrz.

Ale król Polski Bolesław nie rad był staczać bitwy w przypadający

dzień Niedzielny, odstręczała go od niej świąteczna uroczystość; dlaczego ry

cerstwo trzymał w obozie, i zakazał, aby w ten dzień nie przedsiębrano ża

dnych kroków nieprzyjacielskich. Tymczasem wypadek i okoliczność małej

wagi, jak to się w wojnie zdarzać zwykło, zniweczyła jego zakazy. W połu

dnie bowiem, kiedy słońce mocno paliło, a rycerstwo spokojnie zażywało

wczasu, czeladź obozowa Polska, zbiegając do rzeki na ugaszenie pragnie

nia, już-to pławiąc konie, już płucząc mięsiwo z zabitych bydląt, poczęła
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przekomarzać się wojskom nieprzyjacielskim na przeciwnym brzegu stojącym,

i najpierwej słowy, potóm ręcznemi pociskami wyzywać je i drażnić. Naosta-

tek walka tak się z tej przygodnej zaczepki wzmogła, że oba wojska z gło

śnym okrzykiem rzuciły się do broni. Wszystkie zatćm hufce Bolesława,

pochwyciwszy za oręż i dosiadłszy koni, w zbrojnych szykach wystąpiły do

boju. A gdy nie można było uderzyć na nieprzyjaciela nie przebrnąwszy rze

ki, która ich rozdzielała, mało przeto ważąc niebezpieczeństwo, jakióm i głę

bie wody i ciosy przeciwników zagrażały, w pełnóm jak były uzbrojeniu rzu

cają się w rzekę, a przebywszy ją szczęśliwie uderzają na nieprzyjaciół jeszcze

nie zupełnie zbrojnych ani uszykowanych , którzy w trwodze i popłochu tam

i sam się porozbiegali ; nagły strach ich przeraził, gdy ujrzeli Polskie zastę

py; te więc z łatwością przodek ich hufców przełamują, wycinają i na pował

trupem ścielą. O których porażce skoro się reszta Rusi dowiedziała, sami

książęcia Ruskiego naglili do ucieczki, żeby się żywcem nie dostał w ręce

Polaków. A gdy ten opuścił bitwę, większa jeszcze trwoga ogarnęła Ru

sinów; przeto nie myśląc już o walce, lecz o ratowaniu się ucieczką, Po

lakom ustąpili zwycięztwa. Rycerstwo Polskie z rozkazu Bolesława króla

puściwszy się za nimi kilka mil w pogoń, wiele ubiło orężem, więcej jeszcze

poimało w niewolą. Książę jednak Ruski i nie mała liczba jego wojska

umknęła przed niebezpieczeństwem: a Polacy zdobywszy obóz Ruski i nie

zmierne łupy, za dozwoleniem króla Bolesława rozerwali je między siebie.

Bolesław zatóm, król Polski, z zwycięzkiemi znakami i tryumfem cią

gnął dalej w głąb Rusi, warowniejsze zapory Rusi mieczem, ogniem i spu

stoszeniem zwojował, wiele zaników przemocą zdobył albo do poddania się

przymusił. Tak dalece zgoła upokorzył w ów czas i utrapił Rusinów, że

ci, zwątpiwszy już o swoich siłach, zniewoleni byli prosić o pokój króla Bo

lesława, i spokojnie odtąd w swych granicach siedzieli. A Bolesław

odniósłszy to pamiętne zwycięztwo, uprowadziwszy z ziemi nieprzyjacielskiej

wielkie mnóstwo bydła i rozmaitej zdobyczy, wrócił do Polski, gdzie z wiel

ką przyjmowany był radością, i od wszystkich stanów królestwa najzaszczyt-

niejszemi uczczony okazy. Twierdzą niektórzy, że inne przyczyny spowodo

wały wojnę Ruską, którą Bolesław w tym roku prowadził: a mianowi

cie, że gdy Bolesław po śmierci żony swojej Judyty owdowiawszy, wysłał

był do Jarosława książęcia Ruskiego dziewosłęby, prosząc o córkę jego

w małżeństwo, a Jarosław dla różności obrządku posłów jego z niczóm od

prawił, król Polski oburzony taką odmową, wojnę- Jarosławowi wypo

wiedział, a zdobywszy jego warownie i siostrę poimawszy jako brankę, wziął

ją sromotnie za nałożnicę.
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■tok Pański MM.

Bolesław król Polski nałożywszy na Rusinów daninę, pokój z nimi zawiera,

i z jeńcami Ruskimi obchodzi się wielce łaskawie.

Po tak znakomitóm i sławnóm nad Rusinami zwycięztwie, Bolesław

król Polski nie podniósł się bynajmniej w pychę i zarozumiałość, do jakiej

wiodły go takie powodzenia i tryumfy; ale obyczajem swoim zachowując jak

największą skromność i pokorę, okazywał się dla wszystkich ludzkim i przy

stępnym, w wymiarze sprawiedliwości i udzielaniu łask wspaniałym i miło

ściwym; z Rusinami nawet, pod ów czas zwyciężonemi i zmuszonemi do

poddaństwa, obchodził się raczej jak ojciec niż jak zwycięzca. Albowiem i

książęciu Ruskiemu, zgłaszającemu się do niego przez liczne poselstwa,

pokój przywrócił, nałożywszy nań umiarkowaną daninę i wydawszy łaskawie

wszystkich jeńców wojennych. Tą wspaniałością i dobrocią tak sobie ujął ser

ca Rusinów, że wielbiąc z uniesieniem jego męztwo i ludzkość, zwali go

nieporównanym, największym z panujących, a w swoim języku Chrobrym,

które też przezwisko przy nim zostało, i przeszło w usta najpóźniejszych po

koleń. Co większa, książę i sam naród Ruski, pod ów czas zamożny i liczny,

raczej umiarkowaniem i cnotą Bolesława króla Polskiego, niżeli orę

żem jego shołdowany, utrzymał się w wierności, i z największą ścisłością prze

strzegał zawartych z nim umów i zobowiązań; a pokąd żył Bolesław król

Polski, nie odważyli się nigdy Rusi ni podnieść przeciw niemu oręża, ani

się pokusili o zrzucenie nałożonego sobie jarzma, w przekonaniu, że Bole

sław wszelkie ich zamachy i usiłowania dzielnością i przemysłem swoim

snadnoby zniweczył.

Księżna Ryxa, małżonka Mieczysława, syna Bolesława króla

Polskiego, powtórnym połogiem wydała na świat dziecię, któremu dano

imię dziada, Bolesław; ale to chwilę krótką przeżywszy, zawcześnie zeszło

ze świata.

Bolesław król Polski, popostawiawszy na granicach królestwa liczne zamki, na

kazuje odbywać w nich kolejno straże nocne.

Bolesław król Polski, zamierzywszy położyć tamę napaściom od

stron ościennych po łotrowsku niepokojącym Polskę, pozakładał liczne na

pograniczach zamki, i silnemi je załogami poosadzał; a na ich utrzymanie

naznaczył roczny dowóz żywności z wsi okolicznych, której każda wioska w sto

sownej mierze dostarczać miała. Tę daninę Polacy nazwali stróża,
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ponieważ składaną była wojsku strzegącemu granic od napaści. Zaprowadził

nadto po wielu wsiach i za powinność wskazał włościanom i osadnikom ten

obyczaj, aby każdej nocy kolejno czuwali, a wołaniem głośnym i śpiewaniem

znać dawali, że pilnie stróżują. Ta straż od niego bardzo rozumnie obmyślo

na, której potem następcy jego niebacznie zaniechali, sprawiła, że pogranicza

Polski czujną strażą wojska ubezpieczone, nigdy od nieprzyjaciół nie mogły

doznać napaści.

Rok l'ańfikl 1090.

Szczodrobliwość Bolesława króla Polskiego dla kościołów za otrzymane od Boga

laski, i nakaz oddawania dziesięcin snopowych.

Widząc Bolesław król Polski swoje i królestwa swego panowanie

za łaską Boga ustalone i rozlicznemi darami nieba hojnie ozdobione, zwrócił

baczność swoje, na religią i sprawy duchowne; znał to bowiem, że ze wszyst

kich książąt, którzy go poprzedzili, żaden nie nabył tak wielkiej sławy, nie

obfitował w takie dostatki, ani osięgnął tylu zwycięztw i zaszczytów, żaden

nie odznaczył się tak dzielnemi przymiotami, jakie jemu dostały się w po

dziale, dozwoliwszy mu blaskiem panowania zaświecić nad inne królestwa i na

rody. Aby więc Bogu za tak wielkie łaski i dobrodziejstwa okazać się wdzię

cznym i czćmkolwiek z swej strony odpowiedzieć, nie tylko katedralnym ale

i innym mniejszym kościołom, które był ojciec jego Mieczysław wystawił

i uposażył, dla lepszego ich ustalenia i zaopatrzenia, ponadawał z wielką hoj

nością miasteczka, wsie i rozmaite folwarki. Prócz tego po wsiach i osadach

ludniejszych pobudował wiele kościołów, które za niego i za ojca Mieczy

sława czasów powstały, opatrzył je i zbogacił naczyniami złotemi i srebrne-

mi, ku pocześniejszej ozdobie i użytkowi służby Bożej. Wszystkie te kościoły,

a zwłaszcza katedralne, tak szczodrze nadał i uposażył, że wieki potomne tę

hojność jego pobożną wyświadczają. Dziesięcin zaś snopowych, ze wszystkich

dzielnic królestwa na kościoły i sługi Boże przeznaczonych, nie dozwolił ani

zmniejszać przez jakąkolwiek zamianę, ani poddawać pod wątpliwość; zalecił

owszem i przykazał, aby trwały wieczyście, grożąc synom swoim, wnukom

i następcom przekleństwem i surową od Boga karą, gdyby który z nich do

chody z rzeczonych dziesięcin poważył się zabierać, zmieniać albo urywać.

Prawa miecza królewskiego, które mu powierzone było od Boga, nie na okaz

pychy i wyniosłości, ani na krzywdę cudzą używał ; starał się raczej, według

woli Boga, tępić i wykorzeniać swą władzą rozrastające się między poddany

mi zdrożności, hamować krzywdy i nadużycia.
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Po Tymoteuszu biskupie Poznańskim wstępuje na stolicę Paulin.

Tegoż roku zszedł ze świata Tymoteusz biskup Poznański, pochowa

ny w . P o z n a n i u. Następcą jego był Paulin I , rodem Włoch, które

go na prośbę króla Bolesława potwierdził Bonifacy VII. Inni utrzymują,

że nie w Poznańskim ale w Brandeburskim kościele pochowany został.

Rok Pański lOSl.

Bolesław król Polski, chociaż zamki królestwa pograniczne załogami opatrzył,

sam jednak osobiście w nich przesiadując straże nocne odbywał, postanowiwszy,

aby dla stróżów zamkowych kmiecie z każdego łanu składali po korcu żyta

i po korcu owsa.

Urządziwszy sprawy kościelne i duchowne, przez ustanowienia pobożności

pełne, a zmierzające ku czci Bożej i pomnożeniu wiary świętej, Bolesław

król Polski często jeszcze o tern przemyślał, jakby ubezpieczyć rzecz pu

bliczną, a zwłaszcza przez twierdze i zamki na granicach Polski, ku obro

nie od napaści nieprzyjacielskich wystawione, tak iżby w trwałości swej nie-

pożyte, i dostatecznie w żywność" opatrzone, żadnej nie obawiały się przygody.

Pobudował więc król Bolesław na pograniczach królestwa wiele twierdz

i zamków, i poosadzał je załogami ćwiczonego rycerstwa, które wedle nakazu

królewskiego miało baczyć z wielką pilnością i przezornością, aby nieprzyja

ciel jawnie ani tajemnie kraju nie napastował ; a nie spuszczając się na żoł

nierzy, często sam te zamki odwiedzał i w nich chwilami zabawiał, w prze

konaniu, że lepiej było o szczupłym i skromnym pokarmie czuwać nad

bezpieczeństwem poddanych, niż zatopiwszy się w zbytkach i biesiadach, kraj

wystawiać na łup rozterek, i nieprzyjacielowi dawać sposobność do napaści. Za

zgodną więc uchwałą swoich radców postanowił, ażeby każdy z osadników

czyli kmieci, posiadający jeden łan całkowity, składał w daninie korzec żyta

a drugi owsa, czystego ziarna, i bez omieszkania odwoził do najbliższego

śpichrza królewskiego, na potrzeby zwykłe, to jest odzież i wyżywienie dla

wojska, które służyło w zamkach pogranicznych i pilnowało pokoju całego

królestwa. Podatek ten od włościan i obywateli przyjęty był z największą

ochotą, i wtedy wziąwszy swój początek utrzymywał się potem przez długie

czasy, od przeznaczenia swego nazwany po dziś dzień stróża, co znaczy

pilnowanie, ponieważ szedł na straż zamków i królestwa.

Dwunastego dnia Maja, czyli w Piątek po Wniebowstąpieniu Pańskiem,

wielkie trzęsienie ziemi w krajach Włoskich, Francuzkich i Hiszpańskich, wiele
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miast i wsi pochłonęło, niektóre w gruzach zagrzebało. Chodziły także wieści

o częstych i okropnych pożarach, które się w wielu miejscach przytrafiały.

Ale od tego wszystkiego z łaski Bożej kraje Polskie były wolne.

Rok Pański 1038.

Bolesław król Polski szlachtę nie chcącą płacić dziesięciny karami ściga.

Szatan złośliwy i zazdrosny, dostrzegając z oburzeniem, że wiara wespół

z obrządkiem katolickim w królestwie Polskióm i krajach sąsiednich, na

przód za książęcia Mieczysława, potem za syna jego Bolesława I

króla Polskiego, w krótkim czasie tak znakomicie rozszerzyła się i wzro

sła, wzniecił straszliwą w tómże królestwie zawieruchę, która kościół wszystek

usiłowała potłumić i ustaloną w kraju spokojność zaburzyć. Niektórzy bowiem

z szlachty, za poduszczeniera szatańskióm, oddawanie dziesięciny snopowej

i wypełnianie chrześciańskich obrządków uznawszy za uciążliwe, na co zwła

szcza ci utyskiwali, którzy wychowani w błędach pogaństwa przykrzyli sobie

jarzmo prawej wiary Chrystusowej , długich knowań rozmysłem postanowili:

wrócić do dawnej życia bezbożności i czci bałwochwalczej, dziesięcin w nazna

czonym czasie nie opłacać, ani do kościołów uczęszczać, powyrzucać owszem

z świątyń kapłanów i sługi Boże. O czem gdy się Bolesław król Polski

dowiedział, nie dopuścił ten gorliwy wiary katolickiej rozkrzewiciel tlejącemu

rokoszowi wybuchnąć, ale przytłumił go w samym zawiązku; przez wysła

ne boAviem poczty rycerstwa sprawców jego pochwytał, i częścią pościnać ka

zał, częścią wskazał na chłostę; tym tylko, którzy mniej byli występni i

uwiedzeni jedynie przykładem i cudzą namową, karę odpuścił.

Ś. Emeryk książę Węgierski, syn króla Stefana, przeżywszy z żoną w małżeń

skiej czystości, nmiera.

Kiedy Święty Stefan król Węgierski zamyślał i układał w duchu

usunąć się od rządów królestwa, wyrzec zupełnie trosk światowych, i resztę

życia przepędzić na modlitwie i bogomyślności, a władzę królewską zdać ksią-

żęciu Emerykowi, synowi swemu jedynemu ; tenże Emeryk, żyjący cią

gle w ślubach czystości z żoną swoją, którą uważał za siostrę, roku tego

umiera. Pochowano go w kościele Białogrodzkim (Alba Regalis),

kędy jaśnieje cudami. Błogosławiony Stefan, ojciec jego, boleśnie opłakiwał

i. Długosz. Dzieje Foltki. Ku. IL 25
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tę stratę, widząc, że ze zgonem syna spełzł zamiar zrzeczenia się rządów

królestwa, i zgasła ostatnia krwi dziedzicznej szczątka.

Wojsław (Wisław) rycerz szlacheckiego rodu, herbu Zabawa, na

daje niektóre włości dziedzictwa swego klasztorowi Ś. Krzyża na Łysej

górze; a inny rycerz Sieciech z domu Toporczyków przeznacza po

sagiem klasztorowi zakonu Ś. Benedykta, założonemu przez Bolesława

Chrobrego króla Polskiego ku czci dziesięciu tysięcy Męczenników

w Sieciechowie nad Wisłą, w dyecezyi Krakowskiej, wiele dóbr

i posiadłości z swego dziedzicznego majątku.

Rok Pański MISS.

Popo arcybiskup Krakowski umiera, a w jego miejsce Gompo na stolicę wybrany.

Popo, czwarty arcybiskup Krakowski, powołany wyrokiem Boskim

i złożony chorobą umiera. Pochowano go w katedrze Krakowskiej. A iżby ko

ściół Krakowski nie zostawał długo bez pasterza, Bolesław król Polski,

wysławszy poselstwo do papieża Benedykta VIII, który wtedy siedział na

stolicy Rzymskiej, wyjednał śwem wstawieniem,- że arcybiskupem Krakowskim

obrany został Gompo, mąż uczony, i doskonale umiejący mówić po polsku.

Rok Pański lOS-t.

Bolesław król Polski syna swego Mieczysława następcą, po sobie wyznacza,

a dla prawdziwych przymiotów swoich otrzymuje nazwisko Chrobrego, od któ

rego i miasteczko Chroberz imię wzięło.

Gdy już Bolesław król Polski lat blisko sześćdziesiąt w ciągłych

strawił trudach i zapasach, przyjaciele jego często mu doradzali, „żeby znu

żonemu ciału nieco sfolgował, i brzemię spraw publicznych i domowych zdał

„na syna, książęcia Mieczysława." A lubo żadną miarą nie chciał się do

tego nakłonić, umysł jego bowiem krzepki i dzielny, mimo ociężałość ciała,

zwyciężał trudy wieku ; gdy jednak poznał, że go siły przyrodzone opuszczają,

poruczył synowi swemu, książęciu Mieczysławowi, zarząd królestwa, tu

dzież załatwianie skarg i sporów, które ze wszystkich stron do jego sądu

wynoszono. Zwoławszy potem zjazd powszechny do Gniezna, za zgodą i ży

czeniem prałatów i panów Polskich naznaczył go swoim na tron następcą.

Żadna bowiem myśl nie zajmowała go więcej , jak ustalenie królestwa Pol
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skiego, które i chwałą panowania, i wielkością bogactw, shołdowaniem na

rodów ościennych, i ninogiemi zwycięztwy i tryumfy, wreszcie karnością wo

jenną i wewnętrznym kraju urządzeniem, tak dalece wsławił, uzacnił i uświe

tnił, że wszelki blask i ozdobę, wszelki zaszczyt i sławę, wszelki rząd i układ

rzeczy publicznej, on pierwszy jakby duszę żywotną wlał i wszczepił w na

ród Polski. Nie przestając na dziedzictwie odebranóm po ojcu, dziadach i

pradziadach, Czechy, Morawy, Ruś, orężem jego podbite i shołdowane,

ninogiemi klęski, oślepieniem Bolesława książęcia Czeskiego i tylu

krwawych bitew pogromem upokorzone, przyłączył do Polski, poddał w jarz

mo dannictAva i służebności; i tak bohaterską dzielnością, tak wielkiemi

umysłu zajaśniał przymiotami, że ze wszystkich książąt i królów Polskich,

którzy po nim panowali, żaden dotychczas nie zdołał swerai czyny wznieść

się do takiej potęgi i zaszczytu, żaden mu sławą spraw rycerskich i domo

wych nie wyrównał : za co imieniem zaszczytnóm Chrobrego, co znaczy

dzielnego i wielkiego, został uczczony, a od tego imienia i miasteczko jemu

ulubione, nad brzegiem rzeki Nidy, niedaleko Wiślicy leżące, gdzie był

zamek sobie postawił, i po trudach prac publicznych dla rozrywki rad prze

bywał, Chrobrzem nazwane.

Przepowiednią dość wyraźną jego śmierci była kometa, wielkióm światłem

błyszcząca, tak iż ludzie zaraz wnioskowali, że męża i króla wielkiego niebo

wezwie do swojej chwały.

Braci zakonu Ś. Benedykta, którzy w duchu pobożności, pokory,

i w ścisłóm zachowaniu karności klasztornej Bogu służą, lubił i przekładał

nad innych zakonników. Na wszelkie zaś losu koleje tak miał umysł z przy

rodzenia usposobiony, że ani w przeciwności nie upadał na duchu, ani się

w szczęściu unosił i nadymał. W mowie takiej się miary trzymał, środkując

między surowością a żartem, że nad żart nic nie było poważniejszego, nic

milszego nad powagę. Wzniosły w swym sposobie myślenia, gardził bogactwy,

których żaden rozumny człowiek nie pożąda, a za któremi większa część ksią

żąt poziomego umysłu tak się upędza, że radzi dla nich zapominają swej sła

wy i powinności. Ten -to jest król pamiętny, który swoją pracą i staraniem

podźwignąwszy sprawę kościoła, odwiódł Polaków od życia surowego i bar

barzyńskiego, a przyswoił im ludzkość i łagodność obyczajów. Sława dzieł

wielkich i przymiotów tak go w świecie uczyniła głośnym, że i z mężów naj-

pierwszym i z panujących największym książęciem był uznany. Słusznie o nim

rzec mogę, co o Nestorze podają: „że z ust jego mowa nad miód słodsza

„płynęła." Rządził się w każdej chwili ludzkością, dobrocią i miłosierdziem,

co trwalszym nierównie i większym jest zaszczytem, niż dziedziczne bogactw

i królestwa posiadanie. Dzielności zaś jego w tóm najpewniejsze spoczywa świa

dectwo: że dopóki on w Polsce panował, wszystko szło jak najpomyślniej,
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sprawy wojenne i domowe darzyły się szczęśliwie, oręż Polski strasznym był

dla sąsiadów; a kiedy zszedł ze świata, Polacy wątleć i upadać poczęli na

sercu. Od tego króla i jego ojca Mieczysława początek bierze w Polsce

panowanie wiary chrześciańskiej ; jego szczodrocie i wspaniałości królewskiej

winni Polacy majestat korony i świętość namaszczenia ; on sam uzacnił ich

taką godnością i przyczynił im tyle chwały. To pewna, że za jego czasów nie

było drugiego między książęty, któryby więcej słynął łaskawością, ludzkością

i dobrocią : tak bowiem wedle woli i zakonu Bożego działał i sprawował kró

lestwo swoje na ziemi, że na tronie doczesnym zdawał się pracować i zabie

gać o tron królestwa niebieskiego. Przystęp do niego był łatwy, łatwiejsza

jeszcze prośba i namowa: a chociaż w wielu rzeczach nad innemi górował,

udawał się jednak równym każdemu. Skłonny do świadczenia dobrodziejstw,

dzielności swojej tak w wojnie jak i pokoju pamiętne Polakom zostawił

dowody. Największej zaś ztąd godzien chwały, że porzuciwszy pogańskie błędy

i bożyszcza, majestat Boga prawdziwego poznał, i wiarę jego szczęśliwie w na

rodzie zaszczepioną upowszechnił i rozsławił.

Po Marcinie biskupie Płockim wstępuje na stolicę Albin.

Marcin biskup Płocki, przesiedziawszy na stolicy lat ośmnaście, znę

kany zimnicą czwartaczką, umiera; pochowano go w kościele Płockim. Po

nim nastąpił Albin, rodem Rzymianin, doktor praw kościelnych, nazna

czony od Jana XVII papieża.

Rok Pańwki 10S5.

Bolesław Chrobry król Polski zapada w niemoc, a przyjąwszy Sakramenta Św.

czyni rozporządzenie ostatniej woli. Wypisują; się jego pochwały.

Złamany król Bolesław ciężkiemi i ustawicznemi prawie trudami, które

podejmował w prowadzeniu wojen zaczepnych i odpornych, w zarządzie króle

stwa, piastowaniu spraw domowych i publicznych, (przez całe życie bowiem

czynny był niemal bez przerwy) podżyły i stopniami słabiejący na siłach, za

padł był w ciężką niemoc, która go przez kilka miesięcy ciągiem kołatała

cierpieniem, gdy podawane mu lekarstwa bynajmniej nie skutkowały. Widząc

przeto, iż choroba się wzmaga, monarcha wielce rozsądny, wyspowiadał się

kilkokrotnie swoich grzechów, a przyjąwszy zbawienną odprawę na drogę wie

czną, zwołał wszystkich prałatów i panów Polskich. A gdy się u niego
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zebrali w zamku Poznańskim (tam bowiem zaskoczyła go choroba) zaczął

z niemi szerokieini shnvy rozprawiać" o zachowaniu i ustaleniu królestwa Pol

skiego, prosząc ich , błagając i zaklinając na dobrodziejstwa , które króle

stwu i im samym wyświadczył, i na koronę, cnotą swoją i znojnemi trudami

nabytą i wsławioną, „aby po jego śmierci zachowali między sobą zgodę, je-

„dność i miłość, a wszystkę cześć i przywiązanie przelali na syna jego jedy

nego, Mieczysława książęcia, którego im zostawiał jako spodziewanego

„na królestwo Polskie następcę, tudzież wnuka maleńkiego, Kazimierza,

„zrodzonego z Ryxy i Mieczysława; a przyjąwszy pierwszego za króla,

„uwieńczyli go koroną królewską." Synowi także Mieczysławowi, pod ów

czas obecnemu, i z małżonką swoją tudzież małoletnim Kazimierzem sto

jącemu przy łożu śmiertelnym, zalecał w długiej i poważnej mowie: „Aby

„naśladując jego cnoty, główną i najstaranniejszą miał pieczę o sprawach

„wiary i koś»ioła; aby szanował swoich radców, a innych poddanych utrzy

mywał w karbach słuszności i sprawiedliwości. Aby roskoszy i miękości jak

„najtroskliwiej unikał, a zajęty rycerskiemi dzieły okazał się podobnież boha-

„tereni. Przestrzegał go, że ościenne narody, mieczem jego podbite, wkrótce

„wierzgną zuchwale, i wyłamią się z więzów poddaństwa i służebności, któ-

„rym dotąd ulegały, jeżeli ich orężem i przemocą w posłuszeństwie nie utrzy-

„ma." Przyjęli wszyscy te upomnienia z wielką powolnością. A naprzód książę

Mieczysław przyrzekł: „że będzie naśladował cnoty ojca i dzieła jego

„pielęgnował, chroniąc się, ażeby jaką przygodą, przez opieszałość własną,

„swojej i królestwa Polskiego sławy nie skaził." Przyrzekali potem pra

łaci i panowie: „że zachowają między sobą zgodę, a synowi jego i wszyst

kiemu potomstwu cześć królewską oddawać będą, tusząc z pociechą, że w ksią-

„żęciu Mieczysławie, którego obiecali królewską ozdobić koroną, pozostanie

„przytomny duch jego spraw i urządzeń, zajaśnieją cnoty i żyjący obraz ojca."

Ten-to Bolesław król Polski rozszerzył pierwszy w krajach Pol

skich panowanie wiary chrześciańskiej, za co słusznie odziedziczył błogosła

wieństwo J a f e t a , syna Noego, któremu ojciec błogosławiąc mówił : „Bóg

„rozszerzy i wywyższy Jafeta." Porzuciwszy bowiem błędy pogańskie i cześć

bałwochwalczą, on swoją pobożną sprawą upowszechnił w Polsce wiarę

chrześciańską i cześć jednego prawdziwego Boga. Za jego też czasów kościół

wzmógł się znakomicie w Polsce pomnożeniem świątyń i duchownych: on

bowiem, jak się wyżej opisało, dziewięć założył biskupstw, i tyluż osadził

na nich pasterzy; porozgraniczał i uposażył dyecezye, nadawszy im z wielką

hojnością włości i zamki z ich przynależytościami , to jest, robocizną różne

go rodzaju i przychodami z dóbr ruchomych i nieruchomych, tak obecnemi

jak i przyszłemi, jako to, żelaza, ołowiu, soli i srebra bez wyjątku, z wy

jątkiem zaś złota, a uwolnieniem ich od ciężarów i wszelakiej służebności,
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ażeby urzędnicy królewscy albo książęcy nie obciążali ich pocztami i podwo-

dami (angariis et praeangariis).- Przywileju zaś wolności nadanej ko

ściołowi i osobom do niego należącym sam za swoich czasów troskliwie prze

strzegał, i zalecił następcom, aby go bez najmniejszego uszczerbku zachowali.

Tenże Bolesław rozumne dla kraju obmyślił postanowienia, aby rodacy oby

watele w wzajemnej żyli zgodzie i jedności, i wydał prawa zbawienne, na

piśmie ogłoszone, ku obwarowaniu całości ciała społecznego, aby swą grozą

powściągały zuchwałość nieprawych, a iżby między nimi wysiadywać mogli

bezpiecznie ludzie słabi i niewinni. Zaczóm wszelakiego rodzaju łotrów, jako

to złodziei, rozbójników, łupieżców, morderców, potwarców, świętokradzców,

smyków porywających cudzo rzeczy i dobytki, z starannością ścigając, tłumiąc

i wypędzając, kraj z hultajstwa wszelakiego oczyścił. Jeździł nadto po całym

kraju Polskim, i wytępiał pozostałe dawnych błędów narowy, znosił cześć

bożków pogańskich, którą się jeszcze lud w swojej ślepocie uwodził ; a gdzie

kolwiek znalazł jakie ślady pogaństwa i zabobonów, wykorzeniał je prawie do

szczętu, zaleciwszy ścisłym i najsurowszym nakazem czcić i chwalić majestat

Boga jedynego, Stworzyciela nieba i ziemi. Widzimy przeto, jak jego pracą,

przemysłem i zabiegiem Polska rozszerzyła chwałę Boga; nic bowiem więk

szym nie jaśnieje blaskiem, jak światło wiary w sercu panującego. Jakoż

dwaj z rycerstwa jego panowie, Wojsław i Sieciech, naśladując wzór

i przykład swojego króla i wodza, wystawili dwa klasztory zakonników Ś. B e-

nedykta. Wojsław na szczycie Łysej góry, zwanym Łysieć, miej

scu wyniosłem i panującóm, według myśli założyciela, wybudował z posad

klasztor dla tych pobożnych pustelników, albo, prawdziwiej mówiąc, założony

zdawna i wybudowany znacznie podniósł i ozdobił. Sieciech zaś w równi

nie płaskiej wsi Sieciechowa nad Wisłą założył i wystawił drugi kla

sztor na gościnę dogodną i przystępną dla pielgrzymów z różnych stron wę

drujących i kupców wodą płynących. Obadwaj według przemożności swojej

naznaczyli im z własnych majątków posagi, ażeby w jednym mnisi Bogu słu

żący i na wzór Maryi oddani bogomyślności , zakonne mieli schronienie,

w drugim zaciężni Chrystusowi przykładem Marty krzątali się pobożnie

około ratunku bliźnich. Oto błogosławiony zawiązek winnicy nowej. Co bo

wiem Mieczysław książę przyjęciem wiary chrześciańskiej zaszczepił, to

Bolesław ogrzane miłością chrześciańską rozkrzewił i wychodował. A tak

szczęśliwy początek Mieczysława w przyjęciu wiary chrześciańskiej, szczę

śliwszy Bolesława postęp w jej rozkrzewianiu, najszczęśliwsze zapowiadają

nagrody wyznawcom prawej wiary, którą im gotuje Jezus Chrystus w ży

wocie zmartwychwstania.
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Bolesław pośród rycerstwa swego w Poznania, po długiej przemowie o mającym

■ się po nim odprawić obrzędzie pogrzebowym, o przyszłem rozerwaniu królestwa

i o wyborze szczęśliwym nowego króla, umiera.

Bozporządziwszy sprawy królestwa Polskiego, znowu Bolesław król

Polski przy upadających coraz więcej siłach wytężył na to swoję uwagę,

jakby dostatecznie mógł nagrodzić swoich wojennych i domowych towarzyszów,

którzy mu nieodstępnie służyli. Słabnącym już głosem udzielił jeszcze Mie

czysławowi książęciu, synowi swemu, niektórych rad i upomnień tyczących

się spraw domowych i osobistych. Dawszy potóm przystęp do siebie radcom

i tłumem wielkim zebranej drużynie rycerstwa, w domu, w którym osłabiony

leżał, słuchał ich przełożeń i zapytań, czynionych jakby z synowską dla ojca

miłością. Żądali bowiem dowiedzieć" się od króla, jak go mieli uczcić po zgo

nie; z jaką uroczystością, jakim porządkiem, w ilu nakoniec dniach i kiedy,

według obrządku i zwyczaju katolickiego, odbywać się miał obchód pogrzebo

wy, i jak długo trwać miała oznaka żalu w przywdziewaniu szat czarnych

żałobnych. W ów czas on rzewnemi zalany łzami, nie troszcząc się bynaj

mniej o cześć pogrzebową, lecz o dobro ojczyzny, której miłością jeszcze i w tej

chwili pałał: „Nic, rzecze, albo mało mnie to obchodzi, z jaką okazałością

„i zaszczytem macie mi po śmierci ostatnią oddać usługę, abym wam miał

„to zalecać albo powiadać; ani mi też przystoi według prośby waszej zakre

ślać czas, w którym kończyć się ma żałoba po moim zgonie. Boć wiem, że

„nie żyłem tak gnuśnie i nikczemnie, aby dzieł moich pamięć kiedykolwiek

„między wami żyć przestała. Chociaż was z wyroków Bożych opuszczam, prze

cież, pomnąc na moje przeważne sprawy i z taką pomyślnością dokonane

„dzieła, umieram pełen otuchy, że w sercach waszych tyle czci dla mnie po

zostanie, iż nie tylko wy, synowie wasi i wnuki wasze, ale i całe narodu

„Polskiego plemię, po wszystek wiek potemny, wielbić i podziwiać mnie

„będzie, i panowanie moje coraz nowemi i najchlubniejszerai pochwały przed

„niebem i ziemią wysławiać. Wiecie albowiem, że od lat dziecinnych, z na

tchnienia Boskiego bardziej niżli ludzkiego, tak byłem usposobiony, że wszyst

kie siły, zdolności i przymioty moje z największą gorliwością zwracałem ku

„wspomożeniu, wywyższeniu i opatrzeniu w dostatki ojczyzny naszej; że dla

„jej wzrostu i pomyślności aż do dnia dzisiejszego nie wzdrygałem się żadne-

„go trudu, żadnego niebezpieczeństwa. Na pierwszym zaraz wstępie, częścią

„cnotami niemi, częścią zwycięztwy, osięgnąłem tę królewską godność i ko-

„ronę; i każdy, choćby najnieprzychylniejszy spraw moich sędzia, przyzna za

pewnie bez wahania, że wszystkich poprzedników męztwem i dzieł wojennych

„chwałą, i wewnętrznym kraju urządzeniem tak dalece przewyższyłem, a oj



200 R. 1025.BOLESŁAW CHROBRY.

„czyznie tyle przysporzyłem zaszczytu, tak pamiętne zlałem na nią dobrodziej

stwa, że domu mego w obec potomności stałem się najzacniejszą ozdobą,

„i rodu królewskiego pierwszym zaszczepcą i głową, a prawdziwym ojcem

„ojczyzny, jej wielkości założycielem i twórcą." Gdy król po tej mowie nieco

zamilkł, radcy królewscy, przedniejsi panowie i rycerze Polscy głos pod

niósłszy, nie tylko go „ojcem ojczyzny, ale jej zbawcą, drugim po Lechu

„założycielem, bohaterem pokoju i wojny" okrzyknęli. Takiemi pochwały, które

jeden nad drugiego głośniej powtarzał, zabrzmiał cały zamek królewski; a

Bolesław po chwili milczenia tak się jeszcze odezwał: „Bliski, jak widzi

cie, zgonu, nie troszczę się o to, gdzie mnie pochowacie, albo jakim po

„śmierci uczcicie mnie pogrzebem. Wszak i najokazalszy obchód, jakibyście

„mi wyprawili, na nic mi się nie przyda. Ważniejsza w tej chwili troska

„zajmuje mój umysł i ciężką przenika boleścią: staje mi w myśli los wasz

„i przyszła kraju dola. Widzę bowiem i z daleka wieszczym duchem przeglą

dam, że niestety! ta Polska, którą zostawiam tak świetną i kwitnącą,

„przez rozterki i niezgody domowe wkrótce wydaną będzie na szarpaninę i

„niedolę. Widzę, ile krwi w bratnich wytoczy wojnach, jak ciężkie wytrzyma

„klęski po moim zgonie; i zdaje mi się, że już słyszę podniesione na was

„groźby, i w ojczyźnie waszej pląsające miecze tych, których ja karki nachy

liłem i starłem. Widzę ród mój i potomstwo królewskie z kraju wygnane

„i z pokorą żebrzące przytułku u nieprzyjaciół, których mój oręż poskromił,

„a Polskie królestwo sromotnie poszarpane na mnogie dzielnice, i za-

„wichrzone w odmęcie strasznych wojen domowych ; a to z dopuszczenia i słu

sznego wyroku Boga, którego czci i wiary z gnuśnóm niedbalstwem i ozię

błością odstąpicie , wydani na zbytki, roskosze i swawole. Sama ta boleść*

„dręcząca, chociażby mi nawet choroba nie zagrażała, zdolnąby była wygnać

„duszę z ciała, gdyby nie pocieszająca nadzieja wśród tylu groźnych i tak

„wielkich nieszczęść. Widzę bowiem, że Bóg z miłosierdzia swego przyśle zno-

„wu łaskę wam i potomstwu mojemu, i że z lędźwi moich wyjdzie mąż na

„podobieństwo gwiazdy najświetniejszej, który skołataną i na poły już martwą

„rzeczpospolitą Polską podźwignie i granice jej dawne przywróci; co się

„rozprzęgło, sklei i odnowi , dumę nieprzyjaciół ukorzy ; który rękojeścią mie

cza mego zetrze i na nowo podbije narody przeciw wam powstające, a swoini

„rządem i' władzą, cnotami i rycerskiemi dzieły wzniesie królestwo Polskie

„do dawnej chwały i świetności." Temi słowy, głosem zmienionym i już sła

bnącym wypowiedziawszy proroctwo przyszłych Polski powodzeń i niepo-

myślności, zamknął powieki i opuścił ręce, a konając polecał się w kornych

westchnieniach Chrystusowi, pokąd dnia trzeciego Kwietnia ducha opuszczają

cego ciało nie unieśli Aniołowie, jak pobożnie wierzyć można, do przygotowa

nych mu przybytków, za liczne prace podjęte w celu ustalenia wiary chrze
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ściańskiej. Umarł Bolesław król Polski w roku życia 58, po dwudziestu

pięciu latach panowania. Na którego pochwale, i wieczystą pamięć wszystek

naród Polski, obecnego i przyszłego pokolenia, najwłaściwiej przystosować

i nieustannym śpiewem powtarzać może i powinien ów wiersz Wirgilego:

„CzeSć, imię i chwała twoja trwać będzie na wieki."

i one Alexandryjskie :

„Jeśli życia zasługom należna odpowiada sława,

„Żaden wiek, by najpóźniejszy, nie zdoła dzieł twoich zagładzić."

A chociaż przedwcześnie zszedł ze świata, więcej przecież niż inni kró

lowie zostawił po sobie w sercach Polaków smutku i żalu, jako mąż wiel

kiego umysłu, który szczęście obecne zawsze swą cnotą przewyższał.

Jak się Polacy smucili po zgonie króla Bolesława. 0 obyczajach, urodzie

i rzadkich przymiotach tego króla.

Żałość zatóm niezmierna naprzód biskupów i panów, szlachtę i wszyst

kich, którzy przytomnymi byli jego śmierci, ogarnęła; płacz i narzekanie nie

tylko w zaniku królewskim, ale i w całej szerzyły się okolicy; nawet wie

śniacy, gdy wieść o śmierci królewskiej gruchnęła, opuszczając swoje sioła

i prace rolnicze, zbiegli się tłumami, ażeby oglądać zwłoki martwe najlepsze

go króla i oddać mu cześć ostatnią za jego staranność około polepszenia ich

doli. Zebrała się nakoniec wielka liczba nie tylko duchowieństwa ale i rycer

stwa na obchód pogrzebowy: a ciało królewskie wystawione w gmachu dwor

skim odwiedzali z uszanowaniem rycerze pogrążeni w smutku i niewiasty za

wodzące ze łkaniem głośne płacze i skargi. Potóm zaś, gdy je przeniesiono

do kościoła Poznańskiego, książę Mieczysław, syn Bolesława, rozpo

rządziwszy z królewską wspaniałością przez swych urzędników nadwornych

(praefecti regii) obrząd żałobny, przedłużył go aż do dni kilku; a po

oddaniu czci należnej zwłokom zmarłego, pochowano je w środku kościoła P o-

znańskiego. Tak zaś ciężki żal ogarnął wszystkie stany i mieszkańców

królestwa, już podobno, jak mniemani, z przyczyny śmierci tego wielkiego króla

przeczuwających nieszczęścia, które ich czekały, że wszyscy jakby z nakazu

dłużej niżli rok zachowywali żałobę ; niewiasty i dziewice zaniechały wszel

kich strojów i porzuciły zwykle ozdoby; wszędy ustały uczty i biesiady, nie

odprawiano żadnych wesel, zjazdów szlachty, ani żadnych zgromadzeń ; ucichły

śpiewy i wesołe w domach świeckich zabawy; po miastach, wsiach i zagrodach

J. Długosz. Diiejo Polaki. Ks. II. 26
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sielskich nie słychać było zwykłych uciech i igraszek. Ludzie ' wszelakiego

stanu, płci i wieku, w okazywaniu żalu po śmierci najlepszego króla, które

mu równego wiedzieli iż nigdy mieć nie będą , zdawali się niemal iśdź w za

wody. Podzielali go wszyscy zarówno, szlachta jak i wieśniacy. I nie był-to

żal udany, jak często bywa po śmierci panującego, ale żal szczery i prawdzi

wy: śmierć wielkiego króla Bolesława zdawała się każdemu przykrzejszą

nad własną. Tak zgoła wszystkich, i panów i poddanych, ujęły cnoty zmar

łego króla, jego przystępność i łagodność obyczajów. Są wiersze na pochwałę

rzeczonego Bolesława, wydane przez dawnych pisarzy, które umieściliśmy

w niniejszóm dziele naszćm, aby w uwielbieniu przeszłości tóm lepiej odbija

ła się jego zacność. Nie było bowiem żadnego w owym wieku króla ani ksią-

żęcia, któryby szczerzej , z większą miłością i zapałem był czczony, jak król

Bolesław u Polaków, co najlepiej okazały żale i skargi tak panów jako

i ludu w czasie pogrzebowego obchodu. Z boleścią bowiem przeczuwali jakby

duchem wieszczym, że śmierć jego nie tak sama była dla nich nieszczęściem,

jako raczej źródłem przyszłych nieszczęść. Utyskiwali z płaczem, że nie będą

już mieli tego króla, który roztropnością, ludzkością, wspaniałością, słodyczą

i łagodnością obyczajów wszystkich spólczesnych przewyższał ; który nie tylko

proszony wspomagał ubogich, nieszczęśliwych, lub jakąkolwiek niedolą uciśnio

nych, ale i z własnego popędu niósł wsparcie wstydzącym się żebrać pomocy.

Obyczaje jego były szlachetne i poważne, obejście się uprzejmości pełne, twarz

urodziwa, postawa przystojna. Wzrost miał średni, brodę i głowę okrytą wło

sem gęstym, czarnym, kędzierzawym. Nie sięgając nigdy wydzierczo po wła

sności publiczne i osobiste, okazywał się w każdym czasie królem łaskawym,

dla poddanych przystępnym , dla goszczących usłużnym , dla nieszczęśliwych

i winowajców do ubłagania łatwym, w pożyciu i rozmowie obyczajnym i skrom

nym. Pod strażą pobożności i rozsądku zachowując jak największe umiarko

wanie, w tej samej chwili, kiedy uczuł pokusę pragnienia, umiał je potłumić.

Opisanie przeto cnót jego służyć może wszystkim królom i książętom Pol

skim za wzór i przykład najchwalebniejszy : który gdyby naśladować chcieli

piastujący władzę najwyższą, pomyślniejsze byłyby ich losy, nie narażaliby

Polski na takie nieszczęścia; przezorniejszą w sprawach swoich kierowaliby

się radą, nauczeni przykładem tego króla, za którego pomocą i staraniem Po

lacy, naród niegdyś gruby i barbarzyński, przyjęli uprawniejsze obyczaje,

zamiłowawszy życie rządne, układne, towarzyskie. Któżby więc tego króla

nie chwalił, nie A\ielbił, i słusznie pod nieba nie wynosił, zważywszy, ile on

dobrodziejstw pamiętnych narodowi i królestwu Polskiemu wyświadczył?
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Śmierć Henryka II cesarza Rzymskiego.

Henryk II, książę Bawarski, cesarz Rzymski, po latach dwu

dziestu panowania, ukończywszy pomyślnie wiele wojen, życia świątobliwie

dokonał. Pochowano zwłoki jego w kościele Bam ber skini, który sam był

wystawił, uposażył i ozdobił. Policzono go w poczet Świętych, i kościół ob

chodzi jego uroczystość.

Koronacya Mieczysława książecia Polskiego na króla wraz z żoną. jego Rysą.

Pożar miasta Krakowa.

Po odbytym z należną czcią pogrzebie ciała królewskiego, złożyli zjazd

walny w Poznaniu prałaci, panowie, wielmoże i szlachta Polska, celem

obrania nowego króla, mającego nastąpić po Bolesławie. Zgodne było zda

nie senatu i ludu, ażeby po najlepszym ojcu nastąpił syn, książę Mieczy

sław, gdy i od ojca królem był naznaczony, i dla zacności, przymiotów

i zasług ojcowskich, a nadto powinowactwa, któróm przez małżonkę Ryxę

połączony był z książęty Niemieckimi i cesarstwem, nikt nie miał bliż

szego prawa do następstwa i tronu królestwa Polskiego. Stanęła więc

uchwała zgodna i jednomyślna za Mieczysławem książęciem, i naznaczono

do jego koronacyi dzień Niedzielny Zielonych Świątek; który gdy nadszedł,

książę Mieczysław udał się z licznym orszakiem rycerstwa do stolicy

Gniezna, i w kościele Gnieźnieńskim dnia pomienionego tenże książę

Mieczysław królem, a żona jego księżna Ryxa, córka wojewody Reń

skiego i siostrzenicy Ottona III cesarza królową Polską ogłoszona, przez

Hippolita ówczesnego arcybiskupa Gnieźnieńskiego, i towarzyszących

mu w obrzędzie Gompona arcybiskupa Krakowskiego, tudzież Pau

lina Poznańskiego, Marceli a Włocławskiego, Klemensa Wro

cławskiego i Albina Płockiego, biskupów, a w obecności panów

i dostojników królestwa, koronowani zostali i namaszczeni. Mieczysław,

nowy król Polski, naśladując przykład ojca swojego, nio tylko biskupów,

książąt i panów, ale wszystko rycerstwo i szlachtę, którzy się byli na uro

czystość tej koronacyi jak na widowisko niezwykłe licznie zjechali do Gnie

zna, i w dzień koronacyi, i przez kilka dni następnych, zapraszał do stołu

królewskiego, kazał ich wspaniale podejmować, i dla wszystkich uczty zasta

wiać po królewsku. Rozdawano nadto z rozkazu króla Mieczysława hojne

między ubogich jałmużny, i udzielano biednym zapomogi. Sam wreszcie nowy

król Mieczysław wraz z królową Ryxą w dzień koronacyi ofiarowali na
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czynią złote i srebrne w podarku do wielkiego ołtarza, i ubiory kościołowi

Gnieźnieńskiemu, na uproszenie sobie od Boga pomyślności, i na uczcze

nie kościoła, a na wieczystą koronacyi swojej pamiątkę.

Miasto Kraków pogorzało w tym roku, i wielkie przez ogień poniosło

szkody.

Po Benedykcie TUI papieża wstępuje na stolicę Jan XX. Ten po śmierci zjawia

się jednemu biskupowi i poleca rozdanie pewnych pieniędzy ubogim.

Po śmierci Benedykta VIII, który siedział na stolicy lat dwanaście

i dni dwadzieścia jeden, z wyjątkiem roku jednego, nastąpił Jan XX, syn

Grzegorza, rodem Rzymianin, który przez lat kilka toczył wojny

i spory z Rzymianami. Pisze Piotr Dam i ani, że kiedy był biskupem,

pokazał mu się pomieniony Benedykt papież siedzący jakby za życia na

karym koniu; rzekł więc do niego: „Nie jestżeś ty Benedykt papież, o któ-

„rym wiemy, że już umarł?" — „Jam jest, odpowie, ów nieszczęsny Be

nedykt." — „A cóż ci jest, zapyta, ojcze?" — „Bardzo wiele cierpię,

„ale mam nadzieję w miłosierdziu Boskióm, jeżeli mi kto użyczy pomocy.

„Idź do następcy mego, papieża Jana, i powiedz mu: ażeby pieniądze w ta-

„kiej a takiej skarbniczce znalezione rozdał pomiędzy ubogich; wszystko bo-

„wiem, co dotąd za mnie rozdawano, nie było mi pomocnćm, bo pochodziło

„z cudzej krzywdy." Co biskup wiernie wykonał, a złożywszy godność bisku

pią wstąpił do klasztoru.

Konrad, królem Rzymskim obrany, przywdziewa koronę.

Konrad, jeden z książąt Niemieckich, wśród żwawych niezgód od

doktorów wybrany został królem Rzymskim. Książę zaś Kuno (Cuno)

ubiegający się o koronę, za sprawą Albina arcybiskupa Mogunckiego,

odrzucony. Henryk bowiem cesarz, z porady książąt, rzeczonego książęcia

Konrada następcą swoim wyznaczywszy, umarł, po latach panowania dwu

nastu, według niektórych dwudziestu dwóch, a podług innych dwudziestu. Ten

Konrad wielo zaprowadził ustaw, a pokój jak najściślej pod karą śmierci

zachowywać kazał. Leopold zaś obawiając się go uciekł, i żył skromnie

w chacie wieśniaczej; od Grzegorza VI policzony w poczet Świętych.
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Rok Pański lOSO.

Mieczysław król, wziąwszy w niewolą zakładników Ruskich, utrzymuje Ruś

w podległości. Syna swojego oddaje na nauki.

. Mieczysław król Polski poświęciwszy rok cały żałobie po ojcu,

którą z wszystkiem rycerstwem przybrany w strój czarny obchodził, z zamku

Gnieźnieńskiego, gdzie stałe miał zamieszkanie, udał się do Kra

kowa wraz z małżonką swoją Ryxą; a po kilku miesiącach ruszył ztamtąd

ku granicom Rusi, prowadząc z sobą liczne wojsko. Jarosław bowiem

i Mści sław, książęta Ruscy, zaledwo gruchnęła wieść o śmierci Bole

sława króla Polskiego, z mnogim tłumem tak rycerstwa, jako i pospo

litego gminu najechali granice Polski, obiegli Czerwieńsk i inne zamki;

a spustoszywszy niektóre powiaty Polskie, nabrali w niewolą włościan i po

gnali w okolice rzeki Porszy, blisko Kijowa, na posielenie. Nie tajno też

było, że Rusini podbici orężem króla Bolesława zaraz z jego śmiercią

poczęli się ruszać i skryte układać zmowy na zrzucenie poddańczego jarzma,

i już jawnie powstać zamyślali, gdyby wcześniej nie przytarto ich i nie skar

cono. Mieczysław zatóm król Polski wkroczywszy w krainę Ruską,

bierze w niewolą znakomitszych panów Rusi i odsyła do Krakowa, zkąd

porozsadzani po różnych zamkach przez lat kilka służyli mu za zakładników.

W ten sposób przytłumił tlejące w zarzewiu rozruchy, Ruś utrzymał w po

słuszeństwie, i odjął jej wszelką sposobność podniesienia rokoszu. Urządziwszy

zaś należycie sprawy Ruskie, wrócił do Polski, i najpierwej odwiedził zie

mię Płocką, gdzie zajmował się słuchaniem i rozsądzaniem spraw i zaża

leń swoich poddanych. Potćm zwiedziwszy inne powiaty Łęczyckiej i Ku

jawskiej ziemi, udał się do Gniezna, zwykłej swojej siedziby. A ponieważ

syn jego Kazimierz już siódmy rok wieku swego liczył, kazał go ojciec

przedewszystkióra uczyć, i przydał mu mężów poważnych za mistrzów, aby

przetarty i objaśniony nauką stał się świadomszym i sposobniejszym do spra

wowania rządów. Ten tedy był pierwszy z rodu książąt Polskich, który

swój umysł z przyrodzenia ślachetny naukami więcej jeszcze ozdobił i wy

kształcił: niema bowiem śladu, aby inni dawnych czasów książęta Polscy

w naukach i umiejętnościach byli ćwiczeni. Ale Mieczysław król Polski

już z samego początku panowania okazywał się gnuśnym i tępym, w obycza

jach surowym, w działaniach płochym, niezdatnym do rady i spraw wymaga

jących większej godności i powagi. Porzuciwszy rozsądnych, wiekiem i przy

miotami zaleconych radców, dawał się wieśdź namowom ludzi młodych

i lekkomyślnych. I ta to była najgłówniejsza przyczyna, dla której królestwo
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Polskie za jego czasów wiele poniosło uszczerbku, gdy ani sam starać się

chciał o nabycie światła, ani ludzi rozumnych miał w poważaniu.

Brzetysław, syn Oldrzycha ksiażęcia Czeskiego, poczyna Polaków prześladować,

zamierzając podnieść rokosz.

Kiedy Mieczysław król Polski zajęty był sprawami Euskiemi,

Czesi uważający to sobie za hańbę, że królom Polskim daninę opłacać mu

sieli, podnoszą jawny rokosz, i Polaków, którzy w Czechach stali zało

gą, jednych wyrzucają z kraju, drugich w niewolą biorą. Byli na ów czas

w Czechach dwaj książęta, Oldrzych (Udalryk) i Jaromir, syno

wie Bolesława, którego król Polski Bolesław oślepić był kazał;

jednakże zarząd księztwa Czeskiego zostawał przy Oldrzychu, drugi

bowiem brat Jaromir, poimany przezeń i oślepiony, żeby mu swóm współ-

nictwem rządów nie odbierał albo przynajmniej nie kaził, wiódł życie samotne

i nieszczęśliwe. Oldrzych zaś książę Czeski miał syna z niewiasty stanu

wiejskiego, Bożeny albo Beaty, imieniem Brzetysław a, żwawego i

dziarskiego młodzieńca. Ten stawszy się głównym przywódcą powstania, nie

tylko Polaków, ale i przychylną im szlachtę Czeską, a zwłaszcza Urso-

wiczów, z wielką zawiścią prześladował. Oldrzych bowiem, ojciec jego,

związany przysięgą od Bolesława króla Polskiego, nie śmiał jej łamać

płocho, obawiając się kary oślepienia, jakiej doznał ojciec jego, żyjący jeszcze

na ów czas Bolesław książę Czeski. Ale po śmierci króla Polskiego

Bolesława, chociaż pomny przysięgi sam w powstaniu nie brał udziału,

popierał je atoli przez syna swego Brzetyslawa, nie przestając podżegać

młodzieńca, który już sam przez się nienawistny był Polakom, aby nie

zapominał krzywdy od nich doznanej, oślepienia dziada swego i uwięzienia

ojca. Nadto Jaromirowi, rodzonemu bratu swemu, czy-to z poduszczenia

fałszywych oskarżycieli, czy z obawy, iżby mu jako starszemu nie przyznano

pierwszeństwa, oczy wyłupić kazał. A znęcony urodą i miłością ku Bożenie,

kobiecie wiejskiego stanu, pojął ją w małżeństwo, chociaż mu przyjaciele od

radzali te związki, i miał z niej syna Brzetyslawa.

Śmierć Hipolita arcybiskupa Gnieźnieńskiego i Klemensa bisknpa Wrocławskiego.

Po zmarłym arcybiskupie Gnieźnieńskim Hipolicie, którego

w tymże kościele pochowano, wyniesiony był na stolicę prawym wyborem, za
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zezwoleniem Mieczysława króla Polskiego , B o s u t a , mąż przezornej rady

i bystrego rozumu, potwierdzony od Jana XX papieża.

Tegoż roku, zachorowawszy ciężko na zimnicę, umarł Klemens biskup

Smogorzowski czyli Wrocławski, który piastował tę godność lat dwa

naście; pochowany w kościele Smogorzowskim. Po nim nastąpił Lu ci

ii us I, kanonik Smogorzowski, obrany przez kapitułę za usilnym wpły

wem Mieczysława króla Polskiego; potwierdzenie otrzymał od Sylwe

stra II papieża, a poświęcenie z rąk Stefana arcybiskupa Gnieźnień

skiego. Rodem był Włoch, ale umiejący jako tako po polsku.

Rok Paiioki IMt.

Brzetysław książę Czeski, korzystając z gnuśności Mieczysława króla Polskiego,

zajmuje Morawy i załogi Polskie w pień wycina.

Brzetysław książę Czeski, zrzuciwszy ciążące z dawna Czechom

jarzmo, i uwolniwszy ich od daniny, którą Polakom opłacali, gdy widział,

że to oswobodzenie powiodło mu się bezkarnie, i że Mieczysław król Pol

ski milczał na nie z spokojną obojętnością, śmielsze jeszcze przedsiębierze za

mysły : zgromadza wojsko konne i piesze, i wkracza do Morawy, która cała

podówczas była w ręku Polaków; miasta Morawskie, trzymane w pod

ległości przez zbrojne załogi Polskie, oblężeniem zamyka, i wszystkie siły

wytęża na ich zdobycie, wiedząc zwłaszcza, że mieszkańcy miast oblężonych,

niecierpliwi jarzma Polskiego, i pragnący zmiany w obecnym stanie rze

czy, niewątpliwie się poddadzą, jeżeli Mieczysław oblegających nie odeprze.

Ale chociaż rycerstwo Polskie, które trzymało po owych miastach załogi, i

starostowie miejscowi (praefecti), słali do króla Mieczysława usta

wicznych gońców z doniesieniem, jak wielkie groziło im niebezpieczeństwo,

i wzywali posiłków; przecież król Mieczysław, czy-to dlatego, że innemi

w ów czas zajęty był publicznemi i domowemi sprawami, czyli, że nie czuł

w sobie dosyć ducha i zdolności do prowadzenia albo odpierania wojen, bądź

wreszcie, że Polacy ociągali się z dostarczeniem wojska na utrzymanie i

obronę Moraw, zaniedbał udzielić oblężonym tak potrzebnej i upragnionej

pomocy. Gdy więc o tej króla obojętności dowiedzieli się mieszkańcy miast

oblężonych (ani ta mogła im być nawet tajna, sami bowiem przez własnych

posłów dopraszali się u Mieczysława, aby ich z oblężenia wyswobodził),

załogi Polskie owych miast broniące tóm większemu uległy niebezpieczeństwu,

i ostatnią prawie uczuły rozpacz. Coraz więcej bowiem obywatele miejscy,

przychylniejsi Czeskiemu panowaniu, odstępując Polaków, tajemnenii

ziuoA\y obiecywali poddać się książęciu Br zet y sławo w i. Nakoniec porą
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nocną otworzywszy bramy, wpuścili Brze ty sława. Za przykładem jednego'

i drugiego miasta poszły inne koleją, i w podobny sposób wszystkie się po-

poddawały. Brzetysław książę Czeski, srogością odznaczając swoje zwy-

cięztwo, żołnierzy Polskich częścią mieczem wytępił, częścią na więzy niewol

nicze lub inne wskazał męczeństwa; tych zaś, którzy się stali mieszkańcami

i obywatelami Moraw, pokarał wygnaniem i zabraniem majątków, a niektó

rych w obce jeństwo zaprzedał.

Rok Paiiaki 1020.

Mieczysław król Polski Morawy zbuntowane orężem pustoszy.

Podwójną zniewagę wyrządzoną sobie od Br ze ty sława książęcia Cze

skiego, w odmówieniu mu daniny z Czech należnej , i opanowaniu M o-

raw, chociaż Mieczysław król Polski dłużej niż się godziło znosił

z cierpliwością; pobudzony przecież ustawicznćm panów Polskich naleganiem,

nakazał w królestwie pospolite ruszenie przeciw Morawcom. Zebrawszy za

tem znaczne wojska, z groźną potęgą wkracza do Moraw, a nie bawiąc się

zdobywaniem miast odpadłych (wiedział bowiem że w zaciętym wytrwają opo

rze, jako poczuwające się do przeniewierstwa; a opatrzone załogami przez

książęcia Czeskiego Brzetysław a, zdołają wytrzymać" oblężenie) kazał kraj

wszystek ogniem i grabieżą pustoszyć. Palono więc przedmiejskie okolice miast,

które się Czechom były poddały, niszczono pożogą miasteczka, wsie i osa

dy. A tak poczyniwszy wielkie szkody w Morawach, zabrawszy liczne sta

da bydła i innego rodzaju łupy, i pomściwszy się nieco za podwójne przenie-

wierstwo, Mieczysław król wrócił z wojskiem szczęśliwie do Polski.

r

Rok Pańnkl 1030.

Starostowie Nadelbiańscy wypowiadają królowi Polskiemu posłuszeństwo i sami

książętami się mienią. Za ich sprawą początek wzięło dzisiejsze margrabstwo

Brandeburskie.

Pobudzeni przykładem Czechów i Morawian starostowie zamków

i warowni nad Łabą leżących, zaczęli się wyłamywać z pod władzy i jarzma

króla Mieczysława i królestwa Polskiego. Ośmielała ich z jednej stro

ny gnuśność i opieszałość króla, z drugiej powinowactwo z Niemcami,

z którymi się byli pobratali wzajemnemi małżeństwy. Słyszeli bowiem, a nie

którzy z własnego wiedzieli doświadczenia , o zniewieścialości i niesprawiedli

wych rządach króla Mieczysława; zkąd bojaźń, uległość i cześć dla ma
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jestatu, jalriej niegdyś ojciec jego Bolesław król Polski od swoich i ościen

nych doznawał, jęły zamieniać się w pogardę i lekceważenie. Owi zatem sta

rostowie nad Elbą władający spikuąwszy się, ani na rozkaz i wezwanie

Mieczysława nie przybywali, ani daniny zwykłej do skarbu królewskiego

wnosić nie chcieli, zasłaniając się z początku pozornemi wymówkami, ze na

paści nieprzyjacielskie własnym nakładem i żołnierzem wstrzymywać i odpie

rać musieli, i zwolna coraz więcej dążąc do zttpełnego oderwania się ; zamiary

swoje kryli chytrością i fałszywemi pozory, aby im, tak jak wszystko, uszły

bezkarnie. A że umysł ludzki dumą i próżnością podżegniony nigdy na jednóm

nie przestaje, ale wzmaga się i podnosi do coraz większych uroszczeń i żą

dań, jeśli w samym zarodzie pychy nie zostanie skrócony i przytarty; przeto

i starostowie Polscy Nadelbiańscy nie przestawszy na samćm wyłamaniu

się z posłuszeństwa, nie już starostami i wielkorządcami (praefecti etca-

pitanei) królewskimi, ani nawet poddanymi i lennikami królestwa Pol

skiego, ale poczęli się mienić udzielnemi panami; przywłaszczali sobie do

stojność książęcą i władzę nad krainami Nadelbiańskiemi, hardo i sa

mowolnie przekazując ją nawet synom i wnukom swoim, gdy król Polski .

pobłażał obojętnie takiemu wyłamywaniu się z pod swojej zwierzchności, które

z początku nieznaczne, później przy sprzyjających okolicznościach urosło w ja

wną krnąbrność i zuchwalstwo. Ta wyuzdana pycha i samowola starostów

Nadelbiańskich doszła nakoniec do tego stopnia, że kraje, które dawniej

były pod ich zarządem, oderwali od królestwa Polskiego, i przywłaszczyli sobie

mitry udzielnych władców i książąt, zkąd powstała Marchia Brandebur-

ska, po polsku Zgorzelcem zwana. I trwa po dziś dzień ona Marchia,

która snadno przez podbicie i zatracenie innych dzielnic osięgla zwierzch

nictwo książęce; a nawet orłem czerwonym służącym jej za herb dowodzi, że

kiedyś była krajem Polskim, którego herbem powszechnym jest orzeł biały;

ale wiadomo, że po oderwaniu się od Polski i wyłamaniu z pod jej zwierzch

nictwa barwę białą zmieniła na czerwoną.

Huk Pański lOSl.

Jak miasto Lubeka i hrabstwo Magnopolskie od królestwa Polskiego odpadły.

Przeniewierstwo takie przeszło zarazą od Mor a w có w, Czechów i

starostów Nadia bańskich do Kaszubów, Serbów i innych ludów

zamieszkujących wyspy i pobrzeża morskie, które był Bolesław król Pol

ski podbił i berłu swemu przywrócił. Te bowiem ludy, gnębione napadami

sąsiednich Niemców, po wiele kroć rozbojami i lupiestwy nieprzyjacielskiemi

ł. Olugonz. Dnieje Polaki. Ki. II. 27
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niszczone, nie doznawszy żadnej od Mieczysława króla Polskiego opie

ki i obrony, jako przyrodzenie ludzkie skłonne bywa do zmiany, snadno

oderwały się od Polaków i ich władztwa, a dawszy się rozdrobnić" na różne

dzielnice, jedne prawem podboju przeszły pod władzę cesarską, inne przez

książąt sąsiednich zostały zagarnione, a niektóre zmuszone do ulegania swym

naczelnikom i poddania się ich panowaniu. Od tego czasu, wzmiankowane lu

dy i kraje, oderwawszy się od1 królestwa Polskiego i dostawszy pod wła

dzę rozmaitych panów i książąt, nigdy już do pierwszej wrócić nie mogły

całości. Z pomiędzy nich sławne owo i znakomite miasto Bukowiec, po

niemiecku zwane Lubek, urósłszy z dostatków morskich i lądowych, które

dla szczęśliwego położenia łatwo do niego sprowadzać" można, i obeznawszy

się z przemysłem Niemieckim, do takiej przyszło zamożności, że łacno mu

było znieść panowanie książąt, którzy je dzierżyli, i do dziś dnia swojemi

rządzi się prawami, składając poczesną rzeczpospolitą. Ztąd też powstało

hrabstwo Mag n opolskie, wywodzące swą dawną nazwę od pól obszernych

i wielkich, w wyrazie złożonym z dwóch, chociaż różnych pochodzeniem,

to jest łacińskiego i polskiego. Henryk bowiem, na on czas cesarz Rzym

ski, wojując z książęciem Sławi an i pomienionych ludów, który się zwał

Mikołajem albo Mi kłem, a od którego nazwisko bierze gród znakomity

zwany Mikelburg, wyzuł go z ziem i zamków przez niego posiadanych;

a przyłączywszy jedne do cesarstwa, inne rozdawszy pomiędzy swych wojowni

ków, pierwszy (jak mówią) utworzył hrabstwo Mag n opolskie, które do

tychczas byt i imię swoje zachowuje.

Rob Pański 1083.

Pomorzanie oderwawszy się od królestwa Polskiego, poddają się swemu samo-

władcy, którego wnet jednak król Mieczysław orężem poskramia, i karze głów

nych sprawców rokoszu; synowi zaś Beli króla Węgierskiego, wygnańcowi za

leconemu dzielnością, w boju, córkę swoję zaślubia i zdaje rządy Pomorza.

Pomorzanie także, pobudzeni przykładem innych ludów, które się od

Polski oderwały, zapragnęli zrzucić jarzmo i uwolnić się z pod władzy kró

la Mieczysława. Najznakomitszemu zatóm z swoich panów, który między

nimi bogactwy, rozsądkiem i sprawnością celował, powierzają władzę najwyż

szą, mianując go i obierając swoim książęciem. Król Polski Mieczysław,

gdy się o tym rokoszu i wyłamaniu z posłuszeństwa dowiedział, więcej nićm

niż innemi stratami oburzony, osądził sprawiedliwie za rzecz niegodną, ażeby

im pobłażać, zwłaszcza że nań i radcy i panowie Polscy nalegali : „aby tak

„jawnej zniewagi i nowego uszczerbku królestwa nie puszczał bezkarnie."
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Nakazawszy zatem pospolite ruszenie we wszystkich ziemiach, które władzy

jego podlegały, zbiera liczne i potężne wojsko; a chcąc się groźniej i prze-

możniej postawić', i Pomorzan, na których się wyprawiał, większym stra

chem przerazić, bierze z sobą trzech książąt Węgierskich, Andrzeja, Be

lę i Lewentę, siostrzeńców Stefana króla Węgierskiego, których,

jak wyżej opowiedzieliśmy, uciekających przyjął był do siebie i podejmował

po królewsku z wielką gościnnością, a którzy sami usilnie się dopraszali, aby

im udziału w tej wojnie nie odmawiał. Sprawiwszy potem wojsko, z siłą do

statnią na Pomorze wyciąga. Zebrał też wzajemnie i samowładca Pomor

ski nie małe siły z Pomorzan i ludów pogranicznych, postanowiwszy,

głuchy na głos sumienia i sromotę zbrodni, jakiej się dopuszczał, spróbować

szczęścia i jak najrychlej spotkać się z królem i panem swoim M i e c z y s ł a-

w e m , ażeby przez zwłokę nie został opuszczony od swoich i sprzymierzeńców.

Zaczóm nie bawiąc wyprowadza wojsko w pole i stacza bitwę z Mieczysła

wem królem Polskim. Zagrzewał ducha Polakom gniew słuszny, że wła

śni pobratymcy, swoi i poddani królewscy oręż przeciw nim podnieśli; Po

morzan popychała do boju świadomość tak wielkiej zbrodni, na którą się

odważyli. Z obojej strony zatóm walczono zacięcie. Ulegli wreszcie Pomo

rzanie, a król Polski Mieczysław otrzymawszy zwycięztwo pokarał

śmiercią głównych sprawców rokoszu, reszcie pospolitej tłuszczy przebaczył.

A ponieważ w tej walce Bela książę Węgierski przed innemi odznaczył się

dzielnością, przeto w nagrodę król Mieczysław obrał go swoim zięciem,

dał mu własną córkę za żonę, a wraz przeznaczył wszystek dochód z ziemi

Pomorskiej na utrzymanie powagi i godności książęcej. Ten dziwnie ura

dowany tak wielkióm dobrodziejstwem i zaszczytem, przywiązał się najszcze-

rzej do króla Mieczysława i Polaków, i stał przy nich odtąd z nieza

chwianą wiernością, przyjaźnią i życzliwością. Przesiadując przez wiele lat

w Polsce, spłodził z córki królewskiej dwoje nadobnych dziatek , to jest

dwóch synów, Gejzę i Władysława. Ten -to jest Władysław, który

doszedłszy lat męzkich piastował berło królestwa Węgierskiego, a dla świąto

bliwości życia w poczet świętych policzony został. Inni utrzymują, że Bela

książę Węgierski spotkawszy się w pojedynku z samowładcą Pomorskim

zwyciężył go, i za to od Mieczysława przybrany był za zięcia.

Po Gomponie arcybiskupie Krakowskim wstępuje na stolicę Rachelin.

Arcybiskup Krakowski, nazwiskiem Groinpo, zakończył życic po

dziewięcioletnim zarządzie Krakowskiego kościoła. Objął po nim stolicę

Rachelin, naznaczony od Jana XX papieża, a od prałatów i kanoników
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Krakowskich do przewodniczenia kościołowi zgodnie obrany tajemneiui

glosy na zebraniu kapituły dnia piętnastego Sierpnia. Mąż rodu szlachetnego

i obyczajów świątobliwych, rodem Włoch.

Hok Pańakl 1033.

Mieczysławowi królowi Polskiemu, odrodzonemu od swego dziada i pradziada,

i całkiem dającemu się swej żonie powodować, syn Bolesław umiera. Jego

przymioty i obyczaje.

Rok ten przeszedł dla Polaków spokojnie, nie byli bowiem zmuszeni

do prowadzenia z sąsiedniemi narodami ani zaczepnych ani odpornych wojen.

Chociaż bowiem, jak wyżej opowiedzieliśmy, niektóre ludy i ziemie od zwierzch

nictwa Mieczysława króla Polskiego odpadły, przecież Mieczysław król

wolał te straty znosić z obojętnością, niż dopominać się ich orężem. Nie miał

on ducha ojcowskiego, i radniej mu było gnuśnieć w nieczynności i spoczyn

ku, niż rycerskióm zajmować się rzemiosłem. Wydany przytóm na zbytki i

cielesną rozpustę, jak twierdzą niektórzy, znieważał łoże małżeńskie, a wraz

godność królewską, obcując z wszetecznicami. Z tej przyczyny ani u swoich

nie mógł mieć takiej czci i sławy, ani nieprzyjaciołom równie być strasznym,

jak ojciec: wiedziano owszem, że wojny, które prowadził, nie z własnej chęci

przedsiębrał, lecz przymuszony orężem nieprzyjacielskim i przeniewierstwem

poddanych. Rzeczpospolitą przytćm, jako gnuśnik, niedbale sprawował, zkąd

.u narodu swego popadł w nienawiść. R y x a , królowa Polska, poczęła była

z niego w tym roku i wydała na świat syna, któremu na chrzcie dała imię

dziadowskie i nazwała go Bolesławem. Jednakże dziecko to nie chowało

się z dopuszczenia Bożego, nie darzył bowiem Bóg pomyślnością Mieczy

sława za jego przestępstwa; po kilku więc miesiącach zasłabłszy umarło,

nie bez ciężkiego obojga rodziców żalu. Nie było w królu Mieczysławie

ani krwi szlachetnej dziada, ani obrotnego rozumu ojca, onoj okrasy w donio-

wóm życiu , królewskiej rządności i wspaniałości. Skaził on nakoniec imię

swoje i sławę, tak u rodaków jako i obcych, wrodzonóm sobie a od królowej

Ryxy podsycanóm skąpstwem i nikczemnością. Przykrym przeto ciężarem

zdało się panom Polskim jego panowanie, gdy postępki swoje za zwyczaj do

skinienia niewieściego stosował ; przykrzejszóm jeszcze nienawiści brzemieniem

ciężyć poczęło obcym narodom, płacącym daninę, gdy postrzegli, że Mieczy

sław król Polski szczycił się wprawdzie godnością królewską, ale nie jaśniał

bynajmniej majestatem cnót i przymiotów królewskich, a powodował się ślepo

wolą żony; że jak gnuśnik słabego i nikczemnego serca, trawił życie na bez

czynnych wczasach, śnie, biesiadowaniu i rozpuście. Ztąd zaś najwięcej u swoich
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i obcych zasługiwał na wzgardę, że na wyrządzane ludziom krzywdy i nie

sprawiedliwości żadnej nie używał grozy i zaniedbywał karania.

Śmierć Harcella pierwszego biskupa Włocławskiego.

Marcel| i I, biskup Włocławski czyli Kruszwicki, po dwudzie

stu i dwóch latach swego pasterstwa, strawiony gorączkową słabością, umie

ra. Pochowany w kościele parafialnym w Dźwircznie, gdzie też ostatni

dwaj jego poprzednicy byli pogrzebani. Po nim obrany przez kapitułę We-

nancyusz, rodem Włoch, uzyskał potwierdzenie Sergiusza IV papieża.

Jarosław książę Kijowski po śmierci Mścisława obejmuje księstwo Czernie-

chowskie i mieni się samowładcą. całej Rusi. Po odniesionem zwycięztwie nad

Pieczyngami buduje w Kijowie kościół Świętej Zofii, wypełniając ślnb dawniej

uczyniony.

Tegoż roku Mści sław, książę Ruski i Czerniechowski, umarł

na polowaniu, i pochowany został w kościele Świętego Zbawiciela, przez

siebie zbudowanym. A gdy żadnego nie zostawił potomstwa, przeto Jarosław

książę Kijowski objął po nim księztwo i stał się panem wyłącznym całej

Rusi, który w języku Ruskim zowie się jedynowładcą (yedinowlasczecz).

Kiedy zaś rzeczony książę Ruski Jarosław przebywał w Nowogrodzie,

naród Pieczy ngów wysypawszy się av wielkiem mnóstwie na Kijów ude

rzył. O czóm Jarosław przez spiesznych gońców zawiadomiony, ściąga ze

wsząd siły zbrojne i podstępuje pod Kijów. Ruszyli nawzajem przeciw niemu

Pieczyngowie, i przyszło do krwawego spotkania: ale chociaż obie strony

mężnie dobijały się zwycięztwa, przecież w końcu Pieczyngowie pobici,

jedni ratując się ucieczką potonęli w rzece, inni dostali się w niewolą albo

poszli w rozsypkę. Na pamiątkę zwycięztwa Jarosław wystawił w tóm miej

scu kościół Ś. Z ofii, ślubowany przed bitwą, który potóm zaszczycony zo

stał godnością metropolii. Tegoż roku urodził się Jarosławowi książęciu

Kijowskiemu syn, któremu dano imię Wieczysław.

Hak Fański lOSł.

lieczysław król Polski dostawszy pomieszania umysłu umiera w Poznaniu.

Jeszcze Mieczysława króla Polskiego nie nachylała starość sędziwa,

jeszcze go były nie strawiły ciężkie dolegliwości i troski; nio domyślano się
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przeto, aby kres jego miał się przybliżać. Był pełen siły i czerstwości ciała:

ani kto mógł przewidywać, że umrze, licząc dopiero lat pięćdziesiąt. Jednakże,

czy-to z wrodzonej mu wady, czy z dopuszczenia Bożego, czy skutkiem sła

bości jakiej, łatwo wyniknąć mogącej z rozwiązłego i swawolnego życia, po

padł w szaleństwo, które często go porywało, nie bez męczących katuszy ciała.

Ta nieszczęśliwa przygoda sprawiła, że oderwa*ne od jego berła kraje i ludy

utwierdziły się w swojóm odstępstwie, i te nawet, które bojaźń dotąd w po

słuszeństwie wstrzymywała, poczęły dążyć do podobnegoż oderwania. Czasami

wprawdzie folgowała ta choroba, i odzyskiwał przytomność umysłu; spodzie

wano się zatóni, że wróci do zdrowia i używania rozumu ; a ta nadzieja utrzy

mywała ludy podległe w posłuszeństwie i rycerstwo w karności. Tymczasem

rządy państwa sprawowała królowa Ryxa, i wszystko działo się według jej

upodobania. Lecz gdy ani umiejętność lekarzy, ani ziół uzdrawiających dziel

ność nie zdołała uwolnić króla od niszczącej go choroby, która po kilku mie

siącach znacznie się wzmogła, skończył życie w zamku Poznańskim dnia

15 Marca. Wezwani przez pisma i posły od królowej Ryxy prałaci i pano

wie Polscy zjechali się na obchód żałobny, a odprawiwszy z czcią należną po

grzeb królewski, pochowali zwłoki zmarłego króla w kościele katedralnym

Poznańskim, które złożono w ojczystym grobie. Śmierć króla Mieczy

sława dotknęła wprawdzie królową i starszyznę państwa ciężkim żalem, ale

zmniejszało go wspomnienig szaleństwa, gdy z zejściem króla ustępowało tyle

ciężkich zniewag, które ich i królestwo całe tak srodze dotykały. Był on

wprawdzie gorliwym piastunem wiary chrześciańskiej , ale przymiotami swemi

wielce różnił się od ojca: tamten pełen ducha wojennego, ten gnuśnik; ów

dzielnością swoją granice królestwa Polskiego rozszerzył, ten je znacznemi

stratami umniejszył; pierwszy tak swoim jako i obcym miły i straszny, ten

znienawidzony u wszystkich i wzgardzony; Bolesław dla każdego hojny i

wspaniały, ten skąpy i nieużyty. Z przyczyny też jego gnuśności potęga Pol

ska zaczęła ustępować obcej przewadze, wojska plaszane i porażane w boju

oswoiły się z klęskami; wszystko nachyliło się do upadku.

Jarosław książę Ruski zakłada rozmaite kościoły i klasztory, i stawia złotą,

bramę w Kijowie.

Jarosław książę Ruski, od spraw wojennych zwróciwszy się do reli

gijnych, zakłada w Kijowie rozmaite klasztory nie tylko męzkie ale i żeń

skie, i liczne stawia kościoły. Wznosi potóm z wielką wspaniałością przybytek

murowany S. Zofii; wieżę jego pokrywa blachą wyzłacaną ; sam zaś kościół

naczyniami złotemi i srebrnemi, księgami i ubiorami kosztownemi opatruje,
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zdobi i uświetnia. Stawia nakoniec bramę od strony Polski, dla swojej

i miasta okazałości, z jak największym i zbytkownym przepychem, i każe ją

zwać „złotemi wroty," dlatego że jej wrota blachą złocistą, a szczyt pozła

canym nakryciem przyozdobił.

Rok Pański lOSS.

Panowie Polscy zbierają się na radę w celu obrania nowego króla, a z przy

czyny rozerwania zdań, rządy kraju powierzają królowej Ryzie z przydaną jej

do boku radą. Rzecz publiczna skołatana nierządem nachyla się do upadku.

Dla obrania nowego króla Polskiego w miejsce zmarłego króla Mieczy

sława, panowie Polscy odbyli kilka zjazdów w Gnieźnie i Poznaniu.

Wielokrotnie jednak naradzając się i rokując o ustaleniu nowego składu rze

czy, nie mogli między sobą przyjść do zgody. Jedni bowiem chcieli wybrać

na tron i koronować Kazimierza, syna królewskiego, który dochodził już

lat dwudziestu; innym dla młodego i niedojrzałego wieku zdawał się Kazi

mierz do panowania niezdatnym ; niektórzy też obawiali się, aby nie zarwał

co z ojcowskiego szaleństwa. Gdy więc zdania w tej mierze panów były różne,

wstrzymano i odłożono koronacyą królewica Kazimierza; zkąd do tak wiel

kich przyszło zawichrzeń i nieszczęść, że królestwo Bolesława I, niegdyś

rządem wewnętrznym i potęgą wojenną tak sławne i kwitnące, nachyliło się,

i jak. to niżej opowiemy, prawie zdążyło do upadku. Po odroczeniu więc ko-

ronacyi i wyboru nowego króla uchwalono, aby władza najwyższa zostawała

w ręku Ryxy i kilku opiekunów przydanych jej z starszyzny panów Pol

skich. Niektórzy twierdzą, że koronacyą Kazimierza, syna Mieczysła

wa, raczej nie dopuszczoną wtedy, niżli odłożoną była, z tej przyczyny, że

matka jego królowa Ryxa radami i namowami swemi skłoniła była męża

swego, króla Mieczysława, do nałożenia na wieśniaków dóbr tak królew

skich jako i szlacheckich danin rozmaitych, ofiar i podatków, mających się

składać mianowicie w wszelkie dni uroczyste na potrzeby kuchni i stołu kró

lewskiego, i że królowa nawet po śmierci małżonka swego, króla Mieczy

sława, chciała wybierać takowe daniny, o których zniesienie rycerstwo i pa

nowie bardzo nalegali; a nie dozwalała, aby syn jej Kazimirz, mający na

królestwo nastąpić po ojcu, w czómkolwiek ścieśniał ojcowskie rozporządzenia.

Czem zaiste wielką synowi, większą jeszcze sobie w sercach panów i rycer

stwa zjątrzyła niechęć i zawiść, która do tego stopnia wzrosła, że nie umie

jąc hamować swych namiętności, dali kazić się i psować rzeczypospolitej; i za

nic mieli wszelkie czyny i mowy, byle tylko królową razem z małoletnim
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Kazimierzem wypędzić z kraju mogli, nie zważając, że przez takie wy

gnanie i siebie i rzecz powszechną popychali do zguby.

Jan XX papież umiera. Fo nim nastąpił Benedykt IX, który po śmierci pokazał

się w postaci niedźwiedzia i osła.

Po śmierci Jana XX papieża, który siedział na stolicy lat jedenaście,

biskupstwo Rzymskie osierocone było przez dwa dni. Nastąpił po nim Be

nedykt IX, zwany inaczej Teofilaktem, rodem Tuskulańczyk, syn

Al bery ka, Człowiek rozpustnych obyczajów, dla których pewnemu poka

zawszy się w postaci niedźwiedziej i oślej, wyznał, że potępiony jest na wieki.

Po Paulinie biskupie Poznańskim nastąpił Benedykt 1.

Paulin biskup, po piętnastoletnim zarządzie kościoła Poznańskie

go, sprawowanym pobożnie, roztropnie i starannie, złożony długą słabością

gorączkową, której żadne podołać nie mogły leki, umarł i pochowany został

w kościele Poznańskim. Nastąpił po nim we dwa lata Benedykt I,

Sycylijczyk rodem z Neapolu, nie bez obrazy duchowieństwa, kiedy po

wypędzeniu R y x y i jej syna Kazimierza wrzała domowa między Polaka

mi wojna i panowało bezkrólewie, roku Pańskiego 1037 naznaczony od pa

pieża Benedykta IX, a poświęcony przez arcybiskupa Gnieźnieńskie

go Stefana.

Rok Pański 1030.

Gdy winę wszystkich nieszczęść zwalono na królową Byxę, spełzła na niczem

koronacya Kazimierza : oboje wypędzeni z krają, z przyczyny Niemców, których

królowa trzymała na dworze swoim i osadzała na urzędach, gardząc Polakami.

Zawichrzenia i rozterki, wszczęte po śmierci króla Mioczy sława mię

dzy panami i rycerstwem, przy wzmagającej się nienawiści przeciw królowej

R y x i e , poczęły urastać i w coraz większe szerzyć się rozmiary. Panowie bo

wiem i rycerstwo zwalając całą winę na królową R y x ę , zaprzeczyli naprzód

Kazimierzowi następstwa i dziedzicznego prawa do korony, a potem wznie

cili rokosz i domową w kraju wojnę. Aczkolwiek bowiem szlachta utyskiwała

na obciążenie siebie i swego ludu mnóstwem podatków, danin i rozmaitego

rodzaju służebności, zaprowadzonych z wymysłu i podmowy królowej Ryxy;
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większe jednak ztąd powstało oburzenie, że tych powinności królowa Eyxa

powagą i wpływem swoim nie dopuszczała znieść, mimo próśb rycerstwa wie

lokrotnie do niej i do syna jej Kazimierza wynoszonych. Ale najbardziej

to wszystkich bodło, że w poczynających się juz dla Polski chwilach nie

szczęść", sama królowa Ryxa, jak z dawna za życia króla Mieczysława

jej męża, tak i po jego śmierci, nienawidziła Polaków, a pogardzając ich

obyczajami i mową, często zelżywemi wyszydzała je przegryzki. Trzymała

nadto i na dworze swoim i na urzędach Niemców, a pomijając albo raczej

ze wzgardą odrzucając panów Polskich i ich synów, jakkolwiek szlache

tnych i znakomitych, ladajakim przybyszom z Niemiec, ludziom niskiego

i podłego stanu, dawała pierwszeństwo w udzielaniu godności i zasiłków pie

niężnych. Za życia Mieczysława, Polacy, chociaż tego rodzaju urągo

wisko uważali sobie za ciężką krzywdę i zniewagę, znosili je przecież z większą

cierpliwością, w przekonaniu, że nie mieli mocy do stawienia mu oporu. Ale

gdy się nadarzyła sposobność* do otrząśnienia się z tej hańby narodowej, taką

nawzajem zawrzały serca nienawiścią ku królowej, która i wtedy nawet gar

dziła słusznóm ich oburzeniem, że naprzód jej samej i synowi wszelkie wy

powiedzieli posłuszeństwo i odjęli zarząd królestwa, a następnie, poodbierawszy

jej zamki, miasta i inne posiadłości, wypędzili ją nawet z królewskiego dworu,

kazali wreszcie wraz z synem ustąpić z królestwa Polskiego i pójść zamie

szkać między Niemcami, których taką czcią zaszczycała. Królowa bowiem

Ryxa od śmierci Mieczysława króla Polskiego rządziła krajem, wycho

wując do tronu młodego Kazimierza, którego miała z króla Mieczy

sława, jako się wyżej powiedziało; niewiasta umysłu wprawdzie męzkiego,

w wierze chrzęściańskiej nie opieszała, cnotę i pobożność miłująca, ale której

rządy ani staranne ani narodowi przychylne Polakom się nie podobały.

Niepomna płci swojej i słabości niewieściej, głucha na rady roztropniejszych

ludzi, szczęście obrała sobie za narzędzie swojej ślepoty. Jęła pogardzać na

rodem Polskim, szydersko pomiatając wszystkiemi, i z swym rządem kobiecym

rozpierając się samowładnie. Nikomu prócz Niemców nie powierzała swych

zamysłów, rady zaś krajowców odpychała ze wstrętem; urzędy celniejsze roz

dawała także Niemcom, nie dopuszczając do nich Polaków. Tak niego-

dnóm postępowaniem oburzeni znakomitsi panowie Polscy, przechv głupiemu

zaślepieniu królowej i jej syna, z nie mniejszóm i sami zaślepieniem układają

zmowę, i chwytając się występnego, nad miarę nawet szalonego środka, kró

lową Ryxę z synem jej Kazimierzem, ażeby przyszedłszy do lat nie

naśladował obyczajów matki, wypędzają z kraju — wyrokiem niesłusznym

i niesprawiedliwym, bez względu na płeć i stan i wiek, wskazują oboje razem

na wygnanie, czóm zaiste nie mogli nigdy gorzej sobie, ojczyźnie, swoim

i. Dlugoiz. Dzieje FobU. Ki. II. 28
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domom, świątyniom, ołtarzom i rodzinom usłużyć. Wszakżeż Kazimierzowi

dziecięciu, nieświadomemu owej zolżywości i winy matczynej, chociażby nawet

co sromotniejszego był popełnił, ze względu na wiek i na dziada Bolesła

wa należało przebaczyć. Ale nic lekkomyślniejszego nad porywczy zapęd ludu:

bo jakiemże to prawem i Scypiona, i Alcybiadesa i Hannibala,

zawiść" nieprzyjaciół i niewdzięczność ludu nie tylko na wygnanie ale na śmierć

nawet wskazywała?

Ryxa królowa Polska, zabrawszy z Polski ogromne skarby, udaje się do cesarza

i składa ma w darze dwie korony; syna swego Kazimierza śle do Paryża na

nanki, a za skarby wywiezione z Polski kupuje wielkie dobra w Niemczech.

Wielu zatóm krzywd i zelżywości Ryxa królowa doznawszy od panów

Polskich i rycerstwa, w obawie, iżby Polacy gniewem obostrzeni przeciw

niej i synowi Kazimierzowi czego sroższego się nie dopuścili, z Polski

do Saxonii, miasta naprzód Magdeburga a potóm Brunświku, wy

gnana uchodzi i syna swego Kazimierza z sobą uprowadza. Na tóm jednak

nie przestając, wszystek skarb królewski w złocie i srebrze, klejnotach i ka

mieniach drogich, zebrany przez Bolesława i Mieczysława królów Pol

skich, dwie ogromnej wagi i kosztowności korony, któremi królów poprze

dnich, małżonkę Bolesława I, i sarnę nakoniec królową Ryxę uwieńczano*

a nadto wiele innych klejnotów, kanaków, naczyń i ozdób królewskich, dro-

giemi i największej rzadkości perłami i kamieniami błyszczących, niemniej

pieniędzy ilość wielką ze skarbu królewskiego zabiera i uwozi, i królestwo

Polskie z ogromnych bogactw odziera. Przybywszy zaś do Saxonii, udaje

się najpierwej do cesarza, od którego uprzejmie i z czcią wielką przyjęta,

obiedwie korony przywiezione z Polski składa mu w podarunku; a potćm,

użaliwszy się na krzywdy, jakich od Polaków doznała, siebie i syna swego

Kazimierza opiece i rozrządzeniu jego poleca. Cesarz, wysiawszy wojsko

ku granicom Polski, udawał pozornie, jakoby jej krzywdy i zniewagi były

pomszczone. Ona zaś, za bogactwa uwiezione z Polski zakupiła wiele bar

dzo znacznych posiadłości, które i jej samej i synowi wystarczyć miały. Chcąc

jednak, aby syn jej Kazimierz osiągnąć mógł jak najwyższe umysłu

ukształcenie, wysłała go później do Paryża stolicy Francy i na naukę,

gdzie Kazimierz zmieniwszy swoje imię Polskie, przeto iż zdawało się

trudneui do wymówienia i barbarzyńskiem, począł się zwać Karolem. Na

królowej zaś wygnance sprawdziło się przysłowie: „że pomyślność głupiego

nie może być długotrwałą." Utrzymują niektórzy, że kiedy Byxa królowa
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przebywała w Niemczech na wygnaniu, syn jej Kazimierz królewic

udał się do Węgier, do Stefana króla Węgierskiego, lubo Czesi

zapraszali go do siebie, nie z przychylnej chęci, ale z zawiści, aby go sna

dniej zgubie" mogli. Od Stefana króla Węgierskiego ludzko przyjęty

i hojnemi obdarzony upominkami, wybrał się potóm do cesarza, gdzie prze

siadywała jego matka królowa R y x a , której wygnanie całą niemal Polskę

nachyliło do zguby.

Po Lucyliuszu biskupie Wrocławskim wstępuje na stolicę Leonard I.

Lucilius, biskup Smogorzowski czyli Wrocławski, dręczony

przez czas niejaki podagrą, pb dziesięcioletnióm sprawowaniu urzędu bisku

piego umiera; pochowany w kościele Smogorzowskim. Po nim nastąpił

Leonard I, dziekan Sraogorzo ws*ki, Włoch, rodu szlachetnego, podczas

trwającego bezkrólewia w Polsce, za wstawieniem się Ryxy wdowy po

Mieczysławie królu Polskim naznaczony przez Benedykta IX pa

pieża, a poświęcony od Stefana arcybiskupa Gnieźnieńskiego.

Czescy książęta Bolesław ślepy i syn jego Oldrzych umierają. Po nich rządy

obejmuje Brzetysław syn Ddalryka zrodzony z kobiety wiejskiej: którego gdy

stryj Jaromir przez brata Oldrzycha wzroku pozbawiony przeciw Ursowiczom

poduszcza, od jednego z nich nędznie zabity ginie.

Bolesław książę Czeski, oślepiony przez Bolesława Chrobre

go I króla Polskiego, i syn jego Oldrzych, którego rzeczony król Bo

lesław z więzienia był uwolnił, pomarli. A gdy Jaromir, także od brata

swego Oldrzycha pozbawiony wzroku, dla ślepoty rządów objąć nie mógł,

posadził przeto na księstwie Cześkiem bratanka swego Br ze ty sława,

syna Oldrzycha, jak wyżej powiedzieliśmy urodzonego z wieśniaczki, prze

strzegając go i częstemi upominając namowy: „aby ród Wersowiczów,

„zawsze książętom Czeskim niewierny i nieprzyjazny, z których namowy

„i on i ojciec jego pozbawieni byli wzroku, starał się do szczętu wytępić

„i zagładzić." Tą krzywdą jeden z pomienionej rodziny, nazwiskiem Kochan,

szczególniej oburzony, upatrzywszy chwilę, gdy książę Jaromir wypróżniał

swój żołądek, i przez tylną część ciała ostrą ugodziwszy go dzidą, okrutnie

zamordował. A tak w przeciągu jednego roku, Bolesław książę Czeski

wraz z dwoma synami poszedł ze świata, a królowa Polska R y x a z synem
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jedynym Kazimierzem z królestwa Polskiego ustąpiła na wygnanie.

I zaprawdę rok ten zdał się dla królów Polskich i książąt Czeskich

bardzo nieszczęśliwym.

Rok Pański 108J.

W czasie bezkrólewia powstaje w Polsce straszliwa wojna domowa: chłopi

podnoszą oręż przeciw szlachcie, i wielkie w kraju robi się zamieszanie.

Po ustąpieniu z Polski Ryxy królowej Polskiej, wraz z synem

jej Kazimierzem, tlejące od dawna niezgody domowe poczęły się wzma

gać" i królestwo Polskie coraz większym zawichrzać nieładem. Wszystkie

stany poruszyły się do buntu, albo między sobą zwodziły niesnaski; zaraza

jakaś, rzekłbyś, uderzyła na cało królestwo Polskie, gdy ze wszech stron

wrzały zaburzenia i wojny. A naprzód między panami, starszyzną i rycerstwem

częste powstawały bójki, w których celniejsi wojownicy i szlachetni mężowie

wzajemnie się wytępiali; w ich miejsce występowały nikczemne tłuszcze nie

wolników, którzy ośmieleni bezkarnością wojen domowych, panów i rycerzów

pobitych żony i majętności zabierali, mordując dzieci, jeżeli się jakie pozo

stały, i tak na tych jako i innych szlachetnych niewiastach i paniach sprośne

nasycali chucie. A gdy im takie zbrodnie uchodziły bezkarnie (już bowiem

ani prawa nie obudzały grozy, ani starszyzna poszanowania) wnet zerwała się

niepoliczona czerń niewolników i chłopów opuszczających role i pługi, którzy

potóm obrawszy sobie przywódców, i chwyciwszy za oręż, rzucili się na szlachtę

i wszystkich uczciwych ludzi, a gdzie jeno mogli wziąć górę, szerzyli rzezie

i morderstwa , majątki pobitych zajmowali i rozrywali ; przeciw tym zaś,

których pokonać nie mogli, srożyli się z największą zaciętością, paląc ich

wsie, sioła i wszelkie przynależności. W owym też czasie nie oszczędzano

ani kościołów, ani rzeczy świętych, ani sług Bożych ; ręką bezbożną i święto-

kradzką łupiono najbogatsze i najznakomitsze świątynie, szarpano dobra ko

ścielne, a na kapłanach pastwiono się wymyślaniem najrozmaitszych katowni.

Jednych nożami albo dzidami przebijano, innym podrzynano gardła; innych,

jakby ofiary jakie, kamienowali owi ludzie bezbożni, co się byli wyrzekli nie

tylko wiary i religii, ale wszelkiego czucia i ludzkości. Uradzili nadto nie

którzy, aby wrócić do obrządków pogańskich i bałwochwalczych : zaczóm bez

prawie i niegodziwość zmieszały wszystkie rzeczy boskie i ludzkie; wiele

kościołów opuszczonych stało się łożyskami dzikich i drapieżnych zwierząt.

Zgiełk i wrzawa wojny domowej, szerząca się jakby plagą morową, tak przy-

tóm rozkołysała umysły, że we wszystkich częściach królestwa Polskiego
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bratnie przeciw sobie wymierzono oręże, i ztąd krwawe srożyły się rzezie, ztąd

pożogi i spustoszenia włości. Wszystkie drogi były niebezpieczne, gościńce

pełne łotrów i rozbójników. Ledwo znalazło się jakie miejsce wolne od zdra-

dziectwa i napaści: ptaki chyba same mogły przelatywać swobodnie po tym

kraju ojczystym tak morderczo zewsząd szarpanym. Wieśniacy też udręczeni

takiemi klęskami przez czas długi, porzuciwszy pługi i motyki, któremi w po

koju zwykli się byli zajmować, poszli na zbójkę i hultajstwo. Stała się więc

w rzeczypospolitej Polskiej najokropniejsza zmiana — kraj w tej zawierusze

wyludniony, przemokły krwią i zroszony łzami, pozbawiony mieszkańców, opu

szczony od synów, zawichrzony i skalany morderstwy, nie miał z nikąd obrony,

żadnego między swojemi wsparcia i pociechy. A gdy coraz więcej mnożyło się

bezprawia, same w domach swoich rodziny przeciw sobie powstawały, trapiły

się wzajemnemi klęskami i łotrowskiemi bójki. Wnet ukazały się kupy hul

tajskie zbirów i opryszków, z swenii na czele przywódzcami, którzy nie już

sąsiadów ale własnych spółziemian pustoszyli sioła, łupili zagrody, wydzierali

dobytki, podpalali domy, .zajmowali bydło, i wszelkich dopuszczali się niego-

dziwości. Kiedy potóni kraj cały w takim ponurzył się odmęcie, nie tylko

odleglejsze ale i bliższe części i samo jądro królestwa wnętrzną zawrzało

rozterką; a zwłaszcza ziemia Płocka, kędy Masła w, jeden ze szlachty,

królewski podczaszy, i samemu niegdyś Mieczysławowi królowi towarzysz

ulubiony, mienić się począł książęciem Płockim, której zbrodni powinien

był raczej w innych przestrzegać i słusznóm opierać się skarceniem. A tak

najznakomitsi panowie i dostojnicy Polscy w gniewnóm zaślepieniu nie wi

dzieli ani pojmowali, do jakiego posunęli się szaleństwa, ile nieszczęść i hańby

sobie samym ściągali, jak srodze przeciw ojczyźnie, własnym domom i rodzi

nom, przeciw Bogu nareszcie i wierze swojej grzeszyli, wypędzając Kazi

mierza, dziecię niewinne, które nie uczyniło nic złego. Dopiero później

zmiarkowawszy się poczęli żałować swego postępku , zbrodni, na którą snadno

się odważono, a snadniej ją jeszcze wykonano, ale która potćm ani modłami,

ani ofiarami, ani krwią własną, klęskami i upadkiem ojczyzny, i wieczystej

daniny hańbą nie dała się zmyć i odpokutować. Zawichrzenia domowe, rzezie,

zdradziectwa i rozboje rozgościły się w Polsce, zachwiały rzeczpospolitą jeszcze

ustawami Bolesława wielkiego nie dość utwierdzoną. Do klęsk i nieszczęść

krajowych przyłączyła się niemniej zgubna od domowej wojna z Czechami,

którzy wszelkiego rodzaju okrucieństwy gnębiąc królestwo Polskie, samo

już przez się lecące do zguby, usiłowali przyspieszyć upadek kraju.
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Rok Pański 108H.

Brzetysław książę Czeski w czasie wichrzących w Polsce zamieszek wtargnąw

szy do niej zbrojno, bierze przemocą Wrocław i Poznań, potem Gniezno i kościół

tameczny grabieżą pustoszy, i ciało Ś. Gaudentego arcybiskupa zamiast ciała

S. Wojciecha, tudzież pięciu braci Męczenników zwłoki, wraz z wszystkiemi

skarbami kościoła i mnogą zdobyczą uprowadza.

Brzetysław książę Czeski, widząc królestwo Polskie wojną do

mową, i gorzej nawet, bo zapamiętałością szlachty i gminu szarpanym i roz

rywanym, a od swego króla i pana opuszczonćm, postanowił na nie jak na

zdobycz gotową uderzyć1, i większe jeszcze zwalić" klęski, w przekonaniu, że

mu żadnego nie stawi oporu. Pobudzała go do tego nie tylko pamięć krzywdy,

którą był Bolesław król Polski wyrządził dziadowi jego Bolesławowi

książęciu Czeskiemu pozbawieniem go wzroku, ale nadto zazdrość i niena

wiść, i żądza przewrotna opanowania albo przynajmniej wywrócenia obcego

królestwa. Zebrawszy więc zbrojne tłumy szlachty i chłopów, wkracza do Pol

ski, i miasta jej zamożniejsze i większe, jako to Wrocław, Poznań,

tudzież drobne miasteczka, wsie i włości, które w pożarze wojny domowej

jeszcze ocalały, grabieżą pustoszy i pali. Postąpiwszy nakoniec pod Gnie

zno, stolicę Polski, ani położeniem ani sztuką warowne, a do tego pozba

wione obrony, z łatwością je zdobywa: a gdy w mieście tak znakomitym

i sławnóm nie znalazł u szlachty zdobyczy łakomstwu swemu odpowiedniej,

jaką sobie zakładał, nikt bowiem w nióm nie pozostał, prócz podłych nie

wolników, zapalony chciwością postanawia złupić i obedrzeć kościoły. Ale Bóg

Wszechmogący raczył tu pokazać moc swoję, i zesłać cud widomy w obronie,

aby miejsce święte nie utraciło swego największego i najznakomitszej wartości

skarbu, i aby dał poznać, jak wielkiej świętokradztwa zbrodni bezbożny i po

gański *Br zety sław chciał się dopuścić. Gdy bowiem sam książę Brze

tysław do kościoła katedralnego Gnieźnieńskiego Ś. Maryi, który

złupić postanowił, wchodzi, na samym zaraz wstępie, u progu, i jego i wszystko

rycerstwo i całą tłuszczę zbrojną dotknęła ślepota i otrętwienie ciała, które

ich dłużej jak trzy dni wstrzymywało, ile kroć usiłowali wedrzeć się do ko

ścioła i łupić miejsce święte. A tymczasem, w ciągu owych trzech dni, za

łaską Baranka Bożego, który przepuścił wprawdzie na Polskę chłostę, nie

dozwolił jej przecież do ostatka upaśdź, kilku z pozostałych kapłanów kościoła

Gnieźnieńskiego, (inni bowiem przerażeni zgiełkiem wojennym rozbiegli

się) ciało Ś. Wojciecha biskupa i męczennika, w tym kościele złożone,

przewidując, iż je Czesi zechcą zabrać, unoszą z miejsca, gdzie przez wiele
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lat, jak powszechnie było wiadomo, spoczywało, i przechowują w ustronku

niepozornym, potrząsnąwszy je z wierzchu i przysypawszy żwirem. W one

także dni Br zety sław książę Czeski nakazał w całej okolicy szerzyć

spustoszenia i chłopstwo zajmować w niewolą, tusząc, że gdy rzeczpospolitą

Polską, wojnami domowemi skołataną, do reszty swym orężem wyniszczy,

Czeskie księstwo stanie się potężniejszym. Już ślepota i otrętwienie człon

ków przez trzy dni trwające odstręczały Czechów i książęcia ich Brze-

tysława od zamierzonego łupieztwa świątyni ; uznawszy słusznie cud i karę

Boską nad sobą, i pojąwszy w całej wielkości zbrodnię świętokradztwa, której

się dopuścić chcieli, odstąpili od swego przedsięwzięcia. Ale S e w e r u s biskup

Praski, który się był wmieszał do tej wojny niesprawiedliwej, obecny na ów

czas w Gnieźnie, poduszczał i zapalał Czechów, dość już skłonnych do

lotrostwa i grabieży, aby zamiar swój zbrodniczy wykonali, twierdząc, że

owo otrętwienie i ślepota nie były karą wymierzoną za chęć złupienia ko

ścioła Gnieźnieńskiego, ale za dawne ich przestępstwa i zbrodnie prze

ciw wierze katolickiej, za niedozwolone związki małżeńskie i popełniane za

bójstwa, za cudzołóstwo, pijaństwo, gwałcenie dni niedzielnych i świątecznych

wymuszaną od poddanych robocizną, za grzechy wszeteczeństwa , grzebanie

zmarłych po miejscach niepoświęconych, a pomijanie kościołów i sinętarzy,

łupienie świątyń, uciskanie ubogich i wydawanie wyroków niesprawiedliwych.

Dla oczyszczenia się z takowych grzechów, Sewerus biskup Praski na

kazuje książęciu i Czechom post trzechdniowy. Po którego dopełnieniu,

obowiązują się przysięgą porzucić te sprośne występki, któremi się dotąd ka

lali. A potóm wpadłszy do kościoła Gnieźnieńskiego, gdy im już ślepota

jak wprzódy nie przeszkadzała, z łakomą chciwością i nieukróconóra rąk dra-

piestwem rzucają się na wszelakie świętości, i rozrywają między siebie sprzęty

kościelne, pełni przekonania i wiary, że Bóg sprzyja ich sprawie. Przytrzy

mawszy potóm kapłanów kościoła Gnieźnieńskiego, którzy przy nim byli

pozostali, nie już obelgami tylko i męczeństwem, ale najhojniejszemi nawet

obietnicami nagabają, aby pokazali, w którem miejscu ciało Ś.Wojciecha

biskupa i męczennika było zachowane. Oni zręcznego i przebiegłego używszy

podstępu, ukazują im zwłoki Gaudentego arcybiskupa Gnieźnieńskiego,

brata Ś. Wojciecha, udając, że to było ciało tegoż Świętego. Czesi zaraz

temu uwierzyli, gdy i grobowca i miejsca okazałość, i godła ozdób biskupich,

któremi przyodziane było ciało Gaudentego, świadczyły za ich zeznaniem.

Zabierają więc Czesi zwłoki Gaudentego z niezmierną radością, w prze

konaniu, że dostali do rąk ciało Ś. Wojciecha męczennika tryumfują;

i pieśniami swemi napełniają kościół Gnieźnieński. Potóm uroczyście

i z wielką okazałością wyprowadzają je z kościoła i do swego obozu przeno

szą. Które-to podejście uwiodło Czechów, jak wierzyć można, z dopuszczę
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nia i sprawiedliwego wyroku Boga. Ci bowiem, którzy mężowi Bożemu i swemu

biskupowi za życia rozliczne wyrządzali krzywdy i zniewagi, którzy go po

dwa kroć' ze stolicy biskupiej sromotnie wygnali, a z nienawiści ku niemu

braci jego i wszystkę rodzinę najokrutniej wymordowali — kiedy przeciwnie

Polacy z uczciwością go do siebie przyjęli, jego upomnień zbawiennych słu

chali, ciało jego święte z Prus sprowadzili — ci mówię mężobójcy wyrokiem

Bożym uznani zostali za niegodnych pozyskania takiej zdobyczy. I sam nawet

Święty nie dopuścił, iżby kości jego miały być przeniesione do narodu od-

stępców, którzy go i obecnego między sobą i w oddaleniu z bracią i rodem

całym najsrożej jak tylko mogli prześladowali, usiłując z największą zaciętością

zgubić go, zgładzić i zetrzeć z imieniem. A jako za życia brzydził się ich

społeczeństwem, uciekając od ich stolicy, tak nie dozwolił, aby i ciało jego

spoczęło między nimi, i żeby z Polski miało być do Czech przepro

wadzone.

Potem Brzetysław książę Czeski kazał zabierać inne świętości, a

przedewszystkiem zwłoki pięciu braci męczenników, to jest, Jana, Bene

dykta, Izaaka, Mateusza i Krystyna, o których powiedzieliśmy, że

za Bolesława I, króla Polskiego, w miejscu gdzie teraz leży miasteczko

Kazimierz, prowadzili w najostrzejszej surowości życie pustelnicze, a potem

zostali umęczeni, a z miejsca w którym ich umęczono król Bolesław prze-

. niósł ich zwłoki do Gniezna. Niemniej wizerunek Ukrzyżowanego, który

Bolesław I kazał był zrobić z szczerego złota, mający trzysta funtów wagi,

to jest trzy razy tyle, ile zaważyło jego ciało. Potem trzy płyty (tabulae)

któremi wielki ołtarz był ozdobiony, lśnące zlotem, kamieniami drogiemi

i rozmaitemi klejnoty, a darowane przez tegoż króla Polskiego Bole

sława. Inne także kościoła Gnieźnieńskiego sprzęty, naczynia i kosz

towności zabiera, i bezbożną ręką obnaża kościół z rozlicznych świętości

i ozdób. Na tern jeszcze nie przestawszy, zdejmuje dzwony ogromne, słynne

osobliwszą wartością i dźwiękiem; i z tą wszystką grabieżą, mnóstwem tu

dzież wieśniactwa obojej płci poimanego w niewolą, wraca do Czech, i przy

bywa szczęśliwie w przeddzień Ś. Bartłomieja do Pragi, kędy składa

i w kościele katedralnym umieszcza zdobycz świętą; brańców zaś Polskich,

między któremi widziano kapłanów i sługi Boże (taka bowiem była sro-

gość Czechów, że ręką świętokradzką targnęli się nawet na pomazańców

Bożych), kazał rozprowadzić i porozdzielać po osadach. Ciało Ś.Krystyna,

jednego z pięciu braci, na prośby i nalegania Morawców, darował kościo

łowi Ołoinunieckiemu, nie mającemu jeszcze godności katedry; i dotąd

jeszcze ciało to pod blachami srebrnozlotemi w tym kościele spoczywa, i ka

tedra Ołoinuniecka szczyci się jego wezwaniem i imieniem.
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Ś. Stefan król Węgierski umiera. Po nim wstępuje na stolicę Piotr syn książęcia

Burgundyi, pierwszy na tronie Węgierskim król cudzoziemskiego rodu.

Stefan błogosławiony król W ę g i e r s k i, albo właściwiej mówiąc Pan-

noóski, przeczuwając swój zgon bliski, a widząc się wdowcem i bezdzie

tnym, umyślił za życia swego rozporządzić królestwem Węgierskióra, ażeby

je ochronić od rozerwania wewnętrznego i wojny domowej. Tym celem posyła

do Nitry po Wazula, syna swojego stryja Michała, którego był król

Stefan dla poskromienia jego pychy w uczciwem trzymał więzieniu: tego

bowiem po sobie na królestwie Węgierskióm posadzić zamierzył. Żona

zaś Ś. Stefana, królowa Gizella (Gisla), córka Wilhelma książęcia

Burgundzkiego, a jak niektórzy twierdzą, siostra cesarza Henryka,

pragnąc zniweczyć postanowienie męża swojego, i wynieść na królestwo Wę

gierskie brata swego przyrodniego Piotra, po jednym ojcu ale z innej

matki, to jest rodzonej siostry króla Ś. Stefana (który jako siostrzeniec

królewski od kilku lat. na dworze tegoż króla przebywał, a którego król

Stefan z Wenecyi sprowadziwszy uczynił był głową rycerstwa, królowa

zaś Gizella swoim wpływem zjednała mu przychylność wielu Węgrów)

każe W a z u 1 o w i wyłupić oczy , obciąć uszy , całe ciało pokaleczyć

i poszpecić, aby go tym sposobem podać w ohydę. Ś. Stefan król Wę

gierski, gdy się o tóm nieszczęściu dowiedział, z zbytecznego żalu wpadł

szy w gorączkę, umarł w Budzie dnia 15 Września, to jest w przeddzień

Wniebowzięcia N. Panny, po czterdziestu sześciu latach panowania na stolicy

Węgier. Zwłoki jego przewieziono do Białogrodu (Alba Reg a lis)

gdzie je wśród łez rzewnych całego narodu Węgierskiego pochowano.

A Bóg miłosierny raczył uwielbić jego cnoty dozwalając mu czynienia na

chorych wielu cudów; które gdy się coraz więcej rozsławiać poczęły, błogo

sławiony król Stefan wpisany i policzony został w poczet Świętych. Po do

pełnieniu żałobnego obchodu, i oddaniu czci należnej zwłokom Świętego Ste

fana, za staraniem króhwej Gizelli i barona Węgierskiego Budy, który

na ów czas wielką miał wziętość między Węgrami, gdy nie było nikogo

do berła ze krwi królewskiej (synowie bowiem Władysława Łysego,

Andrzej, Bela i Lewenta, w Polsce siedzieli na wygnaniu, Michała

zaś synowie byli kalekami), Piotr, syn Wilhelma, a siostrzeniec Ś. Ste

fana, obrany został królem i koronowany w Białogrodzie przez arcy

biskupa Strygońskiego i innych biskupów, za zgodą wszystkich Węgier

skich panów. On-to pierwszy miał być w W e g r z e c h królem cudzoziemskim.

I. Długosz. Dzioje Poliki. SU. 1L 89
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Kroniki zaś Węgierskie utrzymują, że nie z Burgundzkiego ale

z Niemieckiego pochodził rodu, a Ś. Zygmunta króla Burgundyi

rodzonym był bratankiem.

Ryxa królowa Polska syna swego Kazimierza do Paryża na nauki posyła.

Ryxa królowa Polska, pragnąc syna swego Kazimierza większemi

nad przyrodzone ozdobić cnót i nauk zaletami, gdy już sama w Niemczech

osiadła, posyła go do Paryża na nauki, przydawszy mu uczciwe sługi i do

zorcę, i zaopatrzywszy go w pieniądze i potrzebne zasoby. Ten żywiąc w so

bie od lat młodocianych popęd do cnoty, a pojmując, że cnota w czynach

objawiać się powinna, nie dlatego tylko się uczył i karmił umiejętnością,

ażeby coś wiedział, ale iżby wiedzę swoję sprawami i obyczajami wyświecał,

i nie sobie samemu ale i drugim umiał być pożytecznym.

Kazimierz, syn Mieczysława króla Polskiego, przebywając w Paryżu na naukach,

wstępuje do klasztoru Kluniackiego , przyczem swój ród i pochodzenie chowa

w tajemnicy, i postanawia we Francyi prowadzić życie mnisze.

Kiedy w ten sposób Kazimierz, syn króla Polskiego Mieczy

sława, którego zwano także Karolem, korzystając z hojnych nakładów

matki, królowej Ryxy, przez całe dwa lata do nauk się przykładał, i wielu

rówienników swoich dowcipem, umiejętnością, i zewnętrzną obyczajów ogładą

przewyższał, począł u wszystkich urastać w wziętość i głośnej nabywać sławy.

Był bowiem postaci urodnej, wzrostu wysokiego, budowy na podziw silnej;

przyczóm zachował całą żywość uczuć, czerstwe i kwitnące zdrowie. Dobre

obyczaje i cnoty, równie jak nauki, były dla niego roskoszą. Obawiając się

zaś, żeby kiedy urodzenie jego i przygody życia, które aż dotąd przezorną

i zręczną pokrywał zasłoną, nie wyjawiły się przed światem, nie raz wytrzy

mywał av duszy skryte a dręczące walki, niepewny i wahający się z ostate

cznym postanowieniem, czyli miał wrócić do ojczyzny, czy pozostać w Niem

czech albo we Francyi; obrać-li stan rycerski albo duchowny : o czćm

długo i troskliwie rozmyślał. Ilekroć bowiem z wrodzonego uczucia przywiódł

sobie na pamięć ojczyznę i żywą do niej zatęsknił miłością, cofały i odstrę

czały myśl jego doznane krzywdy wygnania, stan smutny i spustoszenie kró-

lestAva po zawieruchach wojny domowej i obcych napaściach, niechętne i za

wzięte przeciw niemu panów Polskich umysły i ich odstępstwo, niepewność

wreszcie, czyliby był przyjęty lub odrzucony, i zagniewanej na Polskę rady
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i podmowy matki, która mu ciągle ten zamysł odradzała. Kiedy zaś posta

nawiał osiąśdź w Niemczech albo we Francy i, zaraz stawały mu w my

śli obelżywe wyrzuty i upokarzające z ust nieprzyjaciół nazwisko wygnańca.

Strudzony taką walką, żeby uniknąć wszelkiej niesławy, zatrzeć doznane znie

wagi, a dostąpić chwały i szczęśliwości królestwa Bożego, umyślił wstąpić do

klasztoru i w ścisłym zakonie Chrystusowi służyć. Takie uczyniwszy posta

nowienie, jako środek do wyjścia z wszelakich trudności, udaje się z Fran-

cyi do Włoch, do Ś. Romualda, który pod ów czas słynął wielką

świątobliwością. Darowawszy mu bardzo pięknego konia, ' którego był wziął

z sobą z Polski, wyznaje przed nim z ufnością, kim był, jakiego rodu,

jakiej krwi i godności, jakich wreszcie doznał przygód, i czego nadal pragnął.

Prosi go o potwierdzenie swego zamiaru; a otrzymawszy z rąk jego szatę

zakonną, wraca do Francy i, i za zezwoleniem matki, królowej Ryxy,

wstępuje do klasztoru Ś. Benedykta, zwanego Kluniackim, a słynnego

wtedy wielką liczbą zakonników. Tam więc utaiwszy świetność swego znaczenia

i rodu, postrzyżony na mnicha i przyodziany w szatę Ś. Benedykta, po

stanowił ukrywać się na zawsze, i z całą ostrością zakonnego życia, jaką to

miejsce na ów czas słynęło, w ślubach czystości i pobożności poświęcać się

służbie Bożej. Rzeczony klasztor Kluniacki tak hojnym od królów Fran

cuskich opatrzony jest posagiem, i takióm napełniony mnóstwem zakonników,

iż ciągle miewa po dwunastu przeorów, i tyleż zgromadzeń zakonnych pod

ich zwierzchnością i zarządem stojących, trzynastego zaś ma opata.

Jarosław książę Ruski łupi Mazowsze i ogromną; zdobycz bezkarnie uprowadza.

Jarosław książę Ruski, widząc Polskę wojnami wewnątrz i ze

wnątrz zatrudnioną i z sił prawie wyzutą, zbiera znaczne wojsko, i dwiema

drogami, lądem i wodą najeżdża Mazowsze, które ogniem i grabieżą pu

stoszy, a zagarnąwszy wielką liczbę ludzi obojej płci w niewolą, na R u ś

powraca.

Fo Bossucie arcybiskupie Gnieźnieńskim wstępuje na stolicę Stefan I.

W czasie tych niepowodzeń krajowych, wojen domowych i zewnętrznych,

które na Polskę sprawiedliwą od Boga zesłane były karą, Bossuta arcy

biskup Gnieźnieński, mąż prawy i świątobliwy, nie ustawał dniem i nocą

w żalu, płaczach i narzekaniach, które były jego chlebem powszednim, a

któremi • strawiony i po męczeńsku znękany wyzionął nakonicc ducha, stę
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sknionego już w tym ziemskim pobycie. Pochowano go w kościele Gnie

źnieńskim. Po nim nastąpił Stefan I, w czasie bezkrólewia naznaczony

od Leona VIII papieża: mąż szlachetnego rodu, z domu i rodziny Po-

bog (Pobodze), mający za herb podkowę białą przewróconą, z krzyżem

stojącym na zaokrągleniu podkowy, w polu czerwonem ; rodem i pochodzeniem

Polak.



JANA DŁUGOSZA

DZIEJÓW POLSKICH

KSIĘGA TRZECIA.

Rok Pański lOSO.

Stefan arcybiskup Gnieźnieński wysyła posłów do Rzymu z użaleniem się na

złupienie kościoła Gnieźnieńskiego. Książę Brzetysław i Sewerus biskup Praski,

pozwani od stolicy, obiecują na pozór przez swoich posłów wszystko powrócić;

ale potem z powodu rozerwania Kościoła i powszechnego zamętu, gdy papież

wyroku swego nie przywodził do skutku, nic nie zostało zwrócone.

Stroskany i do żywego tknięty Stefan I, arcybiskup Gnieźnieński, na

stępca Bossuty, srogióui i straszliwym kościoła Gnieźnieńskiego złu-

pieniem, którego się dopuścił Brzetysław książę Czeski i jego wojsko,

zabierając i uprowadzając do Czech rzeczy święte i Bogu ofiarowane ; po na

radzeniu się z Rachel i nem biskupem Krakowskim i innymi biskupami

Polskimi, wysyła poselstwo mężów znakomitych do R z y m u z żałobą prze

ciw Brzetys lawowi i Czechom, o popełnidhe świętokradztwo. Którzy

gdy do Rzymu przybyli, i u papieża Benedykta IX uzyskawszy posłucha

nie przełożyli w wiernej opowieści bezbożne Brzetysława i Czechów

zbrodnie, gwałt świętokradztwa popełniony przeciw Bogu i jego Świętym, łu

pież kościołów i świętości, pomordowanie i zabranie w niewolą wiernych wy

znawców, i grabież powszechną; gdy nadto oznajmili, że Sewerus biskup

Praski tych wszystkich czynów świętokradzkich nie tylko był uczestnikiem,

ale nawet głównym sprawcą i przewodcą : papież, sprawiedliwie niemi oburzo

ny, długą miał z kardynałami i innymi na ów czas w Rzymie obecnymi

prałatami naradę. Wszyscy jednozgodnie osądzili, że zbrodnię tak sromotną,
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«

jakiej się przeciw kościołowi Gnieźnieńskiemu dopuszczono, należało skarcić

orężem duchownym: różne atoli były zdania co do rodzaju mającej się wy

mierzyć kary. Jedni chcieli, ażeby Brzetysława pozbawić książęcej godno

ści i wyłączyć z społeczeństwa wiernych ; inni, żeby go na trzechletnie wska

zać wygnanie, biskupa zaś Praskiego Sewera złożyć z stolicy biskupiej i

wepchnąć do klasztoru na pokutę dożywotnią za tak wielkie zbrodnie. Inni

wreszcie doradzali, ażeby na książęcia Czeskiego Brzetysława i Sewera

biskupa Praskiego rzucić klątwę, póty trwać mającą, pókiby wszystkiej

grabieży świętej nie zwrócili. I ten ostatni wyrok, jako łagodniejszy i najle

piej złemu zaradzający, od wszystkich był przyjęty. Ponieważ jednak Stolica

Apostolska bez wysłuchania drugiej strony wyroków swoich wydawać nie zwy

kła, wystosowano osobiste pozwy do książęcia Brzetysława i Sewera bi

skupa Praskiego: których posłannicy gdy do Rzymu przybyli, i w obronie

zbrodni świętokradztwa przed papieżem wprowadzili sprawę, w ten sposób

obstawali za książęciem Brzetysławem i Sewerem biskupem: „że czy-

„nu, o który ich kościół Polski oskarżał, nie dopuścili się bynajmniej w my-

„śli zuchwałej i świętokradzkiej, ale że kości Świętych i inne kościelne rzeczy

„z pobożności i 'czci ku nim , acz może nierozsądnej , zabrali z Gniezna

„i do Pragi powieźli: rozumiał bowiem książę Brzetysław i naród Cze

rski, że słusznie zabrał te łupy, prawem wojny toczonej z Polakami."

Papież zgromiwszy posłów, wyłożył im: „że wymówka ta była nierozsądna

„i szalona, gdy w najsprawiedliwszej nawet wojnie nie godziło się kościołów

„Bożych odzierać z ich świętości i rzeczy Bogu należących, ani kości Świę

tych ruszać z miejsc religijnych, bez wyraźnego rozkazu i pozwolenia Stoli-

„cy Apostolskiej : wojny bowiem wydają się ludziom, a nie Świętym Pańskim

„i rzeczom religijnym. Niechaj zatem (rzekł) wszystkie świętości wydarte ko

ściołowi Gnieźnieńskiemu i innym Polskim kościołom zwrócą; albo

„niech wiedzą, że książę Brzetysław i biskup Praski Sewerus od Sto-

„licy Apostolskiej będą wyklęci." Posłowie Czescy w imieniu książęcia i bi

skupa przyrzekłszy zwrócić wszystkie łupy zabrane, kładą z ich strony naj

uroczystsze zaręczenie, i szerokiemi słowy upewniają: „że równie książę jak

„i biskup z wszelką uległością i pokorą wyrokowi Stolicy uczynią zadosyć."

Z takiem przyrzeczeniem i zobowiązaniem odprawiwszy poselstwo mężowie Cze

scy, zachodzą kryjomo na wielu kardynałów hojnemi darami i obietnicami,

„aby wyrok Apostolski, nakazujący zwrócenie rzeczy świętych kościołowi

„Gnieźnieńskiemu, radą i wpływem swoim usiłowali zniweczyć, albo

„gdyby to się nie udało, pod jakiemikolwiek pozorami wykonanie jego wstrzy

mali." Ujęci kardynałowie prośbami i upominkami, nie tylko sami zwolnieli

w surowości swojej przeciw książęciu świętokradzcy i biskupowi, ale i papieża

potrafili skłonić do pobłażania. „Nie przystoi (mówili) powadze Stolicy Apo
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„stolskiej, żeby książęcia Czeskiego, który przez posły swoje oświadcza,

„że wszystko co nieprawnie zabrał powróci, a nadto przyrzeka uległość" i po

słuszeństwo Stolicy, rózgą karcić Apostolską, i gotowego do wypełnienia roz

kazów wystawiać na publiczną ohydę, by snadź obrażony niesłusznie spra

wiedliwym nie zgrzeszył odporem." Wrzały pod ów czas wielostronne spory

między wdziercami ubiegającemi się o Stolicę Rzymską. Biskup bowiem

Sabiński, który się mienił Sylwestrem, i Jan archiprezbiter kościoła

Ś. Jana za bramą Latyńską, pod imieniem Grzegorza VI, przy

właszczali sobie wbrew Benedyktowi IX papiestwo. Ztąd namowy kardy

nałów, odradzających papieżowi pogróżkę kary kościelnej uchwaloną przeciw

książęciu Czeskiemu, z łatwością znalazły do niego przystęp; a wymierzenie

Polakom sprawiedliwości , wśród takiego rozerwania i zatargów o władzę

papieską, wstrzymane, nie przyszło już do skutku, zwłaszcza że i biskupi

Polscy przestali się o nie dopominać z przyczyny wojny domowej, która we

wnątrz trapiła Polskę.

Rok PaiUki 1040.

W powszechnem zawichrzeniu kraju, część mieszkańców chroni się z swemi

dobytkami do lasów i miejsc bagnistych, część do ziemi Płockiej za Wisłę,

gdzie Hasław, niegdy cześnik na dworze króla Polskiego Mieczysława, przemocą

przywłaszczył sobie był panowanie.

Królestwo Polskie, niegdyś kwitnące i sławne, a potóm znękane i uci

śnione brzemieniem rozlicznych nieszczęść, klęskami wewnętrznych i zewnętrz

nych wojen, już do takiego przyszło osłabienia, takiej niedoli, że po wymor

dowaniu albo pognaniu w niewolą najwybrańszych rycerzy i obywateli, nie

było w niej nic widać okrom gruzów i spustoszenia. Rzadko już gdzie poka

zywały się wsie i miasteczka, których mieszkańcy i osadnicy albo wyginęli

do szczętu, albo się w popłochu rozpierzchli; a i te w perzynę obrócone,

bądź na pół zgorzałe, odarte i w zwaliska zalegle. Zaniechano uprawy roli,

kupcy powynosili się za granicę , targi nie były uczęszczane — wszystko po

padło w ruinę — żadna część rzeczypospolitej nie ocalała w tej zawierusze

nieszczęść powszechnych ; jedne bowiem rzeziami wyludnione, drugie do zagła

dy popchnięte, inne z sił wyczerpane, zeszpecone klęskami, albo na cudzą

własność były zajęte. Narody bowiem sąsiednie i okoliczne szarpały bezkarnie

i trapiły Polskę napadami, lupieztwy i zabory, bądź podbijały i ujarzmiały

jej ziemie prawem wydzierstwa i przemocy. W tej dopiero ostateczności, w tym

odmęcie przygód poznano, że w każdej rzeczypospolitej obecność panującego

jest nadewszystko potrzebna, a jego oddalenie wielkie na kraj sprowadza kię
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ski. Spełniły się we wszystkiem proroctwa Bolesława Chrobrego, pier

wszego króla Polskiego, który umierając przepowiedział : „że Polska z wła-

„snej winy skołatana będzie wojnami i poszarpana od narodów." Wśród tylu

jednak i taką nawałą bijących na Polskę nieszczęść, to jedno było jej ra

tunkiem i ucieczką, że znaczna część mieszkańców chroniła się w miejsca ba

gniste, między leśne brody i zatopy, dzikim zwierzętom ledwo dostępne,

w których swoje bydło i statki przechowywali. Inni, sprzykrzywszy sobie usta

wiczne w kraju grabieże i wojny, w mniemaniu, że te klęski coraz więcej

wsflnagać się będą, wynosili się z dziećmi i dobytkami swemi do krajów za

Wisłą ku Eusi i Litwie położonych, rozumiejąc, że przebywszy rzekę

ujdą grożącego niebezpieczeństwa. A że ziemia Płocka od zawichrzeń wewnętrz

nych mniej niż inne ucierpiała, liczne zatóm tłumy ' uciekających do niej się

garnęły, jakby do obronnej jakiej warowni. Był na ów czas między panami

Płockimi mąż pewien, śmiałego i wyniosłego umysłu, nazwiskiem Mas ław,

niegdy Mieczysława króla Polskiego cześnik, który później ziemię tę swo-

jćni nazwał imieniem. Ten celując nad innych rodem i zdolnościami, że nadto

głównym był sprawcą wygnania królowej R y x y z synem jej Kazimierzem,

snadno w odmęcie powszechnej zamieszki uchwycił władzę najwyższą, przy

wdział purpurę, i wszystkich ziemi tej mieszkańców, częścią obojętnych, czę

ścią przychylnych jego sprawie, uczynił się książęciem. Używszy z razu na

mowy i zachęty, a potóm ująwszy serca naprawieniem tego co było zepsowanóm,

przywłaszczył sobie zwierzchnictwo i panowanie. Przyciągnąwszy wreszcie do

siebie tych wszystkich, którzy uganiali się za zdobyczami i grabieżą, albo pa

łali żądzą wyniesienia się i powiększenia swej władzy, wkrótce u Połoczan

zjednał sobie powagę i wziętość. Przebiegły w czynach i w mowie, i do po

dejść chytrych sprawny, złudziwszy umysły czczemi obietnicami, tyle dokazał,

że go uznano książęciem i panem. Nie trudnoć pod ów czas było ogarnąć

najwyższą władzę, gdy wszyscy w rozpaczy zwątpili już o rządzie, i pragnęli,

aby ktokolwiek użyczył im ratunku i opieki, i gdy wszystko królestwo, we

wnątrz i zewnątrz klęskami uciśnione i rozerwane, stało się pastwą łupieżców.

Bowiem zapalił się był gniewem Najwyższy, i nie chciał dłużej cierpieć Po

laków zbrodni, które go wywoływały; dopuścił więc, aby ich chwała, którą

dotąd utrzymywał, ściemniała i upadła. Zawistne jakieś losy, albo lepiej mó

wiąc, własne Polaków przewinienia i grzechy to sprawiły, że rzeczpospolita

wzniesiona do szczytu wielkości, prędzej jeszcze niżeli wzrosła, strąconą zo

stała na ostatni stopień poniżenia.
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Panowie Polscy, tknięci nieszczęściami ojczyzny, postanawiają przywołać z za

granicy Kazimierza. Wyprawieni posłowie do matki, dowiedziawszy się, że zo

stał mnichem, udają się do Francyi, gdzie go zastają dyakonem i jnż ślubami

zakonnemi związanym. Opat miejscowy odsyła ich do Rzymu , dla wyjednania

mu u papieża powrotu do kraju.

Wszyscy panowie i dostojnicy Polscy odstąpili z rozpaczą rzeczypospo-

litąj, i niezdolni trafić żadnej skutecznej rady, pozamykawszy się po zamkach,

miejscach bagnistych i niedostępnych, oczekiwali co chwila upadku ojczyzny

i swej własnej zagłady. A gdy w ten sposób Polska, skołatana od we

wnętrznych i zewnętrznych nieprzyjaciół, do ostatniej prawie chyliła się zgu

by, gdy wszystkimi w popłochu miotała jakby burza gwałtowna; światło ja

kieś, niby z nieba spuszczone, zawitało do serc nowym promieniem pociechy.

Biskupi bowiem i panowie Polscy, pragnąc ocalić- szczupłe i z życia niemal

wyzute szczątki królestwa, w częstych między sobą naradach i pomówieniach

układali , jakiemiby środkami rzeczpospolitą do dawnego stanu przywrócić

można. Ale chociaż wszyscy zgadzali się na to, że bez króla i zwierzchniego

władcy niepodobna ani złego usunąć, ani królestwa do należytego przywieśdź

składu i porządku, różnili się przecież w zdaniach co do wyboru pana. Nie

którzy chcieli, żeby z pomiędzy książąt sąsiednich albo z rycerstwa wybrać

króla. Ale i to zdanie odrzucono , jako pociągające za sobą wiele trudności;

obawiano się bowiem, że gdyby którego z książąt obrano, a ten nie przyjął władzy,

państwo doznałoby pogardy; a gdyby z pomiędzy rodaków, doznałoby niechęci

i zawiści. Inni radzili szukać wygnanego z kraju i tułającego się u obcych

tronu następcy, królewica Kazimierza, i usiłować wszelkiemi sposoby skło

nić go do przyjęcia rządów. Pewną albowiem było rzeczą, że dopóki on żył,

żaden ślachetnie myślący i rozsądny książę nie chciałby panować w królestwie

Polakiem, tak zwłaszcza zwichnionóm i rozerwanćm. Ani godziło się lekce

ważyć potomka królewskiego rodu, któremu słusznie należało dziedzictwo i na

stępstwo : owszem , można się było spodziewać w Kazimierz u świetnych

przymiotów dziada. Uważano zgoła, że nie było innego książęcia, któryby

zdołał snadniej i podźwignąć królestwo, i do dawnej przywrócić całości; że nie

słusznością byłoby zapominać o dobrodziejstwach, które Bolesław Wielki,

pierwszy król Polski, narodowi i ojczyźnie wyświadczył, i wnuka jego pozba- s

wiać królestwa, któremu on cnotą i dzielnością swoją pierwszy uzyskał ko

ronę. To zdanie gdy od wszystkich przyjęte zostało z upodobaniem, a pano-

Avie jednomyślnie zgodzili się na to, że królestwo Polskie nie może inaczej

wrócić do swego stanu dawnego i powagi, jedno gdy król Kazimierz

J. Dlngosz. Dzieje Polski. Ks. IIL 30
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powróci; po wielu naradach i rozmysłach, zwaśnieniach i walkach, postano

wiono w ten sposób położyć' koniec bezczynności i Avzajemne uśmierzyć" nie

chęci, aby przez posłów wspólnemi głosy wybranych ofiarować' koronę Kazi

mierzowi, który sam jeden zdawał się godnym panowania. Jego Bóg

Wszechmocny w swóra zagniewaniu nie wypuścił z swojej łaski — jego jak

słabą iskierkę zachować chciał do wskrzeszenia dawnej Polaków chwały.

Gdy więc biskupi i wojewodowie, do których-to dwóch stanów, t. j. świeckie

go i duchownego, należała u Polaków piecza o rzeczypospolitej, i niektó

rzy inni acz w szczupłej liczbie panowie, zebrali się powtórnie do stolicy

Gniezna, Stefan arcybiskup Gnieźnieński temi słowy radę zagaił:

„Nie potrzeba podobno, dostojni panowie, rozwodzić się nad tóm, w jakim

„stanie jest dzisiaj rzecz publiczna. Znacie dobrze wraz ze mną nieszczęścia

„nasze i niebezpieczeństwa, które do tego przyszły kresu, że chcąc ocalić

„rzeczpospolitą, trzeba nam z troskliwą starannością szukać w oddalonych i

„nieznanych krajach wygnanego Kazimierza, przełożyć mu prośby nasze

„i nakłonić do powrotu wygnańca, któregośmy niesprawiedliwio potępili za

„przewinienia matki, bez względu na jego wiek młodociany i niewinny." Gdy

arcybiskup przestał mówić, rozbierano potem rozmaite rady i środki; a lubo

wielu doradzało nowego obrać króla, inni mianować chcieli rządcę królestwa,

i nie było w tej mierze zgody między panami i biskupy; żaden jednak zba-

wienniejszy nie nastręczał się środek do spiesznego zaradzenia obecnym i przy

szłym klęskom, nad ten jeden: aby wyszukać Kazimierza królewica i na

stępcę wygnanego z kraju, a znalazłszy go i sprowadziwszy, powierzyć się

jego rządom i opiece; za jego bowiem powrotem uśmierzyć się miały wszel

kie swawole, zatargi i rozruchy; wszelkie nawałności wewnątrz i zewnątrz

królestwa. Przedewszystkićm zaś przeprosić go i przebłagać, że wraz z matką,

z powodu krzywdzących i nieznośnych jej postępków, tak haniebnie go wygna

no, jako umysły ludzkie skore bywają do pobłażania własnym winom, a zwra

cania się za nadzieją lepszej i pochlebniejszej doli. Gdyby albowiem przystą

pić chciano do wyboru nowego króla, lękać się należało, iżby wybór ten,

w obec żyjącego dziedzica i bez jego zrzeczenia się dokonany, nie spełzł na

niczem : bezpieczniejsza zaś rada czekać, rychlo-li posłowie wrócą i oznajmią,

azali Kazimierz nie żyje, albo zrzeka się swojego prawa. Wyznaczają za

tem posłów mających szukać Kazimierza, i wyprawiają ich z tern zalece

niem, pełnomocnictwem i przestrogą, ażeby dla jego sprowadzenia nie wzdrygali

się największych nawet trudności, gdy w nim jednym spoczywała wszystka

nadzieja nieszczęśliwej ojczyzny. Posłowie zatem Polscy, wypełniając dane

sobie zlecenie, puszczają się w drogę i udają najpierwej do Niemiec, kędy zna-

chodzą Ryxę, wdowę po Mieczysławie królu Polskim, bawiącą w Brun-

świku. Opowiadają jej szczegółowo te okropne klęski i przygody, jakich
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doznało królestwo Polskie, a o których i ona wiedziała już z pogłosek. Pro

szą, aby im wyznała rzetelnie i wskazała, w jakim kraju i narodzie znaleźć

mogli syna jej Kazimierza. Królowa R y x a , chociaż rada w duszy, że się

czuła pomszczoną za sromotne siebie i syna swego wygnanie, gdy przecież

nieszczęścia tak wielkie przechodziły nawet srogość niewieściej zemsty, nie

mogła już oprzeć się litości i współczuciu nad niedolą królestwa; zaczóm

z wzruszeniem wyznała: „że syn jej Kazimierz żyje wprawdzie, ale że

„wstąpił do zakonu Ś. Benedykta, wykonał śluby i przywdział szatę mni-

„szą w klasztorze Kluniackim we Francyi; i że bardzo wątpi, ażeby

„ponętą królestwa ziemskiego dal się odwieśdź od ślubów zakonnych, zaczóm

„posłowie zawiodą się pewnie w swoich nadziejach." Taka wiadomość zdolna

była odstręczyć najstalsze nawet umysły: posłowie jednak Polscy, nie zrażeni

bynajmniej tóm co królowa powiedziała dla przeszkodzenia albo utrudnienia

ich podróży, uczciwszy Ryxę częścią upominków, które z sobą wieźli, i u-

dawszy się do Francyi, przybywają do Kluniaku i poznają Kazimierza

książęcia swego w mniszej szacie. Zalani rzewnemi łzami, rzucają się w jego

objęcia, szczęśliwemi się mieniąc, że królewica, którego z taką starannością

szukali, żywego i zdrowego znajdują. Poczóm, wyjednawszy sobie u niego po

słuchanie, i otrzymawszy je za zezwoleniem opata Kluniackiego, tak

przemawiają: „W imieniu wszystkich biskupów, panów i szlachty królestwa

„Polskiego, przychodzimy do ciebie z prośbą, Książę Miłościwy, który sam

„jeden królestwo nasze skołatane klęskami podźwignąć, rozerwane zjednoczyć,

„i opieką twoją najtroskliwiej osłonić możesz, abyś nam pozwolił odprowadzić

„cię do królestwa Polskiego, i przyjął berło należące ci prawem dzie

dzicznemu po ojcu; a iżbyś nie gardził naszeni i całej ojczyzny błaganiem,

„i trudami któreśmy dla ciebie podjęli, szukając cię po rozmaitych krajach,

„ludach i narodach. Przybywaj królewicu uśmierzyć domowe Polaków nie

zgody i rozruchy, odeprzeć wrogów, i szczątki twego królestwa wyrwać z chło

nącej je przepaści. Nieszczęśliwa bowiem Polska jęczy w żałobie, od we

wnętrznych i zewnętrznych gnębiona nieprzyjaciół ; sławna niegdyś i obszerna,

„kiedy nią władał naddziad twój, dziad i ojciec, teraz łupieztwy, pożogami,

„zawichrzeniem domowóm, spustoszeniem kraju, pogwałceniem świątyń i obcc-

„go oręża napaścią zniszczona i skołatana. Nie chciej, aby trudy i wędrówki

„nasze po tylu krajach za tobą były daremne : ciebie bowiem samego z utę

sknieniem wszyscy wyglądają, na ciebie zwracają oczy; ty jeden spełnić

„możesz nasze nadzieje, i królestwo Polskie tak zniszczone i poszarpane

„przywrócić do dawnej świetności i sławy. Jeżeli ty nas opuścisz, do kogóż

„się udamy? jeżeli nami pogardzisz, kto nas wspomoże?" Odprawiwszy w ten

sposób swoje i narodu który ich wyprawił poselstwo, wyznawali, że przeciw

niemu dopuścili się wielkiej i nader krzywdzącej niesprawiedliwości, i prosili
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pokornie: „ażeby się lepszym dla nich okazał niżeli oni byli dla niego, i aby

„tym, którzy dawniej zawinili niewdzięcznością, ale teraz żebrzą z pokorą,

„dał się przejednać i przebłagać, bądź-to z ludzkości samej, bądź przez wzgląd

„na ojczyznę." Poznaje książę Kazimierz panów swego królestwa, i raduje

się wielką w sorcu pociechą z ich przybycia : ale sam nie wie, co ma począć,

jakie okazać uczucie, jaką przybrać postawę wobec posłów i panów Polskich,

których cel przybycia przez nich samych został mu oznajmiony. Już był bo

wiem wstąpił do klasztoru Ś. B-enedykta, już przyjął stopień dyakona,

wyrzekł się własnej woli i poddał w posłuszeństwo zakonne; wiedział, że mu

bez pozwolenia opata nie wolno było nawet rozmawiać z posłami, a tóm mniej

wracać do stanu świeckiego. O czćm usłyszawszy posłowie z ust Kazimie

rza swego książęcia, udają się do opata Kluniackiego, a złożywszy mu

stosowne podarki, opowiadają, zkąd i po co przybyli, przekładając rzecz temi

słowy: „Królestwo Polskie, przez nieobecność książęcia swego Kazimie

rza, wygnanego z ojczyzny niesprawiedliwą panów niechęcią, długiemi we

wnątrz i zewnątrz skołatane klęskami, w takim jęczy ucisku i strapieniu,

„żo niedola jego nawet w zawistnych przeciwnikach i nieprzyjaciołach litość

„obudzą. Klęsk tych i nieszczęść kraju ani nawet wyliczyć i opowiedzieć nie

„jesteśmy w stanie. Naprzód niezgody i zawichrzenia domowe, a potem napa-

„dy uderzających zewsząd nieprzyjaciół, wyzuły je z dawnej chwały i ozdoby,

„którą jaśniało aż do zazdrości. Nawałą rozmaitych przygód zniszczone, po

szarpane, rzeziami ustawicznemi i morderstwy ogołocone z ludności, zmienio-

„ne prawie w pustynią, skalane zbytkami i wszeteczeństwem, wydane na lup

„grabieżców i wydzierców, dopuściło u siebie pogwałcenia wszystkich praw

„boskich i ludzkich. Chwiejące się w wierze, nie dochowujące obrządków,

„w obyczajach i prawach idące za ślepym popędem woli, zdeptawszy bezkar-

„nie swobody i przywileje kościołów, kapłanów i sług Bożych, i świętokradz-

„ką ręką targnąwszy się na ich własności, otwarło wrota wszystkim zbrodniom

„i bezprawiom. A lubo ku odwróceniu i wstrzymaniu tylu nieszczęść -probowa-

„no rozmaitych środków, żaden przecież nie spełnił naszych nadziei. Wszyst

kich nas zatóm Polaków, tak duchownych jako i świeckich, którzyśmy

„jeszcze pozostali, zdania i głosy uchwaliły, że królestwo Polskie inaczej

„ocalonóm być nie może, tylko przez sprowadzenie królewica naszego Kazi

mierza, którego w twoim znajdujemy klasztorze. I swojem więc, i tych

„których poselstwo sprawujemy, imieniem, błagamy cię Ojcze Wielebny, aże-

„byś przez litość nad tóm królestwem, tylu srogiemi przygodami, tylu ciosa-

„mi nieszczęść znękanem i do upadku nachylonóm, raczył oddać nam zakon

nika twego, a naszego książęcia, i odesłać do Polski, dziedziny jego kró

lewskiej, gdzie odziany w purpurę, większą i milszą uczyni ofiarę Bogu,

„wskrzeszając królestwo ojca swego i dziada, przywracając w nióin rząd
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„i sprawiedliwość, karcąc złych a nagradzając dobrych, a niżeli w kapturze

„mniszym, zajęty modlitwą i bogomyślnością." Opat Kluniacki, aczkolwiek

mąż uczony i światły, zasięgnąwszy jednak rady roztropnych i doświadczonych

mężów, posłom polskim odpowiedział: „że litością wprawdzie i przychylną

„chęcią powodowany, skłonnym się czuje do uczynienia zadosyć ich prośbie,

„ale nie ma po temu władzy, ażeby mnicha i dyakona uwolnić od ślu-

„bów zakonnych, i dozwolić, iżby objął doczesne rządy królestwa, z zniewa

żeniem obowiązków zakonu swojego; żeby przeto udali się do najwyższego

„na ziemi trybunału i najwyższej" władzy, t. j. do stolicy Apostolskiej Rzym

skiej i Namiestnika Chrystusowego, a opowiedziawszy mu królestwa Pol

skiego potrzebę, położenie i dolę, prosili go o wydanie książęcia swego

„Kazimierza; że Ojciec święty, pełen dobroci i łaskawości, nie zechce

„zapewnie głuchym być na ich prośby, wzruszy się nad niedolą królestwa,

„które samo przez się zasługuje na politowanie, a on wtedy, posłuszny władzy

„Apostolskiej, uwolni od ślubów zakonnika, przez wzgląd na dobro publiczne."

Posłowie Polscy z Kluniaku udawszy się do Rzymu, proszą, papieża, aby dla

dobra kraju pozwolił im wydać z klasztoru Kazimierza mnicha.

Posłowie Polscy otrzymawszy taką odpowiedź od opata K 1 u n i a c k i e-

g o , jakkolwiek ciężkim przejęci smutkiem, że królowie ich tak ścisłemi zwią

zany był zakonności ślubami i dyakonatem, i że tego podwójnego węzła nie

mogli, jak sobie układali , rozdzierzgnąć bez wielu jeszcze trudności i zacho

dów ; postanowili przecież na wszystko się odważyć, byleby nieszczęśliwą i u-

trapioną uratować ojczyznę. Opuściwszy zatóm Kluniak, najprostszą jaką

mogli drogą pospieszają do Rzymu. Dokąd gdy szczęśliwie przybyli, Bene

dyktowi IX papieżowi, za udzielonóm sobie łaskawie posłuchaniem, opo

wiadają, jak srogiemi wojnami i klęski, jakiemi mordy i łupieztwami króle

stwo Polskie, z przyczyny nieobecności i wygnania królewica, znękane było

od swoich i obcych, i przywiedzione prawie do ostatniej zagłady; niemniej,

z jakich powodów opat Kluniacki odmówił im wydania książęcia Kazi

mierza. „Trudne są, Ojcze najświętszy, do wypowiedzenia nieszczęścia, jakie

„lat poprzednich utrapiły królestwo Polskie i dotąd trapią, kiedy i obcy

„nieprzyjaciele i swoi z dziką jakąś zapamiętałością godzą i nastają na jego

„zgubę. Po wygnaniu bowiem jedynego dziedzica i książęcia naszego Kazi

mierza, syna zmarłego króla, a to przez nienawiść ku matce, zwaliły się

„nań wszelakiego rodzaju klęski, które w długich wojen przeciągu ani mu

„wytchnąć, ani ochłonąć nie dają z cierpienia. Znieważono boskie i ludzkie

„prawa; kapłani i słudzy Chrystusowi częścią wygnani, częścią pomordowani,
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„najznakomitsi z starszyzny królestwa w znacznej liczbie pobici, panie szla

chetne i dziewice posromocone , miasta i wsie wyniszczone pożogą, wszystek

„dostatek królewski rozszarpany, wielu z szlachty i znaczniejszych panów mę

czeńsko zgładzeni, wielu w łyka zabrani, mieczem i głodem wytępieni. Kraj

„spustoszony ogniem i żelazem, cześć" Boża opuszczona, miasta, miasteczka i

„zamki złupione i poburzone, sprawiedliwość wygnana. Srożeją okrucieństwa,

„cnotliwi jęczą w ucisku, mnoży się liczba występnych, wszelaka cnota w po

niewierce, zbrodnie podnoszą głowę. Porwano się na zburzenie kościołów,

„klasztorów i innych przybytków Bogu poświęconych, które pobożność da-

„wnych książąt założyła, wzniosła i uposażyła. Krótko mówiąc, taką nawałą

„klęsk i. wojen królestwo Polskie zgnębione jest, stórane i niemal zatra

cone, że żadne może podobnego nie doznało zniszczenia i spustoszenia. Żeby

„więc królestwo to, od swoich i sąsiednich narodów skołatane, nie dostało się

„w ręce barbarzyńców, przeciw którym dotąd walcząc, tarczą swoją zbawienną

„zasłaniało inne kraje chrześciańskie" — błagać zaczęli posłowie pokornemi

i żałosnemi jęki raczej niż słowy — „aby jako ojciec i piastun wiary chrze-

„ściańskiej, to nieszczęśliwe i upadłe prawie królestwo swoją wsparł pomocą,

„wracając mu królewica Kazimierza, ukrytego w klasztorze Kluniac-

„kim, jakkolwiek został już mnichem i otrzymał święcenie dyakona. Od cie-

„bie, Ojcze najświętszy, zawisło nasze i wszystkiego ludu Polskiego zba

wienie i podźwignienie. Ty jeden możesz wydobyć z niedoli ojczyznę naszą,

„ty wstrzymać krwawo i zapamiętałe wojny. Ciebie wzywa ojczyzna nasza, ku

„tobie oczy obraca, do ciebie się z ufną prośbą ucieka. Od ciebie samego za-

„leży, władzą i powagą swoją użyczyć jej pokoju i chwały, zjednać zbawie

nie i odrodzenie. Błagamy cię więc o zagojenie ran królestwa naszego, któ-

„rych nikt prócz ciebie uleczyć nie zdoła. A iżby ta rzeczpospolita Polska,

„wichrem niezgód domowych wstrząśniona i podupadła, przez przywrócenie po-

„koju, odzyskanie sił i zdrowia, powstać mogła i za pomocą Bożą do dawnej

„wrócić pomyślności, potrzeba jej szybkiej pomocy; jeżeli bowiem rychłego nie

„uzyska wsparcia, życie i majątki niewinnych, i całe nawet królestwo Pol-

„skie wkrótce ostatniej domierzą zguby." A nie przestawszy na jednej proś

bie, nalegali na papieża i kardynałów, błagając: „ażeby po tylu trudach i

„zabiegach nie odprawiali ich z zawiedzioną nadzieją, i nie dopuszczali za

smucać ojczyzny smutną odpowiedzią ; aby biskup najwyższy w swóm ojcow-

„skióm miłosierdziu zlitować się raczył nad królestwem Polskióm, które

„okropnemi wyniszczone klęskami wydawało się jak tułów bez głowy, albo

„twarz i czoło ślepego bez oczu."
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Papież na prośby Polaków przywraca im Kazimierza mnicha, nałożywszy na

Polskę wieczystą, powinność opłacania denara Ś. Piotra i strzyżenia głów aż do

uszu, na pamiątkę uzyskania tak wielkiej łaski. Następuje historya wielkiego

rozerwania w kościele.

Benedykt IX wysłuchawszy prośby poselstwa Polskiego, naradzał

się czas niejaki z gronem kardynałów i innymi mężami w prawie biegłymi,

coby uczynić wypadało. Bzecz bowiem nowa i bezprzykładna, jaką mu prze

łożono, pociągając za sobą nie małe pod dwojakim względem trudności, spo

wodowała najwyższego biskupa do oddania jej pod uważny rozbiór, długie i

głębokie narady. Z zakonnika i dyakona zrobić świeckiego, rozwiązać uro

czyste śluby zakonu i wstrzemięźliwości, zdawało się czynem występnym, prze

ciwnym, prawu Boskiemu. Z drugiej strony, odmówienie pomocy cierpiącemu

i utrapionemu królestwu, było jawnóm okrucieństwem, od którego Stolica Apo

stolska, mieniąca się dobrotliwą wszystkich matką, powinna być daleką.

Wzruszały męża rzadkiej świątobliwości twarze wynędzniałe posłów, ubiór li

chy i wytarty, postawa nachylona, brwi opuszczone, słowa pełne pokory. Zro

zumiał bowiem mąż Apostolski, że brak rządu książęcego sprowadził na Pol

skę tak liczne klęski, jako to : niezgodę między rycerstwem, zaburzenie ludu,

złupienie królestwa, upadek wiary, zniewagę biskupów i kapłanów, pokalanie

dziewic i łoża małżeńskiego. Po rozmaitych więc naradach i rokowaniach, gdy

inne w tej mierze środki przez papieża posłom podawane, jako zbyt surowe

i uciążliwe, nie uzyskały przyjęcia, wydał w końcu biskup najwyższy wyrok,

w którym postanowił przychylić się do prośby posłów i wydać nieszczęśliwe

mu królestwu Kazimierza: uwolnił go więc od ślubów zakonnych i przy

jętego święcenia, dozwalając mu zawierać związki małżeńskie i potomstwo na

świat wydawać. Gdy atoli taka Stolicy Apostolskiej łaska, nie mająca jeszcze

przykładu, nie użyczona żadnej osobie ani żadnej krainie, była wcale niezwy

kłą, przeto obostrzył ją papież warunkiem, który Polacy przez swe posel

stwo przyjąć i na zawsze mieli zachować. Kazimierz królewic za rozgrze

szeniem Stolicy Apostolskiej niechaj (rzecze) wystąpi z klasztoru i zdejmie

szaty mnisze, uwolniony od ślubów zakonnych i święceń dyakona, aby objął

i odnowił królestwo ojca swego i dziada. Niech ma wolność zupełną zawiera

nia małżeństwa, i na opatrzenie królestwa Polskiego dziedzicznym następcą

wychowania z siebie potomstwa. Ale królestwo, w uznaniu tak wielkiego do

brodziejstwa, udzielonego sobie od Stolicy Apostolskiej w naglącej ostateczno

ści, winno będzie Ś. Piotrowi i jego następcom biskupom Rzymskim ze

wszystkich krain Polskich płacić corocznie od każdej głowy, wyjąwszy głowy

szlacheckie, po denarze (usualem nummum); nadto Polacy nie będą
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odtąd zapuszczać włosów zwyczajem barbarzyńskim, ale podstrzygać głowy

z odsłonieniem uszu, na wzór innych narodów katolickich i łacińskich; a

w znaczniejsze uroczystości Chrystusa i Matki jego Dziewicy ubierać się na

szyję w chustki lniane białe, nakształt stuły zwieszone ; ażeby po tych trzech

znakach pamiętali, że wydanego sobie z stanu zakonnego i dyakonatu za ze

zwoleniem i łaską Stolicy Apostolskiej odzyskali króla, gdy grożące niebez

pieczeństwo nie dało się inaczej uchylić, sami zaś aby wdzięczniejszymi byli

Bogu i pobożniej żyli w wierze chrześciańskiej. Utrzymują niektórzy, że nie

Benedykt IX ale Klemens II kazał Polakom wrócić króla Kazi

mierza: która-to sprzeczność, jak mniemam, z tego urosła powodu, że pod

ów czas kilku spierało się o godność papieską. Po wygnaniu bowiem Bene

dykta IX nastąpił biskup Sabiński, który się nazwał Sylwestrem;

a gdy i ten został wygnany, Benedykt odzyskał stolicę. Po wygnaniu zaś

powtórnóm Benedykta dostała się godność papieska Janowi archiprezbi

terowi kościoła Ś. Jana za bramą Latyńską, którego nazwano Grzego

rzem VI. A że ten w naukach nie był ćwiczony, kazał wyświęcić drugiego

obok siebie papieża do załatwiania spraw kościelnych ; lecz gdy i ten u wielu

nie znalazł miru, przybrano więc trzeciego, który wypełniał obowiązki obu-

dwóch. A tak, gdy jeden przeciw dwom, a dwaj przeciw jednemu poczęli się

spierać o godność papieską, Henryk cesarz po śmierci Grzegorza wcho

dzi do Rzymu, i onych obudwu złożywszy wyrokiem prawnym i cesar

skim, osadza przemocą na stolicy Swidygera biskupa Bamberskiego,

który nazwany był Klemensem II. Od niego uwieńczony został koroną

cesarską i pobłogosławiony Henryk, któremu Rzymianie przyrzekli i po

przysięgli, „że odtąd bez jego zezwolenia nikogo nie obiorą biskupem Rzym

skim." Owo zaś nałożenie daniny wieczystej na królestwo Polskie, chociaż

nieco uciążliwe dla Polaków, nie było przecież bez korzyści: nikomu bo

wiem nie godziło się naruszać granic królestwa, gdy wieczyste prawo płacenia

nałożonego wtedy, grosza wołało, że to były prawe ziemie królestwa Pol

skiego, a zaborców i wdzierców powściągało grozą religijną zlej wiary i nie-

zbożności.

Po Konradzie cesarza obejmuje rządy Henryk III, syn jego przybrany.

Konrad cesarz, pod owe czasy zmarły, pochowanym został w kościele

S pi reńskim. Po nim nastąpił Henryk III, syn przybrany i zięć Kon

rada, który wcześnie jeszcze za życia ojca obrany i postanowiony był królem

Rzymskim, ośmdziesiąty szósty cesarz po Auguście. Mąż wesołego umy

słu i wojownik. Urodził się był w lesie, i w dziecinnym wieku po dwakroć
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wydany na stracenie, za pomocą Bożą uszedł niebezpieczeństwa. Pamiętny tej

opatrznej łaski, w miesiącu swojego urodzenia klasztor wspaniały wystawił i

uposażył.

Jarosław samowładca Rusi wysyła syna najstarszego Włodzimierza na nieszczę

śliwą przeciw Grekom wyprawę.

Książę Euski Jarosław, nie przestając na swojśm państwie i zwierzch

nictwie, chciwy nabycia sławy u postronnych, wyprawia się przeciw Grekom

sąsiadom : a że sam czuł się już za ciężkim i niezdolnym do ponoszenia tru

dów wojennych, wysyła syna swego starszego Włodzimierza z licznym

wojskiem na statkach do Konstantynopola. Aliści burza straszliwa roz

bija okręty Buskie i rozprasza flotę, tak iż wojsko Buskie z wodzem swym

Włodzimierzem zaledwo wpół żywe dopadłszy brzegu lądem cofać się mu

siało na Buś z powrotem. Garstka tymczasem rycerstwa Greckiego, wy

słana przez cesarza, nie przestała Rusinów niepokoić drobnemi utarczkami

i podjazdy, aż wreszcie do walnej przyszło bitwy, w której Grecy porażeni

pierzchnęli, a Ruś otrzymała zwycięztwo.

Rok Pański 1041.

Posłowie Polscy wróciwszy do Kluniaku, zabierają z klasztoru książęcia swego

Kazimierza, i udają się z nim do matki Ryxy: która nie mogąc go zatrzymać

w Niemczech, opatrzonego starannie na drogę odsyła do Polski.

Posłowie Polscy, odzyskawszy u Benedykta IX czyli Klemensa II,

pod warunkami wyżej opisanemi, królewica swego Kazimierza, który na-

dobniejszóm imieniem zwał się inaczej Karolem, uradowani niezmiernie, po

otrzymanym błogosławieństwie papieża opuszczają Bzym, wioząc z sobą li

sty Apostolskie, nakazujące najpierwej opatowi Kluniackiemu wydanie

Kazimierza, potóra arcybiskupowi Gnieźnieńskiemu, prymasowi Pol

skiemu, i innym arcybiskupom i biskupom Polskim koronacyą. Spiesznym

biegiem udają się z Bzy mu do Kluniaku we Francyi, i opatowi Klu

niackiemu ukazują list Apostolski, któremu natychmiast stało się zadosyć.

Królewic Kazimierz, zdjąwszy szatę zakonną, przyjął ubiór świecki, kró

lewski, i w takim stroju oddany został posłom Polskim. Nowy zaiste rodzaj

przeobrażenia, nie widziany w żadnym wieku, nie opisany nawet w dziełach

Owidyusza: z mnicha król, z zakonnika świecki, z dyakona rycerz; z ślu-

J. DIogoBi. Dzieje Polski. K«. III. 31
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bów czystości do małżeństwa, z ubóstwa do blasku bogactw, z bogomyślności

do czynnego życia wyrwany. Który przy pożegnaniu z opatem i braćmi kla

sztoru Kluniackiego, rzewnemi słowy zakonników aż do łez rozczulił,

„dziękując im za doznawaną od lat pięciu blisko w ich społeczeństwie bra

terską miłość", a prosząc, żeby raczyli pamiętać o nim i królestwie P ol-

„skićm, i w swych modlitwach nia przestawali błagać nieba o ustalenie jego

„królestwa; sam z swej strony zapewniał ich, że nigdy nie zapomni miejsca

„w którćm żył, i zakonu któremu ślubował." Tak przemówiwszy i ucało

wawszy opata wraz z braćmi, opuścił Kluniak i udał się do Niemiec,

do matki swojej Ryxy, królowej Polskiej, przebywającej na ów czas w Salc-

weld. Tam gdy przez dni kilka spoczywał, odradzała mu Ryxa: „żeby

„nie wracał do królestwa, skołatanego domowemi i zewnętrznemi wojny, spu

stoszonego i w perzynę niemal obróconego, które przedstawiało w miejscu

„miast i wiosek kupy popiołów i zgorzelisk, i gdzie należało mu się lękać

„krzywd poprzednio doznanych i niedoli wygnania; lecz gdy Stolica Apostol

ska uwolniła go od ślubów zakonnych i stanu • duchownego, aby pozostał

„w Niemczech, gdzie mieć może obszerne i dostatnie posiadłości, tak

„przez nię nabyte, jako i z laski cesarza Henryka, jego wuja i krewnego

„nadane, i jakie nań jeszcze po śmierci innych krewnych przypadną, na utrzy-.

„manie swego domu książęcego." Nie skutkowały jednak te namowy matki,

które tak przeważny wpływ na serca wywierać zwykły. Odpowiedział Kazi

mierz książę Polski z należną czcią matce: „że nie widzi w Niemczech

„tak możnych państw i dziedzin, iżby dla nich zdołał opuścić królestwo ojca

„i dziada, jakkolwiek na pół zgorzałe, złupione i spustoszone, dla którego

„Stolica najwyższa dozwoliła mu wystąpić z zakonu i rozwiązała jego śluby;

„że właśnie te nieszczęścia królestwa skłoniły go do porzucenia szaty duchow

nej i służby ołtarza, a objęcia rządów świeckich; że i on i przyszłe po

tomstwo jego nie uzyskałoby w całych Niemczech tyle zaszczytu i sła-

„wy, ile w królestwie Polskićm, które snadno mu będzie podźwignąć, a

„ztąd imię swoje szeroko wsławić, gdy niezdolny jest żadnćm zdradzić go

„przeniewierstwem , i gdy z wszelakiego prawa i słuszności do niego jako

„własność należy. Dowodził, że uwolnienie otrzymane od Stolicy Apostolskiej

„nie może się dalej rościągać, jak do obowiązku rządzenia królestwem i wy

dobycia go z niedoli : gdyby więc postanowił w Niemczech pozostać, mógł

by słusznie a nawet powinien być zmuszonym wrócić do zakonu i świętych

„kapłaństwa ślubów." Ryxa królowa Polska widząc, że jej namowy odparte

zostały bez skutku, powolniejsza już synowi, zezwoliła na dokonanie jego

przedsięwzięcia ; aie chociaż ją prosił, aby z nim wróciła do Polski, żadną

miarą na to przystać nie chciała, z przyczyny doznanej od Polaków wzgardy

i obelgi wygnania. Doczekała więc sędziwego wieku w Niemczech, gdzie
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z dóbr i włości dawniej zakupionych założyła, wystawiła i uposażyła dwa

klasztory, jeden Brunwillerski; ku czci Ś. Piotra apostoła i Ś. Mi

kołaja męczennika, drugi zaś w miejscu, gdzie obchodzono pamiątkę pobo

żną męczeństwa Ś. Kiliana i jego towarzyszów. Świadczy dowodnie o tem

założeniu i uposażeniu własnoręczny królowej Ryxy przywilej, który u tame

cznych mnichów pokazują. Syta więc lat i dobrych uczynków umarła w Salc-

weld; ciało zaś tej pobożnej i znakomitej niewiasty ze czcią należną prze

niesione zostało do Kolonii i pochowane w kościele Ś. Maryi zwanym

na wschodach (ad gradus). Niechaj jednak czytelnik zważa, że śmierć

jej nie przypadła wtedy ale daleko później : w ów czas bowiem, kiedy to się

działo, Eyxa królowa oddała Kazimierzowi synowi, wracającemu do kró

lestwa Polskiego, wiele klejnotów w złocie, srebrze i drogich kamieniach,

które z Polski była wywiozła; przydała nadto do jego boku i wyprawiła

razem do Niemiec drużynę zbrojną żołnierzy i mężów rycerskiego stanu,

aby otoczony takim zastępem z większą wspaniałością wracał do Polski;

opatrzyła go wreszcie dostatnio i z troskliwością macierzyńską na drogę, aby

i synowi i towarzyszom jego nie zbywało na niczem.

Kazimierz nawiedzając w drodze Henryka króla Rzymskiego, połączonego z sobą

związkiem powinowactwa, odzyskuje korony złote darowane Konradowi, a śle

do Brzetysława książęcia Czeskiego o zwrócenie królestwa zabranych łupów,

których atoli Brzetysław odmawia.

Zdało się jednak Kazimierzowi książęciu, jako i matce jego Ryxie

i posłom Polskim, rzeczą przyzwoitą i nader potrzebną, aby wprzódy wstą

pił do Henryka III, króla Ezyinskiego, syna Konrada cesarza, dla

upomnienia się o korony złote królestwa Polskiego, które, jak wyżej po

wiedzieliśmy, królowa Ryxa dała była cesarzowi Konradowi w podarku,

oraz użalenia się na Brzetysława książęcia Czeskiego, o niesprawie

dliwy najazd i złupienie królestwa Polskiego w czasie nieobecności ksią

żęcia. Bawił na ów czas Henryk król Rzymski w miejscu nie zbyt od

ległym, t. j. na wyspie Ś. Swiperta; dokąd gdy podróżni przybyli, król

Henryk przyjął ich mile, i niezwykłemu gościowi a swemu powinowatemu

Kazimierzowi i posłom Polskim wielką okazał uprzejmość", zalecił oraz

swoim, aby się podobnież z nimi obeszli. Korony dwie prawdziwe królestwa

Polskiego, o których zwrócenie prosili, najchętniej oddał; do Brzety

sława książęcia Czeskiego wyprawił posłów z użaleniem na niesłuszne

królestwa Polskiego spustoszenie, i żądaniem, aby zwrócił zabory ; sam zaś

przyrzekł, że Kazimierzowi książęciu, przyszłemu królowi Polskiemu,



244 R. 1041.KAZIMIERZ I.

w każdym wypadku przeciw Czechom pomagać będzie. A iżby powrót do

Polski krókwica Kazimierza dla nieprzyjaciół jego i niechętnych uczy

nić tóm groźniejszym, przyjaciołom zaś i zwolennikom większą wlać do serc

otuchę, przydał mu ku pomocy znaczny poczet rycerzy i dworzan, mających

z nim udać się do Polski i wspierać jego sprawę przeciw buntownikom

i nieposłusznym. Ale Brzetysław książę Czeski, gdy go posłowie Hen-

ryka króla Rzymskiego zajechali w Pradze, i użaliwszy się na nie

słuszne królestwa Polskiego spustoszenie, zażądali zwrotu skarbów i klej

notów zabranych z kościoła Gnieźnieńskiego; wespół z Czechami,

których umysły z przyrodzenia dumne są i zuchwałe, oburzył się wielce,

zwłaszcza że Henryk król Rzymski oświadczał mu przez swoich posłów,

że jeśli tych zaborów w całości nie zwróci, gotów mu wypowiedzieć wojnę,

ujmując się za swym powinowatym, Kazimierzem książęciem Polskim.

Odpowiedział więc posłom cesarskim: „ że przeciw Polakom słusznie podniósł

„oręż, za dawne swoje i księstwa Czeskiego krzywdy, a mianowicie za

„oślepienie pradziada swego Bolesława; i że nie przystało Henrykowi,

„królowi Rzymskiemu, zmuszać go do zwrócenia zdobyczy, gdy on wy

płaciwszy cesarstwu według umowy roczną z Czech daninę, pięćset grzy

wien czystego srebra i sto dwadzieścia wołów wyborowych, w innych wzglę

dach nie czuł się obowiązanym słuchać jego rozkazów; że robił co mu się

„podobało, i wolał raczej narazić się na wszelką ostateczność, niżeli oddać

„łupy Polakom."

Kazimierz przybywszy do Polski, karze wichrzycieli kraju i łupieżców. Następuje

z wielką, wszystkich radością koronacya w Gnieźnie.

Kazimierz, książę Polski, ułatwiwszy pomyślnie swoje sprawy

u Henryka III, króla Rzymskiego, i uzyskawszy zezwolenie tak króla

jako i matki swojej, królowej Ryxy, z Niemiec udaje się do Polski.

Dokąd gdy wieść pożądana o- powrocie książęcia i przyszłego króla zawitała,

wszyscy obywatele uczciwi i pragnący ocalenia rzeczypospolitej wielką w ser

cach uczuli radość; znajdowali się bowiem w każdym stanie i powołaniu lu

dzie dobrze myślący, którzy zasłyszawszy o powrocie Kazimierza, ocze

kiwali go z upragnieniem; ci zaś, którzy nawykli byli do łotrostwa i gra

bieży, albo poprzywłaszczali sobie dobra królewskie i cudze majętności,

przyjęli tę wieść ze wstrętem i nie małym przerazili się strachem. Naprzeciw

zbliżającemu się do granic Polski Kazimierzowi biskupi i panowie

Polscy, z pocztami ludzi zbrojnych, jakie zebrać mogli, spieszą z powita

niem, przyjmują go radośnie, winszują mu ocalenia i powrotu po długióm
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tułactwie, zdobywają się na pochwalne pieśni, i z okazem najwyższej czci

błagają i proszą : „aby puściwszy w niepamięć* krzywdy, które w nierozważ

nym szale jemu i matce jego wyrządzono, objął ster rzeczypospolitej upa

dłej i zwątlonej, i ogarnął ich skrzydłami swojej opieki, a nie dając góry

„nad sobą gniewowi i zemście, raczył być dla nich miłościwym." Kazi

mierz odpowiedział: „że ten przedewszystkiem ceł jego i zamysł, dla któ-

„rego opuściwszy błogi i spokojny żywot zakonny wrócił do Polski z nie

całym pocztem Niemców, ażeby rzeczpospolitą z odmętu nieszczęść'

„i zaburzeń, które nią miotają, skołataną i niemal w ostatecznej przepaści

„grążącą, wydobył i ocalił; że wezwany przez posłów Polskich, nie tylko

„za zezwoleniem ale nawet za rozkazem papieża przybył do Polski, aby

„oswobodził naród i wskrzesił królestwo Polskie; że nakoniec nie myśli

„karać tych, którzy sprawcami byli jego i matki wygnania, owszem puszcza

„w niepamięć wszelkie krzywdy i urazy, a wszystkim pospołu królować chce

„nie tak postrachem i grozą, jako raczej dobrocią i łaskawością." Powitali

też Polacy uprzejmie i Niemców, którzy z Kazimierzem przybyli,

i pokąd wojowali w Polsce, okazywano im zawzdy wielką przyjaźń i uczci

wość. Aby zaś tę gorliwą, jaką pałał Kazimierz, chęć podźwignienia

rzeczypospolitej głośno w świecie rozsławić, naprzód na granicach królestwa

liczne warownie i zamki, przez nieprzyjaciół zajęte, albo od łupieżców domo

wych i rozbójników opanowane, podchodzi, oblega i zdobywa ; poimane w nich

łotry karząc surowo, jednych wieszać na szubienicy, drugich mieczem tracić,

innym nogi i ręce ucinać każe; a tak srogością kaźni odstrasza zbrodniarzy.

Potem, co było złego i przewrotnego, znosi i "zagładzą; gromi występki, wy

korzenia zbrodnie, ukraca wszelkie niegodziwości, hamuje pokrzywdzenia ; nie

których znowu wynosi i na dostojeństwach osadza. W końcu taki padł postrach

na obcych nieprzyjaciół i na krajowców, że pierwsi opuszczali swoje zabory, dru

dzy udawszy się w pokorę, już to sami, już przez wstawiających się za nimi

przyjaciół, błagali, aby im przebaczył i popełnione odpuścił bezprawia. Książę

pełen ślachetności i roztropnego pomiarkowania , nie chciał też pastwić się

nad wszystkimi, ale pokarawszy śmiercią najzaciętszych w oporze złoczyńców

i podżegaczy rozruchów, okazał się dla innych łaskawym i litościwym, ażeby

kraju wyniszczonego poprzedniemi wojny nie ogałacał jeszcze bardziej z lu

dności. Udano się potem do stolicy Gniezna, gdzie przez arcybiskupa

Stefana, w obecności innych biskupów Polskich, Kazimierz, pierw

szy tego imienia książę, z porządku zaś trzeci, jednozgodnie okrzykniony

i wybrany królem Polskim, koroną, którą przywiózł, ozdobiony został, na

maszczony i ukoronowany. Na uroczystość tej koronacyi zjechali się do Gr n i e-

zna ludzie wszelakiego wieku, stanu i rodu, z najżywszą i uniesienia pełną

radością, którą nawet najmniejsi z gminu okazywali ; każdy bowiem byłby się
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miał za pasierba a nie za syna ojczyzny, gdyby nie był obecnym koronacyi,

i głośnym swej przychylności nie okazał okrzykiem, a przynajmniej twarzą

i zewnętrzną postawą. Pojmowali to wszyscy, że z powrotem i koronacją

Kazimierza odzyskiwali dwie rzeczy, których najmocniej pragnęli, bo w nich

upatrywali zaszczyt i zbawienie dla siebie i ojczyzny, to jest pokój i tyle

pożądaną świetnoś<5 królestwa. Poczuwali z pociechą, że się wracały owe czasy,

kiedy można było używać wolności, dostatków, pokoju i swobody, a spodzie

wać* się coraz lepszej doli. Tłumy radosne różnego rodzaju ludzi zabiegały

z okrzykiem Kazimierzowi, którędy tylko przechodził, a dla przypatrze

nia się jego wjazdowi i koronacyi wieszały się po oknach i dachach, witając

go z uczczeniem temi słowy: „Witamy cię, Najjaśniejszy książę, i pozdra

wiamy, błagając Boga Wszechmocnego pokornemi modły, żeby sprzyjał chwa

lebnym zamysłom twoim; ażebyś królestwo Polskie powierzone twemu

„sterowi i zwierzchnictwu wskrzesił, wywyższył i zachował; abyś tę rzecz

pospolitą, miotaną tylu burzami i prawie skołataną, która się tobie jedynemu

„zbawcy porucza, i w tobie samym szuka bezpiecznej kotwicy i ostoi, dźwignął

„z upadku, ożywił i ustalił." Nadto, uświetnili Polacy ten dzień koronacyi

wielką uroczystością, już-to z dawnej ku swemu książęciu przychylności, już

z powodu odzyskanej tak niespodziewanie swobody, królestwa i pokoju, już

wreszcie radując się, że widzieli obecnego między sobą i jaśniejącego koroną

królewską książęcia, którego nie spodziewali się nigdy więcej oglądać. Na

widowiskach publicznych (in theatris) wyśpiewywali jego pochwały, i wy

sławiali go pod niebiosy: a słusznie przyznając mu i wróżąc chwałę dziada,

szlachta i lud witali go z czczcią największą, imieniem ojca ojczyzny. Ka

zimierz bowiem król Polski, w obyczajach swoich, rozmowach, zdaniach

i wyrokach tak był ślachetnym i skromnym, że z» nich Polacy mogli

z większą tuszyć pewnością, niźli z rachuby rozumu i doświadczenia, iż kró

lestwo upadłe podźwignie, i co było straconóm odzyska. Gdy liczni posłowie

sąsiednich królów i książąt witali go i z czczią należną winszowali mu po

wrotu, zapewniając go o swojej przychylności, odpowiadał z szczerością, powagą

prawdziwie królewską i rozsądkiem, nie okazując w sobie by najmniejszym wy

razem wyniosłości i dumy.

Kazimierz król Polski zaślubia Maryą, Jarosława książęcia Ruskiego córkę, która

potem chrzest przyjawszy otrzymuje imię Dobrogniewy.

Po namaszczeniu i odbytym wedle prawa i zwyczaju obrzędzie koronacyi,

biskupi i panowie Polscy uznali za rzecz konieczną o to się przedewszyst-

kiem postarać, ażeby Kazimierz król Polski pojął w małżeństwo jaką
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znakomitą książęcego rodu dziewicę, dla zapewnienia sobie przez ten związek

potomstwa i następstwa, a odnowienia i ustalenia królestwa Polskiego

przez uzyskane powinowactwo i dostatnie wiano. Dzierżył na ów czas państwo

Buskie książę Jarosław, syn Włodzimierza, mający córkę rodzoną

z Anny, siostry Bazylego i Konstantyna, cesarzów Greckich,

dziewicę urodną i cnotliwą, imieniem Maryą. Tę, mimo różności wyznania,

Kazimierz król Polski, z wielorakich powodów, które on i jego radcy

uznali za ważne, pojął w małżeństwo. Gody weselne, wspaniałym wyprawione

nakładem, jak tego wymagała godność książęcia wydającego córkę, i króla

pojmującego małżonkę, z przepychem obchodzono w Krakowie. Otrzymał

zaś Kazimierz król Polski w posagu od Jarosława książęcia Bu

skiego wielką ilość pieniędzy, naczyń i klejnotów w złocie i srebrze, rzędów

także na konie znaczny dostatek. A tak królestwo swoje uświetnił małżeń

stwem i bogactwy, a powinowactwem ubezpieczył : nie tylko bowiem od strony

Busi upewnił się i obwarował, ale nadto zyskał pomoc Eusinów w woj

nach, które przymuszony był toczyć z sąsiady i krajowcami, dla odzyskania

i przywrócenia do dawnego stanu królestwa. Wiele jednak ziem i zamków

Buskich, które był dziad jego Bolesław pierwszy król Polski, po-

" biwszy i zwyciężywszy Jarosława, na Busi zdobył, i które dotychczas

Kazimierz dzierżył, zwrócił Jarosławowi na dowód szczerego sojuszu

i przyjaźni. Mary a królowa, nie tylko że w Polsce porzuciła obrządek

Grecki, w którym była wychowana, ale wyuczywszy się od księży obrządku

kościoła katolickiego Bzymskiego i poznawszy jego czystość, a zmierziwszy

sobie Greckie wyznanie, przyjęła na nowo chrzest w kościele Krakowskim,

dla uzupełnienia tego, co Buscy kapłani, nieświadomi pisma i zakonu Bo

żego, częstokroć zaniedbują; a z obrządkiem Greckim porzuciła też imię

swoje, i odtąd poczęła się zwać Dobrogniewą, to bowiem imię dane jej

było przy chrzcie katolickim. Później Kazimierz król Polski kazał ją

w kościele Gnieźnieńskim namaścić na królową i uwieńczyć koroną kró

lewską.

D Aragończyków podobnież mnich do tronu powołany.

Czytamy, że podobny prawie wypadek zdarzył się u Aragończyków,

którzy w braku potomstwa królewskiego, Barn i r a, syna króla Sancyu-

sza, a brata Alfonsa zmarłego, który był wstąpił do klasztoru Ś. Pon-

cyusza z Tomaris, i został już mnichem i kapłanem, wydobywszy go

z klasztoru, bez wyjednania mu nawet u Stolicy Apostolskiej rozwiązania ślu

bów, na tronie osadzili, i połączyli związkiem małżeńskim z siostrą hrabiego
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Poiton (Pictaviae). Miał z niej tenże Ramirus córkę imieniem Pe-

tronę, zwaną później Wraką, która gdy doszła lat sposobnych do za-

męścia, wydaną została za Rajmunda hrabię B a r c h i n o ń s k i e g o, a król

Ramirus wrócił znowu do dawnego klasztoru, który w czasie panowania

swego wielkiemi zbogacił nadaniami.

Brzetysław książę Czeski poraża wojsko Henryka III króla Rzymskiego, po

wkroczenia do Czech trudami znękane.

Henryk III król Rzymski, obrażony odpowiedzią Brzetysław a

książęcia Czeskiego, postanowiwszy według obietnicy pójść w pomoc Ka

zimierzowi królowi Polskiemu a swemu powinowatemu, i zemścić się

na opornym sobie książęciu, nakazuje przeciw Czechom wyprawę. Wyciąga

zatóm zbrojno z Ratysbony, i zamierzywszy wkroczyć do Czech dwoma

oddziałami wojska, ażeby nieprzyjaciół tóm większą porazić klęską, O tar da,

książęcia Saskiego, męża świadomego sztuki wojennej i we wszystkich

sprawach przezornego, z częścią wojsk wysyła inną drogą; sam zaś z resztą

wojska gościńcem wiodącym z Ratysbony przybywa do rzeki Reszen,

nazajutrz wchodzi do lasów przedzielających N i e m c y od Czech, nie wy

sławszy naprzód ani podjazdów, ani oboźnych, którzyby wcześnie obrali woj

sku stanowiska, w mniemaniu, że lasy te i borowe gęstwiny łatwo i bez

przeszkody przebyć potrafi. Aliści zastaje wszystkie drogi zawalone i podcię-

terai drzewy pozagradzane : wśród wielkich zatóm przeszkód i z utrudzeniem

wojska, które przymuszone było uprzątać przed sobą kłody, zaledwo prze

bywszy połowę drogi leśnej, stanął na wzgórzu, z którego widzieć można było

równiny Czeskie. Tu więc spoczął obozem, a zostawiwszy juki i konie

w taborze, pieszo i z lekkióm uzbrojeniem ruszyć kazał wszystkiemu rycer

stwu, i przebywać resztę drogi leśnej, a ztąd dostawszy się na równiny, mie

czem i ogniem Czechy pustoszyć. Sam król Henryk został w obozie

z garstką niedoboru i tymi, którzy niezdatnymi byli do oręża ; wyprawione

zaś wojsko, stosownie do rozkazu, przebywszy w pochodzie wzgórza, wyniosłe

bałhany i bezdroża, spracowane i znużone ciężarem zbroi i słonecznemi upały,

tak iż większa część omdlała z niesłychanego utrudzenia, zatrzymało się

wreszcie, a nie przewidując żadnego w tej stronie nieprzyjaciela, złożyło broń

i po trudach posilało się snem swobodnym. O tóm wszystkiem książę Brze

tysław, który się w tych lasach ukrywał, przez szpiegów zawiadomiony,

na wojsko cesarskie, znużone i wczasowi oddane, z wielkim zgiełkiem i krzy

kiem napada, a sprawiwszy w nióm wielki popłoch, bez trudności poraża

i rozprasza. Mała zaledwo liczba ratowała się ucieczką — wszystko wojsko



r. 1042. 249KAZIMIERZ I.

cesarskie częścią trupem poległo, częścią dostało się w niewolą. Król Hen

ryk dowiedziawszy się o tej klęsce, w największym żalu i smutku z niedo

bitkami swemi wrócił do Niemiec. Otard zaś, książę Saski, który

.niszcząc ziemię Czeską dotarł był aż do rzeki Bieliny, gdy go doszła

wieść o nieszczęściu królewskiemu, cofnął się, i obciążony łupami C z e s k i e m i

uprowadził szczęśliwie wojsko swemu dowództwu powierzone, tą samą drogą,

którą przyszedł. A Prokop hrabia Bieliński, który z nim niepomyślnie

walczył, posądzony, iż się pieniędzmi dał przekupić", miał za karę oczy wy-

łupane, nogi i ręce obcięte, a naostatek w rzece Biel i nie utopiony został.

Po Albinie biskupie Płockim wstępuje na stolicę Paschalis.

Albin, biskup Płocki, przesiedziawszy na stolicy lat szesnaście, pracą,

wiekiem i częstemi chorobami zwątlony, umarł; zwłoki jego pochowano w ko

ściele Płockim. Po nim nastąpił Paschalis, Włoch ślachetnego po

chodzenia, rodem z Toskanii, mąż uczony, kanonik Płocki, wyborem

prawowitym, na który Kazimierz I król Polski po zwyciężeniu Ma-

•sława przywłaściciela chętnie zezwolił, wyniesiony i przez Benedykta IX

papieża potwierdzony.

Rok Pański IMS.

Hasława samorzadcę Mazowsza, podnoszącego oręż przeciw Kazimierzowi, król

Polski gromi i rozprasza, \ Mazowsze zdobywa.

Kiedy przybycie i koronacya nowego króla, dziedzicznego pana, nie

zmierną napełniały radością wszystkie prawie królestwa Polskiego ziemie

i powiaty, które z wierną czcią i posłuszeństwem kwapiły się poddać jego

władzy, i gdy wszyscy z zapałem przechodzili pod jego panowanie, sama

tylko ziemia Płocka, która teraz zmieniwszy nazwisko Mazowszem się

zowie, stawiła mu opór, nie podzielając powszechnej radości i wdzięczności,

do czego ją poduszczał Ma sław, jeden z panów Polskich, mąż powierz

chowną raczej postacią niżeli cnotą i sławą znakomity, a pałający nieprawą

żądzą panowania, który w czasie bezkrólewia i poprzednich niezgod domowych

ziemię tę księstwem a siebie jej książęciem i samorządcą uczynił, przywłasz

czył sobie władzę książęcą, i gotów był nawet stanąć do walki, gdyby go

zaczepiono. Wsparty pomocą Prusaków, marzył wyższe nad stan swój

nadzieje, i znając swoje przeznaczenie, chciał bujać skrzydłami Ikara, bez

J. Długosz. Dzieje Polaki. K». III. 32
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względu na dobrodziejstwa, jakiemi go niegdyś Mieczysław król Pol

ski obdarzył. Od ojca bowiem -króla Kazimierza zaszczycon był dosto

jeństwem (podawał zwykle królowi kubek jako cześnik). Człowiek zuchwałości

nieukróconej, pychy nieznośnej, jął na nowo wojną domową odświeżać" rany

rzeczypospolitej, i podniósł oręż przeciw Kazimierzo'wi, wsparty od Pło-

czan i Prusaków, w przekonaniu, że zbrodnia, jakiej się dopuścił przeciw

królowej Ryxie i Kazimierzowi, zbyt wielką była, aby mu król Kazi

mierz mógł przebaczyć: niema bowiem tak wielkiego dobrodziejstwa, któremuby

złość ludzka nie zdołała ubliżyć. Pozaciągał więc posiłki od zagranicznych są

siadów, i zgromadził w swój zastęp nie tylko szlachtę znakomitszą, ale i lud pro

sty i poddanych, obiecując sobie łatwe nad Kazimierzem królem Pol

skim zwycięztwo. Pokrzepiał go w nadziei stan bezbronny królestwa, już-to

od nieprzyjaciół już od swoich wyniszczonego. Zaufany w znaczną liczbę wła

snego i posiłkowego wojska, pogardzał szczupłą garstką tych, którzy stali

po stronie króla Kazimierza. Bunt przeto Mas ława wielu strachem

przeraził, i samemu nawet Kazimierzowi nie mało sprawił kłopotu. Był-to

bowiem człowiek chytry i podstępny, w zuchwałych uroszczeniach podnoszący

się nad zakres swego stanu, żadną nie zmieszany przygodą, który doznawszy

wielkich od króla Mieczysława względów, za liczne dobrodziejstwa stał się

nieprzyjacielem syna. Kazimierz król Polski, oburzony i zniecierpli

wiony zuchwalstwem buntownika Masława, który będąc jego służebnikiem

i poddanym, a co większa zobowiązanym łaskami ojca Mieczysława,

pierwszy podniósł przeciw niemu rokosz i wziął się do oręża, pogardziwszy

wieściami, jakie przychodziły z Mazowsza, postanowił pobić Masława,

nimby jeszcze zdołał ściągnąć posiłki od zagranicznych sąsiadów. Zaufany

jedynie w swoich starych wysłużeńcach, których miał z Polski, i tych,

których był z Niemiec przyprowadził, wkroczył do Mazowsza, zamie-

rzyAvszy schylić je pod swoje prawe zwierzchnictwo razem z Masławem.

Przybył mu też na pomoc Jarosław książę Ruski, rodzony brat jego

żony, z całą potęgą Rusi. Maslaw uwiadomiony od swoich o nadciągają

cych hufcach królewskich, chociaż nie miał był jeszcze wszystkich wojsk ze

branych, tusząc że w walce pokona króla Kazimierza, zachodzi mu drogę

i stacza bitwę. Mazury czyli Płoczanie, nie pomnąc w swej zawiści

jaką popełniali zbrodnię, ani zważając, że nie na nieprzyjaciela ale na wła

snych współrodaków, nie na obcego wdziercę lecz na prawego króla, któremu

Mas ław winien był uległość, podnosili oręż, występują zuchwale przeciw

królowi, swemu przyrodzonemu panu, i przeciw współobywatelom swoim, ujmu

jąc się za przywlaścicielem i samosłańcein, i uzbrajając ręce bezbożne w obro

nie niegodziwej sprawy. Walczono z obojej strony odważnie i z zaciętością;

lecz gdy sprawiedliwy gniew króla dodawał siły rycerstwu, wojsko Masława
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nie zdołało wytrzymać jego natarcia, poczęło więc tył podawać i pierzchać.

Kazimierz rozkazawszy ścigać uciekających, sprawił. rzeź wielką w obozie

nieprzyjaciela. Masła w, widząc porażone swoje szyki, umknął z bitwy

i schronił się do Prusaków. Mazowsze zaś od tej chwili przeszło pod

władzę króla Kazimierza. A tak królestwo Polskie jakby z ognia

najstraszliwszego pożaru wyrwane zostało ręką Kazimierza, który nie

dopuścił zniweczenia sławy swoich przodków, i najusilniej starał się o po-

dźwignienie królestwa, ponurzonego w czasie jego wygnania i nieobecności

w odmęcie wszelakiego bezprawia, gdy w nióm dawna sprawiedliwość i kwi

tnąca za poprzednich królów karność była zaginęła.

Henryk III król Rzymski, pokonawszy w wojnie Brzetysława książęcia Czeskiego,

czyni go swoim dannikiem i hołdownikiem.

Henryk III, król Rzymski, po doznanej w Czeskich lasach

klęsce, rozdrażniony bardziej niż zwyciężony, wszystkim cesarstwa i N i e ra i e c

książętom i hołdownikom nakazuje wyprawę przeciw Czechom: a zebrawszy

wojsko liczne i potężne, i uzyskawszy posiłki Piotra króla Węgierskiego,

wkracza trzema oddziałami do Czech, które mieczem i ogniem pustoszy,

niszcząc w pochodzie wszystkie miasta, wsie i miasteczka, i mszcząc się na

Czechach i książęciu ich Brzetysławie. Zapalała tóm więcej jego

zemstę duma i chełpliwość Brzetysława, nadymającego się odniesionóm

poprzednio zwycięstwem; nie tajne mu były szyderstwa i odkazy, jakiemi od

tej chwili i jemu i jego rycerstwu urągano. Brzetysław książę Czeski,

ufny w swoję chytrość i przebiegłość, ponastrajał różne sidła i zdrady na ce

sarza Henryka i jego wojsko, tusząc, iż go w nie podobnie jak dawuiej

ułowi. Ale król Henryk i jego wojsko, mając się na największej baczności,

częścią wyminęli, częścią zniweczyli zasadzki Brzetysława książęcia Cze

skiego. Walnej zaś bitwy Brzetysław żadną miarą przyjąć nie chciał,

obawiając się potęgi przeważnego nieprzyjaciela jawnóiu w polu grożącej mu

niebezpieczeństwem. Gdy więc książę Brzetysław i Czesi, trzymając się

obronnie w zamkach i warowniach, lasach i miejscach niedostępnych, nie wy

stępowali do boju, król Henryk, chciwy zemsty za zadane sobie i wojsku

swojemu klęski, kazał szerzej jeszcze rozpuścić łupieztwa i pożogi. Popaliwszy

zatóm i zniszczywszy wszystkie na okół miasta i włości, podsunął wojsko pod

Pragę, postanowiwszy zdobyć ją przemocą. S e w e r u s , biskup Praski,

nie czując się na siłach aby wytrzymał oblężenie, i przewidując, że miasto

zdobytem zostanie, wymyka się tajemnie z Pragi, przybywa do króla H e n-

ryka i obiecuje, że jego władzy i wyrokom we wszystkióm chce być posłusznym.
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Brzetysław też książę Czeski, pomiarkowawszy, że w skutek ucieczki

biskupa Se wora trzeba było wkrótce wydać miasto Pragę cesarzowi, wy

prawia posłów do króla Henryka, uznaje swoje przewinienie, i poddaje się

jego władzy, błagając z pokorą : „aby raczył oszczędzić a nie karał śmiercią

„lennika i hołdownika swego, który gotów uczynić wszystko co rozkaże."

Henryk król uznawszy, że się już pomścił dostatecznie za swoje krzywdy,

przyjął jego poddanie się i pokorę, nakazując Brzetysławowi Czeskiemu,

żeby przedewszystkiem dał zakładników, potem iżby opuścił zamki i waro

wnie, które w królestwie P o 1 s k i ó m bądź pobrał bądź powystawiał, i żeby je

oddał królowi Polskiemu Kazimierzowi; wskazał go nakoniec na za

płacenie dwóch tysięcy grzywien srebra czystego i pięciudziesiąt grzywien zło

ta. W czóra wszystkióm gdy Brzetysław okazał się powolnym, król Henryk

upokorzywszy Czechów i odstąpiwszy od oblężenia, udał się do Niemiec,

i kazał Brzetysławowi książęciu Czeskiemu, aby mu towarzyszył do R a-

tysbony dla odnowienia hołdu i wykonania przysięgi wierności.

Węgrzy oburzeni na króla swojego Piotra, że pomijając krajowców, obcych ła

dzi na urzędach osadzał, składają go z tronu, a w jego miejsce obierają. Abę.

Ale i w Węgrzech nie mniejsze były zawichrzenia domowe, i już tlało

w nich zarzewie przyszłej, na którą się zabierało, wojny. Albowiem Piotr,

król Węgierski (o którym powiedzieliśmy wyżej, że za wpływem i staraniem

Gizelli królowej, wdowy po Ś. Stefanie królu Węgierskim, tudzież ba

rona Węgierskiego Budy, osięgnął był królestwo, wypędziwszy i oślepiwszy

bliższych tronu dziedziców) oddany rozpuście, i sprzyjający więcej Niemcom

i Włochom, rozdawał im zamki, urzędy i godności, z krzywdą i obelgą

Węgrów, którym z tej miary zaczął być przykrym i nieznośnym. Wzma

gającą się coraz bardziej niechęć, z dwóch przyczyn dopiero namienionych,

powiększyła jeszcze odpowiedź dana Węgrom użalającym się na doznawane

krzywdy, tak iż w oburzeniu powszechnóm podnieśli rokosz. Gdy bowiem prze

kładali mu swoje prośby, aby zachował uczciwość względem ich żon, sióstr

i córek, które już-to od króla, już od dworzan jego gwałcone były i sronio-

cone, i aby cudzoziemcom nie dawał nad krajowcami pierwszeństwa, król

Piotr miał im odpowiedzieć: „że w tóm, co dotąd czynił, nie było ani pozoru

„nawet krzywdy, ale że Węgry, jak to wyraża samo ich nazwisko (an-

„gariari) zawsze były niechętne; że pragnąc umocnić królestwo swoje, zapeł

niać postanowił W ę g r y nie tylko Niemcami i Włochami, ale i innych

„krajów przybyszami." Węgrzyni, naród porywczy i do buntu skory, po

wodowani temi i innemi przyczynami, hrabiego Abę, inaczej O w ona, zro
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dzonego z siostry i plemienia Ś. Stefana, gdy bliższych nie było krewnych,

obierają sobie królem, i zaprowadziwszy go do Białogrodu królewskiego ko

ronują. Buda zaś, który był powiernikiem króla Piotra, ukamienowany,

dwaj synowie jego zostali oślepieni. Król Piotr dowiedziawszy się o tóm

uciekł i schronił się do Niemiec, do Henryka króla Rzymskiego. A b a,

nowy król Węgierski, pousuwał Niemców i Włochów z urzędów pu

blicznych, a chcąc się przypodobać" Węgrom, unieważnił wszystkie nakazy

i postanowienia króla Piotra; urzędy zaś i dostojeństwa porozdawał kra

jowcom.

Kazimierzowi królowi Polskiemu rodzi się syn Bolesław.

Dobrogniewa, królowa Polska, .powiła syna pierworodnego, którego

przyjściem na świat król Kazimierz wielce uradowany, dał mu na chrzcie

imię dziada Bolesław, i radosne narodzenie syna święcił uroczystością trwa

jącą przez dni kilka.

Rok Pański 1043.

■

Kazimierz król Polski fflasława z wielką potęgą. Prusaków cudownym sposobem

poraża, a chroniącego się u nich tegoż Masława Prusacy wieszają na szubienicy.

M a s 1 a w , samorządca Płocki czyli Mazowiecki, nieukojony w żalu'

że wbrew jego nadziei i wszystkich oczekiwaniu, przez poniesioną klęskę, któ

rą mu był Kazimierz król Polski w pierwszej zadał bitwie, zamysły

jego wyszły mu na hańbę i spowodowały ostateczny upadek, tyle miał jednak

stałości i nieugiętości umysłu, że go to nieszczęście nie poskromiło. Chociaż

zwyciężony, nie przestał karmić w sobie wyniosłego ducha, pokładając nadzieję

w Prusaków posiłku. Aby więc powetować swojej klęski, rozmaitemi pochleb

stw}- i namowy poduszcza do wojny Prusaków, do których się był schro

nił, tudzież Jadźwingów, Słońszczan (Slunenses), i inną dzicz Pru

skiej ziemi, upewniając, „że łatwo im będzie Kazimierza króla Pol

eskiego wojsko, i nie liczne i słabe, bo walką poprzednią uszczuplone,

„porazić i zwyciężyć; któremu jeśli dozwolą wzmódz się i rozszerzyć swoję

„potęgę, niechaj wiedzą, że i ich równie obyczajem swoich przodków podbije,

„uczyni poddanemi królestwa Polskiego, i zmusi opłacać daninę, jaką na

„nich nałoży." Prusacy i reszta dziczy rozumiejąc, że im Masła w dobrze

radził, już sami z siebie nienawistni Polakom, jako sąsiadom, a wiarą

chrześciańską odróżnionym, zmawiają się, żeby Kazimierzowi królowi Pol
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s kie mu powtórnie wojnę wydać. Gromadzą tym celem i zaciągają ogromne

wojska, nie tylko z rycerstwa i tych, którzy przywykli już do oręża, ale

z chłopów nawet i poddanych, i pod naczelnictwem Masława wkraczają do

Mazowsza, ahy je podbić pod jego władzę, pełni najlepszych nadziei, i go

towi odważyć się na wszelakie szczęścia koleje. O czćin gdy z dolatujących

wieści i licznych doniesień król Polski Kazimierz się dowiedział, nie

mała ubodła go troska i boleść, że wojna,, którą miał za skończoną, nowych

sił nabrawszy, zagrażać mu poczęła, i że powtórnie puszczać się musiał na

wątpliwy los walki. Połączywszy wszakże jakie tylko mógł rycerstwa siły,

prowadzi je przeciw Masła wowi, Prusakom. i innej dziczy. Wyrzekali na

Masława panowie Polscy i żołnierze najsroższe przekleństwa, miotali nań

obelgi i zniewagi, mówiąc: „O! najwystępniejszy i najnierozumniejszy, z ludzi,

„który pierwszy między Polakami splamiłeś się zbrodnią przeniewierstwa,

„który występnym szałem zaślepiony śmiesz szarpać królestwo Polskie, oj

czyznę własną, naprowadzonemi tłumy barbarzyńskiej dziczy, w niecnym za

miarze opanowania królestwa albo zgładzenia króla, pana twojego." Ale

Masła w, obojętny na te wyrzuty i obelgi nie zmienił bynajmniej postano

wienia, ani w swym zbrodniczóm działaniu uczuwał sumienia zgryzoty — tak

namiętna w jego sercu wrzała żądza panowania , lubo do przywłaszczenia so

bie władzy ośmielał go jedynie stan osłabionej rzeczypospolitej, nadzieja roz

szerzenia rokoszu, i posiłki barbarzyńskiej dziczy, których mu Prusacy

dostarczyli. Miał dosyć w sobie siły umysłu, acz nikczemny w pokoju, ale

w wojnie dzielny, chciwy sławy i panowania, a w rzemiośle wojennym wyćwi

czony. Król Kazimierz zaś zważając, że wojsko nieprzyjaciół było nieró

wnie większe i liczniejsze, począł nie tylko upadać na sercu, ale nawet lę

kając się niepomyślnego rzeczy obrotu rozpaczał o wypadku wojny. Miotany

niepewnością i wewnętrzną walką, jak zwykle bywa w trwodze, wspomniał na

dawny swój stan duchowny i wystąpienie z zakonu; rozbierał w myśli, że

dane mu przez papieża uwolnienie od ślubów było nieprawe i niemiłe Bogu.

Stroskanego i niespokojnego o los bitwy dręczyły smutne przeczucia, spowo

dowane zbytnią sumienia lękliwością. W tych tajemnych duszy walkach, bo-

jaźń, zły radca, wszystko mu z niekorzystnej przedstawiała strony: na jej

szali odważając rzeczy, oczekiwał raczej nieszczęścia niż pomyślności. Gdy się

w ten sposób trapił i oddawał rozpaczy, gdy mu się w myśli odmalowała

ciężka zbrodnia którą popełnił, opuszczając zakon i stan duchowny, a obiera

jąc żywot świecki i tron królewski, ze złamaniem ślubów wstrzemięźliwości

i powinności zakonnej, za co słusznej spodziewać mu się należało od Boga

kary; gdy rozważył, że biskup najwyższy nie powinien mu był dawać uwol

nienia od ślubów zakonnych, stanu duchownego i dyakonatu; taką uczuł

w duszy troskę, że żałować począł, iż wystąpił z zakonu, i ciszę klasztorną
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na dwór królewski przemienił. Układał zatem w myśli powrócić do klasztoru,

opuściwszy królestwo, żonę i marność światową, ażeby uniknąć grożącej mu

od barbarzyńców kary doczesnej i wiecznego zatracenia. A ztąd ociągać się

począł z walką, i przeciw zwyczajowi swemu unikać rozprawy z nieprzyjacie

lem, o zwłoce raczej myśląc niż o działaniu. Ale Bóg litościwy użyczył mu

swojej łaski i pomocy ; ukazał, iż trwoga, która mu wszystko złe przepowia

dała, z pobożnej pochodziła gorliwości ; chwiejącego się nie opuścił w niebez

pieczeństwie, pokrzepił widzeniem anielskióm i zasilił przysłaną z nieba po

ciechą. Kiedy bowiem takie zajmowały go troski, strapionego ujął sen nie

zwykły, w którym drzymiąc raczej niż zasypiając usłyszał głos wołającego:

„Wstań, wstań synu ! mówię, a otrząsnąwszy się z wszelkiej obawy, uderz na

„nieprzyjaciół, albowiem przeciw ich mnogości otrzymasz pomoc z nieba i naj

świetniejsze odniesiesz zwycięztwo." Powstawszy zatem, acz nie dowierzał

jeszcze Boskiej przepowiedni, spieszy do swoich rycerzy, i opowiada, jaki głos

we śnie słyszał. Oni nabrawszy ztąd niesłychanej odwagi (nic bowiem bardziej

nie trwoży, ale nawzajem upadłego nic tak silnie nie podnosi ducha, jak reli

gijna przestroga), porywają za broń, dosiadają koni; a uszykowawszy się do

boju, ciągną naprzód ochoczo, nie myśląc już o walce, ale raczej o korzy

ściach walki, i wznosząc okrzyki, jakie zwykli wydawać rycerze odważni i pe

wni wygranej. Wszczyna się z nieprzyjacielem bój zacięty. Barbarzyńcy, za

ufani w swojej liczbie, opierają się Polakom, którym pomoc Boska, obja

wiona wprzódy głosem proroczym, a potem, gdy się obustronna zapaliła walka,

cudem widomym i gniewem sprawiedliwym dodawała sił i odwagi. Ukazał

się bowiem Polakom uderzającym na nieprzyjaciela i staczającym bitwę mąż

jakiś w śnieżnej szacie, siedzący na białym koniu i białą w ręku chorągiew

trzymający, który unosząc się w powietrzu, dopóki walka trwała, nie prze

stawał zachęcać ich do boju. Atak Polacy, nie zważając na żadne niebez

pieczeństwo, i walcząc nadludzkiemi prawie siłami, w szeregach nieprzyjaciel

skich sprawili rzeź okropną, z małą bardzo stratą i ubytkiem swoich, i nie

prędzej powściągnęli się w zapale, ani ustąpili im z karków, aż gdy wszyst

kie przeciwników hufce pogromili i znieśli. Reszta gdy w haniebnym pierzch-

nęła popłochu, więcej ich pod mieczem ścigającym padło, niźli się po takiej

liczbie walczących można było spodziewać : Polacy bowiem woleli ich w pień

wycinać, niż zabierać w niewolą. W tej też bitwie król Kazimierz naj

świetniejsze dał dowody swojego męztwa, pełniąc nie tylko wodza ale i żoł

nierza powinność : jakoż walcząc osobiście, tak gorliwie wspierał rycerstwo, że

zbroczonego i zlanego krwią nieprzyjaciół pobitych swoi nawet poznać nie

mogli. Gdy wreszcie w pogoni za nieprzyjacielem nadzwyczajnie osłabł, zem

dlonego odniósł do namiotu w lektyce żołnierz pewien imieniem Grzegorz,

którego potem Kazimierz za wierną przychylność wynagrodził, obdarzyw
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szy go szlachectwem i znacznym majątkiem. Po skończonej walce zniknęło

i ono widmo męża zachęcającego z wysokości szyki Polskie. Upadek Masła-

wa, zniesionego z całą swoją potęgą, spowodował niebawem Mazowsze i

inne przylegle ziemie do poddania się. dawnej swojej władzy; postanowiły

przeto, zaniechawszy dalszego zuchwalstwa i oporu, uledz koniecznemu losowi

i w Kazimierzu uznać raczej króla, niż karcącego buntowników doświad

czyć nieprzyjaciela; przekonały się, że król Kazimierz uskromił w Ma

sła wie wdziercę i przywłaściciela ich księztwa, skrócił i przytarł swawolę

zuchwalca, nazbyt zaufanego w własnej i pomocników swoich sile, która

wszystkich tłoczyła i popychała do zguby. Wzmiankowane zaś zwycięztwo było

skutkiem jawnej i widocznej łaski Boga, która rzadko komu dozwala zbro

dniami osięgać panowanie, a za której wsparciem rzeczpospolita Polska

prawdziwą i trwałą swoję odzyskała całość. W bitwie, o której się rzekło,

stoczonej na brzegu rzeki Wisły, w Mazowszu, wzięto dwa tysiące jeńca,

a piętnaście tysięcy trupem legło. Sam Mas ław, wódz i podnieta tych wo

jen, gdy spostrzegł, że wojska jego idą w rozsypkę, opuściwszy zawczasu pole

walki, aby się nie dostał żywcem w ręce króla Kazimierza i Polaków,

i uniknął sromotnej kaźni, na jaką wiedział iż zasłużył, zbiegł do Prus,

w nadziei, że między dziczą Prusaków będzie bezpieczny i nowe zbierze

posiłki. Aliści, gdy pozostałe szczątki Prusaków, Jadźwingów i innych

barbarzyńców na nowo poduszcza do wojny, w spodziewaniu , że kiedyżkolwiek

dopnie swoich zamiarów, rzeczy wcale inny niż sobie zakładał obrót wzięły.

Barbarzyńcy bowiem, oburzeni i słusznym zapaleni gniewem, że z jego na

mowy tak srogiej doznali klęski, potracili rodziców, braci, krewnych i naj

dzielniejszych wojowników, związawszy Mas ława, i wydawszy go na naj

rozmaitsze kaźnie i zelżywości (dzicz bowiem barbarzyńska nie zwykła prze

stawać na jednym i prostym rodzaju kary) umęczonego powiesili, jak się

należało zdrajcy i wichrzycielowi, na szubienicy, wystawionej w miejscu wy

niosłam, mówiąc: „iż wyniesienia, o które się dobijał ich krwią i szkodą,

„nigdzie znaleźć nie mógł słuszniejszego i godniejszego siebie. Ł A jak żywe--

mu, tak i umarłemu nie przestali urągać barbarzyńcy tym sprawiedliwym

wyrzutem, że dostąpił wyniesienia, którego nad stan i przemożność swoję

pragnął. A tak on Masław, który chciał bujać na skrzydłach Ikara,

upadłszy zginął haniebnie, i znalazł koniec godny swoich występków i zbro

dni, gdy Bóg sprawiedliwy wymierzył nań, acz późno, zasłużoną karę. Wym

knął się od niej Polakom, ale odniósł ją, i daleko sroższą, z rąk barba

rzyńców, których tuszył pomoc uzyskać, aby biorąc z niego przykład i naukę

potomni, nie wdzierali się do nieprawej władzy i panowania. To cudowne nad

Mas la we ni, Prusakami, Jadźwingami i innemi barbarzyńcy zwy

cięztwo, które rozgłosiwszy się po krajach okolicznych, wszędy sławione było
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i podziwiane, tak dalece przeraziło umysły i tych którzy jeszcze o rozruchach

myśleli, i innych królestwu Polskiemu wojnę wydać zamierzających, iż od

ścian sąsiedzkich trwała odtąd spokojność sojuszami ubezpieczona , i w naro

dzie ustaliła się wiara i uległość królowi. Co większa, Prusy, zwyciężone

od Kazimierza króla Polskiego, poddały mu się zupełnie, a otrzymaw

szy uwolnionych z Polski jeńców, przyjęły służebność danniczą, płaciły Po

lakom haracz, i pozostały nadal w wierności i posłuszeństwie. Od tej pory,

pod dzielnym rządem króla Kazimierza, jaśniejącego blaskiem najświetniej

szej chwały, w ciszy głębokiego pokoju zakwitła sprawiedliwość, ustała nie

wola, otarli łzy nieszczęśliwi; wiara wzrost, dobrzy obywatele uzyskali bez

pieczeństwo, ojczyzna rozszerzyła swoje granice, i t. d. „Łuk jego stał się

potężny," i znalazł sławę przed obliczem Najwyższego, i Pan uwielmożnił go

w postrachu nieprzyjaciół. (Gen. 49. 24). Pierzchał Eu sin, korzył się

w trwodze Czech, ucichli burzyciele, a Pan prawicą jego nakłonił do po

prawy i uskromił bezbożnych. Ztąd Kazimierz równie od swoich jak i po

stronnych nazwany został „Odnowicielem" (instaurator), które to nazwi

sko aż po dziś dzień zachowuje: pokonawszy bowiem Mas ław a, upokorzywszy

wszystkich ościennych nieprzyjaciół, i dawną przywróciwszy swobodę, prawdzi

wie odnowił Polskę. Zatarła się wkrótce pamięć przywłaściciela , i sam je

den Kazimierz całe owładnął królestwo ; a gdy łaska Boża zasiadła z nim

na tronie, nikt już więcej nie odważył się stawić mu czoła. Pod jego mądrym

i umiarkowanym rządem tak błogie nastały czasy, że dawne nieszczęścia po

szły rychło w niepamięć. I nie dziw, albowiem Kazimierz przez swoje

cnoty stał się miłym Bogu i ludziom, sprawując królestwo Polskie wedle

zasad czystej i pobożnej wiary, sumiennie i sprawiedliwie.

Kazimierzowi królowi rodzi się syn dragi Władysław. Głód wielki w Czechach.

Królowa Polska Dobrogniewa porodziła z Kazimierza króla Pol

skiego drugiego syna: jego narodzenie obchodził Kazimierz radośnie

i z wielką uroczystością w Krakowie, i dał mu imię Władysław.

W tym także czasie dotknęła Czechy wielka klęska głodu : gdy bo

wiem lata poprzednie były bardzo nieurodzajne, a w roku obecnym z dopu

szczenia Boskiego wszystkie prawie plony przepadły, wiele ludzi opuściwszy

ziemię ojczystą garnąć się musiało do Polski, Węgier i innych krajów

sąsiednich, dla ratowania się od tej zgubnej klęski. Na pozostałych miesz

kańców rozsrożył się głód z taką gwałtownością, że trzecią część ludności

Czeskiej wytępił. Mniemano powszechnie, że Bóg spuścił na Czechy to

J. Dlngoii. Diiqja Polaki. Ki. Ul. 33
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nieszczęście za zbrodnie świętokradztwa, których się Czesi dopuścili na Po

lakach i kościele Gnieźnieńskim.

Rok Pański 1M4,

Założenie klasztoru Tynieckiego i Lubuskiego.

Kazimierz król Polski, doznawszy tylekroć łaski i pomocy Boga,

który go w trudnych i nader niebezpiecznych razach wspierał, wzmagał, wy

wyższał, uspokojony w duszy, poznał, że wystąpienie jego z klasztoru i po

rzucenie stanu duchownego, a objęcie rządów ojczystego królestwa, podobało

się Królowi królów ziemskich. Pragnąc przeto za doznane łaski czymkolwiek

okazać wdzięczność swemu Stwórcy i Dobroczyńcy, po długich namysłach po

stanowił założyć klasztor zakonu Benedyktynów, którego szatę niegdyś

nosił, i w którym nauczył się był prawa Bożego. Śle zatem do Kluniaku

umyślne w tym celu poselstwo, załącza razem opatowi i mnichom K 1 u n i a c k i m

rozliczne podarki, oznajmując, jaką w objęciu i odnowieniu królestwa Polskiego,

pogromieniu nieprzyjaciół, i otrzymaniu potomstwa płci męzkiej łaska Zbawi

ciela obdarzyła go pomyślnością i chwałą , a przytóm żądając i prosząc : „aby

„mu przysłano z klasztoru Kluniackiego kilku braci, opatrzonych w ksie-

„gi zakonne i obrzędowe; tych obiecuje umieścić w klasztorze, który zamie

rzył wystawić nakładem królewskim, opatrzyć dostatnio i hojnćm nadać upo

sażeniem." Opat Kluniacki z gronem pobożnym swoich braci uradowany

takowćm poselstwem, złożywszy Bogu uroczyste dzięki, że ich wychowaniec,

w powszechnym upadku Kościoła i królestwa Polskiego, stał się ich głó

wną podporą, obrońcą i naprawcą, postanowił uczynić zadosyć jego prośbie.

Razem przeto z wysłannikami królewskimi posyła mu dwunastu mnichów,

z których jeden imieniem Aaron życia czystością i szczególniej bystrym od

znaczał się rozumem. Kazimierz król Polski powitał ich radośnie, jak

gdyby Aniołowie Boscy uczcili go swemi nawiedzinami ; wystawił im na gó

rze Tyńcu, leżącej nad brzegiem rzeki Wisły, o dwie mile tylko od K r a-

kowa, klasztor pod wezwaniem S. Piotra, głowy Apostołów, i tak hojnie

go uposażył, uprzywilejował i zbogacił nadaniami rozlicznych miasteczek, wsi,

dzierżaw, przywilejów i swobód, że żadnego w królestwie Polskićm niema

klasztoru, ani dawniej ani później założonego, któryby dochodami swemi mógł

się równać z temi, jakie król Kazimierz wtedy Tynieckiemu nadał,

i jakie klasztor ten po dziś dzień posiada. Pierwszym jego opatem z woli

króla Kazimierza był Aaron, rodem Francuz. Temu opactwu Tyniec

kiemu poddane zostały wszystkie inne klasztory i zakłady Benedyktyń

skie, znajdujące się w dyecezyi Gnieźnieńskiej i innych dyecezyach,
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które uznają jego przełożeństwo z należnym poszanowaniem i uległością.. Do

tąd zachowują się w Tynieckim klasztorze niektóre księgi zakonne i cho

rały, które z K 1 u n i a k u przywieziono, a które świadczą o sprowadzeniu braci

z Kluniaku, wskazując na założenie i początek tego klasztoru, lubo piszą

'niektórzy, że do Tynieckiego klasztoru sprowadzono najpierwej zakonni

ków z Lióge (Leodium). Założył Kazimierz i drugi klasztor Bene

dyktyński nad rzeką Odrą, w miejscu zwanóm Juliuszową górą (Ju

lii mons) że niegdyś Julius Cezar miał tu stać obozem, Polacy zaś

zowią to miejsce przekręconym wyrazem łacińskim Lubens. Wyznaczył

klasztorowi temu posag z hojnością królewską, nadając mu miasteczko Lu

biąż (Lubens), tudzież Nowytarg, Bogunow, Dobrogostow,

Napstyr, Stepin, Wikszyno, Nalihin, i wiele innych wsi, posia

dłości, dochodów, czynszów, myt i poborów, na rzece Odrze rybołówstwo i

przewóz, a w lasach pszczelnictwo i myślistwo. Obadwa zaś klasztory, ich

dziedzictwa i majątki obdarzył wielkiemi swobodami i przywilejami, ubogacił

dostatkiem naczyń złotych i srebrnych, ubiorów z kosztownego wyrobu i pur

pury, przeznaczonych do służby obrzędowej i nabożeństwa. Ale chociaż kla

sztor Tyniecki od Kazimierza króla Polskiego otrzymał przeszło sto

wsi w posagu, jednakże przez złość i chciwość ludzką, a poniekąd i niedbal

stwo przełożonych, utracił do czterdziestu wsi, które mu pod ów czas król

Kazimierz pierwszy jego założyciel był nadał. Rzeczony klasztor otrzy

mał też od biskupów i kościoła Krakowskiego, a mianowicie od Aarona ar

cybiskupa Krakowskiego, nadania znakomite w dziesięcinach z dóbr stołowych

biskupa Krakowskiego, które w całości i bez uszczerbku do dziś dnia się u-

trzymały.

Rok Pański 1<M&.

Wznowienie opłaty denara Ś. Piotra; która jak zbawienna jest dla królestwa

Polskiego, przeto iż wskazuje jej ziemie i granice, ta się opowiada.

Papież Benedykt IX, powziąwszy wiadomość z licznych doniesień, że

królestwo Polskie mądrością i starannością króla Kazimierza podźwi-

gnione, dawną odzyskało świetność, wielce się uradował; widział bowiem, że

udzielone mu z miłosierdzia Stolicy uwolnienie od ślubów zakonnych nie było

daremnym. Wysyła zatóm do króla Kazimierza osobnego nuncyusza, z żą

daniem: „ażeby według obietnicy posłów Polskich, którzy usilnemi proś-

„bami wyjednali od Stolicy Apostolskiej dla króla swego dyspensę, i stosownie

„do przyjętego zobowiązania, kazał oddawać corocznie na ręce poborców Apo

stolskich pogłówne z wszystkich krajów królestwa Polskiego, tak obecnie
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„posiadanych jako i później zdobyć* się mających, na dochód Ś. Piotra i jego

„następców biskupów Ezymskich. " Kazimierz król Polski, postanowiwszy

wypełnić obietnicę uczynioną papieżowi Benedyktowi, naznacza wszystkim

ziemiom królestwa zjazd walny. Na nim zgodną i pobożną uchwałą potwier

dzono i odnowiono przyrzeczenie dane przez posłów Polskich Stolicy Apo

stolskiej, i postanowiono opłatę pogłówną jednego zwyczajnego denara od mie

szkańców wszystkich miast i miasteczek, wsi i osad, w obydwóch prowincyach,

Gnieźnieńskiej i Krakowskiej, tudzież dyecezyach im podległych,

Poznańskiej, Płockiej, Kruszwickiej czyli Włocławskiej, By-

czyńskiej albo inaczej Wrocławskiej, Lubuskiej, Chełmińskiej

i Kamieńskiej. Od tego czasu królestwo Polskie zobowiązało się do

lenności i dannictwa Kościołowi Rzymskiemu, albo raczej Namiestnikowi

Chrystusa, Najwyższemu biskupowi, i nigdy odtąd nie dopuszczono zaniedba

nia takowej daniny z jakichkolwiek powodów albo wypadków. Ten podatek,

który zwano denarem Ś. Piotra (denarius S. Petri), w początkach zda

wał się Polakom przykrym i uciążliwym, że wieczne nakładał na nich słu

żebności brzemię; ale później uznano, że wielkie z niego wypływały i płyną

dotąd dla królestwa Polskiego korzyści, tak, iż zdaje się nałożonym nie

od ludzi, lecz od samego Boga, opatrznie czuwającego nad narodem Polskim.

Chociaż bowiem w długim lat przeciągu od ustanowienia owej daniny króle

stwo Polskie, rozerwane na osobne księztwa i dzielnice, bywało łupem są

siadów, najeżdżających i szarpiących jego ziemie i powiaty, czego zwłaszcza

doznało od Czechów i rycerzy zakonu Niemieckiego, noszących krzyż

czarny na białej kapicy; nie zdołała przecież najprzebieglejsza nawet chytrość,

acz około tego wiele podejmowano pracy i zachodu, zatrzeć- prawa własności,

które służyło królestwu Polskiemu do ziem i krajów w ten sposób ode

rwanych. Bo mimo zatracenia innych dowodów, które z czasem zniszczały albo

poszły w niepamięć, denar Ś. Piotra woła głośno, że zabór tych krajów jest

niesprawiedliwy, i dowodzi, że z przyrodzenia, prawa i nazwiska należały do

królestwa Polskiego. Jakoż, od owego czasu aż do dnia dzisiejszego, wszyst

kie dawne królestwa Polskiego ziemie, wszystkie kościoły i dyecezye Pol

skie , ciągle i bez przerwy zachowując tę powinność, i nigdy się od niej nie

uchylając, płacą daninę świętopietrza Kościołowi Rzymskiemu. Jedna tylko

dyecezya Kamieńska uwolniona jest i wyjęta od tej starodawnej powinno

ści, a to przez osobny przywilej Apostolski, za prośbą legata Apostolskiego,

który z długiej niewoli wydobyty był niegdyś staraniem Kamieńskiego

biskupa. Pragnąłbym ja bardzo tego, żeby również ziemie Ruskie, Litew

skie i Pruskie, złączone później z królestwem Polskióm, należały do tej

poczesnej daniny, która przyszłym wiekom i potomności wykazywałaby prawa

i granice królestwa Polskiego.
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Śmierć Rachelina arcybiskupa Krakowskiego.

Rachelin, arcybiskup Krakowski, przesiedziawszy na stolicy Kra

kowskiej lat szesnaście, umarł świątobliwie, i z należną czcią w kościele

Krakowskim pochowany został.

Gdy Węgrzy uknowali spisek na życie króla Aby, a on się o tern dowiedział,

kazał pięciudziesiąt panów radnych śmiercią, ukarać: wielu zatem schroniwszy

się u Henryka cesarza, przyzwali go wraz z Piotrem wygnańcem i znaczną siłą

zbrojną do Węgier. Wyszedł przeciw niemu Aba, ale pokonany i od swoich za

bity został, Piotr zaś przywdział koronę.

Jeszcze Aba król Węgierski, którego po wypędzeniu Piotra Niem

ca Węgrzy królem byli obrali, nie skończył czterech lat panowania, gdy znie

chęceni ku niemu taką potóm zapalili się nienawiścią, że przedniejsi z szlachty

i panów sprzysięgli się na jego zagładę. Do tego zaś sprzysiężenia wiele jak

utrzymują było powodów; bądź-to że król Aba, widząc się już umocnionym

na swojóm królestwie, porzucił drogę dawnego umiarkowania, a rządzić począł

samowładnie, dumnie i niesprawiedliwie; bądź wreszcie, że Węgrów trwożyła

klątwa Apostolska za wygnanie króla Piotra, niemniej obawa wojny z stro

ny Henryka cesarza, pod którego opiekę udał się był król Piotr i nie

którzy do stronnictwa jego należący Węgrzyn i. Wiedzieli bowiem, że cesarz

Henryk wielce był na nich oburzony, nie tylko z powodu wygnania króla

Piotra, ale nadto z przyczyny wyrządzonej sobie niedawno krzywdy od A b y

króla Węgierskiego i Węgrów, którzy wtargnąwszy po nieprzyjaciel-

sku do Austryi i Bawaryi, obadwa jego kraje dziedziczne spustoszyli, i

wielką liczbę brańców uprowadzili w niewolę. Tenże Aba, wyprawiwszy po

tem do cesarza posłów, i z znakomitemi podarki przyobiecawszy uwolnienie

wszystkich jeńców, późniejszóm niedotrzymaniem obietnicy bardziej go jeszcze

rozjątrzył. A gdy cesarz Henryk zbierając po kilkakroć wojska przeciw

Węgrom, wstrzymywał jednak wyprawę z powodu większych kłopotów cesar

stwa, a zwłaszcza wojny, którą z nim toczył Gotfryd książę Lotaryn

gii; ośmielony tóm bardziej Aba król Węgierski w większą jeszcze ura

stał dumę i zuchwałość. Dowiedziawszy się od jednego z sprzysiężonych o

układanym przeciw sobie spisku, właśnie kiedy w Chanadynie odprawiał

nabożeństwo czterdziestodniowe, najznakomitszym baronom, a mianowicie tym,

o których wiedział, że byli przeciw niemu w zmowie, nakazał zjazd, pod po

zorem, jakoby z nimi naradzać się chciał o sprawach krajowych : a gdy zgro
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raadzeni w komnacie królewskiej zasiedli do wspólnej narady, otoczywszy ich

zbrojnóm rycerstwem, pochwytał i umęczył rozlicznemi rodzajami kaźni, a

pięćdziesięciu z nich, którym odmówiono nawet spowiedzi i ostatecznej religij

nej odprawy, kazał naostatku pościnać. Wreszcie i tych, których dotąd uwa

żał za wiernych sobie i przyjaciół, począł mieć w podejrzeniu. O srogość ta

kową upomniał go groźno Ś. Gerard, pod ów czas biskup Chanadyeński,

który mu nawet oświadczył, że jeżeli się w swej złości nie powściągnie, za

zbrodnię popełnioną czeka go śmierć niechybna. Czyn gwałtowny, którego się

dopuścił król Aba na panach i spiskowych, tak wielkim przeraził strachem

innych, którzy byli pouciekali i tym sposobem ocaleli, że wszyscy obierając

dobrowolne wygnanie, kwapili się do króla Piotra i cesarza Henryka do

Niemiec, któremu opowiadali okrucieństwa króla swego, i podniecali umysł

cesarza Henryka, aby wspierał wygnanego króla Piotra, zapewniając go,

że pozostali Węgrzy ni odstąpią Aby. Cesarz Henryk, nakazawszy wy

prawę, ruszył do Węgier z znakomitą potęgą. Król Aba zachodzi mu dro

gę około Jawryna, i tusząc o najpewniejszóm zwycięztwie, stacza z nim

bitwę dnia 5 Lipca. A gdy obie strony upornie walczyły, przez znaczną część

dnia ważył się los bitwy. Wtóm powstała zawierucha wielka, która miecąc

kurzawę na Węgrów zasypywała im oczy, i jakby żywioły same sprzyjały

orężowi cesarskiemu, zjednała mu stanowcze chociaż krwawe zwycięstwo, wiel

kie bowiem mnóstwo Niemców zostało na placu. Król zaś Aba w ucieczce

puściwszy się ku T r a c y i , w jakiejś chacie wiejskiej zabity został od swoich,

mimo wołania, że niewinnie ginie. Cesarz, po tej stanowczej przewadze, ła

skawym dla Węgrów okazał się zwycięzcą, sam nie karząc nikogo za od

stąpienie i wygnanie króla, ani dozwalając, aby król Piotr wywierał na kim

zemstę : owszem, przybywszy do Białogrodu, godził króla PiotrazWę-

grami, a potóm własną ręką Piotrowi przybranemu w szaty królewskie

włożył na głowę koronę, i wśród okrzyków ludu Węgierskiego zatwier

dził mu i przywrócił królestwo Węgierskie. Pozwolił nadto Węgrom

używać własnych, obywatelskich praw i uchwał; a urządziwszy jak należało

sprawy Węgierskie, uczczony podarkami od króla Piotra i panów Wę

gierskich, wrócił szczęśliwie do Ratysbony, i zajął się rządem i kie

runkiem swojego państwa.

Rok Pański 1046.

Aaron opat Tyniecki arcybiskupem Krakowskim obrany i od papieża potwier

dzony, przyjmuje palliusz mający służyć kościołowi Krakowskiemu na zawsze.

Nie szczędził Kazimierz król Polski starania, żeby w jego stolicy

przy kościele Krakowskim godnego osadzić pasterza. Chociaż bowiem wielu
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zacnych nadarzało się mężów, którym dostojność arcybiskupia słusznie przy-

należećby mogła, wszystkich przecież pominąwszy, względy swoje i życzenia

zwrócił ku Aaronowi, rodem z F r a n c y i , opatowi klasztoru Tynieckie

go. Poznał bowiem dokładnie, gdy byli razem w klasztorze Kluniackim,

jego niepospolitą naukę, świątobliwość życia, i gorliwość w wypełnianiu obo

wiązków. Dokazal więc swoim wpływem, iż dla rzadkich męża tego zalet żą

dano go mieć arcybiskupem Krakowskim, i że wybór ten od papieża

Benądykta IX potwierdzony został. Jakoż wzmiankowany Benedykt IX,

ujęty gorliwością, z jaką Kazimierz król Polski popierał wyniesienie

Aarona, męża pobożnego i uczonego, potwierdzając jego wybór i przyznając

mu swoim wyrokiem p a 1 1 i u s z , chciał zarazem wymierzyć sprawiedliwą cześć

Kazimierzowi królowi Polskiemu. Temi bowiem, jako czytamy, wyra

ził się słowy: „Powagą i władzą Ś. Piotra, książęcia Apostołów, pod które-

„go zaciągnąłeś się chorągiew, i z miłości ku królowi Polskiemu Karo

lowi czyli Kazimierzowi, panu waszemu, i małżonce jego Maryi, i

„synowi ich Bolesławowi, i dla zaszczytu królestwa Polskiego, stano

wimy, zatwierdzamy i uświęcamy błogosławieństwem naszóm w kościele Kra

sowskim i mieście Krakowie na wieczne czasy arcybiskupstwo i metro

polią, której poddajemy wszystkich w całóra królestwie Polskióm biskupstw

„parafie, ażeby władzą arcybiskupią przewodniczyło wszystkim. Użyczamy przy

kra tobie i twoim następcom płaszcza zdjętego z ciała Ś. Piotra, ażebyś

„go nosił w dni uroczyste, prawem przepisane." Zdawało mi się potrzebnóm

umieścić to w dziele niniejszćm, i dla zaszczytu króla Kazimierza, jakim

go uczcił biskup najwyższy, i dla chwały a odznaczającej się godności ko

ścioła Krakowskiego, który chociaż tej godności przez niedbalstwo biskupÓAY

owego Aarona następców postradał, słuszną jednak i równie potrzebną jak

zaszczytną dla Polski byłoby rzeczą, aby ją kiedyś z łaski Bożej i szczo

drobliwości królów Polskich, a za staraniem Gnieźnieńskich i Kra

kowskich biskupów odzyskał; przez co Gnieźnieńskiemu kościołowi

nie ubyłoby ale owszem przymnożyło się zaszczytu, gdyby nie przed jednóm

tylko arcybiskupstwem Lwowskióm, ale przed dwoma kościołami, t. j.

Krakowskim i Lwowskim, miał pierwszeństwo.

Kazimierzowi królowi rodzi się syn trzeci Mieczysław.

Kazimierzowi królowi Polskiemu narodził się z Dobrogniewy

czyli Maryi, królowej Polskiej, trzeci syn, któremu na żądanie ojca dano

na chrzcie imię dziada, Mieszko albo Mieczysław.
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Trzej wdziercy na stolicę papieską wyrokiem soboru złożeni. Po nich następuje

Klemens II, który Henryka III króla Rzymskiego wraz z żoną, wynosi na do

stojność cesarską,, ale sam wkrótce umiera. Następca jego Damazy U.

Henryk III, król E z y m s k i , wkroczył do W ł o c h , a przyjęty z wiel

ką czcią od Rzymian, trzech ubiegających się o dostojność papieską wdzier-

ców, którzy nieprawnie byli obrani, to jest, Benedykta, Sylwestra i

Grzegorza, na zwołanym soborze złożył z stolicy. Bzy mi anie bowiem,

po obraniu Benedykta, wynieśli Sylwestra, ale ten wygnany został

przez Benedykta, a w jego miejsce podsuniono znowu Grzegorza, prze

ciw ustawom prawnym. Po złożeniu zatóm wszystkich trzech władzą i u-

chwałą soboru, obrany został papieżem, mimo usilnego wymawiania się, Swi-

ger czyli Swedeger, biskup Bamberski, rodem Sas, nazwany Kle

mensem II, i w dzień Narodzenia Pańskiego poświęcony. Od niego, w tymże

samym dniu, król Henryk, wraz z Agnieszką małżonką swoją, córką

Wilhelma książęcia Poitou ( Pieta viensis) otrzymali cesarskie na

maszczenie.

Tego samegu roku umarł wzmiankowany papież Klemens, po którym

nastąpił Po po, biskup Bresceński (Brixensis), przezwany Dama-

zym II.

Rok Pańfthi 104 7.

Węgrzy sprzysięgają się na nowo przeciw Piotrowi. Jędrzeja i Lewentę przy

wołują z Polski ; a porzuciwszy wiarę Chrystusa, wracają do bałwochwalstwa,

przyczem S. Gerard biskup wraz z innemi zabity, i sam król Piotr wzroku po

zbawiony.

Węgrzy jednakowoż nie wytrwali długo pod panowaniem króla Piotra,

ale jak zwykle chciwi nowości i zmiany, radzili między sobą i układali, żeby

króla Piotra albo wypędzić albo zgładzić, a Andrzeja, Belę i Lewen

tę, książąt swoich, synów Władysława Łysego, którzy byli na wygna

niu u króla Polskiego Kazimierza, sprowadzić do królestwa Węgier

skiego. O czóni gdy się Piotr król Węgierski dowiedział, kazał

najznakomitszych panów, jako to, Wyszka, Budę i Gusnę, poimać i na

pal powbijać; innych zaś wspólników ich związku i stronnictwa wyłupieniera

oczu i rozmaitemi kaźniami umęczyć. Bunt atoli przeciw królowi Piotrowi

w zarodzie tlejący nie tylko przez to nie dal się utłumić, ale bardziej się

jeszcze rozżarzył. Panowie bowiem Węgierscy, obawiając się podobnej kary
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i srogości, zebrali się licznie pod Chanadynem, i wysiali spieszne poselstwo

do Andrzeja, Beli i Lewenty do Polski, oznajmując, „jak wielkie

„groziło im wszystkim niebezpieczeństwo, gdyby czóm prędzej nie wrócili do

„kraju", i zaręczając przysięgą, „że nigdy nie uchybią im w wierności i po

słuszeństwie." Andrzej i Lewenta, ujęci żądzą panowania, i pragnący

dopomódz utrapionej ojczyźnie, wracają razem z posłami do Węgier; Bela

zaś wolał jeszcze tym razem pozostać przy królu Polskim Kazimierzu,

rodzonym bracie swojej żony. Naprzeciw Andrzejowi i Le wencie wyszło

wielkie mnóstwo Węgrzynów, którzy witali ich z radością, prosząc i na

legając głośnemi okrzyki : „aby im wolno było, wymordowawszy biskupów

„i księży, i poburzywszy kościoły, żyd dawnym obyczajem pogańskim i czcić

„bogi ojczyste, a odstąpić wiary chrześciańskiej ; pókąd bowiem stała u nich

„cześć dawnych bogów, prowadzili życie błogie i szczęśliwe, podbijając rozmaite

„królestwa i państwa: inaczej nie mieli się od nich spodziewać wierności

„i posłuszeństwa, ani zbrojnej pomocy przeciw królowi Piotrowi w ich

„sprawie." Książęta wspomniani Andrzej i Lewenta, lubo pojmowali, że

żądanie Węgrów było bezecne i niegodziwe, nie śmieli mu jednak odmówić,

czyli ich do tego wiodła żądza doczesnego królowania, czy grożące od Wę

grów niebezpieczeństwo; z umysłu więc, albo udanej na pozór chęci, zezwolili,

iżby Węgry skalały się zbrodnią tak bezbożną, i odstąpiły wiary świętej.

Między panami zatóm i rycerstwem Węgierskióm najpierwszy Wacha

de Belus oddał się służbie czartowskiej, i zaraz sprawować począł święto-

kradzkie obrządki; wnet i syn jego Janus, naśladując ojca odstępstwo,

zgromadził u siebie wieszczów, wróżbitów i wyroczników: a reszta ludu Wę

gierskiego, uwiedziona ich przykładem, zaczęła sprośnym bożyszczom czy

nić ofiary, palić kadzidła, i najobrzydliwszych dopuszczać się zbrodni. Naj-

pierwej bowiem powyszukiwano wszystkich Łacinników i Niemców, sta

rostów i urzędników króla Piotra, i rozmaitemi rodzajami śmierci wymor

dowano. Potóm Ś. Gerarda, biskupa Chanadyeńskiego wsadzono na

wóz i zepchnięto z góry Kerendfeld, a naostatek zabito utopioną w pier

siach włócznią. Dwóch zaś innych biskupów, Beszteryka i Bu dl i, z wielu

księżmi, klerykami i laikami ukamienowano albo srogiemi umęczono razami —

męczenników, dla chwały Jezusa Chrystusa wskazanych na szczęśliwe krwi

przelanie. Sam wreszcie Piotr, król Węgierski, opuszczony i z wszel

kiej pomocy ludzkiej wyzuty, widząc grożące niebezpieczeństwo, ratować się

chciał ucieczką ku Austryi; ale wstrzymany od wysłańców Andrzeja

i Lewenty pochlebnerai a zdradliwemi namowy, zboczył do pewnego dworu,

gdzie z drużyną swoją zamknięty bronił się mężnie godzącym nań morder

com przez dni trzy. Nakoniec, gdy od mnogich ciosów rycerstwo jego wygi-

J. Długosz. Dziąje Polski. Ks. III. 34
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nęło, dostawszy* sio żywcem w ręce nieprzyjaznych Węgrów, naprzód wzroku

pozbawiony, a potóm zaprowadzony został do Białogrodu, gdzie w okro

pnych cierpieniach, które mu wewnątrz i zewnątrz dojmowały, umarł ; pocho

wany w bazylice Pięciokościelnej, przez niego samego założonej. Żonę

także, albo raczej wdowę tegoż króla Piotra, 'na rozmaite wydano obelgi

i krzywdy; a obce rycerstwo z służby nadwornej króla Piotra częścią roz

pędzono, częścią wymordowano. Henryk cesarz, zajęty pod ów czas sprawami

swego państwa, i wybierający się do Włoch, nie mógł pomścić się do razu

takiego bezprawia.

■

Rok fnńftkl IO-IS.

Andrzej, królem Węgierskim obrany i od trzech biskupów koronowany, wiarę

chrześciańską. po śmierci brata swego Lewenty poganina przywraca.

Gdy Piotr król Węgierski nędzną zginął śmiercią, Andrzej, jeden

z książąt, koronowany na króla Węgierskiego w Biał ogrodzie przez

trzech biskupów, których sam od śmierci wybawił, natychmiast przywracać

począł wiarę katolicką, a prześladować surowo czcicieli czarta i bałwochwal

ców, namawiając Węgrów, aby porzucili sprośne błędy pogaństwa, a trwali

wiernie przy czci jednego prawdziwego Boga, której ich Ś. Stefan pierwszy

król nauczył i którą im do zachowania przekazał. Tymczasem Lewenta,

brat króla Andrzeja, sam bałwochwalca i bałwochwalców opiekun, umarł

i pochowany został w miejscu niepoświęconćm, blisko wsi Toxun. Który,

gdyby był osięgnąl rządy i dłużej pożył, przykładem swoim i nakazem byłby

pociągnął cale Węgry do sprosności bluźnierczej i bałwochwalstwa: przez

jego zaś śmierć i gorliwość Andrzeja zatrzymała się zaraza tej zgubnej

trucizny, która się była wszędy rozszerzyła, i cześć bałwanów upadła.

Po Benedykcie I biskupie Poznańskim wstępuje na stolicę Marcelli I.

Benedykt I, biskup Poznański, po jedenastoletnim zarządzie ko

ścioła umarł i w tymże kościele Poznańskim pochowany został. Jego na

stępcą, za wstawieniem się Kazimierza I króla Polskiego, obrany

prawnie i przez papieża Jana XX potwierdzony Marcelli I, Rzy

mianin, z rodziny i domu dawnego Marcellów.
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Kazimierz król Polski panuje spokojnie, miły wszystkim poddanym, dla postron

nych zaś groźny i straszny. Czwarty syn jego Otto umiera.

Pod one czasy Kazimierz król Polski i rycerstwo jego w błogim

spoczywali pokoju. Po stłumieniu bowiem Mas ława, przywłaściciela i sa-

morządcy księstwa Płockiego, i ukaraniu go zasłużoną śmiercią, żaden

z tych, którzy w nieobecności króla wdzierali się byli do rządów, nie miał

już sobie za hańbę ulegać z powolnością. Sami nawet Prusacy, Jadźwin-

gowie i inni barbarzyńcy utrzymali się w wierności. Zaczóm Kazimierz

król Polski, uspokoiwszy ojczyznę, z sił wycieńczoną i poprzedniomi sko

łataną wojnami, starał się ją wszelakiemi środki podźwignąć, naprawiając co

było zepsowane, i wskrzeszając co było upadło : a łaska Boża kierowała nim

i jego zamysłami, tak iż rycerstwo i wszyscy poddani wysławiali jego rządy,

a narody postronne i ich władcy, dla których stał się postrachem, szanowały

go i podziwiały. Narodził mu się też z królowej Dobrogniewy syn czwarty,

nazwany przezeń Ottonem, na dowód czci i miłości dla rodu cesarzów

Ottonów, z którego sani po matce pochodził. Atoli dziecię wspomniane,

imieniem Otto, w kilka miesięcy po przyjściu na świat przedwcześnie

zmarło, sprawiwszy swym zgonem obojgu rodzicom więcej żalu, niżeli mieli

radości z jego narodzenia. Nie zabył Kazimierz król Polski po swojóm

na królestwo wyniesieniu dawnej skromności i pokory, którą sobie był przy

swoił przebywając w klasztorze Kluniackim; nie prześladował nikogo, ani

żywił w sercu przeciw komu zawiści, chociaż wielu mniemało że rad będzie

szukał zemsty na sprawcach swego i matki swojej wygnania : dochował owszem

święcie i jak najwspanialej danego słowa, że wszystko, w czóm jemu i matce

jego przewiniono, puści w niepamięć.

Papież Damazy II umiera, a po nim wstępuje na stolicę Leo IX, mąż prawych

i chwalebnych obyczajów.

Papież Damazy, inaczej Po po, umarł w Ezymie, i pochowany zo

stał u Ś. Wawrzyńca za miastem. Po nim Bruno, rodem Niemiec,

biskup Tulski (Leucorum episcopus), obrany przez Henryka cesarza

i posłany do Rzymu, od duchowieństwa i ludu Rzymskiego z wielką

czcią przyjęty i poświęcony na najwyższego biskupa, otrzymał nazwisko

Leona IX. Grdy bowiem na usilne prośby Rzymian, żeby im cesarz

•
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Hen-ryk nadał biskupa, żaden z Niemieckich biskupów nie dał się nakło

nić do objęcia stolicy Piotra, cesarz obrał rzeczonego Brunona, jak nie

którzy twierdzą Tulskiego biskupa, męża "pełnego szczerości i prostoty

obyczajów. Ten przybywszy do E z y m u , gdy uczuł w duszy zgryzotę sumie

nia, że władzę Apostolską przyjął z rąk cesarza, zrzekł się godności papie

skiej; lecz na nowo od wszystkich obrany, siadł na stolicy i władał na niej

z wzorową życia świątobliwością.

Boh Pański 1O40.

Andrzej król Węgierski przywołuje Belę brata swojego z Polski wraz z żoną.

i dziećmi, i wyznacza mu trzecią część królestwa; sam zaś pojmuje za żonę

Anastazją córkę ksiażęcia Rusi.

Król Andrzej ustaliwszy i uspokoiwszy po śmierci króla Piotra kró

lestwo Węgierskie, wysłał poselstwo do Polski, do rodzonego brata

swego Beli, z oznajmieniem, jak szczęśliwie powiodły mu się jego sprawy,

i jak spokojnie i z pełną już władzą sprawował królestwo Węgierskie.

Zaczóm prosił go: „ażeby wrócił do Węgier, które jego równie były ojczy

zną i dziedzictwem, gdzie po sobie, jako bezdzietnym, chce go uczynić na

stępcą, nie tylko jak brata, ale jak przybranego syna." Dodał: „że nie

„przystało na obudwóch, ażeby współtowarzysze wygnania, którzy razem tyle

„wycierpieli, gdy pomyślniejsza zaświeciła dola, nie mieli jej razem używać."

Bela książę Węgierski, poselstwem tem ujęty, po zasiągnieniu rady

Kazimierza króla Polskiego, brata rodzonego swojej żony, wraca do

Węgier z żoną, dwoma synami Gejzą i Władysławem, którzy mu się

w Polsce porodzili, z całym oraz domem, sprzętem i majątkiem, gdzie

brat jego, król Andrzej, z wielką przyjął go radością. Jemu też rzeczony

król Andrzej z miłości braterskiej odstąpił trzeciej części królestwa Wę

gierskiego, dwie zachowawszy dla siebie. Pojął wspomniany Andrzej

w małżeństwo córkę książęcia Buskiego, imieniem Anastazy ą, z której

narodzili mu się dwaj synowie, Salomon i Dawid. Beli także książęciu,

gdy do Węgier powrócił, księżna małżonka wydała na świat trzeciego syna,

któremu nadał imię Lambert. I kwitnęła przez czas niejaki zgoda i mi

łość braterska między królem i książęciem.

Tymczasem Henryk cesarz pragnąc pomścić się śmierci niezasłużonej

Piotra króla Węgierskiego, nakazał wyprawę zbrojną, a zebrawszy

znaczne wojsko, wkroczył do Węgier i obiegł zamek Presburg. Przez

kilka miesięcy burzył go miotanomi z kusz wielkich pociskami, trapiąc zara
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zem Węgry pustoszeniem włości. Nie dokonawszy wreszcie zdobycia tej

twierdzy, wrócił do Niemiec, otwierała się bowiem nowa wojna z Gotfry

dem i Bal d winem.

Rok Pański lO&O.

Henryk cesarz mszcząc się śmierci Piotra króla Węgierskiego, posyła do Węgier

wojsko pod wodzą biskupa Ratysbońskiego, które jednak nic nie zdziaławszy

wkrótce powraca.

Nakazał cesarz Henryk i w tym roku pospolite ruszenie przeciw Wę

grom i królowi ich Andrzejowi, już-to dla ukarania ich za zniewagę,

jakiej dopuścili się przeeiw Zbawicielowi naszemu, porzucając wiarę świętą a

wracając do bałwochwalstwa; już dla pomszczenia się śmierci Piotra króla

Węgierskiego, który był bratem ciotecznym cesarza. Lecz gdy już wy

ciągnąć mial na wojnę i z wojskiem wkraczać do Węgier, burzących się

książąt niespokojności i inne sprawy państwa nie dozwoliły mu osobiście uczest

niczyć wyprawie. Bolejąc nad wydarzonemi przeszkodami, nie zaniechał je

dnakże wojny, ale dowództwo nad zebranóm wojskiem poruczywszy (jeb har

do w i biskupowi Ratysbońskiemu, bratu swemu stryjecznemu, z ogro-

mnemi siły wyprawił go prżeciw Węgrom. Sam zaś pozostał w Niemczech,

dla przytłumienia zaburzeń wojnami grożących i tóin lepszego dopilnowania

spraw cesarstwa. Gebhard zaś biskup Ratysboński, wkroczywszy do

Węgier, jak mu był cesarz rozkazał, niszczył je rozszerzonemi w wielu

stronach łupieztwy i pożogami. Węgrzy nie chcieli przyjąć walnej bitwy,

ale schronieni po zamkach, warowniach i innych ukrytych miejscach, dniem

i nocą upatrując z zasadzek sposobności, niepokoili wojsko cesarskie, chwytali

albo zabijali spiżowników i innych Niemców tu i owdzie po włościach szu

kających żywności. A tak rzeczony biskup Gebhard, nie dokonawszy ża

dnego dzieła pamiętnego na tej wyprawie, wrócił z wojskiem cesarskióm do

Niemiec.

Henryk cesarz Bzymski, oburzony wielce przeciw Kazimierzowi

królowi Polskiemu jątrzącemi podszepty Brzetysława książęcia Cze

skiego, jakoby czynnie popierał stronę Andrzeja króla Węgierskiego

i knował na cesarza zamachy, sposobić począł wyprawę przeciw Polsce. Ale

zapadłszy w wielką słabość, gdy i posłowie Polscy wyprawieni od króla

Kazimierza przekonali go, że powody do urazy były fałszywe, złożył gniew

i cofnął przygotowania wojenne.
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Rok Pański lOSl.

Henryk cesarz przybywa osobiście z wielkiem wojskiem do Węgier; ale dla

braku żywności, spowodowanego chytrością, Węgrów, nic nie zdziaławszy wraca

do kraju.

Nie mógł przecież znieść tego obojętnie, że wyprawa zawieszona przeciw

Węgrom i Pannonii pod kierunkiem Gebharda biskupa Ratysboń-

skiego spełzła na niczem. Zebrawszy zatem potężniejsze jeszcze siły, ruszył

osobiście do Węgier, aby się pomścić śmierci króla Piotra i zuchwalstwo

Węgier ukrócić. Sam zbrojne rycerstwo prowadził lądem, Gebhardowi

zaś biskupowi Ratysbońskiemu kazał wieźć na statkach Dunajem ży

wność potrzebną, ażeby wojsko jego nie cierpiało głodu. Andrzej król Wę

gier s k i i książę Bela, brat jego rodzony, pomiarkowawszy, że bez jawnego

niebezpieczeństwa nie zdołaliby stawić czoła przeciwnikowi, postanowili palić

wszystko i niszczyć, kędy tylko cesarz z wojskiem miał przechodzić ; wieśnia

kom zaś z bydłem i dobytkami swemi wynosić się kazali w odleglejsze i mniej

dostępne okolice, zniszczywszy ogniem nawet zboża na pniu stojące. Tymcza

sem Gebhard biskup Ratysboński, prowadzący na statkach zapasy ży

wności, przybył do J a w r y n a , a nie wiedząc gdzie się cesarz obracał w po

chodzie, wysyła za nim gońca z pisaniem i prośbą, aby go zawiadomił, dokąd

się miał dalej udać. Aliści Węgrzy schwytawszy wysłańca, stawili go przed

królem Andrzejem; innego zaś Niemca, -który dał się podstawić w jego

miejsce, odsyłają do Gebharda, niby w imieniu cesarza Henr y ka z oznaj

mieniem, że z powodu rozruchów wybuchłych w Niemczech cesarz przy

muszony był poniechać wojny z W ę g r a m i i wracać do N i e m i e c, nakazuje

mu przeto, „aby i on jak najspieszniej powracał." Ten gdy podsunionego

w ten sposób zdradziecko usłuchał rozkazu, zaraz wojsku cesarskiemu począł

niezmierny głód dokuczać, który niebawem inną jeszcze sprowadził klęskę,

to jest mór i biegunkę. Trapili przytóm W ę g r z y n i wojsko cesarskie, z za

sadzek i miejsc ukrytych miotając strzały zatrute na Niemców, zwłaszcza

w porze nocnej wychodzących na paszę, albo biegających po włościach za wy

szukaniem żywności : żaden zaś z ugodzonych taką strzałą nie uchronił się

śmierci. Cesarz zatóm widząc, że wojsku jego, aczkolwiek potężnemu, które

z sobą prowadził, nie tak odwagi, jako raczej sposobności do walki i niezbę

dnej brakowało żywności, że wiele już ludzi utracił, już-to głodem, już cho

robami, już wreszcie zarazą wytępionych, usłuchał głosu roztropności, i wrócił

z wojskiem do Niemiec, odłożywszy na czas sposobniejszy rozpoczętą wy

prawę.
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Jarosław książę Ruski przy śmierci pięcia synom zaleca zgodę braterską i dzieli

między nich swoje państwo.

Jarosław książę Ruski i Kijowski, długą i ciężką złożony nie

mocą, która się codzień wzmagała, przeczuwając że niezadługo umrze, zwołuje

pięciu synów, których zostawiał, to jest Zasława, Ś w i a t o s ł a w a, W s z e-

wołoda, Grzegorza i Wacława, iw długiej przemowie upomina ich

już-to radami, już przykładami: „aby po jego śmierci zachowali między sobą

„zgodę i jedność braterską, przy której panowanie ich będzie trwałe i kwi

tnące; jeżeli się zaś poróżnią, i oni i ich kraje spodziewać się mają na

maści nieprzyjaciół." Poczóm dzieli pomiędzy synów księstwo Ruskie,

i najstarszemu Zasławowi przeznacza Kijów, Ś wiatosławo wi Czer-

niechów, Wszewołodowi Pereasław, Grzegorzowi Włodzi

mierz, a Wacławowi Smoleńsk: zalecając, „żeby czterej młodzi sy-

„ nowie Zasławowi, jako roztropniejszemu i doświadczeńszemu, z powolnością

„ulegali; Zasław zaś aby braćmi kierował, miał ich w swej pieczy i obronie."

Wreszcie 7go Listopada Jarosław umiera, w roku życia 76. Pochowali

go synowie i bojarowie z wielkióm mnóstwem przytomnego ludu w kościele

Ś. Zofii, który był sam Jarosław wystawił w Kijowie. Poczóm objęli

stolice i księstwa, które im ojciec Jarosław umierając odkażał.

Rob Pański 105S.

Henryk cesarz nie przestaje Węgrów orężem nękać, aż wreszcie król Andrzej

prosi o pokój, i stwierdza go związkiem małżeńskim syna swego z córką

cesarza.

Cesarz Henryk ponawiając wyprawę przeciw Węgrom, z licznóm

i potężnem wojskiem, do którego przyłączyły się także posiłki przysłane od

Kazimierza króla Polskiego, iBrzetysław książę Czeski z ludem

swoim, wkracza do Węgier, niszczy ogniem wsie i pomniejsze miasteczka,

i każe roznieść po kraju grabieże i spustoszenia. Andrzej król Węgier

ski złożył radę z bratem swoim książęciem Belą; a obawiając się walczyć

w otwartem polu z nieprzyjacielem, unikał walnej rozprawy, ale usiłował do

kuczać wojsku cesarskiemu temi samemi sposobami, jakich używał w roku

poprzedzającym, i z zasadzek napadał w czasie nocnym na drużyny wybiega

jące za żywnością, albo oddalające się nieostrożnie od swych chorągwi. Lecz



272 R. 1052.KAZIMIERZ I.

gdy zamierzane po wiele kro<5 zdrady nie udawały się, a kraje Węgierskie

od nieustannej cierpiały pożogi i grabieży, wysyła król Andrzej posłów do

cesarza, w celu ułożenia pokoju pod sprawiedliwenii warunkami. Henryk

cesarz, będąc mężem wspaniałego i łatwego do pojednania umysłu, przyjął

łaskawie upokorzenie się króla Andrzeja, i to, co mu w jego imieniu prze

kładano; przyznającym się do winy i proszącym o przebaczenie odpuścił

zbrodnię morderstwa popełnioną na Piotrze królu Węgierskim, i por

wanie się przeciw sobie do oręża. Wstrzymawszy się zatem od dalszych łu-

pieztw i mordów, i zezwoliwszy na zawieszenie broni, zakazał odtąd pusto

szenia włości Węgierskich i podpalania domostw ; wreszcie po upłynionym

czasie rozejmu, zawarł na ugodnych warunkach pokój z królem Andrzejem.

Ażeby zaś ten pokój był trwalszym i pewniejszym, sam zaś cesarz swobodniej

mógł zajmować się sprawami swego państwa, łączy się prócz tego z królem

Andrzejem związkami powinowactwa, zaślabiając synowi tegoż Andrzeja,

acz jeszcze niedoletniemu, córkę swoję Zofią. Poczem król Andrzej przy

bywszy do cesarza Henryka i uczciwszy go znakomitemi i rzadkiej war

tości podarkami, umowę pokoju zaprzysiągł. Cesarz zaś, pojednany z królem

i królestwem Węgierskiem, udał się do Ratysbony, gdzie zastał cze

kającego nań papieża Leona, który właśnie podnosił tam ciało Ś. Wolf

ganga i wpisywał go w poczet Świętych. Potem papież i cesarz udali się

w jednym orszaku najpierwej do Ba m berga a później innych okolic N a d-

reńskich. Od tego czasu cesarz Henryk zaprzestał wojen z królestwem

Węgierskiem.

Kazimierz król Polski biskupstwo Smogorzowskie przenosi do Wrocławia.

Kazimierz chcąc polepszyć" byt Sm ogorzo wskiego później By

cz yńskiego kościoła, a uważając, że położenie miasta Wrocławia z po

wodu rzeki Odry miało wiele dogodności, z Byczyny, miasteczka pod ów

czas lichego i ustronnego, dokąd już raz z Smogorzowa był przeniesiony,

przeprowadził go do Wrocławia, wyznaczywszy mu miejsce obszerne a

przyległe zamkowi swemu Wrocławskiemu, tudzież inne miejsca w tymże

samym okręgu leżące, dla biskupa, prałatów i kanoników. Który-to kościół

porzuciwszy odtąd dawne swoje nazwisko, zamienił je na inne, i zwać się począł

Wrocławskim. Pierwszym tego kościoła biskupem po przeniesieniu go z By

czyny do Wrocławia był Hieronim, i od tego czasu dopiero poczęto za

pisywać w kronikach imiona biskupów Wrocławskich: innych bowiem na

zwiska biskupów, którzy temu kościołowi przewodniczyli dopóki był w Sm ogo

rzo wie i Byczynie, juź-to dla braku pisarzy, już z przyczyny ich niedbal
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stwa pisarzy i podwójnych rzeczonego kościoła przenosin, poszły w niepamięć,

nieznane aż do naszych czasów ; ja zebrałem je jakokolwiek i ułożyłem w oso

bnym dwuwierszu. Przeniesienie zaś i uposażenie rzeczonego kościoła przez

Kazimierza I króla Polskiego dało powód niektórym kronikarzom

i dziejopisom do błędnego podania, jakoby tenże Kazimierz król Polski

pierwszym był założycielem kościoła Wrocławskiego, chociaż on tylko

go przeniósł. Wspomniany bowiem kościół Wrocławski w tymże samym

czasie co i kościoły Gnieźnieński, Krakowski, Poznański, Płocki,

Kruszwicki, Lubuski, Chełmiński i Kamieński, założył i wy

stawił Mieczysław I, książę i monarcha katolicki Polski, oznaczywszy

w właściwych miejscach ich dyecezye. Niepodobna bowiem przypuścić, ażeby

biskupi Polscy, chociażby niektórzy tylko, mieli być tak niedbali i bezro-

zurani, i na krzywdy swoje tak mało baczni, iżby mieli zezwolić na założenie

w obrębie swoich dyecezyj nowego kościoła katedralnego, tak w swych zakre

sach rozległego, jakim teraz widzimy kościół Wrocławski, i na uszczu

plenie przez to swych dyecezyj , ubytek majętności i dochodów z dziesięcin

snopowych, w które ten kościół równie jak inne Polskie kościoły został

uposażony. Mogła to błędne mniemanie spowodować inna jeszcze przyczyna.

Rzeczony bowiem Kazimierz król Polski, przydawszy kościołowi Wro

cławskiemu przy onóm przeniesieniu wspomniane wsie i miasteczka, i opa

trzywszy go hojniejszem daleko niżeli miał wprzódy uposażeniem, sprawił, iż

ze względu na dawne kościoła tego ubóstwo przyznano mu raczej założenie

jego niżeli przeniesienie.

Rok Pański lOSS.

Leo papież, wsparty posiłkami cesarza Henryka, wkracza do Apulii, a po stoczenia

wielkiej bitwy z Nordmanami, najezdcami dóbr papieskich, i Robertem Gwiskardem

uciskającym Apulią, pobity na głowę z całą potęgą swoją upada.

Papież Leon i cesarz Henryk, zabawiając czas jakiś razem w N i e m-

czech, obchodzili w tym roku wmieście Wormacyi, dyecezyi Mogunc-

kiej, uroczystość Narodzenia Pańskiego, i zgodnemi układy naprawili wiele

rzeczy zepsowanych. Nareszcie Leon papież pożegnał cesarza i opuścił

Niemcy; a zebrawszy za rozkazem cesarstwa z rozmaitych części Niemiec

znaczną silę zbrojną, do której przyłączyły się posiłki wielu książąt Nie

mieckich i prałatów, wkroczył z potężnym wojskiem do Apulii, celem

J. Długosz. Dzieje Polaki. Ka. III. 35
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poskromienia N o r d ra a n ó w , najezdników posiadłości tamecznych Apostolskich

i cesarskich, i odparcia Koherta Gwiskarda, uciskającego mieszkańców

Apulii, już-to podstępami swemi już przemocą. A gdy rzeczony Robert

i Nordmanowie stanęli do walki z wojskiem papieskiemu, dnia 18 Czerwca

żwawą stoczono bitwę. Po wielkićm z obojej strony krwi rozlewie, Robert

z Nordmanami przełamawszy główne siły Niemieckie otrzymali zwy-

cięztwo. Leon papież z garstką niedobitków uciekając schronił się do ja

kiegoś zamku; a gdy i ten zdobyty został od nieprzyjaciół, uprowadzono go

do Benewentu, zkąd szczęśliwie wrócił do Rzymu. Była zaś z obu stron

rzeź tak wielka, iż do tego czasu jeszcze pokazują w tóm miejscu podróżnym

kupę kości poległego rycerstwa. Utrzymywano, że papież z wojskiem swojóm

dlatego takiej doznał klęski, że kapłanowi najwyższemu o rzeczy znikome

przystało raczej walczyć namową i łzami niż orężem, i że był w drużynie

swojej pomieścił wielu hultajów, którzy dla uniknienia kary za zbrodnie albo

dla chciwości zysku do niego się poprzyłączali. Z przyczyny nieurodzaju,

który zeszłego lata dotknął był kraje Polskie, głód dłużej roku trwający

ciężko Polaków utrapił.

Rok Pański 10&4.

Leo IX papież umiera. Życie jego chwalebne i świątobliwe. Po nim wstępuje

na stolicę Wiktor II.

Leon IX papież, Niemiec rodem z Lotaryngii, przesiedziawszy

na stolicy lat cztery, miesięcy dwa i dni sześć, umarł w Rzymie 16 Kwie

tnia, pochowany z wielką okazałością w kościele Ś. Piotra. Jego wyniesienie

na stolicę w ten sposób nastąpiło: że gdy Rzymianie, po zejściu papieża

Damazego, według ówczesnego zwyczaju i porządku, zanieśli prośbę do ce

sarza Henryka, aby im naznaczył papieża; cesarz Henryk obrawszy

Brunona biskupa Tulskiego, męża prawej duszy i prostoty wielkiej,

wezwał go od siebie listem, aby objął stolicę Rzymską. Bruno wybrawszy

się w podróż, wstępuje do Kluniaku, gdzie Hildebrand przeor Klu-

niacki, zakonu Ś. Benedykta, natrąca mu, iż nie godziło się z rąk

osoby świeckiej rządu katolickiego kościoła przyjmować. Tknięty tą przestrogą

mąż rzadkiej sumienności, złożywszy oznaki biskupie, i wziąwszy na się szatę

pielgrzyma, z Hildebrandem przeorem Kluniackim udaje się do R zy-

m u, i jak sumienie nakazywało, składa godność papieską. Ale duchowieństwo

Rzymskie obrało go na nowo i zniewoliło do objęcia rządów kościoła. Mąż
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ten szczególniejszej mądrości i świątobliwości, pielgrzymując z Niemiec do

Rzymu na objęcie stolicy Apostolskiej, słyszał chór Aniołów wyśpiewujący:

„Ja myślę rozmyślaniem pokoju a nie utrapienia." A zobaczywszy żebraka

trędowatego przed wrotami pałacu, zdumiał się, że w osobie jego przyjmował

Chrystusa. Po śmierci przeniesiony został do dawnego siedliska swego Toul,

gdzie wielą słynął cudami. Obrano zaś w miejsce Leona IX, Gebharda

biskupa Aichstądzkiego (Eistacensis), rodem Niemca, z bojaźni

przed cesarzem Henrykiem, który ten wybór popierał: nadano mu imię

' Wiktora II, a poświęcono go w dniu Wieczerzy Pańskiej.

Pewien mistrz teologii przygarną ubiegającym się o dostojeństwa i posiadanie

wielu razem chlebów duchownych.

O nadużyciu w chwytaniu wielu razem chlebów duchownych, które w owych

czasach podobno najbardziej się było zagęściło, niemniej opłakanej a nie

ustającej i potem między prałatami chciwości dostojeństw i zbrodni święto-

kupstwa, z obrzydzeniem wspominają pisma Ojców świętych. A łatwo wtedy

było znaleźć księży i doktorów ubogich, którzy przyganiali posiadającym

mnogie beneficya i wystawnie żyjącym duchownym, a gdy się im nadarzyła

sposobność* podzielania takich korzyści, wtedy ta chciwość powszechna i ich

zaślepiała. Powiadają o jednym mistrzu teologii (magnae literaturae)

że bardzo dowcipnie rozprawiał przeciw bogatym i wystawnie żyjącym prała

tom, dowodząc, że im żadną miarą tak żyć się nie godziło. Gdy o tern do

niesiono ojcu świętemu, rzekł nader trafnie: „Dajmy mu dobre probostwo,

„jedno i drugie beneficium, a wnet się uspokoi." Stało się tak, a ów mę

drzec natychmiast odmienił zdanie, mówiąc : „Teraz dopiero zgłębiłem tę rzecz

„należycie" : ba i nie dziw, bo z ubogiego stał się bogatym, z chudego pa

chołka panem. Takich Ś. H i e r o n i m każe się strzedz jak największej zarazy.

Bardzo dobrze ktoś powiedział: „Kto ma jedno dostatnie beneficium i używa

„go jak należy, ten prawą drogą zmierza ku dobru ojczyzny; kto jeszcze je-

„dno przyjmuje, tego sumienie pozbywa jednego oka; a kto więcej bierze,

„traci i drugie oko, i już ślepy na oba, garnie potem co tylko może."

Takiej chciwości nienasyconej przekleństwo sprowadził Jeroboam, król

Izraelski, który acz z przejrzenia Bożego został królem, zaraz jednak

czci Boskiej odstąpił, i ulał dwa cielce złote, ażeby lud Izraelski do

świątyni Bożej nie uczęszczał. I ono słowo stało się rzeczywistym grzechem,

tak iż wszyscy następni królowie zachowali tę cześć świętokradzką na zgubę

królestwa: a mężowie święci twierdzą, że podobnego losu obawiać się trzeba
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dla kościoła, i widzimy, że ten los spełnił się już w wielu częściach świata.

Duchowni, którzy nic nie powinni posiadać, prócz skromnego na utrzymanie

swoje dostatku, ani mieszać się do rzeczy światowych, wszystko chcą zagar

niać, wszystkióni rządzić. A tak wedle słów Bernarda: „którzy nie zacho

rują około siebie należnego rządu, lecą tam, kędy mieszka wieczna sromota."

Niegdyś Faryzeuszowie wyszydzali Pana naszego, gdy powstawał przeciw

chciwości, i mieli go za nierozumnego : a teraz Pan z nich szydzi. Strzeż się

czytelniku, posiadasz-li mnogie chleby duchowne, abyś nie grzeszył podobnie,

i takiej samej nie doznał kary. Z Bogiem nie można żartować; a co czło

wiek zasieje, to i zbierać będzie. Nie folguj niebezpiecznemu nałogowi, nie

wymawiaj się dyspensą papieską: widzisz, jako się kłaniają cielcom złotym,

a drudzy giną ofiarą. A jakaż-to cześć, jakie uszanowanie oddano Bogu, gdy

z liczby jego sług prawie połowa odcięta? Gdyby każde beueficium mogło

mieć swego z osobna posiadacza, poczet sług Bożych, który teraz jest poje

dynczy, stałby się podwójnym. Słuchaj rady tych, którzy w niebian gronie

już się połączyli z Bogiem, abyś z cielcami złotemi nie zgorzał razem ogniem

wiecznym. Na cóż się przyda skupiać nieprawnie w jednej ręce beneficia, kiedy

widzimy, że każde z osobna przy uczciwej mierności więcej nad potrzebę do

starcza ?

Mieczysław, syn Jarosława, książę Smoleński, umiera, nie

zostawiwszy żadnego potomstwa. Po nim obejmuje rządy brat jego rodzony

Grzegorz, który także niezadługo schodzi ze świata.

Rok Pański lO&S.

Kazimierzowi królowi Polskiemu rodzi się córka Świętochna.

Kazimierza króla Polskiego nowa i serdeczna spotyka pociecha:

małżonka bowiem jego, Dobrogniewa, która po wydaniu na świat czte

rech synów przestała już była rodzić, i zdawało się że już została niepłodną,

powiła córkę. Na jej chrzciny Kazimierz król Polski zwoławszy prała

tów i panów królestwa swego, wyprawił wielką na dworze uroczystość, i córce

nowo-narodzonej nadał imię Świętochna.

W Florencyi odbył się zjazd duchowny, na którym Wiktor II pa

pież ukarał i złożył z stolic wielu biskupów, potępionych wyrokiem soboru

za zbrodnie świętokupstwa i wszeteczeństwa.
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Brzetysław książę Czeski umiera, zostawiwszy synów pięciu, z których najstar

szy obejmuje po nim rządy. Ten nie tylko wszystkim Niemcom, ale i matce

swojej, przeto iż pochodziła z Niemieckiego rodu, w przeciągu trzech dni na

kazuje ustąpić z Czech; brata zaś Wratysława z Moraw wypędza, a żonę jego

w więzieniu osadza.

Brzetysław książę Czeski wydał wojnę Pan no nom czyli Wę

grom i dotarł z wojskiem do Krudzim, ale zapadłszy tam w wielką

niemoc, zaniechać musiał wyprawy i umarł dnia 29 grudnia. Zostało po nim

pięciu synów, jako to: Spity gniew, Wratysław, Konrad, Otto

i Jaromir. Po jego śmierci najstarszy syn Spitygniow objął nad księ

stwem Cześkiem panowanie, tak bowiem ojciec umierający był rozporządził.

Ten pierwiastki swych rządów splamił srogością i okrucieństwem, ogłaszając

pierwszego dnia panowania swego rozkaz, aby wszyscy mieszkańcy rodu N i e-

mieckiogo w przeciągu trzech dni ustąpili z Czech; a ktoby z Niem

ców po upływie zakreślonych dni trzech znajdował się w obrębio granic

Czeskich, śmiercią miał być karany. Temu rozkazowi natychmiast stało

się zadosyć, i wszyscy Niemcy, opuszczając w największym popłochu swoje

posiadłości, domy, role i inne majątki nieruchome, wynosili się z Czech,

ratując przynajmniej życie, wiedzioli bowiem, że po upływie trzech dni wszyscy

od Czechów byliby wymordowani. Na domiar srogości książęcego rozkazu,

rzeczony Spitygniew matkę swoję Judytę, którą ojciec jego Brzety

sław wykradł by 1 z klasztoru Ratysbońskiego, zwanego Niedermiin-

ster, córkę cesarza Ottona Rudego, tudzież ksionią klasztoru Ś. Je

rzego, córkę Brunona hrabi Niemieckiego, że obie pochodziły ze krwi

Niemieckiej, na wozie parokonnym dla większej sromoty wywieźć kazał, albo

raczej wypędzić z Czech i odprawić do Niemiec, tak zelżywym postępkiem

znieważając łono macierzyńskie. Za co mszcząc się rzeczona matka Ju

dyta, chociaż w podeszłym już była wieku, poszła za Niemca. Brat zaś

rodzony S p i t y g n i e w a, Wratysław, obawiając się. jego okrucieństwa, gdy

posłyszał, że Spitygniew wybiera się do Moraw, kędy on właśnie prze

bywał, umknął do Węgier, do Andrzeja króla Węgierskiego. Spi

tygniew, przybywszy do Mora w , gdy nie mógł swej srogości wywrzeć

na brata Wratysława, wywarł ją na żonę jego wysłaną do Ołomuńca.

Kazał ją bowiem pohuać, i pod strażą barona Msz czy sa wywieźć do zamku

Lescen. A. gdy tam przesiedziała miesiąc, dowiedziawszy się Spity

gniew, że była bliską połogu, kazał ją wprawdzie wypuścić: ale ona, wy

szedłszy z Lescen, znękana przykrościami więzienia i trudami podróży,

które ponosić musiała, przy połogu umarła. Nie mógł się Wratysław po
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niej w żalu utulić : Andrzej więc król Węgierski, obchodząc się z swym

gościem nadzwyczaj uprzejmie, aby skrócić jego smutek, dał mu w małżeń

stwo córkę swoję Adelaidę. O czóm gdy posłyszał Spitygniew książę

Czeski, nie dowierzając potędze brata zwiększonej nowóm powinowactwem,

wyprawił doń poselstwo, przeprosił go, i powrócił mu wszystko, co dawniej

na Morawach posiadał.

Po Wenancyuszu biskupie Włocławskim wstępuje na stolicę Andrzej I.

Biskup Wenancyusz, przesiedziawszy na katedrze Włocławskiej

czyli Kruszwickiej lat dwadzieścia i trzy, dotknięty panującą zarazą umarł,

pochowany w kościele wsi Parkanie. Po nim Andrzej I, wyborem pra

wowitym, za zezwoleniem Kazimierza I, króla Polskiego, obrany został

i potwierdzony przez papieża Leona IX.

Cesarz Henryk, na prośby i upomnienia papieża Wiktora, ruszył do

Włoch z potężnóm wojskiem, a zająwszy się z wielką bacznością i troskli

wością urządzeniem spraw Włoskich i kościelnych, uspokoił Włochy.

Wysłał potem wojsko do Apulii przeciw Normannom, naruszającym

prawa i własności kościoła: ale wojsko to, nie dokazawszy nic znakomitego,

częścią orężem nieprzyjaciół, częścią chorobami i trudami zwątlone, bardzo

wiele ucierpiało. W czasie pobytu cesarza Henryka we Włoszech, pa

pież Wiktor odprawił sobór w Florencyi, i złożył z stolic wielu bisku

pów za winę świętokupstwa i wszeteczność obyczajów.

■tok Pański lOBB.

Głód i srogie wojny w chrześciaństwie.

Głód wielki, który był nawiedził wszystkie prawie kraje chrześciańskie,

utrapił i wygubił wielu ludzi: a gdy plaga powszechnej nędzy z każdym

dniem wzmagała się i rozszerzała, na domiar złego powstały rozruchy, a po

tem wojny domowe i zewnętrzne. Pod on czas i Lutycy (Liutici po

pu 1 i ) , wiodący ród od Sławian i Polaków, a siedzący przy ujściu rzeki

Łaby, kędy ta wpada do morza, wydawszy wojnę Sasom i narodom pogra

nicznym, i w stoczonym boju otrzymawszy zwycięztwo, sprawili rzeź okropną,

a uciekających potopili w wodzie. Wtedy też Wilhelm, margrabia Saski,

z wielu innymi 'Sasami poległ od oręża L u t y k ó w.
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Henryk III cesarz, za zezwoleniem papieża i elektorów, syna swojego królem

mianuje, a potem niezadługo umiera.

Cesarz Henryk III, rodem Szwab, załatwiwszy sprawy Włoskie,

wybrał się z powrotem do Niemiec; papież także Wiktor, skłoniony

prośbami cesarskiemi, pojechał z nim razem z Rzymu do Niemiec. Na

kazał potćm i odprawił cesarz Henryk zjazd w Utrechcie (Trajectuni),

a z przyczyny słabości w którą był zapadł, czując się, bliskim śmierci, za

radą obecnego papieża Wiktora i książąt Niemieckich mających prawo

wyboru, mianował królem i koronował syna swego siedmioletniego Henry

ka, zrodzonego z Agnieszki. Nareszcie złożony wzmagającą się chorobą

umarł 5 Października w Botfelden. Ciało jego przeniesione do S p i r y po

chowano uroczyście, papież bowiem Wiktor uczcił pogrzeb jego swoją obe

cnością. Odbywszy obrząd pogrzebowy, i urządziwszy, ile w owych czasach

rnożna było, sprawy cesarstwa, wrócił papież spokojnie do Rzymu. Rzeczo

ny zaś Henryk, trzeci cesarz tego imienia, umarł w roku życia 39, pano

wania na tronie królewskim 18, cesarskim 15. Jego syn, człek niespokojny,

stoczył bitew sześćdziesiąt i dwie. Jalmużnik wielki. Przeprosiwszy G r z e g o-

rza VII, uzyskał odpuszczenie winy; ale powstawszy powtórnie przeciw nie

mu, osadził na stolicy antypapę. Grzegórz VII złożył go z tronu, a ele

ktorowie z rozkazu papieża obrali Rudolfa książęcia Saskiego, którego

Henryk w stoczonym boju krwawym zwyciężył. Sam atoli wypędzony z R z y-

mu przez Roberta króla Angielskiego, i poimany od syna, którego był

wyniósł na królestwo, nędznie skończył życie w więzieniu.

Holi Pański 10S7.

Agnieszka, wdowa po Henryku III, sprawuje opiekę nad synem i państwem.

Głód wielki w tym czasie; kamienie wraz z gradem padają i w wielu miej

scach zabijają ludzi.

Henryk IV; młodziuchny syn cesarza Henryka III, nastąpiwszy po

ojcu, objął rządy, 88 cesarz po Auguście. A że był dzieckiem siedmiolet

niemu, przedniejsi panowie cesarstwa powierzyli wychowanie jego matce, cesa

rzowej Agnieszce. Z jego siostrą Matyldą ożenił się Rudolf książę

Niemiecki, który później wystąpił przeciw powinowatemu swemu jako przy-

właściciel cesarstwa. Agnieszka zaś cesarzowa w maloletności syna swego

Henryka zarządzała czas niejaki państwem Niemieckióm, sprawując je

rozumnie i dzielnie. Doznały temi czasy kraje Niemieckie wielorakich nie



280 R. 1058.KAZIMIERZ I.

szczęść, mianowicie moru i głodu ; w wielu miejscach padały z gradem zmie

szane kamienie ogromnej wielkości; wiele też ludzi zginęło od piorunów.

Po śmierci Wiktora II papieża wstępuje na stolicę Stefan IX. Wbrew jego pra

wom obranego powtórnie Benedykta strąca z stolicy brat Stefana. Nareszcie po

śmierci Stefana wzięty na papiestwo Mikołaj II.

Wiktor II, biskup E z y m s k i , który się zwał Gebeardem (Gebe-

hardus), umarł w Rzymie i pochowany został w kościele Ś. Piotra.

W jego miejsce obrany od E z y m i a n Fryderyk, brat księcia Gotfryda,

rodem Lotaryńczyk, który wstąpiwszy do zakonu był pod ów czas opatem

klasztoru w Kassyno; nazwano go Stefanem IX. Po nim Rzymianie

przekupieni pieniędzmi wybrali przeciw ustawom kanonicznym Jana, albo jak

inni twierdzą M i c y u s z a biskupa Welletreńskiego, i nazwali go B e-

nedyktem. Ten przesiedziawszy bez potwierdzenia na stolicy ledwo dni kilr

ka, wygnany został przez książęcia Gotfryda, brata Stefana IX papieża.

Rzeczony papież Stefan w dziewięć miesięcy i dni dwadzieścia pięć od swego

wyniesienia umarł, pochowany w FI o ren cy i. Po jego śmierci zgromadzenie

kardynałów obrało kanonicznie i prawnie Gerarda biskupa Florenckie

go w Senie, albo jak inni utrzymują w Os ty i: był on rodem z Burgun

dy i, a nazwano go Mikołajem II. Ten przepisał wybór papieży ustawą

zawartą w rozdziale XXIII: „W imię Pańskie"; a zwoławszy sobór w Rzy

mie na Lateranie, zmusił Berengara odstępcę do odwołania błędu

w przedmiocie Eucharystyi, jakoby w tym Sakramencie nie było ciała i

krwi Chrystusowej, tylko sam znak a godło, co wiełorakiemi zbito dowodami.

Rok Pański lOSS.

Kazimierz król Polski umiera. Opisanie jego postaci i przymiotów.

Królestwo Polskie, które po śmierci króla Mieczysława w ciężką

i prawie śmiertelną zapadło było niemoc, pod stórem i chwalebnym panowaniem

Kazimierza I króla Polskiego domierzyło pory męzkiej dojrzałości i

zdrowia. Za rządów łaskawych i dobroczynnych tego króla Polacy używając

błogiej ciszy i swobody, to co było dawniej upadło, zaległo w gruzach i zni

szczało, z szybkością podziwienia godną dźwignęli , ustalili i odnowili. Sam

Kazimierz król we wszystkich sprawach swoich kierując się duchem bojaźni

Bożej, i w prostocie serca prawą przed obliczem Pańskióm postępując drogą,
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miłował nadewszystko pokój i sprawiedliwość ; zewnętrzne zatargi, które czę

sto powodem bywają do wojen, w samym zarodzie tłumił i uśmierzał. Pełen

żarliwej czci ku Bogu, miłości ku ojczyźnie, obrońca wdów i sierot, wspaniały

nadawca i uposażyciel kościołów, nieprzyjacielem był łotrów i złodziei. Taką

wreszcie pałał gorliwością, tak żywćm i miłości pełnćm pragnieniem wywyż

szenia i przyodziania chwałą rzeczypospolitej, że dążąc ku temu ciągłą a nie

zmordowaną pracą i staraniem , królestwo Polskie, ostatecznie prawie sko

łatane i nachylono do upadku , trwałym spoiwszy węzłem , przywiódł do zu

pełnego zdrowia i czerstwości, zkąd powszechnie Odnowicielem Polski

i zaszczep cą pokoju (instaurator pacificus) nazwany, dotychczas

jeszcze to imię zachowuje. Lecz kiedy mniemano, że ledwo połowy domierzał

wieku swego i panowania, z przypadłą nań ciężką słabością zbliżył się do kre

su ostatniego. Przez miesiąc cały mocując się z śmiercią, gdy widział, że go

siły coraz więcej opuszczają, i że wkrótce życie zakończy, zwołał prałatów

i znakomitszych panów królestwa do Poznania, gdzie złożony chorobą le

żał, i przemówił do nich gladkiemi a obszernemi słowy: „aby się starali jak

„najbardziej zachować zgodę i sprawiedliwość, a po jego śmierci obrali kró

lem Bolesława, syna jego pierworodnego, który przodkowa! wiekiem i

„rozsądkiem." Nakoniec przyjąwszy pobożnie ciało Pańskie i inne Sakramenta,

religijnie, jak na króla tak wielkiego przystało, umarł w zamku królewskim

dnia 28 Listopada w roku panowania 18, życia 44. Zwłoki jego pochowano

w kościele katedralnym Poznańskim z należną czcią i wspaniałością, w grobie

dziada jego Bolesława I, króla Polskiego, razem z popiołami ojca.

Był -to mąż wzrostu wysokiego, postaci urodnej i kształtnej, brody długiej,

włosa gęstego, sił zdrowych i czerstwych. Aż do końca życia odznaczał się

gorliwą pobożnością i żądzą podźwignienia ojczyzny. A gdy przewidywał, że

ostatnia chwila jego nadeszła, Bolesława, najstarszego syna swego, na

znaczył, jako się wyżej powiedziało, następcą swoim na królestwo. Gwiazda

z miotłą ognistą, o której było mniemanie, że zwiastowała koniec jego życia

i panowania, ciągle przez kilka nocy jaśniała na niebie.

Potowej pokonawszy w boja ksiażęcia Pereasławskiego , srodze Roś pustoszą.

Połowcy, tak zwana dzicz pogańska, najechali po nieprzyjacielsku

Wszewołoda książęcia Ruskiego Pereasławskiego, a stoczywszy

z nim bitwę, pokonali Wszewołoda i jego wojsko dnia 2 Lutego. Po

otrzymanem zwycięztwie, z wodzem swoim Szekalem rzucili się na jego

księstwo i srodze je spustoszyli. Ta klęska, po raz pierwszy doznana, rozpo

częła pasmo nieszczęść, jakiemi później Połowcy trapili ziemię Ruską.

J. Długosz. Dricjo Polski. Ki. UL 36
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Bolesław syn Kazimierza królem Polskim obrany i koronowany.

Przerwać i skrócić przychodziło żal i smutek, którym zgon przedwczesny

Kazimierza króla Polskiego ogarnął najznakomitszych serca Polaków,

acz słuszny to był żal i szczery, nie mogli bowiem Polacy pana tego i króla

dosyć opłakać. On opuściwszy ustroń klasztorną, wydobył ich z niedoli, po

cieszył zasmuconych, i z ostatecznego prawie upadku wydźwignął, podniósł i

blaskiem nowym ozdobił. Pod jego panowaniem Polacy stłumiwszy i wytę

piwszy postronnych nieprzyjaciół, spoczywali bezpiecznie i swobodnie, przy za

kwitającym bogactwie i pomyślności. Biskupi więc i panowie Polscy poczęli

naradzać się względem wyboru nowego króla. Nareszcie postanowili, a zda

niem swojóin pociągnęli za sobą szlachtę i naród wszystek, aby na tron wy

nieść Bolesława, pierworodnego syna królewskiego, już-to z powodu że był

najstarszym, już dlatego, że nad wiek swój odznaczał się rozumem, szczegól

niejszą sprawnością, hojnością wspaniałą i innemi cnotami królewskiemi , że

wreszcie sam ojciec naznaczył go swoim następcą. Przyczyniły się do tego i

prośby matki, królowej Dobrogniewy, która z płaczem wielkim i łkaniem

błagała radców, iżby nie dopuszczali żadnej zwłoki, jako niebezpiecznej dla

rzeczypospolitej , acz wszyscy ją doradzali, i zaklinała, aby przyspieszyli ko-

ronacyą syna jej B o 1 e s ł a w a. Gdy więc stanęła ta uchwała i zgodne głosy

ją potwierdziły, udano się do stolicy Gniezna (miejsce to bowiem z dawne

go zwyczaju miało ten przywilej i powagę) i w kościele Gnieźnieńskim

dwaj arcybiskupi, Stefan Gnieźnieński i Aaron Krakowski, tudzież biskupi

Hieronim Wrocławski, Poznański, Płocki, Kruszwicki i Cheł

miński, wśród powszechnej radości panów i szlachty, ukoronowali i nama

ścili przed wielkim ołtarzem rzeczonego książęcia Bolesława, najstarszego

syna króla Polskiego, który liczył natenczas lat siedmnaście. Nie tylko

zaś sam dzień koronacyi, lecz i wiele następnych zeszło na zabawach i igrzy

skach ; a wszyscy prałaci i panowie, zaproszeni do stołu królewskiego, podzie

lali przez te dni wspaniale biesiady. A tak w miejsce największego smutku,

nastąpiła radość i ochota: wszyscy bowiem pocieszali się nadzieją, że króle

stwo przezornym opatrzone zostało sterem i zwierzchnictwem.

Po Stefanie arcybiskupie Gnieźnieńskim wstępuje na stolicę Piotr.

. Szczepan, arcybiskup Gnieźnieński, przesiedziawszy na stolicy

lat dziewiętnaście i miesięcy dwa, umarł dnia 7 Marca ; pochowany w kościele

Gnieźnieńskim. Po nim nastąpił Piotr, rodem Polak, szlachcic z do
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mu Nałęcz, dziekan Gnieźnieński, wyborem prawnym, który się od

był w dzień Zwiastowania S. Maryi, wyniesiony i potwierdzony przez pa

pieża Wiktora II, za wstawieniem się Bolesława króla Polskiego,

popierającego wybór kapituły.

Rok Pański 105». •

Aaron arcybiskup Krakowski umiera. Z powodu różniących się zdań wyborców,

stolica w osieroceniu zostaje przez lat dwa.

Gdy po śmierci Kazimierza króla Polskiego, a wyniesieniu na

tron syna jego Bolesława, nastąpiła zmiana w rządzie, zaszła też odmia

na i w duchowieństwie. Arcybiskup bowiem Krakowski Aaron (o którym po

wiedzieliśmy wyżej, że na wezwanie Kazimierza króla Polskiego przy

był z KI u niak u z dwunastą braćmi tegoż zakonu i osiadł na Tyńcu,

otrzymawszy to miejsce od Kazimierza króla Polskiego z dostatnióm

klasztoru uposażeniem) z opata Tynieckiego posunięty na stolicę arcybi

skupią Krakowską, po dwunastoletnim zarządzie kościoła Krakowskie-

g o , który sprawował z wielkim zaszczytem, strawiony pracami i sędziwą sta

rością umarł. Pochowano go z przyzwoitą czcią, sam bowiem król Bolesław

uczcił obchód żałobny obecnością swoją. Utrzymują, że on w kościele i dye-

cezyi Krakowskiej zaprowadził post czterdziestodniowy i zobowiązał swoję dye-

cezyą do zachowania tego postu. On także klasztor Tyniecki obdarzył i za-

pomógł wielu przywilejami , wolnościami , i darowizną dziesięcin snopowych,

należących do stołu arcybiskupa Krakowskiego. Wszystkich wreszcie opa

tów klasztoru Tynieckiego obdarzył tym zaszczytnym przywilejem, że każdy

opat był oraz kościoła Krakowskiego kanonikiem (canonicus natus),

zajmował miejsce w tymże kościele między kanonikami, i podczas nabożeń

stwa i w godzinach kanonicznych występował w kościele Krakowskim w ro

kiecie i almucyi. Lubo zaś po śmierci rzeczonego arcybiskupa Aarona ka

nonicy Krakowscy zbierali się po kilka kroć w celu obrania nowego arcybiskupa,

w żaden sposób jednak zgodzić się na wybór nie mogli, gdy dla rozróżnionych

zdań i chęci wyborców głosy ich były podzielone. Za czem poszło, iż kościół

Krakowski, z przyczyny tak brzydkiej niezgody, przez całe prawie dwa

lata zostawał bez biskupa.



284 k. 1059.BOLESŁAW n.

Połowcy pokonawszy powtórnie trzech książąt Ruskich, kraj pustoszą. Gdy Bu-

sini żądanej nie otrzymują obrony, wszczyna się między szlachtą i bojarami

rokosz. Zasław książę Kijowski wraz z żoną i dziećmi ucieka do Bolesława

króla Polskiego, a stolicę jego podsiada uwolniony przez rycerstwo z więzów

Wszeslaw książę Połocki: tymczasem Czerniechowski książę małą garstką pło

szy i zwycięża tłumy barbarzyńskiej dziczy.

Teini czasy Połowcy, dzicz barbarzyńska, wtargnęli do ziemi Ruskiej;

a gdy trzej książęta, Zasław Kijowski, Swiatosław Czerniechow

ski i Wszewołod Pereasławsfci, wystąpili przeciw nim zbrojno, aby

zapobiedz spustoszeniu swoich krajów, przyszło do krwawej bitwy około rzeki

Olhy, kędy Ru sini pierżchnęli, a Połowcy otrzymawszy zwycięztwo roz

nieśli spustoszenie jak tylko mogli najdalej, i wywarli srogość swoję na wszyst

kie miasteczka, włości i okolice, szerząc bezkarnie łupieztwa i mordy, a nie

przypuszczając, aby Rusini i ich książęta mieli się odważyć na ponowienie

z nimi walki. Tymczasem, gdy dwaj książęta, Zasław Kijowski i Wsze

wołod Pere a sławski, po klęsce poniesionej nad rzeką Olhą przybyli

do Kijowa, Światosław zaś do swego Czerniechowskiego księztwa;

szlachta i rycerstwo Ruskie złożywszy zjazd pod Kijowem, udają się do

książąt swoich Zasław a i Wszewołoda z prośbą, „aby im dostarczyli

„koni i broni," oświadczając, „iż z dziczą barbarzyńców, która w szale zwy-

„cięzkim rozsypana po włościach bujała swobodnie, pragnęli stoczyć walkę,

„pewni niechybnego zwycięztwa, mającego zatrzeć doznaną hańbę." Ale Za

sław i Wszewołod nie zezwolili na żądanie rycerstwa, z obawy, iżby no

wa klęska nie wygładziła reszty Rusinów: znowu więc rycerstwo Ruskie

poczęło się domagać: „aby Wszesława książęcia Połockiego i dwóch

„synów jego, w roku, przeszłym zdradliwie poimanych i do tej chwili więzio

nych, wypuszczono na wolność." Czego gdy uzyskać nie mogli, podnoszą ro

kosz: książęta zaś Zasław i Wszewołod, obawiając się, aby rozjątrzone

rycerstwo nie dopuściło się na nich jakiej srogości, uciekają z zamku. Żoł

nierze tymczasem odbiwszy więzienie, uwalniają Wszesława książęcia Po

łockiego i synów jego, i rozrywają wszystkie skarby i dostatki Kijow

skie. Zasław książę Kijowski, widząc się w ostateczności, i nie śmiejąc

pozostać na Rusi, szukał ocalenia życia i swego mienia w ucieczce; zaczóm

zbiegł do Polski do Bolesława króla Polskiego, swego ciotecznego

brata, który go mile i łaskawie przyjął. Połowcy tymczasem, spustoszywszy

grabieżą i morderstwy wszystkie okolice, podstąpili pod Czerniechów. Świa-

t o s ł a w , książę Czerniechowski, nie zrażony klęską poprzednio doznaną,

mając trzy tysiące tylko ludzi, częścią wojskowych, częścią wieśniaczej tłu
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szczy, wyszedł przeciwko nim, i dnia pierwszego Listopada stoczył z dwunastu

tysiącami nieprzyjaciół koło Snowska bitwę, w której owo mnóstwo uległo

małej garstce. Ruś walczyła mężnie; Po łowcy na głowę pobici, nawet

książę ich z przeduiejszą drużyną dostał się żywcem w ręce Światoslawa

książęcia Ruskiego; wszystkie oraz łupy z ziemi Ruskioj zabrano od

bito. Światosław z wielką sławą i tryumfem wrócił do stolicy swojej

Czerniechowa, ozdobiony świetną na nieprzyjaciołach uzyskaną zdobyczą.

Gdy więc Zasław książę Kijowski, z synami swoimi Mścisławem, Świa-

t o p e 1 k i e m , żoną i niektórymi z rycerzy zbiegł do Polski, do Bolesła

wa króla Polskiego; Wszeslaw, książę Połocki, uwolniony z więzienia

przez przychylne sobie rycerstwo, objął księstwo i zamek Kijowski, i w nim

naznaczył sobie siedlisko. Spojrzawszy na ów czas w niebo, rzekł : „O! Krzy

ku najświętszy, ucieczko wiernych ! kto w tobie ufa, nie będzie zawiedzionym.

„Którzy ciebie czczą, żadnej nie mogą doznać przygody. Twoja moc i władza

„jest najwyższa: ty najpotężniejszych nawet nieprzyjaciół twoich i bluźnier-

„ców zwyciężasz , płoszysz i upokarzasz ; a tych , którzy bóstwo twoje czczą

„i pokornie wyznawają, osłaniasz twoją pieczą, dźwigasz z niedoli i obdarzasz

„chwałą!"

Śmierć Aarona arcybiskupa Krakowskiego.

Dnia piętnastego Maja Aaron, arcybiskup Krakowski, przesiedzia

wszy lat dwanaście na stolicy arcybiskupiej, umarł; zwłoki jego pochowano

w kościele Krakowskim. Z przyczyny niezgody między wyborcami, kościół

Krakowski przez czas niejaki osierocony był z pasterstwa.

Rok Pański lOOO.

Andrzej król Węgierski każe małoletniego syna swego Salomona koronować.

Bela książę Węgierski, brat rodzony Andrzeja, uważając tę koronacją za wy

rządzoną sobie krzywdę i zniewagę, udaje się do Bolesława króla Polskiego

wraz z żoną i dziećmi, i prosi, aby się za nim ujął orężem.

W królestwie Węgierskióm, wśród ciszy głębokiego pokoju, z małych

jak to bywa zaczątków powstała wielka burza i zatarga. Andrzej bowiem

król Węgierski widząc, że długie w królestwie tóm zawichrzenia ucichły

i zupełnie przytłumione zostały, już -to z przyczyny śmierci króla Piotra,

już skutkiem pokoju zawartego z Henrykiem cesarzem, który był szukał

zemsty za zabicie Piotra; postanowił ukoronować1 za życia syna swego ma
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łoletniego, Salomona, który nie miał więcej nad lat siedm, a któremu za

ślubił Zofią, córkę cesarza Henryka; obawiał się bowiem , żeby po jego

śmierci korona Węgierska nie dostała się Beli, który dla dzielnych umysłu

przymiotów już z dawna pozyskał był podejrzaną królowi przychylność" Węgrów.

Chcąc przeto zamiar swój przywieśdź do skutku, wyznaczył dzień, i zaprosił

brata swego Belę, tudzież prałatów i panów królestwa, aby się zjechali na

koronacyą i namaszczenie jego syna Salomona. Gdy więc według nakazu

króla Andrzeja w Białogrodzio koronowano i namaszczano syna jego

Salomona, a sprawujący obrząd poświęcenia odmawiał z kolei te słowa:

„bądź panem braci swoich!" książę Bela, który na wszystkie szczegóły ko-

ronacyi bratanka , dotąd bezprzykładnej , baczną zwracał uwagę , westchnął

głęboko, i jął utyskiwać, że koronacyą tak przedwczesna przedsięwziętą była

na jego sromotę i obelżenie; a nie mogąc utaić ani w twarzy ani w słowach

żalu, mówił do panów obecnych, że koronacyą bratanka więcej mu przynosiła

hańby a niżeli krzywdy. Z obawy zaś, żeby brat jego król Andrzej nie

dopuścił się na nim jakiej srogości, pohamowawszy i ukrywszy żal swój,

uszedł z największym pośpiechem do Polski, do swego powinowatego Bo

lesława, króla Polskiego, z żoną, rodziną, majętnością, i wszystkiemi

dostatkami swemi, i opowiedział przed Bolesławem królem Polskim,

prałatami i radcami jego, jakiej doznał krzywdy i zniewagi od brata swego

Andrzeja, prosząc, „aby nie puszczali bezkarnie krzywdy jego i synów, tak

„blisko z nim spokrewnionych." Król Polski Bolesław, przyjąwszy z wielką

czcią i uprzejmością książęcia Belę, i ciotkę swoję księżnę, braci swych a ich

synów, i hojnie wszystkich opatrzywszy w wszelakie rzeczy potrzebne, kazał

im „być dobrej myśli, obiecując, że z szczerą chęcią i całemi siły wspierać

„ich będzie tak w obecnej jak każdej innej potrzebie."

Lambert Żula wyniesiony na arcybiskupstwo Krakowskie, gdy o palliusz arcy

biskupi nie kwapił się z prośbą, do Rzymu, kościół Krakowski utracił przez to

swój przywilej arcybiskupi, i od tego czasu jest tylko biskupią, stolicą.

Za staraniem Bolesława króla Polskiego, po usunieniu niezgody,

która między niektórymi z duchownych wszczęła się była przy wyborze arcy

biskupa Krakowskiego, i trwała przez całe dwa lata, Lambert zwany Z u-

1 ą , mąż uczony i biegły w Piśmie, wyniesiony został na stolicę arcybiskupstwa

Krakowskiego przez Mikołaja albo jak inni twierdzą Alexandra II

papieża. Ale gdy jakiemś nieszczęściem zaniedbał postarać się o palliusz arcy

biskupi, pozbawił przez to kościół Krakowski przywileju i zaszczytu arcybi

skupstwa, a uczynił go biskupim i suffragańskim. I odtąd nie zdołał już
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kościół ten odzyskać blasku dawnej chwały, chociaż wszyscy biskupi Krak o w-

scy o to się starali.

Rok Pański lOOl.

Spitygniew książę Czeski umiera. Po nim rządy obejmuje Wratysław, którego

brat Jaromir, porzuciwszy stan duchowny i kapłański, u Bolesława króla Pol

skiego szuka schronienia.

Spitygniew, po sześcioletnie^ władaniu na stolicy księstwa Cze

skiego, obmierzły z srogości i okrucieństwa przeciw braciom i rozmaitym

osobom tak duchownym jako i świeckim, umarł w Pradze dnia 28 Stycznia,

z niezmierną wszystkich Czechów radością. A że zszedł bezpotomnie, nie

zostawiwszy po sobie dziedzica, przywołany brat jego Wratysław, który

żył w Węgrzech na wygnaniu, mając za sobą powszechną Czechów przy

chylność, wyniesiony został do rządów. Pełen względności dla braci i podda

nych, oddał rozdzieloną Morawę dwom braciom, Ottonowi i Konradowi

na wieczne dziedzictwo. Jaromir zaś, brat pozostały, gdy się dowiedział o

śmierci Spitygniew a, przed którego srogością zanurzył się był w pracach

naukowych i bogomyślności, porzuciwszy nauki, wrócił do Czech, w spodzie

waniu , że część jaką państwa podobnie jak inni bracia w dziale otrzyma.

Ale książę Wratysław, zganiwszy mu to i dawszy przestrogę zbawienną,

radził, aby nie porzucał stanu duchownego dla świeckiej i rycerskiej służby,

wystawionej na różne przykrości ; a -opornego w zdaniu już-to postrachem już

namową skłaniał do przyjęcia szaty duchownej i święceń kapłańskich, obiecu

jąc mu biskupstwo Praskie po śmierci biskupa Sewera, którego starość

sędziwa niedługo miała mu je odkażać. Spowodowany więc i nadzieją taką

i obawą , dał się wyświęcić na dyakona : ale gdy wkrótce żal go w duszy

ogarnął, uwiedziony radami niektórych Czechów, którzy sprzyjali jego za

miarom, porzuciwszy zawód duchowny, tonsurę i szatę kapłańską, wrócił do

stanu świeckiego i postanowił żyć po świecku. Z obawy jednak, aby książę

Wratysław nie prześladował go za porzucenie ślubów kapłańskich, schro

nił się do Polski, do Bolesława króla Polskiego, z liczną drużyną

towarzyszących mu Czechów. Ten przyjął go łaskawie, opatrzył hojnie

w wszelakie rzeczy potrzebne, i tak ujął swoją ludzkością i uprzejmością, że

całe lat siedm bez przerwy w Polsce przemieszkał. Któżby nie uznał, jak

Polska wtedy była szczęśliwą, kiedy przyjmowała, opatrywała i w gościn

nym przytułku chroniła trzech znakomitych wygnańców, Węgierskiego,

Czeskiego i Ruskiego, a nadto w przykróm ich położeniu i ucisku, jak

niżej opowiómy, pomocą swoją wspierała i dźwigała z niedoli. A ,nie tak

i
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szczęściu jej przypisać* to należy, jako raczej ludzkości i łaskawości, dla

której puściwszy w niepamięć wszelkie krzywdy nieprzyjacielskie, książąt wy

gnańców przygarnęła do swego łona, i żadnej nie okazując im wzgardy i nie

chęci, hojnych dostarczała zasiłków.

Rok Pańakl 1U«S. .

Wratysław książę Czeski, urażony o przyjęcie w gościnę brata jego Jaromira,

wpada zbrojno do Polski. Wychodzi przeciw niemu król Bolesław: alić dowie

dziawszy się o tern książę ucieka, a król w pogoni za nim niszczy orężem

krainy Czeskie, i z wielką liczbą jeńców łupy zdobyte uprowadza.

Ucieczka do Polski Jaromira oburzyła i zapaliła gniewem brata jego

Wraty sława książęcia Czeskiego, okrywając go z jednej strony hańbą

i zniewagą, z drugiej nie małe wzniecając podejrzenie. Obawiał się bowiem

Wratysław książę Czeski, ażeby brat jego Jaromir, wsparty posiłka

mi króla Polskiego Bolesława i Polaków, nie najechał Czech po

nieprzyjacielską i nie podburzył Czechów do wypowiedzenia mu posłuszeń

stwa. Nie mogąc zaś dosięgnąć zemstą Jaromira za tajemną jego ucieczkę,

zwrócił cały gniew swój, tą ucieczką spowodowany, na króla Polskiego Bo

lesława i Polaków, za to, że Jaromira przyjęli u siebie z czcią i go

ścinnością. Zebrawszy zatem wszystkie narodu swego siły, uderzył na Pol

skę, aby się pomścić za przyjęcie brata swojego zbiega, i bez poprzedniego

wypowiedzenia wojny, jął szerzyć wszechstronne pożogi i łupiestwa, począwszy

od lasów Hercyńskich odgraniczających Polskę od Czech, pustosząc

kraj wszystek, który teraz zowie się Szlązkiem. O czóm gdy się Bole-

s ł a w król Polski od swoich dowiedział, porwawszy się do broni, z tłumem

raczej zbrojnym niźli porządnie sprawionemi hufcy, wybiegł jak tylko mógł

najspieszniej przeciw Wraty sławo w i, aby pożogi płonącej do koła ojczy

zny strumieniami krwi nieprzyjacielskiej przygasić. A gdy dopędził jv pewnym

lesie Wraty sława i Czechów, przebierających się w głębsze części Pol

ski , stawa obozem i każe wojsku nieco użyć wczasu , mając zamiar, równo

z świtaniem, po nabraniu nowych sił i wypoczęciu po ciągłych trudach, sto

czyć bitwę z nieprzyjacielem: a tymczasem pieszej drużynie, której miał

znaczną liczbę, każe na okół w lesie z drzew ściętych porobić zasieki, ażeby

nieprzyjaciel zamknięty wycofać się nie zdołał : za pomocą tego podstępu tu

szył bez trudności pokonać przeciwnika. Czech, nawzajem, biorąc się na

wybiegi, zwłaszcza iż widział, że zwłoka była dlań niebezpieczną, umyślił

umknąć z swego stanowiska, przez chytre podejście króla. Posyła więc około
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zachodu słońca gońców, prosząc o wolność1 rozmówienia się nazajutrz, i sze-

rokiemi słowy obiecując: „że chce być raczej przyjacielem jego niżeli prze

ciwnikiem." Bolesław zaś król Polski, odmówiwszy żądanej rozmowy,

zapowiedział: „że pomsty pragnąc za doznane krzywdy, rozprawi się z nim

„nazajutrz nie słowy ale orężem." Taką usłyszawszy odpowiedź Wratysław

książę Czeski, rozłożyć kazał szeroko ognie, udając jakoby zostawał w miej

scu, a w nocy około drugiej straży wyszedł z lasu, oszukawszy nieprzyjaciela

tak cichym i zręcznym pochodem, że go nawet ci Polacy, którzy lasu pil

nowali, nie postrzegli: porzucił potóm wszystkie juki i tabory, i spiesznym

biegiem uszedł z wojskiem do Czech. Król nazajutrz o świcie ujrzawszy,

że nieprzyjaciel oszukał go i umknął przed bitwą, i że zdobycz tak znako

mita wysunęła mu się z ręki, zmartwiony i użalający się na swoje nie

szczęście, poszedł w pogoń za nieprzyjacielem, i wielu uciekających Czechów

pobrał w niewolą, zwłaszcza tych którzy w drodze posłabli, albo konieczno

ścią jaką wstrzymani nie zdążyli za wojskiem. Przybywszy zaś do Moraw,

ziemi nieprzyjacielskiej, pod przewodnictwem Czechów, którzy towarzyszyli

Jaromirowi, wielką jej część pożogą zniszczył, i uprowadził do Polski

znaczną liczbę jeńców z bogatemi łupy.

Po Hieronimie biskupie Wrocławskim wstępuje na stolicę Jan.

Hieronim biskup Wrocławski, po jedenastoletnim zarządzie ko

ścioła Wrocławskiego, złożony chorobą umarł w Wrocławiu i w ko

ściele tamecznym pochowany został. Mąż rodu szlacheckiego, Rzymianin,

uświetnił kościół Wrocławski, wprzódy nie zamożny w klejnoty i sprzęty,

wielu relikwiami i kościami Świętych. W miejsce zaś Hieronima obrano

Jana, kanonika Wrocławskiego: którego wybór dopełniony większością

głosów kapituły Wrocławskiej, gdy od Bolesława króla Polskiego

przyjęty był i upoważniony, potwierdził go papież Rzymski Alexander II.

Roku więc następnego Jan zasiadł na biskupstwie Wrocławskiem, wy

święcony w kościele Gnieźnieńskim przez Piotra I arcybiskupa Gnie

źnieńskiego, w obecności króla Polskiego Bolesława. Był on po

chodzeniem Polak, z domu szlacheckiego Jastrzębców; pierwszy z Po

laków, który po usunięciu Włochów, piastował dostojność biskupią

w kościele Wrocławskim.

S. Długosz. Dzieje Polski. Ks. III. 37
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Mikołaj II papież umiera. Fo nim wyniesiony na stolicę Alexander U: przeciw

któremu Kaodul nieprawnie obrany ciągnie z wielkiem wojskiem do Rzymu, ale

po dwa kroć pobity na głowę, uchodzi.

Mikołaj II, przesiedziawszy na stolicy lat trzy, miesięcy sześć' i dni

dwadzieścia, umarł, a Alexander II, rodem z Medyolanu, zwany da

wniej Anzelmem, biskup Ł u k i e s k i , jednozgodnie przez kardynałów obra

ny został. Przeciw niemu biskupi L o m b a r d y i , utrzymujący, że im jedynie

służyło prawo obierania papieża, za przychylną wolą i pomocą H e n r y k a IV,

króla Rzymskiego, obrali w Rzymie Kandula biskupa Parni y. Ten,

acz po dwa kroć z znaczną pod Rzym podstępował siłą, zwiększoną jeszcze

wojskami cesarza Henryka, dwa razy jednak odparty przez Matyldę

hrabinę i Gotfryda książęcia Spoletańskiego, którzy obstawali za

Alexandrem, zmuszonym był wrócić do Lombardy i. Nakoniec za spra

wą Henryka cesarza, gdy papież Alexander zjechał do Lombardy i,

a K and ul uznał swą winę, pokój Kościołowi przywrócony został; sam na

wet Kandul, z tymi biskupami, którzy go lekkomyślnie obrali, otrzymał

u Alexandra papieża łaskę i przebaczenie. Ten lubiąc nadzwyczajnie mia

sto Lukkę, zaszczycił jego biskupa płaszczem i krzyżem, tak, iżby przed

nim krzyż noszono, Luki en czy kom zaś pozwolił używać ołowianej pieczę

ci. Przez stawiony opór wspomnionemu Kandulowi przywrócił kościołowi

Rzymskiemu, z dawna uciśnionemu, należną sławę i swobodę. On posta

nowił, aby nikt, pod karą klątwy, nie bywał na mszy takiego księdza, o któ-

rymby wiedział że trzyma nałożnicę.

Rok Pański 1UOS.

Bolesław król Polski zawiera pokój z Wratysławem ksiażęciem Czeskim, które

mu siostrę swojg daje za zonę.

Bolesław król Polski, zjątrzony i słusznym oburzony gniewem prze

ciw Wratys ławowi książęciu Czeskiemu, z powodu krzywdy w roku

przeszłym doznanej, począł ściągać liczne wojska i zapowiedział rycerstwu wy

prawę do Czech, użalając się, z jakiem dla siebie zelżeniem, za okazaną

ludzkość książęciu Jaromirowi, szukającemu schronienia i niemal wygnań

cowi, doznał napaści i spustoszenia królestwa od brata owego wygnańca, po

którym raczej spodziewać się miał wdzięczności. Ale Wratysław książę

Czeski, mąż na wszystko baczny i oględny, dowiedziawszy się, już-to z do

latujących wieści, już z licznych doniesień, że się wojna przeciw niemu gotuje,
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jął przez zobopólnych przyjaciół układać pokój i zgodę; uważał bowiem za

rzecz niebezpieczną toczyć" wojnę z sąsiadem, ile że i swoim nie ufał, i oba

wiał się, aby nie obrali Konrada albo Ottona, lub opuściwszy go nie

przeszli na stronę Jaromira. Po rozmaitych zatem układach, mimo oporu

Jaromira i jego stronników, stanął pokój na słusznych umówiony warun

kach, mocą którego wynagrodzone zostały szkody i jeńców z niewoli wypu

szczono. Ażeby zaś ten pokój powniejszym i trwalszym uczynić, gdy obecność

w królestwie Polsiićm Jaromira obawiać się kazała jego zerwania,

utwierdzono go związkami powinowactwa. Roku bowiem zeszłego, druga żona

Wratysława książęcia Czeskiego, Adelaida, córka Andrzeja kró

la Węgierskiego, zostawiwszy dwóch synów, Brzetysława i Wraty

sława, i tyleż córek, Ludomiłę i Judytę, potomstwo z męża Wraty

sława zrodzone, umarła. Za staraniem więc i pośrednictwem tych, którzy

pokój układali , wyjednano u Bolesława króla Polskiego, że dostojną

dziewicę Świętochnę, córkę Kazimierza a siostrę Bolesława, kró

lów Polskich, dał Wratys ławowi książęciu Czeskiemu w małżeństwo.

Gody weselne odprawiono w Krakowie uroczyście i z wielką okazałością.

Pod ów czas Wratys ław książę Czeski, zabrawszy osobistą znajomość

i przyjaźń z Bolesławem królem Polskim, i otrzymawszy z hojności

króla Bolesława w posagu większe dary, niżeli były obiecane, z nowo za

ślubioną małżonką, którą kroniki Czeskie zowią Swantawą (Swata w a)

wesoło do Czech powrócił ; a ona w późniejszym czasie porodziła mu czte

rech synów: Brzetysława, Borzywoja, Władysława i Sobiesława.

Książęta Ruscy zwyciężają w boju Wszesława książęcia Połockiego, a mimo za

pewnienia danego pod przysięgą, osadzają go w więzieniu.

Książęta Zasław Kijowski, Światosław Czerniechowski, i

Wszewołod Pere a sławski, bracia rodzeni, podnieceni żądzą zazdrości,

złączywszy swoje siły wychodzą przeciw Wsz es ławowi książęciu Połoc-

kiemu, synowi brata swogo stryjecznego Brzetysława, celem podbicia i

zagarnienia jego państwa. Zeszły się wojska wszystkich trzech książąt około

Mińska, zkąd w bojowym szyku pociągnęły ku Połockowi: Wszesław

zaś książę P o ł o c k i , zastąpiwszy im drogę przy rzece Niemczy, bitwę

stoczył, w której wiele ludu z obojej strony poległo, Wszesław zwyciężony

uciekł. Książęta wysłali za nim posłów, z zdradziecką namową, aby do nich

przybył i przymierze z nimi zawarł, upewniając go pod przysięgą, „że mu

„nic złego nie zrobią." On ufny w takie zapewnienie, wraz z posłami prze

prawił się przez rzekę Dniepr; aliści książęta przeciw prawu narodów, zla
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mawszy przysięgę, porywają go do niewoli, a Za sław książę Kijowski

osadza go z dwoma synami w więzieniu Kijowskie" m.

Rok ■'miski 1064.

Prusaków zbuntowanych, i odmawiających płacenia daniny, król Polski powtór

nie gromi orężem i do dannictwa przymusza.

Po ugodzie z Czechami nastąpiła wojna P r u s k a. Dzicz ta bowiem nie

tylko że wyłamała się z podległości i odmówiła płacenia daniny, ale nadto

do krajów Polskich częste czyniła wycieczki. Założywszy zaś zamek, który

Polacy nazwali Grodkiem, i osadziwszy go mocną załogą, szerzej i swo

bodniej bujali najezdnicy, łupili i pustoszyli Polskę. Tą krzywdą Bole

sław król Polski słusznie oburzony obiegł Grodek. Ale chociaż wiele

łożył czasu na jego zdobycie, gdy miejsce to i z przyrodzenia silne i sztuką

obwarowane i dzielnie bronione było od PrusakÓAv, rozpoczętego zaniechał

oblężenia. Wnet też barbarzyńcy nabrali otuchy ; a gdy król Bolesław da

lej odstąpił, podbili i shołdowali sobie znaczną część Pomorza, i posuwali

się coraz głębiej , ile kroć wieść ich doszła , że król udał się w odleglejsze

królestwa strony: a tak zajęli i przywłaszczyli sobie całe prawie Pomorze.

Ta niesłychana ich śmiałość i zuchwalstwo w zagarnieuiu ziemi Pomorskiej,

tudzież sromota doznana pod Grodkiem, wielce trapiły umysł króla. Prze

myślał więc nad tóm, jakimby sposobem wywabić można w pole Prusaków,

którzy starannie unikali walki , przestając na skrytych i zdradzieckich wy

cieczkach. Nareszcie wkroczywszy na Pomorze z sprawnćm i ćwiczonemu woj

skiem, oczekiwał na przybycie Prusaków bynajmniej nie spodziewających

się jego przybycia. Jakoż nadzieja go nie omyliła : z doniesienia bowiem szpie

gów dowiedział się, „że barbarzyńcy zebrali się licznemi tłumy i stanęli obo

jem za rzeką Ossą, która av ów czas była wezbrała; nazajutrz zaś mieli

„zamiar, przebrnąwszy rzekę, wtargnąć do krajów Polskich, aby je złupić

„i spustoszyć." Król niecierpliwy zwłoki, obawiając się, aby nieprzyjaciele

uwiadomieni o jego przybyciu nie pouciekali do zwykłych sobie kryjówek le

śnych i bagnistych, prowadzi na nich spiesznie swoje wojsko: a że głębokość

rzeki wstrzymywała zapal rycerzy, król rozkazał pierwszym szykom , tak jak

były uzbrojone, rzucić się wpław przez wodę, aby innym dodać odwagi. Za-

czćm gdy wielu obciążonych zbroją tonęło, inni, widząc to, dla uniknienia

śmierci zostawiali zbrojo na brzegu, a przebywszy rzekę cichym pochodem pod

sunęli się pod obóz nieprzyjacielski. Król każdego z osobna zagrzewał do bo

ju, z łatwością więc we śnie pogrążonych pokonali Prusaków, i sprawili

między nimi taki popłoch, tak okropną rzeź i klęskę, że nieprzyjaciele w malej
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ledwo liczbie uszedłszy z pola bitwy, ustąpili z zajętego Pomorza i zapła

cili zwykłą królestwu Polskiemu daninę.

W północnych Włoszech (Cisalpina Galii a) biskup Par me ń-

ski obrany został biskupem Rzymskim. Ten po dwa kroć występował

zbrojno przeciw Alexandrowi, zapędzając się aż pod bramy Rzymu:

nakoniec za pośrednictwem cesarza Henryka zwołano zjazd duchowny do

M a n t u y , na którym zaradzono wszczętemu rozdwojeniu, i Alexandra na

stolicy potwierdzono.

Rok Pański lOOIł.

Bolesław król Polski, pokonawszy w boju i zgładziwszy króla Węgierskiego

Andrzeja, a sprzymierzeńcowi jego książęciu Czeskiemu kazawszy oczy wyłapie

Belę ksiąięcia wygnanego z Węgier osadza na tronie.

Szósty już rok Bela książę. Węgierski z żoną swoją i synami prze

bywał w Polsce u swego powinowatego Bolesława króla Polskiego,

gdy zapragnął powrotu do Węgier. Pobudzała go do tego nie tylko wro

dzona miłość kraju, ale nadto prośby panów i szlachty, przybywających do

niego codziennie do Polski; niektórzy zapraszali go nawet tajnemi poselstwy.

Ale widział, że powrót zagrodzony mu był wielorakiemi trudnościami i nio-

bezpieczeństwy ; brat bowiem jego rodzony Andrzej cały kraj miał w po

siadaniu, sam zaś w zmiennych umysłach Węgrzynów nic wiele pokładał

ufności. Trwożyło go nadto powinowactwo Andrzeja z cesarzem Henry

kiem IV i Wra ty sławom, gdy córkę tamtego zjednał był Andrzej

w małżeństwo synowi Salomonowi, za drugiego zaś własną córkę wydał.

Przewidywał więc, że i teść i zięć wesprą króla Andrzeja, co też sprawdziły

późniejsze wypadki. Takiemi zakłopotany myślami, udaje się do Bolesława

króla Polskiego, wskazując na trzech synów zrodzonych z jego ciotki,

prosząc, błagając, zaklinając go na związki pokrewieństwa: „aby jako wierny

„przyjaciel i powinowaty ujął się za jego sprawą, a potęgą swoją i wojskiem

„przywrócił mu dziedzictwo ojcowskie i królestwa Węgierskiego berło,

„iżby mu nie przyszło wraz z synami swemi zestarzeć się na wygnaniu."

Król, aczkolwiek widział, że Bela, powinowaty jego, wymagał po nim rze

czy wielce trudnej, przecież uniesiony wielkością i wspaniałością umysłu, którą

się szczycił z przyrodzenia, obiecuje mu, iż go wesprze całą wojsk swoich

potęgą, ile że po uspokojeniu Czechów i przytarciu Prusaków miał do

działania czas wolny i sposobność. Gotując się zatóm do wyprawy Węgier

skiej, nakazuje popis rycerstwa po wszystkich krajach królestwa swego,

i wkracza do Węgier czterema oddziałami, nad któremi przełożył wodza
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Wszebora; tą siłą postanowił przywrócić książęcia Bolę, zostawiwszy

małżonkę jego i trzech synów w Polsce. Andrzej król Węgierski wie

dząc już-to z pogłosek, już z doniesień, że król Polski sposobi się przeciw

niemu do wojny, odesłał syna swego Salomona przez hrabiego N i e h b a 1 d a

do cesarza Henryka IV, z przydanym mu znakomitym orszakiem, prosząc:

„ażeby na przypadek jego zgonu miał o nim pieczą, jako o swoim zięciu,

„i wyznaczył mu zbrojne w swoich ludziach posiłki." Podobnież u Wraty-

sława książęcia Czeskiego wyjednał sobie dwa potężne wojska, Nie

mieckie i Czeskie, od cesarza Henryka i Wr a ty sława książęcia

Czeskiego przysłane; trzecie, ogromniejsze od tych dwóch, sam z swoich

Węgrów zaciągnął. Niemcami dowodzili dwaj wodzowie, Wilhelm

i Pontianus; Czechami Konrad książę Morawski, brat rodzony

Wr a ty sława książęcia Czeskiego. Stanąwszy więc w pośrodku tylu i tak

wielkich wojsk posiłkowych, Andrzej król Węgierski myślał więcej o

korzyściach zwycięztwa niż] i o walce. Z drugiej strony szczuplejsza była

wprawdzie liczba wojska, złożonego z samych tylko Polaków, na trzy po

dzielonych zastępy : ale ich wprawność dawała otuchę pewną zwycięztwa ;

z dawna bowiem rycerze ci nawykli byli na skinienie króla stawać w szyku

lub cofać się, gdy potrzeba tego wymagała; zatrzymywać krok, albo ciągnąć

naprzód w pochodzie. Węgrów, którzy przeszli na stronę Beli, była dosyć

znaczna liczba, i z nich Bolesław król Polski utworzył czwarty zastęp.

Lubo zaś każdy oddział miał swego dowódzcę, naczelnictwo jednak objął sam

król Bolesław: takie mąż ten rozwinął już wtedy zdolności, i wedle jego

rozkazów wszystko się sprawowało. Nad rzeką Cissą oba spotkały się woj

ska: a chociaż wojsko Andrzeja większą okazywało porywczość do walki,

zwłaszcza że nie tylko on sam, jako wódz obecny, zachęcał je do boju, ale

że liczbą kilka kroć silniejsze było od wojsk króla Bolesława i książęcia

Beli; obadwaj przecież nie ulękli się tak przeważnej siły, i śmiało prowa

dzili swoje zastępy do boju. Walka wszczęła się z obojej strony od prze

chwałek i pogróżek; poczóm przez kilka godzin walczono z taką zaciętością,

że długo wątpliwą było rzeczą, któremu narodowi Mars okrutny zwycięztwo

przeznaczy. Ale chociaż obiedwie strony z zapałem ubiegały się o zwycięztwo,

wojska jednak króla Andrzeja wkrótce chwiać się poczęły, gdy znaczna

część Niemców i Czechów uległa w pogromie, a reszta pierzchnęła, wi

dząc że celniejsi mężowie wyginęli. Mogła się jeszcze była walka odnowić,

ale Węgrzy ni pod sprawą króla Andrzeja po złamaniu swoich szyków,

obawiając się, aby Bela odniósłszy zwycięztwo nie wywarł na nich swojej

srogości, poopuszczali hufce króla Andrzeja i jego sprzymierzeńców i przeszli

na stronę Beli. Tym sposobem Bela z łatwością najzupełniejsze otrzymał

zwycięztwo; wiele ludu Niemieckiego i Czeskiego na placu zostało.
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Król Andrzej nie chcąc żywcem dostać się w ręce Beli, uciekał do Nie

miec, ale poimany u bram Mes on u, i wydany na okrucieństwo większe

niżli na ów wiek przystało, umarł i pochowany został w klasztorze Ś. Awia-

na, który sam był wystawił. Panował lat przeszło piętnaście. Wodzowie

Niemieccy i Czescy, wraz z niektórymi rycerzami zabrani w niewolą, za

wstawieniem się B o 1 e s 1 a w a króla Polskiego, który umiał miarkować się

w zwycięztwie, doznali uczciwego obejścia i uzyskali wolność, chociaż książę

Czeski Avyrokiem Węgrów skazany był na karę srogą i okrutną wyłu-

pienia oczu. Z pola bitwy król Polski Bolesław poprowadziwszy książę- '

cia Belę do Białogrodu, kazał koronować go na króla Węgierskiego;

a załatwiwszy szczęśliwie sprawy Węgierskie, uczczony przez Belę wraz

z wojskiem swojóin licznemi podarkami, wrócił do Polski.

Król Bolesław zakłada i uposaża klasztor Benedyktynów w Mogilnie.

Jedenastego dnia Kwietnia Bolesław król Polski, bawiąc w swojem

stołecznem mieście Płocku, iw obecności Paschalisa czyli Alexan-

dra biskupa Płockiego chcąc uczcić pobożnie rozliczne łaski i dobrodziej

stwa otrzymane od Boga w wielu wojnach i zwycięztwach , zakłada w mia

steczku swojóm królewskićm Mogilnie, w dyecezyi Gnieźnieńskiej, klasztor

zakonu Ś. Benedykta: ku temu bowiem zakonowi największą miał przy

chylność, dlatego że ojciec jego Kazimierz król Polski w Kluniaku

niegdyś był Benedyktynem. Naznaczył temu klasztorowi posadę z hojnóin

uposażeniem, i niżej wyszczególnione przychody królewskie, jako to : dziewiąty

denar , dziewiąty targ (nonum forum), dziewiątego wieprza , dziewiąte

źrebię, dziewiątą rybę, z grodów, miasteczek i zamków swoich królewskich:

Grudziądza, Zakroczymia, Serocka (Szirozch), z połową prze

wozowego na rzece Bugu, tudzież Rypina, Steklina (Stetin?), Sę

pi c h a, Nowego Raciąża (Nowe R a d z i m ?), Osielska (O s z e4 z c h),

Żywiędzic(Ziwyendzicz), Ciechanowa, Stolpska, Grobeska

(Grobest), Nasilska, Wyszogrodu, Płocka, Dobrzynia, W ł o-

dzisławia, Przypustu, Płońska (Flovszth?); w Łąszynie zaś

(Lanszin) dziesięć grzywien, w Zbuczymierzu (Sbuczmir) siedm,

w Wolborzu, w Żarnowie dwie i pól grzywny, w Rosprzy siedm

grzywien rocznego dochodu. Nadał mu prócz tego miasteczko Mogilno,' po

sadę i miejsce na klasztor z wsiami następującemi, jako to: Czerwień

skiem, Chrenowom, Bolinem (Bolmo?), Welerykiem (Weleri-

chem), Kossowem, Kromnowem, Gołumbinera, i wielu innemi,
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wraz z osadami poddanych komorników (s e r v i a d s c r i p t i c i i) spisanych po

imieniu. Potwierdził nadto darowizny wniesione przez jego rycerzy: Zbiluta,

Dobrogosta, Pawła, Zernę (Zema), Odolana i Andrzeja, wsi

Boguszyna, Padniewa, Liśca, Bypnika (Rapnik), Sokołowa

(S a c o 1 o v o) i G o c z a n o w a. Do rzeczonego zaś klasztoru Mogilnickiego

sprowadził braci zakonnych z klasztoru Tynieckiego, dyecezyi Krakow

skiej. Pierwszym ich przełożonym i opatem był Mengasius, mai pobożny,

rodem Francuz; a drugim był Rudger; obadwaj z braćmi zakonnymi

przybyli z klasztoru K lun lackiego. Wystawił zaś Bolesław król Pol

ski w Mogilnie kościół i klasztor, poświęcony Ś. Janowi Chrzcicie

lowi, i wymurował w nawie głównej dwa sklepy podziemne, jeden niższy,

drugi wyższy.

Po Marcellim I biskupie Poznańskim wstępuje na stolicę Teodor.

Marcelli I, po siedmnastoletnim zarządzie biskupstwa Poznańskiego,

zachorowawszy na chrosty, i przyjąwszy pobożnie Sakramenta święte, rozstał

się ze światem. Po nim, za wstawieniem się Bolesława II, króla Pol

skiego, nastąpił naznaczony przez Mikołaja II papieża Teodor, rodem

Wioch.

Rok Pański lOOfi.

Mieczysław, brat Bolesława króla Polskiego, umiera.

Odniósłszy zwycięztwo w Węgrzech nad Andrzejem królem W ę-

gier skini, tudzież Niemcami i Czechami, którzy go posiłkowali,

rycerstwo Polskie wielce się zbogacilo, król Polski Bolesław nabył

sławy u narodów postronnych, tak iż kraje sąsiednie lękały się go i podzi

wiały jego cnotę. Wypadek jednak nieszczęśliwy w tym roku nie małym

dotknął go smutkiem i przyćmił żałobą jego pomyślność. Rodzony boAviem

brat Bolesława, książę Mieczysław, kochany od niego najczulszą

miłością, złożony chorobą umarł, nie zostawiwszy żadnego potomstwa (żył

bowiem w bezżenności). Bolesław, niepomiarkowany w dowodach najtkliw-

szegó żalu, więcej okazywał boleści, niż przystało na męża i króla.
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Węgłów powtórnie porzucających wiarę i religią, chrześciańską. król Bela

rozmaitemi Łaźniami ściga i wytępia.

Lud Węgierski pod ów czas groził powtórnym oderwaniem się od

kościoła i wiary chrześciańskiej. Gdy bowiem Bela w Białogrodzie

zjazd odbywał, zebrało się tak wielkie mnóstwo chłopów i poddanych, że król,

biskupi i panowie z obawy rzezi zamknęli się przed niemi w mieście. A oni

obrawszy sobie dowódzców, starostów i przełożonych, zakroili na wyraźny ro

kosz, zagrażający wojną domową. Wyprawieni od nich posłowie przybyli do

króla Beli, żądając, „aby im pozwolił, wytępiwszy biskupów i księży, po-

„psowawszy kościoły i dzwony, żyd dawnym obyczajem pogańskim, bez opła

cania dziesięcin, na które uskarżali się że były dla nich uciążliwe." Król

Bela poselstwem takióm zatrwożony, przyrzekł dać odpowiedź za trzy dni ;

a tymczasem przywódzcy i naczelnicy tej chłopskiej czerni lżyli i bluźnierstwy

znieważali wiarę i religią chrześciańską, wysławiając obrządki bałwochwalcze;

wszystek lud zaś potakiwał ich bluźnierstwom, obiecując, że z ochotą wróci

do dawnej czci pogańskiej. Król widząc zagrożoną w ten sposób wiarę

prawą i bezpieczeństwo swego królestwa, osądził, że nie można było wahać się

dłużej, ażeby rokosz nie rozszerzył się wszechstronnie: trzeciego więc dnia,

kiedy miał dać odpowiedź, wysławszy ludzi zbrojnych, kazał naczelników, do

wódzców i głównych tego związku działaczów pochwytać, a wydanych w obec

wszystkich na męki stracić różnemi rodzajami śmierci. Co gdy reszta ludu

zobaczyła, przerażona strachem rozpierzchła się. W ten sposób wszczynające

się zaburzenie i religijne odstępstwo mądrością i przezornością króla Beli

zostało stłumione i uśmierzone.

Ukazała się temi czasy kometa, obrócona swą pochodnią ku zachodowi,

przepowiadając wiele nieszczęść, których doznały kraje Niemieckie i An

gielskie. Jakoż w Brytanii, która teraz zowie się Anglią, zabito

króla Eralda, a w Niemczech książęta krwawili się między sobą wza-

jemnemi rzeziami i morderstwy.

Holi Pański 10«3.

Bolesław król Polski pojmuje za żonę Wisławę, córkę ksiąięcia Buskiego.

Bolesława II króla Polskiego, któremu duchowni i świeccy czę

sto doradzali, żeby pojął w małżeństwo księżniczkę jaką, już pod ów czas

J. Długosz. Dziujo Polski. Kb. III. 38
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nie namawiano ale naglono do zawarcia ślubnych związków, aby ród królew

ski, do dwóch osób uszczuplony, nie wygasł. Przypominano, że jeden z braci,

książę Władysław, prowadził życie bezżenne, a czas sprzyjał swobodny,

kiedy wszystkie do kola wojny ucichły. Król zaś Bolesław, chociaż skła

dał się oświadczeniem, „że nie doszedł jeszcze takiego wieku, któryby wyma-

„gał rychłego zawarcia ślubów małżeńskich, że jeszcze dosyć miał czasu do

„dźwigania małżeńskiego jarzma, że nakoniec obawiał się, aby miłość dla

„przyszłej małżonki nie osłabiła i nie stępiła w nim umysłu tak dzielnego

„i skorego do prowadzenia wojen równie zaczepnych jak odpornych"; w końcu

jednak, ulegając namowom swoich radców, oświadczył, iż zgadza się na za

warcie małżeństwa. Gdy potóm roztrząsano, któraby niewiasta była godną tak

wielkiego króla, zwrócono uwagę na córkę jedynaczkę książęcia Ruskiego,

której dziedzicznym prawem po ojcu należała się znaczna część Rusi. Tę

więc król Bolesław, odrzuciwszy inne księżniczki, córy sąsiednich królów

i książąt, które mu w ów czas wymieniali radcy, zaślubić postanowił, że nad

inne celowała równie pięknością jak przymiotami duszy i ciała, i że mu na

stręczała słuszniejszy powód do podbicia Rusi, o której zagarnieniu już

od dawna zamyślał, wstępując w ślady swojego dziada. Wysławszy zatćin

uroczyste w tym celu poselstwo, uzyskał rękę wspomnianej dziewicy Wi

sławy (Wiszeslawa). Gody ślubne za przybyciem oblubienicy obchodził

w Krakowie po królewsku, przez dni kilka wydając igrzyska rycerskie

kopijników.

Po Paschalisie biskupie Płockim wstępuje na stolicę Marek. Henryk IV król

Rzymski bierze w małżeństwo niewiastę pospolitego stanu.

Paschalis biskup Płocki, strawiony częstemi boleściami, które

cierpiał wewnątrz, przesiedziawszy na stolicy lat dwadzieścia sześć, umarł.

Po nim, za wstawieniem się Bolesława II króla Polskiego, nastąpił

Marek, rodem z L u k k i , naznaczony od A 1 e x a n d r a II papieża.

Henryk IV, król Rzymski, poślubiwszy Bertę, córkę Włocha

Ottona, człowieka prywatnego, obchodził gody weselne z cesarską okaza

łością w Treburze.
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Konrad i Otto książęta Morawscy, po śmierci Sewera biskupa Praskiego, przy

wołają do objęcia biskupstwa brata swego Jaromira, przesiadującego w Polsce

na wygnaniu: ale tymczasem Wratysław książę Czeski prowadzi na stolicę

i osadza Lucka, swego nadwornego kapłana.

Pod on czas umarł Sewerus biskup Praski, który przez całe życie

swoje, odkąd dopuścił się był haniebnego i niegodziwego czynu, zezwalając

na złupienie kościoła Gnieźnieńskiego, nie przestał kalać się różnego

rodzaju występkami i zdrożnościami, których bez sromu wypowiedzieć nie mo

żna: książę Wratysław karał go za nie więzieniem i kajdanami, gdyż

Bóg sprawiedliwy przepuścił nań tę zemstę za niecne jego postępki. Kon

rad i Otto książęta Czescy, którzy z łaski Wratysława zwierzchniego

książęcia Czech dzierżyli Morawy, posyłają do Polski do brata swojego

książęcia Jaromira, żyjącego dotąd świeckim raczej niżeli duchownym oby

czajem, ażeby opuściwszy Polskę wrócił do Moraw, gdzie za ich radą

i pomocą osięgnąć miał biskupstwo Praskie. On, jakkolwiek z szczodroty

króla Polskiego Bolesława we wszystko opływał, używając u niego

wielkiej czci i wziętości, i postanowił był na zawsze pozostać mieszkańcem

i obywatelem Polskim; wszelako zdjęty żądzą posiadania godności bisku

piej, udał się do Bolesława króla Polskiego, a wyłożywszy mu powód

do zamierzonego powrotu, uzyskał z łatwością pozwolenie odjazdu do Czech.

A nie tylko że król zezwolił na ten odjazd, ale nadto opatrzył go hojnie

w pieniądze, konie, odzież i wszelakie rzeczy potrzebne, ażeby wrócił do swoich

dostatnio i z okazałością, a nio jako wygnaniec. Aliści gdy przybył do braci

swoich Konrada i Ottona do Moraw, odbiera wiadomość, . że Wraty

sław książę Czeski wyniósł na biskupstwo Praskie swego kapłana na

dwornego, Lucka rodem Sasa, znakomitego nauką i roztropnością. Jaro

mir wielce tern zmartwiony chciał natychmiast wracać do Polski, ale

bracia jego Konrad i Otto wstrzymali go, chociaż z trudnością, obiecując,

iż wybór Lucka unieważnią.

Rok Pański lOOS.

Szczodrobliwość króla Bolesława i przykład nadzwyczajnej chciwości pewnego

łakomca.

Możeby kto z czytających niniejsze dzieło mógł w myśli swojej powąt

piewać, iżby Bolesław król Polski miał być tak dalece łaskawym i wspa

niałym dla Jaromira książęcia Czeskiego, tylekroć nieprzyjaznego i jemu
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i królestwu jego, dla potomka przynajmniej jego wrogów, nędznika i wy

gnańca, a co gorsza odstępcy swojego stanu duchownego; iżby rzeczony Ja

romir przekładał wygnanie w Polsce nad wolność" Czeską. Ale zwa

żywszy ową znaną i w wielu pismach aż do podziwu wysławioną hojność

Bolesława króla Polskiego, łatwo rozwiązać sobie i tę i inną, trudniej

szą jeszcze do usunięcia wątpliwość. On bowiem jeden między wszystkimi królmi

i książęty Polskimi taką słynął hojnością, że żadnego krajowca ani cu

dzoziemca, który w jego progi przybywał, nie puszczał bez upominku. Szcze

gólniej zaś wspaniałym okazywał się w uczczeniu obcych rycerzy, którzy

znęceni głośną jego sławą wojenną, albo ciekawi poznania różnych państw

i królestw, jego krajo odwiedzali: przeto jia jego dworze zgromadzało się

mnóstwo rycerzy i mężów znakomitych, gdy wrodzony przymiot szczodroty tak

go czynił łaskawym i wspaniałym, że za jedyną roskosz i szczęśliwość, je

dyną prawie cnotę poczytywał hojność, mieniąc najgrubszym prostakiem, nę

dzarzem i nikczemnikiem takiego książęcia, który tą nie zaszczyca się cnotą.

Chcąc zaś lepiej dać poznać jego wspaniałość, przytoczymy tu jeden przykład

godny pamięci, z tego czasu i roku. Gdy król Bolesław znajdował się

w mieście stolecznćm Krakowie, kędy mieszkał w dworcu swoim królew

skim, a wielkorządcy różnych ziem poddanych jego panowaniu, albo ich za

stępcy, w czasie składania podatków i danin królewskich kładli przed królem

bogactwa rozmaite w złocie i srebrze, naczynia i sprzęty kosztowne z podo-

bnegoż kruszcu, na użytek królewski i wystawność dworu i na podarki dla

gości sporządzone, klejnoty, kamienie drogio i perły, pieniądze wreszcie złote

i srebrne ; mnich jeden ubogi, wszedłszy przez ciekawość do pałacu napełnio

nego srebrem, złotem, klejnotami i pieniędzmi, a na widok tak wielkich kró

lewskich bogactw wspomniawszy swoje ubóstwo, począł wzdychać i z głębi

serca tak żałosne wydawać skargi, że sam król usłyszał jego jęki. Chcąc

tedy król okazać się dla niego szczodrzejszym niż na obu przystało, rzekł :

„Przestań wzdychać w obecności naszej, przestań się żalić, a zabywszy smutku,

„korzystaj z naszej hojności; weź sobie tyle pieniędzy, ile tylko unieść zdo

łasz. Datkiem naszym uwolnisz się od trapiącego cię ubóstwa." Ten rozpo

starłszy natychmiast swoję szatę mniszą, aby dźwignąć ciężar większy nad

siły swoje, taką ilością kruszcu napełnił zawieszoną na barkach suknią, że

gdy parę postąpił kroków, obarczony ciężarem, a ujęty łakomstwem, nie chcąc

puścić swego brzemienia, zwichnął sobie kręgi i skonał, oberwawszy się z chci

wości na złoto, którego więcej dźwigał niżli mógł unieść. Gdy Bolesła

wowi królowi doniesiono o jego śmierci, ani pieniędzy odnieść nie pozwolił

do skarbu królewskiego, ani ciała owego mnicha pochować między zwłokami

innych wiernych, ale oboje utopić kazał w najgłębszym odmęcie Wisły,

uważając za rzecz niegodną, aby ktokolwiek użytkował z pieniędzy, które
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człowieka o zgubę przyprawiły, albo żeby z innemi popiołami grzebano zwłoki

łakomca, który z chciwości sam na śmierć się naraził. A tak ukarał jego

żądzę nikczemną nawet po zgonie, oddawszy ciało rybom na pastwę, a usu

nąwszy na zawsze od użytku ludzkiego kruszec, który stał się powodem śmierci

owego mnicha.

Wratysław książę Czeski, zmieniwszy zamiar wyniesienia Lucka na biskupstwo

Praskie, osadza na nim brata Jaromira.

Wratysław książę Czeski, zniewolony częstemi prośbami i nalega

niem braci swoich Konrada i Ottona, i wszystkich niemal panów Cze

skich, skłonił się do zmienienia zamiaru, jaki był powziął względem L u c-

ka, i poparł wybór Jaromira na biskupstwo Praskie. Ten przyodziany

godnością biskupią przez Henryka cesarza, wziął poświęcenie i imię nowe

w Moguncyi z rąk arcybiskupa Mogunckiego Gebharda, który od

swego imienia nazwał go podobnież Gebhardem.

Henryk król Ezymski, od młodości wydawszy się na swawole, gonił

jedynie za roskoszaiui, poświęcony łowom i innym rozrywkom, dla których

sprawy cesarstwa zaniedbywał, i wzbudził przeciw sobie wielu nieprzyjaciół

zawiści i zdrady.

Rok Pański 100».

Bolesławowi królowi Polskiemu rodzi się syn Mieczysław.

Kiedy wszyscy panowie Polscy i dostojnicy królestwa troskali się bez-

dzietnością i niepłodnością swoich książąt, rozchodzi się nagle wieść, że Wi

sława królowa Polska, małżonka króla Bolesława, została brzemienną.

Ucieszeni tą wiadomością król i panowie Polscy, w wątpliwóm zawieszeniu

między nadzieją i obawą oczekiwali jej rozwiązania. Królowa zaś, wyprosiwszy

sobie różnemi ślubami i modłami łaskę niebios, ażeby doczekała potomka płci

męzkiej i dobrego zdrowia, rychlem poczęciem dnia 12 Kwietnia wydała na

świat syna, który ochrzczony w kościele Krakowskim przez Zulę czyli

Lamberta biskupa Krakowskiego, nazwany został po imieniu dziada

Mieczysławem, a to na żądanie ojca, króla Bolesława, który obrał

dlań to imię na pamiątkę dziada i brata niedawno zmarłego. Zaproszeni na

tę uroczystość godownicy przepędzili dni kilka na zabawach i widowiskach.

A król Bolesław uradowany przyjściem na świat pierworodnego dziecięcia,
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sam wszystkim gościom hojne rozdawał upominki. Tak zaś mało sobie ważył

skarby królewskie, które codziennie na dwór jego znoszono, że krom przy

jemności rozdawania ich, żadnej nie znajdował w nich roskoszy ani zalety.

Bela król Węgierski ginie w zwaliskach domu wywróconego w czasie burzy.

Dotknęła pod on czas króla Bolesława nader smutna przygoda. Po

winowaty bowiem jego Bela, król Węgierski, gdy po uspokojeniu ze

wszech stron królestwa czuł się bezpiecznym i swobodnym, sprawując rządy

z wielką mądrością i przezornością, wypadek niespodziany sprowadził nań cios

śmiertelny. Przebywał pod on czas w pewnej włości królewskiej, zwanej Gi-

mel, kiedy naglą burza wywróciła dom, w którym mieszkał, i przytłukła

go jego zwaliskami. A lubo w nadziei, że wyjdzie z niebezpieczeństwa, kazał

się zanieść w lektyce z G i ni e 1 do strumienia K i n i s n y , gdzie miał zała

twić niektóre sprawy królewskie, przecież przybywszy na to miejsce gorzej

zasłabł ; a gdy lekarze słabości jego zaradzić nie mogli, wśród wzmagających

się boleści życie zakończył. Zwłoki jego przeniesiono do miejsca zwanego

Zugszad, i pochowano z czcią należną w klasztorze Ś. Zbawiciela,

który on za życia był wystawił.

Rok Pański 1070.

Bolesław król Polski najeżdża państwo Ruskie.

Jakkolwiek Bolesław król Polski w ciężkim zostawał smutku po

zejściu Beli króla Węgierskiego, postanowił jednakże wydać wojnę ksią

żętom Ruskim, i odzyskać całą Ruś podbitą niegdyś orężem Bolesła

wa I, króla Polskiego, pradziada swego. Z początkiem więc lata nakazał

stanąć pod bronią wszystkiemu rycerstwu, i z całego królestwa ściągać na

wyprawę Ruską hufce konne i piesze, pod pozorem wprawdzie, jakoby I z a-

sława książęcia Kijowskiego, brata swego, chciał przywrócić do rządów,

rzeczywiście jednak mając na celu podbicie i shołdowanie królestwu Polskiemu

Rusi. Wszystko, co widział potrzebnóm do zamierzonej wyprawy, już-to sam,

już przez dowódzców swoich, a mianowicie Wszebora wodza najstarszego

(princeps militiae) z największą przysposobiwszy starannością, wielką

ilość pieniędzy rozdał pomiędzy wojsko konne i piesze, aby z większą ochotą

szło na wojnę. Pałał bowiem mąż śmiałego i podniosłego serca żądzą prze

wyższenia swego pradziada, Bolesława I, króla Polskiego, albo gdyby

się mniej poszczęściło, zrównania mu przynajmniej w sławie, do dziś dnia
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u ludzi głośnej, i odnowienia dawnych granic Polski, naznaczonych przez

pradziada słupami w rzekach Suli (Z o lawa) i Dnieprze. Bolało go to

ciężko , że wszystkie ziemie Ruskie, należne jemu prawem oręża i dzie

dzictwa po matce, opanowane były przeciw prawu i słuszności przez książąt

Ruskich, już-to za zezwoleniem, już za pozorną obojętnością ojca jego króla

Kazimierza; o których oddanie acz Bolesław nie raz się upominał, oni

jednak odpowiadali, że ich oddać nie myślą. Ściągnąwszy zatóm król liczne

wojska z całego królestwa, nim wkroczył na ziemię nieprzyjacielską, tak do

zgromadzonych zastępów przemówił : „Przodkowie nasi tak byli waleczni, ta

nką oddychali cnotą i dzielnością, że wiele krajów sąsiednich królestwu Pol

eskiemu shołdowali, i granice swego królestwa naznaczyli słupami utkwio-

„nenri w rzekach Sali, Ossie i Suli. Jak dalece teraz dziedziny nasze

„przez domowe zaburzenia i wojny uszczuplono, sami widzicie, kiedy nawet

„ta Ruś, należąca mi prawem narodów, jako zdobycz oręża, a w znacznej

„części dziedzictwo moje spadające na mnie z matki i dziada, nie uznaje na-

„szego panowania. Chcąc zatóm tę zuchwałość buntowników poskromić, i sam

„wziąłem się do oręża, i was powołałem do broni. Idźcież więc z odwagą i

„te"m postanowieniem, że nie prędzej zobaczycie żony i dzieci, i tę, którą te-

„raz opuszczamy, wspólną nam ojczyznę, aż gdy Ruś władzy naszej ulegnie."

Z zapałem i radosnym okrzykiem przyjęło rycerstwo to mowę królewską, a na

zajutrz wkroczył król na ziemię Ruską trzema oddziałami, mając w towa

rzystwie swojem Zasława książęcia Kijowskiego i jego synów. Przez

dni kilkanaście posuwał się naprzód w szyku bojowym, trzymając swe obozy

w karności i zabraniając rycerstwu rozbiegania się za grabieżą, w spodziewa

niu, że Ruscy książęta wydadzą mu walną bitwę. Naczelne zaś dowództwo

nad wojskiem Polskióm sprawował Wszebor wojewoda, którego z dawna

już Bolesław król Polski mianował był wodzem najwyższym, i któremu,

jako świadomemu rycerskiej sztuki, zwierzał większą część spraw i zamia

rów swoich.

Bolesław król Polski zdobywa Kijów i Połock.

Wszesław tymczasem, książę Połock i, który był Zasława wy

pędził z Kijowa, zebrał nie małe siły z Rusinów, Pieczyngów i Wa-

rahów, zamierzając bitwę stoczyć z Bolesławem królem Polskim. Ale

pod Białogrodem zaszedłszy królowi drogę, aby mu wzbronić do dalszych

krajów Ruskich przystępu, gdy ujrzał potęgę Bolesława króla Polskie

go, i poznał, że nierównie słabsze miał siły, upadł na duchu, ani odważył

się walczyć z Bolesławem i Polakami. Opuściwszy zatćm kryjomo swoje
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wojsko, w towarzystwie kilku zaufanych, którym się zwierzył swego kroku,

zbiegł do Połocka. Wnet też i wojsko jego, strwożone ucieczką wodza, roz

pierzchło się w różne strony. Król zaś Bolesław, dowiedziawszy się od

szpiegów, że Ru sin i i inni nieprzyjaciele ustąpili z pola i poszli bronić' wa

rowni, ruszył dalszym pochodem. Tymczasem przedniejsi z panów Kijow

skich wyprawili posłów do Swiatosława iWszewołoda książąt Czer-

niechowskich, aby do nich przemówili temi słowy: „Chociaż my niesłu

sznością zawiniliśmy, wyganiając z Kijowa książęcia naszego Zasłana,

„wy przecież przybywajcie i brońcie grodu Kijowskiego przeciw Pola

nkom i królowi ich Bolesławowi; wojsko bowiem jego jest liczne i po

tężne, zaczóm oprzeć mu się nie zdołamy. Jeżeli zaś tego nie uczynicie,

„wiedzcie, że nim Polacy i ich król Bolesław gród Kijowski zdobędą,

„wprzódy ogniem go zniszczymy, a sami z majątkami, dziećmi i rodzinami

„naszemi wyniesiemy się za morze do Grecyi, aby ocalić życie nasze przed

„zawziętym nieprzyjacielem." Książęta Światosław i Wszewołod dali

Kijowianom łaskawą odpowiedź: „że wyślą do książęcia Z as ława posel

stwo z prośbą, ażeby z wojskiem Polskićm wstrzymał się od kroków nie

przyjacielskich i wszedł do nich spokojnie, wszystko bowiem swoje odbierze.

„Jeżeliby zaś na to nie przystał, tedy przyrzekają, że z całą potęgą swoją

„wyjdą przeciw niemu, i nie dozwolą, ażeby stołeczny Kijów, własność ich

„naddziadów, zamek i lud jego dostał się w moc Polaków i ich króla.*

Ki jo wianie, upewnieni temi słowy, poniechawszy zamiaru opuszczenia swe

go ojczystego siedliska, czekali spokojnie. Niebawem zaś wyprawiono posłów

do książęcia Z a s ł a w a , którzy spotkawszy go niedaleko Kijowa, imieniem

książąt ŚAviatosława i Wszewołoda tak przemówili do niego i do króla

Bolesława: „Nadaremnie do krajów tak dalekich przyprowadziłeś tyle wa-

„lecznego wojska, bez potrzeby łożysz tak wielkie usiłowania, gdy widzisz,

„że Wszesław książę Połocki i wszyscy przeciwnicy twoi na sercu upa-

„dli. Opuść więc Polaków i powróć do stolicy swojej Kijowskiej spo

kojnie; nie masz bowiem nikogo ktoby ci się chciał opierać; odwróć srogi

„naród Polski od prześladowania ziemi Ruskiej. A jeżeli zawziąłeś się

„w twoim gniewie i pragniesz zemsty za krzywdy od Kij o wian doznane,

„wywrzej ją sam dowolnie na stolicę i lud Kijowski, do czego nie potrze-

„ba ci używać ognia ani miecza, byle się tylko Polacy nie pastwili nad

„nami i narodem naszym." Po wysłuchaniu takiego poselstwa, król Bole

sław wraz z książęciem Zasławem i wybrańszem rycerstwem, część woj

ska z taborami zostawiwszy w odwodzie, kazawszy mu jednak z wolna postę

pować za sobą, ruszył spiesznym pochodem ku Kijowu. Obawiając się

jednak podstępu i zdrady w upewnieniach posłów, wyprawia naprzód dla

ostrożności syna Zasławowego, Mścisława, z przydanym mu pocztem
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zbrojnym Polaków i Rusinów, do Kijowa, dla przekonania się, czy

spokojnie było w Kijowie, i czy Ki jo wianie nie knowali chytrze jakiej

zdrady. Ten przybywszy do stolicy, zaraz sprawców i naczelników buntu,

w liczbie siedmiudziesiąt mężów, częścią wzroku pozbawić, częścią wyścinać

kazał, tracąc nawet takich, którzy uchodzili za niewinnych. Poczćm gdy M ś c i-

sław dał znać-, że wszystko w Kijowie było spokojne i bezpieczne, przybył

król Bolesław z książęeiem Z a s ł a w e m , a K i j o w i a n i e wyszli przeciw

niemu blisko na dwie mile (ad septimum lapidem), i przyjmowali go

z uczczeniem, niosąc wspaniałe upominki. Drugiego dnia Maja król Bolesław

wszedłszy do Kijowa, przepędził tam z całóm wojskiem swojćm lato, jesień

i zimę. Rycerstwo Polskie zimowało po wsiach i miasteczkach, a książę. Za-

sław dostarczał wszystkim odzieży i żywności. Wyprawił się pod ten czas

Zasław książę Kijowski z wojskiem złożonćm z Polaków i Rusi, zo

stawiwszy w Kijowie króla Bolesława, przeciw Wszesławowi ksią-

żęciu Połockiemu, który przed jego i Polaków potęgą strwożony uciekł.

Zasław przeto, zająwszy gród Połocki z krainą do niego należącą w po

siadanie swoje, osadził w nim syna Mści sława; który gdy w kilka dni po-

tćm umarł, dał w jego miejsce drugiego syna Ś w i a t o p e 1 k a , sam zaś po

wrócił do Kijowa.

Salomon król Węgierski, dowiedziawszy się o śmierci stryja swego,

króla Beli, nalega wielkiemi prośbami na wuja swego, cesarza Henryka,

aby go przywrócił na królestwo Węgierskie, osierocone po zmarłym królu

Beli. Cesarz, postanowiwszy dać pomoc zięciowi swemu i córce, lubo w tym

roku dla zbliżającej się zimy przymuszony był odłożyć wysłanie posiłków,

obiecał jednak na przyszłe lato iść z nim osobiście, i przywrócić go na kró

lestwo Węgierskie. Zapowiedział Avięc rycerstwu swemu wyprawę i sposobić

mu się kazał do wojny, tak iżby z nióm ruszyć mógł na początku wiosny

do Węgier.

Rok Pański 1071.

Bolesław król Polski zdobywa miasto i zamek Przemyśl.

Przepędziwszy zimę w Kijowie, król Bolesław opuścił wcześnie leże

zimowe, gdy już zbliżała się pora sposobna do działania. Uczczony wraz z ry

cerstwem swojem od Zasława licznemi i znakomitemi podarkami, poszedł

ku Przemyślowi i zajął kilka twierdz i miasteczek nad rzeką Sanem

leżących, które częścią dobrowolnie, częścią z obawy lub przymusu poddały

się jego władzy. A dowiedziawszy się, że miasto Przemyśl było przytuł-

J. Długosz. Dzieje Polski. Ks. Uf. 39
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kiem wielu E u s i n ó w , którzy tam dostatki i skarby swoje z zamków i wło

ści przenieśli, jako do miejsca bezpieczniejszego i mocną osadzonego załogą,

postanowił uderzyć nań całemi siłami. Było-to miasto pod ów czas potężne,

wielką liczbą obywateli miejscowych i przybyłych osiadłe, i w wszelką bron

opatrzone, obronne rowy głębokiemi i okopami znacznej wysokości, tudzież rze

ką Sanem, płynącą od północnej strony miasta. Królowi Bolesławowi,

usiłującemu podsunąć się ku niemu z wojskiem, sama rzeka San, wezbraw

szy wtedy niezwykle od deszczów ulewnych, przez niejaki czas wzbraniała

przystępu. Ale gdy wody nieco opadły, przeprawił król wszystkie wojska przez

rzekę, której brzegów napróżno Rusi ni chcieli bronić, i stanął obozem nie

więcej jak o tysiąc kroków od miasta. Ztamtąd w sposobnych porach kazał

swoim czynić wycieczki to w tę, to w ową stronę, na obszary nieprzyjaciel

skie, zalecając, „aby jak najdalej od obozu zapędzali się i przeciwnika nie

spodzianą trapili napaścią." Tym sposobem Ru sin i w ciągłej utrzymywani

trwodze rozpierzchali się po lasach, bagniskach i różnych miejscach niedostępnych,

i już prawie nie śmieli wysuwać się z poza warowni i okopów dla zaczepia

nia Polskich stanowisk. Przejęto prócz tego i sprowadzono do królewskiego

obozu wielką ilość bydła, zboża i innych zasobów, przeco w wojsku królew-

skićm była obfitość wszelakiej żywności. Odtąd przez dni kilkanaście, bez ża

dnego stanowczego wypadku, zwodzili oblężeucy z oblegającemi lekkie utarczki;

nareszcie dnia jednego, gdy R u s i n i w liczniejszym nieco poczcie zrobili wy

cieczkę z miasta i zapędzili się aż do królewskiego obozu, przyszło ledwo nie

do walnej bitwy, a Rusi ni porażeni uciekali do miasta w takim popłochu,

że wielu Polaków wsiadłszy im niemal na karki, nie małą liczbę poimali

w niewolą albo broń rzucić zmusili. Nie dopuścił już król nieprzyjaciołom

czynienia więcej wycieczek, a podsunąwszy obozy swoje bliżej miasta, posta

nowił zamknąć je z trzech stron oblężeniem, z czwartej bowiem broniła go

twierdza. Potóm przez trzy dni ciągle przypuszczał szturm do miasta, spędził

z wielu stanowisk nieprzyjaciół strzałami i pociskami, i zdobył część miasta

od strony pól otwartych, nie mającą dostatecznej obrony. Czwartego dnia, gdy

Ru sini cofnęli się do twierdzy, opanował miasto i wszystkę zdobycz wydał

rycerstwu na pastwę; poczóm dozwoliwszy swoim nieco wczasu, aby rannych

przy zdobywaniu murów można było opatrzyć, rozkazał obledz twierdzę i ludem

zbrojnym obsaczyć ją do koła. A lubo Rusini bronili jej z wielką usilno-

ścią, nie przestał jednak szturmować, acz zdobycie było rzeczą trudną, gdy

i położeniem samem i wieżami obronnemi silnie była obwarowana. Strawił

więc cale lato na obleganiu twierdzy, przewidując, jak się rzeczywiście stało,

że głodem przymusi R u ś do poddania. Wielkie bowiem mnóstwo Rusinów,

którzy z żonami i dziećmi schronili się byli do zamku, wymierało codziennie

z głodu, a zwłaszcza braku wody, ledwo wystarczającej dla obrońców twier
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dzy, która zbudowana na miejscu wyniosłem, nie miała stałego i donośnego

źródła, smutny wiec przedstawiała widok zmierającej codzień ludności. Na-

ostatek przełożeni zaniku i rycerstwo Ruskie obawiając się, ażeby zaraza

podobnego pomoru ich równio nie dotknęła, gdy już przychodziło do ostatniej

rozpaczy, wyprawiają posła do króla Bolesława z żądaniem, aby im wolno

było wyjść z wszystkiemi końmi i taborami, poczóm w dniu umówionym kró

lowi twierdzę oddają. Król Bolesław opanowawszy zamek, mury i inne czę

ści miasta Przemyśla, zwątlone oblężeniem albo zniszczone, wzmocnić' i od

budować rozkazał, osadził wojsko w mieście zimową załogą, sam zaś z zna-

komitszemi panami i dostojniki w zamku obrał mieszkanie.

Gejza książę Węgierski wraz z braćmi szuka schronienia n Bolesława króla

Polskiego, i prosi o pomoc zbrojną przeciw Salomonowi, powtórnie koronowane

mu za sprawą Henryka cesarza.

Henryk cesarz Rzymski spełniając obietnicę daną Salomonowi

królowi Węgierskiemu, zięciowi swemu, wkroczył do Węgier od strony

Austryi z potężndm wojskiem, złożonem z Włochów, Niemców i in

nych narodów, prowadząc z sobą rzeczonego króla Salomona. Węgrzy,

naród zmiennej i niestatecznej dla swoich książąt wiary, dowiedziawszy się

0 jego przybyciu, opuszczają książęcia Gejzę i braci jego Władysława

1 Lamberta, synów króla Beli, którym aż do toj chwili wierną okazywali

uległość i posłuszeństwo, i w zawody przechodzą na stronę Salomona.

Gejza, książę Węgierski, widząc się od Węgrów opuszczonym i nie

zdolnym do odparcia potęgi cesarza, po wspólnej naradzie z braćmi, postana

wia uchylić się przed burzą grożącą i oczekiwać pomyślniejszej chwili. W to

warzystwie zatóm dwóch braci rodzonych Władysława i Lamberta, kilku

oraz Węgrów, którzy wiernie mu przychylni w żaden sposób opuścić go

nie chcieli, udajo się do Polski, do braci swoich, Bolesława króla i

Władysława książęcia Polskiego, spodziowając się, że tam w niebez

pieczeństwie najpewniejszą dla siebie i swoich znajdzie ucieczkę. Gdy pod ten

czas Bolesław król wojną Ruską był zajęty, książę Władysław i mat

ka Dobrogniewa przyjęli ich łaskawie, i w swojej gościnie opatrzyli we

wszystko, cokolwiek do życia było potrzebne. Cesarz zaś Henryk zawiado

miony o ucieczce książąt Węgierskich, odprowadził Salomona doBia-

ł ogrodu, przemówił do biskupów, baronów i zebranych tamże w wielkiej

liczbie obywatoli, wyrzucając narodowi jego niestałość; a pogodziwszy Salo

mona z Węgrami, związał przysięgą zobopólne ich układy. Aby zaś prze

ciw dawnej koronacyi nie powstała jaka wątpliwość, kazał go w swej obecno
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ści ukoronować'; potem od Salomona hojnemi uczczony podarkami, wrócił

do Niemiec. Książę zaś Gej za, zabawiwszy czas niejaki w Krakowie,

gdy uważał, że Bolesław król Polski nie tak rychło spodziewany mógł

być z powrotem, udał się do Przemyśla, kędy król z wojskiem zimował,

i jął go błagać usilnie, aby jemu i braciom jego, wygnanym z Węgier

przemocą cesarza, jak najspieszniej udzielił pomocy. Król kazał mu być do

brej myśli, i zatrzymał go przez czas niejaki u siebie, podejmując go łaska

wie i z wielką uczciwością, a rozbierając z uwagą, czy miał popierać dalej wojnę

Ruską, czy odłożywszy ją na czas późniejszy, iść na pomoc książętom

Węgierskim.

Lambert biskup Krakowski umiera. Po nim wstępuje na stolicę Św. Stanisław

kanonik Krakowski.

Lambert, inaczej Z u 1 a , biskup Krakowski, po dziesięcioletnim

zarządzie kościoła Krakowskiego, umarł dnia 25 Listopada i pochowa

ny został w kościele Krakowskim. Wyczytuję, iż ten na prośbę pobożną

Mikołaja z Mikołajowa syna W ś c i e k 1 i c y , noszącego róg w her

bie , tudzież Stanisława i Bogusza z Ze m lic, herbu ośla głowa,

Piotra i Jakóba z Zbilutowic, mających za herb tarczę na tarczy,

Mszczuja i Jana z Jakuszowic, noszących za godło podkowę z krzy

żem , założył kościół parafialny w małej Kazimierzy (minor Ka

zimierza) i wyznaczył mu pewne dziesięciny snopowe. W przywileju tej

fundacyi roku Pańskiego 1063 pisanym i sporządzonym w Dzierzążnie,

pamiętam że wyczytałem , iż Ś. S t a n i s ł a w , pod ów czas kanonik Kra

kowski był zapisany jako pierwszy i główny świadek z innymi Krakow

skimi i Wrocławskimi kanonikami. Ten Z u 1 a był mężem wesołym

i uczonym, przyrody krwistej, a dla prawości i nieskazitelności życia zasłużył

sobie u duchowieństwa i Polaków na chlubną pamięć i wybór jednomyślny

na dostojność biskupią. Po nim za zgodną uchwałą kapituły nastąpił Ś. Sta

nisław kanonik Krakowski.

Rok Pański 10J8.

Bolesław król Polski wkroczywszy z wojskiem do Węgier, godzi synów Beli

z Salomonem w ten sposób, źe ten objąć miał dwie części królestwa z tytu

łem króla, oni zaś trzecią, część z tytułem książęcym.

Bolesław król Polski, zajęty dwiema wojnami, Ruską i Węgier

ską, jedną rozpoczętą, a drugą zamierzoną, rozbierał najpierwej w myśli,
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potem w licznóm zgromadzeniu radców, którejby dać pierwszeństwo i do któ

rej naprzód rękę przyłożyć; nie chciał bowiem ani Ruskiej zaniechać' woj

ny w celu przywrócenia Zasława książęcia Kijowskiego rozpoczętej,

która dotąd wiodła się pomyślnie; ani opuszczać braci swoich, Gejzy, Wła-

d.y sława i Lamberta, którzy" wszystkie nadzieje swoje w jego pokładali

pomocy. Ale chociaż wszyscy radcy Polscy tego byli zdania, że nie należało

Ruskiej zaprzestawać wojny, a wstrzymać się od Węgierskiej, i swoich

raczej niżli cudzych spraw pilnować; przecież Bolesław mając sobie za

hańbę opuszczać w tak przeciwnym razie braci swoich , książąt Węgier

skich, zaniechawszy wyprawy przeciw Rusi, i osadziwszy silną załogą za

mek i miasto Przemyśl, zapowiedział, że z książęty Gejzą, Włady

sławem i Lambertem, tudzież własnem rycerstwem, idzie na wojnę przeciw

Salomonowi królowi Węgierskiemu. Wziąwszy zatóm sam wybór ry

cerstwa, i ściągnąwszy z Polski nowe zastępy w miejsce tych które zostawił

załogą w Przemyślu, odprowadza braci swoich Gejzę, Władysława

i Lamberta do Węgier, gotowy dla nich na wszelkie przygody i walki,

już-to z Salomonem, już z innym jakimkolwiek nieprzyjacielem. Przyłą

czyli się do niego i panowie Węgierscy, którzy sprzykrzywszy sobie pa

nowanie Salomona, opuścili go i zbiegli do Gejzy, Władysława i

Lamberta. A tak Salomon, pozbawiony obcych posiłków z Niemiec,

gdy poznał chwiejącą się wierność Węgrów, w obawie, żeby przez wojsko

Polskie i braci nie został poimany i zabity, zwłaszcza kiedy wieść doszła,

że już pod Budą obozem stanęli, uciekł i schronił się do zamku Musur,

wielce warownego sztuką i położeniem. Długo Bolesław i książęta wahali

się w namyśle, coby czynić wypadało, gdy i zdobycie zamku, w którym się

król Salomon zamknął, było trudne i z niebezpieczeństwem połączone, a

okropne spustoszenie wsi i okolic przyległych nie wiele obiecywało. Tymcza

sem biskupi Węgierscy, którym wojna domowa zdawała się zbyt straszli

wą i zgubną, przybyli do obozu króla i książąt, w celu ułożenia na słusznych

warunkach zgody między królem Salomonem a książęty Gejzą, Włady

sławem i Lambertem. Gdy ich więc przypuszczono do rady, błagali usil-

nemi prośbami Gejzę i braci jego: „aby wspólnej ojczyzny, w której przod

kowie ich panowali, i w której oni także panować mieli, nie narażali przez

„domowo niezgody na spustoszenie i upadek, i nie wydawali jej na łup cu

dzoziemcom." Błagali i Bolesława króla Polskiego, ażeby nakłonił

książąt, braci swoich, do przyjęcia słusznych warunków ugody. Król i ksią

żęta odpowiedzieli : „że dla powszechnego pokoju nie odrzucą warunków spra

wiedliwych, lecz że te od biskupów zależą." Zamyślając bowiem król Pol

ski o dalszóm popieraniu wojny Ruskiej, pragnął wojnę Węgierską

albo zawiesić przez jakikolwiek znośny rozejm, albo ukończyć przez zawarcie

-
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pokoju. Udano się natychmiast do Mu sur, i obie strony zgodziły się na

następujące warunki: „aby Salomon, chociaż młodszy, zatrzymał koronę,

„władzę i dostojność królewską, i panowanie nad dwiema częściami Pannon-

„s ki ego królestwa; Gej za, Władysł.aw i Lambert poprzestać mieli

„na godności książęcej i posiadaniu trzeciej części królestwa ; Bolesław zaś,

„król Polski, z rycerstwem swojćm miał opuścić kraj, otrzymawszy wyna

grodzenie z spólnego obu stron skarbu." W ten sposób stanął pokój, na

którego układaniu zeszło całe lato, a Bolesław z wielką sławą i obojej

strony zawdzięczeniem (bez jego bowiem przyczynienia się ugoda nie byłaby

przyszła do skutku) wrócił do Przemyśla i tam przezimował; Gejzazaś,

Władysław i Lambert w Pięciokościele (Quinque Ecclesiae)

ukoronowali Salomona w oboc wielkiego tłumu zgromadzonych Węgrów.

Fo Janie biskupie Wrocławskim wstępuje na stolicę Piotr.

Jan biskup Wrocławski, przesiedziawszy na stolicy lat dziesięć, u-

marł na kamień ; pochowano go w kościele Wrocławskim. Po nim nastą

pił Piotr, scholastyk Wrocławski. Tego wybór ponieważ był jednomyślny

(zezwolił nań bowiem Bolesław II król Polski, który sam był przy nim

obeCny) od Piotra arcybiskupa Gnieźnieńskiego potwierdzony i w ko

ściele Gnieźnieńskim poświęcony został. Szlachcic z domu herbownego L i s.

Światosław i Wszewołod książęta Gzerniechowscy najeżdżają zbrojno brata swe

go Zasława książęcia Kijowskiego. Zasław wraz z dziećmi szuka schronienia

u króla Polskiego Bolesława, i prosi, aby go król przywrócił na stolicę.

Spór wszczęty z błahych powodów między Światosławem i Wsze-

wołodem, książęty Czerniechowskimi z jednej, a Zasławem ksią-

żęciem Kijowskim z drugiej strony, o ziemie graniczne i zabory nawzajem

poczynione, popchnął ich nareszcie do wojny. Zebrawszy zatem siły zbrojne

Światosław i Wszewołod, książęta Czerniechowscy, wychodzą

przeciw Zasławowi książęciu Kijowskiemu. Wnet Zasław, zważywszy

wątłą i zmienną rycerstwa swego wiarę, z obawy, żeby żywcem nie dostał się

w ręce nieprzyjaciół, uciekł z Kijowa. Światosław zatóm i Wszewo

łod wszedłszy dnia 22 miesiąca Marca do Kijowa, opanowali księstwo i

stolicę Kijowską, znieważając w ten sposób rozporządzenie ojca, który przy

kazał był swoim synom, żeby żaden z nich nie sięgał zaborczo po własność

brata. Zasław tedy, książę Kijowski, z żoną, synami, i liczną drużyną
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. rycerzy, schronił się do Polski, do Bolesława króla Polskiego, za

brawszy z sobą złoto, srebro, naczynia drogie i wszelakie znaczniejszej war

tości sprzęty, i częścią złożył je w darze Bolesławowi królowi Polskie

mu, częścią rozdał pomiędzy rycerstwo Polskie, prosząc i błagając, aby

go Bolesław król Polski przywrócił na stolicę Kijowską.

Dnia 21 Grudnia umarł Światosław książę Czerniechowski,

wdzierca na stolicę Kijowską; zwłoki jego przeniesione do Czerniecho-

w a pochowano w kościele Ś. Zbawiciela. Po nim nastąpił na Kijowskie

księstwo brat jego Wszewołod. Zostawił zaś syna jedynaka Hleba, któ

ry po śmierci Światosława objął księstwo ojcowskie Nowogródek.

Rok Pański 1078.

Bolesław król Polski po sześciomiesięcznem oblężeniu zdobywa zamek Wolin.

Bolesław król Polski, wyprowadziwszy wojska swoje z Przemy

śla, gdzie mocną zostawił jednak załogę dla utrzymania krajowców w podle

głości, ruszył do odleglejszych części Rusi, aby książęcia Zasława przy

wrócić na stolicę. Zboczył jednakże z drogi, którą sądzono iż pójdzie do

Kijowa, i wkroczył do ziemi Chełmskiej i Wołyńskiej, wprzódy

zwanej Włodzimierską, dziś po zarzuceniu obu nazwisk przezwanej Ł u-

cką. Kraj ten był w owe czasy zamożny i obfity; miał liczne wsie i mia

steczka, między któremi atoli nie wiele było warownych, przeto nieprzyjacie

lowi łatwą nastręczały zdobycz. Ztąd większa ich część dobrowolnie się pod

dawała; inne, w których stały załogi Ruski a, z niewielką zdobywano pracą.

Najgłówniejsze zamki były: Wolin (Wolhin), Włodzimierz i Chełm,

wszystkie budowane z drzewa i trainów, na wzgórzach z przyrodzenia wynio

słych, obronne silnemi wojsk Ruskich załogami. Najpierwej zatóm Bole

sław król Polski kazał łupić i podpalać niektóre wsie i włości, a gdy

splądrowano całą okolicę, i z siół pozabierano bydło i rozmaite łupy, po

zwolił je rycerstwu przez pachołków odesłać do Polski: potem z wojskiem

podstąpiwszy pod zamek Wolin, dniem i nocą nie przestał szturmować, wy

tężając wszystkie siły na jego zdobycie. Lecz ponieważ Ru sin i broniący

zamku dzielnie się opierali, nie raz tracono nadzieję, aby go wziąć można.

I już większa część rycerstwa Polskiego radziła królowi zaniechać oblęże

nia; on jednak nie dał się do tego żadną miarą nakłonić, obawiając się, aby

R u s i n i przez to odstąpienie większej nie nabrali śmiałości do odporu. Sześć

miesięcy w ten sposób wytrzymawszy oblężenie, ulegli wreszcie zwycięzcy, czę

ścią postrachem, częścią powodowani nadzieją położoną w wspaniałości króla,

z której Bolesław powszechnie był u nich znany. Wyprawiają więc posłań
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ników, celem ułożenia się z królem o ustąpienie zamku, a to pod następują-

cemi warunkami: „aby im wolno było wyjść z wszystkióm co posiadali, a tym,

„którzyby woleli pozostać, aby dozwolono razem z Polakami wojskowo słu-

„żyć; nadto, żeby im król zapłacił dwa tysiące grzywien." Na te warunki

gdy ugodne stanęło zezwolenie, zamek Wolin poddał się królowi. Kiedy

Bolesław przebywał w ziemi Wołyńskiej, książę Wszewołod, za

pragnąwszy spróbować walki, pociągnął ku niemu z wojskiem R u s k i ó m ; ale

gdy się hufcom Polskim dobrze przypatrzył, i uznał, że bez jawnego nie

bezpieczeństwa trudno było doświadczać losu, cofnął się z powrotem.

Jaromir biskup Praski, nie mogąc z biskupstwem swojem połączyć na nowo ko

ścioła Ołomunieckiego, każe bisknpa tegoż kościoła ochłostać, posłów zaś od

Wratysława książęcia Czeskiego wysłanych do Rzymu z użaleniem na tę krzywdę

w drodze zamordować : za to wyzuty z godności biskupiej, odzyskuje ją potem

z łaski papieża, zatwierdziwszy fundacyą biskupstwa Ołomunieckiego.

Jaromir, inaczej Gebh ar d, biskup Praski, oburzony rozdzieleniem

biskupstwa Ołomunieckiego, wielkie czynił usiłowania, aby je do dawnej

przywrócić całości: co gdy mu się nie powiodło, z przyczyny oporu Wraty

sława książęcia Czeskiego, który pierwszym był powodem i sprawcą tego

rozerwania i ustanowienia biskupstwa Ołomunieckiego, udawszy się po

tajemnie do Jana, Ołomunieckiego biskupa, dopuścił się na jego oso

bie ciężkich obelg, a nawet chłosty, wymierzonej nań częścią przez siebie,

częścią przez, swoich dworzan. Czóm urażony wielce Wratysław, książę

Czeski, zaniósł skargę do sądu Apostolskiej stolicy przeciw Jaromiro

wi biskupowi Praskiemu: lecz pierwsi posłowie wyprawieni do Rzymu

z rozkazu Jaromira zostali w drodze schwytani i męczeńsko zabici. A 1 e-

x a n d e r II papież, powodowany wielkością występku, wysłał kardynała R u-

d o 1 f a , w celu skarcenia tak zdrożnego nadużycia. Któremu gdy Jaromir

odmówił posłuszeństwa, i wezwany przed niego stawić się nie chciał, wyzuł

go kardynał z biskupstwa, i rzucił nawet klątwę na dyecezyą Praską; lecz

później złagodziwszy swoję surowość, żeby większego uniknąć zgorszenia, J a-

r o mir owi przywrócił dostojność biskupią, i dyecezyą Praską od klątwy

uwolnił ; obu jednakże biskupom naznaczył czas do stawienia się przed papie

żem Alexandrem. A gdy obadwaj do Rzymu przybyli, papież potwier

dził wyrok złożenia Jaromira z biskupiej stolicy; zniewolony jednak usil-

nemi prośbami hrabiny Matyldy, córki Bonifacego książęcia Lukki

w Toskanii, która cale swoje dziedzictwo na wieczystą własność oddała

Św. Piotrowi, i kościół Rzymski broniła dzielnie od nieprzyjaciół,
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przebaczył mu wszystkie winy, jakich się dopuścił przeciw niemu i biskupo

wi Janowi, i przywrócił Jaromira do dawnej godności , tak wszelako,

że fundacya kościoła Ołomunieckiego została utrwaloną na zawsze.

Rok Pański 107*.

Bolesław król Polski, pokonawszy w wojnie książęcia Wszewołoda, całą Ruś

pod swoje panowanie podbija.

Na początku lata, gdy Bolesław król Polski gotował się z woj

skami swemi wyruszyć z Wołynia dla zdobycia dwóch pozostałych zamków

Włodzimierza i Chełma, przybyli posłowie Grzegorza książęcia

Włodzimierskiego, który pod ów czas dzierżył te zamki. Stawieni

przed radą królewską, proszą : „aby król wojska swoje z ich kraju wyprowa

dził, zaniechawszy pustoszenia ziem i dobywania zamków; albowiem książę

„Grzegorz z swemi zamkami i powiatami podlegać* chce władzy królew

skiej, i poddaje mu się z zaręczeniem, że wszystko cokolwiek rozkaże, wy

pełni." Król Bolesław, aby tóm rychlej i swobodniej posunąć się mógł

do odleglejszych części Rusi, odpowiedział : „że przełożone sobie warunki

„pokoju przyjmie, jeżeli dadzą zakładników." Na co oni zgodziwszy się i za

warłszy tymczasowe zawieszenie broni, wrócili do swego książęcia i zdali mu

poselstwa swego sprawę. Przykróm i zelżywóm zdało się Grzegorzowi

żądanie zakładników, ale przykrzejszym i dolegliwszym palenie domów i wło

ści : przeto sam Grzegorz osobiście, z drużyną swoich wiernych, przybywszy

do króla Bolesława, poddał się jego władzy i zakładników przystawił.

Bolesław zaś, nie tylko przyjął łaskawie Grzegorza, ale nadto z hoj-

nemi odesłał upominkami ; a potóm spiesznym ruszył pochodem ku K i j o w u

stolicy całej Rusi, widząc, że nie ukończy wojny Ruskiej pokąd Kijo-

w a nie zdobędzie. Książę W s z e w o ł o d był pod ów czas między Ruski-

m i książętami najmożniejszym, tak dla obszerności krajów swoich jak i liczby

rycerstwa; on w swej władzy dzierżył ziemię i stolicę Kijowską z inuemi

przyległemi powiaty. Gdy więc, jako u nich zwyczaj, dowiedział się od szpie

gów, że król Polski wojnę mu wydaje i że ją do jego krajów przenosi,

powołuje do broni wszystkich swoich poddanych, zaciąga i sprowadza mnogie

od sąsiednich książąt posiłki ; poczóm wielu panów Ruskich i rycerzy, zbie

głych z ziemi Przemyskiej, Wołyńskiej i Chełmskiej, których

Bolesław bądź wyparł przemocą, bądź przyjął w poddaństwo, złączywszy

się z nim jako ochotnicy, powiększyli jego zastępy. Zachęcony więc książę

Wszewołod ich liczbą i nalegającemi głosy, aby niezwłocznie uderzył na

J. Długosz Dzieje Polaki. Ku. III. 40
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nieprzyjaciela, sprawiwszy do boju swoje szyki, ruszył spiesznym pochodem

i stanął blisko obozów Bolesława. Dnia następnego wyprowadził rycerstwo

do walki. Bolesław, zwoławszy dowódzców, wojskich, setników i rotmistrzów,

rzekł: „Do rozprawy z nieprzyjacielem, której tylekroć pragnęliście, teraz wam się

„sposobność* nadarza. Odwagę, z którą chełpiliście się słowy, okażcie teraz

„czynem. Nieprzyjaciel wprawdzie przewyższa nas liczbą i potęgą; miejmy

„jednak nadzieję w pomocy niebios i własnem męztwie: często bowiem ojco-

„wie nasi zwyciężali , płaszali i upokarzali z niewielkim trudem tego same-

„go wroga, i pewni bądźcie, że przy dzielnej odwadze i dziś go pokonacie,

„a czeka was nagroda najokazalszej zdobyczy, bogate miasto Kijów, z któ

rym odzyskacie z wielką chlubą granice, które naznaczyli niegdyś ojcowie

„nasi." Tak przemówiwszy, wyprowadził swoich do boju i stoczył bitwę. Obie

strony natarły na siebie z zapalczywością , i przez czas niejaki zwycięztwo

było wątpliwe; na prawem bowiem skrzydle Polacy słaby opór stawili, a

okrzyki pełne wrzawy, że zwątpiwszy o sobie „nieprzyjaciel ucieka", zrażały

umysły do walki; i gdy się szyki mieszać" poczęły, Rusin i byliby wzięli

górę, gdyby Bolesław nie był posłał świeżego wojska na pomoc słabieją-

cemu skrzydłu i już skłaniającemu się do ucieczki. Odnowiła się zatóm bitwa,

zmierzono się równemi siły i z równą prawie otuchą, aż nakoniec król Bo

lesław przełamał najmocniejszy hufiec nieprzyjacielski, i Rusi ni nagle

pierzchać poczęli, a wysłana pogoń za rozproszonym tłumem zwyciężonych

przyprowadziła do obozu nie małą liczbę jeńców. Książę Wszewołod rato

wał się ucieczką, wiele Rusi na placu legło, ale i Polaków zginęło do

tysiąca. Rannych włożywszy na wozy, a pochowawszy poległych, Bolesław

król wrócił z wojskiem zwycięzkićm i mnogą zdobyczą do Polski.

Ś. Stanisław biskup Krakowski napomina króla o życie wszeteczne: ten zaś

podburza krewnych Piotrka rycerza do wytoczenia mu sporu o wieś Piotrawin.

S. Stanisław w braku świadków przyrzeka stawić u sądu samego Piotrka, »4

lat trzech zmarłego.

Stanisław, biskup Krakowski, oburzony zbrodnią cudzołóstwa

i gwałtu, którego się był dopuścił Bolesław król Polski na niewieście

Krystyn ie,. żonie rycerza Mścisława, karcił go ojcowskiemi napomnie

niami ; a gdy król zbawienne jego przestrogi odrzucał, obłożył go klątwą du

chowną. Czóm Bolesław srodze rozgniewany, miotał nań najdotkliwsze obelgi

i złorzeczenia, a nie przestając na nich, postanowił wyrządzać biskupowi wsze

lakie krzywdy i przykrości. Przecież, mimo usilne wyszukiwanie winy, nie

mógł znaleźć powodu szkodzenia mężowi Bożemu. Życie bowiem niewinne
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i świątobliwe tego męża nie dopuszczało żadnego oszczerstwa, któreby naj-

chytrzej wymyślone mogło mieć jakie podobieństwo do prawdy. Ale że król

czychał nań z zawziętością, znalazł sposobność wyrządzenia mu krzywdy. Ku

pił był mąż święty Stanisław, dla zapomożenia Krakowskiego bi

skupstwa, za pewną ilość pieniędzy wieś w swojej dyecezyi, nad brzegiem

rzeki Wisły w ziemi Lubelskiej położoną, zwaną P i o t r a w i n , od szla

chetnego rycerza Piotra, który za życia Piotrkiem był zwany. Z obojej

strony, kupujący i przedający, sprowadzili do tej umowy braci, krewnych

i wielu świadków, ażeby układ wzajemny był tóm pewniejszy. Po załatwieniu

sprawy i odebraniu pieniędzy w zupełności od Ś. biskupa w trzy lata przed

zdarzeniem, które opowiedzieć mamy, kiedy biskup Stanisław dzierżył spo

kojnie wieś Piotra win, rycerz ów umarł i pochowany został w kościele

parafialnym Ś. Tomasza Apostoła, znajdującym się w rzeczonej wsi Pio

tr a w i n i e. Jego bratankowie i krewni, z rozkazu króla Bolesława, obie

cującego im swoję pomoc, jęli napastować biskupa Stanisława o prawo

dziedzictwa do wsi Pio trawi na, twierdząc, iż majętność tę im należącą

biskup Stanisław wdzierstwem nieprawnem zagarnął. Ten na sądzie kró

lewskim zaprzeczał, iżby ją nieprawnie miał opanować, dowodził owszem, że

ją nabył prawem kupna i przedaży, w obec świadków wiarogodnych przez

zmarłego Piotra do ugody użytych. Gdy więc przyszło do orzeczenia wy

roku, postanowiono w imieniu króla i panów, ażeby biskup Stanisław,

jako obżałowany i od dawna dzierżyciel wsi, o którą się sprawa toczyła, udo

wodnił przez świadków przytomnych ugodzie prawe tej wsi nabycie. Ale że

świadkowie, których biskup wypisał i nazwał, obawiając się króla Bole

sława nie chcieli stanąć na dzień oznaczony i wydać świadectwa, zanosiło

się na wyrok stanowczy przeciw biskupowi, żeby dla braku świadków ustąpił

ze wsi Piotrawina. Stanisław biskup, mąż wiary wielkiej, czując się

natchnionym od Boga, rzekł : „Widzę, że sprawę raoję słuszną i na prawdzie

„opartą, którą skaziła, zaciemniła fałszem i niemal potępiła zdrada ludzka

„i przemoc, trzeba wyjaśnić i naprawić świadectwem samego nieba. Kiedy więc

„świadkowie wzbraniają się wykazać prawdę moję i słuszność, obiecuję sta-

„wić na świadectwo Piotra, rzeczywistego tej wsi przedawcę." Szaleństwem

zdawało się królowi Bolesławowi i panom w sądzie z nim zasiadającym,

to co mąż Boży dla poparcia swojej sprawy zapowiedział; tern łatwiej zatóm

przyjęto jego oświadczenie, które się zdało niepodobnóm do uiszczenia, a które

mąż święty obiecał spełnić do dnia czwartego.

■
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Ś. Stanisław po przywołania świadka z grobu, otrzymuje od króla i panów

wyrok przysądzający mu wieś Piotrawin.

Sądy, nie tylko w tej sprawie biskupiej, ale w wszelakich innych zwo

ływane, ziemskie i główne, które się, u P o 1 a k ó w zowią wiecami (c o 1 1 o q u i a)

albo mniej właściwym wyrazem rokami walnemi (ter mi ni magni), odby

wały się na błoniach, jakie leżały między Solcem a Piotrawinem,

w nizinach i miejscach bagnistych, albo zagajonych lasami. Utrzymywał się

bowiem wiekami zwyczaj dawnych królów i książąt, odprawiania sądów wal

nych na płaszczyznach, łąkach i polnych rozłogach, ażeby każdy przybywa

jący do sądów, które trwały nic tylko przez dni kilka, ale czasem przez

kilka tygodni, snadniej mógł znaleźć potrzebną dla bydląt paszę. Zwyczaj

ten już z dawna ustał, i sądy odbywają się po zamkach albo grodach, nie

pod namiotami jak dawniej, odkąd Polacy nabyli więcej oświaty i upra-

wniejsze przyjęli obyczaje, niżeli w ów czas mieli ich przodkowie.

Biskup Stanisław, otrzymawszy wyrok stosowny do swego wniesienia,

udał się do wsi swojej Piotra wina, odległej o dwieście tylko kroków od

miejsca sądu ; nakazał wszystkim księżom obecnym, ilu ich w takiej nagłości

mógł zgromadzić, post trzechdniowy, zalecając im, aby odprawiali msze, mo

dlitwy i pacierze, z upewnieniem, że nie tylko tego, o co w zwyczajnych

prosili modłach, ale większych daleko łask od Boga dostąpią, byleby mieli

wiarę podobną do ziarnka gorczycy. Sam w oratoryum kościelnem czuwał

dniem i nocą na modlitwach, które mieszał z wzdychaniem i płaczem. Czwar

tego dnia o świcie wyszedłszy z kościoła, kazał odkopać ziemię i otworzyć

grób zmarłego rycerza Piotra; a gdy się ukazał trup, butwiejący już od

lat trzech, wtedy wśród mnogiego tłumu księży i ludu, padłszy na ziemię

i zalawszy oblicze swoje łzami, wzniósł gorące modły do Boga temi słowy:

„Boże najlitościwszy ! który z nieskończonego miłosierdzia twego wejrzawszy

„na zatracony w grzechu ród ludzki, raczyłeś przyjąć na siebie brzemię na-

„szej ziemskości; który zstąpiwszy na ziemię, wskrzesiłeś niegdy Łazarza

„cuchnącego od dni czterech, przywołałeś do życia córkę przełożonego nad

„synagogą i syna wdowy z Naiin; a nadto przyrzekłeś słowem, które nigdy

„nie przeminie, że wiernym i ufającym w Tobie dasz moc czynienia więcej

Jeszcze, niżeli sam zdziałałeś: spojrzyj z wysokości chwały twojej na płacz

„i westchnienia błagających ciebie, i według miłosierdzia twego i szczodrej

„łaski, której niegodnym nawet użyczać raczysz, spraw, ażeby Piotr rycerz

„w sprawie kościoła twego, którego się obrony ufny w imię twoje podjąłem,

„zmartwychwstał i dał świadectwo prawdy z tamtego świata, gdy synowie
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„ludzcy jej odbieżeli. Niechaj Wszechmocnością twoją przywrócony do życia

„rozświeci sprawę kościoła twego świętego, którą niesprawiedliwość ludzka za

ćmiła, ażeby obietnice twoje sprawdziły się u wszystkich narodów, a imię

„twoje wielkie i pełne chwały jaśniało na wieki." Gdy wszyscy księża i lud

zgromadzony odpowiedzieli: „Amen", zbliżył się potem do grobu, i dotknąw

szy się trupa laską pasterską, rzekł: „W imię Ojca i Syna i Ducha Ś.

„wstań Piotrze z prochu i wróć do życia, abyś dał świadectwo prawdzie,

„dla pomnożenia ufności wiernych, a skarcenia i zawstydzenia tych, którzy

„krzywdzą i znieważają sprawiedliwość." Na ten głos rycerz Piotr natych

miast podniósłszy się z grobu, powstał, i pierwszy dał między nami świa

dectwo świętości i cnót Stanisława. Mąż Boży Stanisław, podawszy

mu rękę, wśród osłupienia wszystkiego ludu, uwielbiającego wielkim głosem

łaskę i Wszechmocność Boga, wyprowadził go z grobu, a potóra stawiwszy

przed królem Polskim Bolesławem, zasiadającym z panami na tronie:

„Otóż, rzekł, według obietnicy uczynionej w zgromadzeniu waszóm, stawiam

„wam w obec rycerza Piotra, i prowadzę wskrzeszonego, nie moją ale

„Wszechmocną Boga władzą, jako najpewniejszego świadka w sprawie o wieś

„Piotr a win i jej wieczystą sprzedaż, będąc niewinnie oskarżonym. On usu-

„nie wszystkie zarzuty; osoba jego prawie wszystkim znana, bowiem przed

„trzema laty obcował z wami. Nie miejcie go za marę zwodniczą; a ktoby

„z was nie wierzył, niechaj się go dotknie, a przekona się, że odzyskał ciało

„i kości." Cud tak niesłychany ujrzawszy Bolesław, panowie i wszystko

rycerstwo, nie tylko zdumieli się ale prawie potracili zmysły, tak iż nie śmieli

nic mówić ani czynić zapytania. Sam dopiero rycerz Piotr, wskrzeszony

przez męża świętego, przerwawszy milczenie rzekł : „Oto ja mocą Bożą i mo

dlitwami tego męża świętego, Stanisława biskupa Krakowskiego,

„wskrzeszony z grobu, zaświadczam i zeznaję głośno i wyraźnie przed twoim

„królu sądem, iż Piotrawin, moje niegdyś po ojcu dziedzictwo, sprzeda

łem świętemu mężowi Stanisławowi biskupowi i kościołowi Krakow

skiemu, prawem wieczystóm i nieodwołalnym ; zapłatę umówioną między inną

„a mężem tym świętym rzetelnie odebrałem; zaczóm krewni i powinowaci

„moi nie mają do niej żadnego prawa, ani mienić jej mogą swoją spuścizną;

„jakoż napastowali męża świętego niesłusznie i bezbożnie o jego własność."

A obróciwszy się do swych potomków i krewnych, którzy oskarżali biskupa,

i do tych, którzy lękali się wydać za nim świadectwa, rzekł: „Jaka zuchwa

łość wasza i szaleństwo, aby oszczerstwem i przemilczeniem prawdy tak

„ciężkiej dopuścić się zbrodni? Zaprawdę powiadam wam, że was czekają za

„nię srogie kary i męki, jeśli należytej nie uczynicie pokuty." Gdy jedni

i drudzy milczeniem przyznali się do winy, biskup Stanisław stanowczym

króla i radnych panów wyrokiem pokonał swoich przeciwników, a dowiódłszy
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świadectwem nie zieniskióm lecz niobieskióm, że wieś Piotrawin była i na

dal zostać miała jego i kościoła własnością, wrócił do spokojnego posiadania

wsi, którą po dziś dzień kościół Krakowski dziedziczy. Pokazują dotąd

i miejsce tego sądu, a Polacy uczęszczają z wielką pobożnością do świą-

tnicy na nióm wystawionej. Od tego czasu najpierwoj imię i cnoty Ś. Sta

nisława zaczęły słynąć między Polakami, uznali go bowiem ludzie za

męża świętego, cudotwórcę i prawdziwego apostola. Był to rzeczywiście mąż

najczystszej cnoty i pobożności, tak wprzódy jak i na stolicy biskupiej, po

wagą swoją osobliwsze wrażający poszanowanie, w napominaniu łagodny i umiar

kowany, w karceniu straszny, w pożyciu miły i łatwy, w postawie i ruchu

pełen godności, jak na biskupa przystało.

Piotr rycen wraca do swego grobowego łoia.

Gdy rycerz Piotr złożył świadectwo, dla którego został wskrzeszony,

Stanisław biskup Krakowski odprowadził go do kościoła Ś. Tomasza

w Piotrawinie z wszystką prawie rzeszą przytomnego ludu, który się był

na ów sąd zgromadził, tak, iż ci nawet, którzy biskupa świętego napastowali

o nieprawne wsi posiadanie, z oskarżycieli i przeciwników stawszy się jego

czcicielami, towarzyszyli mu w pochodzie, a król opuszczony sam prawie tylko

został w namiocie. Nim Piotr wrócił do grobu, Ś. Stanisław zapytał go

terai słowy: „Czy chciałbyś Piotrze przedłużenia życia twego na lat kilka,

„albo czy raczej wolisz, abym modłami memi uprosił ci inną jaką laskę u

„Pana mojego, Jezusa Chrystusa?" Na to rycerz: „Nie tego, rzekł, Ojcze

„święty, pragnąć mi życia, które podobniejszem zda się do śmierci, ale tego,

„jakiem błogosławieni w swoim świętym żywocie cieszą się, oglądając Prze

najświętszą Trójcę, a którego, jak ufam najmocniej, dostąpię po obecnem

„zatrzymaniu czyscowćm, którego nie wiele mi już postaje : tuszę owszem,

„że z łaski Bożej za twoją przyczyną, czas ten, nim zupełnie upłynie, może

„mi być darowany w nagrodę twoich zasług, i błagam cię, abyś mi to ino-

„dlitwą twoją uprosił." Gdy potóm wrócił do grobu, i złożywszy w nim swoje

„ciało ducha wyzionął, Ś. Stanisław, odśpiewawszy z duchowieństwem

swojóm jak najpobożniej psalmy według obrządku katolickiego, i poleciwszy

duszę jego Bogu, przysypał ziemią jego zwłoki.
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Rok PaiUkl lOJS.

Bolesław król Polski zdobywa powtórnie Kijów i Ruś do daniny przymusza.

Bolesław król Polski, przepędziwszy całą zimę i część wiosny u

siebie w domu, z potężniejszym niż wprzódy wojskiem, zlożonóm z hufców

konnych i pieszych, szybkim krokiem pociągnął na Ruś, a podstąpiwszy pod

miasto stołeczne Kijów, ścisnął je do koła oblężeniem. Ale że Ru sin i

częste z zamku czynili do obozu jego wycieczki, i po takich z obu stron

harcach coraz żwawiej się ścierano, nie raz cale wojsko królewskie jakby do

walnej bitwy stawało pod bronią, zmuszone dawać pomoc swoim, których Ru

si n i niekiedy strzałami z daleka rażącemi w tył zapędzali. Nakoniec miastu

począł mocno głód dojmować; a gdy i wycieczki nieprzyjacielskie poniekąd

ustawały, król podsunął obóz swój ku miastu ; dowiedziawszy się zaś od zbie

gów, że brak żywności doskwiera mieszkańcom stolicy i rycerstwu, obsaczył

wszystkie drogi, ażeby oblężonym z nikąd nie dopuścić dowozu, czego i sam

przestrzegał, i wojsku pilnować zalecił, zobowięzując je już-to groźbą już

obietnicami do wzbraniania wszelakiego z żywnością przystępu. Był bowiem

Bolesław król Polski tak we wszystkióm sprężysty, że nie tylko głó-

wnemi sprawami ale i najdrobniejszym nawet zajmował się szczegółem : a lubo

rycerstwu i naczelnikom wydawał rozkazy tyczące się Avojny i oblężenia, sam

przecież, nim wojsko ruchy rozpoczęło, częstokroć je wykonywał. Zwiedzając

straże osobiście, napominając i karcąc niedbałych, sprawił, że rycerstwo oba

wiając się w każdej chwili przybycia króla, nigdy nie stygło w baczności

i gotowości. Przytóm obszerność równin, otaczających miasto do koła, tak iż

wzrok po nich bujający jakby po morzu nie mógł dosięgnąć ich końca, do

godną była wielce zamiarowi króla, ponieważ za dnia dostrzedz można było

z daleka wszelką dostawę. Miasto wreszcie Kijów, pod ów czas bardzo roz

ległe, otwarte wszechstronnie mnogością ulic szerokich, z których żadna nie

była jak należy murem osłoniona ani obwarowana, łatwą wojsku nastręczało

zdobycz, zwłaszcza że obrońcy jego, długióm oblężeniem i czuwaniem ustawi

cznym byli znużeni, a Polacy strzegący bacznie dróg wszystkich, i odcina

jący dowóz wszelakiej żywności, sprowadzili na miasto głód okropny, od któ

rego mnóstwo ludzi codzień ginęło. Połączyła się z nim i morowa zaraza,

rozszerzona już nie tylko między możniejszemi mieszkańcy, ale nawet między

rycerstwem. Jedni zatóm i drudzy w obawie, aby się nie dostali żywcem w ręce

Bolesława i Polaków, wyprawili nareszcie poselstwo do króla Bole

sława celem umówienia się o poddanie miasta. Gdy posłowie żądali tylko

„ażeby dla zwyciężonych łaskawym okazał się zwycięzcą, a przebaczył miastu
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„dotkniętemu tak srodze morem i głodem", i gdy czyniąc te prośby, zwy

czajem swoim nisko nachylali głowy: król, naganiwszy im z łagodnością, że

stojąc uporczywie przy obronie miasta narażali je na takie klęski, jakich na

wet od rozgniewanych nie mogli obawiać się zwycięzców, odpowiedział, że

będzie dla nich łaskawym i miłościwym. O czóm gdy się dowiedziano w sto

licy, mieszkańcy, nie czekając nawet dnia następnego, królowi miasto poddali.

Bolesław, wchodząc do niego na czele mnogich zastępów, i chcąc wjazd

swój podobnym uświetnić- tryumfem, jak pradziad jego Bolesław I, król

Polski, dobytym mieczem ugodził w bramę żelazną, i kilkokrotnóin cięciem

wyrąbał szczerbę w bramie, kładąc na niej znak zwycięztwa swego i podda

nia miasta. Przyjęty od obywateli z wielką czcią i pokorą, okazał się. według

przyrzeczenia zwycięzcą dla wszystkich łaskawym; pod karą śmierci zakazał,

aby żaden z jego żołnierzy nie skrzywdził niczyjego domu, majątku lub osoby.

Czóm tak sobie ujął serca Ki jo wian, iż dobrowolnie znieśli mu najwspa

nialsze podarki, wystarczające na uczczenie nie tylko króla lecz i jego ry

cerstwa. Te król przyjąwszy uprzejmie, mało co dla siebie zostawił, ale

wszystko prawie rozdał pomiędzy rycerstwo, mianowicie zaś tych, którzy się

odznaczyli dzielnością już-to w bitwach, już przy zdobywaniu miasteczek

i zamków, albo w wycieczkach na nieprzyjaciela. Dokonawszy tego pamiętnego

dzieła i shołdowawszy Kijów, po uspokojeniu całej Busi, nałożył nań

wielką daninę, rządy zaś oddał książęciu Zasławowi, krewnemu matki

swojej, powierzając mu zwierzchnictwo nad ziemią Kijowską. Codziennie

z wszystkich krajów Busi wielkie znoszono pieniądze, gromadzono skarby,

na których zbieraniu i ściąganiu reszta zimy zeszła.

Po niecnóm przez swoich zamordowaniu Światosława, książęcia

Czerniechowskiego, syna H łeba, i pochowaniu jego zwłok w Czernie-

chowie w kościele Ś. Zbawiciela, Światopełk, syn Z a s ł a w a, odzie

dziczył księstwo Nowogrodzkie. Włodzimierz zaś, drugi syn Za-

sława, odzierźył Smoleńsk; a Jaropełk, trzeci syn, Wyszegrod.

Huk Pański 107G.

Gdy Bolesław nadęty zwycięztwami zatapia się w zbytkach i rozpuście, żony

rycerzy Polskich sromocą łoża swoje obcując z sługami i innemi wszeteczniki:

o czem dowiedziawszy się Polacy, odbiegają, króla i wracają spiesznie do swoich

domów.

Tymczasem, kiedy Bolesław król Polski zimował w Kijowie, gnu-

śniala dzielność i karność rycerstwa, i sam król, równie jak jego żołnierze,

małą liczbę wyjąwszy, nurzali się w roskoszach, biesiadach, rozpuście i swa
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woli, tak dalece, że zgubniej było dla nich być zwycięzcami niżeli zwyciężo

nymi, zwycięztwo bowiem więcej im przyniosło szkody niż korzyści. Kijów

dostatek ma wszelakiej żywności, zdolnej najchciwszemu nawet łakomstwu

wystarczyć, obfitując w mięso, miód, ryby i zboże. Niewiasty są postawy do

rodnej, włosa ciemnego, piękne i zalotne: ich-to wdziękami ujęci król i ry

cerstwo Polskie, uniesieni przytóm chwałą zwycięztw, zbogaceni wszelakiemi

dostatki, rozpasali się na najbezecniejszą swawolę. Sam Bolesław król Pol

ski, widząc się na szczycie pomyślności, po zdobyciu tylu miast, osięgnieniu

tylu bogactw i zdobyczy, upojony czcią, której mu nie szczędzono, takiej na

brał dumy i próżności, że stał się nieprzystępnym i zawsze prawie wydawał

odpowiedzi i rozkazy przez posłów i heroldów. Nie przestając na' powszedniej

rozpuście, i naśladując obrzydliwe Rusinów sprosności, u których Sodoma

była grzechem powszechnym, popadł w najohydniejsze występki; a dawszy .

się zwyciężyć niecnocie tych, których orężem zwyciężył, wieczną sprawił za

kałę potomstwu swemu, królestwu i narodowi, którą sama tylko łaska Boża

zetrzeć zdołała. Jak dalece zaś taką nieprawością obraził Majestat Boga

Wszechmocnego, który mu tyle zwycięztw i najświetniejszych użyczył pomyśl

ności, dalszy ciąg wypadków okaże. Naprzód więc u swoich, a potćm nawet

u Rusinów, chociaż ich naśladował wszeteczeństwo, stał się celem pogardy;

a poszanowanie i miłość ku królowi w sercach rycerstwa raczej wygasły do

szczętu niż ostygły. Nie tylko zaś król sam doznał wzgardy i nienawiści

od swoich i Rusinów, lecz i Polacy wzięli zasłużoną od Boga chłostę.

Małżonki bowiem, córki i siostry tych, którzy w Kijowie na zdrożne wylali

się swawole, zniecierpliwione zbyt długą mężów nieobecnością, siedmioletnióm

osieroceniem i opuszczeniem łoża, nie pomnąc na sromotę występku, ani na

swoję młodość, ani na wstyd niewieści, gdy zwłaszcza rozchodziły się wieści,

że jedni pomarli, drudzy wyginęli w wojnie, inni żyli ohydnie z wszeteczni

cami, częścią dobrowolnie pooddawały się w objęcia swych służebników, częścią

pogwałcone, albo uwiedzione pochlebstem, zwodniczemi namowy i kłamstwem,

uległy zgorszeniu. Wieść o tak powszechnym niewiast Polskich bezwstydzie

gdy nakoniec w mnogich pogłoskach i doniesieniach doszły do obozu królew

skiego, gdy, jak to zwykle bywa, obawy i podejrzenia znacznie je powiększały,

wiele nazmyślano baśni i narozglaszano domysłów, które z ust do ust prze

chodząc szerzyły się naksztalt zarazy. Zkąd między wojskiem taka powstała

zgroza i oburzenie, że jak szaleńcy z namiotu do namiotu biegali jedni do

drugich, opowiadając sobie swoje ^ krzywdy, przygody i żale. Niektórych

wreszcie taka ogarnęła wściekłość, że bez pozwolenia królewskiego i bez opo-

wiedzi nawet wynosili się jak najspieszniej do Polski. Przykład kilku po

ciągnął za sobą mnóstwo innych rycerzy, pragnących skrócić albo ukarać
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przewinienia swoich żon i służebników, a król ani karami, ani łagodnemi

namowy nie zdołał ich powstrzymać ; coraz więcej zatóm, już-to we dnie, już

w nocy, ci, którzy nie widzieli się bezpiecznemi po doznanej surowości króla,

opuszczali jego obozy, zostawiając Bolesława bez obrony w kraju nie

przyjacielskim.

Polacy służebników swoich cudzołóżców wraz z żonami karzą z mściwością.

Rycerzy Polskich z obozu wracających do domu, których nie tęskuota

jak niegdyś Scytów, ale nierząd małżonek sprowadzał, czekała nowa z slu-

. żalcami wojna (taką Bóg sprawiedliwy zesłał na Polaków karę za Kijow

skie swawole). Słudzy bowiem, którzy ich żony posromocili, wiedząc dobrze,

że panowie mścić* się srodze na nich będą za te występki, wsparci nie tylko

radą ale i pomocą pań swoich, co przywykłszy już do swojej hańby nabrały

do nich przywiązania, wzięli się do broni, i pozamykawszy bramy nie chcieli

wpuścić panów, a z wdzierającymi się toczyli bój otwarty. Ale skoro panowie

przemogli, acz nie bez trudu i straty, ich opór zuchwały, dopieroż pastwili

się nad nimi najwyinyślniejszemi rodzajami kaźni, zabijając wraz swoje żony

niewierne, a zwłaszcza te, które z popędu lubieżnej chuci łączyły się dobro

wolnie z swemi domownikami. A tak, karząc śmiercią cudzołóstwo swoich sług

i małżonek, wywierali na nich swój gniew i zemstę.

Chwalebna jednej niewiasty skromność i uczciwość.

Żyła w owym czasie pani jedna szlachetna, Małgorzata, żona

Mikołaja pana na Z ę b o c i n i e , wsi blisko Proszowic leżącej,

szlachcica z domu i herbu Strzemieńczyków. Ta, chcąc zachować1 bez

zmazy cnotę swej białogłowskiej wstydliwości, którą, jak widziała, inne ka

ziły niewiasty, zamknąwszy się z dwiema siostrami w kościele murowanym

Zębockim, żywiła się przez wszystek czas wciąganym zapomocą powrozu

pokarmem, póki mąż jej w królewskim przebywał obozie, a ztąd po dziś dzień

słynie z swojej małżeńskiej uczciwości.
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Bolesław wylewa się i srogoscią na rycerzy i ich żony, którym każe szczenięta

do piersi przysądzać, a nikt nie odważa się powściągać jego zdrożności.

Tymczasem zapalczywy gniew króla Bolesława srożyć się począł nie

tylko już przeciw niewiastom, które zachowała przy życiu miłość małżonków

albo mniejsza miara występku, lecz nawet przeciw samym mężom. Wróciwszy

bowiem z Rusi do Polski z przerzedzonym znacznie wojskiem, żalił się

i zżymał, że w kraju nieprzyjacielskim opuścili go właśni towarzysze, któ

rych licznemi obdarzył dobrodziejstwy, i narazili na jawne niebezpieczeństwo;

wyrzucał im, że przez ich zbiegostwo zaledwo sam nie zginął lub do hanie

bnej nie dostał się niewoli, i że cudem tylko Boskim ocalał. Zgromiwszy

w ten sposób rycerstwo, kazał potem tych, którzy pierwsi porzucili obozy,

śmiercią ukarać; innych zaś, przykładem ich zgorszonych, na utratę dóbr

i ciężkie skazał więzy. Kobietom, którym mężowie przebaczyli winy, dla uka

rania ich wszeteczeństwa, powyrzucawszy dzieci z służalców zrodzone, kazał

szczenięta do piersi przysądzać, łając im, że nie godne były karmić dzieci

ludzkie, ale chyba psie plemię, gdy zapomniawszy na cnotę i uczciwość, pod

niebytność mężów staczających boje pokalały małżeńskie łoża i podzieliły

je z swemi służebnikami, za co żyć niegodne zasłużyły na śmierć i wszelkie

zniewagi. Okrutnik kamiennego serca i żelaznej duszy, patrzał bez wzrusze

nia na boleść i zgrozę niewiast, które z jego rozkazu karmiły szczenięta przy

łożone do swych piersi. Rzeczpospolita Polska pod ów czas nader smutny

i okropny przedstawiała widok, gdy rycerzo nio tknięci wśród tłumów nie

przyjaciół i w odmęcie bitew, wróciwszy do domu, od żon i sług własnych

srodze ucierpieli, a od króla samego takiej doznali srogości, wymierzonej na

nich i ich krewnych, i żony, któro przy życiu zachować chcieli, jaką nie zdo

łał ich sam nioprzyjaciel dosięgnąć. Acz to samo przez się było szkaradnóm,

więcej jeszcze obudzała zgrozy rozwiązłość króla Bolesława, który przeję

tego od Rusinów, a przeciwnego przyrodzeniu, zwierzęcej sprosności nałogu

nie tylko nie porzucał, ale bardziej się jeszcze w nim rozmiłował. Co dziwna,

że w tak wielkiej liczbie mężów duchownych i świeckich, jaką mieściło w so

bie obszerne królestwo Polskio, nie znalazł się żaden, któryby się odważył

przestrzedz albo napomnieć króla o tak haniebne występki i okrucieństwa ;

każdy drżał przed jego srogością. Król przeto żadnóm nie skarcony upomnie

niem, oddał się swemu bozocnemu nałogowi i wszelakim innym zdrożnościom,

które na kraj wiodły najdotkliwsze klęski i uciski. Co postrzegłszy i zwa

żywszy Stanisław biskup Krakowski, wielce w duszy swojej zabolał,

a jako pasterz dobry zafrasował się nad swoją trzodą i swoim królem.
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Początek Kartuzów i zakonu Grammonckiego.

Pod owe czasy powstał sławny i znakomity zakon Kartuzów, który

według świadectwa Ś. Bernarda pierwsze trzyma miejsce między wszyst-

kiemi kościoła katolickiego bractwami i zakonami, nie ze względu na dawność,

lecz na surowość" przepisów, dlaczego zowie go najcelniejszym kościoła fila

rem. Ale dla zbytniej ostrości małej liczbie był dostępnym. Iżby przeto nie

trwał długo w swóm zacieśnieniu, złagodzony później przez kościół, nigdy od

swego świętego nie odstąpił celu, a Duch Ś. szczególną, opieką pielęgnuje go

aż po dziś dzień. Wziął zaś początek swój najpierwej w dyecezyi G r e n o b 1-

skiej (Gratianopolis) od Brunona, mistrza teologii, rodem z Ko

lonii, i od sześciu innych czcigodnych mężów, a papież Wiktor III wi

dział we śnie, jak Bóg gotował mieszkanie chwale swojej w pustelni Kar

tuzów. Tegoż roku powstał zakon Grammoncki (Grandimontensis),

założony przez męża świątobliwego Stefana, szlachcica z rodu Awernów.

W wojnie powtórnie wszczętej między Salomonem królem a Gejza, i Władysła

wem książęty Węgierskimi, Salomon z razu zwycięzca, potem od Gejzy pokonany,

ucieka, Gejza zaś koronę królewską, przywdziewa.

Pomiędzy Salomonem królem Węgierskim z jednej, a Gejzą

i Władysławem książęty Węgierskimi z drugiej strony, wielka nie

nawiść", początkowo z lekkich wszczęta podejrzeń, tak się potóm zapaliła

i wzmogła, że przeciwnicy wziąwszy się wzajem do oręża z największą zacię

tością z sobą walczyli. A lubo w pierwszóm spotkaniu król Salomon prze

mógł, a Gejza i Władysław ulegli zwycięzcy, później jednak Włady

sław z Ottonem książęciem Morawskim, posiłkującym brata Gejzę,

otrzymał przewagę, a król Salomon pobity schronił się do Presburga

(Posonium); książę Gejza zaś na pamiątkę zwycięztwa założył ślubowany

przed bitwą kościół katedralny w Waj cen, tam bowiem krwawe zaszło spot

kanie, i mając za sobą przychylność Węgrów koronę Węgierską przy

wdział. Wprawdzie cesarz Henryk przybył zięciowi swemu w pomoc, nie

zdziaławszy przecież nic znakomitego, gdy większa część radców przekupio

nych od Gejzy podarunkami namawiała go do odwrotu, cofnął się z wojskiem

do Niemiec. Tym sposobem Gejza odzierżył zwierzchnictwo i panowanie

nad Węgrami, Salomon zaś w smutku i rozpaczy opłakiwał swoje losy.

Biskupi Węgierscy, którym te domowe niesnaski wielce się przykrzyły,
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acz ciągle doradzali zgodę, i nakłaniali Gejzę do ustąpienia rządów króle

stwa, przychylne jednak zabiegi panów, którzy byli jego stronnikami, spra

wiły, iż to nigdy przyjść do skutku nie mogło.

Borys i Oleh książęta Ruscy, z pomocą, sprzymierzonych z nimi Połowców,

odnoszą, zwycięztwo nad Wszewołodem książęciem Czerniechowskim i zamek

jego biorą, przemocą, który potem Wszewołod, wsparty posiłkami Zasława ksią

żęcia Kijowskiego, odzyskuje; książęta zaś Borys i Zasław giną w bojn.

Zapaleni zazdrością i poduszczeni od złego ducha, Borys i Oleh czyli

Alexy, książęta Ruscy, sprowadzili dzicz Połowców na karki Rusi

nom, aby ich ziemię spustoszyli. Zaszedł im drogę Wszewołod książę

Czerniechowski 25 Sierpnia w miejscu zwanóm Ziczce, ale w stoczo

nej walce pobity został na głowę. W tej rozprawie poległ znakomity między

Rusinami rycerz Iwan Żyrosławic, tudzież Pokiej i Tu kie, męż

nie nadstawiający swoich piersi. Po odniesionśm zwycięztwie, Borys i Oleh,

wsparci potęgą Połowców, zdobyli zamek Czerniechowski, i rozlewa

jąc krew niewinną wielu morderczych dopuścili się czynów. Wszowołod

z synem swoim W ł o d z i m i e r z e m, przygnębieni taką klęską i utratą stolicy

swej książęcej, udają się do Zasława książęcia Kijowskiego, i z pła

czem wynurzywszy przed nim najboleśniejsze skargi, opowiadają mu swoje

i ludu swego nieszczęścia. Ten pocieszając stroskanych, radzi, aby byli do

brej myśli, i rzecze do nich z uprzejmością: „Bierzcie przykład ze mnie,

„który z wszystkiego odarty i wyzuty, żyłem czas jakiś na obcej ziemi wspar

ciem i łaską Polaków, a za ich pomocą wszystko później odzyskałem. "

Krzepiąc wreszcie ich nadzieje nie tylko słowem ale i czynem, obiecuje im

pomoc przeciw Borysowi i Olehowi. Jakoż zebrawszy swoje rycerstwo

Zasław książę Kijowski z synem swoim Jaropełkiem, w towarzystwie

oraz Wszewołoda książęcia Czerniechowskiego i syna jego Wło

dzimierza, idą ku Czerń iechowu, w którym się Borys i Alexy

byli zamknęli. Alexy przeciwnego był zdania, i radził Borysowi, aby się

nie narażał na los wątpliwej walki, mówiąc: „Nie podnośmy broni przeciw

„czterem książętom i stryjecznym braciom naszym, którzy mocniejsi są od

„nas; wyprawmy raczej posłów z prośbą o pokój i zgodę. Lecz Borys nie

przystał na to i wyniosłemi słowy odpowiedział: „Nie troszcz się bynajmniej

„o zwycięztwo, czekaj wypadku bitwy z wesołością i dobrą otuchą." Tymcza

sem gdy przyszło do spotkania, Borys, syn Czesława, który nie chciał

zgody, poległ w boju z wielu innemi obojej strony rycerzami. Sam nawet

Zasław książę Kijowski, kiedy już po wygranej bitwie stał mniemając
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się bezpiecznym między piechotą, od jednego z rycerzy Alexiusza, który

udawszy się za swego wmieszał się w roty piesze, ugodzony między łopatki,

zginął. Alexy z wojskiem swojeni pierzchnął, a Wszewołod odzyskał za

mek Czerniechowski. Zwłoki zaś książęcia Zasława przeniesiono do

Kijowa i pochowano w kościele Ś. Maryi, zroszone łzami syna J a r o-

pełka. Zasław wielkim był czcicielem sprawiedliwości, którą rad każdemu

wymierzał; miał urodną postać i wzrost wyniosły. Po nim na księstwo Ki

jowskie nastąpił brat jego rodzony Wszewołod, jako najstarzy wiekiem,

oddawszy jednemu z synów Włodzimierzowi Czerniechowską, dru

giemu zaś Jaropełkowi Turowską dzielnicę.

Rok Pański 1099.

Bolesław król oburza się na Ś. Stanisława o udzielone mu ojcowskie

napomnienia.

Tyrańskiej i do zniesienia trudnej, a ciągle wzmagającej się srogości

Bolesława króla Polskiego, który brnął coraz głębiej w swoje sprośne

występki, nie mogąc dłużej ścierpieć Stanisław biskup Krakowski, a

widząc, że Piotr arcybiskup Gnieźnieński, na którego pierwszeństwem

spadał zaszczyt, obowiązek i zasługa przestrzegania i karcenia, zbytnią po

wolnością folgował królowi, codzień większych dopuszczającemu się zdrożności;

uznał w pobożnóm sumieniu, że ta powinność, chwała i zasługa do niego na

leżała, i żo ten zawód i tryumf chwalebny jemu a nie komu innemu Opatrz

ność Boska zachowała , ile że katedra Krakowska przez niedbalstwo

Z ul i czyli Lamberta, jego najbliższego poprzednika, nie dawno dopiero

postradała godności arcybiskupiej, i w niczóm prawie nie ustępowała metro

polii Gnieźnieńskiej, zwłaszcza gdzie potrzeba było skarcenia występku,

i ukrócenia tego, co osłabiało i gubiło całą rzeczpospolitą. Szlachetną więc

powodowany gorliwością, a nie poczuwający się do żadnej winy, naprzód

w osobności i bez świadka, łagodnie i po ojcowsku, roniąc nawet Izy, które

mu czułość i moc wielka litości wyciskała, a które mu mowę przerywały, na

pomina, karci i zaklina Bolesława, króla Polskiego: „aby swej go

dności królewskiej i rodu tak wysokiego nie kalał zmazą najobrzydliwszej

„i przyrodzeniu przeciwnej sprosności ; aby się nie stawał, jak bydlę w sw^oim

„gnoju grzęznące, Bogu i ludziom obmierzłym; aby tej sławy i zaszczytów,

„których mu w tak licznych zwycięztwach Bóg łaskawie użyczył, nie kaził

„i nie zamieniał na wieczną sobie i domowi swemu sromote: a jeśli użyć

„chce dozwolonej roskoszy cielesnej, aby raczej z swoją małżonką łączył się

„w celu płodzenia potomstwa; aby też przestał okrucieństw nad rycerstwem
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„i kobietami ; a skoroby kto jawnie przewinił, iżby winę jego kładł na szalę

„sprawiedliwości, i przedewszystkióm na to miał baczenie, iżby nie zdawał się

„więcej powodowany gniewem niż sprawiedliwością; aby poddanych nie ucie-

„miężał nakazywaniem przewozów, które po polsku zowią podwodami, tu-

„dzież stacyj, danin i podatków, pamiętając na to, że skargi płaczących na

„zbyteczny ucisk dojdą do Majestatu Boga i wywołają jego pomstę." Dodał,

„że, jeśli szczerem sercem do Boga się nawróci, czyniąc pokutę w poko-

„rze i skrusze, snadno mu Bóg przebaczy jego przestępstwa i grzechy, jak

kolwiek bezecne i sprośne." Widząc jednakże mąż Boży Stanisław, biskup

Krakowski, że król Bolesław przestrogi jego lekceważył i jak plewę

z pogardą odmiatał, przybrawszy niektórych panów surowiej napominał króla:

„ażeby poprawił swój żywot, a wyrzekł się swych nałogów sromotnych; aby

„obywateli i poddanych nie ciemiężył i nie zabijał : inaczej, Bóg jego złościa-

„mi obrażony, który za podobne zbrodnie zatracił niegdyś powodzią pięć kró

lestw, jak nie tylko pobożnie wierzyć i z powieści słyszeć, ale nawet udaw-

„szy się w one miejsca naocznie przekonać się można, nie ścierpi takiej

„zgrozy, i jeżeli go obrażać nie przestanie, zagładzi go wiecznie wraz z po

tomstwem." Groził mu: „że rodzinę jego pozbawi godności królewskiej." Co

przepowiadając z znaków nieomylnych, dodał: „że jako biskup i namiestnik

„Boga, nie zaniedba swojej powinności, lecz rózgą kościelną, którą z łaski

„Bożej piastował jako następca Apostołów, całą siłą karcić będzie jego wy

stępki i zdrożności." Nie wzruszyło Bolesława króla Polskiego na

pomnienie to zbawienne Stanisława biskupa Krakowskiego, acz po

chodziło z najszczerszej miłości i żarliwej cnoty; takim owszem przeciw mężowi

świętemu, który przepowiadał jemu i potomstwu jego zgubę, zapalił się gnie

wem, że biskupa wychodzącego z pałacu, w którym się to działo, lżył i znie

ważał, groźnem wejrzeniem i gniewnemi słowy zapowiadając, że tej zuchwa

łości, jakiej się przeciw niemu dopuścił, pomści się surowo. Panowie zaś nie

śmieli go od tych zniewag bronić, aby król większej jeszcze nie użył nań

srogości : tak się był zawziął na zgubę męża świętego, za to że mu przychyl

nie radził.

Po śmierci Alezandra II papieża rozerwanie i zamieszanie wielkie w Kościele

i cesarstwie, z przyczyny nieporozumień między papieżem a cesarzem, z których

jeden drugiego nawzajem składa z stolicy.

Papież Alexander II, przesiedziawszy na stolicy lat jedenaście, mie

sięcy sześć i dni dwadzieścia pięć, umarł w R z y m i e. W jego miejsce na

stąpił Hildebrand, Toskańczyk, rodem z Sienny, dla życia chwa
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lebnego obrany przez kardynałów i nazwany Grzegorzem VII. Tego gdy

Cencyusz, syn Rzymskiego starosty, odprawiającego nabożeństwo w dzień

Narodzenia Pańskiego w kościele Ś. Maryi większej (ad Maria m ma

jorem) poimał i osadził w wieży, Rzymianie odbiwszy wieżę uwolnili go,

a Cencyusza tejże nocy z Rzymu wypędzili. Później z rozkazu cesarza

Henryka, którego był Grzegorz wyklął za przywłaszczone prawo mia

nowania biskupów, Gwibert arcybiskup Raweński przez Lombardz-

kich biskupów obrany został papieżem i nazwany Klemensem. Henryk

zaprowadziwszy go do Rzymu, osadził na stolicy Piotra, a Grzegorza

wraz z kardynałami pocbwytał i zamknął w twierdzy Ś. Anioła. Ale Ro

bert Gwiscardi, książę Apulii, przybywszy do Rzymu, przymusił ce

sarza do ustąpienia, i Grzegorza wraz z kardynałami z więzienia uwolnił;

przyczóm powypędzał z Rzymu a częścią wytracił stronników cesarza: Grze

gorz zaś wyzuł Henryka z godności cesarskiej. Elektorowie przeto za spra

wą Grzegorza papieża obrali Rudolfa książęcia Burgundy i. Temu

papież Grzegorz posłał koronę z napisem: „Opoka (Petra) dała Pio

trowi, P i o t r dał koronę Rudolfowi." Sygfryd arcybiskup M o g u n c-

ki namaścił go na króla wMoguncyi; a gdy Moguncyanie przeciw

nim bunt podnieśli, Rudolf z arcybiskupem umknął nocą i schronił się do

Ratysbony, zkąd go znowu wypędził Henryk cesarz. Pod rządami te

goż Henryka cesarstwo najokropniejszą krwawiło się niezgodą, gdy znaczna

liczba książąt i panów podniosła przeciw niemu oręż, i w całóm niemal pań

stwie miecz i ogień szerzył morderstwa i spustoszenia. Grzegorz YII rzu

cił na niego klątwę; czóin cesarz do żywego tknięty, zwołał biskupów i

książąt Włoskich, Francuzkich i Niemieckich, wBrynorze,

mieście B a w a r s k i e" m , które teraz zowie się B r y s c y ą. Tam Grzegorz

od zgromadzenia duchownych i biskupów, z dawna mu nieprzyjaznych, a ce

sarzowi przychylnych, został złożony, a Gwibert arcybiskup Raweński

na nowo obrany i nazwany Klemensem, albo właściwie Demensem

(t. j. szalonym). Poczóm cesarz, zebrawszy liczne wojsko, ruszył zbrojno

do Rzymu, a wsparty przychylnością Rzymian, wypędził Grzegorza

i osadził na stolicy Gwiberta, od którego w Rzymie otrzymał nama

szczenie cesarskie.

Roman książę Ruski, zaciągnąwszy posiłki od P o ł o w c ó w , wy

prawił się zbrojno przeciw Wszewołodowi książęciu Kijowskiemu,

-w celu opanowania Kijowskiego księstwa. A lubo Wszewołod stawił

mu groźnie czoło pod P e r e a s ł a w i e m , wszelako za wpływem zobopólnym

panów przedniejszych, skłonili się obadwaj książęta do zgody dnia 2 Sierpnia.

Czóm oburzeni znowu Połowcy, podniósłszy w obozie rokosz, zamordowali

Romana, że bez ich zezwolenia pokój zawarł.
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Grzegorz VII papież, uciekając przed ścigającym go cesarzem Hen

rykiem, przybył do Toskanii, a przyjęty łaskawie od hrabiny Matyi-

d y , nowe przeciw cesarzowi począł knować zamachy, podburzając nań wielu

książąt Niemieckich. Naznaczywszy wreszcie E u d o 1 f a, książęcia Szwab-

skiego czyli Saskiego, królem Rzymskim, uwieńczył go koroną

królewską.

Rok Pańakl 107M.

Ś. Stanisław po napomnieniach poprzednich rznca klątwę na króla, który

wzajem układa zamach na jego zgubę.

Cud zdziałany przez Ś. Stanisława na wskrzeszonym rycerzu P i o-

t r z e w obec króla Polskiego Bolesława, przeraził nieco króla, który

powściągnął był zrazu swoje zdrożne chuci i zapędy : ale później przydając

większe jeszcze grzechy do grzechów, stał się zawistniejszym i sroższym dla

rycerstwa i , poddanych , uciążliwszym dla wdów, sierot i innych nieszczęśli

wych. To jednak w nim było nad wszystko najohydniejsze , że zanurzony

w swym bezecnym nałogu, z obrzydzeniem i zgorszeniem wielu kalał się nie

czystością Sodomską , wzgardziwszy zbawiennemi Ś. Stanisław a prze

strogami. Stanisław zatćm biskup Krakowski, widząc, iż król Bo

lesław zanurzony głęboko w występkach, stawał się bez miary hardym i

upornym, uznał, że nie godziło się dłużej odwlekać i patrzeć na to wszystko

z obojętnością. Po zasiągnieniu więc rady mężów duchownych, rozsądkiem ce

lujących, pragnąc jego zbawienia a nie zatraty, obłożył go karą duchowną,

i sam osobiście (gdy wszyscy inni z obawy przed tyranem uchylali się od tej

powinności) przywdziawszy strój biskupi, podniósł glos upomnienia i przestro

gi : „aby poprzestał i wyrzekł się sprośnego grzechu Sodomskiego ; żeby ludu

„nie gnębił wymaganiem posług zwanych pod wodami, a rycerstwu oddał

„dobra wydarte samowolnie i nieprawnie; żeby od obywateli, rycerzy i

„wieśniaków nie wyciągał stacyj, a w innych sprawach stosował się do

„obyczaju królów i książąt katolickich." Nie zdołał król pohamować w so

bie gniewu, ale szałem gwałtownym i jakby wściekłością uniesiony, mio

tał obelgi i zniewagi na biskupa, który go przestrzegał i straszył klątwą,

jeżeliby napomnień nie usłuchał. Nie wiele nawet brakowało, aby po tóm

upomnieniu porwał się na biskupa, odpowiadającego mu jak najskromniej i

czyniącego wyrzuty z przychylnością i łagodnemi słowy. Nie ustraszony by

najmniej Stanisław groźbami królewskiemi , które po części sam słyszał,

po części wiedział o nich z licznych doniesień swoich przyjaciół, wyrzekł pu-

J. Długosz. Dłieje Polski. Ks. III. 42
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blicznie w kościele Krakowskim klątwę, mocą której Bolesława króla

Polskiego wyłączył z społeczeństwa wiernych; kazał nadto klątwę tę po

wszystkich kościołach ogłosić, i potępionego odrzuceńca chronić się wszelakie

go stanu ludziom w swojej dyecezyi. W ów czas król Bolesław nie już

z gniewem tylko, ale z pogróżkami jął odkazywać się mężowi Bożemu Sta

nisławowi, poprzysięgając , że go zabije, skoro go tylko gdzie zobaczy;

wreszcie nasadził nań siepaczów, przenajętych podarkami i obietnicami, aby

go zamordowali. Stanisław, mąż Boży, nie dla uniknienia grożącej śmier

ci (ustawicznie bowiem wzdychając i płacząc modlił się do Boga, aby go u-

zacnił i uszczęśliwił tym męczeńskim zaszczytem) ale dlatego, iżby oblubienica

jego, przesławna katedra Krakowska, nie była wydana w ręce gwaltownika

i na pastwę wilków żarłocznych, chronił się jak mógł zetknięcia i towarzy

stwa z królem, a ukrywając się w miejscach tajemnych i ustronnych, łzami

i ofiarami mszy świętej błagał nieustannie nieba o nawrócenie króla i skru

chę w jego zatwardziałości. Tak dłużej niżli rok cały, zasłoniony prawicą Boską,

udaremniał zamachy nie tylko króla, ale i tych, którzy postanowili go byli

zamordować.

Po śmierci Gejzy króla Węgierskiego obejmuje rządy brat jego Władysław.

Dnia dwudziestego piątego Kwietnia Gej za król Węgierski umarł

i pochowany został w kościele W a c e ń s k i m , który sam był założył. Po

nim obrano i ukoronowano królem Węgierskim Władysława, jego ro

dzonego brata. Chociaż Gej za zostawił własne potomstwo, i żył jeszcze król

Salomon, wszelako cnoty niepospolite, któremi książę Władysław już

wtedy był zasłynął, tak dalece ujęły serca Węgrów, że wzbraniającego się

przyjęcia korony Węgierskiej wszyscy z zapałem, pominąwszy tamtych,

na tron go zapraszali. Namaszczony i koronowany w Białogrodzie stołe

cznym, obszedł się nader ludzko z królem Salomonem, swoim bratem stry

jecznym, i o to się przedewszystkiem starał, aby mu niczego nie brakowało

prócz imienia królewskiego.

Toczyły się krwawe boje między Henrykiem królem Rzymskim a

Rudolfem książęciem Saskim, który się dobijał o królestwo Henryka.

W wojnie tej Rudolf zwyciężony stracił znaczną liczbę swoich, ale uszedł

szy zdrowo zajął się zbieraniem nowej siły zbrojnej.
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Wsiewołod książę Kijowski dowiedziawszy się, że bratanek jego Jaropełk, syn

Zasława niegdy książęcia Kijowskiego, zbierał przeciw niema siły w cela od

zyskania stolicy ojcowskiej, wysyła nań z wojskiem syna swego Włodzimierza.

Tymczasem Jaropełk, uwiedziony zdradziecką namową jednego z radców, ucieka

do Bolesława króla Polskiego, a Włodzimierz opanowawszy zamek jego Łuck,

matkę, żonę i synów Wszewołoda bierze w niewolą. Potem Jaropełk przy po

mocy Polaków to wszystko odzyskuje i pokój z Włodzimierzem zawiera, nie

spodzianie atoli ginie z rąk własnego domownika. Zwłoki jego odprowadzono

do Kijowa, gdzie je książę Wszewołod wraz z synami swemi i bojarami z wiel

ką czcią pochował.

Książę Jaropełk, syn Zasława, niegdy Kijowskiego książęcia,

mając sobie za wielką krzywdę, że stryj jego książę Wszewołod odziedzi

czył księstwo Kijowskie po śmierci ojca jego Zasława, zbiera wojska,

aby nań zbrojno uderzyć" i strącić" go z Kijowskiej stolicy. Co porozu

miawszy Wszewołod, zwołał zjazd walny dla naradzenia się, coby czynić

wypadało. Wtedy jeden z radców otworzył swoje zdanie temi słowy: „Ściągniej

„hufce zbrojne, i wypraw syna swego Włodzimierza przeciw Jaropeł-

„kowi; mnie zaś wyślej przed nim, a ja oszukam Jaropełka i zwyciężę

„go bez dobycia oręża." Gdy pomysł ten wszystkim się spodobał, udaje się

on radca do Jaropełka i zdradzieckiemi słowy tak do niego przemawia:

„Nie ufaj radcom twoim i bojarom, wszyscy bowiem przychylni są wrogowi

„twemu Wszewołodowi, i zobowiązali się wydać cię w jego ręce. Słuchaj

„zatóm wiernej rady mojej : uciekaj do Bolesława króla Polskiego, i

„żądaj pomocy sprzymierzeńca, który niegdyś ojca twego Zasława wygna

nego przywrócił." Jaropełk uwierzył zdradliwej namowie i opuściwszy Ruś

schronił się do Polski, powziąwszy podejrzenie ku wszystkim radcom i ry

cerzom. Matkę zaś, żonę i synów, wraz z domownikami swemi, osadził w zam

ku Łuckim, zaleciwszy im, „aby się nieprzyjaciołom jak naj usilniej bronili,

„póki on z wojskiem Polskióm nie przybędzie na odsiecz." Tymczasem,

gdy Jaropełk uchodził do Polski, Włodzimierz syn Wszewołoda

pociągnął zbrojno pod Łuck, a zamek poddał mu się natychmiast i bez

oporu; w nim zwycięzca znalazł matkę, żonę, synów i domowników Jaro

pełka, których poimawszy zabrał w niewolę do Kijowa, i drużynę służe

bników jego sprzedał. Bolesław zaś król Polski, nie mogąc osobiście iść

na pomoc Jaropełkowi, z przyczyny niezgody powstałej pomiędzy nim

a rycerstwem, dał mu jednakże wojsko złożone z ludu Polskiego, którego

siłą wsparty Jaropełk przybywa naprzód pod Łuck, a Włodzimierz

syn Wszewołoda, nie śmiejąc opierać się jego potędze, wyprawia posłów
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i zawiera ugodę, mocą której nie tylko Łuck i inne Jaropełka zamki,

które był pobrał, ale wszystko zgoła co należało do Jaropełka, bądź od

dał natychmiast, bądź zobowiązał się powrócić. Po zawarciu pokoju, Wło

dzimierz wrócił do swojej stolicy Czerniechowa; a Jaropełk nagro

dziwszy wojsko Polskie i odesławszy je do Polski, gdy z Włodzimie

rza jechał do Zwinigrodu (Szwinnigrod) śpiący w pojeździe dnia 22

Listopada zabity został przez domownika swego, który schronił się do Nie-

radzec do książęcia Ruryka. Ciało Jaropełka zaprowadzono do Kijo

wa, gdzie naprzeciw niemu wyszedł Wszewołod z dwoma synami Wło

dzimierzem i Rościsławem, tudzież metropolita Jan, bojarowie i

wszystkie stany. Pochowano je z okazem największego nad zgonem Jaropeł-

k a żalu w kościele Ś. Dymitra. Ten za życia często powtarzał, że podobną

życzył sobie umrzeć śmiercią, jak pradziadowie jego Borys i Hleb, których

kościół Ruski ma we czci jako świętych. Był-to mąż łagodnego serca, mi

łujący swoich braci , i po wszystkie lata sumienny w oddawaniu dziesięcin

z wszelakiego zboża, bydła, trzody i całego majątku swego.

Rok Pański lOSO.

S. Stanisław gromi króla Bolesława, ie będąc wyklętym ważył się wniśdź do

kościoła.

Kiedy Bolesław król Polski, wylany na wszelakiego rodzaju zdro-

żności, brnął bezkarnie w coraz większe występki, a urągając się z bezsilnej

klątwy, rzuconej nań przez męża Bożego Stanisława, biskupa Krakow

skiego, wchodzeniem zuchwałem do kościołów znieważał święte obrządki, i

w pośmiewisko i wzgardę podawał świętość i powagę kościoła: Stanisław

biskup pobożną uniesiony gorliwością, jak drugi Pinees, gotów życie poło

żyć za zakon Boży i trzodę sobie powierzoną, samego króla w obec wyklina,

i chcącemu wejść do kościoła Krakowskiego zastępuje, imieniem Boga

Wszechmocnego i swojóm zabraniając wyklętemu wnijścia do świątyni, i oświad

czając, że z większą dla niego hańbą zaprzestanie nabożeństwa. Lecz gdy

mimo zakazu męża Bożego, król wraz z rycerstwem, wstrzymującym jego po

rywczość, wszedł gwałtem do kościoła, natychmiast z polecenia biskupa Sta

nisława księża umilkli, i ofiara święta przerwaną została. Wtedy biskup

Stanisław zbliżywszy się do króla, temi słowy przemówił : „Jakiem czołem

„i jaką zuchwałością zaślepiony, poważyłeś się stanąć w tej świątyni przed

„obliczem Najwyższego, ty, który skalany jesteś najobmierźlejszą zbrodnią So-

„domską, wyklęty przeze mnie, i zmazany krwią niewinną? Może cię cierpli

wość Boska i wzgarda dla mej pokory do większego ośmielają zuchwalstwa:
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„ale wierzaj rai, że ten Bóg, który zwłacza karę tobie naznaczoną, iin później

„tóm srożej cię nią dosięże. Jeśli przeto masz jakie baczenie, jeśli nie zaby-

„łeś jeszcze do reszty rozsądku, nim zemsta, Boża wymierzy na ciebie łuk

.zasłużonej kary, usłuchaj ojcowskich rad moich i przestróg, a wyrzekając się

„zbrodni i sromotnych uczynków twoich, staraj się przebłagać Najwyższego,

„który cię obdarzył taką godnością i władzą, wyniósł na stolicę królewską,

„zaszczycił świetnemi zwycięztwy nad tylu narodami, i tak liczne a niezasłu

żone zlał na ciebie dobrodziejstwa. A bylebyś porzucił twe nieprawości i czy-

„nił pokutę, dostąpisz przebaczenia wszelakiej winy i niecnoty." Na tak oj

cowskie i miłości pełne upomnienia, na słowa tak zbawienne, król nic nie

odpowiedziawszy, zżymający się i niecierpliwy, jął odgrażać słowy i rękoma

mężowi Bożemu, a trzęsąc się z wściekłości i oburzenia wybiegł z kościoła i

udał się do zamku królewskiego, przyległego kościołowi ; poczóm myśl wszyst-

kę i usiłowania zwrócił ku zagładzie męża świętego. A lubo wielu panów du

chownych i świeckich odwodziło go od tego zamiaru, on jednak trwał zawzię

cie w swóm nieszczęśliwym postanowieniu. Mimo znanej jego srogości, nikt

przecież nie przypuszczał, aby mógł posunąć się aż do morderstwa. Tymcza

sem zuchwalstwo i szał nierozważny tak daleco go zaślepił, że w dzikićm

uniesieniu, sam już nie władając sobą, puścił wodze swej bezprzykładnej i

zwierzęcej prawie srogości.

Bolesław król Polski dowiedziawszy się, że Ś. Stanisław odprawia mszą. ś. na

Skałce, spieszy za nim zbrojno i wyprawia przed sobą. siepaczy, aby go zamor

dowali. Ci gdy się targną na męża świętego, po trzy kroć niewidzialną, mocą,

na ziemię powaleni, zaledwo na raczkach zdołali wyczołgać się z kościoła. Król

rozgniewany, zgromiwszy ich tchórzostwo, sam do kościoła wpada, i Ś. Stani

sława kończącego właśnie ofiarę świętą zabija.

Dnia 8 Maja, który przypadał wtedy we czwartek, Stanisław biskup

Krakowski, chcąc wedle zwyczaju odprawić Chrystusowi ofiarę, udał się ze

mszą do kościoła Ś. Michała i wszystkich Aniołów na Skałce, aby

pomodlić się za grzechy króla i ludu (obawiał się bowiem, iżby to nabożeń

stwo, gdyby je odprawiał w wielkim kościele, wnijściem króla Bolesława

nie było przerwane). Kościół ów, pod te czasy otoczony polem równóm i sze-

rokićra, stał na wyniosłej opoce, jak go i teraz widzimy, a będąc ze wszyst

kich stron widocznym, łatwo zdradził męża świętego przed królem B o 1 e s ł a-

w era, który wywiadywał się ustawicznie przez szpiegów, gdzie się znajdował

Stanisław biskup Krakowski, pragnąc w dniu owym nasycić okrucień

stwo swoje. Porwawszy więc miecz, i rozkazawszy pójść za sobą liczniejszej



334 R. 1079.BOLESŁAW II.

jak za zwyczaj drużynie rycerstwa, pospieszył w to miejsce, aby zamordować"

męża świętego. Jeszcze biskup Stanisław nie skończył mszy świętej, gdy

król przybył na Skałkę; ta okoliczność" wstrzymała króla Bolesława, że

nie wpadł nagle do kościoła. Ale gdy mu wszelka zwłoka zdawała się przy

krą i nieznośną, posyła żołnierzy z rozkazem, aby zabili biskupa Stanisła-

w a , chociażby jeszcze nabożeństwo odprawiał. Wszechmocność Boska przybyła

natychmiast ku pomocy, ażeby okazać, o ile potęga niebios wyższa jest od

wszelkiej siły ziemskiej. Albowiem siepacze owi , wszedłszy według rozkazu

królewskiego do kościoła, aby zamordować biskupa, gdy dobytemi mieczami

godzili na męża świętego, skrytą mocą powaleni o ziemię, i czołgający się na

raczku, zaledwo wypełzali z kościoła. Zgromił ich król, że z niczóm powró

cili : znowu więc pochwyciwszy za oręż w celu dokonania zbrodni, wpadają do

kościoła, i ręką świętokradzką powtórnie targną się na biskupa ; ale podobną

jak wprzódy odepchnieni mocą, popadali na ziemię. Gdy zatem nic nie spra

wiwszy wrócili z kościoła, król Bolesław łajał ich jako niewieściuchów, i

groźnemi rozkazami nalegał, aby nie dokonane za dwukrotnem wnijściem speł

nili morderstwo. Kzecz dziwna! gdy weszli- do kościoła, po raz trzeci gwał

towniejszą jeszcze mocą niż wprzódy wywróceni, nie tknąwszy męża świętego,

z wielkim strachem jeden za drugim pouciekali. Wyznają zatem przed królem

okrutnikiem, że ich ręce nie zdołają zadać śmierci biskupowi świętemu, i że

moc Boska powaliła ich o ziemię i odepchnęła po raz trzeci. Nie chciała

snadź Opatrzność, i uznała za rzecz niegodną, aby pomazaniec Boży, mający

słynąć męczeństwem , ugodzony był pierwej od kogo innego, niżli od króla,

który był także Bożym namaszczeńcem. Król Bolesław, nie zastraszony

tein bynajmniej, co żołnierze jego opowiadali, mniemając, że owo trzykrotne

wywrócenie na ziemię zmyślili jedynie z bojaźni, z większym jeszcze wybu

chnął gniewem, i zelżywemi słowy rzekł: „O! wyrodki podłe! nie rycerze,

„nie męże, ale baby! takaż was opanowała nikczemność i trwoga, że nie

„śmiecie wywlec z kościoła jednego księdza, i pomścić się na nim ciężkich

„krzywd moich?" Dobywszy zatem miecza, danego sobie, tak jak każdemu

królowi i książęciu z łaski Bożej, nie dla krzywdzenia niewinnych, ale bro

nienia ich raczej od krzywd i niezasłużonej śmierci, wściekły i zapieniony od

złości, zgrzytający pragnieniem zemsty, wpada do kościoła, którego przy ko-

ronacyi poprzysiągł bronić od krzywdy wszelakiej, i nie zważając na miejsce,

ani na czas, ani na dostojność biskupią, nie lękając się ołtarzy i obecności

Świętych, król bezbożny i występny, biskupowi odprawującemu ofiarę mszy

świętej mieczem głowę świętą rościna, i krew męża Bożego zmieszawszy z świe

żą Baranka niewinnego ofiarą, rąbie i trupem ściele Ś. Stanisława bisku

pa, błagającego niebios o przebaczenie winy jemu i innym zabójcom swoim—

Oblubieńca na łonie Oblubienicy, Pasterza w owczarni swojej, Ojca w objęciach
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Córki, i syna niejako w wnętrznościach Matki. A tak maże i zaciera wszyst

kie swoje zaszczyty dawną rycerstwa cnotą nabyte; chwalę przemienia na

hańbę, chlubę i zacność na obelżenie, i przez tę jednę zbrodnią siebie i po

tomstwo swoje na wieczną wskazuje sromotę.

Rycerze trzech rodów szlacheckich rozsiekali zwłoki martwe Ś. Stanisława, któ

rych części król każe po różnych miejscach porozrzucać na pastwę dzikiemu

ptastwu i zwierzowi.

Ale i rycerze trzech domów i herbów (Podkowę z krzyżem, tudzież

Strzemię, i rzekę Szreniawę z krzyżem, a w szczepie od nich po-

chodnim samą rzekę bez krzyża za godło mający, którzy się zowią Dru

żyna, a których potomkowie i dziedzice do dziś dnia w Polsce istnieją),

chociaż po trzy kroć doznali nad sobą cudownej władzy niebios, nie wahali

się przecież uczestnictwa w zbrodni po dokonanóm już przez króla morder

stwie; a chcąc niejako zatrzeć ohydę poprzedniego niemęztwa, które im król

wymawiał, rzucili się z mieczami i kordami na ciało męża świętego, obalające

się na ziemię z zgruchotaną od ciosu królewskiego czaszką. A tak ci, którzy

wstrzymani mocą Boską nie zdołali pastwić się nad żywym, wywarli swoję

srogość na martwe zwłoki, zadając mu na wyścigi niezliczone razy, w obec

przypatrującego się takiej zbrodni króla, u którego ten zdawał się na większą

zasługiwać łaskę, kto lepiej Świętego ugodził. Tym sposobem ciało święte

rozsiekali na tysiączne cząstki, jakby mścić się chcieli na każdym z osobna

członku, i tylu śmierciami ukarać męża Bożego, ile razów nań wymierzyli.

A król Bolesław, zwykłą miotany wściekłością, nie nasyciwszy się ani srogą

śmiercią, ani sroższćm pastwieniem się nad zabitym, kazał poćwiertowane ciało

rozrzucić po różnych, nawet oddaleńszych miejcach, i wydać je na pożarcie

. zwierzętom drapieżnym, psom, sępom, krukom i innemu krwiożerczemu pta

stwu, aby zagładzić na ziemi pamięć tego, którego żywot już zagładził. Żoł

nierze natychmiast i w obec króla spełniając jego rozkazy, porozrzucali do

koła części zwłok Świętego, i jakby dokonali czynu jakiegoś bohaterstwa,

zbryzgani krwią Męczennika, wrócili z królem Bolesławem na dwór kró

lewski. Dusza zaś błogosławiona Ś. S t a n i s ł aw a biskupa Krakowskiego,

oswobodzona z ciała tylu razami i kaźniami, za szczególną zasługę męczeń

stwa, uniosła się do trwałych i wiekuistych siedlisk, ku jasnemu oglądaniu

Trójcy Przenajświętszej , i pozyskaniu miejsca między pierwszego rzędu Mę

czennikami, przyjęta przez usługujące jej chóry Anielskie, i powitana od Pa-

tryarchów, Proroków, Apostołów, Męczenników, Wyznawców, Dziewic świętych,

i wszystkie Duchy błogosławione, które już wiecznego używały żywota. A to
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działo się za rządów papieża Grzegorza VII. Przesławne zaś męża Bożego

Stanisława męczeństwo, dokonane mieczem króla bezbożnego, udowodniło

świętość Bożego Wybrańca jawnemi i zadziwiającymi cudami, które odtąd po

częły go wsławiać, niezatarte żadnym ludzkim wybiegiem i cbytrością.

Cztery orły strzegą ciała Ś. Stanisława porąbanego na sztoki, które pozbierane

przez kanoników i pospajane, tak się w swoich członkach zrosło, że śladu na

wet blizn nie okazywało ; poczem pochowano je w kościele S. Michała na Skałce

na przedmieścia Krakowskiem.

Nazajutrz po zabiciu Stanisława męża świętego, kiedy Bolesław

król Polski i jego rycerze, uczestnicy zbrodni popełnionej na świętym bi

skupie, tudzież inni pochwalający ich czyn niegodziwy, mniemali, że ciało

święte, które posiekali na sztuki i rozrzucili, pożarte i zzobane było od zwie

rząt i dzikiego ptastwa: ujrzano cztery orły niezwykłej postaci i wielkości

z czterech stron świata zlatujące, które krążąc w górze ponad miejscem mę

czeństwa, gdzie leżały szczątki męża świętego, odpędzały od nich z osobliwszą

troskliwością sępy, kruki i inne zwierzęta. Nadto, niektóre osoby pobożne i

bogobojne widziały w nocy po zabiciu świętego Męczennika światło niebieskie

cudownej jasności spuszczające się na szczątki jego ciała, które zachowały ich

blask aż do świtu dnia następnego, i tyle jaśniało świateł niebieskich po różnych

miejscach, ile było części rozrzuconych. A tak, Najwyższy cudem oczywistym

okazywał, że bohatera swego Stanisława tylu uwieńczył promieniami chwa

ły, ile srogość gwałtownika w swej dzikiej zemście zadała mu ciosów śmier

telnych. Gdy w ciągu dwóch dni cuda te rozgłosiły się nie tylko przez krą

żące wieści, ale i przez powszechne o nich przekonanie, zkąd zaczęto podziwiać"

je i wysławiać: niektórzy ojcowie pobożni kościoła Krakowskiego, prałaci

i kanonicy, ośmielili się zająć zebraniem i pochowaniem uczciwym cząstek

świętego ciała. Bynajmniej więc nie ustraszeni srogością króla, który wiedzieli

jak przeciwny był pogrzebaniu ciała Ś. Stanisława, gdy chcąc temu prze

szkodzić i zapobiedz, kazał rozrzucić jego członki; przybywszy na miejsce mę

czeństwa, pozbierali starannie części ciała po różnych miejscach rozrzucone i aż

do ich przybycia od orłów troskliwie strzeżone ; a z troskliwością wielką po-

spajawszy członki rozszarpane, które bieliły się i rumieniły na podobieństwo

lilij i róż, i część z częścią, od której zdawały się odcięte, w należytym po

rządku i składzie połączywszy, złożyli ciało posiekane. Rzecz cudowna i do

uwierzenia trudna! ale dla Twórcy niebios, nagradzającego wiekuistą łaską

swych bohaterskich męczenników, wieko łatwa. Zaledwo skończyli układanie

członków, gdy ujrzeli nagle ciało święte we wszystkich częściach jak najmo
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cniej spojone cudownym niebios balsamem, bez najmniejszego blizn i poszar

pania śladu. Uradowani tak cudownym widokiem, nie mieszkając bynajmniej,

odnoszą zwłoki święte do kościoła Ś. Michała na Skałce, w którym Świę

ty otrzymał wieniec męczeński ; przewidywali bowiem z obawą, że zakaz króla

Bolesława nie dozwoliłby wnieść ich do któregokolwiek z innych kościołów

miasta Krakowa. Odniesione z należną uczciwością i pociechą największą

tych wszystkich, którzy zasłużyli być uczestnikami tego świętego obrzędu, zło

żyli je u podwojów kościoła, w przysionku, pod gołem. niebem, w trumnie na

pełnionej wonnościami, aby król w swej srogości jeszcze zemsty nie syty nie

kazał ich wyrzucić. Powróciwszy zaś, z wiolkióm zadziwieniem wszystkich opo

wiadali owo cudowne, którego świadkami byli, ciała zrośnienie.

O świątobliwości życia Ś. Stanisława biskupa Krakowskiego, zabitego przez

króla Bolesława.

O wielu czytamy Świętych, którym Opatrzność za ich czyny pobożne i

zasługi dozwoliła zajaśnieć wielorakiemi cudami i łaskami: ale cuda i zadzi

wiające dzieła, jakie wsławiły zasługi tego męża w życiu i śmierci, i udowo

dniły świętość Stanisława biskupa Krakowskiego, są tak liczne i

wielkie, że niemal wiarę ludzką przechodzą. W kimże bowiem nie wzbudzi

podziwienia on rycerz Piotr wskrzeszony z prochów trzechletnich słowy Męża

świętego? zmuszeni do ucieczki rycerze króla Bolesława, którzy po trzy

kroć odebrawszy rozkaz, aby zabili męża świętego, po trzy kroć mocą cudu

powaleni zostali na ziemię? gdy i o Łazarzu czytamy, że od Chrystusa Pa

na czwartego zaraz dnia po śmierci był wskrzeszony; i o Judaszu Iska-

ryocie, że postanowiwszy wydać w ręce Żydów Pana naszego Jezusa

Chrystusa, i chcąc go poimać, raz tylko cofnął się i upadł. Któżby się

równie nad tóm nie zdumiał, że ciało Ś. Stanisława Męczennika, posieka

ne na mnogie części, w nocy i we dnie strzeżone od usłużnych mu orłów,

albo raczej Aniołów, żeby go żaden zwierz nie dotknął, jaśniało opromienione

światłem niebieskióm; i że toż samo święte ciało, niezliczonemi poszarpane

ciosy, odzyskało potem całość, śladu nawet blizn nie zachowawszy? Należy

przeto pobożną wyznawać wiarą, że Ś. Stanisław Męczennik przez całe ży

cie swoje był mężem czystości anielskiej , duszą i ciałem dziewicą, że zacho

wał niewinności cnotę aż do chwili poniesionego męczeństwa; i że chcąc wy

pełnić powinność zaniedbaną przez innych, kiedy drudzy biskupi Polscy

milczeli z obojętnością, stanął do walki niebezpiecznej w obronie krzywd wy

rządzonych Bogu, kościołowi i ludowi swemu; a poświęcając życie dla prawdy

J. Długosz. Dzieje Polaki. Kg. DX 43
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i sprawiedliwości, zasłużył, aby go Bóg Wszechmocny tak wielkiemi wsławił

cudami. Słusznie więc kościół katolicki, rozszerzony po całym świecie, śpiewa

na jego pochwałę:

„Prawdziwego słońca promień, lekarz niebieski,

„Dowodem jest i świadkiem zasług Męczennika:

„W światłości ciała wyświecił jego czystość,

„A w spojeniu członków dał świadectwo miłości."

Uwolniony zatóm od więzów ciała przez tak chwalebne męczeństwo Ś.

Stanisław, rycerz niebieski niepożytej cnoty, i zaprowadzony od Aniołów

przed tron Najwyższego, mógł w obec poglądających nań z zadziwieniem nie

bian do jednorodzonego Syna Bożego mówić temi słowy: „Patrz, o! Słowo

„Boże, jak wiele cierpią ci, którzy się czynią karcicielami niecnych występ

ków. Oto Bolesław król Polski, oburzony moją przestrogą, nie dawszy

„się zastraszyć ani wskrzeszeniem rycerza Piotra od trzech lat umarłego,

„ani trzykrotnóm na ziemię powaleniem żołnierzy, którzy z jego rozkazu przy

szli mnie zamordować, ani nawet Majestatu twego Najwyższą obecnością, bez

„żadnego względu na miejsce, na czas, i stan i dostojność swoję i moję, zu

chwałą i świętokradzką ręką przy ołtarzu, kiedy czyniłem ofiarę za odpu

szczenie grzechów jemu i ludowi jego, łając niemęztwu żołnierzy, których

„moc twoja powaliła, zmieszał krew moję z twą przeczystą ofiarą, a bezboż

nym mieczem uciąwszy głowę moję, ciało jeszcze na siedmdziesiąt dwie po-

„ćwiertował części, i rzucił dzikim zwierzętom na pastwę." Odebrał zaś od

Króla Przedwiecznego, za którego sprawę walczył, taką odpowiedź: „Widzia

łem walkę twoję i zgon, i byłem obecnym nie tylko widzem ale i obrońcą

„twoim. A ponieważ dla imienia mego i dla prawdy nie wzdrygałeś się tak

„chwalebnej walki, czynię cię zwycięzcą i Męczennikiem głośnym w całym

„świecie, a u Polaków głową Męczenników i Patronem ich uwielbionym.

„Ciało twoje, promieniejące nowćm światłem i cudowną jasnością niebieską,

„spajam bez zostawienia śladu blizn, a powierzając je pieczy Aniołów, zdobię

„cię podwójnym wieńcem, albowiem ciało to dziewiczej czystości odniosło zwy-

„cięztwo nad nieprzyjacielem."

Z rozporządzenia stolicy Apostolskiej rzucona klątwa na królestwo Polskie, za

bójcy S. Stanisława obłożeni karami dnchownemi, król Polski Bolesław od tronn

odsądzony.

Gdy wieść o tak smutnem i okropnem zabójstwie, popełnionym pratf

Bolesława króla Polskiego na mężu świętym Stanisławie, doszła
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przez różne poselstwa i listy do Najwyższego biskupa Grzegorza VII; sam

Najwyższy biskup Grzegorz z całóm kardynałów ówczesnych gronem zapła

kawszy żałośnie, naradzał się nad tern przez czas długi, jakąby surowością

ukarać" morderstwo tak straszliwe, popełnione przez króla Polskiego Bo

lesława i rycerzy Polskich. Nakoniec rozkazał P i o t r o w i arcybiskupowi

Gnieźnieńskiemu i wszystkim kościoła Polskiego biskupom osobnemi

pismy, ażeby dla ohydzenia i ukarania popełnionej przez króla Bolesława

i jego rycerstwo zbrodni, rościągnęli interdykt powszechny na całą prowincyą

Gnieźnieńską. Nadto, pozbawił króla Bolesława wraz z królestwem

Polskióm zaszczytu i godności królestwa; a uwolniwszy panów wszystkich,

książąt, służebników i poddanych z pod jego władzy, zakazał im zwykłego

dlań posłuszeństwa i uległości. Synom także i wnukom tych rycerzy, którzy

króla Bolesława wspierali swą pomocą i radą, i przyzwalali na popełnie

nie zbrodni, zabronił wstępu do wszelakich urzędów, posad, dostojeństw i go

dności duchownych, aż do czwartego pokolenia, a odjął im chleby duchowne,

jakie posiadali albo posiadać mieli. Ostrzegł wreszcie arcybiskupa Gnieźnień

skiego i innych biskupów, aby nie koronowali ani namaszczali nikogo na

królestwo Polskie, bez względu na znakomitość stopnia i stanu, bez opo

wiedzenia się stolicy Apostolskiej. Arcybiskup zatem Gnieźnieński, Piotr,

i wszyscy kościołów Polskich biskupi, odebrawszy takie polecenia od Naj.-

wyższego Pasterza, acz te zdawały im się zbyt uciążliwe i przykre, nie śmieli

bynajmniej przeciwić się postanowieniu Głowy kościoła, i ogłosili klątwę pa

pieską; a pozamykawszy wszystkie kościoły, z wielkim ludu i swoim żalem

zawiesili służbę ołtarza i Boskiej chwały.

Proroctwo o przyszłem rozerwania królestwa Polskiego.

Objawiły nadto wyroki Boże niektórym mężom pobożnym i świątobliwym,

że za zbrodnią, której się Bolesław król Polski wraz z rycerstwem swo-

jóm dopuścił na mężu Bożym Stanisławie, królestwo Polskie i kraje

jemu podległe poszarpane będą ohydnie na tyle części, na ile król Bolesław

z swemi rycerzami porąbał ciało święte, i że te dopiero po kilku wiekach, za

łaską Boga przebłaganego pokorą i skruchą narodu, zrosną się na wzór ciała

Ś. Biskupa, nie zostawiwszy żadnego znaku blizn i rozdziału. Które-to obja

wienie Boże, na ów czas rozgłoszone między ludźmi, widział sprawdzonóm wiek

następny, widzi i teraźniejszy, i przyszły za łaską Chrystusa Pana widzieć

będzie.

Nową, nader srogą walkę stoczyli w tym czasie Henryk i Rudolf

o królestwo Rzymskie na miejscu zwanćm Fladecheim, gdzie z obojej
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strony wielu rycerzy poległo, Henryk odniósł zwycięztwo, a Rudolf z pla

cu bitwy umknął, ale nie zrażony bynajmniej powtórną klęską, sposobił się

po trzeci raz do wojny.

Hok Pański 1080.

Bolesław król Polski, acz od papieża tronu pozbawiony, nie składał jednak wła

dzy królewskiej, a na S. Stanisława, którego zamordował, rozliczne rzucał po-

twarze. Fotem dopiero widząc, ze tamtego świętość od wszystkich była uznana,

on zaś tak u swoich jako i obcych stał się celem pogardy, żałować począł

swego czynu.

Lubo król Polski Bolesław z wyroku i rozporządzenia papieża Grze

gorza VII, za zbrodnię popełnioną na mężu świętym, odsądzony został od

władzy i dostojności królewskiej, a poddani jego tymże wyrokiem Apostolskim

uwolnieni od podległości i posłuszeństwa królowi; przecież Bolesław nie

przestał uważać* się za króla i przymuszał wszystkich do słuchania swoich roz

kazów: wyrzekał, że i on i królestwo jego niesłusznym pokrzywdzone zostało

wyrokiem, i że za zgładzenie jednego szalonego biskupa i zuchwalca, który

śmierć poniósł z własnej winy, nie godziło się obciążać ich tylu karami. Nie

szczędził przytóm, wraz z rycerzami którzy uczestniczyli jego zbrodni i sprzy

jali jego zamiarom, najzelżywszych zniewag mężowi Bożemu; i chcąc w obec

ciemnego gminu prostaków zmniejszyć zbrodnię przez siebie popełnioną, nie

sromał się w częstych z nimi rozmowach szarpać słowy świętego biskupa, mie

niąc go nie Ojcem duchownym ale ojcem dzieciom, nie paste

rzem ale wszetecznikiem, nie zwierzchnikiem duchownym ale cie

miężcą, nie biskupem ale zbiorcą bogactw i łakomcem, nie

dozorcą ale katem, nie do serc sięgającym, ale (czego wymówić się na

wet nie godzi) do podołków, i że dla utajenia swoich zdrożności, innym wo

dze swawoli rozpuszczał. Chociaż jednak teini i innemi potwarzami znieważał

męża Bożego, nie zdołał jednak przyćmić jego świętości, zwłaszcza w przeko

naniu tych, którzy znali jego życie i obyczaje. Broniły go skutecznie od tych

obelg i' zarzutów światła niebieskie często spuszczające się na grób męża świę

tego, które pobożni ludzie widywali, niemniej choroby i kalectwa odpędzane

za wezwaniem jego imienia. Sam nawet Bolesław, spowodowany częstani

pogłoskami o owych światłach niebieskich, spuszczających się na grób męża

świętego, chcąc się przekonać czy były prawdziwe albo zmyślone, wychodził

na wieżę zamku Krakowskiego; a zobaczywszy wyraźnie promienie z nie

ba zstępujące i oddające cześć ciału świętemu, nie tylko przestał obelgami
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swemi znieważać męża Bożego, ale nawet zaczął się bać o siebie, poczuwając

się do popełnionej na nim zbrodni morderstwa, której wtedy dopiero cały

ogrom poznał, zwłaszcza gdy go coraz więcej trapić poczęła wzgarda okazy

wana od własnego rycerstwa i jawna u obcych sromota. A lubo zdawało się,

że w początkach panowania trwałą i niezłomną cnót swoich posadę założył

w obronie i rozszerzeniu swojej ojczyzny, tudzież w hojności, która sama je

dna tak wyszczególniającym była w nim przymiotem, że z pomiędzy królów

Polskich on sam tylko zasłużył na imię i przezwisko szczodrego: przecież,

zniweczywszy te wszystkie czyny chwalebne ciężką miarą występków, cokolwiek

miał w sobie męztwa i dzielności umysłu, to ohydził i zatarł sprosnością oby

czajów, a zaletę szczodroty przyćmił drugą zakałą zbrodniczego morderstwa.

A tak, pragnąc w chwale wyrównać przodkom, a nawet ich przewyższyć, okrył

siebie i potomstwo swoje wieczną hańbą i sromotą ; a usiłując rozprzestrzenić

granice swego królestwa, z dopuszczenia sprawiedliwych sądów Bożych stracił

te, które już tak znacznie rozszerzone posiadał, i zanurzony w cieniach brzyd

kiej pomroki, zaćmił rodu swego zaszczyty, świetność i chwałę królestwa.

Rudolf stoczywszy po trzeci raz bitwę z Henrykiem królem Rzym

skim nad rzeką Elsterą (Elestra) wielką poniósł klęskę; wielu książąt

i rycerzy Saskich na placu legło, jemu zaś ucięto rękę. Odprowadzony do

Mersburga, z ran poniesionych umarł. Po jego atoli śmierci nie uspo

koiły się do razu sprawy cesarstwa : Herman bowiem, książę Lotaryngii,

w jego miejsce obrany, nowe do wojny zbierał siły; lecz gdy od stronnictwa

Henrykowi przychylnego zgładzony został, wojna z jego zgonem spełzła

na niczem. Cesarz Henryk odwiedzając grób Rudolfa, gdy go pewien ry

cerz zapytał: „Czemu pozwolił, aby togo, który królem nie był, tak okaza

nym uczczono grobowcem?" odpowiedział: „Bogdajby wszyscy moi nieprzyja

ciele tak zaszczytne mieli pomniki!"

Rok fański lOBl.

Bolesław król Polski, obawiając się od swoich zdrady, uchodzi do Węgier, a po

tem w towarzystwie jednego tylko sługi do Karyntyi, gdzie w pewnym kla

sztorze ukrywszy się nieznany, pokutniczo służbę pełni; królestwo zaś Polskie

wraca pod władzę książąt.

Z upokorzeniem własnem poznał Bolesław król Polski, że pomyślny

i kwitnący stan królestwa, w skutek zabicia Ś. Stanisława biskupa, ustą

pił miejsca klęskom i zniewagom, gdy nie tylko wiele krajów Ruskich, a

zwłaszcza tych, które on sam był podbił, zrzuciwszy jarzmo poddaństwa, od
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mawiały mu zwykłych danin i powinności, ale i własnych panów nienawiść

i wzgarda ku niemu coraz więcej wzrastała. Do takiego wreszcie upadku i nę

dzy zeszła dawna jego świetność i okazałość, taką Bóg za winy ciężkie na

wiedził go niedolą, że przedniejsi panowie królestwa sprzysięgli się na zabicie

albo uwięzienie jego, i tych, którzy byli uczestnikami popełnionej na Ś. Sta

nisławie zbrodni, w przekonaniu, że nie zdołają inaczej odzyskać zaszczytu

korony królewskiej i uwolnić się od kar duchownych, tylko przez jego zagła

dę lub uwięzienie. Ale że ułożony w tej mierze zamiar niedbale wykonywano,

król Bolesław odkrywszy spisek, z drużyną rycerzy, którzy byli wspólni

kami zbrodni, a na których gardła podobnie jak na królewskie czyhano, by

nie wpaśdź w ręce sprzysiężonych, udał się spiesznie do Węgier, do W ł a-

dy sława krewnego i wychowanca swego, który już wWęgrzech panował;

a z obawy, iżby w jego nieobecności oburzeni panowie nie dopuścili się jakiej

srogości na synu jego jedynym Mieczysławie, liczącym na ów czas na lat

dwanaście, wziął go z sobą wraz z innymi rycerzami, którzy mieli udział

w zabójstwie męża świętego. Przyjęty był z należną czcią, i przez czas nie

jaki podejmowany uprzejmie, jak tego wymagały pokrewieństwo, gościnność

doznana i obowiązek wzajemności (wyznawał bowiem Władysław, że potę

ga i pomoc Bolesława przywróciły mu ojcowskie dziedzictwo). Tu usiłując

przed królem Węgierskim i jego narodem zmniejszyć ile możności swą

winę, zarzucał biskupowi świętemu Stanisławowi liczne i wielorakie zbro

dnie, utrzymując, że go słusznie życia pozbawił: przecież sprzykrzyło mu się

w końcu słuchać dochodzących uszu jego szemrań, które w obec króla Wę

gierskiego i Węgrów obrażały jego majestat, mieniąc go zelżywie wy-

gnańcem i mordercą. Zostawiwszy więc syna Mieczysława i rycerstwo,

które z nim opuściło ojczyznę, u Władysława króla Węgierskiego,

i zrzuciwszy z siebie szaty królewskie, aby po nich nie był poznany, udał się

do Karyntyi w towarzystwie jednego tylko sługi, i ukrywał się tam po

klasztorach wystawionych niegdy i założonych przez jego pradziadów, a mia

nowicie w klasztorze Wildeńskim (Wilthina) niedaleko Inspruka,

w kraju czyli okolicy leżącej nad rzeką Adygą. Tam ostre i pełne pokory

prowadząc życie , a nie wydając się przed nikim z swoim stanem i rodem,

pełnił brudną służbę kuchcika, i siermięgą pokutniczą zgładzić usiłował wi

nowajcze piętno zbrodni, której się był na Stanisławie mężu Bożym do

puścił. Niektórzy zaś twierdzą, że w czasie pobytu swego na dworze króla

Władysława w Węgrzech, wpadłszy w obłąkanie, długie cierpiał męki

i katusze szaleństwa, pókąd w dniu 21 Marca nie wyzionął ducha, pożarty

naostatek od własnych psów w lasach Węgierskich; i w ten sposób po

niósł karę okropną, wymierzoną nań mściwie od Boga za zbrodnię popełnio

nego morderstwa. Po wygnaniu zatem Bolesława i jego śmierci, sława
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i blask świetny królestwa Polskiego poczęły stopniami mierzchnąć i upa

dać, a Polska, straciwszy koronę królewską, którą za czterech tylko pia

stowała królów, odsądzona od praw i zaszczytów nabytych dzielnością i cno

tami Bolesława Chrobrego, pierwszego króla Polskiego, za zbrodnię

niegodziwą zabójstwa, popełnionego na świętym biskupie Stanisławie, któ

rą Bolesław wolał usprawiedliwiać i zmniejszać, niżeli zgładzić pokutą,

spadła do rzędu księstw, mając pod książętami doznać losów daleko odmien-

niejszych niżeli za panowania królów.

Zalety i przywary Bolesława króla Polskiego.

Słusznie Bolesław król Polski, w czynach swoich i powodzeniu tak

różny i sobie samemu niepodobny, uderza mnie podziwieniem : z jednej strony

bowiem okazuje się godnym zalety, tak iż od pradziada jego, Bolesława I,

króla Polskiego, żaden mu z królów nie wyrównał; z drugiej słuszna

ciąży na nim nagana, że żaden król sromotniej, żaden występniej Boga nie

obrażał, i dotkliwszych na rzeczpospolitą nie sprowadził ciosów. Kiedy bo

wiem tak liczne nad Busią i Węgrami odnosi zwycięztwa, rozprzestrzenia

granice kraju, i wspaniałą hojnością wszystkich serca zniewala, wtedy wyró

wnywa Bolesławowi Chrobremu: lecz kiedy obrzydłą plami się Sodo

my zbrodnią, gdy na kobietach i rycerstwie niecnych dopuszcza się gwałtów,

gdy z pogardą odrzucając przestrogi nie chce myśleć o poprawie życia, tar

gnie się zuchwale na męża Bożego, i dopełniwszy na nim morderstwa, śmie"

nadto usprawiedliwiać swoję zbrodnię, wtedy okazuje się drugim dla Po la

ków Popieleni, a cokolwiek Polska za dawniejszych królów i książąt

pozyskała chwały i zaszczytu, to wszystko niweczy i zaciera.

Salomon król Węgierski, wsparty pomocą Runów, wydaje wojnę królowi Wła

dysławowi; ale doznawszy porażki, ncieka do Bnlgarów, od których także nie-

przyjęty, w podróży kończy życie.

Król Węgierski Salomon, chcąc dawną odzyskać władzę i dostoj

ność królewską, jął zamachy knować na życie Władysława króla Wę

gierskiego: co gdy się wydało, wtrącony został do więzienia w Wysze-

gradzie. Uwolniony potem z łaski Władysława króla Węgierskiego,

zbiegł do Kunów, Węgrom pod ów czas nieprzyjaznych. Sprawował wte

dy zwierzchnią nad Kunami władzę naczelnik ich K ustek; tego skłonił

Salomon do udzielenia sobie pomocy, obiecując, że córkę jego weźmie za
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żonę, a odda mu ziemię Siedmiogrodzką. Barbarzyniec , ujęty takiemi

obietnicami, najeżdża Węgry; ale gdy przyszło do spotkania, tak król Sa

lomon jak i Ku stek naczelnik Kunów, straciwszy wiele ludzi, zostali

pobici i do ucieczki zmuszeni. Przerażony tą klęską, udał się do Bułga

rów, gdzie z drużyną swoją żyjąc z łupieży, wkrótce naprzykrzył się kra

jowcom; zaczóm od Bułgarów i Greków, po wymordowaniu wszystkich

prawie jego towarzyszów, z kraju został wygnany. Ostateczną przyciśniony

niedolą, gdy w ucieczce zdążył do pewnego lasu, kazał swoim czekać na sie

bie, sam zaś zapuściwszy się w głąb puszczy, już więcej nie wrócił , lecz

strawił resztę życia na pielgrzymce i bogomyślności. Przybywszy nakoniec

w odzieży pielgrzymskiej do Pol i, miasta Istryi, leżącego na brzegu

Adryatyku, umarł, i tam ciało jego spoczywa. Tak Salomon jako i

brat jego Dawid żadnego ze krwi swojej nie zostawili potomka, albowiem

Bóg sprawiedliwym swoim wyrokiem odmówił potomstwa synom Andrzeja

króla Węgierskiego, za to, iż dla osiągnienia władzy, dogadzając proś

bom Węgrów, zezwolił na przywrócenie bałwochwalstwa, a wymordowanie

księży i sług Bożych.

Fo ucieczce króla Bolesława, kniaź Ruski Polskę pustoszy i mnogie z niej

łupy uprowadza. •

Wasilko Eościsławicz, książę Euski, dowiedziawszy się, że

Bolesław król Polski z kraju uszedł, a rzeczpospolitą wewnętrzne zawi-

chrzyły burze, umyślił najechać ją i spustoszyć ; wpada zatem gwałtownie do

Polski z wojskiem zaciężnóm, z Połowców i innego ludu złożonóm, a

zdobywszy i popaliwszy niektóre warownie, wraca na E u ś obciążony zdobyczą.

Eok ten pamiętny był Polakom i Węgrom ucieczką dwóch królów,

Bolesława i Salomona, i nadzwyczajnemi upałami, wskutek których

wiele pozapalało się lasów i miejsc bagnistych żarem słońca wysuszonych.

Fo Jędrzeju biskupie Kruszwickim wstępuje na stolicę Baptysta L

Jędrzej, biskup Kruszwicki, po 251etnim zarządzie kościoła

Kruszwickiego, umarł wiekiem strawiony, i obok zwłok poprzednika swego

Wenancyusza pochowany został w kościele parafialnym wsi Parkanie.

Po nim, wyborem kapituły Włocławskiej, za wstawieniem się Włady

sława książęcia i monarchy Polskiego, wyniesiony został na stolicę i przez

papieża Grzegorza VII potwierdzony Baptysta I, rodem Ezymianin.



JANA DŁUGOSZA :

DZIEJÓW POLSKICH

KSIĘGA CZWARTA.

Rok Pański 1082.

Władysław Herman, brat Bolesława króla Polskiego wygnańca, wyniesiony na

stolicę Polską, uwalnia królestwo od ciążącej nad niem klątwy, i biskupstwo

Krakowskie osadza.

VJTdy w opisywaniu dziejów krajowych przechodzę z kolei od królów do

książąt, pióro samo przez się ociężałe tępieje i umysł boleścią przenikniony

niezwykle chromać poczyna. Od czasu bowiem dokonania zabójstwa na mężu

świętym Stanisławie, biskupie Krakowskim, ręką niezbożną Bole

sława króla Polskiego i jego rycerstwa, straciła Polska godność kró

lewską, a rozdrobniona na mnogie dzielnice, prawem następstwa spadłe na

dziedzicznych książąt, przestała być ciałem jednóm i potężnćm, zszedłszy do

stanu niedoli i podległości. Skoro bowiem Bolesław król Polski, czy-to

powodowany bojaźnią, czy zgryzotą sumienia, z przyczyny popełnionego na

mężu świętym morderstwa, ustąpił do Węgier, prałaci i panowie Polscy,

zająwszy się urządzeniem nowóm rzeczypospolitej, wszyscy zgodnemi głosy

w miejsce jego obrali Władysława Hermana, pozostałego syna króla

Kazimierza, a brata rodzonego Bolesława. Który aczkolwiek uznany

początkowo za króla, cześć królewską odbierał, i od wszystkich królem był

nazywany, sam jednakże nie śmiał przywłaszczać sobie nazwy i godności kró

lewskiej, bądź-to że nie był obyczajem przodków koronoAvany i namaszczony,

(biskupi bowiem, obawiający się przestąpić zakaz stolicy Apostolskiej, nie

J. Długosz. Dzieje Polski. Ks. IV. 14
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chcieli udzielić mu namaszczenia), bądź, że się spodziewał, iż brat jego Bo

lesław kiedykolwiek powróci: nie mienił się królem, ale tylko książęciein

i dziedzicem królestwa Polskiego, jakoby majestat i godność królestwa

przywiązane były do osoby, a nie do kraju. Osięgnąwszy zaś za zgodną

wszystkich wolą zwierzchnie nad Polską panowanie, jako mąż pełen ducha

religii i pobożności, za pierwszą wziął sobie powinność postarać się o uwol

nienie królestwa Polskiego od klątwy, włożonej nań za popełnione zabój

stwo na świętym biskupie, a kościołowi Krakowskiemu skrócić stan jego

wdowi i sierocy, w jakim aż do tej chwili zostawał, gdy po najchwalebniej-

szym mężu Ś. Stanisławie nikt nie śmiał przyjąć następstwa, w tak

burzliwśm zwłaszcza rzeczy zamieszaniu. A ponieważ kara klątwy wymierzoną

była z rozkazu stolicy Apostolskiej, wyprawił do Rzymu do papieża Grze

gorza VII uroczyste poselstwo, złożone z osób duchownych i świeckich.

Papież Grzegorz VII, wzruszony ich pokornemi i nalegającemi prośbami,

przekonawszy się dowodnie, że król Bolesław, zabójca męża świętego,

ustąpił z Polski na wygnanie, a rządy po nim objął brat 'jego Włady

sław, monarcha rzadkiej pobożności, uwolnił kościół Polski od dotychcza

sowego interdyktu, i Lamberta Polaka, wybranego tajemnemi głosy przez

kapitułę, szlachcica z domu i rodziny Habdank, kanonika Krakowskiego,

od wielu lat sobie znanego, a z sprawami kuryi Rzymskiej należycie

obeznanego, na biskupstwie Krakowskim osadził. Zaczął Władysław

i pod innemi względami rządy roztropnie sprawować, ubezpieczając drogi pu

bliczne, i stawiąc się obrońcą słabszych przeciw uciskającej przemocy gwał-

towników, odwołując wreszcie albo łagodząc niektóre nakazy i postanowienia

Bolesława, swego rodzonego brata.

W wojnie toczącej się między książętami Czeskimi a margrabią Austryackim

zwycięztwo dostaje się Czechom.

Tegoż roku toczyła się walka w Morawie między Wratysławem

książęciem Czeskim i braćmi jego Konradem i Ottonem z jednej, a

Leopoldem margrabią Austryackim z drugiej strony, z powodu krzywd

od Austryaków wyrządzonych Morawcom zostającym pod władzą Kon

rada i Ottona. W walce tej wielu było z obu stron zabitych i rannych;

zwycięztwo odniósł Wratysław książę Czeski z braćmi swoimi Konra

dem i Ottonem, poczóm obciążony łupami na nieprzyjaciołach zdobytemi

do swego kraju powrócił.
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Rok Pański lOSS.

Władysław książę Polski łączy się pierwszym ślubem małżeństwa z Judytą

córką Bolesława książęcia Czeskiego.

Gdy z rodu królów Polskich jeden już tylko Władysław książę

Polski pozostał, na prośby więc i przełożenia wszystkich prałatów i panów

Polskich, obawiających się, iżby ten dom starodawny i sławny do szczętu

nie wygasł, książę Władysław postanowił zawrzeć" śluby małżeńskie. Sto

sując się we wszystkióin do zdania panów pdnych, pojął za żonę znakomitą

dziewicę Judytę, nie tylko z nadobnej postaci i zacnego rodu, ale nadto

z cnót i chwalebnych obyczajów głośno słynącą, córkę książęcia Czeskiego

Wratysława, zrodzoną z pierwszej żony Adelaidy, córki Andrzeja

króla Węgierskiego: do których-to związków namawiała niemniej brata

swego rodzonego, Władysława książęcia Polskiego, Świętochna,

księżna Czeska, wtóra małżonka książęcia Wratysława, znająca dobrze

z pożycia domowego zacność obyczajów dziewicy Judyty, własnej swojej

wychowanki. Tę gdy stryjowie Konrad i Otto, książęta Morawscy,

z gronem znakomitych panów Czeskich do Krakowa odprowadzili, gody

weselne odprawiono z wielką uroczystością. Znajdujemy podania, że przez

cześć dla Władysława książęcia Polskiego, i ojca jej Wratysława

książęcia Czeskiego, niemniej rzadkich a przedziwnych cnót Judyty, tak

w potocznej mowie jako i w pismach nazywano ją królową. Świadczą o niej

dzieje, że tak dalece umiłowała naród i królestwo Polskie, i tak zabiegała

o jego wzrost i podźwignienie, że zdawała się zrodzoną i wychowaną nie

w Czechach ale w samej Polsce.

Wszewołod książę Kijowski umiera. Syn jego Włodzimierz obawiając się, aby

mu Świętopełk, syn Zasława niegdy książęcia Kijowskiego, wojny o stolicę

Kijowską nie wydał, sam dobrowolnie mu jej ustępuje.

W Ruskich krajach mór straszliwy wiele ludu obojej płci wytępił.

Umarł także tą zarazą dotknięty Wszewołod, syn Jarosława, a wnuk

Włodzimierza książęcia Kijowskiego, dnia 1 3 miesiąca Kwietnia ;

pochowany w kościele Ś. Z o f i i w Kijowie przez synów pozostałych, Wło

dzimierza i Rościsława; miłośnik wielki ubogich i duchownych. Ojciec

jego Jarosław przy śmierci błogosławił mu, oceniając w nim cnotę pokory.

Po zejściu zaś Wszewołoda, Włodzimierz syn jego starszy tak sobie

w duchu rozmyślał: „Jeżeli przyjmę księstwo Kujawskie, stolicę ojca
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„mojego, trzeba mi będzie wojnę toczyć z Światopełkiem, synem Za

dław a", była to bowiem ojca jego stolica. A po takich rozmysłach wy

prawił posłów po Światopełka, którego sprowadziwszy ustąpił mu stolicy

Kijowskiej, sam zaś przeniósł się do Czerni ech owa, a brat jego

Rościsław do Poreaslawia. Przybył Światopełk w oktawie świąt

Wielkanocnych do Kijowa, gdzie przyjęty ze czcią od Ki jo wian niosą

cych mu na powitanie podarki, osiadł zaraz na stolicy ojca i stryja swego.

Rok Pański 1084.

*

Władysław książę Polski przywołuje do kraju Mieczysława syna Bolesława

i innych Polaków wysiadujących w Węgrzech na wygnaniu.

Władysław książę Polski, poczytując to za hańbę sobie, domowi

swemu i rodzinie, iżby bratanek jogo Mieczysław, syn brata jego Bole

sława króla Polskiego, zabójcy Ś. Stanisława, tułał się jak wy

gnaniec za granicą, wyprawił posłów do Węgier, do męża świętego Wła

dysława, celom sprowadzenia do Polski nie tylko rzeczonego bratanka

Mieczysława, ale i innych rycerzy przebywających z nim razom na wy

gnaniu. Książę Mieczysław, który już od lat ftwóch po oddaleniu się

ojca przesiadywał u wuja swego, świętego męża Władysława, króla Wę

gierskiego, przymiotami swemi, tak wrodzonemi jaki nabytemi, taką był

zaskarbił sobie łaskę i przychylność Ś. Władysława i braci jego Geizy

i Lamberta, że jak syn własny chowany był w domu królewskim. Urodną

przytóm postacią i krzepkiemi siły tak dalece przewyższał nie tylko rówion-

ników, ale i starszych od siebie Polaków i Węgrów, że u wszystkich

zjednał sobie miłość i uwielbienie, i kędy tylko się obrócił, wszędzie znajdo

wał serca dla siebie przychylno i wylane. Ale wszystkie te, tak ściśle z Wę

grami wiążące go węzły, przemogła wrodzona i silniejsza nad nie miłość

kraju, żądza wrócenia do ojczyzny. Skoro zatóm posłowie stryja jego Wła-

d y s ł a w a książęcia Polskiego przybyli w celu zabrania go i odprowadze

nia do Polski, natychmiast porzuciwszy społoczeństwo Węgrów, połączył

się z posłami, i jął usilnemi prośby nalegać na wuja i wychowawcę swego

Władysława króla Węgierskiego, któremu go był ojciec Bolesław

poruczył , i który aż do tej chwili najtroskliwiej nad nim czuwał, aby z tąż

samą dlań przychylnością zezwolił na jego odjazd. A lubo Władysławowi

przykro było rozłączać się z młodzieńcem pódziwienia godnych cnót i zdol

ności, a zwłaszcza tak blisko z sobą spokrewnionym, przecież zważywszy, jak

gorąco pragnął powrotu, odesłał go do stryja W ł a d y s ł a w a książęcia Pol

skiego, opatrzywszy go końmi, rynsztunkiem wojennym, szatami i klejno
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tami. Wrócili razem z Mieczysławem do Polski: Borzywój syn

Msty, Zbilut (Sbilith), Dobrogost, Paweł, Zema, Odolan,

Andrzej, i inni rycerze, którzy z królem Bolesławem dó Wolier się

byli schronili. Tym Władysław książę Polski wszystkie dobra nieru

chome, wyrokiem powszechnym za zbrodnią zabójstwa popełnioną na Ś. Sta

nisławie i za zbiegostwo na rzecz skarbu książęcego zajęte, zwrócił

w całości.

Henryk król Rzymski, z małżonką swoją Beatą, w dzień świą

teczny Zmartwychwstania Pańskiego, przez papieża Klemensa, którego

tenże Henryk wyniósł na stolicę papieską, namaszczony został na cesarza,

mimo sprzeciwiania się wygnanego Hildebranda, prawdziwego papieża.

Który-to Klemens, zwany dawniej Gwibertem, był arcybiskupem Ra

wę n s k i m.

Rok Pański lOSS.

Slub uczyniony przez Władysława książęcia Polskiego i jego małżonkę dla upro

szenia u Boga potomstwa, z pociechą, rodziców osięga skutek.

Władysław książę Polski, naprawiwszy i uporządkowawszy ile mógł

sprawy publiczne, przez zabicie Ś. Stanisława biskupa i ucieczkę króla

Bolesława zamącone i w nieład popchnięte, trapić się począł swą bez-

dzietnością. Mniemał bowiem, że małżonka jego, księżna Judyta, od dawna

niepłodna, na zawsze bezpotomną zostanie, a tak ród jego królewski na nim

wygaśnie. Księżna zatóm Judyta, pragnąc uwolnić się od dotkliwego za

rzutu niepłodności, poświęciła się wszystka uczynkom pobożnym; kościołom,

ubogim, sierotom i wdowom, pielgrzymom i wszelakiego rodzaju cierpiącym

hojne rozdawała jałmużny; a w codziennych modłach, połączonych z płaczem

i wzdychaniem, zanosiła prośby do Boga, aby jej pobłogosławić raczył owo

cem dobrego siewu, upragnionym potomkiem płci męzkiej. Lambert biskup

Krakowski, rodem Francu«, chcąc zaradzić tym wspólnym płaczom

i troskom: „Ma, rzecze, Francya w ziemi Prowanckiej na południe

„leżącej, niedaleko Marsylii, gdzie Rodan wpada do Oceanu, ciało uwiel

bione Ś. Idziego Wyznawcy, w klasztorze jego imieniu poświęconym,

„w którym mieszka liczne zgromadzenie mnichów zakonu Ś. Benedykta.

„Miejsce to przed oblicznością Boga tak osobliwszemi słynie łaskami, że nigdy

„jeszcze w swych prośbach nie doznał zawodu, ktokolwiek w imię Świętego

„prosił o rzecz słuszną i zbawienną. Obiecuję wam tedy i zaręczam uroczy

ście, że jeżeli z ufnością i wiarą udacie się do niego, on modłami swemi

„wyjedna wam upragnioną królowej płodność i potomstwo." Pocieszeni tą radą
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i nadzieją, postać dziecięcia urobioną zo złota, kielich szczerozłoty rzadkiej

wielkości i misterstwa, tudzież posąg złoty Ś. Idziego, naczynia złote

i srebrna, szaty tkane z lamy złotej i purpury, i wiele innych rzeczy, za

poradą Lamberta biskupa Krakowskiego zebrawszy i sporządziwszy,

przez znakomitych mężów, ze stanu duchownego i świeckiego wybranych, mię

dzy którymi przodkowa! Piotr kanonik Krakowski, posyłają do Pro-

wancyi, dla złożenia ich ku czci męża Bożego klasztorowi Ś. Idziego.

Ci gdy na miejsce przeznaczone szczęśliwie przybyli, i z najgłębszą pokorą zło

żywszy opatowi klasztoru, tudzież braciom zakonnym, dary od Władysława

książęcia Polskiego i Judyty małżonki jego do grobu Ś. Idziego

przysłane, opowiedzieli ich prośby, życzenia i śluby; Opat nakazał zakonni

kom trzydniowy post, w czasie którego błagać mieli Boga gorącemi modły,

aby dla rozsławienia między obcemi i odległemi narody cnót i zasług Ś.

Idzi o go, swego Wyznawcy, a pomnożenia przez to czci i chwały swego

imienia, wysłuchać raczył próśb Polaków, którzy tak daleką trudzili się

podróżą, a z szczodrej laski i miłosierdzia swego zapłodnił żywot księżny

Judyty potomkiem płci męzkiej. Aliści, nim jeszcze trzy dni postu nazna

czonego na umartwienie ducha pokutniczą pokorą upłynęły, jednemu z za

konników, celującemu nad innych pobożnością i życiem świątobliwym, zwia

stowało Boże objawienie, że Ś. Idzi na jego prośbę oddalił wadę niepło

dności i wyjednał potomstwo książęciu Władysławowi i żonie jego Ju

dycie. A tak posłowie Polscy z ust Opata najpewniejszą powzięli otuchę,

że nieba wypełnią łaskawie wszystko, o co przybyli prosić Ś. Idziego. Ja

koż gdy uradowani tak pewną i pożądaną odpowiedzią wrócili do domu, do

wiedzieli się, że wyrok obwieszczony im przez Opata sprawdził się i urzeczy

wistnił, księżna bowiem Judyta poczęła, i składała już uroczyste dzięki

Bogu i Ś. Idziemu za użyczenie jej płodności.

Połowcy porażają w boju Światopełka książęcia Kijowskiego, któremu Rościsław

i Włodzimierz książęta Ruscy napróżno nieść pomoc usiłują. Rościsław w prze

prawie przez rzekę Stunię porwany wirem tonie.

Połówce barbarzyńcy, najzawziętsi nieprzyjaciele Rusi, gdy się do

wiedzieli, że po śmierci Wszewołoda syn Z a sław a Światopełk objął

Kijowskie księstwo, zebrawszy liczne wojsko, postanowili Ruś spustoszyć.

Wprzódy jednak wyprawili do Światopełka posłów z upomnieniem: „aby

„ojczystym zwyczajem pokój z nimi zachował i z zaniedbanego uiścił się ha

raczu." Światopełk oburzony ich poselstwem, wysłanników uwięzić kazał.

Co gdy się do Po łowców doniosło, gniewem zapaleni jęli pustoszyć ziemię
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Ruską; Światopełk też pomiarkowawszy się, że niesłusznie Poło

wieckich więził posłów, uwolnił ich i odesłał prosząc o pokój, któ

rym wprzódy pogardził. Ale gdy mu go odmówiono, gromadził i uzbrajał

wojsko, chcąc walną stoczyć bitwę z Po łowcami. A lubo mniej roztropni

z rycerzy pochwalali jego przedsięwzięcie, inni przecież głębiej zważający rze

czy odmiennego byli zdania, utrzymując, że gdyby im nawet ośm tysięcy

wojska przybyło, jeszczeby walka z Połowcami była niebezpieczna. Za radą

więc rycerstwa Światopełk śle do Włodzimierza Czerniechow-

skiego, i Rościsława Pereasławskiego książęcia gońców, z prośbą

o posiłki. Ci złączywszy swoje zbrojne siły, przybywają do Kijowa, wy

rzucając książęciu Światopełkowi, że przeciw prawu narodów znieważył

Połowieckich posłów. Ale na przełożenia radców, przedstawiających, że

gdy Po łowcy niszczyli bezprzestannie ziemię Ruską, należało wymówki

odłożyć na czas inny, a zająć się raczej obroną kraju, wyprowadzają wojska

w pole, a stanąwszy pierwszym obozem pod Otropolem (Kotropol),

przybywają nad rzekę Stunię (Stuhnya). Tu badają naprzód chęci ry

cerstwa, azali gotowóm się czuło do walki; że zaś głosy były niezgodne,

książę Włodzimierz wniósł na radzie, aby przebywszy rzekę układać się

o pokój z nieprzyjacielem. A lubo wielu pochwalało to zdanie, i sami tylko

przeciwni mu byli Kijo wianie, niechcący wchodzić w żadne układy z Po

ło w c a m i , w końcu przychylili się do niego wszyscy, i przekroczywszy rzekę

Stunię, która na ów czas była wylała, wystąpili w szyku bojowym przeciw

nieprzyjaciołom. Rościsław stanął na lewóm, Światopełk na prawóm

skrzydle, Włodzimierz zajął środek między nimi; i w tym porządku

stoczono bitwę dnia 26 Maja. Połowcy wysławszy przed sobą łuczników,

uderzyli na wojsko Ruskie ustawione między dwoma okopami. Przedewszyst-

kiem zaś natarli na Światopełka i wojsko jego stanowiące prawe skrzy

dło; które gdy poszło w rozsypkę, sam Światopełk umknął za niem

w popłochu. Poczem Połowcy rzucili się na Włodzimierza i Rości

sława, i zmusili ich równie do ucieczki. Obadwaj książęta pierzchali z nie

dobitkami. Rościsława w przeprawie przez rzekę Stunię porwały jej

prądy; W łady mir, chcąc go ratować, ledwo co sam nie zginął. A gdy

Rościsław z wielu żołnierzami utonął, Włodzimierz z małą liczbą

swoich przebywszy wpław rzekę, stanął na drugim -brzegu i opłakiwał los

Rościsława, tudzież rycerstwa, które już-to w bitwie, już z nim razem

zginęło. Ztamtąd Światopełk zemknął doOtropola, gdzie zatrzymał się

aż do wieczora; pod zasłoną dopiero nocy następnej przybył do Kijowa.

Ciało Rościsława znalezione w wodzie odniesiono do Kijowa i pochowano

w grobie ojczystym, w kościele Ś. Zofii. Połowcy po otrzymanóm zwy-

cięztwie rozszerzyli jak tylko mogli najdalej swoje grabieże i zamek Torcz
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obiegli. A gdy głód począł dojmować oblężeńcom prosili Światopełka

o pomoc, oświadczając, że jeśli nie przyjdzie na odsiecz, klęski tej długo nie

wytrzymają. A lubo Światopełk podesłał im potrzebną żywność, nie można

przecież było wprowadzić jej do zamku, bowiem nieprzyjaciel zewsząd poobsa-

czał drogi. Przez dni piętnaście oblegali Po łowcy twierdzę Torcz dwoma

ramionami; poczóm jeden oddział wojsk ruszył ku Kijowu, drugi pozostał

przy oblęieniu. Wyszedł więc Światopełk przeciw Połowcom, a po

krwawym spotkaniu, lubo z obu stron wielu poległo, Po łowcy jednak prze

mogli, Światopełk samotrzeci schronił się do zamku Kijowskiego,

wojsko zaś jego częścią wyginęło, częścią dostało się do niewoli. Wrócili za-

tóm Połowcy do Torczy z łupami Rusinów i brańcami. Wtedy dopiero

powstał płacz wielki między oblężeńcanii, którzy z ukazanych im jeńców do

myślili się, że Światopełk został pobity, a nie mogąc dłużej się opierać

z przyczyny głodu, gdy zwłaszcza żadnej nie spodziewali się pomocy, poddali

zamek Połowcom, który zająwszy Połowcy podpalili i wiele Ruskie

go ludu uprowadzili w niewolą. Tam znaczna liczba wymarła z powodu stra

szliwego zimna, reszta wlokła życie w odarciu i nędzy. Jeńcy Ruscy wypy

tując się wzajem, z jakiego który był rodu, z jakich stron lub jakiej wioski,

opłakiwali swój stan i nad niewolą swoją gorzkie rozwodzili żale. Dnia 16

Listopada umarł Rościsław, syn Mścisława, a wnuk Zasława, i po

chowany został w kościele S. Maryi w Desie ty nowie.

Rok Pański lOHO.

Judyta księżna Polska wydaje na świat syna, którego nazwano Bolesławem;

sama zaś wkrótce umiera. W Krakowie założony kościół Sw. Idziego, a wiele

innych kościołów dochodami opatrzono.

Przez wszystek zaś czas, w którym Judyta księżna Polska była brze

mienną płodem poczętym z łaski Bożej przez zasługi Ś. Idziego, zajęta

postami, bogomyślnością i modlitwą, na uproszenie sobie szczęśliwego rozwią

zania, powiększoną w dwójnasób hojnością obdarzała kościoły, księży, ubogich

i wszelakiego stanu cierpiących. Jakoż nie były przed oblicznością nieba da-

remnemi tak pokorne i pobożne modły księżny Judyty; albowiem dnia 20

Sierpnia porodziwszy syna przedziwnej urody, spełniła przepowiednią zakonni

ków Ś. Id ziego i dostąpiła nagrody za swoje jałmużny i dobre uczynki.

Na te pożądane i tak cudowne narodziny pospieszyli w liczuóm gronie spro

szeni prałaci i panowie, a dziecię ochrzczone przez Lamberta biskupa Kra

kowskiego otrzymało imię pradziada swego Bolesława. Zastawiono przy-

tem uczty okazałe, i wyprawiono z wielkim przepychem igrzyska, które go-
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szczących i biesiadników przez dni kilka zabawiały. Od tego czasu zaczęto

w Polsce czcić z wielkióm nabożeństwem Ś. Idziego, osobliwie zaś wzy

wały go w swoich modlitwach niewiasty niepłodne dla uproszenia sobie po

tomstwa. Zaczćm i Władysław książę Polski, zawdzięczając pohożnie

uzyskaną pociechę w nowonarodzonym synu, wystawił mu wmieście Krako-

w i e kościół, i nadal uposażenie na pewną liczbę kanoników; a później w ca-

łem królestwie Polskióm po miastach, miasteczkach, wsiach i folwarkach,

jako to : w T a r s z k u , P k a n o w i e , Kłodawie, K c y n i , K r o b i , C z y r-

nielowie, Giebułtowie i Zborów ie biskupim, pozakładane zostały

przez Władysława książęcia i jego rycerstwo kościoły, które dotychczas

jeszcze istnieją. Księżna zaś Judyta, wychowująca z najczulszą troskliwo

ścią syna, przeżywszy nader krótko, w samą wilią Narodzenia Pańskiego

umarła, i osięgła żywot wieczny, jak z cnót jej i świątobliwych uczynków

pobożnie wnosić można. Śmierć Judyty nie tylko małżonka jej Włady

sława książęcia Polskiego, ale i innych mężów, tak duchownych jako i

świeckich, którzy ją wielce miłowali, dotkliwym przejęła żalem. Jakoż Wła

dysław książę Polski, po stracie tak rozumnej i ukochanej małżonki, sam

nie wiedział, czy wolałby być ojcem, czy cieszyć się dluższćm z nią poży

ciem. Syna zaś z niej narodzonego postanowił z tern większą pielęgnować tro

skliwością, że w nim widział dar oczywisty niebios, z niepłodnej otrzymany

małżonki. Za prośbą i wstawieniem się tej świątobliwej niewiasty, kasztelania

(comitatus) Kropie (Chropi), w ziemi Sieradzkiej, zwana dziś

Pabianice, nadana została wiecznemi czasy kanonikom kościoła Krakow

skiego, klasztorowi Tynieckiemu zapisana wieś Książnice ( X a n-

g n i c z e ) , a kościołowi katedralnemu Włocławskiemu kasztelania Ł a-

gowska w ziemi Sandomierskiej z przyległościami wieczyście darowana.

A tak cudowna łaska i opatrzność Boska zesłała Judytę królową Polską,

nie mniej pragnącą oglądania oblicza Pańskiego, jak owa królowa południo

wej strony pragnęła widzenia Salomona. Ona z przejrzenia i łaski nieba

wspomagała kościół Polski wielorakiemi dobrodziejstwy. Tamta bowiem przy

była z daleka, aby poznać Salomona i mądre rządy ziemskie : ta pobożnie

zgłębiając tajemnice niebios, zasłużyła na ich oglądanie i na wieniec nagrody

za swe dobre uczynki. Niepomna blasku i chwały ojczystego domu, a polega

jąca jedynie na radach i przestrogach Ewangelii, cokolwiek miała, to wszyst

ko szczodrze poświęciła na przyozdobienie domu Bożego, i przybytki Pańskie

bogatemi uświetniła dary. Kanonikom bowiem kościoła Krakowskiego,

jak wyżej wspomnieliśmy, nadała kasztelanią Kropską (Chropi) z na

leżącą do niej gromadą chłopów niewolniczych czyli poddanych (homines

ascripticii) którzy od lat trzydziestu zostawali w poddaństwie, tudzież

J. Długosz. Dzieje Polski. Kfl. IV. 4 fi
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siodłaków, stale i dobrowolnie do roli przywiązanych (glebae adstricti),

i zrodzonych w poddaństwie (originarii), którzy plemiennie zrośli się

z miejscowymi. Odkażała im przytem robocizny i daniny, składające się ^ zboża,

miodu, futer wiewiórczych i kunich. Wspomniana zatem Judyta szczodrotą

tak pobożną w zasiłkach doczesnych zasłużyła na to, aby ustawicznemi mo

dły polecać ją miłosierdziu Boga. Jakoż rzeczeni kanonicy, pamiętni pobożno

ści tej królowej , odprawiają godzinki na cześć Przenajchwalebniejszej Maryi

Panny. Klasztorowi zaś Tynieckiemu taż Judyta nadała Książnice

z przyleglościami, to jest wsiami nad rzeką W i s ł o k ą położonemi, i groma

dą poddanych, tak niewolnych jak i zrodzonych w poddaństwie (ascripti-

cii et originarii), tudzież zwykłą w robociznach i daninach należnością.

A biskupowi Kujawskiemu nadała kasztelanią Łagowską z jej służe-

buościami. Temi więc i podobnemi ofiarami wspomagając rozmaite w Polsce

kościoły, cokolwiek z ojcowizny i posagu swego miała złota, srebra, klejno

tów i innych ozdób kosztownych, to wszystko litościwą ręką rozdała na po

bożne uczynki i jałmużny dla ubogich, sierot i innych nieszczęśliwych. A tak

przez swą dobroczynność i sprawy miłości pełne uzyskała skarb niepożyty

w ojczyźnie niebieskiej, i zasłużyła na to, aby wezwaną była na wiekuiste

Chrystusa gody. Jakoż dnia 24 Grudnia, w wigilią Narodzenia Pańskiego,

uwolniona z więzów ciała, i powołana do lepszego życia, zeszła chwalebnie ze

świata, i w błogim spoczywając pokoju, w błogiej nadziei dostąpienia rosko-

szy niebieskich, oczekuje nagrody wiecznego uszczęśliwienia.

Światopełk książę Kijowski, zawarłszy przymierze z Połowcami, bierze w mał

żeństwo córkę książęcia Połowieckiego; Oleh zaś książę Ruski, przy pomocy

Połowców, najeżdża zamek Czerniechów i jego okolice, a nareszcie z Włodzi

mierzem Wszewołodowiczem książęciem Czerniechowskim pokój zawiera.

Światopełk książę Kijowski, chcąc poniesioną w dwóch bitwach

klęskę jakokolwiek zmniejszyć, zawarł chociaż za późno, a ztąd mniej korzy

stnie, z Połowcami przymierze, a dla jego utrwalenia pojął w małżeństwo

córkę Tuhortkana Połowieckiego książęcia. Oleh książę Ruski,

wsparty posiłkami uzyskanemi od Połowców, napada na zamek Czernie-

chowski i jego okolicę; a gdy Włodzimierz książę Czerniechowski

trzyma się samej obrony twierdzy, Oleh tymczasem wszystkie klasztory i ko

ścioły, wsie i włości do koła ogniem pustoszy. Widząc się wreszcie Wło

dzimierz ostatecznie ściśniętym, śle od siebie posłów i zawiera pokój z 0 1 e-

h e m , który opuściwszy zamek Czerniechowski wraca doPereasławia.

Mimo tego jednak Po łowcy, za zezwoleniem Oleha, nie przestali niszczyć
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ziemi Czerniechowskiej, przyczóm wielu zginęło Rusinów, wielu poi-

manych poszło w łyka Połowców. Na domiar nieszczęścia, szarańcza wielką

dmą padłszy na Ruskie ziemie, pożarła i zniszczyła wszystkie plony. A tak

Ruska kraina jednocześnie dwie poniosła klęski, ztąd niszczący napad bar

barzyńskiej dziczy, ztąd zgubne spustoszenie szarańczy.

Rok Pański Mgi.

Dobrogniewa, matka Bolesława króla wygnańca i Władysława książęcia Polskie

go, umiera.

Królowa Polska Dobrogniewa, inaczej Mary a, wdowa po Kazi

mierzu I, dawniejszym królu Polskim, a matka Bolesława i książęcia

Władysława, która do tego czasu jeszcze żyła, ale w podeszłym już była

wieku, już-to latami strawiona, już upadkiem i niesławą syna swego Bole

sława króla Polskiego, zabójcy Ś. Stanisława, i własnóm wygnaniem

styrana, umarła i pochowaną została w kościele Krakowskim przez ksią

żęcia Władysława, który matce obchód żałobny z należną uczciwością

wyprawił.

Po Teodorie I biskupie Poznańskim wstępuje na stolicę Dyonizy I.

Teodor I, biskup Poznański, przesiedziawszy lat dwadzieścia i dwa

na stolicy Poznańskiej, dostał zimnicy trzeciaczki, pówolnoj wprawdzie

ale długo trwającej , którą strawiony umarł , i pochowany został w kościele

Poznańskim. Po nim nastąpił Dyonizy I, rodem Włoch, ale świado

my języka Greckiego, naznaczony od papieża Urbana II, mimo wielokrotne

go oporu ze strony kapituły Poznańskiej i książęcia Władysława,

monarchy Polskiego, których życzenióm było, aby porzuciwszy dawny zwy

czaj, wynieść na stolicę nie Włocha ale Polaka.

Czesi uzyskują koronę.

Gdy w tym roku Henryk IV, cesarz Rzymski, odbywał przez dni

kilkanaście walną radę z książętami w M o g u n c y i , udał się do niego Wra-

tysław książę Czeski, i złożywszy mu podarki wielkiej wartości wzlocie

i srebrze, naczyniach misternej roboty i drogich kamieniach, uznany został

królem Czeskim i uwieńczony koroną królewską. Z rozkazu rzeczonego
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Henryka cesarza, Engclbert, arcybiskup T r e w i r s k i , przybył do P r a-

gi, namaścił i koronował w kościele Praskim 16 Maja Wraty sława I,

króla Czeskiego, i małżonkę jego Świętochnę, córkę Kazimierza

króla Polskiego, pierwszą królową, koronami przyznanemi im od cesarza

Henryka, wśród licznego i nader uroczystego zebrania Czechów, urado

wanych pomyślnością swego narodu, i wyśpiewujących rozmaite pieśni. A tak

prawie jednocześnie Czechy zaczęły a Polska przestała mienie się króle

stwem, jakoby los zazdrosny nie dopuszczał narodom spólnego szczepu trwać

razem i postępować w zaszczycie.

Fo Marku biskupie Płockim wstępuje na stolicę Stefan.

Ósmego Sierpnia, po zejściu Marka, który przez lat 19 był biskupem

Płockim, a umarł na wyrzuty, nastąpił Stefan I, rodem Polak, pro

boszcz kościoła Płockiego, obrany przez kapitułę z usunięciem Włochów,

aczkolwiek papież Wiktor III wzbraniał się przez czas niejaki potwierdze

nia tego wyboru, pragnąc raczej osadzić na biskupstwie Włocha, w końcu

jednak uległ wielokrotnym prośbom piśmiennym książęcia i monarchy Pol

skiego Władysława.

Jaromir, biskup Praski, łączy z Praskiem biskupstwo Ołomunieckie.

Pod tenże sam czas, Jaromir biskup Praski, za wstawieniem się

brata swego rodzonego Wraty sława, wyjednał u cesarza Henryka przy

wrócenie i wcielenie biskupstwa Olomunieckiego, które po śmierci bi

skupa Jana było osierocono, do swego biskupstwa Praskiego, jakkolwiek

dawniej Wratysław sam przeciwny był temu połączeniu: co tak dalece

podżegło jego pychę, że w obecności króla nie chciał bywać na nabożeństwie.

Jędrzej I biskup Kruszwicki, przesiedziawszy na stolicy lat blisko

siedm, umiera; pochowano go w kościele Kruszwickim. Po nim nastąpił

Baptysta, rodem Rzymianin, wyniesiony na biskupstwo od Grzego

rza VII papieża. Rok ten dla biskupów Polskich wielce był nieszczęśliwy.

Henryk IV cesarz uniża się z pokorą przed papieżem Grzegorzem Tli, błagając

przebaczenia, i podnosi wyprawę krzyżową przeciw Saracenom. Nareszcie Grze

gorz umiera i zaczyna słynąć cudami. Po nim wstępuje na stolicę Wiktor III

Po długich papieża Grzegorza VII z Henrykiem IV cesarzem

walkach, w których jeden drugiego na zwoływanych soborach składał z steli
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cy, cesarz począwszy się wreszcie do winy, wyznał posłuszeństwo swoje Grze

gorzowi, gdy właśnie G w i bort, którego był zrobił fałszywym papieżem, ze

swemi stronnikami nędzną zginął śmiercią. Przybywszy więc cesarz Henryk

do Włoch, do papieża Grzegorza, stał przez kilka dni boso na śniegu i na

mrozie, i tym sposobem przebaczenie uzyskał. Podniósł potóm krzyż przeciw

Saracenom, chcąc w ten sposób zadosyć uczynić" kościołowi, który najzu-

chwalej znieważał. Grzegorz zaś, przesiedziawszy na stolicy lat dziesięć,

umarł w Salemie, i tam pochowany słynie cudami. Po jego zejściu, wy

borem prawnym wyniesiony został Wiktor III , opat Kassyński, zwany

wprzód Dezyderyuszem. Za jego rządów powstał zakon Kartuzów pod

ojcem Brunonem. Inni utrzymują, co podobniejszóm jest do prawdy, że

Henryk cesarz pogodził się wprawdzie z papieżem Grzegorzem', ale

wkrótce potóm powstał znowu przeciw niemu, i swego Gwiberta na papie

stwo sprowadził. Przeto Grzegorz VII, w Salemie na wygnaniu umie

rając, miał powiedzieć: „Miłowałem sprawiedliwość, a nieprzyjacielem byłem

„nieprawości, dlatego umieram wygnańcem." Większe potóm zawichrzenic po

wstało w kościelo, gdy po śmierci Grzegorza Gwibert przemocą wdarł

się na stolicę Ezymską.

Rok Pański IO88.

Władysław książę Polski, powtórnie, Mieczysław zaś syn Bolesława wygnańca

po raz pierwszy, zawierają, śluby małżeńskie.

Owdowiały i niepocieszony po stracie ukochanej małżonki Judyty,

Władysław książę Polski nie miał chęci do powtórnych związków mał

żeńskich. Skłoniony jednak ustawicznemi namowy prałatów i panów, gdy Św.

Władysław król Węgierski, krewny jego, podobnegoż był zdania, że

to będzie z korzyścią dla niego i dla rzeczypospolitej , pojął za żonę Zofią

albo Zofonią, królową Węgierską, wdowę po Salomonie królu Wę

gierskim, córkę cesarza Henryka III, a siostrę Henryka IV pod ów

czas panującego. Ta została była w Węgrzech, kiedy król Salomon po

nieszczęśliwej bitwie, którą był przy pomocy Kun nów stoczył z książęciem

Kustkiom, udał się naprzód do Bul gary i, a potóm do Istryi. Św.

Władysław król Węgierski zachował dla niej wszelakie względy, i utrzy

mał ją jak najsumienniej przy posagu i wszystkich posiadłościach, które

miała od króla Salomona, ze względu na jej stan i wysoki ród królewski.

Zobowiązana więc takióm dobrodziejstwem Ś. Władysława króla Węgier

skiego, bez oporu weszła w śluby małżeńskie z Władysławem książę

ciem Polskim, zwłaszcza że on król święty sam te związki kojarzył. Spro
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wadzona do Polski z licznym i znakomitym orszakiem , przywiozła z sobą

znaczną ilość sprzętów kosztownych i klejnotów. A lubo rzeczona królowa Zo

fia, małżonka Władysława książęcia Polskiego, za pierwszym mężem

swoim królem Salomonem była bezdzietną , z Władysławem przecież

książęciem Polskim stała się matką i porodziła za czasem trzy córki. W tej

porze i Mieczysław królewic, syn Bolesława króla Polskiego, do

szedłszy już nieco dojrzalszego wieku, pojął za małżonkę E u d o x y ą , siostrę

rodzoną Światopełka książęcia Kijowskiego, a to z woli stryja, Wła

dysława książęcia Polskiego, ażeby kraje Ruskie, które ojciec jego

był podbił, przez ten związek tern więcej utwierdziły się w wierności i po

słuszeństwie. W Krakowie odbył się wielki zjazd książąt i panów, gdy i

Władysław i Mieczysław, książęta Polscy, z powodu zawarcia dwo

jakiego małżeństwa świetne odprawiali uroczystości.

* *

Wiktor III papież ginie od zadanej mu w napoju trucizny. Następca jego

Urban D, zwany wprzódy Ottonem, przy pomocy Krzyżaków odzyskuje Ziemię

świętą.

Wiktor III, biskup Ezymski, przesiedziawszy na stolicy rok jeden,

miesięcy cztery i dni siedm, umarł z zadanej sobie w kielichu od przyjaciół

Henryka cesarza trucizny, od której dostał niszczącej biegunki. Po nim

nastąpił Oddo, naprzód mnich Kluniacki, potóm kardynał biskup O s t y-

eński, przezwany Urbanem II. Ten udawszy się do Francy i, i zwo

ławszy kilka soborów, skłonił książąt Francuzkich, Hiszpańskich,

Angielskich, Normanckich, Flandryjski ch, i wielu wiernych

chrześcian, do podniesienia krzyża przeciw Saracenom, w celu odzyskania

zajętej przez nich Ziemi świętej ; jakoż za jego rządów odzyskano szczęśliwie

Ziemię świętą. Ale po wyniesieniu Urbana odnowiły się gorszące spory po

między nim a cesarzem Henrykiem od Grzegorza VII z tronu złożo

nym, i Gwibertem antypapieżem, gdy jeden drugiego wyklinał i znieważał.

Srogie wtedy zawichrzenia miotały kościołem Bożym, kiedy duchowni, a co

sromotniejsza, biskupią godnością zaszczyceni, nawzajem się prześladowali, i

w namiętnych, zawzięcie prowadzonych sporach, chodzili z sobą w zapasy.

Żaden węzeł duchownej zgody nie mógł się wtedy utrzymać między podrzę

dnymi zwierzchnikami Włoskich kościołów. Tenże Urban II, na soborze

Klermontskira postanowił, ażeby na cześć N. Maryi Panny odmawiano

pacierze codzienne, godzinki zaś w dzień Sobotny, takie bowiem zlecenie obja

wiła Najświętsza Panna zakonnikom w Kartuzy i.
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Rok Pański 10§B.

Przeniesienie ciała Ś. Stanisława do kościoła katedralnego Krakowskiego.

Dziesiąty już rok upływał, jak błogosławiony Męczennik, biskup Sta

nisław, głowa duchowieństwa Polskiego, pod ciosem Bolesława króla

przelał krew niewinną ; a chociaż duchowni i świeccy owego czasu widzieli na

własne oczy jego męczeństwo, znali wysokie i święte jego cnoty, i wiedzieli

dobrze o cudach za życia i po śmierci przezeń zdziałanych, dopuścili jednak

przez swoję niedbałość, aby ciało Świętego przede drzwiami kościoła Ś. Mi

chała na Skałce poniewierało się w tym prochu, w którym najpierwej było

pochowane: aż sam Święty Boży Stanisław rozkazał cześć sobie należną

wyrządzać. Gdy bowiem pewna niewiasta szlachetna i pobożna, imieniem Świę-

tosława, mająca dla wielkich zasług Ś. Stanisława osobliwsze do niego

nabożeństwo, często w noc późną czuwała na modlitwach u grobu, kędy był

pochowany, i już kilka kroć doznała skutku próśb swoich, jednej nocy, którą

tam prawie całą strawiła na modłach i błaganiach, o świcie cudownie za

chwycona, wchodzi do kościoła Ś. Michała na Skałce, jaśniejącego łuną

rzęsistą świec i lamp płonących, aby uroczystego słuchać nabożeństwa. A wtóm

przybywa do kościoła czcigodny, jak jej się zdało, biskup Stanisław, w stroju

biskupim, otoczony licznóm i poważnem gronem duchownych, którzy z nim ra

zem święty rozpoczęli obrządek, snadź jakąś wielką obchodząc uroczystość.

A gdy się wszystko nabożeństwo skończyło, dał się słyszeć taki głos biskupa

do onej niewiasty: „Obrazą to jest Wszechmocnego i zelżywością w oczach

„jego Majestatu, że nie wyrządzono mi czci należnej, i kości moje już od lat

„dziesięciu walają się zapomniane w nikczemnym prochu. Powstań tedy cór-

„ko, Bogu i mnie pobożnie służąca, idź śmiało do Lamberta biskupa Kra

sowskiego, mego następcy, i do kanoników braci moich, a opowiedziawszy

„im wiernie wszystko coś tu widziała, zaleć im, aby niezwłocznie ciało moje

„przenieśli do głównego kościoła." Lambert biskup Krakowski wysłu

chawszy o tern sprawy, nakazał wraz z kanonikami wszystkim w mieście ko

ściołom w uroczystej wystąpić procesyi, i przeprowadził ciało święte do ko

ścioła katedralnego, poświęconego Św. Wacławowi; a sporządziwszy na

środku kościoła grobowiec wspaniały, przyozdobiony złotem i drogiemi kamie

niami, w którym złożono popioły i kości Świętego, położył na nim napis

wielkiemi głoskami w złocie rytemi:

„Grób ten pokrywa popioły Świętego Stanisława, który, że bezbożno

ści króla Bolesława nie chciał folgować, męczeńską śmiercią przeniósł

„się do przybytku niebios. Szczęśliwy, komu Bóg nagrodą, a mieszkaniem niebo."
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Ale Władysław książę Polski zaniedbał i umyślnie nawet omiesz

kał starać się o kanonizacyą Świętego Stanisława, chociaż widział, jak

wielkiemi jaśniał cudami; pokrywał raczej milczeniem dzieła Męża Bożego,

ażeby sobie i domowi swemu oszczędził sromoty, którąby przy kanonizacyi

trzeba było odświeżyć, wspominając ohydny, czyn Bolesława.

Mieczysław, syn Bolesława króla wygnańca, umiera, zostawiając u Polaków wielki

żal po sobie. Matka jego także w ciężkiej po nim żałości, zaledwo krótki czas

go przeżywszy, zstępuje za synem do grobu.

W kilka dni po tóra przeniesieniu umarł królewic Mieczysław, syu

Bolesława króla Polskiego, zabójcy Ś. Stanisława, nie zostawiwszy

żadnego potomstwa z żony, którą był od roku poślubił. A tak, z nim wygasł

ród króla Polskiego Bolesława zabójcy, aby się spełniło proroctwo świę

tego męża Stanisława, który trwającemu w zbrodni zapowiedział bezdzie-

tność i zatracenie jego plemienia. Pochłoniony cieniami nagłej i niespodzie

wanej śmierci, krótkiego życia swego innej nie zostawił pamiątki prócz nauki:

iż młodzieniec w kwiecie wieku nie jest pewniejszym życia, niż sędziwy i la

tami pochylony starzec. Niektórzy dziejopisarze twierdzą, że wspomniany M i e-

czysław był otruty przez zawistnych sobie panów Polskich, mianowicie

tych, za których wpływem i podżeganiem, jak nie tajno było, Bolesław

król Polski ustąpić musiał na wygnanie. Albowiem, gdy nad wiek swój wyż-

szemi celował umysłu przymiotami i szczodrotą wspaniałą, równie jak dziel

nością i pochopnością do spraw rycerskich, a uprzejmą dla wszystkich przy-

stępnością, zdawał się ojca swego wyobrażać, owi niepoczciwi panowie, obawiając

się, aby kiedyś w dojrzalszym wieku nie chciał pomścić się za krzywdy ojca,

mieli zdradziecko podstawić mu truciznę, od której nie on sam tylko, ale i

niektórzy z jego przyjaciół i domowników, bądź do razu zginęli, bądź długiej

nabawieni choroby nędzne prowadzili życie. Chodziły też i takie wieści, że

Władysław stryj miał go był w podejrzeniu, jakoby zamyślał o przywła

szczeniu sobie rządów, i że wiedząc o wzrastającej ku niemu w całym naro

dzie przychylności, tem obojętniej patrzał na jego zgon, i nie kwapił się by

najmniej z ukaraniem tych, którzy mu śmierć przyspieszyli. Ale któż bacząc

rzeczy roztropnie mógłby wątpić, że zgon książęcia Mieczysława, tak ża

łosny i opłakany, był dziełem Boskiej sprawiedliwości, karzącej zbrodnie aż

do czwartego pokolenia, i wymierzającej pomstę na synu, której nie spełniła

do reszty na ojcu występnym? że za zbrodnią przeciw Stanisławowi mę

żowi Bożemu popełnioną, nie dozwolił mu umrzeć śmiercią przyrodzoną i za

szczytną, ale dopuścił nań zagłady przedwczesnej, morderczej i niesławnej, za



R. 1089. WŁADYSŁAW HERMAN. 361

to, że ojciec jego świętemu Stanisławowi Biskupowi niesłusznie wydarł

życie? Co i sam wypadek rzeczy poświadcza, gdy w tymże czasie schodzi ze

świata jedyny potomek Bolesława, w którym wierni wyznawcy imię i za

sługi Stanisława, męczennika Bożego, zaszczytnśm zwłok przeniesieniem

i czcią powszechniejszą zaczęli sławić i uwielbiać. Przedwczesna zaś śmierć

królewica gdy się rozgłosiła po miastach, miasteczkach i wieśniaczych siołach,

żal bolesny ogarnął serca wszystkich niemal Polaków, którzy stratę mło

dzieńca rzewnie opłakiwali. Wspominając mnogie ojca jego Bolesława króla

zwycięztwa, wyliczając podbite przezeń kraje, opisując jego dzielną postawę,

kiedy szyki swoje sprawiał do boju, wyprowadzał w pole i rycerską zagrze

wał w nich ochotę, wysławiając wreszcie jego wspaniałość, rzezkość, bystrość

umysłu, obrotność, i inne godne króla cnoty, które jak się spodziewali, syn

jego Mieczysław z większą jeszcze chwałą niżli ojciec miał wskrzesić i

odświeżyć; nie mogli się wstrzymać od łez, od smutku i żałości; ubolewali

nad swoim losem i dolą rzeczypospolitej , którą, jak omylnie tuszyli, Mie

czysław miał cnoty swemi podźwignąć i ustalić; troskali się, i z obawą

w jego zgonie swoje upatrywali nieszczęście. Zaczćm na pogrzeb jego, odby

wający się w kościele Krakowskim, zebrało się wielkie mnóstwo nie tylko

rycerstwa, ale i wieśniaków i rzemieślników, którzy prac swoich odbieżeli, a

postępując za marami, na których niesiono zwłoki martwe Mieczysława,

okropne z płaczem wydawali jęki. Biedna matka zmarłego królewica, Wisła

wa, żona Bolesława króla Polskiego, najwięcej bolała, dotknięta ża

lem nie tylko osobistym ale i publicznym na pogrzebie syna okazanym. Dwo

jaka uciskała ją troska: wygnanie męża, sławnego niegdyś króla Bolesława,

i zgon syna, który tak boleśnie uczuła, że kiedy spuszczono do grobu jego

zwłoki, omdlała i na pół martwa, w otoczeniu poważnych niewiast, które ją

czas niejaki utrzymywały na łonie, wyniesioną została z kościoła, i zaledwie

przez biskupów obecnych przy tym obrzędzie i skraplających wodą twarz kró

lowej, długo leżącej prawie bez duszy, strzeźwiona, przytomność odzyskała.

Nie małe bowiem Mieczysław wzbudzał w Polakach nadzieje, rokując

przez swoje cnoty, że będzie królem wielkim i sprawiedliwym; i gdyby dłu

żej był pożył, pewnie królestwo Polskie do dawnej byłby przywrócił świe

tności. A im godniejszyin był żalu, tern więcej śmierć jego zdawała się po

dejrzaną, i tóm skorsze czyniono domysły, że zginął zdradzieckim podstępem

panów, którzy go zgładzili trucizną, z obawy, aby kiedyś nie stał się groźnym

samowładcą. Matka jego, nie przyjmująca od nikogo żadnej pociechy, smutna

i żałosna w całćm życiu, bo dwojaką udręczona troską, wygnaniem małżonka

i zgonem syna, nie zdjęła już żałoby przywdzianej na pogrzebie Mieczy

sława, i niezadługo potóm jedenastego Marca umarła.

J. Długosz. Dzieje Polaki. K». IV. 4G



362 R. 1089.WŁADYSŁAW HERMAN.

Książęta Włodzimierz Pereasławski i Świętopełk Kijowski porażają w boja Po-

łowców, ale ci niezadługo do nowej wojny występują.

Kiedy Połowcy wszystkie niemal Ruskie kraje złupili i książąt ich

zwojowali, krom samego tylko Włodzimierza książęcia Pereasławski e-

go, jemu wreszcie pod naczelnikami swemi Kitanim i Itlarem wojnę

wydali. Włodzimierz zatćm wysyła posłów, aby uprzedzić niechybne spu

stoszenie kraju, i pokój acz pod uciążliwemi warunkami zawiera, obowięzując

się Poł owcom roczny haracz opłacać, a nadto dać im w zakład własnego

syna Światosława, inaczej bowiem nie byłoby przyszło do zgody. Tym

czasem rycerstwo Włodzimierza książęcia Pereasławskiego, wraz

z Sławętą bojarem Kijowskim, który do niego od Światopełka Ki

jowskiego przysłany był z pewnćm poleceniem, namawiają go, aby na Po

ło wców spokojnie siedzących i tu owdzie rozpierzehnionych napadł i wytępił

ich orężem. Długo się wzbraniał Włodzimierz, mówiąc, że tego nie do

puszcza jego wiara i dobra sława, ale w końcu uległ namowom, i zdał spra

wę na Sławętę i innych rycerzy. Ten wykradłszy naprzód Światosława

zakładnika, syna Włodzimierzowego, który od Po łowców niedbale był

strzeżony, zabija jednego z ich wodzów Ki tan i, z całą drużyną otaczających

go rycerzy. Drugiego wodza Połowców, Itlara, który bawił pod ów czas

w gościnie u jednego z bojarów Ruskich, nazwiskiem Ra ty bora, Wło

dzimierz nasławszy zbrojnych ludzi, podobnież z wszystkićm rycerstwem

jego wytępia. Spełniwszy to morderstwo Światopełk książę Kijowski

i Włodzimierz Pereasławski, zbierają jak tylko mogą największe

wojska; wzywają nadto książęcia Oleha, aby im dał pomoc przeciw Po łow

com. Ten gdy im posiłki obiecał, co innego zdradziecko postanowiwszy,

Światopełk i Włodzimierz napadają na stanowiska Połowców nie

obawiających się żadnej napaści, i ubiwszy wielu, którzy śmieli stawić im opór,

resztę niezdolnych do oręża, kobiety, dzieci, tudzież trzody, wielbłądy, bydło

i konie zabierają w zdobyczy. A oburzeni przeciw książęciu Olhowi, że

zmienny w obietnicy nie dał im przyrzeczonego posiłku, i w spólnóm omie

szkał przybyć niebezpieczeństwie, wyprawiają do niego posłów z temi wyrzu

tami, domagając się razem, aby im wydał albo zabił syna jednego z wodzów

Połowieckich, Itlara, którego miał u siebie. Lecz gdy ten odpowie

dział, że ani jednego ani drugiego nie uczyni, wzbudził przeciw sobie gniew

srogi książąt i rycerzy Ruskich. Nie przepuścili mu tego bezkarnie Po

łowcy, ale zebrawszy nowe siły, przez całe lato oblegali Urow (Uhrow)

zamek książęcia Światopełka, i byliby go zdobyli, gdyby Światopełk

posłaniem znakomitych darów Poł owcom nie był ich przebłagał i do odstą
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pienia nie nakłonił. Po Po łowcach wystąpili Prusacy, którzy z wielką

potęgą dnia 28 Sierpnia najechawszy ziemie Ruskie, roznieśli po nich spu

stoszenia i klęski. A gdy Dawid Światosławic, książę Nowogrodzki,

z Nowogrodu uszedł do Smoleńska, Mścisław Włodzi mierz o-

wicz na wezwanie Nowogrodzan przybył z Rostowa i opanował księ

stwo Nowogrodzkie.

Rok Pańakl lOOO.

Rusini wyłamują, się Polakom z pod władzy.

Od czasu jak B o 1 o s ł a w król Polski ustąpił był do W ę g i e r , zmien

ne i chwiejące się w wierności kraje Ruskie, które i spadkiem dziedzicznym

i prawem oręża za panowania tegoż króla Bolesława przeszły pod władz

two królestwa Polskiego, korzystając z zmian zaszłych w tómże królestwie

już podnosiły się do buntu; tóm śmielej przeto, gdy między Rusinami

rozgłosiła się wieść" o śmierci królewica Mieczysława, do którego te kraje

należały i z prawa małżonki niedawno pojętej, i z prawa dziedzictwa po ojcu

i matce, jawnym wybuchnęły rokoszem, oświadczając głośno, że się stały wol-

nemi od poddaństwa i służebności, do jakiej mogły być obowiązane bądź -to

Bolesławowi królowi Polskiemu, bądź synowi jego Mieczysławowi.

Zaczem wziąwszy się do oręża Rusini, poczęli rugować i wypędzać staro

stów i kasztelanów Polskich z zamków i warowni Ruskich, które stoso-

. wnemi nie były opatrzone załogami; innych przekupiwszy pieniędzmi, albo

ścisnąwszy głodem, przymuszali do ustąpienia z miejsc obronnych. Poczem i

ci, którzy ani zdradą, ani przekupstwem nie dali się pokonać, znużeni dłu

giem Rusinów oblężeniem, gdy W łady sław książę Polski, czy-to z po

zornej obojętności i niedbalstwa, czy z powodu innych wojen i spraw krajo

wych nie przysyłał im pomocy, pooddawali dobrowolnie zamki i twierdze

Rusinom. A tak w przeciągu jednego roku ziemie Ruskie, słusznóm

prawem od dawna posiadano, przez gnuśność panującego oderwały się od Pol

ski, gdy im Polaków panowanie, nie tak dla zdzierstwa i niesprawiedli

wości rządów, jako raczej dla różnicy wiary wielce było nieznośne.

Między Wratysławem królem Czeskim a bratem jego Jaromirem wszczynają, się

na nowo zatargi, ale wnet ze śmiercią, Jaromira ustają.

Tymczasem, między Wratysławo m królem Czeskim, a bratem jego

rodzonpu Jaromirem czyli Gebhardem biskupem Praskim, z wzra
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stających coraz więcej niesnasek, podżeganych przez pochlebców, na których

panującym nigdy nie zbywa, zajęła się na nowo niezgoda, już uśpiona, o ko

ściół Ołomuniecki. Zdawał się bowiem Wratysławowi Czeskiemu

książęciu Jaromir biskup Praski we wszystkich sprawach i przedsięwzię

ciach nazbyt przeciwnym, opornym i zuchwałym. Najpierwej tedy, jemu na

przekorę i obelżenie, założył kościół Wyszogrodzki, poddając go wyłącz

nemu i bezpośredniemu zwierzchnictwu Apostolskiej stolicy; a na biskupstwie

Ołomunieckióm, rozerwanóm samowolnie przez króla Wratysława,

osadził nadwornego kapłana królewskiego nazwiskiem W echa. Jaromir bi

skup Praski, chcąc odeprzeć krzywdę i obelgę sobie wyrządzoną, wybrał się

do papieża, a po drodze wstąpił do Władysława króla Węgierskiego,

męża świętego, ażeby ten wstawieniem się i pośrednictwem swojeni poparł je

go sprawę. Zastał go właśnie w Granie (Strigonium), ale nagle za

słabłszy, gdy choroba bardziej się wzmogła, niezadługo umarł; poczóm, za

staraniem króla Wratysława tóm łatwiejszym stało się rozłączenie kościo

łów Praskięgo i Ołomunieckiego. W miejsce jednego Jaromira,

biskupa Praskiego, dwóch nastąpiło, Andrzej na O łomunieckie,

Kos mas na Praskie biskupstwo.

Rok Pański lOOl.

Władysław książę Polski poskramia orężem buntujących się Pomomn

i Prusaków.

Oderwanie się zbuntowanej Kusi, znoszone cierpliwie acz nie bez ohydy

przez Władysława książęcia Polskiego, było powodem, że Pomorza

nie i Prusacy podobnież oderwać się umyślili. Jakoż, wyłamawszy się z pod

posłuszeństwa, odmówili Polakom płacenia do skarbu książęcego zwyczajnej

daniny, a nadto tych kasztelanów i starostów, którzy się z nimi łączyć nie

chcieli, częścią pozabijali, częścią znieważonych srodze powypędzali. Taką

krzywdą Władysław książę Polski słusznie oburzony, zapowiada wypra

wę przeciw Prusakom i Pomorzanom, i nakazuje zbierać się z wszyst

kich powiatów wojskom na granicach w dzień Ś. Jana Chrzciciela, które

gdy według zalecenia zgromadziły się, wkracza z niemi na Pomorze, zdo

bywa liczne zamki i twierdze, pustoszy i ogniem niszczy okoliczne wsie i mia

steczka. Pomorzanie, złączeni z barbarzyńskiemi Prusakami, postana

wiają miasto uniżenia się z pokorą i prośbą swemu prawemu i dziedzicznemu

panu, wojnę z nim toczyć; a zebrawszy potężne siły, zachodzą książęciu

Władysławowi drogę około Retzen (Rzeczen) w święto Wniebowzię

cia N. P. Maryi, i z sprawionemi do boju szyki uderzają na wojsko |s«ążęcia
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Władysława, który z powodu uroczystości świątecznej nie chciał tego dnia

staczać bitwy. Koniecznością Avięc zmuszony książę Władysław, widząc się

w największym niebezpieczeństwie, rozkazuje swoim wziąć się natychmiast do oręża.

Wszczyna się sroga walka ; Pomorzan bowiem i Prusaków zapalała chęć

zuchwała oderwania się od Polski, Polaków zaś niegodziwość buntu. Już

bitwa trwała przeszło pół dnia, i obie strony z zaciętością wydzierały sobie nawza

jem zwycięztwo, kiedy szyki Pomorzan i Prusaków poczęły się przerze

dzać, potem tu i owdzie ustępować, aż niezadługo w zupełnym popłochu pierz-

chnęły. Polacy ścigali długo uciekających, a zapaleni gniewem wielką mię

dzy nimi rzeź sprawili. Resztę dnia książę Władysław i rycerstwo jego

spędzili radośnie, przyznając wszystko to zwycięztwo nad nieprzyjacielem przy

czynie Najświętszej Bogarodzicy. Pomorzanie i Prusacy, pokonani w tej

bitwie, wrócili do podległości, poddając siebie i wszystko co mieli książęciu

Władysławowi, i prosząc o przebaczenie, którego im też Władysław

nie odmówił, spodziewając się, że nadal pozostaną wiernymi. Celniejsze jednak

warownie i zamki wyłączył z pod ich władzy i zarządu, a powierzył je swo

im, doświadczonym w wierze rycerzom; niektóre zaś, a zwłaszcza te, które

stały na pograniczu, kazał zburzyć albo popalić, ażeby Pomorzanom i

Prusakom odjąć wszelką sposobność do nowego rokoszu. A uporządkowawszy

jak należało wszystkie sprawy, wrócił z swóin wojskiem zwycięzko i bez szko

dy do domu.

Wratysław król Czeski podnosi oręż przeciw Ottonowi i Konradowi braciom swo

im: lecz po zgonie Ottona, Konrad godzi się z Wratysławem , który potem na

znacza go swoim następcą,, pominąwszy syna własnego Brzetysława wysiadują

cego w Węgrzech.

Wratysław król Czeski, oburzony i zagniewany na braci swych ro

dzonych, Konrada i Ottona, których miał w podejrzeniu, że po jego

śmierci królestwo Czeskie gotowi byli opanować z wyłączeniem jego syna,

wkracza zbrojno do ich dzielnicy, Morawy, zdobywa miasto Ołomuniec

i inne miasteczka należące do Ottona, i powierza je synowi swemu Brze-

tysławowi. A gdy w czasie tej walki zmarł Otto, zostawiwszy dwóch sy

nów, Światopełka i Ottona, z tćm większą srogością gniew swój wy

warł na drugiego brata Konrada, i Berno, dzielnicę jego, obledz pospie

szył. Tymczasem syn jogo Brzetysław, zaprosiwszy w gościnę Zderada,

jednego z starszych panów (baro major), którego król Wratysław

w wojnach najwięcej używał pomocy, zabił go zdradziecko, za to, iż króla

żartobliwie raczej niż poważnemi słowy prosił o wyznaczenie sobie stanowiska
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blisko wody, w której zwykł dla igraszki zażywać kąpieli, ku czemu Kon

rad, stryj jego, podburzył młodzieńca już z przyrodzenia na zbyt porywcze-

go. Popełniwszy tę zbrodnię, gdy postrzegł, że ojciec mocno się nań rozgnie

wał, przeniósł obóz swój na drugą stronę rzeki, i znaczną część wojska za

sobą pociągnął. A lubo nastąpiła wnet zgoda między ojcem i synem za sta

raniem Wirtpurgi żony Konrada, Brzetysław jednak, nie bardzo

dowierzając ojcu, pomknął się ku G r a d k o w i , czóm więcej jeszcze ojca obra

ził. Starał się wprawdzie przez brata Konrada, wstawiającego się za swym

bratankiem, gniew jego przebłagać; straciwszy jednak ufność ku niemu, szu

kał schronienia u Ś. Władysława króla Węgierskiego, i aż do śmierci

ojca przebywał w Węgrzech, blisko Trenczyna, w powiecie Banow-

skim (Banów). Król zaś Wratysław, wymierzając karę na synu, po

stanowił, aby brat jogo Konrad objął po nim rządy królestwa.

Po Piotrze biskupie Wrocławskim wstępuje na stolicę Żyrosław I.

Piotr I biskup Wrocławski, przesiedziawszy na stolicy lat dwadzie

ścia dziewięć, umarł w sędziwym wieku; pochowano go w kościele Wrocław

skim. Po nim nastąpił Żyrosław I, proboszcz Wrocławski, szlachcic

z domu Różyców, z ziemi Krakowskiej, obrany przez tajemne głoso

wanie. Na ten wybór zezwolił chętnie Władysław Herman, książę i mo

narcha Polski, syn Kazimierza a brat Bolesława królów Polskich.

Potwierdził go na biskupstwie w roku następnym Marcin I arcybiskup

Gnieźnieński, od którego tenże Żyrosław w Kaliszu brał święcenia.

Boje rozliczne ksiąiat Ruskich z Połowcami i przeniewierczym ksiąięciem Ru

skim Olehem.

Książęta Światopołk Ki jowski i Włodzimierz Czerniechow-

ski, chcąc zapobiedz klęskom i spustoszeniom, jakich ziemie Ruskie doznały

od barbarzyńskich książąt Połowców, uchwalają zjazd walny w Kijowie;

i wyprawiwszy posłów do książęcia 01 eh a, zapraszają go, aby i on przybył

do Kijowa, dla naradzenia się wspólnego z biskupami, zakonnikami i boja

rami, o obronie Rusi przeciw Połowcom. Ten z szyderstwem przyjąwszy

posłów, hardo odpowiedział: „Nie skłonicie mnie do tego, abym głowę na

chylił pod rozkazy biskupów, czerńców i innych osób nikczemnych." Ksią

żęta Światopełk i Włodzimierz obrażeni tą odpowiedzią, nim wyru

szyli na Połowców, zwrócili się wprzód zbrojno przeciw Olehowi, który
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przed ich zemstą uciekłszy z Czerniechowa, schronił się do Star od u-

ba, i tam obsaczony i zamknięty przez książąt Światopełka i Włodzi

mierza, wytrzymywał oblężenie przez dni trzydzieści dwa: ale w końcu

ściśniony głodem, który i jemu i spółoblężonym doskwierał, zmuszony był

prosie- o pokój, przyrzekając, że się poddaje władzy książąt Światopełka

i Włodzimierza. W ten sposób uzyskał przebaczenie i łaskę; książęta

odstąpili* od oblężenia, i zalecili mu, aby Dawida brata swego rodzonego

odprowadził do Kijowa. Jakoż nie tylko oświadczył swoję gotowość", ale na

wet przysięgą i ucałowaniem krzyża zobowiązał się do wypełnienia rozkazu.

Tymczasem wódz Maniak z Połowcami ruszył ku Kijowu, i dopu

szczając się mnogich łupiestw i zaborów, spalił zamek książęcy w Beresto-

wie. Tuhortkan także, drugi wódz Połowców, a teść Światopełka,

godził z Połowcami na Pereasław. Ale gdy Światopełk i Wło

dzimierz przyszli na odsiecz, dnia 19 Lipca stoczono bitwę nad rzeką Tru-

bieszą (Trubosza), gdzie Połowcy klęskę ponieśli, sam nawet ich

wódz Tuhortkan i synowie jego polegli. Nieustraszeni atoli tą porażką

barbarzyńcy, zebrawszy nowe siły, tak cichym pochodem podstąpili pod

Kijów, że mało brakowało, iżby zamek Kijowski niedbale strzeżony byli

ubiegli. Omyleni przecież w nadziejach, niszczyli ogniem kościoły, klasztory

•i włości. Książę 01 eh, złamawszy przysięgę, i nie stawiwszy się na zjeździe

książęcym, zebrał wojsko i najechał księstwo Muromosz, dzierżone przez

Izasława, syna Włodzimierza książęcia Kijowskiego, twierdząc,

iż prawem dziedzicznym spadło nań jako ojcowizna. Ale szóstego dnia Wrze

śnia Iz as ław wyszedłszy z wojskiem swojćm przeciw Olehowi, stoczył

bitwę, w której lubo obaj przeciwnicy z równem męztwem walczyli, I z a s ł a w

jednak poległ, a 01 eh otrzymał zwycięztwo. Wojsko Izasława rozpierzchło

się w różne strony, książęciu Olehowi sami Muromoszanie otwarli bra

my; już też zwycięzca opanował i zamek Rostów, gdy mu podobnież Ro

stowi anie poddali się i nałożoną daninę zapłacili. Tymczasem Mści sław,

drugi syn Włodzimierza, a rodzony brat poległego Izasława, który

stolicę miał w Nowogrodzie, obawiając się potęgi i srogości 0 1 e h a , wy

prawia do niego posłów, przez których oświadcza mu swoję przyjaźń i obie

cuje zgodzić go z ojcem swoim Włodzimierzem książęciem Kijowskim,

pomimo tego iż zabił syna Włodzimierza i brata swogo Izasława, gdy

często się zdarza, że giną w ten sposób nie tylko książęta ale królowie i ce

sarze. 01 eh atoli, pragnący opanować stolicę Nowogrodzką, i spodziewa

jący się, że z łatwością wyzuje z niej Mścisława, odprawiwszy posłów jego

bez odpowiedzi, wkracza zbrojno do ziemi Nowogrodzkiej, brata swego

Jarosława wysyła przodem na wzwiady, sam zaś z wojskiem stawa w T u-

rowie. Ale Jarosław na wzwiadach zapuściwszy się zbyt daleko, wpada



368 WŁADYSŁAW HERMAN. R. 1092.

w ręce Mścisława i jego rycerstwa. Przerażony tym wypadkiem 0 1 e h cofa

się do Rostowa, dokąd M ścisła w idzie za nim w pogoń, zdobywa za

mek Susdan (Szuszdan) i w perzynę obraca, Oleh zaś dla ostrożności

chroni się do twierdzy Muromosz. Wtedy Mści sław wysyła do niego

posłów, zawiera pokój, i rozpuszcza swoje wojsko, w nadziei, że swćm po- •

miarkowaniem ułagodzi jego umysł okrutny i do rozlewu krwi skory. Lecz

Oleh dowiedziawszy się, że Mścisław swoje wojsko zwinął, z pogwałce

niem przymierza ciągnie przeciw niemu zbrojno. Uszedł przed tą napaścią

Mścisław, ale wnet wezwawszy swe rycerstwo do broni, wychodzi przeciw

Olehowi i ścigającym go nieprzyjaciołom. Cztery dni jednak, zamknięty

w obozie, zwlekał bitwę, czekając na Kijowian i Połowców, i na brata

W i ę c s ł a w a, wysłanych mu na pomoc przez ojca Włodzimierza, o któ

rych zbliżaniu się już był otrzymał wiadomość. Dopiero gdy nadciągnęli, woj

ska Mścisława rozpoczęły walkę; piechota uderzyła na 01 ha, bój z obu

stron powstał zawzięty, z którego wreszcie Mścisław wyszedł zwycięzcą.

Oleh pokonany uciekł do Muromosz, a tam za namową rycerstwa poje

dnał się z książęciem Mieczysławem, swoim zwycięzcą; nie sądząc się

jednak bezpiecznym na Rusi, gdzie tylokrotnej dopuścił się zdrady, z dru

żyną wybranych rycerzy uniknął do Rezan. Książę Mścisław poszedłszy

za nim w pogoń, przemówił do rycerstwa, które mu towarzyszyło, i do sa--

mego Oleha słowy uprzejmemi i pełnemi najlepszej nadziei: „Ohydą jest

„(rzekł) dla ciebie, ohydą dla nas braci twoich, i dla rycerstwa twego, że

„postanawiasz nędznie tułać się po cudzych krajach, wydany na obmowę nie

przyjaciół, i tych nawet, między którymi masz przebywać. Wracaj więc

„do ziemi Ruskiej, gdzie bezpiecznie możesz mieszkać. Nie tak źli są

„bracia twoi , książęta Ruscy, aby ci nie mieli przebaczyć wszystkich

„krzywd, jakie im i ich krajom wyrządziłeś, bylebyś twoich przestępstw ża

glował." Taką namową ująwszy go i uspokoiwszy, cofnął z drogi 01 ha wraz

z jego rycerstwem. Atak za łaską i zezwoleniem Mścisława wrócił książę

i siadł spokojnie w zamku Nowogrodzkim.

Rok Pański 10»3.

Władysław książę Polski buntujące się powtórnie Pomorze pustoszy ; a gdy jui

obciążony łupami wraca do Polski, dogania go z tyłu nieprzyjaciel, z którym

zacięta i długo wątpliwa ponawia się walka, aż nareszcie Pomorzanie za na

dejściem nocy pierzchają.

Po uśmierzeniu rozruchów Pomorskich i Pruskich, tuszył Wła

dysław książę Polski, że w tym roku swobodnie odetchnie ; aliżci odbiera
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nagle wiadomość, że Pomorzanie i Prusacy, zbuntowawszy się na nowo

i groźniej jeszcze powstawszy, starostów swoich i rządców częścią wymordowali,

częścią na srogie wskazali kaźnie, i małą tylko liczbę tych zostawili przy

życiu, którzy się z nimi łaskawiej obchodzili. Zuchwałością takowego bezpra

wia oburzony Władysław książę Polski, wielkim się zapalił gniewem;

a postanowiwszy pomścić się niewinnej śmierci swoich, i zbuntowanych Po

morzan i Prusaków ukorzyć, z małą ale ćwiczoną w boju garstką ryce

rzy (gdy innych nie czas było ściągać) w miesiącu Lutym śmiało ruszył na

Pomorze; a podzieliwszy wojsko na dwa zastępy, z Sieciechem woje

wodą i najwyższym wodzem (palatinus et princeps militiae) spie

sznym pochodem przebiega całe Pomorze i Prusy, nakazując rycerstwu

ogniem i grabieżą wszystkie wsie i miasteczka pustoszyć. Strawiwszy na tóm

cały prawie post, którego rycerstwo nie przestrzegało przepisów, ani zacho

wało wstrzemięźliwości, mając wielką ilość zabranego bydła i rozmaitej zdo

byczy, gdy Prusacy i Pomorzanie ukrywali się po lasach i miejscach

bezdrożnych, i nie chcieli do walki wystąpić, z Pomorza wracał do Pol

ski. Już był doszedł do miejsca, które krajowcy Drżeniem zowią, a które

rzeka Nakiel oblewa, gdy mu straż tylna donosi, że znaczna siła Pomo

rzan i Prusaków nadciąga, i nie więcej jak pięć mil nad obozem wisi

książęcym. Zmiarkowali bowiem Prusacy i Pomorzanie szczupłość woj

ska książęcego, która ich ośmieliła pochwycić mężnie za broń, łupy zagar-

nione odebrać, i uderzyć na Władysława, gdy nigdzie łatwiej nie było

im go pokonać. Długo Władysław wahał się w namysłach i naradzał

z dowódzcami rycerstwa, czy miał stoczyć bitwę z nieprzyjacielem, znacznie

liczbą przewyższającym jego wojsko, czy się na sposobniejszą porę zachować.

Eóżni różnie (jak to bywa) doradzali ; aż nakoniec przemogło to zdanie : „że

„lepiej walczyć z chwałą i zginąć, niż haniebnie uciekać i powracać z sro-

„motą." Stoczono więc walkę, zostawiwszy przy taborach i zdobyczach wojen

nych pośledniejszą drużynę na straży. Wszczęła się między obiema przeci-

wniki rzeź mordercza. Obie strony nie ustępowały sobie pola w uporczywej

bitwie, tak iż trudno było przewidzieć, czy Polakom czyli też Pomo

rzanom dostanie się zwycięztwo. Pomorzanie bowiem, gdziekolwiek wi

dzieli niebezpieczeństwo, miejsca slabiejących lub rannych zapełniając świeżym

ludem, odnawiali walkę, tu i mnogością wojska tuszyli otrzymać przewagę:

Polacy zaś sprawnością wyćwiczonego żołnierza, gotowi umrzeć z odwagą,

odpierali zapędy nieprzyjaciół. Wielu zapewnie poczytają to za niepodobne do

wiary, ale wszyscy dziejopisowie jednozgodnie twierdzą, że obie strony z takim

zapałem wydzierały sobie chwałę zwycięztwa, iż walka trwała ciągle od pa

cierzy zwanych tercyą (hora tertiarum) aż do zmroku. Gdy się już

J. Długosz. Dzieje Polaki. Ks. IV. 47
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zmierzchało, wojsko Połów ców zwyciężone poczęło ustępować; Polacy je

dnak uchodzących nie ścigali, wszyscy Dowiem albo ranieni byli albo trudem

złamani. W tej tak długiej i zaciętej walce więcej ludzi zginęło niż dostało

się do niewoli. Polacy mieli sobie za zwycięztwo, że przeciwnikom nie ustą

pili pola, i zdobycz zabraną utrzymali.

Władysław książę Polski w trzeciej na Pomorzany wyprawie zamek Nakło oblę

żeniem ściska; Polacy zaś, przestraszeni jakiemiś w nocy widziadły, porzucają

swoje obozy i wystawiają je na łup nieprzyjaciół: a tak nic nie sprawiwszy

wracają do kraju.

Po stoczeniu tej pamiętnej bitwy, Władysław książę Polski długo

zatrzymał się na pobojowisku, naradzając się z swoimi, coby dalej czynić wy

padało, wrócić-li do Polski, jak zamierzył, czy pójść powtórnie na Pomo

rze, i wsiąśdź na karki Pomorzanom strwożonym i pierzchającym w po

płochu, nie dając im czasu do wytchnienia a nawet powzięcia jakiejkolwiek rady.

Lubo wszystkim podobało się to drugie zdanie, bydło jednak na nieprzyja

ciołach zdobyte i inne mnogie łupy, wielka liczba rannych, a szczupłe siły

rycerstwa, nadchodząca wreszcie uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego, i czas

do wojny niesposobny, spowodowały powrót do Polski. Zabawiwszy Wła

dysław w stolicy swej książęcej tyle tylko czasu, ile potrzeba było do ze

brania większych sił i zaciągnienia pewnej liczby Czechów, ruszył z ogro

mnym i potężnóm wojskiem na Pomorze, aby poprzednią z tak wielkiśm

niebezpieczeństwem stoczoną ponowić i uświetnić walkę, gdyby Pomorzanie

i Prusacy ośmielili się stawić czoło, zwłaszcza że nie swoje tylko ale i obce

miał rycerstwo w zaciągu; wiele bowiem żołnierzy z Czech za pieniądze

ściągnionych przybyło mu w pomoc, tak iż opuszczony od niebios ufał ludz

kiej potędze. Ale że Pomorzanie chowali się w miejscach ukrytych, i za

trwożeni poprzednią klęską unikali spotkania z świeżóm i nowo zaciężnem

wojskiem; przeto Władysław książę Polski, nie wiedząc, jakimby ro

dzajem wojny walczyć z nieprzyjacielem, już bowiem w zniszczonych przez

obie strony bliższych i odleglejszych okolicach Pomorza i nie było co pu

stoszyć, oblega zamek Nakło (Nakel) w którym zebrała się, jak mu do

niesiono, znaczna liczba Pomorzan, już-to dla obrony twierdzy, już dla

przedsiębrania wycieczek na Polskę. W czasie tego oblężenia, wojsko Pol

skie prawie każdej nocy musiało porywać się do oręża, łudzone jakiemiś

widziadły podobnemi do zbrojnych zastępów; żołnierzom nagle ze snu zbudzo

nym wydawało się, jakoby pełno do koła było nieprzyjaciół : strach i pomroka

nocna nie dozwalały im dociec przyczyny takoArego złudzenia ; a czego umysł
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się lękał, to oko w przytomnej wyobrażało postaci, bojaźń tworzyła jakby

widome mary. Ja tak mniemam, że blask księżyca, który wtedy był w peł

ni, albo jaśniał połową tarczy, i ćmy nocne potwornym rozrzedzał świa

tłem, uderzając z tyłu na rycerstwo Polskie, tworzył długie przed nimi

cienie; złudzeni przeto tern czczóin mamidłem, nie badając rzeczy ani zgłę

biając pozoru, uroili sobie, że owe cienie, które sami sobą sprawiali, były-to

hufce nieprzyjaciół, już z bliska na ich obóz godzących. Taką przerażeni

trwogą, kwapili się do zbroi, do łuków, mieczów, strzał i oszczepów, jakoby

w tęż chwilę stoczyć mieli bój z nieprzyjacielem. A kiedy przez czas długi

takiego doznawali złudzenia, jednej nocy podobną zbudzeni trwogą pogonili

za mniemanym wrogiem, aby się przekonać, co ich rzeczywiście łudziło; a

ruszywszy hurmem z obozu, i zapędziwszy się nieco dalej, niż oblegającym

należało, poznali nakoniec, że cienie tylko i próżne ścigali mary. Aliści,

podczas tej nieobacznej wycieczki, nieprzyjaciel na obóz opuszczony wypadł

z zamku Nakielskiego, popodpalał leże i namioty, zrobione po najwięk

szej części ze słomy i suchej darniny, i sprawił pożar gwałtowny, w któ

rym wiele ludzi i rzeczy odbieżanych zginęło. Uszkodzenia zrządzone w narzę

dziach i statkach do dobywania zamku potrzebnych, nie dozwalały ich odtąd

skutecznie używać. Gdy nadto zima, w owych stronach wcześniejsza i zbyt

ostra następowała, a Czechom głód z zimnem dokuczał; książę Włady

sław zaniechawszy oblężenia zamku Nakla, którego Pomorzanie wy

bornie bronili, i nic w wojnie nie wskórawszy, wrócił do Gniezna. Wiele

ztąd Pomorzanom przybyło otuchy; tern bardziej przeto shardzieli i raz

zrzuconego nie myśleli już przyjmować jarzma. Ten zaś niesławuy koniec

wojny, jak niektórzy pobożni mężowie twierdzili z objawienia niebios, miał

być karą Boską za złamanie czterdziestodniowego postu, w czasie którego

Polacy nie zachowali wstrzemięźliwości, pożywając z łakomstwem mięso

i mleczywo.

Po Piotrze arcybiskupie Gnieźnieńskim wstępuje na stolicę larcin I.

Dnia 19 Sierpnia umarł Piotr arcybiskup Gnieźnieński, pocho

wany w kościele Gnieźnieńskim, którym rządził przez lat 24. Człek

słabego umysłu i w sprawach nieskory. Po nim nastąpił Marcin I, mąż

rodu szlachetnego i pobożnością znakomity, wyborem prawnym za wsta

wieniem się Władysława książęcia i monarchy Polskiego, na stolicę

wyniesiony, i potwierdzony przez Urbana papieża.
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Wratysław król Czeski umiera. Wstępuje po nim na tron brat jego Konrad ;

po którego znowu rychłej śmierci obejmuje rządy syn Wratysława Brzetysław.

Wratysław król Czeski, zapadłszy mocno na zimnicę, dnia 14

Stycznia zakończył życie w Pradze, i pochowany został w kościele Wyszo

grodzki m, którego pierwotnym był założycielem. Inni twierdzą, że nie na

febrę umarł, ale z przypadku; namiętny bowiem miłośnik łowów, goniąc za

zwierzyną spaśdź miał z konia i kark skręcie". Według rozporządzenia Wra

tysława jeszcze .za życia wydanego, brat jego rodzony Konrad za zgodą

biskupów i panów, z oddaleniem od niej syna Brzety sława, który na wy

gnaniu w Węgrzech przebywał, przyjął koronę. Aleć i ten po siedmiu

miesiącach i ośmnastu dniach panowania zszedł ze świata. Brzetysław

zatóm dowiedziawszy się o śmierci obydwóch, to jest ojca i stryja, opuścił

Węgry i przybył do Pragi, gdzie od duchowieństwa i ludu z należną

czcią przyjęty, dnia 24 Października rządy królestwa objął, nie był jednakże

na króla koronowany. Z szczególną gorliwością pielęgnował on religią kato

licką, wytępiając wszelakie obrządki i zabobony pogańskie, wszystkich wróżków,

wjeszczbiarzów i wyroczników, których za panowania ojca jego Wratysława

było w Czechach wielkie mnóstwo.

Rok Pański 10B8.

Władysław książę Polski po czwarty raz wkroczywszy na Pomorze, kraj cały

napełnia mordem i pożogą, i znowu Pomorzan do posłuszeństwa przymusza.

Władysław książę Polski, zebrawszy ze wszystkich części kraju

silne wojsko konne i piesze, z początkiem lata ruszył znowu na Pomorze,

a nie bawiąc się nad zdobywaniem zamków i warowni, wsie tylko i zabudo

wania, które od ludzi opuszczone albo pełne były zasobów, ogniem niszczyć

rozkazał. Zbieżawszy w ten sposób całe Pomorze, zwrócił oręż na Pru

saków, sprzymierzeńców Pomorza, i podobnem nawiedził ich spustosze

niem, przyczem wielką liczbę jeńców i stadami bydła uprowadził od nich

w zdobyczy. Tym najazdem Pomorzanie i Prusacy ogołoceni z dostat

ków, przy których hardo wierzgali, tak dalece zostali upokorzeni i na sercach

upadli, że wyprawiwszy posłów do książęcia Władysława, oświadczyli mu

gotowość wszelką do uległości i poddaństwa, byleby im winy przebaczył.

Książę PolskiWładysław odpowiedziawszy ich poselstwu łaskawie, wszyst

kim, którzy nie mieli udziału w rokoszu, kazał oddalić wszelką obawę, i sta

wić się przed nim dla utwierdzenia związków przyjaznych między nimi a



r. 1094. 373WŁADYSŁAW HERMAN.

panem ich i prawym dziedzicem. Którzy gdy przybyć nie omieszkali, wszyst

kich nawzajem wichrzycieli i przewódzców rokoszu pokarał już to śmiercią,

już zasłaniem do innych części kraju; resztę pospolitego gminu ułaskawił.

Brzetysław książę Czeski wtargnąwszy niespodzianie do Polski, kraj mieczem

i grabieżą, pustoszy.

Tymczasem Brzetysław książę Czeski, dowiedziawszy się, że Wła

dysław książę Polski zajęty wojną Pomorską z całem wojskiem swo-

jem oddalił się w głąb Prus, zebrał największe jak tylko mógł siły, i na

jechał zbrojno królestwo Polskie, kędy prawe i dziedziczne jego ziemie,

graniczące z rzeką Łabą, ogniem i grabieżą pustoszył. Zastawszy je pra

wie bez obrony (Władysław bowiem książę Polski, nie przewidując

z jego strony żadnego niebezpieczeństwa, ze wszystkich krajów swoich ścią

gnął rycerstwo na wojnę Pomorską) pląsał w nich swobodnie, od zamku

G r e c z nad Łabą położonego, który należał do Polski, aż po sarnę Odrę

szerząc spustoszenia i klęski. Wojnę tę prowadził pod zmyślonym pozorem,

jakoby kraj ten nie zapłacił mu jakiejś należnej daniny; rzeczywiście zaś,

chciał upatrzywszy sposobną porę nasycić własne i ludu swego łakomstwo,

złupieniem okolicy pod ów czas obfitującej w wielkie stada bydła.

Hok Pański 1O04.

Wojsko Polskie wyprawia się do Czech, a Bolesław, syn książęcia Polskiego

Władysława, napiera się iść razem na wojnę. Czechy wystawione na grabież

i zniszczenie. Bolesław młodziuchny książę daje w tej wojnie zadziwiające do

wody męztwa, wróżby swojej przyszłej dzielności.

Władysław książę Polski, oburzony zuchwałą i niesprawiedliwą

na Polskę napaścią Br ze ty sława książęcia Czeskiego, jakiej się.

w roku przeszłym dopuścił, zbiera ze wszystkich swoich krajów wojska, za

ciąga nadto posiłki z nieprzyjaznych Brzetys ławowi Węgrów i Cze

chów. Aliżci, gdy się tą wojną zajmuje, i inną większą jeszcze w myśli

układa, którą tego lata miał wydać Morawcom i Czechom, zapada nagle

w chorobę. Nie ostygając przecież z chęci pomszczenia się na Brzetys ła

wie, Sieciecha, wojewodę Krakowskiego i głowę rycerstwa, męża na

ów czas w sztuce wojennej i w wszelakich sprawach rzeczypospolitej na po

dziw biegłego, z wojskiem konnóm i pieszem, w stosownej liczbie zebranem,

wysyła do Morawy, ta bowiem i bliższa i przystępniejsza była dla gra-
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bieży. Zaleca przeto Władysław książę Polski wodzowi Sieciechowi,

aby zaniechawszy dobywania miast i zamków, wszystko co mu się nadarzy

palił i niszczył. Gdy od książęcia Władysława Sieciech takie odbierał

rozkazy, obecnym był syn książęcy Bolesław, który z bystrzejszą nad wiek

swój bacznością uważał wszystkie ojcowskie rozporządzenia. A nie mogąc

powściągnąć w sobie zapału do wojny, który, acz w latach tak młodziuchnych,

serce jego ogarnął, począł błagać ojca, żeby go wysłał wraz z Sieciechem

na wyprawę Morawską. Ojciec wzbraniał się na to zezwolić, był to bowiem

syn jedyny i wielce ukochany; gdy mu więc przekładał trudy i niebezpie

czeństwa wojny, do których wytrzymania dojrzalszego potrzeba wieku, odpo

wiedział: „Mam ja dosyć lat i siły (a było mu wtedy lat dziewięć) bylebyś

„ty kochany ojcze pozwolił." Tak wdzięczną odpowiedzią zniewolony ojciec

przyrzekł mu, że go pośle na wyprawę Morawską z Sieciechem. W któ-

rej-to wojnie tyle ów młodzieńczyk okazał męztwa, tyle chęci ćwiczenia się

w wojennóm rzemiośle, że nie tylko Sieciecha, którego pieczy był powie

rzony, ale i wszystkiego rycerstwa zwracał na siebie uwagę. Często między

strażami, wytrwały na bezsenność i trudy, przez całe nocy na czatach czu

wał; a jeśli go czasem sen zmorzył, rzucał na golą ziemię słabe swoje

członki, przykrywszy się tylko płaszczem żołnierskim. Kiedy zaś trzeba było

albo odpierać nieprzyjaciela, albo wstępnym bojem uderzać, wydzierał się do

najpierwszych szyków, wstrzymywany jedynie od Sieciecha, i chciał uczestni

kiem być boju, którego nie godziło mu się nawet jeszcze być świadkiem. Sie

ciech, tak jak mu Władysław książę Polski był rozkazał, całe Mo

rawy ogniem i łupieżą zniszczył, i ogromną zabrawszy zdobycz, tudzież

znaczną liczbę jeńców (w kilku bowiem bitwach nad Morawcami odniósł

zwycięztwo) wrócił do Polski z młodziuchnym ochotnikiem Bolesławem,

którego początkowy zawód wszystko wojsko uwielbiało. I nie tylko w ów czas,

ale i w pierwszej zaraz młodości, zajaśniały w Bolesławie książęce i kró

lewskie cnoty, i już widocznie okazywał przyszłą swoję sprawność w dziełach

domowych i wojennych. Umysł dzielny i bohaterski nie mógł się już wtedy

acz w małóm dziecku utaić. A skoro wyszedł z lat dziecinnych, przywdział

zaraz zbroję i do trudów przylgnął Marsowych, ażeby prawe Polaków pa

nowanie rozszerzył i chwalebnemi rządy uświetnił; tak zaś słowa, czyny

i myśli swoje zawzdy miarkował, jakoby ojca swego widział przed sobą przy

tomnym.

Mór straszliwy i bezprzykładny nawiedził w tym roku Niemcy, tak

się po wszystkich rozszerzywszy krajach, że wiele miast, wsi, osad i miaste

czek, ogołoconych z ludności, pustkami zaległo. Przecież ta zaraza z łaski

Najwyższego nie dosięgła Polaków ani krajów Polskich.
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Książęta Ruscy odprawują zjazd walny i zawierają między sobą sojusz, który

wzajemną stwierdzają przysięgą. To przymierze gwałci Swiatopełk książę Ki

jowski, kazawszy kniaziowi Wasilkowi oczy wyłupić. Znowu więc wszczynają

się rozmaite zatargi i boje.

Chcąc urządzić obronę krajów Buskich, ustawicznie gnębionych od

dziczy Połowieckiej, Światopełk Kijowski, Włodzimierz Hre-

horowic, Wasilko Rościsławic, Dawid Światosławic, i brat

jego Oleh, książęta Euscy, zjechawszy się w Lubiczu, i zganiwszy so

bie wzajemnie żądzę pychy i próżności, dla której rozerwani między sobą

i w domową uwikłani wojnę, wystawiali się na łup dzikich Połowców,

zgodną postanowili wolą, aby każdy przestał na swym dziale ojczystym, a nie

sięgał po własność drugiego. Uchwalili nadto, że Światopełk dzierżyć miał

Kijów, Włodzimierz z bratem swoim Izasławem Włodzimierz,

Dawid Światosławowici brat jego OlehPereasław, Dawid Hre-

horowic i Wasilk.o Rościsławic Przemyśl i Trembowlę. Na

zasadzie takiej uchwały zawarli między sobą przymierze, i obostrzyli przy

sięgą, że któryby przeciw niemu wykroczył, za wspólnego uważany będzie

nieprzyjaciela. Rycerstwo Ruskie dowiedziawszy się z wielką radością, że

książęta w tak zgodne i sprawiedliwe weszli z sobą związki, powracało do

domu, ale szatan natychmiast wzniecił między temiż książęty nowych zarze

wie niezgód. Światopełk bowiem książę Kijowski mając w podejrzeniu

Wasilka Rościsławic a, spiknął się przeciw niemu z Dawidem H r e h o-

ro wicem, i przybyłego w najlepszej wierze do Kijowa znienacka uwięzić

kazał, a gdy się długo nasłańcom Światopełkowyra opierał, zaprowadzo

nego do Z win i grodu na oba oczy oślepił, w przekonaniu, że dopóki Wa

silko zdrów był i cały, ani on ani synowie jego nie mogli spokojnie dzier

żyć Kijowa. Włodzimierz boleśnie opłakiwał nieszczęście brata, twier

dząc, że nigdy u Rusinów tak straszliwej nie popełniono zbrodni. Nakoniec

zmówiwszy się z Dawidem i Olehem Światosławicem, wyprawił do

Światopełka książęcia Kijowskiego poselstwo z teni oświadczeniem:

„Nie wątpimy, że sam uznajesz, jak wielką i sromotną popełniłeś zbrodnię,

„pozbawiając wzroku brata naszego i twojego razem Wasilka; który cho

ciażby był największej przeciw tobie dopuścił się winy, bylibyśmy go prze

konanego o występek pociągnęli do odpowiedzi i zadosyćuczynienia." On

zmyśliwszy powód fałszywy na swoje usprawiedliwienie, twierdził, że mu z pe

wnych i niewątpliwych źródeł było wiadomo, iż Wasilko na życie jego

i opanowanie Kijowskiego księstwa czynił zamachy. Ta odpowiedź więcej

oburzyła niż zaspokoiła Włodzimierza. Ole ha i Dawida; ruszyli zatóm
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z wojskami swemi przeciw Światopełkowi i ciągnęli pod Kijów. Nie

byłby doczekiwał ich przyjścia Światopełk, strwożony zwłaszcza zgryzo

tami sumienia i już zamyślający uciekać" do P o ł o w c ó w , gdyby mu nie byli

dodali otuchy metropolita i znakemitsi Ki jo wianie; którzy wyszedłszy

przeciw Włodzimierzowi, Dawidowi i Olehowi książętom i ich woj

sku, błagali pokornie, aby złożyli oręż, a przebaczyli Światopełkowi

i Dawidowi, i zaniechali własnej krwi rozlewu. Wzruszeni i zniewoleni

książęta ich pokornemi prośbami, zawierają na nowo przymierze z Swiato-

pełkiem i z wojskiem odstępują. Ale Dawid Hreho rowie, nie prze

stawszy na oślepieniu W a s i 1 k a , zamierzył opanować" jego księstwo ; gdy się

jednak dowiedział, że Wołodar brat Wasilka czynił nań zasadzki, chcąc

go złowić gdyby się był podsunął, schronił się do Buska, gdzie niebawem

od książęcia Wołodar a oblężony został. Wyrzucał mu Wołodar, iż do

puściwszy się zbrodni przeciw swemu bratu, nie uczuł w duszy słusznej skru

chy, lecz nową jeszcze zamierzał zbrodnię; a lubo Dawid całą winę zwalał

na Światopełk a, pogroził mu zemstą, jeżeli brata jego Wasilka, któ

rego oślepił, z więzów nie uwolni. Przystał na to Dawid, i uwolniwszy

Wasilka pojednał się z Włodzimierzem. Osiadł zate"m W a s i 1 k o

w Trembowli, a D a av i d udał się do Włodzimierza. Atoli zaraz

z wiosną ruszył Wołodar z bratem swoim ślepym Wasilkiem do ziemi

Wołyńskiej przeciw Dawidowi, a zdobywszy i spaliwszy zamek W s z e-

wołos, za zbrodnię popełnioną na Wasilku wielką liczbę ludu okrutnie

wymordowali. Odprowadzili potóra wojsko pod zamek Włodzimierz, a

obiegłszy go posłali do Włodzimierzan z oświadczeniem, że oszczędzą

niewinnego ludu i odstąpią od oblężenia, jeżeli im Wasilka i Łazarza

wydadzą. Gdy oblężeńcy warunek ten przyjęli i wypełnili, Dawid i Wa

si lko zaniechali oblężenia, a Wasilka i Łazarza powieszonych wysoko,

wypuszczonemi gęsto strzałami stracili, za to, iż mieli być sprawcami ośle

pienia Wasilka. Światopełk zaś książę Kijowski, chcąc się pomścić

na Dawidzie, który go oskarżył przed Wołodarem, Ole hem i Dawi

dem książęty o pozbawienie wzroku Wasilka, udał się do Brześcia,

i od rycerstwa i panów Polskich stojących załogą w Brześciu żądał

pomocy przeciw D a w i d o w i. Ci zrobiwszy mu dobrą nadzieję, zatrzymali go

przy sobie w Brześciu, a tymczasem posłali do Władysława książę

cia Polskiego z zapytaniem, coby czynić mieli. Aliści książę Dawid,

przeciwnik Światopełka, chcąc go uprzedzić w pozyskaniu wsparcia P o-

laków, pospieszył jak mógł najprędzej do Władysława książęcia Pol

skiego, a złożywszy mu w darze znaczną ilość złota, błagał pokornie, aby

mu książę Władysław i Polacy użyczyli pomocy przeciw Światopeł

kowi. Władysław książę Polski, wahający się i wątpliwy, komuby
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z dwóch spór wiodących przeciwników udzielić miał posiłków, zebrawszy czoło

rycerstwa pociągnął pod Brześć, wiodąc z sobą książęcia Dawida,

w nadziei, że go pogodzi z książęciem Światopełkie m. Stał tymczasem

Światopełk w zamku Brzeskim, kiedy Władysław książę Pol

ski, zatrzymawszy się z wojskiem u rzeki Bugu, usiłował skłonić do zgody

Światopełka z Dawidem przez układy w tajemnych prowadzone roz

mowach. Czego gdy dokonać nie mógł (wrzała bowiem w zjątrzonym umyśle

Światopełka nieubłagana ku Dawidowi nienawiść), uczczony wielkiemi

od Światopełka podarkami wrócił do Polski, nie chcąc żadnemu

z spierających się książąt udzielić pomocy. Niebawem więc Światopełk

Dawida *w zamku Włodzimierskim oblegać i dobywać zaczął. Ten

lubo oblężenie przez siedm tygodni wytrzymał, spodziewając się nadejścia po

siłków od Władysława książęcia Polskiego, w końcu jednak poddał

Światopełkowi zamek, a sam schronił się do Władysława książęcia

Polskiego, który go łaskawie przyjął i podejmował. Zdobywszy Świa

topełk książę Kijowski zamek Włodzimierski, poprowadził wojsko

przeciw Wołodarowi i Wasilkowi, którzy też nie zwlekali walki,

lecz sprawiwszy swoje hufce, postanowili spotkać się z nim co prędzej. Gdy

z obojej strony wojska wystąpiły do boju, W a s i 1 k o wyprawił posłów do

Światopełka z teini słowy: „Czy nie dosyć ci na tem, żeś mnie wzroku

„pozbawił, chciałbyś jeszcze duszę rai wydrzeć z ciała ?" Nie dał na to Świa

topełk żadnej odpowiedzi ; zwarły się zatem obadwa wojska, a po zaciętej

walce, w której wiele ludu z obojej strony poległo^ Wasilkowi i Woło

darowi dostało się zwycięztwo. Światopełk z dwoma synami swerai,

tudzież synami książęcia Jaropełka, Światosławem synem Dawida

Światosławica i innóm rycerstwem, które go w boju najdzielniej wspie

rało, pospieszył do Włodzimierza, dokąd go już W o ł o d a r i W a-

s i 1 k o z swćm wojskiem nie ścigali, obawiając się zasadzek. Zostawiwszy

potem Mścisława, syna z pobocznego łoża, w Włodzimierzu, wysłał

Jarosława drugiego syna do W ę g i e r, z żądaniem pomocy przeciw W o-

łodarowi i Wasilkowi, sam zaś udał się do Kijowa, aby nowe

zgromadzić siły. K o 1 o m a n książę Węgierski, ujęty prośbami i obie

tnicami Jarosława, syna Światopełka, przybył w ośm tysięcy wojska,

mając z sobą dwóch biskupów ; a stanąwszy obozem nad rzeką Wiar, po

czął oblegać i zdobywać zamek Przemyski, do którego się W o ł o d a r

był schronił. Pod tenże sam czas Dawid wróciwszy z Polski od książę

cia Władysława, u którego z żoną i rodziną dotąd gościł, i zostawiwszy

żonę u Wołodara w Przemyślu, udał się do P o 1 o w c ó w , celem

wyjednania u nich przeciw Światopełkowi posiłków, których mu Po-

J. Dlugoiz. Dzieje Polski. K». IV. 48
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lacy odmówili. Szczęśliwym zdarzeniem napotkał w drodze oddział Połow

ców pod wodzem B o n i a k i e m , poprowadził ich zatóm na pomoc W o ł o-

darowi i zamkniętym od Węgrów oblężeńcom w Przemyślu. Stanąw

szy obozem niedaleko Przemyśla Boniak wódz Połowców, wstał o

północy i udał się do pobliskich zarośli i lasów, kędy zawył na wilki, a gdy

wilki ozwały się wzajemnem wyciem i zbiegły, Boniak wrócił do swoich

i kazał im chwytać za broń, upewniając ich z pomyślnej wróżby t. j. wycia

wilków o zwycięztwie. Zaraz więc nazajutrz podzielił wojsko swoje na trzy

części, i jednym zastępem uderzył na obóz Węgierski, zostawiwszy resztę

sił w odwodzie. Ten za pierwszóm natarciem, namówiony przez wodza Bo

niak a, udał się zwyciężonym i pierzchnął, a wojsko Węgierskie uwie

rzywszy w jego porażkę, zapędziło się za nim zbyt daleko w pogoni. Wtedy

dopiero Boniak z książętami Ruskie mi i Połowieckie mi i odwodo

wym oddziałem Połowców wpadł z tyłu na W ę g r ó w i pobił ich na głowę.

Wielu z Węgrów poległo lub utonęło w rzece Wiar, inni rozpierzchli się

po lasach i górach, gdzie od Rusinów i Połowców przez dwa dni ści

gani, częścią wyginęli częścią dostali się w niewolą; między nimi jeden bi

skup WTęgierski, nazwiskiem Kupran. z wielu znakomitemi rycerzami

legł zabity. Książę Kol oman uszedł niebezpieczeństwa, ale cztery tysiące

Węgrów w pierwszym dniu, drugie tyle zginąć miało w następnym. Ru sini

i Połowcy zdobyli obóz Węgierski; Jarosław syn Światopełka

z małym pocztem umknąwszy schronił się do Polaków stojących w Brze

ściu, gdy między Węgrami nie sądził się wówczas bezpiecznym. Książę

zaś Dawid "po tóm zwycięztwie nabrawszy otuchy, poszedł odzyskać swój

zamek Włodzimierski i obsaczył go swojóm wojskiem. Tam gdy między

oblegającemi i oblężonemi częste zachodziły utarczki, M ś c i s ł a w syn Świa

topełka, któremu był ojciec obronę zamku Włodzimirskiego powie

rzył, wypuszczając z twierdzy strzałę na nieprzyjaciela, sam ugodzony strzałą

niżej szczęki, zginął. O którego śmierci przez cztery dni tajonej gdy się pią

tego dnia dowiedziano, oblężeńcy postanowili zamek poddać Dawidowi,

i głodem dłużej się już nie niszczyć. Obawiając się jednak, aby Świato-

p e ł k nie karał ich za to surowo, wyprawili do niego gońców z doniesieniem,

w jak wielkióm zostawali niebezpieczeństwie z przyczyny zgonu syna jego

Mści sława i braku potrzebnej żywności, oświadczając, że zamek nieprzy

jaciołom poddadzą, jeżeli im spiesznej nie przyśle pomocy. Światopełk

dowiedziawszy się o ich niebezpieczeństwie, posyła im na odsiecz woje

wodę i wodza swego Pu tatę. Ten przybył z wojskiem pod Włodzi

mierz w towarzystwie Świętosza, syna innego książęcia Dawida, który

zobowiązał się zawiadomić wcześnie Dawida o wszystkióm co się działo

w obozie Światopełka; a stanąwszy z wojskiem blisko zamku, drugiego
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dnia w cichości wszedł do twierdzy i z wielką natarczywością uderzył na woj

sko Dawida spokojnie stojące i nieprzytomne, przełamał je, zdobył zajęte

przezeń stanowiska, i zamek od oblężenia uwolnił. Poczóm ustanowiwszy sta

rostą Bazylego, Putata do Kijowa, Świętosz powrócił do Łucka.

Dawid zaś uciekając przebrał się do Po łowców., od których uzyskał po

siłki, i z Boniakiem wodzem Po łowców obiegł w Łucku Święto-

sza, który swojóm podejściem spowodował jego klęskę. Ten głodem przymu

szony, ustąpiwszy z zamku Łuckiego, udał się do ojca swego do Czer-

niechowa. Dawid i Boniak ruszyli w dalszy pochód celem zdobycia

Włodzimierza; których zbliżeniem się przerażony Bazyli starosta W 1 o-

d z i m i e r s k i , nie czekając ich przyjścia, opuścił zamek i uciekł, a Dawid

z nie wielkim trudem tak Włodzimierski jako i Łucki zamek opa

nował.

Początek zakonu Cystersów.

Zakon Cystersów początek swój wiedzie od Roberta opata i jeg:o

następcy Alberyka, którzy zdają się jakby późniejszymi przetwórcami za

konu Ś. Benedykta, jego bowiem regułę przyjęli, i według niej obrali

sobie żywot ostry i wstrzemięźliwy, porzuciwszy światowość i wszelkie zbytki;

w krótkim czasie zakon ten znakomicie wzrósł i zakwitnął. Trzecim jego

opatem był Stefan, który przyjął Ś. Bernarda z braćmi.

Rok Pański 1005.

Pomorzanie biorą znown zamek Międzyrzecz. Młody książę prosi ojca swego

Władysława, aby go posłał na Pomorzany w celu odzyskania Międzyrzecza

który też wkrótce zdobywa i wielkie o sobie na przyszłość wzbudza nadzieje.

Młody książę Bolesław, przećwiczony już w żołnierce i obeznany

z pierwszemi powinnościami służby wojennej przy Sieciechu wojewodzie

Krakowskim i wodzu rycerstwa Polskiego na wyprawie Morawskiej,

gdy doniesiono, że łotrzyki jakieś Pomorskie, opanowawszy zamek Mię

dzyrzecz leżący ku granicy Saskiej, przyległą okolicę trapili rozbojami

i łupieztwy, prosił ojca swego Władysława książęcia Polskiego, ażeby

go posłał z wojskiem na odzyskanie rzeczonego zamku, nie już jak prostego

towarzysza, ale jako dowódzcę. Długo ojciec nie chciał na to zezwolić, uległ

nakoniec wielokrotnym prośbom i naleganiom, i posłał go na tę wyprawę,

kazał mu jednakże słuchać wodza Sieciecha, aby plochość wiekowi wła
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ściwa nie uniosła go w sprawie, która się rozstrzygała orężem. Gdy rycerstwo

swą przychylnością wspierało początkowy zawód młodego wodza, Między

rzecz wkrótce oblężony został. Który lubo z przyrodzenia nader był obronny,

bardziej go jeszcze Pomorzanie w nim zamknięci ku odparciu grożącego

zamachu obwarowali. Z rozkazu zatóm Sieciecha, a pod wodzą Bole

sława zagrzewającego rycerstwo, obsadzono zamek wojskiem do koła, zwarto

zasiekami i ogromnemi kłody, podsuniono wreszcie wieże drewniane z kuszami

i taranami, któremi tłukąc nieustannie w ściany zamkowe, zrobiono w kilku

miejscach wyłomy, a w szerzących się coraz więcej obaliskach wielu obrońców

twierdzy ubito albo raniono. Gdy wreszcie w oblegających z każdym dniem

wzrastała nadzieja zdobycia zamku, w oblężonych zaś rozpacz, Pomorzanie

zmuszeni koniecznością i mniej już dbając na własną niesławę, umyślili pod

dać" zamek dobrowolnie. Wysłali zatóm do książęcia Bolesława i wodza

Sieciecha posłów, i ułożyli się w ten sposób, iż Pomorzanom wolno

było wyjść bezpiecznie z końmi, taborami i wszelakim sprzętem wojennym.

Po odzyskaniu zamku Międzyrzecza i uspokojeniu całej okolicy, wrócił

z wojskiem książę Bolesław, przyjęty radośnie od ojca Władysława,

który podziwiał w synu tak wzniosłe i godne męża przymioty. Miłując go

bowiem serdecznie, uwielbiał w młodzieńcu rozwijający się geniusz bohatera,

i często o tóm rozmyślał, czego kiedyś przy takich zdolnościach mógł doka-

zać. Jakoż świeciły już wcześnie w Bolesławie te wielkie umysłu dary,

któremi później odznaczył się w sprawach wojennych, zasłynąwszy rzadką

w sztuce rycerskiej biegłością, sprawnością i przemysłem. I już w owym

wieku uważano, jak żywym był i ognistym, jak umysł jego pełen wspania

łości ubiegał się za tóm wszystkióm, co było ślachetnóm i wzniosłam. Wzra

stały z wiekiem siły, i krzepił się w Bolesławie duch wojenny, zapał do

spraw rycerskich i innych chwalebnych czynów.

Po zejściu Ś. Władysława króla Węgierskiego, Koloman syn Gejzy, porzuciwszy

biskupstwo Waradyńskie, wstępuje na stolicę królewską..

Dnia dwudziestego dziewiątego Lipca umarł Ś. Władysław król Wę

gierski, który w Węgrzech lat ośmnaście sprawiedliwie i nader świąto

bliwie panował i wielu dzieł pobożnych i cnotliwych dokonał. On przyłączył

do Węgier dwa królestwa, Dalmackie i Kroackie, które dwoistóm

prawem spadły nań dziedzicznie. Ostatni bowiem ich król Z ar o mar, kre

wny i powinowaty Władysława, zszedłszy bezpotomnie, odkażał rzeczone

kraje Ś. Wł adysławowi dziedziczną spuścizną. Nadto rodzona siostra

Ś. Władysława, żona Zaromara, która po zejściu męża zarządzała temi
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królestwy, zapisała je przy śmierci swojemu bratu. Pochowano króla Wła

dysława w kościele Waradyńskim z wielką okazałością, a w jego miej

sce obrany został Koloman, syn króla Gejzy, po zrzeczeniu się biskup

stwa Waradyńskiego, na które był wyświęcony. Gdy bowiem Ś. Wła

dysław nie zostawił żadnego potomstwa, a inni bracia jego pomarli, za

uzyskanóni od papieża rozgrzeszeniem Koloman objął rządy.

Kok Pański lOOO.

Wrocław, od Polskich zbiegów opanowany, starosta zamkowy wydaje mnichowi

Zbigniewowi.

Na Władysława książęcia Polskiego, który dotychczas panował

szczęśliwie, kwitnąc rozrodzonóm potomstwem, życiem długióm i potęgą, a

słynąc wielką liczbą rycerstwa i świetnemi w bojach zwycięztwy, niespodzie

wane spadło nieszczęście. Miał on syna spłodzonego z nałożnicy, wprzódy

jeszcze, nim mu Judyta porodziła prawego syna Bolesława. Dano mu

imię Zbigniew, które znaczyło unikającego gniewu, przeto iż księżna Ju

dyta, oburzona występkiem i wszetecznością męża, gniewała się na nałożnicę

i jej potomstwo : dla uniknienia zatóm słusznego gniewu macochy, chował się

w ustroniu i w tajemnicy. Po śmierci księżny Judyty oddano go do Kra

kowa na nauki, w których gdy nieco postąpił, już-to dla pokrycia hańby

nieprawego urodzenia, już dla usunięcia go od wspólności dziedzictwa ojcow

skiego z prawym synem Bolesławem, zawieziono go do Saxonii, po-

strzyżono na mnicha i oddano do klasztoru, aby wydalony za granicę i za

kryty szatą zakonną oszczędził ojcu niesławy, a po śmierci jego nie zawadzał

i nie bróździł prawemu następcy Bolesławowi w odziedziczeniu królestwa.

Było nadto w Czechach wielu z rycerstwa Polskiego zbiegów i wygnań

ców, bądź za długi albo zbrodnie sądowo skazanych, bądź unikających za

wiści i prześladowania Sieciecha wojewody Krakowskiego, który pod

ów czas u Władysława wielkiej używając wziętości, i górując nad innymi

władzą, rozpierał się dumnie i zuchwale, i wielu z szlachty będących mu na

zawadzie niesprawiedliwemi wyrokami obciążał albo z majątków wyzuwał. Tych

Br ze ty sław książę Czeski nastrajając chytrze na zgubę Polski już-to

namową, już hojnemi upominki, radził im (a nie trudno było podmówić umy

sły rozjątrzone i gniewne) „aby Zbigniewa, syna Władysława ksią-

„ żęcia Polskiego, zamkniętego w klasztorze, nie z własnej woli, ale

„z rozkazu ojca, któremu się nie śmiał sprzeciwie", wyprowadzili na świat,

„i wodzem go swoim obrawszy, przyległą Czechom ziemię Wrocławską

, opanowali", upewniając, że z strony Czechów nie doznają żadnej prze
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szkody, ale owszem wierną i skuteczną w swych zamysłach pomoc mieć będą.

Ułudzeni owi zbiegowie i wygnańcy chytrą i pozorną radą Brzety sława,

pochodzącą z zawiści jego ku Polakom, a niemniej zgubną dla samego

doradcy (mniemał bowiem Brzety sław, że nie zdoła inaczej pomścić się

na Polakach, jak zapaleniem u nich wojny domowej) chwycili się tej rady

z ufnością. A pospieszywszy do klasztoru, w którym Zbigniew mieszkał,

uprowadzili go z klauzury, mimo sprzeciwiania się mnichów, i jak Brzety-

sław radził, ruszyli do Wrocławia. Zarządzał wtedy grodem i ziemią

Wrocławską z ramienia książęcia Władysława starosta (co mes) na

zwiskiem Magnus z załogą rycerstwa: mąż rodem i zacnością między Po

lakami znakomity, ale porywczy i namiętny. Żywił on w sercu zawziętą

niechęć przeciw wojewodzie Sieciechowi, z przyczyny sporów i zatargów,

które z dawna między nimi tlały. Ślą więc do niego owi zbiegowie i wy

gnańcy, już z Zbigniewem połączeni, posłów, z stosowną do okoliczności

odezwą w tych słowach: „Wiemy starosto Magnusie, że rodu znakoini-

„tością i cnót zacnych ozdobą znacznie przewyższasz Sieciecha, i że wiele

„bez winy wycierpiałeś od tego człowieka, który i naszej sprawcą jest nędzy

„i tułaczki, a więcej jeszcze czeka cię prześladowania, jeżeli sobie i nam,

„i całemu narodowi Polskiemu, tylu krzywdami i tak ciężką od Siecie

cha uciśnionemu przemocą, nie zaradzisz. Mamy między sobą syna książę

cego Zbigniewa,- i tego kraju którym zarządzasz, i innych ziem Pol

eski, po ojcu już sędziwym i dogorywającym suchotniku dziedzica i następcę.

„Tego wraz z nami racz, prosimy, przyjąć do zamku, i użyczyć nam twej

„opieki, abyśmy nie postarzeli się na tern wygnaniu, albo w rozpaczy, gdyby

„nas nie przyjęto, nie chwycili się ostatecznych środków, z hańbą własnego

„rodu i ojczyzny. A jeżeli cię nasza nie wzrusza niedola, miej litość przy

najmniej nad losem książęcia Zbigniewa, który także za sprawą Sie

ciecha wtrącony do klasztoru, nie mniej od nas cierpi i zelżywe ponosi

„wygnanie. Jeżeli go teraz w początkowym zawodzie wesprzesz, możesz z jego

„łaski zostać wywyższonym, i przodkować między starszyzną. A i Siecie

cha, którego słusznie masz w nienawiści, nie inaczej zdołasz ukrócić i ode-

„przeć jego złośliwe a codzień wzrastające na poczciwych ludzi zamachy, jak

„tylko przez przyjęcie razem z nami Zbigniewa." Takie odebrawszy po

selstwo od zbiegów i wygnańców, między którymi wielu było bliskiemi z nim

połączonych związkami, Magnus starosta Wrocławski długo namyślał

się i wahał, co miał uczynić: z jednej strony podżegała go nadzieja i żądza

zemsty, z drugiej wstrzymywała wierność i uczciwość. W tej zatem wewnętrz

nej walce wezwał na radę znakomitszych panów ziemi Wrocławskiej,

dla zasiągnienia ich zdania. Mieli oni także własne urazy do Sieciecha,

i pragnęli wielce zachwiać obecny stan rzeczy; obawiali się nadto f aby
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Zbigniew z wychodniami i wygnańcami nie użył przeciw nim gwałtu i prze

mocy : uchwalili zatóm jednozgodnie przyjąć go do zamku z całą rzeszą jego

zwolenników, pod przysięgą jednak że przeciw ojcu i ojczyźnie żadnego nie

poważą się zamachu. Taką uchwalą spowodowany starosta Magnus, mąż

z inąd niepokalanej wierności i poczciwości, i wielu zacnemi przymiotami ozdo

biony, częścią własne, częścią, ojczyzny mając dobro na względzie, wpuścił

Zbigniewa do miasta wraz z zbiegami i wygnańcami, przyjął go z nale

żnym książęciu uszanowaniem, i w zamku Wrocławskim umieścił, a mi

mo skąpstwa, o które go obwiniano, jemu i wszystkim wraz przybyłym hoj

nie dostarczał żywności : tak dalece nierozważną uniósł się zawiścią przeciw

Sieciechowi.

Władysław książę Polski wyprawia posła do Wrocławia, z naganą, że Zbignie

wa i zbiegów Polskich do miasta i zamku wpaścili.

Skoro o tóm przyjęciu Zbigniewa przez Magnusa starostę Wro

cławskiego dowiedział się książę Władysław, wielce się nań rozżalił,

za ciężką w obec narodu uważając sobie zniewagę, że mu przychodziło wojnę

toczyć domową z synem nieprawym i hałastrą zbiegów i wygnańców, połą

czonych z jego nieprzyjaciółmi Czechami. Ale skorszy nierównie zawrzał

gniew w sercu Sieciecha wojewody Krakowskiego, który wiedział do

brze, iż ów rokosz Wrocławski powstał z zawiści i mściwości ku niemu

wielu obywateli, bądź zbiegłych z ojczyzny, bądź wywołanych. Obawiał on się

za swoje sprawy niecne, już dokonane i nadal zamierzone, przy wzrastającej

słusznie przeciw niemu niechęci, obszerniejszego zamachu i upadku swojej wła

dzy. Śle więc do Wrocławia od książęcia Władysława posła, aby zgro

mił przeniewierstwo starosty Magnusa, szlachty i panów Wrocławskich,

że ważyli się przyjąć do zamku Zbigniewa, zbiegów i wygnańców, a na

wzajem żeby usprawiedliwił Sieciecha. Ten zabrawszy głos w obec liczne

go zgromadzenia Wrocławian, mówił: „Dziwi się książę Władysław,

„a bardziej jeszcze ubolewa, żeście nieprzyjaciół jego, to jest syna Zbignie

wa zasłanego do obcej ziemi, tudzież zbiegów i wygnańców, za jego niemal

„sprawy potępionych, przyjęli do swego miasta i zamku, nie opowiedziawszy

„się swemu prawemu i dziedzicznemu panu, któregoście odstąpili dla połącze

nia się z występnemi. Chce tedy wiedzieć książę i zapytuje, jako ma was

„uważać? czy za buntowników i zdrajców ojczyzny, spiknionych na jej zgubę

„z jawnemi nieprzyjaciółmi Czechami, czy za wiernych i przychylnych pod

danych?" Odpowiedział poselstwu książęcemu Magnus starosta W r o c ł a w-

ski: „że nie z zuchwalstwa ani w zamiarach buntoAvniczych , ani dla wyda-
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„nia zdradziecko ojczyzny w ręce Czechów, których chytrość i nienawiść"

„ku narodowi Polskiemu jako bliżsi sąsiedzi dobrze znali, ale z słusznych

„pobudek przyjęli do swego społeczeństwa i miasta Zbigniewa, pobocznego

„syna książęcia, a z nim wychodźców i wygnańców Polskich; nie iżby po

„nieprzyjacielsku knowali przeciw książęciu i ojczyźnie zamachy, ale żeby

„w powszechnej nawałności, którą wzburzył Sieciech, nie byli zmuszeni

„z ohydą kraju i imienia Polskiego żebrać wsparcia u obcych; że nie wy-

„lamują się bynajmniej z wierności i posłuszeństwa swemu książęciu Wła

dysławowi i synowi jego przesławnemu Bolesławowi; lecz nie mogą

„dłużej znosić pychy i przewrotności Sieciecha, który nieprawością swoją

„czyni zakałę rządom i sprawom swego książęcia, i nadal lękać się każe swe-

„go gorszącego wpływu." Chciał poseł książęcy, jak mu rozkazano, obszerne-

mi słowy uniewinniać sprawy Sieciecha, ale lud z nienawiści ku niemu

taką uniósł się zapalczywością, że byłby onego posła ubił na miejscu, bo już

porwał się do kamieni, gdyby starosta Magnus z znakomitszemi panami nie

byli się za nim wstawili.

Władysław książę Polski karci zuchwalstwo zbiegów, a wodza ich Zbigniewa,

swego pobocznego syna, chwyta i osadza w więzieniu.

Gdy za powrotem z Wrocławia oznajmił poseł książęciu rzecz całą,

jakiego doznał obejścia i jaką dał odpowiedź starosta Magnus, panowie i

pospólstwo; Władysław, lubo obciążony już laty, trudami wojennemi i do-

mowemi złamany, zachowujący jednak w słabćm ciele umysł ezerstwy i silny,

uznawszy, iż nie należało bynajmniej tracić czasu, wziął się natychmiast do

oręża, i powołał rycerstwo na wyprawę, aby szerzące się coraz więcej powsta

nie wygnańców i zbiegów stanowczym ciosem potłuraić. Zostawiwszy potćni

syna Bolesława w Krakowie, wyruszył do Wrocławia. Wszystkie

w okolicy tego miasta zamki i warownie i ich załogi pospieszyły zaraz na

wyścigi z oświadczeniem książęciu swemu Władysławowi wierności i po

słuszeństwa. A gdy książę zbliżał się do Wrocławia, wyszedł przeciw

niemu biskup Wrocławski Żyrosław na czele całego duchowieństwa,

urzędników i zebranego tłumu wszystkich stanów, witając go jako prawego

książęcia, dziedzica i pana, i z uczciwością należną wprowadził do miasta.

Otwarto razem i bramy zamku, który zajmował starosta Magnus; zaczem

wszedł do niego książę Władysław z całóm rycerstwem swojćm, od tegoż

starosty przyjęty z największą czcią i pokorą. Zbigniew i połączeni z nim

zbiegowie i wygnańcy, obawiając się nie tak Władysława książęcia, któ

rego znali łaskawe i skłonne do litości serce, jako raczej srogości i zemsty
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Sieciecha, widząc się przyton opuszczoneini od wszystkich, nawet od sta

rosty Magnusa, uciekli nazajutrz do miasta Kruszwicy, zaludnionego

w ów czas wielką liczbą obywateli i gminu, i zamek wraz z miastem opano

wali. Władysław książę, naganiwszy łagodnie M a g n u s a starostę, szlachtę

i obywateli Wrocławskich, że bez jego zezwolenia wpuścili do miasta

Zbigniewa, wychodźców i wygnańców, odebrał Magnusowi za karę rząd

miasta i ziemi Wrocławskiej, a poruczył je w straż i dozór synowi swe

mu Bolesławowi i jego ochmistrzowi Wojsławowi. Sam zaś krótko

w Wrocławiu zabawiwszy, zabrał wojsko i ruszył spiesznym pochodem do

Kruszwicy celem uskromienia buntowników. Tymczasem Zbigniew ścią

gnął na pomoc Pomorzan, którzy jako zawsze książęciu Władysławo

wi nienawistni, a przytóm pełni przekonania, że ta sprawa zarazem ich do

tykała, nie tylko sami pospieszyli, ale nadto Prusaków i innych pogan

sprowadzili do Kruszwicy. Zaufany Zbigniew w tak mnogiej zgrai, która

wojsku jego ojca liczbą niemal wyrównywała, pewne sobie nad nim rokował

zwycięztwo. Zaczem bez żadnej zwłoki, z siedmią hufcami wychodźców i zbie

gów, i połączonemi tłumy Pomorzan i Prusaków, wyszedł przeciwko oj

cu, i nad jeziorem G o p ł e m w bliskości miasta Kruszwicy bitwę stoczył.

Z wielką zaciętością zbiegowie owi i wygnańcy dobijali się zwycięztwa; tyle

więc krwi w tej walce wytoczono, że zarumienione nią jezioro i ciałami po

ległych zarażone, ani wody do picia, ani ryb do jedzenia zdatnych przez długi

czas dostarczać" nie mogło. Z wojska książęcia Władysława niewielu było

zabitych , a znaczna liczba rannych ; w Zbigniewa zaś wojsku sprawiona

rzeź okropna, która je wytępiła prawie do szczętu. Sam Zbigniew z małą

garstką niedobitków uciekł do zamku Kruszwickiego, gdzie poimany do

stał się żywcem w ręce ojca, miasto zaś Kruszwica za sprzyjanie Zbi

gniewowi oddane na łup żołnierstwu. Od tego czasu to miasto obrane z bo

gactw i ozdób, nic prócz imienia z dawnej świetności nie zachowało. Z Kru

szwicy książę Władysław udał się do Mazowsza; Zbigniewa syna

osadziwszy w zamku w więzieniu, oddał pod straż wojewody Krakowskie

go Sieciecha, a to za zdaniem wielu panów radnych, którzy w ten spo

sób zapobiedz chcieli , ażeby najpodlejszy i najgorszych obyczajów wyrodek nie

bratał się z prawym synem monarchy. Wielce bowiem miłował ojciec Bole

sława, nie mniej kochali go wszyscy znakomitsi panowie i dostojnicy, prze

widując, że w swoim czasie wielkim będzie i sławnym w ojczyźnie i u obcych

narodów mężem. Jakoż przy niezwykłej żywości umysłu, zalecał on się siłą

i czerstwością ciała; wytrwały na zimno równie jak na skwary, pochopny do

wojny czy-to zaczepnej czy odpornej, i pogardzający śmiercią, śmiało nadsta

wiał żywot, narażając się na ciosy i blizny.

J. Długosz. Diieje Polaki. Kr. TV. 49
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Brietysław książę Czeski najeżdża Polskę, bierze przemocą zamek Bardo, a inny

wystawia i daje mu nazwisko Kamieńca. Wróciwszy potem do krajn, wypędza

z Czech rodzinę Bawitów, za to, iż Polakom zawsze sprzyjała.

Brzetysław książę Czeski, korzystając z sposobnej pory, jako był

przyrzekł wychodniom i wygnańcom Polskim, ruszył zbrojno ku ziemi

Wrocławskiej, i wtedy właśnie, gdy pod Kruszwicą toczyła się wal

ka między ojcem i synem, najechawszy część królestwa Polskiego leżącą

nad rzeką Neissą, łupił włości i palił; zamek tudzież Bardo na brzegu

N i s s y położony, i żadną nie opatrzony załogą, opanował i ogniem zniszczył.

Upatrzywszy zaś poniżej nad tąż rzeką Neissą skałę ze wszech stron prze

paścistą i nakształt wieży sterczącą, która u podnóża szersza, ku wierzchoł

kowi coraz więcej się zwężafta, przedstawiając jakby grodziec ręką przyrody

zbudowany, umocnił ją lepiej jeszcze ostrokołami, i wystawił na niej zamek,

nazwany Kamieńcem, dlatego że na kamiennej stanął posadzie, które na

zwisko po dziś dzień zachowuje. A umieściwszy w nim załogę, wrócił do

Czech. Oddał później ten zamek Polakom przez szacunek dla Bolesła

wa, syna Władysława książęcia Polskiego. Miejsce to sławne jest

licznóm zgromadzeniem mnichów zakonu Ś. Benedykta, których tam Bo

lesław Wysoki, książę Wrocławski, Lignicki i Głogowski, pier

wszy założyciel klasztoru, dla chwały Bożej osadził, i nadaniem obszernych

posiadłości, miasteczek, wsi i folwarków, hojnie uposażył. Powróciwszy Brze

tysław do Czech, wygnał z kraju Mączynę i Kojatę, z rodu Wer-

szowców (Urszovicenses), którzy u Polaków Rawitami się

zowią, obwinionych, jakoby przeciw Czechom zawsze Polakom służyli, a

zwłaszcza w ostatniej wojnie, którą prowadził z Władysławem książęciem

Polskim, skrycie im sprzyjali, i zamiary jego zdradziecko Polakom wy

jawili. Zabrał im nadto wszystkie majątki ruchome i nieruchome, i do skar

bu książęcego przydzielił. Ci gdy ze wszystkiego wyzuci, odarci i nadzy pra

wie do Polski przybyli, Władysław książę Polski przyjął ich łaskawie

i z uprzejmością podejmował, a na opatrzenie ich potrzeb tak im obydwom

jako i ich rodzinie nadał obszerne włości.
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Holi Pański lOBJ.

W ćmie poświęcenia kościoła Gnieźnieńskiego, i wielką, obchodzonego uroczy

stością,, Pomorzanie ubiegają zamek Santok: ale w nocy strwożeni osobliwszem

widziadłem, pierzchają haniebnie i w ucieczce do szczętu wytępieni giną.

Marcin arcybiskup Gnieźnieński, ubolewający z dawna, że kościół

jego metropolitalny jeszcze po ten czas nie był poświęcony, przeznaczył dzień

pierwszy Maja na tę uroczystość*; którą żeby tóm więcej uświetnić, zaprosił

Władysława książęcia Polskiego, księżnę Zofię, Bolesława syna

książęcego, wszystkich niemal biskupów, panów i dostojników królestwa, aby

ją obecnością swoją zaszczycili. Pomorzanio, doświadczywszy tylekroć, że

jawneini siłami niczego dokazać nie mogli, z zwykłą sobie chytrością posta

nowili korzystać z pory, nad którą sposobniejsza nigdyby się może nie wy

darzyła, i w przeddzień poświęcenia kościoła, kiedy wiedzieli iż książę Wła

dysław i wszyscy prawie panowie Polscy zajęci byli uroczystością, pokusili

się o opanowanie zamku Santoka. Już bowiem wielu Polaków w nim za

mieszkałych przekupiwszy pieniędzmi, skłonili do poddania twierdzy w dniu

na to przeznaczonym. O późnej więc nocy, cicho i w milczeniu podstąpili pod

zamek, a za umówionym znakiem, przy pomocy onych zdrajców, po spuszczo

nych linach dostali się do twierdzy. Aliżci gdy się radują żo już zamek mają

w swej mocy, i chcą posuwać się dalej w głąb twierdzy, aby imać straże

zdradzone przez swych towarzyszów, z nagła strach ich zdjął okropny, tak iż

wszyscy niemal skamienieli. Ukazał im się bowiem rycerz na białym koniu,

mający w prawej ręce miecz, którym wywijał, grożąc pewnym ciosem każde

mu, który przed nim nie ustępował. Rozpierzchnęli się zatem przelękli Po

morzanie, błądząc w pomroce i utykając po nieznanych zakątkach, kędy

którego przygoda niosła przed dosięgającym jego karku mieczem: każdemu

bowiem zdawało się, że ów rycerz na niego osobiście nacierał. Rozruch i zgiełk

sprawiony przez uciekających zbudził nawet drzymiących rycerzy straży zam

kowej, którzy sami ledwo ochłonąwszy ze strachu, poczęli ścigać nieprzyjaciół

spłoszonych onóm widmem cudownóm, i większą część trupem położyli, resztę

poimali w niewolą. Ocalenie wtedy zamku i życia zagrożonego takiem niebez

pieczeństwem przypisywali słusznie Boskiej opatrzności za przyczyną Ś. Woj

ciecha biskupa i męczennika. I on-to miał być owym jeźdźcem na białym

koniu, który spłoszył Pomorzan wdzierających się do zamku, jak z nie

wątpliwych znamion mogli się domyślać. Odprawili zatem nabożeństwo ku czci

i chwale tego Świętego, składając mu korne dzięki za ocalenie im życia i

zamku, i głosili przed światem wielkie jego zasługi u Boga, za którego ła
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ską użyczył w owej nocy tak zbawiennej dla Polaków i skutecznej opieki

kościołowi poświęconemu jego imieniu.

Władysław książę Polski Zbigniewa z więzów uwalnia, i za życia obu synom

dziedzictwa wyznacza.

Po odbytej uroczystości poświęcenia kościoła, Władysław książę Pol

ski, za wstawieniem się i usilnemi prośbami Marcina biskupa Gnieźnień

skiego, tudzież wszystkich biskupów i panów Polskich, którzy temu

obrządkowi byli przytomni, Zbigniewa przyrzekającego, że ojcu będzie od

tąd wiernym i uległym, uwolnił z więzienia, i obydwóch synów, dawszy im

liczne wojsko, wysłał na Pomorze. Lecz gdy ci, z powodu wszczętych mię

dzy nimi sporów o pierwszeństwo i władzę, nic ważnego nie zdziaławszy do

domu wrócili, ojciec, zmartwiony tą gorszącą braci niezgodą, obawiając się,

aby po jego śmierci do większych swarów nie przyszło, podzielił między nich

królestwo Polskie w ten sposób, że Bolesławowi jako prawemu synowi

przeznaczył ziemię K r a k o w s k ą , Wrocławską, Sandomierską, Sie

radz k ą , i co przedniejszą spuściznę ; Zbigniewowi zaś Pomorze, część

Wielkiej Polski, Łęczycę, Kujawy i Mazowsze; rząd wszakże

nad temi wszystkiemi powiatami, i dochody z nich czerpane, zatrzymał przy

sobie aż do śmierci , po której dopiero miał każdy z synów bez sprzeczki objąć

przeznaczoną sobie dzielnicę.

Książęta Ruscy z Świętopełkiem ksiąięciem Kijowskim zawierają, pokój i zgodę.

Włodzimierz, Dawid i Oleh, książęta Rusi, zamierzywszy na

jechać i złupić księstwo Kijowskie, wyprowadzili swoje wojska do boju;

które gdy pod Horodcem stanęły obozem, zaszedł im drogę Światopelk

książę Kijowski, i postanowił z odwagą spróbować szczęścia. Za pośredni

ctwem atoli przedniejszych panów, ułożono wzajemną między książętami zgo

dę, poczem każdy do swego kraju wrócił spokojnie.

Czwartego dnia Października ukazała się na zachodniej nieba stronie ko

meta z miotłą ognistą. Nadzwyczajne powodzie przeszkodziły zasiewom jesien

nym, zkąd powszechny nastąpił nieurodzaj.
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Po Baptyście biskupie Włocławskim wstępuje na stolicę Paulin.

Baptysta I, biskup Kruszwicki czyli Włocławski, po pię

tnastoletnim zarządzie kościoła Kruszwickiego, umarł, i w tymże ko

ściele pochowany został. W jego miejsce postanowiony od Urbana II papieża

Paulin I, rodem Włoch.

■tok Pański lOSS.

Bolesław i Zbigniew, synowie książęcia Polskiego Władysława, okładają, spisek

przeciw Sieciechowi wojewodzie Krakowskiemu.

Podzieliwszy królestwo Polskie między synów swoich , Bolesława

prawego, i Zbigniewa z pobocznego loża, wrócił książę Władysław do

Mazowsza; ta bowiem okolica z położenia swego zdawała mu się do mie

szkania nad wszystkie inne przyjemniejsza. Tymczasem przybiega spiesznie

goniec z doniesieniem, że Brzetysław książę Czeski zgromadza wojska,

mając zamiar najechać niespodzianie Polskę, a naprzód ziemię W r o c ł a w-

s k ą. O czóm gdy Władysław książę ostrzogł syna swego Bolesława,

zarządzającego z woli ojca Wrocławiem i ziemią okoliczną, polecając mu

zarazem, aby się wziął do broni dla stawienia Czechom odporu; wnet Bo

lesław wykonał rozkaz ojca, i ruszył z wojskiem na granice królestwa.

Ale skoro wojsko postrzegło, że Wojsław ochmistrz ■ książęcy nie znajdo

wał się na wyprawie, zaraz wielkie powstało podejrzenie, a potóm szemrania

między rycerstwem, które nakoniec w głośne wybuchnęły krzyki ; wszczęte do

mysły podejrzliwe każdy z osobna powiększał, wnioskując i rozprawiając: że

nie bez przyczyny Wojsław uchylił się od boku książęcia, i wychowańca

swego w tak niebezpiecznym razie odstąpił; wszyscy przypuszczali jednozgo-

dnie, że porzuciwszy Bolesława przystał do Sieciecha wojewody Kra

kowskiego, i za tych obu zdradą i namową nakazał Władysław wy

prawę przeciw Czechom, u których, jak szpiegowie zeznawali przed Bole

sławem, żadnego nie było poruszenia; chcieli bowiem w ten sposób Sie

ciech z Wojsławem narazić książęcia na śmierć lub poimanie w niewolą.

Nienawidził bowiem Sieciech obu synów książęcych, i stał im po nieprzy-

jacielsku na zdradzie, osobliwie Bolesławowi, którego nadzwyczajna spra

wność we wszystkiem cokolwiek zamierzył, groziła mu kiedyś po śmierci pa

nującego monarchy upadkiem. Nawzajem obaj książęta nie lubili Sieciecha

jako osobistego nieprzyjaciela, który wszystkie prawie zamki i waroA\nie

w dzielnicach królestwa Polskiego im przeznaczonych, za zezwoleniem ksią
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żęcia Władysława częścią sam trzymając, częścią oddając w posiadanie

swoim krewnym albo stronnikom, przemyślał o zgładzeniu obydwóch książąt

i ogarnieniu rządów królestwa, jak o tóm powszechne chodziły pogłoski, czy-

to z nienawiści ku Sieciechowi, czy z przyczyny podejrzeń, które ścią

gnęła jego chytrość i przewrotność; spiknęli się więc obadwaj bracia, Bole

sław i Zbigniew, na zniweczenie jego zamiarów, i przysięgli nawzajem

pomagać sobie wiernie i życzliwie. Zaczóin gdy rycerstwo nie przestawało szem

rać i wyrzekać, że je wraz z Bolesławem powołano do broni, nie dla pro

wadzenia wojny, ale dla wystawienia go na niebezpieczeństwo, uchwalono porzucić

wyprawę i uniknąć zdradziecko wymierzonych ciosów, a do wspólnej rady i po

mocy przyzwać Zbigniewa. Który gdy według umowy natychmiast przybył,

ruszyli obaj książęta spiesznym pochodem do Wrocławia, żeby go Sie

ciech lub jego stronnicy nie ubiegli. Tu zgromadziwszy wszystkich obywateli

miasta i ziemi Wrocławskiej, Bolesław książę przemówił do nich te-

rai słowy: „Do czego zmierza, i jak daleko zapędza się chytra przewrotność

„i pycha Sieciecha wojewody Krakowskiego, nikomu z was jak mnie-

„mam nie tajno. Oto ewladawszy i zupełnie prawie podbiwszy umysł naszego

„ojca, który bądź-to osłabiony wiekiem, bądź obłudą i przebiegami Sieci e-

„cha omamiony, we wszystkióm stał mu się powolnym i uległym, dumne roi

„zamiary, aby po śmierci jego panowanie sobie przywłaszczył, i już tym ce-

„lem wszystkie zamki i warownie w królestwie Polskióm pod swoję zagar

nął zwierzchność i władzę. Nam zaś, czego bez żalu i oburzenia wyrzec nie

„mogę, a mówią to raczej te łzy, które widzicie, wyciśnione boleścią i gory-

„czą (tu książę rzewnie zapłakał), nam obydwom, zrodzonym i wychowanym

„do panowania, zgubę chytrze gotuje, i głowy nasze, jakoby najsroższych wro-

„gów i barbarzyńców, na targ siepaczom wystawia. Ostatnia nadzieja nasza

„w tóin mieście, którego nie dosięgło jeszcze i nie skaziło wszechwładztwo

„Sieciechowe, a na którego prawej i z dawna doświadczonej wierności

„śmiało polegać możemy. Do was się zatóm udajemy, waszej poruczamy się

„wierze i przychylności; zewsząd prawie wygnani, tu chcemy przetrwać burzę

„wznieconą zuchwalstwem Sieciecha, nie śmiejąc powierzyć się żadnej in-

„nej stolicy, z bojaźni uknowanego na życie nasze zamachu. A jeżeli nam,

„dziedzicom królestwa, i wy w tóm mieście nie dozwolicie schronienia, pój-

„dziem w świat na dobrowolne wygnanie, aby ocalić przynajmniej życie, na

„które godzi chytrość i przewrotność Sieciecha." Wzruszyły się wszystkich

serca nad niedolą synów książęcych, i częścią z litości nad młodzieńcami, czę

ścią z nienawiści ku Sieciechowi, takióm zawrzały uniesieniem, że z gło-

śnemi okrzyki poprzysięgli tę wierność i posłuszeństwo, które dotąd winni byli

książęciu Władysławowi, ku nim zwrócić, i poświęcić dla ich dobra.

Prosili zatóm, aby żadnej nie czyniąc zwłoki, wojska, jakie wyprowadzić przy
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stało przeciw Czechom, nowemi jeszcze poczty zwiększywszy, poprowadzili

w to miejsce, kędy ojciec ich przebywał, dla zniweczenia zuchwałych zamy

słów Sieciecha, wprzód nimby Władysław zszedł ze świata.

Gdy się to dzieje w Wrocławiu, przybywa Wojsław ochmistrz Bo

lesława, a nie wiedząc o niczem, żąda wstępu do miasta dla zajęcia się

swym obowiązkiem przy boku książęcia. Nie wpuszczono go atoli z tej przy

czyny, że jako bliski krewny Sieciecha stał się był podejrzanym o kno

wanie z nim spisku na życie Bolesława. Chciał Wojsław oczyścić się

z potwarzy, zarzekając się, że z Sieciechem żadnego nie miał porozumie

nia, i nie zagładę ale raczej dobro i sławę jak największą wychowańca swego

miał na celu : lecz z nienawiści ku Sieciechowi słuchać go nawet nie

chciano, i nie dozwolono mu, mimo jego usiłowania, połączyć się z wojskiem

idącćm do Żarnowca, gdzie książę Władysław, jak wieść niosła, prze

bywał. Bolało wielce Wojsława to podejrzenie o spisek, do którego się

bynajmniej nie poczuwał, utrata zaufania i czci należnej jego zasługom, dla

urojonej zbrodni, która nigdy w myśli jego nie powstała.

Książęta Bolesław i Zbigniew, po wielu sporach i zatargach, wypędzają z kraju

Sieciecha wojewodę Krakowskiego, czemu ojciec Władysław napróżno przeszko

dzić usiłuje.

Zgromadzone wojsko, z Wrocławia ruszywszy do Mazowsza pod

dowództwem Bolesława i Zbigniewa, stanęło obozem pod Żarnowcem,

lichóm miasteczkiem, gdzie książę Władysław z dworem swoim przemie

szkiwał. Zaczęła się rozprawa między ojcem a synami, nie orężem, bo wszy

scy brzydzili się taką zbrodnią, ale wzajemnóm do zgody pośrednictwem. Wie

dzieli , że wszystek spór o to się toczył , aby książę Władysław ojciec

oddalił od siebie wojewodę Krakowskiego Sieciecha, żeby mu odjął

wszystkie zamki i warownie zwierzchnictwu jego poruczone, gdy zlane nań

zbyt hojną ręką dobrodziejstwa podnosiły go w pychę i zuchwałość, ubliżają

cą godności monarchy, a zagrażającą jego synom niebezpieczeństwem i zgubą.

„Nie podnosimy ręki (mówili książęta) przeciw naszemu ojcu, któremu owszem

„chcemy zawzdy publicznie i prywatnie cześć powinną oddawać, ale zamierzy

liśmy tylko ukarać naszego wroga, który nie mogąc nas zgładzić jawnie orę-

„żem, przekupił i nasadził na życie nasze siepaczów. Błagali ojca, żeby obłudy

„i przewrotności Sieciecha, która rzeczpospolitą pochyliła prawie do upad-

„ku, nie ważył więcej nad wierność i przychylność synów i wszystkich zacnych

„obywateli, a straż i dozór zamków poruczył raczej synom, swoim następcom,

„niż Sieciechowi." Do tych sprawiedliwych żądań, za usilną namową bi
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skupów i innych duchownych , którzy dla zagodzenia owego sporu razem się

byli zgromadzili, skłonił się. książę Władysław i postanowił natychmiast

oddalić Sieciecha, zobowiązawszy się nadto przysięgą, że go nigdy do wła

dzy i dostojności, jaką posiadał, nie przywróci. Zaczóm książęta, broń złoży

wszy, udali się do ojca, i z kornóm czołem a należną mu uczciwością wza

jemnie się pojednali. We dwa dni potóm, gdy Sieciech wojewoda ustępował

do zamku, który był sam zbudował i obwarował mocno wałami i okopami,

a od imienia swego Sieciechowem nazwał, spodziewając się, że w nim

może mieszkać bezpiecznie, Bolesław i Zbigniew poszli za nim z licz-

nemi poczty rycerstwa, aby go poimać, a przynajmniej, jeśliby to się nie u-

dało, wypędzić z kraju. Nie chciał tego dopuścić książę Władysław;

aby przeto takowemu zamiarowi synów i wszystkiego rycerstwa przeszkodzić,

a Sieciecha od grożącego zasłonić niebezpieczeństwa, przebrawszy się i zmie

niwszy zupełnie swoję postać, o północy, kiedy mniemano, że spoczywał spo

kojnie w obozie synów i w swoim książęcym namiocie, z trzema tylko zaufa

nymi sługami siadł w łódkę, i Wisłą, która w tych miejscach znaczną już

ma obszerność, popłynął do Sieciecha. Postępek ten książęcia Włady

sława wielce pomieszał Bolesława i jego rycerstwo. Naradzał się Bole

sław, czyli gonić dalej Sieciecha, czyli miał się zatrzymać. Po długióm

wahaniu się, postanowił wreszcie za powszechnóm zdaniem rycerstwa, w dziel

nicach od ojca obu synom naznaczonych poosadzać główne miasta i zamki,

które Bolesław i Zbigniew mając w swóm posiadaniu mniejby już oba

wiali się Sieciecha, gdyby po śmierci ich ojca knować chciał jakie zdra

dzieckie zamiary. Natychmiast więc Bolesław zajął i osadził Kraków,

Sandomierz, Sieradz i inne zamki w dzielnicy swojej. Ale Zbigniew

odpędzony sromotnie od zamku Płockiego, który osadzony był silną woj

ska załogą, już bowiem i książę Władysław do niego był powrócił, nie

śmiał kusić się o inne warownie. Połączywszy potóm swoje wojska Bolesław

i Zbigniew, otaczają miasto i zamek Płocki, domagając się koniecznie

rozłączenia ojca z Sieciechem. Tymczasem przybył do Płocka Marcin

arcybiskup Gnieźnieński, lubo obciążony laty, ale jeszcze czerstwy i przy

tomny starzec, chcąc pośrednictwem swojóm pojednać ojca z synem, aby z o-

nych zatargów domowych straszniejsza dla całego królestwa nie wybuchnęla

burza. Jakoż nakłonił Władysława, że pierwsze przyrzeczenie swoje od

dalenia na zawsze Sieciecha mocniejszóm zobowiązaniem a nawet przysięgą

potwierdził. Uśmierzyły się zatóm z obu stron gniewy i niechęci : a gdy Wła

dysław dotrzymał słowa, wrócił pokój żądany. Książęta wypędzili z kraju

Sieciecha, który na Ruś ustąpił , a Bolesław oddał ojcu pozajmowane

przez siebie miasta i zamki. Natuławszy się ów Sieciech na wygnaniu przez

lat kilka, za łaską dopiero Bolesława, a wstawieniem się biskupów i pa
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nów, odwołanym został z wygnania ; ale nie odzyskał już dawnej potęgi i zna

czenia, jakiego za książęcia Władysława aż do zazdrości innych panów

używał. Pochodził on z rodu Toporczyków, mąż hystrego dowcipu, obro

tny i do wszystkiego sprawny; miał za sobą przewagę licznych braci, kre

wnych i powinowatych, wielkie przytem posiadłości, z łaski książęcia Wła

dysława jemu i jego rodzinie ponadawane. Czy -to pychy własnej, czy

zazdrości cudzej było dziełem, popadł on w podejrzenie, jakoby zmierzał do

przywłaszczenia sobie rządów królestwa. Powszechną zaś jest to zasadą i naj

ważniejszą rękojmią bezpieczeństwa każdej monarchii, ażeby nikogo nie robić

nazbyt wielkim.

Urban II papież składa z stolicy cesarskiej Henryka IV, po którym obrany syn

jego Henryk ojca własnego osadza w więzieniu.

Urban II papież, pragnąc zasłonić kościół od prześladowań, jakie wy

mierzał nań Henryk IV cesarz, wyzuł go z wszelkich zaszczytów i władzy

cesarskiej, zaleciwszy elektorom państwa, aby wybrali na tron syna jego Hen

ryka, wiernego i nader powolnego kościołowi i stolicy Apostolskiej; którzy

gdy według zalecenia papieża dopełnili wyboru, nowo wybrany Henryk, syn

cesarza Henryka, chcąc usunąć zgorszenia, jakich się ojciec jego przeciw

kościołowi dopuszczał, i nadal jeszcze lękać kazał, widząc przytóm, że w obec

żyjącego ojca wybór jego zdawał się wcale śmiesznym, poimał ojca i osadził

w więzieniu.

Swiatopełk książę Kijowski odzyskuje zamek Włodzimierz, a kniaź Dawid ncieka

do Polski i n książęcia Władysława szuka schronienia.

Swiatopełk książę Kijowski, postanowiwszy odzyskać zamek Wło

dzimierz i ziemię Wołyńską przez książęcia Dawida opanowaną, za

raz z wiosny ruszył z wojskiem złożonóm z konnicy i piechoty, i szedł ku

Włodzimierzowi. Zbliżaniem się jego strwożony książę Dawid, gdy i

drużynie swojej, z niestatecznej wiary dobrze sobie znanej, nie wiele ufał,

opuściwszy obóz umknął do Władysława książęcia Polskiego, z żoną

i całym ruchomym dobytkiem. Światopełk zaś opanował zamek Włodzi

mierz; później wielkiego doznał ciosu, straciwszy syna Ś w i a t o s ł a w a , za

bitego od swoich dnia 12 Czerwca.

J. Dlngo-z. Diicjo Polski. K». TV. 50
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Rok Pański 1«MM>.

Bolesław wypędza Pomorzan z zamku Santoka, a Brzetysław książę Czeski, chcąc

uczcić tak rzadkie przymioty dzielności i bohaterstwa w Bolesławie, składa ma

dary znakomite.

Pomorzanie, naród niespokojny, a gotowy zawsze do napaści na

Polskę, aczkolwiek dawniejsze nie powiodły im się wycieczki, nowemi prze

cież poczęli nań godzić' ciosy. Zebrawszy wojska konne i piesze, podstąpili

pod zamek Santok, który naprzód zdradą i przemysłem, a gdy ich nadzieja

zawiodła, jawną siłą i przemocą zdobyć usiłowali. Bezskutecznemi okazały się

obadwa środki, albowiem Santok, uważany niejako za port i wrota królestwa

Polskiego, osadzony był silną rycerstwa załogą, a obok tej obronności

miał jeszcze inne ubezpieczenie w samóm położeniu miejsca. Nie zrażeni je

dnak Pomorzanie takowym niepowodzeniem, wybudowali naprzeciw tego

zamku, (czego im Polacy z swej warowni wzbronić nie zdołali) drugi zamek

z balów dębowych i innych materyałów, jakich im samo miejsce dostarczyło,

i umocnili go wałami i wądołami, a to w takiej bliskości, że w obu zamkach

rozmawiający wzajemnie słyszeć się mogli. Nader wiele obiecywali sobie Po

morzanie z opanowania tak ważnej u Polaków twierdzy, z której snadno

było im w każdym czasie czynić wycieczki i najazdy na P o 1 s k ę. O tak nie

bezpiecznym zamachu dowiedziawszy się książę Władysław, rozkazał Zbi

gniewowi, do którego dzielnicy ta część królestwa należała, aby wziąwszy

się do oręża pospieszył przeciw Pomorzanom, twierdzę nowo przez nich

zbudowaną zburzył, i załodze oblężonej w Santoku czómprędzoj podesłał

posiłki. Wyszedł Zbigniew dla wypełnienia rozkazów ojca z wojskiem

wprawdzie dostatecznym, ale nie sprawił się z taką jak należało gorliwością,

i nic nie dokazawszy powrócił, przez co upadli na sercu oblężeni w Santo

ku, a Pomorzanie hardo głowy podnieśli. Posłyszawszy o tera książę Bo

lesław, prawy syn książęcia Władysława, młodzieniec dzielnego umysłu

i doświadczonej już w bojach odwagi, pobiegł tam acz z małym pocztem, aby

zatrzeć niesławę brata swego, a oblężeńcom Santockim i ojczyźnie spiesznej

udzielić pomocy. Jakoż mimo szczupłe siły wielkich wkrótce dokazał rzeczy.

Gdy bowiem Pomorzanie, widząc tak nieliczne wojsko, wysunęli się prze

ciw niemu, jednćin natarciem pogromił ich i rozproszonych gnał aż do sa-

mych bram twierdzy, tak iż za uciekającemi o mało nie wpadł do zamku.

Potem zburzywszy, a w części podpaliwszy most wystawiony przez Pomorzan,

ścisnął wzajemnie oblężeniem i zatrwożył nieprzyjaciół, którzy niedawno za

mek Polski oblegali. Dzielność tę i zapał Bolesława, nieletniego jeszcze
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młodziana, wielbili sami Pomorzanie, głośno powtarzając, że jemu piasto

wać przystało oręż i zbroję, Zbigniewa zaś gnuśnego i niewieściucha odrzeć

z ozdób rycerskich i postrzydz raczej na mnicha. Z obawy zatem, iżby nie

byli zmuszeni ustąpić z zamku, który świeżo byli zbudowali, podpaliwszy go

w nocy uciekli. Brzetysław książę Czeski, wuj rodzony Bolesława,

słysząc z pociechą o nadzwyczajnej młodzieńca tego waleczności, zaprosił go do

siebie przez wyprawione w tym celu posły, przyjął ze czcią i najczulszą przy

chylnością, a wracającemu oddał wzięty przez siebie zamek Kamieniec,

zbudowany nad rzeką Neissą. A tak Bolesław jedną wyprawą dwóch

pokonał nieprzyjaciół; Pomorzan startych orężem, a Czechów zdumio

nych jego sławą rycerską. Obdarzył nadto Brzetysław siostrzeńca swego

licznemi upominkami, już-to z osobliwszego ku niemu przywiązania, już z u-

wagi na jego piękne przymioty, z których przewidywał, że będzie kiedyś sła

wnym w ojczyźnie i u obcych książęciem. Przy odjeździe; odprowadzając go

daleko, polecał mu stateczną dla siebie, jako wuja, i dla narodu Czeskie

go przychylność, i wyrażał niewątpliwą nadzieję, że mu wzajemnej chęci nie

odmówi. Odpowiedział Bolesław z powagą i uprzejmością; wróciwszy zaś

do Polski, wszystkie podarunki, które był przyjął od wuja Brzety sła

wa, rozdał między rycerstwo.

Fo Stefanie biskupie Płockim wstępuje na stolicę Filip.

Stefan biskup Płocki, przeżywszy na tej stolicy lat jedenaście, umarł;

pochowano go w kościele Płockim. Nastąpił po nim Filip dziekan Pło

cki, szlachcic z rodu Doliwczyków, obrany prawnie przez tajemne gło

sowanie, mąż dojrzałego wieku i rozumu, którego na prośbę Władysława

książęcia i monarchy Polskiego papież Paschalis II potwierdził.

Książęta Ruscy przywołują z Polski Dawida, i wyznaczają mu część własnych

posiadłości i dochodów.

Czterej książęta R u s c y , Światopełk, Dawid, Oleh i Wołodar,

zwoławszy zjazd powszechny na dzień 10 Sierpnia w Wietyczach (Wye-

thicze), złożyli z swemi bojarami radę, a po rozmaitych namysłach i ukła

dach, umówili wzajemny między sobą pokój i zgodę. Na ten zjazd przybył

z Polski wezwany od nich książę Dawid, a zabrawszy głos dopytywał się

po co był przywołany, oświadczając zarazem, że każdemu, ktoby miał do nie

go jakie zażalenie, chętnie się usprawiedliwi. Książęta odpowiedzieli mu przez
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Włodzimierza: „Ty sam przez wyprawionego posła żądałeś, aby ci po-

„zwolono na naszym zjeździe być obecnym, i użalić się na krzywdy których

„doznajesz. Otóż zasiedliśmy, gotowi sprawiedliwym uchem skarg twoich wy

słuchać": mów zatem, czego żądasz." Gdy Dawid wniósł zażalenie, że go

pozbawiono jego dziedzictwa, to jest księztwa Włodzimierskiego, ksią

żęta zeszli w osobną radę, i po wzajemnej namowie wysłali do Dawida po

słów, ze strony Światopełka Putatę, z strony Włodzimierza Ba-

tybora, od Dawida zaś i Oleha Torczyna, którzy przed nim poselstwo

temi odprawiali słowy : „Nie myślą bynajmniej książęta E u s c y wrócić- ci

„twej Włodzimierskiej 'stolicy, dlatego iż po nieprzyjacielsku, z orężem

„w ręku, często kraje Euskie napastowałeś, czego przed tobą żaden za pa

dnięci ludzkiej książę nie czynił. Nie chcą cię karać śmiercią ani więzieniem,

„ani żadnej przeciw tobie - układają zemsty, dosyć mając na przebaczeniu wi-

„ny; przydają jeszcze to dobrodziejstwo, że książę Światopełk z swej stro

fy wyznacza ci Ostróg, Dubin i Czar-torysk; Włodzimierz z swo

jej sto grzywien, Dawid i Oleh podobnież z swoich działów sto grzywien

„rocznego zasiłku, ażebyś między obcemi nie tułał się jako zbieg i wygna

niec z własną i ich ohydą." Przyjąwszy Dawid takowy układ, siadł spo

kojnie w swoim Bożesku. Światopełk do pomienionych posiadłości przy

dał mu jeszcze później Drohobuż, gdzie Dawid życie zakończył. Słano

także z owego zjazdu posłów do Wołodara z zaleceniem, aby wziął do sie

bie ślepego Wasilka i sprawował z nim razem władzę książęcą w Prze

myślu. Ale żądania tego obadwaj książęta nie przyjęli.

Rok Fański llOO.

Fo odniesionem przez Bolesława ksiażęcia walnem i chwały pełnem nad Pomo

rzanami zwycięztwie, ojciec jego książę Władysław pasuje go uroczyście na

rycerza.

Władysław książę Polski, chcąc uwieńczyć bohaterskie czyny i za

sługi syna swego Bolesława, wsławiającego się już głośno nawet u po

stronnych narodów, i roznieść blask tej wschodzącej z lędźwi swoich gwiazdy,

która świetniejszą jeszcze rokowała przyszłość w pięknych i podziwu godnych

przymiotach, młodzieńca mającego wtedy lat piętnaście umyślił ozdobić pasem

rycerskim, w przekonaniu, że żaden zaszczyt nie mógł więcej podsycić i ukrze-

pić w nim szlachetnej żądzy sławy. Na dopełnienie więc tego rycerskiego

obrzędu naznaczył dzień uroczysty Wniebowzięcia N. Maryi Panny, miasto

Płock i tameczny kościół, który także tej Błogosławionej Dziewicy jest po
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święcony. Zapowiedział zjazd wielki u dworu, i wszystkich biskupów, panów

i dostojników Polskich na tę, uroczystość' zaprosił. Już się zbliżał dzień

naznaczony, już przybywało wiele osób zaproszonych na mające się odprawiać

ku czci monarchy i jego syna z wielkim przepychem i wspaniałością igrzyska,

gdy z nagła doniesiono, że Pomorzanie, zawsze chytrzy i czyhający na

sposobną okoliczność', i teraz korzystając z pory, zamek Santok licznemi

tłumy obiegli, i znowu z całóm wysileniem i właściwemi sobie sposoby kusili

się o jego zdobycie. Spodziewali się bowiem, że P o 1 a c y w dniu przeznaczonym

na obrządek pasowania Bolesława na rycerza, jako i w dwóch następnych,

zajęci uroczystością i oddani powszechnej ochocie, nie pomyślą o bezpieczeń

stwie królestwa ani o obronie zamku, że snadno zatóm będzie opanować wte

dy zamek. Zuchwały ten acz dobrze pomyślany zamiar Pomorzan walecz

ność Bolesława zniweczyła. Odłożywszy bowiem na inny czas ów obrząd,

w którym tak znakomitego miał dostąpić zaszczytu, ażeby go później nowemi

czyny uświetnił, mimo odradzania biskupów dosiadł natychmiast rączego ko

nia, i zabrawszy z sobą rycerstwo pod ów czas zgromadzone w Płocku,

ruszył pod Santok, i na Pomorzan spoczywających w obozie i snem uję

tych uderzył o samym świcie, a w popłochu sprawionym niespodziewaną na

paścią łatwo ich pokonał, rozgromił, wyścinał, i w krótkim przeciągu czasu

zniósł wszystkie wojska Pomorskie, których część legła pod mieczem, część

przemocą w łyka zabrana, mała ledwo liczba ratowała się ucieczką. A tak,

zbroczony krwią nieprzyjacielską, prowadząc za sobą liczne tłumy jeńców, wró

cił do Płocka, gdzie go oczekiwał ojciec wraz z biskupami, starszyzną pa

nów i wysłużeńców wojennych, zajmujący się uroczystością na cześć rycerstwa

rozpoczętą. Gdy Bolesław złożył przód ojcem lupy świeżo zdobyte, sędziwy

książę naprzód jemu, jako wybrańcowi swemu, przypasał miecz i przysięgę ry

cerską od niego odebrał, a potem pasował na rycerzy wielu z młodzieńców

wolno urodzonych, rówienników Bolesława, i broni jego towarzyszów. Re

sztę dnia tego, jako i dni następne, strawiono na zabawach i wesołej ochocie,

z podwójną i słusznie ożywiającą wszystkich radością. Bolesław, nad wiek

swój i prawie nad miarę chciwy sławy, nie wzdrygał się żadnych trudów, ża

dnej nie unikał przygody, dla dobra i pokoju ojczyzny, dla jej pomnożenia

i zaszczytu, gardząc wszelakiemi niebezpieczeństwy.

Myśliwiec przekupiony od Werszowców zabija zdradziecko na polowaniu Brzety-

sława książęcia Czeskiego, po którym brat jego wstępuje na stolicę.

Brzetysław książę Czeski dnia 21 Grudnia togoż roku nędzną i

niesławną zginął śmiercią. Gdy bowiem powracał z łowów, któremi się przez
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czas jakiś był zabawiał, i zatrzymał się w bliskości wioski Stebny, myśli

wiec jego Wawrzyniec zwany Lorek, przekupiony hojną nagrodą i obie

tnicami Bożeja i Mutyny, szlachty z rodu Werszowców czyli Rawi-

t ó w , którzy od Brzetysława z wszelakich dóbr ruchomych i nieruchomych

wyzuci i na wygnanie skazani schronili się byli do Polski, oszczepem który

miał w ręku, ugodził zdradziecko książęcia Brzetysława, i przeszył mu

wnętrzności tak zabójczym ciosem, że książę trzeciego dnia z tej rany śmier

telnej umarł. Po nim brat jego rodzony, a z kolei młodszy, objął rządy.

Początek zakonu Templaryuszów.

Pod te czasy powstał zakon Templaryuszów, którzy najpierwej pła

szcze białe a potem krzyż czerwony na nich wyszyty nosili. Pierwszymi za

łożycielami tego zakonu byli Hugo i Gamfred, a Ś. Bernard ułożyć*

miał dla niego przepisy.

Po Urbanie II papieża wstępuje na stolicę Paschalis D.

Urban II, papież, przesiedziawszy na stolicy lat dwanaście, miesięcy

sześć i dni piętnaście, umarł w Rzymie i w kościele Ś. Piotra wspaniale

pochowany został. Po nim nastąpił Paschalis II, Toskańczyk, z ro

dziny Bledów (de Bieda), zwany wprzód Raj nerem (Reginherius),

kardynał tytułu Ś. Klemensa, który trzech papieżów - samozwańców, Al

berta, Arnolfa i Teodoryka przemógł.

Światopełk książę Kijowski zwycięża i bierze w niewolą, książęcia Jarosława.

Książę Jarosław Jaropełczyc wydał wojnę Światopełkowi

książęciu Kijowskiemu; ale w stoczonej bitwie zwyciężony, dostał się w rę

ce Światopełka, który go związać kazawszy, zaprowadził do Kijowa

i wtrącił do więzienia. Dopiero na usilne prośby metropolity Kijowskiego

i duchowieństwa, gdy przyrzekł, że odtąd nie poważy się targnąć na Świa

topełka, wypuszczony został na wolność.

Dnia 15 Września książęta Ruscy, Światopełk, Włodzimierz,

Dawid, Oleh i Jarosław, odprawiwszy zjazd z Połowieckimi ksią-

żęty w Stakowie, zawarli wzajemny między sobą sojusz, który aby tóm

pewniej obwarować, dano z obojej strony zakładników. Czternastego dnia Kwie

tnia Wszesław książę Połocki zszedł ze świata.
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Rok Paniki

Ruskich książąt, po splądrowania Polski, wracających do krają z wielkiemi łupy

i mnogim gminem jeńców, Bolesław książę Polski dogania i na głowę poraża.

Nowego zaciągu rycerz, książę Bolesław, z nowym i nieznanym dotąd

nieprzyjacielem wystąpił do walki. Kuscy bowiem książęta, Włodzimierz

Nowogrodzki, Dawid z Olehem Pereasławscy, Wołodar Prze

myski i Jarosław Jaropełczyc, połączeni na wspólną wyprawę, do

której sam tylko Światopełk książę Kijowski nie chciał należeć, pra

gnąc pomście" się za klęski w poprzednich wojnach od królów Polskich do

znane, i pokazać swą potęgę do tego stopnia urosłą, że nie oni Polaków,

ale ich raczej Polacy bać się byli powinni, z wielką siłą zebranego rycer

stwa wtargnęli do Polski. A podzieliwszy się na cztery oddziały, aby sna

dniej w porządku utrzymać się mogli , a mnogością wojska i trwogę większą

sprawili w Polakach, i grabieże po kraju tóm szerzej rozpostarli, poczęli

z mściwą zajadłością ziemie Polskie łupić, pustoszyć i rozlicznemi trapić

klęskami. Jakoż przeciągnąwszy z tą nawałą przez znaczną część królestwa,

nabrawszy siła jeńców i rozmaitej zdobyczy, oparli się aż o brzegi Wisły.

Już więc hardzi z zwycięztwa, pędząc przed sobą tłumy brańców i stada za

branego bydła, wolnym krokiem na Euś powracali, gdy książę Bolesław,

który przez wszystek czas najazdu Rusinów ściągał i uzbrajał wojska na

obronę, spada na nich niespodzianie, doścignionych już za granicami królestwa,

a pysznych i radujących się z odbytej tak pomyślnie wyprawy. A lubo wie

dział i z osobistych podjazdów, i z doniesień które mu czyniono, że nieprzy

jaciel znacznie siłami go przewyższał, i że rycerstwo Polskie znużone spie

sznym pochodem, nie bardzo sposobnem było do walki, postanowił przecież

korzystać z czasu, w tóm zaufaniu, że jeśli Ruś przeważała liczbą, wojsko

jego z łaski Boga górowało męztwem, zapałem i świadomością boju. Nie chciał

żadnej dopuszczać zwłoki, aby Ru sin i nie wymknęli mu się z granic kró

lestwa i nie schronili do swoich zamków; z tej przyczyny umyślił bój przy

spieszyć, tusząc, że im rychlej uderzy, tem mniej gotowemi znajdzie ich do

walki. W nocy więc, z Soboty na Niedzielę, gdy go upewniono, że R u s i n i

spokojnie w obozie pozasypiali, wpadł na nich z wielką nagłością, kazawszy

wojsku głośnemi huknąć okrzyki. Potrwożeni jak zwykle bywa w podobnych

razach Rusini, z których mała tylko część usiłowała stawić opór, widząc,

że ich książęta ratują się ucieczką, jedni za drugimi poczęli pierzchać z obo

zu. Tych Bolesław w pogoni gromi, płoszy, rozprasza. Nie mało do tej

porażki przyłożyli się jeńcy Polscy przez Rusinów zabrani. Po tak krwa-
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wćm zwycięztwie wrócił Bolesław do ojca obciążony zdobyczą, wiodąc z sobą

tłum wielki brańców oswobodzonycli z niewoli. Lud obojej płci witał go z u-

wielbieniem, wysławiali wieśniacy których z więzów uwolnił, i żołnierze któ

rych tak wielkiemi łupami ubogacił, wykrzykując z radością : „Szczęśliwa

„będzie Polska pod takim książęciem! szczęśliwy naród, nad którym ma

„panować! szczęśliwe czasy, w których starodawna chwała, wielkość i ozdoba

„wróci królestwu Polskiemu! szczęśliwa i błogosławiona matka, która tak

„dzielnego wydala na świat wojownika!"

Borzywoj, syn Wratysława ksiąźęcia Czeskiego, po odniesionem zwycięstwie nad

Oldrzychem, obejmuje w Czechach panowanie.

O zwierzchnicze nad Czechami rządy, które był w roku zeszłym Bo-

rzywój, syn Wratysława, urodzony z Świętochny córki Kazimie

rza króla Polskiego, odziedziczył, między tymże Borzywoj em a Ol

drzychem synem Konrada niegdyś książęcia Czeskiego, żwawe wyto

czyły się zawiści i spory, z których do jawnej przyszło wojny. Rzeczony

bowiem Oldrzych (Odalricus) sobie, jako starszemu, przywłaszczając

księstwo Czeskie, i mając nawet sobie przyznane od cesarza Henryka,

z którym się był zjechał w Ratysbonie, wsparty jego pomocą, z garstką

Niemieckiego wojska wkroczył do Czech, w spodziewaniu, że znaczną

liczbę Czechów ną swoję stronę przeciągnie. Ale gdy Borzywoj z więk

szą nierównie siłą zastąpił mu w bliskości rzeczki Wizplicy, a Czesi

bynajmniej się z nim nie łączyli, opuścił go on oddział Niemców, którzy

nie chcieli na jawno narażać się niebezpieczeństwo, i wyrzucali mu lekko

myślność. Borzywój, nowy władca, odwoławszy z Polski Bożeja i Mii-

tynę, zabójców swego rodzonego brata, przywrócił im miasteczka do nich

należące Bożej, Sac, Mutynę i Lutomierz.

Po Lambercie biskupie Krakowskim wstępuje na stolicę Baldwin.

Dnia 25 Lipca umarł Lambert biskup Krakowski, który zwłoki

Ś. Stanisława przeniósł ze Skałki do katedralnego kościoła. Rządził

biskupstwem przez lat dwadzieścia. Pochowano go w kościele Krakowskim.

Po nim nastąpił Baldwin I, rodem Francuz, od papieża Pascha

lisa II wyniesiony na biskupstwo K r a k'o w s k i ę , którćm zarządzał lat

siedm; nie zaraz jednak po Lambercie objął stolicę, przez trzy lata bo

wiem posiadał ją Czesław (Czyaslavus) mąż zacny i uczciwy, nazna
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czony od Władysława książęcia Polskiego. Był rzeczony Baldwin

kanonikiem Stobnickim, i wspierał swą pomocą Bolesława książęcia

i monarchę' Polskiego w wielkiej potrzebie, za jego przeto wstawieniem na

stolicę Krakowską wyniesionym został.

Konrad, syn cesarza Henryka, zmarł w Florencyi, a roku na

stępnego Henryk przyjął koronę cesarską z rąk papieża Paschalisa,

którego niezadługo potem z wielu prałatami duchownemi poimał i w więzieniu

osadził, ale wnet papież wydobył się na wolność.

Rok Pański 11M.

Władysław książę Polski, z wielkim panów koronnych ale większym nierównie

' syna Bolesława żalem, umiera.

Władysław książę Polski, zwany Herman, licząc wieku swego

rok pięćdziesiąty dziewiąty, w cięższą zapadł niemoc, którą długo dręczony

i z sił do reszty wyniszczony, dnia 4 Czerwca ducha wyzionął. Książę Bo

lesław przez wszystek czas choroby ojca nie odstępował jego łoża, chyba

kiedy chorego opatrywano. Był przy zgonie książęcia Władysława obe

cnym Marcin arcybiskup, który umierającego sam opatrzył Najświętszym

Sakramentem Ciała Chrystusowego i ostatnićm namaszczeniem. Z pogrzebem

zaś zatrzymał się aż do dnia piątego, póki nań nie przybyli synowie, biskupi,

panowie i rycerstwo Polskie. Niektórzy dziejopisowie krajowi twierdzą, że

książę Władysław nie zwyczajną śmiercią zszedł ze .świata, ale zgładzony

zdradziecko przez Zbigniewa, syna z nieprawego łoża, którego Polacy

przezywali niekiedy Zbiegiem. Ten, gdy się obadwaj synowie stawili na

pogrzeb ojca, nie zajmował się wymierzeniem mu czci i ostatniej posługi, ale

skarbami, które po nim zostały. Zwykłym sobie uniesiony szałem, wszczął

kłótnię ohydną i gorszącą z bratem swoim Bolesławem, zalewającym się

łzami i pogrążonym w smutku. Pod pozorem albowiem, że zamek Płocki

należał do niego z prawa i ojcowskiego podziału, przywłaszczał sobie i skarb

książęcy, który tam na ów czas był złożony. Po uśmierzeniu dopiero tej zwady

za wdaniem się M a r c i n a arcybiskupa Gnieźnieńskiego z innemi biskupy

i panami Polskimi, odprawiono pogrzeb, który trwał przez dni kilka.

Zwłoki zmarłego książęcia Władysława złożone zostały z czcią należną

w chórze kościoła Płockiego, nie bez wielkiego żalu Bolesława, syna

prawego, tudzież przytomnych prałatów i panów. Skarb wszystek książęcy,

jak Marcin arcybiskup i inni biskupi P o 1 s c y uchwalili, między obu braci,

Bolesława i Zbigniewa, równo rozdzielono. Acz ustawy krajowe (jus

J. Długosz. Dzieje Paliki. Ks. IV. SI
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mu nici pale) tego nie zastrzegają, a prawo cesarskie i powszechne prawo

narodów wyraźnie zakazuje, aby synowie nieprawego łoża przypuszczani byli

do udziału dziedzictwa; Zbigniew przecież utrzymał się przy Mazowszu

i Płocku, jako dzielnicy nań przypadłej, a Bolesław wrócił do wyzna

czonych sobie od ojca posiadłości. Pierwszy raz wtedy królestwo Polskie

poczęło się dzielić- i rozrywać na części. Taką zaś miłość ku zmarłemu ojcu

okazał książę Bolesław, jako prawy i zacny potomek, że zgon jego, co

dziennie rzewnemi łzami opłakiwał, i przez pięć lat ciągle w żałobie pot nim

chodził, a nadto nosił na szyi blachę złotą z wyrytym na niej wizerunkiem

i imieniem ojca, której nie zdejmował we dnie ani w nocy, aby patrzał zawsze

jakoby na obecnego i w każdej sprawie oczekiwał niejako jego sądu. Krzepił

się tym sposobem w cnotliwych postępkach, powtarzając z westchnieniem

przestrogi, które mu owa blacha złota szeptała do ucha: „Mowę twoję, nim

„ją z ust wypuścisz, miarkuj i powściągaj, aby była czystą i uczciwą : ojciec

„twój bowiem słucha jej. Czyny twoje, aby tchnęły zawzdy prawdą i spra

wiedliwością (ojciec bowiem patrzy na każdą sprawę twoję), kieruj na drogę

„prawą. Cokolwiek będziesz czynił, mówił albo myślał, pomniej ze czcią na

„przytomnego przed sobą ojca, a w każdej myśli napełniaj się miłością

„Boga, którego bojaźn jest początkiem mądrości." Takiemi budując się

przestrogami Bolesław, którego serce samo przez się tchnęło cnotą,

wkrótce za łaską Zbawiciela wykształcił się na męża osobliwszą celującego

bystrością umysłu i przezornością. Zręczny do oręża i do konia, w pracy na

podziw wytrwały, w mówieniu pełen wdzięku i krasy, a nadewszystko zale

cający się pobożnością i na schwał umiejętnem sprawowaniem rządów, w woj

nach przeważny i zawsze szczęśliwy zwycięzca. Obok przymiotów bohaterskich

jaśniały w nim i inne cnoty: rzetelność, sprawność, roztropność, serce dla

wszystkich życzliwe, a dla ubogich i nieszczęśliwych zawsze skłonne do lito

ści i miłosierdzia. Nieodrodny od ojca, przewyższał go znacznie biegłością

w sztuce wojennej, potęgą siły zbrojnej, bogactwem ozdób i rynsztunków, ćwi-

czenszym rozumem, wspaniałością umysłu, ludzkością i dowcipem.

Rok Pański 1103.

Bolesław książę Polski pojmuje w małżeństwo Zbisławg, córkę Światopełka

książęcia Ruskiego. Pod tenże czas Zbigniew z Czechami zamierzają wtargnąć

do Polski.

Przystępującemu teraz do najważniejszej części naszego dzieła, do której

przy pomocy Boskiej doszło się jako tako, niech mi się godzi powiedzieć

z góry, co u wielu dziejopisów znajdowałem jak pamiętam na wstępie opo
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wiadania. Kreślić mara sławne panowanie i wojny najdzielniejszego i najszczę

śliwszego monarchy, książęcia Polskiego Bolesława: którego umysł tak

skorym był w przedsięwzięciach, tak w ich popieraniu silnym i wytrwałym,

tak szybkim w wykonaniu; taką przytóm odznaczał się szczodrotą i wspa

niałością, tak liczne i okazałe dal dowody bystrego i przenikliwego rozumu,

pomiarkowania w zwycięztwach, ludzkości dla cierpiących i nieszczęśliwych,

gościnności dla obcych, sprawiedliwości i przychylności dla poddanych (jak-to

wielu pisarzy dzieła poświadczają), że pomiędzy królmi i książętami Pol

skimi nie było ani zacniejszego męża, ani wodza bieglejszego w prowadzeniu

wojny, ani waleczniejszego rycerza, ani szczęśliwszego zwycięzcy, gorliwszego

miłośnika ojczyzny i sprawiedliwszego sędziego. Czterdzieści i siedm bitew, jak

wiadomo, wstępnym bojem stoczył, a we wszystkich tak roztropnie i dzielnie

się sprawił, że sam prawie był w każdej zwycięzcą. Miał on usta po jednej

stronie nieco skrzywione, zkąd zwano go Krzywoustym; nie szpeciło to

jednak jego twarzy, dodawało jej owszem jakiegoś wdzięku. Te tak zna

komite Bolesława przymioty jedna ćmiła wada łatwowierności, której w rze

czach nawet niewątpliwych i na doświadczeniu opartych z taką słabością pod

legał, że owym wielkim i przesławnym czynom niekiedy cecha lekkomyślności

albo zawstydzenie ubliżało. We dwa lata po śmierci ojca, na nalegania pra

łatów i panów Polskich, którym napróżno opierał się, przedstawiając im

wiek swój zbyt młody i niedojrzały, pojął w małżeństwo córkę Wielkiego

książęcia Rusi, Światopełka Kijowskiego, imieniem Zbisławę,

dziewicę urodą i zacnemi przymiotami ozdobioną, acz bliską mu czwartym

stopniem pokrewieństwa : obawiali się bowiem owi panowie radni, aby ród tak

znakomity nie wygasł bezpotomnie. Na obrzęd zaślubin, mający się odbyć

dnia 16 Listopada, zaprosił brata pobocznego Zbigniewa, którego bardziej

kochał niż gdyby był rodzonym jego bratem, i ku któremu zwrócił wszystkę

miłość i poszanowanie, jakie miał niegdy dla ojca. Ten, lubo przyrzekł obe

cnością swoją uczcić gody braterskie, czómprędzej atoli wziąwszy z sobą pie

niędzy do Czech pospieszył, i równie Czeskiego książęcia Borzywoja,

jako i synowca jego Światopełka, częścią darem pieniężnym, częścią obie

tnicami nakłonił, aby przeciw Bolesławowi wzięli się do broni, i państwo

jego najechali, przekładając, że nie było do tego sposobniejszoj pory, jak w ów

czas, kiedy Bolesław miał się zajmować weselem. Ściągnęły już wojska

Czeskie do Grecz, gdy nagle powstały szemrania i niechęci między Cze

chami, narzekającemi, że ich do niesprawiedliwej wciągano wojny, z której

sami tylko książęta korzyści i obłowu, naród zaś pewnej oczekiwać mógł

straty. Zaczem Borzywoj i Światopełkz obawy rokoszu, porzuciwszy

sromotnie Zbigniewa, łudzonego pozorną obietnicą, że mu w sposobniej-

szym czasie usłużą, wrócili z wojskiem, do Czech. Uwolniony w ten sposób
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Bolesław od przeszkody i napaści, którą nań zawistny umysł brata uzbra

jał, odprawił uroczystość weselną z wielkim nakładem i przepychem. Szes

naście dni trwały te gody, w czasie których między biesiadników i gości

wspaniałe i godne siebie rozdawał upominki. Przeszkodę zaś zachodzącą z po

wodu bliskiego pokrewieństwa Bolesława z jego oblubienicą uchylił papież

Paschalis II władzą swej Apostolskiej stolicy, za staraniem Baldwina

biskupa Krakowskiego. Zawiedziony Zbigniew w spodziewanej pomocy

od Czechów, w inną stronę zwrócił swoje usiłowania, i jął znowu podbu

rzać* Pomorzan i Prusaków, aby się wzięli przeciw Bolesławowi do

broni. Tlała albowiem w Zbigniewie żądza opanowania całego królestwa

i zawiść ku Bolesławowi książęciu. Znając się zrodzonym z nałożnicy,

zazdrościł mu prawego pochodzenia; bolało go to, że Polacy dziwnie ko

chali i poważali Bolesława, jemu zaś okazywali niechęć i pogardę. Gdy

więc stracił nadzieję, aby innym sposobem jak zdradą i zbrodnią dostąpić

mógł panowania, wytężył na nie wszystkie siły, i potargawszy ohydnie węzły

braterstwa, nie tylko już skrytym podstępcą, ale jawnym stał się • złoczyńcą

i łotrem, we dnie i w nocy czyhającym na zgubę Bolesława. Chytry

z przyrodzenia i zuchwały Zbigniew, im podlejszym widział ród swój ma

cierzyński, tem bardziej wysilał się na zdrady i zamachy przeciw Bolesła

wowi, mniemając, że nie inaczej jak tylko śmiercią brata zatrzeć zdoła rodu

swego ohydę. Widząc nadto, jak silny był Bolesław otaczającą go czcią

powszechną i przychylnością, nadzieję osiągnienia królestwa sam już tylko

w zbrodni pokładał, i wszystkie ku 'niej myśli i starania wymierzył. Ani ro

zum ani obawa niebezpieczeństwa nie zdołały powściągnąć w nim tego szalu;

wszetecznie spłodzony nikczemnik, który powinien był wstydzić się pochodze

nia swego z matki nałożnicy, darł się zuchwale do najwyższej władzy.

Wszyscy książęta Ruscy wiążą, się z sobą przeciw Połowcom i najeżdżają icb

ziemię; a stoczywszy z nimi bitwę, w której dwudziestu ich wodzów poległo,

porażają na głowę barbarzyńców.

Przeciw Połowcom, łamiącym zawarte z książętami Ruskimi soju

sze, i nawiedzającym ustawicznie kraje Ruskie grabieżą i łupiestwy, ksią

żęta rzeczeni złożywszy dnia ósmego Kwietnia zjazd w Kijowie, uchwalili

wyprawić się zbrojno nie czekając nawet lata. Aczkolwiek rycerstwo Ruskie

przedstawiało, że pora zimowa nie . była dlań sposobną do prowadzenia wojny,

i utyskiwało wielce na tę wyprawę; gdy atoli Światopełk książę Kijow

ski przemówił do swoich: „że wojnę z tym nieprzyjacielem prowadzić mają,

„który nie zważając na żadną porę ustawicznie ich najeżdża i trapi, i któ
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„rego raz na zawsze ukrócić trzeba" , wyprawę jednomyślnie uchwalono. Ponieważ

wojna ta miała się toczyć wspólnemi siłami całej Rusi, wezwano przeto

z innemi ksiąźęty Dawida i Oleha, którzy niebyli obecnymi na zjeździe.

Dawid uczynił zadość wezwaniu, 01 eh zaś pod pozorem zmyślonej słabości

odmówił przybycia. Ruszyli więc za Włodzimierzem, który prowadził

naprzód swoje wojska, Światopełk książę Kijowski, Dawid Świato-

sławic, Dawid Wszesławic, Mścisław synowiec Hrehora, Więc-

sław Jaropełczyc i Jaropełk Włodzimierzowicz książęta, każdy

z swoim ludem wyprawionym konno i na okrętach. Wysadzeni potóra na ląd,

wsiedli na konie i w bojowym szyku zdążyli do Szuten (Schuten).

A skoro u Połowców gruchnęła wieść o ich przybyciu, zgromadzili się

wielkiemi tłumami barbarzyńcy, zamierzający bój stoczyć z Rusinami, któ

rych już mieli za pobitych i zwyciężonych. Radził im wtedy jeden z książąt

Połowieckich, nazwiskiem Ruszoba, aby poniechawszy walki, układali

się raczej o pokój, który sami pogwałcili napaścią, zwłaszcza, że Rusin i

w wielkiej wystąpili sile. Ale chociaż zbawienna była jego rada, pomówiono

Ruszobę o gnuśność i bojaźń ; inni nie chcieli go wcale słuchać, odkazując

się śmiało, że nie tylko Rusinów, którzy przeciw nim wystąpili, pokonają,

ale i ziemie ich i warownie opanują. Rusi ni posłyszawszy o tak hardych

i zuchwałych przegróżkach, na uproszenie od Boga zwycięztwa gorące podno

sili modły i wielu kościołom i klasztorom hojne ślubowali ofiary. Wtóm Al

ton o ga, wojownik dzielny i śmiały, z znacznym pocztem wysłany od Po

łowców na wzwiady, pochwyconym został przez Ruskie czaty, i z wszyst

kimi towarzyszami, z których żaden umknąć nie zdołał, padł pod mieczem.

Wielka ztąd otucha jakoby pewnego już zwycięztwa podniosła serca Rusi

nów. Gdy więc Po łowcy wylegli niezmiernemi tłumy, których Ru sin i

ani okiem zmiorzyć, ani potęgi ich obliczyć nie byli w stanie, puściła Opatrz

ność między nich trwogę i taki popłoch, że nim przyszło do spotkania się

z Rusią, nie tylko oni sami, ale i konie ich drżeć i chwiać się poczęły,

jakby postrachane przeczuciem klęski: Ru sin i przeciwnie, w najlepszym

porządku, żwawo i ochoczo wysunęli się do walki, harcując na koniach rże

niem wesołem dodających odwagi. Na sam ich widok Połowcy strwożeni

i upadli na sercu, nie śmieli bitwy staczać, lecz zabrali się do odwrotu. Na

stąpiła zatem, nie już bitwa, ale rzeź mordercza w pogoni za pierzchającemi

Połowcy. Dwudziestu książąt Połowieckich padło w tej rozprawie na

placu, jako to: Ruszoba, Kocza, Harslonopa, Kiktalopa, Ku-

mana, Azupa, Kurtaka, Czeniehrepa, Surbor i wielu innych.

Wiele tysięcy wycięto, wiele poimano w niewolą. R u s i n i opanowawszy obóz

Połowców, zabrali niezmierne bogactwa w złocie, srebrze, klejnotach, sta

dach bydła, wielbłądach i rozmaitych sprzętach wojennych. A tak wojsko
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Euskie zbogacone dostatkiem i mnogiemi obciążone łupami, wiodąc z sobą

gmin nader liczny brańców, zwycięzko powróciło do kraju. Sprawił Bóg za

stępów w tym dniu wielką radość* ocalonej Rusi, wydawszy jej do rąk sro

gich i najzaciętszych wrogów, Po łowców. Ale w następnym czasie ziemie

Ruskie doznały zniszczenia od Prusaków i Litwy.

t

Mniemanie niektórych o książeciu Mieczysławie, synu Bolesława niegdy króla

wygnańca.

Utrzymują niektórzy latopisarze Polscy, że w tym roku dopiero, anie

w 1069, jak to opowiedzieliśmy wyżej, Mieczysław książę, syn Bole

sława króla Polskiego, po zatwierdzeniu w Kruszwicy, kędy była

stolica jego, nadania klasztorowi Mogilnickieinu, założonemu przez jego

ojca, wraz z żoną swoją Eudoxyą, dnia 14 Marca zgładzony trucizną,

którą oboje w jednym dniu połknęli, umarł. Którego-to potwierdzenia przy

wilej pierwotny, na pergaminie spisany, w Mogił nick im klasztorze ja sam

oglądałem, czytałem i rozważałem. i

Hoh Hański 1104.

Bolesław książę Polski wysyła zbrojne siły do Czech i na książąt Borzywoja

i Konrada zemstę wymierza.

B o 1 e s ł a w książę Polski urażony na książąt Czeskich Bo

rzywoja i Konrada (?), którzy acz bliscy jego krewni, z podusz-

czenia brata jego Zbigniewa wymierzyli nań zdradziecko napaść w cza

sie przygotowań do ślubnej uroczystości, i nie tyle nawet zagniewany na

podżegacza Zbigniewa, ile na Konrada (ten bowiem do wydania

wojny Bolesławowi najgorliwiej namawiał uchylającego się od niej ksią-

żęcia Borzywoja), wybór rycerstwa i doświadczonej w bojach drużyny po

wołał do broni. A zebrawszy potężne siły z własnych tylko zaciągów, postawił

na ich czele starostę (c o m i t e m) Z e 1 i s ł a w a, jako głowę rycerstwa (p r i n-

cipem militiae) i do Moraw, na ów czas dzielnicy Światopełka,

zbrojno wyprawił. Tak niecierpliwą zaś pałał żądzą pomszczenia się na Ś w i a-

t o p e ł k u , że nie czekając stosowniejszej pory do wojny, w ciągu trwającego

postu ruszyć kazał wojsku do boju; sam nawet chciał iść na tę wyprawę,

i ledwo panowie radni odwiedli go swerai prośby od tego przedsięwzięcia.

Wkroczył zatóm wódz naczelny Zelisław trzema oddziałami do Moraw
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(tak bowiem książę Bolesław był rozkazał naczelnemu wojsk wodzowi)

i rozniósł zaraz po całym kraju łupiestwa i pożogi, któremi nie tylko w czasie

postu ale i po świętach Wielkiejnocy lud Morawski srodze gnębił. Prze

mierzywszy w ten sposób całą prawie Morawę, gdzie żadnego prawie nie

napotkał oporu, z wielką liczbą brańców i mnogiemi łupy wracał do Pol

ski, i już bliskim był granicy, która Morawę od Polski przedziela, gdy

od podjazdów i szpiegów otrzymał doniesienie, że Światopełk dogania go

z licznćm wojskiem, więcej z piechoty niż konnicy złożonóm, i nie dalej jak

0 mil dwie ściele się za nim obozem. Wstrzymał natychmiast swój pochód

Ze lis ław, a wyprawiwszy naprzód słabsze oddziały z chorerai, jeńcami

1 zdobyczą, żeby mu w czasie rozprawy nie zawadzały, i sprawiwszy swoje

szyki do boju, przemówił do rycerstwa krótkiemi słowy, z upomnieniem: „aby

„wezwawszy Boga na pomoc mężnie walczyli", i na tóm samóm stanowisku,

które -w dniu poprzednim zajmował, czekał z całóm wojskiem P o 1 s k i ó m

na przyjęcie Światopełka. Zbliżył się Światopełk książę Morawski,

a pełen gniewu i oburzenia na sprawców klęski swojej ziemi, stoczył bój z zacię

tością, zaufany w własnej i rycerstwa swego odwadze, jakby z przeciwnej strony

nie było męztwa i waleczności; i z taką pewnością tuszył o zwycięztwie, że

nawet nie przypuszczał żadnego niebezpieczeństwa. Zwarły się natarczywie oba

wojska i trwała bitwa od godziny dziewiątej rannej (a t e r t i i s) aż do wieczora

z wzmagającym się zapałem; obie strony wydzierały sobie nawzajem zwy-

cięztwo, z jednej i z drugiej wiele krwi wylano, wielu raniono albo położono

na placu. Nareszcie bez stanowczego rozstrzygnienia walki, ustąpiły oba woj

ska z pola, i ci do Polski, tamci wrócili do Moraw, nie dokończywszy

tej nieszczęśliwej wojny. Jednakże Światopełk i Morawcy, prócz straty

jaką w poległych ponieśli, ucierpieli jeszcze ten cios bolesny, że nie zdołali

odbić zabranej przez Polaków zdobyczy. W tym boju Zelisław, głowa

rycerstwa, pełniący razem powinność" wodza i żołnierza, gdy w kilku miej

scach usiłował podtrzymać walkę, utraciwszy rękę prawą, natychmiast lewą

zabił nieprzyjaciela, który go tamtej pozbawił. Książę Bolesław z zwykłą

sobie hojnością nagrodził mu jego stratę: chcąc bowiem cnotę godnóm uczcić

świadectwem, nie tylko obszerne nadal mu włości, ale nadto za utraconą po

słał mu w darze rękę z złota ulaną, która jako znamię dzielności zaszczytne

osłaniając kalectwo, więcej go jeszcze odznaczała niżeli prawdziwa ręka. Wielu

nadto Polaków w tej bitwie albo poległo albo odniosło rany ; utrzymywano

zaś, że Polacy za to doznali takiej klęski, że post czterdziestodniowy -zła

mali pożywaniem mlecznej strawy, a w uroczystość Zmartwychwstania Pań

skiego popełniali bezprawia. I w rzeczy samej rycerstwo Polskie więcej

wyniosło z tego zwycięztwa chwały niżli pociechy i korzyści. Za sprawiedliwe

zaś i godne siebie świadectwo uznał książę Bolesław uczczenie wodza Ze-
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li sława ręką z złota ulaną, w miejsce tej, którą z rozkazu jego walcząc

tak dzielnie utracił.

Wszystkich zaś dochodów swoich książęcych używał Bolesław, nie

jak drudzy, na zbytki i roskosze, -ale na konie, zbroje i inne wodzowi

i rycerzowi potrzebne rynsztunki, ćwicząc się w rzemiośle wojennym z taką

usilnością, z takim zapałem i poświęceniem, że go od tej zabawy żadne

inne nie odwołało zatrudnienie, żadna nie odstręczała powinność, żaden

trud i niewczas nie odraził. Przeto też Polacy pod żadnym innym wodzeni

śmielej na największe nie odważali się niebezpieczeństwa.

Bolesław powtórnie wkroczywszy do Czech, kraj srodze orężem pustoszy.

Nie przestając książę Bolesław na tóra, co Zelisław i wojsko jemu

powierzone zdziałało, postanowił wznowić wyprawę na Światopełka ksią-

żęcia Morawskiego. Zebrawszy zatóm nowe i liczniejsze nierównie siły,

wkracza do Moraw przez pograniczne Alpy, którędy gdy po te czasy tru

dna była przeprawa, on pierwszy drogę ogniem i żelazem otworzył. Na wieść

o jego zbliżeniu się, wieśniacy pouciekawszy, częścią w warowniach, częścią

w miejscach ukrytych pochowali się z swemi trzodami i dobytkami. Pojmo

wali bowiem, że książę ich Światopełk, osłabiony wojną poprzednią, Bo

lesławowi książęciu Polskiemu, który z świeżóm i liczniejszym wojskiem

nadciągał i pragnął spróbować się z nim w boju, w żaden sposób czoła sta

wić nie zdoła. Zaczóm Bolesław, splądrowawszy całe Morawy i sroższą

jeszcze utrapiwszy je pożogą, zwłaszcza że nigdzie nie znajdował oporu,

z wojskiem bynajmniej nie uszkodzonóm, owszem zbogaconóm łupami wrócił

do Polski.

Legat papieski przybywszy do Polski dwóch biskupów składa z stolicy.

Po powrocie Bolesława z wyprawy Morawskiej przybył do Pol

ski G w al do biskup Bellowacenski, legat papieża Paschalisa wtó-

rego z władzą namiestniczą (legatus de latere): który od Bolesława

książęcia przyjęty z uczciwością, zwiedził według nakazu Stolicy Apostolskiej

Polskę, i dwóch dyecezyi Gnieźnieńskiej biskupów, rościągnieniem na

nich kary kościelnej jako na przestępców, przy pomocy nalegającego o to

książęcia Bolesława, potępił i złożył z dostojeństwa. Którzy-to atoli i ja

kich kościołów byli biskupi, mimo usilnego szperania po różnych rocznikach,

nie pomnę abym się doczytał. Domyślano się jednakże z niejaką pewnością,
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że jeden z złożonych biskupów był ów Cza sław, który dzierżył biskupstwo

Krakowskie bez potwierdzenia papieża, ale z daru jedynie książęcia Pol

skiego Władysława.

Bolesławowi książęciu Polskiemu rodzi się syn Władysław.

Księżna Z b i s ł a w a , żona Bolesława, porodziła w końcu tegoż roku

syna wdzięcznej urody, którego rzeczony Gwaldo biskup Bellowaceóski

z innymi biskupami chrztem świętym obmył. Z woli ojca otrzymał nowona

rodzony imię dziada swego Władysław.

Rok Pańabl llOS.

Bolesław książę Polski wkroczywszy na Pomorze, dobywa Kołobrzegu, lecz dla

niesforności rycerstwa przymuszony porzucić oblężenie, wraca do kraju obciążony

zdobyczą.

Przeciw Pomorzanom, królestwo Polskie ustawnie najeżdżającym,

których Zbigniew skrytemi namowami podburzał i obietnicami zachęcał,

Bolesław książę Polski postanowił tajemną i niespodziewaną uczynić wy

prawę. Nikomu, prócz kilku zaufanych, nie powierzając swego zamiaru, zgro

madził same konne półki pod Głogowem, a dla omamienia Zbigniewa

i Pomorzan puścił wieść, jakoby wybierał się przeciw Czechom. Zaopa

trzywszy się nareszcie we wszystko co do tej wyprawy było potrzebne, pro

wadził wojsko przez pięć dni ciemnemi po lasach i wzgórzach manowcami,

ku Kołobrzegowi (Cholberk), miastu pod ów czas sławnemu z zamo

żności. A gdy szóstego dnia nie o podał od tego miasta stanął obozem, ry

cerstwu znużonemu pochodem dawszy nieco wytchnienia, kazał najpierwej

ducha pokrzepić przyjęciem świętego Sakramentu ołtarza, a potem ciało krót

kim wczasem posilić. Dnia siódmego, który przypadał w sobotę, o świcie odpra

wiwszy godzinki do Najświętszej Panny, szczególniejsze bowiem miał do niej na

bożeństwo, podstąpił nagle pod Kołobrzeg, aby na nieprzygotowanych nie

przyjaciół uderzyć. Poczóm przez rzekę płynącą pod samóm miastem, która

wtedy niezwykle nad brzegi wylała, nie kładąc na niej żadnych pomostów,

iżby od przeciwnika nie był dostrzeżonym, z całóm wojskiem wpław przebrnął:

a podzieliwszy je na trzy hufce, i dwa z nich zostawiwszy na odwodzie dla

zabezpieczenia się z tylu od Pomorzan, trzecim z wielką nagłością ude

rzył na miasto i dobywać je począł. Już część rycerstwa wyłamawszy bramy

J. Długosz. Dzieje PoUki. K». IV. 52



410 R. 1105.BOLESŁAW III KRZYWOUSTY.

otwarła wstęp innym do wtargnienia; lecz gdy większa liczba, zamiast po

pierania szturmu, rozsypała się po przedmieściach dla grabieży, mieszczanie, ,

widząc mały poczet tych, którzy wdarli się już byli do miasta, zastąpili im

tłumem, i zmusili ich do odwrotu, nie bez wielkiego cofających się niebez

pieczeństwa. Książę Pomorski, który pod ów czas znajdował się w Ko

łobrzegu, umknął w pośród tego rozruchu, bojąc się wpaśdź żywcem

w ręce Bolesława. Poczem z wielkióm wytężeniem książę Bolesław,

podbiegając z wielu stron do miasta, usiłował zdobyć je i opanować, uka

rawszy żołnierzy, którzy dla nikczemnej chciwości zaniedbali chwilę najsposo-

bniejszą do zwycięzca. Przystawiając świeże poczty w miejsce zmordowanych

albo rannych, od rana do wieczora trudził się dobywaniem miasta, ale napró-

żno, bo mieszczanie bronili walecznie swoich murów. Nakoniec zważywszy, że

rycerstwo jego, już nad miarę znużone, nie mogło nic dokazać, i że zamachy

wszystkie stały się bezskutecznemi, dał znak do odwrotu i zwinął oblężenie:

ale wtedy dopiero dozwolił wojsku łupieży po przedmieściach, które w wielu

miejscach popalono, i gmin wielki jeńców zabrano ; poczem wrócił Bolesław

do swego kraju, w przekonaniu, że zawistne jakieś przeznaczenie wydarło mu

z rąk miasto Kołobrzeg.

Bolesław książę Polski wyswobadza z niewoli wziętego od Pomorzan hołdownika

swego Swatybora.

Mniemano, że książę tego lata żadnej już nie przedsięweźmie wojny ;

lecz on, po powrocie z wyprawy Kołobrzeskiej, dozwoliwszy rycerstwu

tyle tylko spoczynku, ile go potrzeba było do odzyskania sił i uzbrojenia się

na nowo, ruszył z tómże samóm wojskiem na Pomorze. Powodem do tej

drugiej wyprawy był Swa ty bor, sprawujący zwierzchność w krainie nad

morskiej, książęcia Bolesława hołdownik i pokrewny, którego Pomorza

nie wtrącili byli do więżienia. (Rycerstwo bowiem i poddani, zmierziwszy

sobie uciążliwe jego rządy, złożyli go z zwierzchnictwa, i skrępowanego wy

dali Pomorzanom, głównym jego nieprzyjaciołom, w spodziewaniu, że

wkrótce u nich życia pozbawionym będzie). Ten tedy Swatybor, długióin

nękany więzieniem, słał częste i usilne prośby do Bolesława: „aby się

„nad nim zmiłował, i przez wzgląd na pokrewieństwo nie dopuszcza! mu

„w więzach tak zelżywych umierać." Bolesław, lubo dobrze pamiętał, że

tak Swatybor, jak i przodkowie jego i wszystka rodzina, nie byli nigdy

jemu i poprzednim książętom przychylnemi, ale chwiali się zawsze w wierze

lub chytre knowali zdrady; wszelako mając własne urazy przeciw Po mor z a-

n o m, w zamiarze niby oswobodzenia hołdownika swego Swatybora, wkracza
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zbrojno na Pomorze, grożąc im przez wyprawionych posłów wojną, jeżeli

natychmiast Swatybora nie wydadzą. Pomorzanie, nie już groźbą ale

nagłóm i niespodziewanym najściem Bolesława strwożeni, zapobiegając klę

skom i zniszczeniu swojej ziemi, uwalniają niebawem Swatybora, i sami

go aż do obozu Polskiego odprowadzają. W czulej podzięce Swatybor

"wynurzywszy Bolesławowi wdzięczność- ;;a łaskę tak wspaniałą, ocalenie

mu życia i przywrócenie wolności, trwał już odtąd statecznie w wierze i po

słuszeństwie.

Wojna między ojcem i synem, cesarzami, o panowanie ; z których ostatni, prze

kupiwszy znaczniejszych w obozie ojca panów i rycerzy, zwycięstwo odnosi.

Henryk V król E z y m s k i , wyniesiony na tron po złożeniu Henry-

ka IV cesarza, z rozporządzenia papieża Paschalisa II, za targnienie się

przeciw stolicy Apostolskiej, zgromadziwszy licznych z całego państwa wojo

wników, wkracza do Saxonii, zagarnia ją pod swoje władztwo, i wielu ksią

żąt, biskupów i panów Niemieckich, oderwanych od posłuszeństwa ojcu

swemu Henrykowi cesarzowi, na swoje, stronę przeciąga, sprzeciwiających się

zaś wyzuwa z godności i wypędza. Ku czemu w odporze gdy Henryk cesarz

drugie wojsko przeciw synowi wyprowadził, i cale Niemcy rozerwane we

wnątrz pod plagą miecza i pożogi jęknęły, obadwaj przeciwnicy, ojciec i syn,

do ojcobójczej uzbrojeni wojny, na brzegach rzeki He nu zetknęli swoje obo

zy. Zważając wtedy król Henryk, że główna potęga jego ojca Henryka

cesarza polegała na Czeskim książęciu Bor z y woj u i margrabi Leopol1

dzie, znacznemi darami i obietnicami skłonił obudwu do opuszczenia ojca,

a przechylenia się na jego stronę. Którzy gdy go odstąpili, porzucił i Hen

ryk cesarz zamiar dalszego prowadzenia wojny; rozpuściwszy więc wojsko,

osadził resztę sił po zamkach, i od togo czasu przechyliło się szczęście na

stronę syna, ojcu zaś coraz gorzej się powodziło.

Konrad książę Morawski, postanowiwszy strącić Borzywoja z stolicy Czeskiej,

hardy i nadęty, że Czechów przeciągnął na swoję stronę, podstępnje pod Pragę:

alić zastawszy w niej silną załogę, zmuszony jest do odwrotu.

Konrad książę Morawski, syn Ottona, a wnuk króla Wraty-

sława I, pragnąc chciwie osięgnienia w Czechach władzy książęcej, po^

stanowił wyzuć stryja swego rodzonego Borzywoja z dziedziny prawem zgo

dnych układów nabytej, do czego pobudzała go uie tylko duma osobista, ale
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i rady przewrotne niektórych panów Czeskich, życzących sohie nowego rze

czy stanu. Zebrawszy zatóm znaczne wojsko, wkracza do Czech, gdzie wielu

obywateli odstąpiło zaraz Borzywoja a przyłączyło się do jego strony. Tą

Czechów przychylnością podniesiony w pychę, i już tuszący o osiągnieniu

zwierzchnictwa nad całemi Czechami, spiesznym pochodem dążył do opa

nowania stolicy Czeskiej. I byłaby nadzieja jogo niezawodny odniosła sku- •

tek, gdyby Borzywoj nie był wcześniej podubiegł Pragi, gdzie silną osa

dziwszy załogę, a zamek Wyszogrodzki poruczywszy wiernej obronie

Hermana biskupa Praskiego, do razu się ubezpieczył. Chociaż bowiem

Światopełk z sześciu pułkami podstąpił pod Pragę, mieszczanie atoli

Prascy zamknęli przed nim bramy; przeto nic nie wskórawszy wrócił do

Moraw. Mógł go Borzywoj ustępującego ścigać w odwrocie, mając zwła

szcza wojsko przeważniejsze liczbą ; nie dowierzał wszelako Czechom, i oba

wiał się, aby opuszczony od nich nie dostał się w ręce bratanka.

■tok Pański lioe.

Wojsko polskie pod dowództwem Skarbimira po dwa kroć nawiedia klęskami

ziemię Pomorską ; książę zaś Bolesław, w czasie pokoju zabawiając się łowami,

wpada w niebezpieczne zasadzki Pomorzan, z których niesłychaną tylko odwa

gą i walecznością wyszedłszy niemal zwycięzko, wysyła znów wojsko na Po

morze i mści się doznanej zdrady.

Panowie radni wstrzymywali Bolesława książęcia Polskiego od

wojny, aby dać wypocząć rycerstwu; on atoli sam pozostawszy w kraju, dla

załatwienia spraw świeckich kościoła, Skarbimira, męża walecznego i w boju

doświadczonego, który mianowany był głową rycerstwa (princeps militiae),

wysłał na Pomorze. Ten za pierwszóm wtargnieniein zdobywszy niektóre

grody i mniej znaczne warowne jednak miasteczka, i wielką liczbę brańców

z mnóstwem łupów wojennych odprowadziwszy do Polski, tą samą drogą

pospieszył znów na Pomorze, dobył zamku Bytomia przeważnóm rycer

stwa swego męztwem, wiele włości złupił i popalił; a gdy nieprzyjaciel ni

gdzie nie stawił mu oporu, wrócił powtórnie z bogatą zdobyczą do Polski.

Stawił się zatóm przed książęciem swoim Bolesławem w towarzystwie wy-

brańszych wojowników, tych zwłaszcza którzy byli dowódzcami pułków, dla

dania mu sprawy o wycieczce uczynionej na Pomorzany. Zastał był Bo

lesława w domu pewnego rycerza, u którego właśnie biesiadował, zaproszo

ny na uroczystość poświęcenia w jego wsi kościoła, a razem odbywające się

gody weselne. Bolesław, uradowany szczęśliwym powrotem Skarbimira

i jego rycerstwa, wstawszy od stołu i zostawiwszy przy uczcie samych ludzi



r. 1106. 413BOLESŁAW III KRZYWOUSTY.

sędziwych, sam z Skarbi mi rem i stu młodymi towarzyszami, aby męztwo

w spoczynku nie gnuśniało, wybrał się na łowy do lasów, w których miało

się znajdować bardzo wiele zwierzyny. Znalazł w nich atoli sroższych od zwie

rząt Pomorzan: po ustąpieniu bowiem S k a r b i m i r a wkradli się byli kry-

jomo w granice królestwa Polskiego, a łotrując kupami chwytali nieostro

żnych Polaków. Byłby zatem Bolesław wpadł mimo wiedzy w ich zgraję,

gdyby szczęściem nie poznano ich wcześniej po znakach wojskowych i koniach.

Na te tłumy straszliwe, mające wnet błysnąć tylu dobytemi szablami, spoj

rzał bohater niezmrużonóm okiem, nie okazawszy w twarzy żadnego nawet

poruszenia. Sam wprawdzie wódz i żołnierz niezwyciężony nie wiedział co miał

czynić, cofnąć-li kroku, czy z tak wielką nawałą bój stoczyć. Ale wnet w du

szy wielkomyślnej zawrzało uczucie szlachetnej dumy : postanowiwszy więc ra

czej zginąć, niż sromotną ratować się. ucieczką, i przemówiwszy do swoich

spokojnie i krótkiemi słowy, „aby go w tak ciężkiej przygodzie nie opuszczali,

„i wraz z nim gotowi ponieść śmierć chwalebną, nie dopuszczali przynajmniej

„wydrzeć sobie życia bezkarnie;" sam na czele swojej drużyny wpadł na ów

gmin Pomorzan z trzech tysięcy ludzi złożony, a rąbiąc i ścieląc sobie

mieczem tór krwawy, przebił się zwycięzko przez całą ćmę barbarzyńców.

Odwaga niepodobna do wiary! która miasto pozyskania chwały, wydałaby się

raczej zuchwałóm junactwem, gdyby jej było nie posłużyło szczęście. Wrócił

się jeszcze powtórnym zawodem, pędząc na przebój i jak lew rozjuszony kła

dąc na pował gęste koło siebie trupy; a gdy po trzeci raz zamierzał podobną

przeprawę, a już tylko pięciu miał przy sobie rycerzy, inni bowiem częścią

posłabli, częścią rozbili się na różne strony; jeden z owych pozostałych, wi

dząc wlokące się po ziemi trzewa z przebitego pod nim konia: „Nie chciej,

„rzekł, Miłościwy Książę, nie już siebie tylko, ale Polski całej na tak ja-

„wne narażać niebezpieczeństwo; zachowaj się raczej na lepszą porę. Pamię

taj o sobie, pamiętaj o ojczyźnie, którą ocalisz od zguby, jeżeli własnego

„życia oszczędzisz. Oto koń pode mną zdrowy, wsiadaj na niego, a uchyl się

„od ciosów tak jawnie grożących; mniejsza o to, że ja polegnę, byłeś ty,

„gwiazdo ojczyzny, w którym żywot wszystkich Polaków zawarty, ocalał."

Gdy rycerz te słowa domawiał, upadający koń książęcy zsadził z siebie le-

kuchno przesławnego jeźdźca, książęcia Bolesława, jakoby znał kogo no

sił. Dosiadłszy książę konia, którego mu on towarzysz podstawił, zboczył

z wolna do trzydziestu innych rycerzy, po jednemu do niego garnących się

i broczących ranami. Spotkał wtedy i wodza Skarb i mir a, bez oka prawe

go, które w boju utracił, i pławiącego się prawie we krwi własnej. Z tymi

więc wracał do miejsca, w któróm bawił gościną, wrąc jeszcze żądzą boju i

zgrzytając zemstą na Pomorzan, z zdumieniem patrzących za nim i nie

śmiejących ścigać go w odwrocie. W połowie drogi złączyła się z nim gro
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mada godowników, którzy byli zostali przy biesiadzie, a dopiero posłyszawszy

0 onej przygodzie, porwali się do broni i spieszyli na pomoc książęciu. Z nie-

wysłowioną radością witając ocalonego monarchę, o którym myśleli, że już

poległ albo dostał się do niewoli, odprowadzili go do rzeczonej gościny. A tak

lekkomyślną śmiałość uwieńczyło zwycięztwo, a wypadek szczęśliwy z niebez

pieczeństwa zrodził chwałę. Gdy wieść o tej przerażającej przygodzie, jak za

zwyczaj prawdę mieszająca z baśniami, gruchnęła po kraju, zjeżdżały się ze

wsząd osoby wszelakiego stanu dla oglądania monarchy i okazania mu rado

ści z jego ocalenia. Wszyscy zarówno naganiali płochą porywczość, a widząc

na hełmie jego, mieczu i zbroi niezliczonych ciosów ślady, rysy, szczerby, za

gięcia, a na ciele gęste szramy, z których wnosić można było o wielkości

niebezpieczeństwa, w jakióm się książę znajdował, chociaż sam o niem mało

mówił, użalali się nań temi słowy : „Ujmę czynisz męztwu twemu, miłościwy

„książę, dozwalając je uważać za zuchwałe junactwo, i marnując w lekko

myślnych harcach, które ci żadnej nie mogą zjednać chwały; gdybyś w nich

„poległ, zostawiłbyś tylko pamiątkę mniej godnej ciebie zuchwałości." Odpo

wiedział Bolesław: „Będziecie mieli inny czas do łajania mnie i czynienia

„mi wyrzutów: teraz zaś, jeżeli was rany i poniesione kalectwa i śmierć mo-

„ich towarzyszów, a waszych braci, poruszają, nie tylko wzywam was wszyst

kich, ale proszę i błagam, abyście jak najprędzej wziąwszy się do oręża, na

„Pomorze wraz ze mną pospieszyli, i tym barbarzyńcom, jeżeli tryumfują

„z pobicia moich rycerzy, pociechę tę przy pomocy Boskiej skrócili i wydarli."

Po takiej odezwie rozjechali się wszyscy do domów dla uzbrojenia się na woj

nę, a w kilka dni stanęły liczne hufce tak konnego jak i pieszego żołnierza

w miejscu od Bolesława naznaczonóm, mając wyruszyć na Pomorze.

Tymczasem wieść dochodzi, że Czesi z swoim książęciem Światopełkiem,

który przy pomocy panów Czeskich strącił był z tronu Borzywoja, stryja

swego, a prawego książęcia, i stolicę jego opanował, zamierzają najechać Pol

skę, i już tym celem ściągnęli wojska tak piesze jak i konne, i stanęli pod

Klockiem. Borzywój bowiem, książę Czeski, wygnany od synowca swe

go Światopełka, tusząc, że najbezpieczniejsze znajdzie schronienie w Pol

sce , udał się do książęcia Polskiego Bolesława, który go wraz z całą

drużyną jego towarzyszów łaskawie przyjął, ale przez to obraził Czechów

1 Światopełka, tak dalece, że się na nim orężem zemścić postanowili.

Wahał się w swym umyśle Bolesław, na któregoby wprzódy uderzyć miał

przeciwnika; ani .bowiem odkładać chciał zemsty swej nad Pomorzany, ani

Czechom podawać sposobności do najazdu na Polskę. Nareszcie, obie ra

zem uchwaliwszy wyprawy, wojsko swoje na dwie części podzielił. Jednę po-

ruczył Skarbi mirowi i wysłał na Pomorzan, z drugą sam ruszył do

Czech przez lasy oddzielające Czechy od Polski, Hercyńskiemi zwa
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ne. Ale Czesi dowiedziawszy się, że Bolesław z wojskiem nadciąga, po

rzucili swoje obozy i rozeszli się do domów; Pomorzan zaś Skarbiniir

ukarał surowo za ich najazd na Polskę łupiestwy i pożogami, któremi ich

trapił przez kilka tygodni.

Po Dyonizym biskupie Poznańskim wstępuje na stolicę Wawrzyniec.

Dyonizy biskup, ośmnaście lat przesiedziawszy na stolicy Poznań

skiej, zszedł ze świata. Nastąpił po nim Wawrzyniec I, proboszcz Po

znański, na naleganie kapituły Poznańskiej i Bolesława książęcia

Polskiego, ażeby koniecznie krajowca obrano; od Marcina arcybiskupa

Gnieźnieńskiego mianowany, potwierdzony i poświęcony. Ten Wawrzy

niec rodem był Polak, z niskiego stanu wieśniaków, ale cnota i nieskazi

telność- życia podniosły go do godności szlacheckiej.

Henryk V za zezwoleniem wreszcie ojca obrany cesarzem.

Na zjeździe walnym książąt Niemieckich w Moguncyi, odbytym

w dzień Narodzenia Pańskiego, na którym obecnymi byli i nuncyuszowie Apo

stolscy, Henryk IV cesarz, dla oddalenia i utłumienia odszczepieństwa, roz

rywającego kościół z "jego przyczyny, postanowił ustąpić z tronu i zdać rządy

królewskie synowi. Twierdzą niektórzy, że za tę skruchę nie potępienie ale

raczej błogosławieństwo uzyskał, a przez uczynki miłosierne zasłużył na to,

aby zdrożne panowania jego postępki doczesną karą były zgładzone. Znamio

na cesarskie legaci stolicy Apostolskiej złożyli na głowę Henryka, a wy

bór ponowili jednocześnie książęta Niemieccy.

Połowcom odbita zdobycz z Ruskiej ziemi*

Przeciw Połowcom, którzy do ziem Ruskich skryte i zdradzieckie

czynili wycieczki ; i okolicę zwaną Zarzeczsko pustoszyli, Światopelk

książę Kijowski wojska z swoich ludów zebrane, pod dowództwem Jana

czyli Iwanka Zacharzyca i Koszaryny, wyprawił. Ci doścignąwszy

ich nad Dunajem, odbili wprawdzie zdobycz zabraną pod Zarzeczskiem,

z Poło w ca mi jednak nie przyszli do rozprawy.
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Zbigniew za pośrednictwem Światopełka ksiąźęcia Kijowskiego godzi się z Bo

lesławem ksiąźęciem Polskim. Bolesławowi rodzi się córka Swiętosława.

Tymczasem Zbigniew, brat poboczny Bolesława ksiąźęcia Pol

skiego, z przyczyny zdrad i spisków, których się przeciw niemu dopuszczał,

uchodząc przed Bolesławem, przybył do Kijowa, w nadziei, że za po

średnictwem ksiąźęcia Światopełka, jako zięcia Bolesława, zdoła się

z nim pojednać. Jakoż, zabawiwszy czas niejaki w Kijowie, na prośbę

Światopełka otrzymał od Bolesława przebaczenie. Ale wnet nadużył

jego łaski, udawszy się do Czech, aby nowemi spiski i namowy Czechów

przeciw bratu podburzał.

W tymże roku Zb i sław a, małżonka ksiąźęcia Bolesława, dnia 12

Kwietnia powiła córkę, którą ochrzczono w kościele Krakowskim, i na

zwano Świętosławą.

Rok Pański 1107.

Bolesław książę Polski dobywa z wielką nsilnością Białogrodu na Pomorza,

a wziąwszy go przemocą, wielce łaskawie obchodzi się z zwyciężonemi.

Gdy już wszystkie miasta, zamki i warownie Pomorskie skłonne były

do poddania się książęciu Polskiemu Bolesławowi, a sami tylko Al

banie, których i Białogrodzanami (Byelagradenses) zwano, opie

rali się zuchwale i innych namawiali do oporu, Bolesław książę Polski,

zebrawszy zbrojne siły tak konnicy jako i piechoty, ruszył z niemi na Po

morze, i zwyczajem swoim rozkazawszy palić domostwa i włości pustoszyć,

podstąpił potem z wojskiem pod Białogród, i ścisnął go oblężeniem, aby

hardość i pychę ufających w swoje dostatki Białogrodzan (było -to bo

wiem miasto wielkiemi bogactwy słynące) ująć nieco w kleszcze i orężem ukró

cić. Tusząc wszelako, że oblężonych do poddania się nakłonić zdoła, posłał

do nich z upomnieniem, „aby się nie narażali na ostateczne niebezpieczeń

stwo, i nie zmuszali go do tej konieczności, iżby krwią swoich rycerzy zdo

bywszy miasto, wzajemnie krew ich rozlewał." Przyczem kazał im przez

woźnych obozowych podać dwie tarcze, czerwoną i białą, aby wybierali którą

• wolą: jedna oznaczała śmierć ich i zniszczenie miasta, druga pokój i łaskę

zwycięzcy. Białogrodzanie nieustraszeni temi pogróżkami posłów, zaciąwszy

się z większą jeszcze hardością, rozkazali im z miasta ustąpić, z tą odpowie

dzią , że żadnej nie obierają tarczy, ale obiedwie uważają za swoje godło;

biała znaczyć ma odparcie Bolesława od murów miasta, a czerwona rzeź
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krwawą w jego wojsku, jeśli przedłużać zechce oblężenie. Tak zuchwałą od

powiedzią Bolesław rozgniewany, począł natychmiast sporządzać* szopy, pod

suwać wieże i taranami tłuc mury miejskie i baszty, a wądoły zawalać fa-

szyną. A gdy wszystko przygotowane było do szturmu, podprowadził wojsko,

i przez wyłomy potłuczonych murów wdzierać się kazał do miasta, rozsta

wiwszy w okół łuczników, aby nacierających zasłaniali. Dla dania zaś przy

kładu i zachęty ociągającym się i mniej odważnym, sam na czele swoich za

stępów poskoczył do głównej bramy, a przebywszy wały i okopy, tarczą tylko

zasłoniony od ciosów, z niesłychaną i prawie nadludzką w jednym człowieku

siłą, począł wyrąbywać wrota, i do wspólnej roboty zagrzewać swoich towa

rzyszów. Nie odstraszyły go staczane z góry głazy i opoki, ani strzał gę

stych wypuszczane groty, ani chmary broniących się mężnie oblężeńców i zle

wających im głowy smołą wrzącą i ukropem; nie wzruszyły jęki i konania

upadających, ciała martwe pobitych. Póty z tak niebezpiecznego miejsca nie

ustąpił, póki nie wyłamał bramy, którą dopiero cały krwią zbroczony wpadł

do miasta torując drogę swemu wojsku. Wtedy Białogrodzan, usiłujących

stawić mu opór, jednych rozpędza, drugich trupem ściele. Musieli wreszcie

oblężeńcy ustąpić, przywitani gęstemi pociskami ; a nawet i ci, którzy murów

bronili, nie mogli się dłużej utrzymać, zgruchotano bowiem taranami mur po

trójny i otwarto zwycięzcom wstęp do miasta. Byłaby nastąpiła rzeź niechy

bna między wszystkierai obojej płci mieszkańcami, gdyby nie rada roztropna

Białogrodzan, którzy przerażeni potęgą Bolesława, rzucając broń i

ścieląc się do nóg zwycięzcy z żonami i dziećmi, błagali jego litości, nie dla

siebie, bo sami wyznawali, że swą zuchwałą odpowiedzią zasłużyli raczej na

karę krzyża, ale dla swych małżonek, dziatek i tylu niewinnych ofiar. Tak

pokornóm wyznaniem winy snadno przejednali gniew Bolesława, który da

rował im życie. A lubo wszystko rycerstwo i panowie Polscy domagali się

koniecznie, aby wyciąć w pień wszystkich mieszkańców, a miasto w gruzach

zagrzebać, dla pomszczenia się towarzyszów przy jego dobywaniu poległych;

Bolesław przecież postanowił okazać się dla nich łaskawym i wspaniałym,

za najgodniejszą siebie zemstę uznawszy miłosierdzie. Wszystkim zatem Bia

łogrodzan om, nawet swym najzaciętszym nieprzyjaciołom, winę przebaczył,

darował im życie, wolność i majątki, które już dostały się były w ręce zwy

cięzców; co większa, zakazał swoim żołnierzom, aby żadnemu z mieszkańców

B i a 1 o g r o d u nie czynili najmniejszego gwałtu ani szkody. Tą wielkomyślną

dla zwyciężonych łaskawością więcej na Pomorzu miast zdobył niżl i orężem.

Gdy się bowiem rozeszła wieść o tak litościwóm Bolesława obejściu się

z Białogrodzan a mi, pospieszyli do niego starostowie i panowie przedniejsi

Kołobrzegu (Golibregensium), Kamienia, Wielina, Koźlina

J. Dlugoei. Dzieje Pokki. Ki. IV. 53
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(Cossominensium?) i innych miast nadmorskich, niosąc mu wspaniałe

dary i błagając przebaczenia ; które z łatwością . otrzymawszy, poddawali mu

się z pokorą, i przysięgali trwać wiernie w posłuszeństwie i uległości.

Po Filipie biskupie Płockim wstępuje na stolicę Szymon.

Filip biskup Płocki, który przez siedm lat stolicą swoją zarządzał,

strawiony febrą trzeciaczką umarł, pochowany w kościele Płockim. Po nim

nastąpił Szymon archidyakon Płocki, rodem Polak, z szlacheckiego do

mu Gozdawitów, obrany przez tajemne głosowanie, a za zezwoleniem Bo

lesława książęcia i monarchy Polskiego, potwierdzony i poświęcony przez

arcybiskupa Gnieźnieńskiego Marcina. Jak zacnym i świątobliwym był

rzeczony biskup Szymon, świadczy Wincenty syn Kadłubka z wsi

Karwowa, biskup Krakowski, w kronice dziejów Polskich, wymo

wnym stylem napisanej, gdzie temi słowy mówi : „Gorliwość o dom Boży, go-

„dna zapisania piórem złotem, uzbroiła SzymonaiAlexandra Płockich

„biskupów, którzy dwojakiego nieprzyjaciela usiłowali odeprzeć od przybytku

„Pańskiego." A dalej powiada: „Wielkim był wprawdzie Alexander bi-

„skup Płocki, ale większym, jak uważam, Szymon od Alexandra, któ-

„ry zagrzewając Polaków do wojny przeciw barbarzyńcom, i w samym upale

„bitwy modląc się gorąco za nimi, dopóki nieprzyjaciel nie został zniesiony

„do szczętu, wyraził na sobie obraz patryarchy Abrahama i prawodawcy

„Mojżesza." A niżej nieco: „Oto biskup Szymon, infułą i przepaską pa-

„sterską ozdobiony, który nie tak łzy jako raczej prośby i głosy powszechne

„mając na względzie, woła: W jednym tylko maluczkim jest nadzieja zwy-

„cięztwa, a nie w mnogim tłumie; ani przystoi lękać się śmierci, gdy idzie

„o dobro bliźnich, bowiem śmierć ciała nie zabija człowieka, ale zbliża mu

„nagrodę cnoty. Co wyrzekłszy, swoich odprowadził do walki, sam zaś oddał

„się modlitwie, której póty nie poprzestał, póki wszystek on gmin najeźdźców

„nie legi pod mieczem, wyjąwszy małą' liczbę ratujących się ucieczką."

Bolesław książę Polski naprawia zamek Koźle przypadkowym pożarem zniszczo

ny; Zbigniew odmawia mu hardo i nieuczciwie żądanej do tego dzieła pomocy.

Koźle, zamek leżący blisko granicy Morawskiej, położeniem swo-

jśm więcej niżeli sztuką umocniony, Odra bowiem rzeka i przyległe bagna

czynią go niedostępnym, temi czasy zgorzał przypadkiem. Gdy się o Mm Bo

lesław książę Polski dowiedział, powziął podejrzenie, że go Czesi umyślnie
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podpalili, aby go łatwiej opanować mogli : natychmiast więc w to miejsce po

spieszył z garstką rycerstwa, i zamek z gruntu nowy budować począł, nie

szczędząc ku temu usilności i pracy. Obawiając się zaś napaści Czechów

w miejscu pożarem opustoszonym i mniej bezpiecznym, posłał do brata Zbi

gniewa z żądaniem, aby mu przyprowadził na obronę albo przynajmniej

przysłał kilka hufców swego rycerstwa; nic zdawało mu się bowiem rzeczą

przyzwoitą, do tak małej posługi trudzić swoich żołnierzy, znużonych świeżo

dobywaniem Białogrodu i Pomorską wyprawą. Ale Zbigniew już

wtedy pałający zawiścią ku Bolesławowi, i zazdroszczący mu głośnej

w świecie sławy i powodzenia, dawszy mu hardą odpowiedź, nawet posłów je

go, niepomny na prawa narodów, nieludzkióm obejściem znieważył, i wyzio

nąwszy na brata najzłośliwsze obelgi, o kęs srożej nie pokrzywdził. Zniósł

Bolesław cierpliwie tę posłom swoim i sobie wyrządzoną zniewagę, pokrył

urazę obojętnością, a pospieszył z odbudowaniem zamku Koźle, umyślnie pod

łożonym ogniem spalonego. Zbigniew albowiem, widząc rosnącą ku bratu

swemu, Bolesławowi książęciu, cześć powszechną i przychylność między

Polakami, ku sobie zaś nienawiść i pogardę, nawet w tych, którzy jego

rządom byli powierzeni; słysząc wreszcie szczypiące go zewsząd przymówki, że

był bękartem podłej nałożnicy, i w niczóra do ojca niepodobny, uznał, iż nie

miał innego środka do potlumienia tej zniewagi, na jaką był wystawiony, i

osiągnienia najwyższej władzy, jak tylko w zbrodni; wszystkie więc ku temu

obrócił myśli, ażeby Bolesława skrytym zgubić podstępem.

Sieciech, cześnik Bolesława, zaniedbujący spowiedzi świętej, odbiera od Ś. Idziego

we śnie upomnienie; potem na polowaniu raniony śmiertelnie od dzika, za przy

czyną S. Idziego odzyskuje zdrowie.

Pod on czas, kiedy Bolesław, książę i monarcha Polski, szczegól

niejszy czciciel Ś. Idziego (za którego przyczyną i zasługami urodził się

był z rodziców długo niepłodnych) Pomorzan pod swoję i narodu Polskie

go władzę podbijał, obiegł także wojskiem swojóm zamek i miasto Pomor

skie Szczecin, które po długióm dobywaniu nakoniec przy pomocy Bo

skiej i Ś. Idziego opanował. Znajdował się w obozie jego rycerz jeden

nazwiskiem Sieciech, młodzieniec krzepki, wymowy raźnej, i w drużynie

towarzyszów jego rzadką odznaczający się dzielnością, który na dworze jego

urząd cześnika sprawował. Ten gdy w pierwszym dniu poczętego szturmu, po

wielu harcach i . potyczkach, pod murami miasta w oczach Bolesława ksią-

żęcia stoczonych, wieczorem do obozu powrócił, z nagła przerażony jakiemś

trwożnem przeczuciem, jakoby nazajutrz przy dobywaniu miasta od miecza nie
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przyjacielskiego miał zginąć, temi słowy, nie potajemnie ale jawnie do towa

rzyszów swoich mówił: „że nie pójdzie do walki, póki się wprzódy grzechów

„swoich nie wyspowiada." Ale dnia następnego, kiedy Bolesław wyprowa

dzał rycerstwo swoje do dobywania zamku i miasta, cześnik ów Sieciech,

odzyskawszy męztwo, nie pomyślał już o wypełnieniu swego ślubu, i poszedł

z drugimi towarzyszami do walki. Za powrotem znowu go tenże sam strach

ogarnął i taż napadła niemoc, że ponowił swój ślub i postanowienie spowie

dzi; i tak było ciągle przez dni kilka; po każdem zejściu z pola, bojaźń drę

cząca odwodziła go od dalszych harców, a napełniała skruchą i chęcią oczy

szczenia się z grzechów, a z dniem następnym znowu nikły te trwogi, i spo

wiedź odkładana szła w zaniedbanie. Tak bowiem czynił ów rycerz Sieciech,

jak to i inni mają w zwyczaju, że kiedy na nich przychodzi strach jakiś i

przygoda, obiecują wtedy poprawę, a za pomyślniejszą rzeczy zmianą znowu

wracają do dawnej pychy i grzeszą po swojemu. Po zdobyciu wreszcie zamku

i miasta, zwalczeniu nieprzyjaciół i wzięciu celniejszych obywateli za zakła

dników, gdy rycerstwo Polskie wracało do swego kraju, rzeczony cześnik

Sieciech, lekceważąc cierpliwość i miłosierdzie przewłaczającego karę Boga,

począł chełpić się przed towarzyszami, że nie stracił nic na tern iż zaniedbał

spowiedzi i pokuty, przez to bowiem zaniedbanie ocalił życie, które byłby

utracił przez spieszne ślubu wypełnienie. Tym płochym jego przechwałkom

poklaskiwali niektórzy z młodszej drużyny, skłonni do podobnego zuchwalstwa:

mężowie jednak roztropniejsi i żywiący w sercach bojaźń Boga brzydzili się

takowóm zaślepieniem i ganili je karcącą przestrogą. Aliżci gdy Sieciech

następnej nocy spokojnie używa wczasu, pokazuje mu się Święty Idzi opat,

w poważnej starca postaci, którego chociaż Sieciech nigdy wprzód nie wi

dział, z natchnienia jednak Bożego zaraz go poznał w przytomnym mężu,

który rzekł: „Ty się chełpisz, Sieciechu, że odłożeniem spowiedzi i po-

„kuty uniknąłeś śmierci, a ja ci oznajmiam, że śmierć tuż jest przed tobą."

Po wyrzeczeniu tych słów znikła postać szanowna, a Sieciech, jakkolwiek

jej widzeniem i wieszczbą przerażony, nawet w członkach swych uczuł niemoc

i drżenie, nie poprawił się przecież, i z Bolesławem książęciem, który

w pięć dni potem wybrał się był na łowy do lasów Usosińskich (Vso-

sin) gdzie mnóstwo było żubrów, pobiegł użyć myślistwa. A gdy książę Bo

lesław ubiwszy wiele zwierząt, żubra jednego nadzwyczajnej wielkości i siły,

odłączającego się od swej gromady pojedynka, którego w języku właściwym

zowią odyńcem, wypłoszył z kniei, w której się ukrywał, a zwierz za

lękniony uciekając przed szczekaniem psów i grotami myśliwych, wyrwał się

z zastawionej do koła obławy, i przypadkiem wbiegł na stojącego mu na dro

dze cześnika Sieciecha; ten za rzecz sromotną uznawszy kryć się albo

uciekać, wobec książęcia Bolesława i innych patrzących nań towarzyszów,
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zeskoczył z konia i ugodzić chciał tura oszczepem, ałe chybiwszy, rzucił się

na ziemię, aby wściekłości zwierza tym przynajmniej uniknąć sposobem. Tym-

cżasem ów żubr, który przyrodzonym sobie obyczajem na leżących najsrożej

się pastwi, Sieciecha naprzód rapciami uderzywszy, a potem wziąwszy na

rogi, podrzucił w górę i kilka kroć w ten sposób jak piłkę wysadzał i mio

tał, nakoniec powalonego w krzaki i ciernie bez duszy prawie zostawił. Do

piero gdy odbiegł, towarzysze podźwignęli z ziemi rycerza, a owinąwszy go

i spowiwszy płatami sukiennemi, odnieśli do pobliskiego miasta. Nie mógł

odzyskać sił ani przytomności umysłu, z tylokrotnego miotania i wyrzucania

w powietrze dostawszy odurzenia i zawrotu, a znajomi i przyjaciele płakali

nad nim widząc go bliskim śmierci. Aliści w ostatecznym już zgonie ukazał

mu się Ś. Idzi, podobną mający postać w jakiej wprzódy przedstawił mu

się był na jawie, i łagodnemi słowy karcąc jego zatwardziałość i zaniedbanie

spowiedzi, rzekł : „Jeżeli mnie nie wezwiesz na pomoc, czeka cię śmierć nie

uchronna." A Sieciech na męża Bożego patrząc jak na znajomego sobie

i przyjaciela, i wielką pokładając w nim nadzieję, rzekł: „Błagam cię po

kornie, mężu Boży, uproś mi naprzód u Boga siły i zdrowie, a potem staw

„się za mną przyczyncą i orędownikiem, przyrzekając, że żywot mój, postępki

„i obyczaje poprawię, a za popełniony grzech pokutować będę, nakoniec po-

„pioły twoje i grobowiec pieszo jak najrychlej nawiedzę." Na co odpowie

Święty: „Jać na prośbę twoję wstawię się modłami memi do Najwyższego,

„który niczyjej zguby, ale raczej zbawienia wszystkich żąda; i już ci z łaski

„Wszechmocnego zdrowie zupełne przywracam. Ale strzeż się, abyś czynów

„twych nie pokaził, i nowemi przestępstwy nie przydał wagi dawnym, przez

„co pogrążyłbyś się w przepaści i ściągnął surową karę niebios." Cud trudny

do uwierzenia ! ledwo znikło widzenie, cześnik Sieciech w członkach swych

poranionych, pobitych i pogruchotanych, bez żadnej ludzkiej pomocy uczuł

się natychmiast uzdrowionym. Opowiedziawszy więc z powszechnóm zdumieniem

tę cudowną łaskę nieba wszystkim znajomym i przyjaciołom, wybrał się pie

szą pielgrzymką do klasztoru Ś. Idziego w P r o w a n c y i , gdzie ciało

Ś. Idziego spoczywa, i złożywszy u jego grobu szczodre ofiary, uczcił po-

kornemi dzięki swojego zbawcę i opiekuna ; a za powrotem do ojczyzny, brzy

dząc się sprosnotą swoich dawnych występków, pokutował za nie w żalu i głę

bokiej serca skrusze.



422 R. 1107.BOLESŁAW III KKZYWOU8TY.

Gdy Zbigniew dla zbytniej powolności Bolesława coraz większych dopuszczał się

zdrad i przestępstw, i gdy z przejętych listów pokazało się, źe Czechów i Po

morzan przeciw bratu swemu podmawiał; Bolesław zawarłszy wprzód zgodę

z Czechami, wybrał się zbrojno na Pomorze, i opanował Gniezno wraz z innemi

posiadłościami Zbigniewa, który przed nim umknął na Mazowsze. Poszedł za

przeciwnikiem swoim Bolesław, atoli panowie Polscy starali się pojednać go

z Zbigniewem; nie dał mu jednak Bolesław w posiadanie nic więcej okrom

Mazowsza.

Bolesław książę Polski, obrażony słusznie zniewagą wyrządzoną

swoim posłom, przez których żądał był od Zbigniewa obrony w czasie na

prawy zamku Koźla, nie zaspał swojej krzywdy, lecz zaraz po odbudowaniu

twierdzy złożył radę starszyzny, przed którą użalał się na swego brata po

bocznego Zbigniewa, że nie pierwsza-to była krzywda, jakiej od niego do

świadczył, miał bowiem i inne, cięższe przeciw niemu urazy. Jakoż wiedzieli

wszyscy, i głośno wszędy o tóni mówiono, że Zbigniew podburzał Cze

chów, Pomorzan i Prusaków przeciw bratu swemu Bolesławowi,

i nie tylko namową i łudzącemi obietnicami, ale nawet układaniem z nimi

tajemnych związków, podsuwaniem pieniędzy, żywności, podarunków i rozmai

tych zobowiązań, podżegał ich do najazdów na Polskę. Chodziły wieści, że

kiedy Pomorzanie wtargnęli do krajów Bolesława, Zbigniew dawał

im skrycie posiłki, obmyślał stanowiska, porozumiewał się z nimi, łączył, a

nawet wspólnie działał i spiskował; że wszystkich jeńców Bolesława Po

morzanie sprzedawali, a przeciwnie tych, którzy pochodzili z dzielnicy Zbi

gniewa i przypadkiem dostali się w niewolą, na każde jego zgłoszenie się

albo piśmienne świadectwo oddawali wraz z rzeczami i wszystką ich własno

ścią. Biegali też ustawicznie gońcy od Zbigniewa do Pomorzan, udzie

lających sobie nawzajem doniesień, co Bolesław robi, gdzie się znajduje,

i co przeciw Pomorzanom zamyśla. Słał niemniej Zbigniew Pomorza

nom, a oni jemu wzajemnie upominki, i dzielili się z nim barbarzyńcy łu

pami zabranemi w krajach Bolesława. Ile razy zaś Pomorzanie lub

inni nieprzyjaciele najechali ziemie Bolesława, zaraz Zbigniew spieszył

do Czechów albo Prusaków, równie Polakom nieprzyjaznych, albo przez

posły i listy namawiał ich i podżegał, aby z drugiej strony uderzyli na Pol

skę; nakoniec zbrodnicze z Czechami, Morawą, Pomorzany, Sasa

mi i innemi ościennikami knował spiski przeciw Bolesławowi, aby go

wyzuć z władzy książęcej, która-to chytrość i podstępy stały się niemal na

łogiem i koniecznóm zatrudnieniem Zbigniewa; tóm zaś śmielej zdrajca

i częściej się ich dopuszczał, im więcej znajdował otuchy w pobłażaniu brata
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Bolesława, który, aczkolwiek spraw jego niecnych świadomy, dozwalał rau

broić bezkarnie, i prawie sposobność do zbrodni nastręczał. Bolesław bo

wiem książę Polski, gdy mu o tych sprawkach donoszono, zwykł je był

karze Boskiej zostawiać. Wszelako wszyscy radcy książęcia Bolesława obru

szyli się na tak zdrożne Zbigniewa postępki, i do tych, które w krótkich

słowach Bolesław im przedstawił, większe jeszcze i daleko cięższe przydali

obwinienia. Uchwalili więc jednozgodnie : „że nie można było dłużej cierpieć

„Zbigniewa w ojczyźnie, którą tyle kroć zdradzał i wydawał nieprzyjacio

łom, ale jak nieprzyjaciela powszechnego i wroga wyrzucić z kraju, wypędzić

„i na krańce świata wyścigać, odebrawszy mu wszystkie ziemie i dzierżawy, któro

„z łaski ojca posiadał." Wtćm dochodzi wieść, że Zbigniew podmawia Cze

chów, Pomorzan i innych nieprzyjaciół przeciw Bolesławowi i jego

państwu ; podchwytują i gońców Zbigniewa z listami , z których, podobnie

jak z treści otrzymanych doniesień, ukazywały się skryte jego przeciw bratu

zmowy i zamachy. Co wszystko że w jednym czasie przypadło, pomieszały się

wielce rady Bolesława książęcia i jego panów. Sam bowiem nie wiedział,

w którą stronę pilniej obrócić miał oręż, przeciw Czechom czy przeciw Po

morzanom, czy wreszcie przeciw samemu Zbigniewowi. Niebawem je

dnak wyprawił posłów do Rusi i Węgier, celem zaciągnienia posiłków

z żołnierzy płatnych i ochotników. Dał znać i zięciowi swemu Światopeł-

kowi książęciu Kijowskiemu, w jak wielkiem zostawał niebezpieczeń

stwie, zagrożonym będąc od potrójnego nieprzyjaciela, i prosił, aby mu oso

biście z jak najliczniejszym wojskiem przybył na pomoc. Najroztropniej zaś

poradził sobie wyprawiwszy posłów do rycerstwa Czeskiego i namówiwszy

je do powrotu. Ruszył więc przeciw samym Pomorzanom: którzy zatrwo

żeni jego przybyciem, zaraz wszyscy pierzchnęli. Zadrżał w duchu i Zbi

gniew, a poczuwając się do zbyt wielkiej i jawnej winy, i nie mogąc już

wcale od Bolesława spodziewać się przebaczenia, ustąpił z Wielkiej

Polski (gdzie miał zebrane siły przeciw bratu) i jako winowajca zbiegł do

Mazowsza, tusząc, że przynajmniej od zemsty Bolesława będzie bez

pieczny. Bolesław zaś stolicę władztwa i posiadłości Zbigniewa, miasto

Gniezno wraz z zamkiem w kilka dni opanował, potem zamki Spicymierz

i Łęczycę, należące do dzielnicy Zbigniewa, odebrał, i w nich swoich

rządców i starostów osadził. Tymczasem nadciągnęły posiłki z Rusi i Wę

gier, z któremi przeszedłszy Wisłę udał się na Mazowsze, aby wypę

dzić ztaintąd Zbigniewa, jako swojego wroga i przeciwnika, który się

w tamtych stronach ukrywał. Dopiero wtedy Zbigniew zwątpił o sobie,

gdy nie już o panowaniu ale myśleć trzeba było o ocaleniu życia. Stanęli

z obojej strony, jako pośrednicy między Zbigniewem a Bolesławem,

Ba ld win biskup Krakowski z celniejszymi panami, i przyprowadzono
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samego Zbigniewa. A gdy Bolesław wymówił mu w oczy wszystkie

przestępstwa, których się przeciw niemu dopuszczał, Zbigniew upokorzony

błagać począł: „aby zmiłowawszy się nad nim, życie mu i cząstkę jaką działu

„ojczystego darował, składając ręce i przysięgając, że nigdy przeciw niemu

„nic działać ani knować nie będzie, ale we wszystkićm okaże się uległym jak

„rycerz swemu książęciu i panu." Zmiękczony Bolesław jego prośbami i

łzami, oddał mu ziemię Mazowiecką, aby go trzymać o podał od Pomo

rzan i Czechów: co Zbigniew za największe w ów czas poczytał sobie

dobrodziejstwo. Po zjednaniu się w ten sposób obu braci, wojska Ruskie i

Węgierskie powróciły do swoich krajów. Mimo tego rozgadywał Zbigniew

między swoimi, z tą chytrością która mu była wrodzona, „że gdyby go tylko

„wysłuchać chciano, byłby się z wszelkich, jakie mu czyniono, zarzutów oczy

ścił." Ale chociaż śmiało i bezczelnie mówił, widział iż mu nie dawano wiary;

do kogokolwiek zwrócił swoje kłamstwa i wykręty, wszędy się jak o skalę

rozbijały. Znano go jako zmiennika, którego zwyczajem było na różnych stoł

kach siadać , uważano za zbiega pełnego obłudy i zdradziectwa, zwajcę i sza

lonego prawie zuchwalca, szczwanego w wybiegach i łotrostwach, a rycerza

dzielnej siły i wymowy.

Pomorzanie, chcąc zabrać w niewolą arcybiskupa Gnieźnieńskiego, chwytają ar-

chidyakona : ale straszną chorobą dotknięci, wracają go, i oddają razem naczynia

święte które pobrali.

Marcin arcybiskup Gnieźnieński, przejeżdżając z Mikołajem

archidyakonem Gnieźnieńskim przez wieś S p i c y m i e r z (S p i c z o m e r z),

wstąpił do kościoła parafialnego tejże dyecezyi, i zwyczajem biskupim z ka

płanem idącym do mszy konfessyą powszechną odmawiał, ostrzegli go z na

gła słudzy kościelni, że Pomorzanie na ową wieś napadli. Dowiedziawszy

się bowiem od szpiegów, że Marcin arcybiskup w to miejsce przybył, po

spieszyli barbarzyńcy z zamków pobliższych celem schwycenia go i porwania,

za te, iż ich przymuszał do porzucenia bałwochwalstwa, a wyznawania jawne

go wiary katolickiej, i oddawania kościołowi pierwiastków każdego plonu i

dziesięcin. Przelękły arcybiskup nie wiedząc co miał czynić, widział bowiem

że czeladź jego i towarzysze nie sprostaliby licznej zgrai Pomorzan, gdy

by przyszło do walki, i już nawet na sam widok nieprzyjaciół rozpierzchli się

i pokryli, sam jeden pozostał w kościele; gdy go i archidyakou Mikołaj,

modlącego się i płaczem raczej niżeli prośbą wzywającego z niebios zmiłowa

nia, opuścił, i ratując się wybiegł z kościoła. Tego Pomorzanie wziąwszy

za arcybiskupa, miał bowiem na sobie strój bogaty i świetny, przytrzymują



R. 1107. BOLESŁAW III KRZYWOUSTY. 425

w ucieczce, i z wielką radością i tryumfem, nie bez poszanowania jednak na

kibitkę wsadzają. Wpadłszy potóm do kościoła, szukają jego towarzysza; lecz

gdy nikogo nie znaleźli, czóinprędzej z onego kościoła Spicymierskiego,

po zabraniu z niego świętości, dosyć mając na osiągnieniu celu, cofają się

i uciekają, żeby sami nie wpadli Polakom do matni. Arcybiskup Gnieź

nieński Marcin, którego zwątlone wiekiem siły strach był pokrzepił, ko

rzystając z pory, kiedy Pomorzanie gonili za archidyakonem , wylazł na

szczyt kościoła i skrył się pod belkami wiązania; kapłan zaś, który miał

mszą odprawiać, wtulił się poza ołtarz od zewnętrznej ściany. A tak Pomo

rzanie, nie przepatrzywszy wszystkich zakątów kościoła, albo raczej, jak

pobożnie wierzyć można, na prośby i gorące modły Marcina arcybiskupa

olsnąwszy, dozwolili mu za łaską Bożą ujść niewoli. Cud zaiste podziwienia

godny! ale któremu nie godzi się uwłaczać wiary, stwierdzają go bowiem gło

śno świadectwa wielu poważnych pisarzy. Ci z Pomorzan, którzy naczyń

kościoła Spicymirskiego dotykali się, bądź na podle przeznaczyli je użyt

ki, wszyscy poszaleli albo dostali wielkiej choroby; i nie tylko oni sami, ale

żony ich nawet, dzieci, krewni i powinowaci podobnego doznali obłąkania, że

jak szaleńcy i opętani kaleczyli się wzajemnie żelazem, rzucali na siebie ka

mieniami, krewnych i przyjaciół z domów wyganiali: a kiedy drugim szko

dzić nie mogli, sami się zębami kąsali i szarpali pazurami; wielu z nich

w takim stanie szaleństwa pomarło. Przerażeni tą przygodą, poznali nakoniec,

że to była kara Boska za zbrodnię świętokradztwa i obelgę mężowi Bożemu

wyrządzoną ; zaczem wszystkie niemal naczynia święte oddawszy do rąk archi-

dyakona, porzucili swoje bałwochwalstwo, przyjęli wiarę świętą, i rzeczonemu

archidyakonowi zdrowo i swobodnie do ojczyzny wrócić pozwolili. Nadto dzie

sięciny i pierwiastki swoich plonów, których dotąd upornie odmawiali, przy

rzekli jak najchętniej składać i uiszczać. A tak sprawy Pomorskie szczę

śliwie zakończyły się w tym roku. Podwójny więc tryumf odniesiono nad

Pomorzany, ale ostatni wydaje mi się nierównie świetniejszym : jeden orę

żem Bolesława, drugi prośbami pobożnemi arcybiskupa, który dopóty

w owym kościele trwał na modlitwie, wzdychając i łkając, póki archidyakon

z naczyniami święteini zdrowo nie powrócił.

Borzywój wygnany z Czech, w Polsce szukając schronienia, stolicę straconą,

odzyskać próżno usiłuje.

Za Borzy wojem książęciem Czeskim, przez Światopełkałi nie

których panów Czeskich niesprawiedliwie z swego księztwa wyzutym, i prze-

J. Długosz. Dzieją Polski. Ka. IV. 54
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siadującym w Polsce na wygnaniu, brat jego rodzony Sobiesław, wielu

oraz panów i szlachty Qzeskiej, oburzonych takióm wydzierstwera , zje

chało się do Polski. Tych wszystkich Bolesław książę Polski z wielką

przyjąwszy łaskawością, której się nawet nieprzyjaciele jego dziwili, i pokrze

piwszy ich dobrą nadzieją, uczciwie i z książęcą wspaniałością podejmował.

Potóm książę Czeski Borzywój, zasilony od niego pieniędzmi i szczodrze

we wszystko opatrzony, zostawiwszy w Polsce brata swego Sobiesława,

w towarzystwie niektórych roztropniejszych panów udał się z Polski do ce

sarza Henryka: którego napotkawszy w Saxonii, przedstawia mu swoje

krzywdy, jako niesprawiedliwie wyzuty z księstwa Czeskiego, słusznóm po

siadanego praAYem, zelżywe ponosi wygnanie, i nie tylko on, ale i brat jego

Sobiesław, i wielu panów Czeskich, wygnanych przez Światopełka,

jałmużną i żebraczym w Polsce chlebem żyją. Takićm użaleniem się i skar

gą i przyłączonemi razem obietnicami snadno cesarza Henryka ujął i do

litości nakłonił. Wysyła zatem cesarz jednego z swoich rycerzy, wzywając do

siebie Światopełka, który, że poczuwał się do niesprawiedliwego zaboru,

i nie chciał takowemu wezwaniu dowierzać, zebrawszy wojska i poruczywszy

je dowództwu brata Ottona, pojechał dopiero do cesarza. Alić, jak tylko

przybył, natychmiast cesarz kazał go związać, i Borzywojowi do Czech

odesłał, przykazując Czechom, którzy w ów czas Swiatopełkowi towa

rzyszyli, aby temu a nie komu innemu, jako prawemu książęciu podlegali.

Tymczasem gdy Borzywój z swoją drużyną i Niemcami zbliżał się do

zamku Donina i dążył ku Pradze, Otto, brat Światopełka, już za

wiadomiony o jego uwięzieniu, zachodzi drogę Borzywojowi z wojskiem

które miał pod swojemi rozkazy, i zamek Donin oblega. Poczóm Borzy

wój, przychylnością jedynie Czechów zasłoniony, i wraz z rycerstwem wy

puszczony bez szkody, uszedł do Polski i tym sposobem wymknął się z rąk

Ottona. Światopełk zaś, wypłaciwszy cesarzowi obiecane dziesięć tysięcy

grzywien srebra, przyrzekłszy nadto, że wybierającemu się na Węgry prze

ciw Kol omanowi, dla shołdowania tegoż pod władztwo cesarza, przypro

wadzi wszystkie wojska swoje w posiłku, uwolniony został z więzienia, i zmu

szony dać cesarzowi brata swego Ottona za zakładnika. Ale i ten, z umysłu

mniej dozornie strzeżony, umknął i do Czech niezadługo powrócił. Dla ui

szczenia zaś cesarzowi owych dziesięciu tysięcy grzywien srebra, musiał Świa

topełk i skarb książęcy wyniszczyć, i kościoły Czeskie obrać ź naczyń

świętych i klejnotów, a na duchowieństwo i lud podatek nałożyć.
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Bolesław książę Polski zdobywa zamek warowny Czarnków.

Bolesław książę Polski, nie przestając na tern, że Białogród

i inne części ziemi Pomorskiej pod swoje władztwo podbił, w jesieni te

goż roku obiegł zamek i miasto Czarnków, zostające jeszcze w posiadaniu

Pomorzan, a zbudowawszy cztery wieże przewyższające wyniosłością swoją

mury miasta i twierdzy, tak ich przeważnie i usilnie dobywał, że oblężeni

wysłali nakoniec posłów z poddaniem miasta i grodu. Po których zajęciu

Bolesław książę Polski pana i dziedzica zamku Czarnkowa, imie

niem Gniewomira, z wszystkiemi poddanemi jego, którzy jeszcze wiary

> świętej nie byli poznali , ochrzcić kazał , i sam Gniewomira do chrztu

trzymał; a na znak takowego z nim spowinowacenia i dla zobowiązania go

do tera stalszej wierności, wrócił mu zamek i miasto Czarnków, z własnej

szczodrobliwości na nowo dany i zapisany.

Książęta Ruscy zadają, morderczą klęskę Połowcom.

Połowcy,- chcąc wetować szkód zrządzonych sobie przez Rusinów

i ich książąt, najechali ziemie Ruskie wielkiemi tłumy, pod wodzą Bo-

niaka Sarukana i innych książąt Połowieckich, i stanęli obozem

w bliskości Lub ni. Przeciw którym wyszli z potężnemi siły Światopełk

książę Kijowski, Włodzimierz, Oleh, Światosław, Mścisław,

Więcsław i Jaropełk, Ruscy książęta, a przeprawiwszy się przez rze

kę Sulę, na Po łowców i ich stanowiska dwunastego dnia Sierpnia nie

spodzianie natarli. Ci zmieszani nagłym popłochem, nie zdążyli już ani po-

zhierać się w osobne hufce, ani sprawić do boju, ani nawet w szyku porządnym

postępować; ale jedni dopadłszy koni, jakie się w tym zgiełku nadarzyły,

drudzy pieszo z obozu do pobliskich lasów uciekali. Rusi ni pędząc za

pierzchającemi w pogoni, zadali im okropną klęskę, jakiej tak wielka liczba

nie zdawała się dopuszczać; wielu Połowców zagarnęli w niewolą, których

aż do Chor el i ścigali. Brat rodzony wodza Boniaka, książę Tasza,

z wielu innemi poległ. Po opanowaniu zatem obozów Połowieckich, i za

braniu znacznej zdobyczy, wrócili Ru sin i do swoich siedlisk z wielką rado

ścią i chwałą.
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Henryk IV cesarz, przez syna swego wyzuty z władzy, umiera w Liege.

Henryk IV cesarz, odstąpiwszy korony synowi swemu Henrykowi,

z możnego i potężnego władcy przeistoczony w ubogiego i nędzarza, na przy

kład straszny i naukę śmiertelnym, udał się naprzód do Kolonii a potóm

do Lióge (Leodium). Oba te miasta przyjęły go ze czcią, nie jak wy

gnańca ale jako cesarza, a Henryk użalał się przed niemi, że go zdradą

i nieprawością zmuszono do złożenia najwyższej władzy. Poszedł za nim syn

z zebranym wojskiem i stanął nad Mozą; ale odparty przez Henryka

książęcia Belgów, zajął się uzbrajaniem nowych i potężniejszych zaciągów.

A w tern ojciec Henryk umarł w Lióge, zkąd go do Spiry przeniesiono,

i obok ojca i dziada pochowano. Henryk zatóm V, od śmierci ojca już.

swobodnie panujący, Francyą i Niemcy wojnami doraowemi zawichrzone

uspokoił, i wielu biskupów, którzy w czasie odszczepieństwa poustępowali

z swoich stolic, przywrócił. Jeden z celniejszych baronów Niemieckich,

Henryka IV przeciwnik, podczas biesiady napadniony od wielkiej zgrai

myszy, które go przez ogień i wodę ścigały, a żadną silą nie dały się po

wstrzymać, nędznie od nich zjedzony został. To zdarzenie dlatego tu zapisuję,

że przez podobieństwo swojo z podaniem, jakie w tych księgach wyżej o ksią-

żęciu Po piel u zamieściliśmy, może służyć do jego potwierdzenia. Ezeczony

Henryk, dzielny wojownik, w tak krótkim czasie całe państwo shołdował,

że wszyscy poddani jarzmo jego cierpliwie znosili, a sąsiednie ludy, bojąc się

jego przewagi, nie śmiały zaczepiać go orężem.

Rok Pański llOH.

Bolesław książę Polski przyrzeka Kolomanowi królowi Węgierskiemu posiłki

zbrojne przeciw cesarzowi, czego inni uczynić nie śmieli.

Kol oman król Węgierski, wiedząc o nieprzyjacielskich przeciw so

bie zamiarach Henryka cesarza (głośne bowiem chodziły wieści, i przychylni

królowi ostrzegali go o tera w licznych doniesieniach, że Henryk cesarz

potężne z krajów Niemieckich zebrał wojska, zaciągnąwszy prócz tego

posiłki od Świętopełka książęcia Czeskiego i innych sąsiednich książąt)

nawzajem z swej strony uzbrajał Węgry, aby się cesarzowi skutecznie mógł

oprzeć. Wojna ta, którą Henryk cesarz przeciw Kolomanowi królowi

Węgierskiemu podnosił, miała słuszne powody. Wielu bowiem krzyżo-

wników Niemieckich, ciągnących przez Pannonią na obronę ziemi
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świętej, Węgrzy szarpali, obdzierali, krzywdzili rozmaiteini gwałtami i obel

gami, a nawet zabijali. Chciał nadto cesarz przywrócić na tron Alma, brata

Kol o mana, który prżezeó wygnany z Węgier udał się był do Hen

ryka V z prośbą o pomoc. Z tych więc przyczyn wybierał się cesarz prze

ciw Węgrom. Zabiegał wzajemnie i Koloman król Węgierski o obce

•posiłki przeciw groźnej potędze cesarza: ale gdy na niczyją pomoc rachować

nie mógł, bo wszyscy lękali się wystąpić przeciw cesarzowi, aby podobnej jak

Węgrzy nie ściągnęli na siebie wojny; prałaci i baronowie Węgierscy,

zaradzając tak trudnym okolicznościom uchwalili zażądać pomocy od Pola-

k ó w, w nadziei, że ci narodowi Węgierskiemu zawsze przychylni, szcze

rzy i stateczni w wierze, pewnie ich w złym razie nie opuszczą. Zgodził się

na to chętnie król Węgierski Koloman, a podjechawszy ku granicy

Polskiej, posłał do książęcia Bolesława z zaproszeniem do wspólnej

rozmowy, poczóm obaj monarchowie spotkali się z sobą w ziemi Spiski oj.

Przełożył król Koloman książęciu Bolesławowi cel żądanego zjazdu,

i dopraszał się o posiłki przeciw cesarzowi, przyrzekając mu wzajemną w"po-

dobnym przypadku usługę. Po długióm naradzaniu się panów obojej strony,

król Koloman z książęciem Bolesławem zawarli przymierze, mocą któ

rego zobowiązali się przeciw wszelkiemu nieprzyjacielowi wzajem nio sobie po

magać, a przymierze to utwierdzili węzłem ściślejszym powinowactwa. Kolo

man bowiem król Węgierski zaręczył syna swego najstarszego Stefana

z Judytą córką książęcia Bolesława, której ojciec wyznaczył w posagu

ziemię Spiską, należącą wtedy do Polski, a w znacznej części do Kra

kowskiej ziemi. Od tego czasu ziemia Spiska oderwana od Polski stała

się własnością i dziedziną Węgier.

Zbigniew, syn Władysława z nieprawego łoża, a brat Bolesława książęcia,

z kraju wygnany.

Wróciwszy książę Bolesław z tego zjazdu, umówił niebawem przez

posłów podobny zjazd z bratem Zbigniewem. Na który gdy obadwaj ksią

żęta z starszyzną duchownych i radcami państwa pospołu się zebrali, zarzucał

Bolesław Zbigniewowi rozmaite zdrady i spiski na nowo przeciw niemu

knowane. Usiłował Zbigniew oczyścić się z winy, to zapierając się, to

usprawiedliwiając swoje postępki; ale próżne były wykręty, tak się w nich

bowiem poplątał, że go posądzano o większe jeszcze bezprawia od tych, które

mu były zarzucane. A gdy wszyscy panowie radni wnosili i nalegali, ażeby

pozbyć się raz tej gadziny, nie mogącej powściągnąć swego jadowitego żądła,

Bolesław, zniecierpliwiony zbyt długiem już pobłażaniem przewrotności
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Zbigniewa, odebrał mu Mazowsze nie dawno od niego wyżebrane,

i z królestwa, które wtedy dopiero odzyskało swoje, całość, wywołał, wypędził,

wyścigał, ażeby tern skuteczniej pomagać mógł K o 1 o m a n o w i królowi W ę-

gierskiemu, według danego mu przyrzeczenia. Chciał Bolesław zabez

pieczyć się od chytrych podstępów Zbigniewa, które go ciągle niepokoiły

w domu, i swobodnie rozwijać swojo siły tak w obecnej jak w innych wyni

knąć mogących wojnach.

Henryk V cesarz Rzymski wraz z Czeskim książęciem Węgry orężem pustoszy,

a tymczasem Bolesław najeżdża Morawy i Czechy; Swiatopełk zaś książę Czeski

przypadkiem nabawia się ślepoty.

Henryk cesarz, zamierzywszy P a n n o n i ą pod swoje i cesarstwa swego

zagarnąć panowanie, z licznóm, z rozmaitych narodów złożonóm wojskiem,

wkroczył do Węgier. Przybył mu w posiłku i Światopełk książę Cze

ski, stosownie do obietnicy utwierdzonej przysięgą, zleciwszy rządy państwa

dwom panom znakoinitszym, Wackowi i Mutynie, na których wierze

i przychylności najwięcej polegał. Unikał Koloman król Węgierski

wstępnego spotkania, lecz w dogodniejszych tylko dla siebie miejscach wojska

cesarskio urywał i trapił, cesarz zatem przystąpił do oblężenia Presburga:

ale strawiwszy wiele czasu na bezskutecznym dobywaniu miasta, dzielnie od

załogi Węgierskiej bronionego, rozesłał na różne strony wojska, i kazał

kraj ogniem i mieczem pustoszyć, tak iż cały obszar Węgier między rze

kami Dunajem i Wagiem w pustynię zamienił. Niczego jednak więcej

nie dokazawszy, i poniósłszy znaczną w ludziach stratę, którym W ę g r z y n i

srodze z zasadzek dawali się we znaki, wrócił do Niemiec. Tymczasem

Bolesław król Polski, stosownie do zawartej z Kolomanem królem

Węgierskim umowy, posłał mu do Węgier liczne wyborowego rycerstwa

posiłki, a sam ruszył do Czech z sprawnóm i ćwiczonóm wojskiem, mając

w swym poczcie książąt Czeskich Borzywoja i Sobiesława, braci

rodzonych, tudzież wielu panów i dostojników Czeskich, którzy przed sro-

gością wdziercy Światopełka schronili się byli do Polski. Postanowił

bowiem król Bolesław ukarać Światopełka za wygnanie z ojczyzny

własnych stryjów, prawych książąt Czeskich, i wspieranie swemi posiłkami

cesarza Henryka w wojnie zaczepnej przeciw Kolomanowi królowi W ę-

gierskiemu, krewnemu i sprzymierzeńcowi Bolesława. Zaszli mu drogę

Wacko i Mu ty na, rządcy Czech, na granicach księstwa w lasach, które

Polskę od Czech przedzielają; lecz w stoczonej nieszczęśliwie bitwie po

rażeni na głowę cofnęli się do Pragi. Bolesław książę Polski w pogoni
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. za uciekającymi posuwając się w głąb kraju, opanował niektóre zaniki i mia

sta, a spustoszywszy znaczną część ziemi Czeskiej, i zagarnąwszy wiele

zdobyczy, wrócił do Polski z Borzy wojem i Sobiesławem, oraz

wierniejszymi z pomiędzy Czechów, którzy ich odstąpić nie chcieli.

Przerażony otrzymaną o tóin wiadomością Światopełk, bojąc się, aby całe

Czechy nie przeszły pod panowanie jego przeciwników, porzucił natychmiast

cesarza w Węgrzech, a spieszył do Czech dla stawienia Bolesławowi

odporu. Cesarz Henryk uraził się wielce na Bolesława książęcia, i stro

skanego pocieszając Światopełka, przyrzekł mu, a nawet przysięgą zarę

czył pomścić się jego krzywdy na Polakach i ich książęciu Bolesławie.

Wróciwszy z wyprawy Węgierskiej Światopełk, rozżalony klęskami

i spustoszeniem kraju, obruszał się nie tak już na Polaków jako raczej

na swoich namiestników Wacka i Mutynę; a gdy Wacko winę całą na

Mutynę zwalił, kazał go natychmiast ująć Światopełk, jako sprawcę

i przyczynę wszystkiego złego, i bez wysłuchania nawet sprawy śmiercią uka

rał. Unisława nadto i Domasława, obu synów Mutyny, tudzież Bo

żej a wraz z synem jego Borsakiem (Borszach), (był-to ród Ursowi-

c z ó w) naprzód do więzienia wtrącił, a potóm stracić rozkazał. Inni z rodziny

Ursowiczów, (wszystkich bowiem wytępić postanowił; przeznaczywszy ma

jątki ich na nagrodę zabójcom) pouciekali do Polski, gdzie w Bolesła

wie książęciu znalazłszy łaskawego i wspaniałego pana, urośli z czasem

w dom możny i znakomity, posiedli obszerne włości, miasta i zamki, a po

rzuciwszy dawne nazwisko Ursowiczów, przezwali się Ra witami. Gdy

cesarz Henryk z Węgier ustąpił, król Kolo ma n pragnąc pomścić się

nad książęciem Czeskim Światopełkiem, wtargnął z wojskiem do M o-

raw, a srogim obostrzony gniewem, kazał rozszerzyć po kraju spustoszenie,

i wszystko zniszczyć pożogą. Na obronę M o r a w c ó w od tak zgubnej i okro

pnej klęski, wyprowadził wojska swoje Światopełk; ale gdy nieszczęśliwą

przygodą, przez las jeden przechodząc, uderzony gałęzią w oko wzrok utracił,

przymuszony był wrócić z wyprawy. A tak Morawy, zostawione bez obrony,

teni sroższe i dłuższe z ręki Kol o mana wytrzymały ciosy.

Gdy Bolesław książę Polski zatrudniony jest wyprawą Czeską, Pomorzanie ubie

gają zamek Uście, który jednak niebawem Bolesław odzyskuje, poraziwszy na

głowę Pomorczyków, a zdrajcę Zbigniewa, brata z nieprawego łoża, wypędziwszy

z kraju.

Kiedy książę Polski Bolesław powracał z wojny Czeskiej, do

wiedział się w drodze o dwóch nieszczęśliwych wypadkach, które go ciężko
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zasmuciły : księżna bowiem Z b i s 1 a w a małżonka jego umarła, a P o ra o r z a-

nie opanowali zamek Uście, a to zdradą owego Gniewom ira, którego

był Bolesław do chrztu trzymał, a po zdobyciu zamku Czarnkowa uła

skawił, i zamek ten wspaniałą hojnością w posiadanie mu oddał, zmiennikowi,

umiejącemu snadź lepiej mówić niż wiary dotrzymywać". Chytrzy bowiem Po

morzanie dostrzegłszy, że wspomniona twierdza niedbale była strzeżoną od

Polaków zostawionych na załodze, którym w nieobecności książęcia Bole

sława zachciało się biegać za własnemi sprawami do domów, upatrzyli

w niej zdobycz do opanowania łatwą, i zachęcając jedni drugich tłumnie ją

obiegli. A kiedy szczupła garstka oblężonych, przy wzrastającym niebezpie

czeństwie, czuła się za słabą do dania odporu, powiększył jeszcze trwogę sam

wspomniany Gniewomir, który przez nastrojonego zdradziecko gońca rzucił

im jakby radę z boku : „aby uporczywą a próżną obroną zamku nie narażali

„się na niechybną zgubę; wiedział bowiem od naocznego świadka, że wojsko

„Polskie w Czechach do szczętu zniesione, a książę ich Bolesław

„w niewolą wzięty i cesarzowi Henrykowi wydany został." Tśm chytrćm

zmyśleniem przerażeni oblężeńcy skłonili się do poddania zamku Uścia Po

morzanom, zawarowawszy sobie tylko całość życia i majątków. Niesłycha

nie rozgniewany o to Bolesław, zaraz w celu odzyskania zamku ruszył

najkrótszą drogą do Czech, wziąwszy z sobą mały tylko poczet ochotników,

reszta bowiem rycerstwa znużonego wyprawą Czeską rozeszła się była do

domów. A lubo wiedział, że zdobycie zamku tak szczupłemi siły było trudne,

a nawet niepodobne, paląc jednak Pomorskie wsie i miasteczka, i zagar

niając wielką liczbę brańców, popiołami zgorzelisk, o których przyległe oko

lice świadczyły, i rozgłosem o przygodzie tych, którzy dostali się w jego ręce,

pokazać chciał, że ani zwyciężonym był ani poimanym, ale wrócił raczej

swobodnym i zwycięzcą, i że wkrótce na Pomorzan srogą wymierzy karę.

Po niedługim więc czasie, w którym dał wypocząć strudzonemu wojsku, nie

odkładając bynajmniej zemsty nad Pomorzany za zuchwałe nań targnienie

się w jego nieobecności, wraca Bolesław na Pomorze, mając w swym

poczcie brata Zbigniewa, garstkę Mazowszan prowadzącego mu osobiście

w posiłku. Ale pominąwszy zamek Uście, świeżo przez Pomorzan opa

nowany (wiedział bowiem, że go mocną uzbroili załogą), uderzył na zamek

Wieleń, dokąd się był schronił Gniewomir, i z calćm sił wytężeniem

dobywał go dniem i nocą. W czasie oblężenia Pomorzanie, za podrnową

Zbigniewa, który z nimi tajemnie się porozumiewał, spiesząc na odsiecz

oblężonym, podstąpili w nocy pod obóz Bolesława z samym Zbignie

wem na czele, aby go napaśdź niespodzianie. Poczóm gdy na wojsko Pol

skie z wielkim pędem natarli, Bolesław, który podług zwyczaju w porze

nocnej objeżdżał straże, dojrzawszy nieprzyjaciół i uderzywszy na nich z tyłu,
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pogromił ich, rozproszył, część zagarnął w niewolą, część do ucieczki znie

wolił. Pomiędzy jeńcami znalazł się Zbigniew, którego poznano po zdjęciu

mu z głowy szyszaku, a który zatrzymany pod strażą do dnia następnego,

gotował się przez ten czas i silił na wykręty, jakieraiby osłonić mógł swoję

zbrodnię, i usprawiedliwić czyn niegodziwy, zbyt już jawny i po obozach roz

głoszony. Nazajutrz więc zwołano koło rycerskie dla przekonania wszystkich

o zdradzie i przewrotności Zbigniewa, i orzeczenia, na jaką karę za nie

zasłużył. Sieciech wojewoda Krakowski, wezwany aby zdanie swoje

otworzył, temi słowy przemawiał: „Nie możecie bynajmniej wątpić, Miłościwy

„książę, i wy zacni mężowie, o niecnej zdradzie Zbigniewa, i zamachu

„przezeń czynionym na naszą i wojska wszystkiego i twoję Monarcho zgubę.

„Chociażbym ja milczał, sam czyn wyświeca najoczywiściej jego zbrodnię, od

„której ciosów jedynie Opatrznością Boską i czujnością naszego książęcia je

steśmy dziś ocaleni. Gdy bowiem w porze nocnej używaliśmy spokojnie

„wczasu, on wiedząc o tóm, wyszedł potajemnie z obozu, namówił i sprowa

dził na karki nasze nieprzyjaciół; sam poprzedził ich zgraję i tyra celem

„przemienił szaty, oręż i konia, aby w razie ich zwycięztwa, sobie jako wo-

„dzowi i przewodnikowi przywłaszczył chwałę, a w przypadku przegranej,

„albo uchodzić mógł niepoznany, albo dostawszy się w niewolą, udawać chy-

„trze i kłamać, jak to pewnie zamyśla, że chciał uprzedzić nieprzyjaciół

„i ostrzedz nas o ich napadzie. Tę przewrotność wziętą z przyrodzenia i ze

„krwi podłej nałożnicy, podżegła w nim pobłażająca dobroć ojca i zbyt wolne

„wychowanie, a ośmieliła cierpliwość nasza do tego stopnia, że kłamstwem i

„chytremi zdradziectwy śmie chełpić się bezczelnie jakby najzacniejszemi przy

miotami, i barwić pozornie najczarniejsze swoje zbrodnie. Lecz jeżeli na ród

„jego i żywot cały zwrócimy uwagę, ujrzymy w nim stek wszystkich przy-

„war i występków. Urodzony bowiem z nałożnicy, a wychowany pomiędzy

„Czechami i Niemcami, napoił się wcześnie i tak dalece przejął tru

cizną niechęci i przewrotności, że naprzód przeciw ojcu zelżywych do

puszczał- się czynów, a potóm na zgubę brata Bolesława, w nadziei

„osięgnienia po nim rządów, po wiele kroć podmawiał Czechów, Niem-

„ców, Pomorzan i Prusaków, snując od pierwszej młodości pasmo

„ohydnych zbrodni i występków. Czego zaiste wiele mamy dowodów, a za

„wszystkie starczy dzień dzisiejszy. Jeżeli znosiliśmy cierpliwie dawniejsze

„jego przestępstwa, niechże nas obecne przynajmniej poruszy; nie oszczę

dzajmy dłużej między sobą tej potwory, która nie wprzódy zapewnie złość

„swą uśmierzy, aż gdy się zguby naszej doczeka, i krwią rodaków bezkarne

„nasyci żądze." A gdy wszyscy zgodnemi potwierdzili okrzyki, „że takiego

„zdrajcę nie tylko żelazem zgładzić i posiekać w kawałki, ale zębami roz-

1. Dlugoez. Dzieje Polski. Ks. IV. 55
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„szarpać należało", zkąd w zgromadzeniu powstał zgiełk i rozruch, który

Bolesław zaledwo uśmierzyć zdołał, przekładając, że nie godziło się karać

człowieka bez wysłuchania sprawy; wezwany do tłumaczenia się Zbigniew,

najchytrzejszemi wykręty usiłował zbrodnię swoję osłaniać, usprawiedliwiać się

i oczyszczać z winy: „że z nieprzyjaciółmi Pomorzany ani miał porozu

mienia, ani razem do obozu wtargnął, ale jedynie uprzedził ich, aby ostrzedz

„Polaków o ich napadzie" ; upominał radę rycerską, błagał i zaklinał,

„aby na zmyślone i potwarcze wieści, na rozgłoszone niewcześnie zarzuty

„i oskarżenia, które on zbić i odeprzeć gotów, nie obciążano go niesłusznym

„wyrokiem, nie wydawano na sroino.tę i niedolę wygnania." Wielu nadto in

nych a nader zręcznych używał fałszów i obrotów, które go okazywały czło

wiekiem dziwnie przebiegłym, szczwanym i w chytre wykręty płodnym. Wtedy

Sieciech wojewoda temi do niego przemówił słowy: „Dopókiż więc Zbi

gniewie nadużywać będziesz cierpliwości naszej? pókiż nas uwodzić twojćm

„zdradziectwem i podstępami? dlugoż miotać się będzie na nas twoja wyuzdana

„zuchwałość? Więcże gwałty twoje, łupiestwa i klęski, któremi nas obarczasz,

„mają ci zawzdy uchodzić bezkarnie? Takli łaskę wspaniałą brata twego,

„najdostojniejszego książęcia, i naszą zawdzięczasz przychylność? Zważ, jak

„cię ten książę, potomka nieprawego łoża, złoczyńcę i wichrzyciela, żadną nie

„zalecającego się cnotą, wydającego w swych czynach sromotę matki, podłego

„rodu plemię, nałogiem ustawicznych zbrodni i szałem przewrotności podnie

canego do spisków i zamachów na zgubę narodu Polskiego, na zagładę

„ojczyzny naszej, nie tylko surowo jak zasłużyłeś nie karał, ani jak wy-

„rodka i zdrajcę na krańce świata nie wyścigał, ale nawet do wspólności

„i uczestnictwa rządów przypuścił." Lubo nikt nie wątpił, że Zbigniew

kłamstwem się tylko od winy wybiegał, nie ukarano go przecież śmiercią,

na którą zasłużył, ale wskazano na wygnanie. Ustąpił zatóm do Czech.

Znużeni nakoniec ciągłą obroną i do rozpaczy przywiedzeni oblężeńcy Wie-

leńscy, widząc coraz znaczniejszy sił swoich ubytek w zabitych i rannych,

gdy i posiłki, o które do starszyzny panów Pomorskich posyłali, nie na

deszły, poddali się dobrowolnie i otwarli bramy Bolesławowi, a na znak

otrzymanej łaski i wyjednanego sobie bezpieczeństwa żądali rękawicy z pra

wej ręki zwycięzcy. Gdy chorągwie rycerskie z rozkazu Bolesława wno

szono do zamku, i obwoływano nakaz książęcia, „aby poddającym się Pomo

rzanom żadnej nie czyniono krzywdy", poczęli sarkać na to żołnierze, a

potóm głośno wyrzekać: „że nie godziło się wcale, za krew przelaną tylu ich

„towarzyszów, poległych i rannych, za tyle wojennych trudów i zimą i latem

„podejmowanych, odmawiać im zasłużonej nagrody zwycięztwa; a Poinorza-

„nom odpuszczać bezkarnie ich przeniewierstwo, zdrady i pogwałcenie soju

szów." Kzucili się zatóm na Pomorzan, i wszystkich, co ich było w Wie-
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leniu, mszcząc się niewinnej śmierci swych towarzyszów, wymordowali. Sam

Bolesław nie mógł powściągnąć ich zapalczywości, potężniejszej wtedy nad

wszelką zwierzchność i władzę. Chciał Bolesław książę Polski w zwykłej

sobie dobroci okazać się wspaniałym dla zwyciężonych, ale trudno mu było

wstrzymać rozjuszone w swojej zemście, poniekąd słusznej, rycerstwo. Z przy

rodzenia ludzki, przez zdradziectwo buntowników oka;;ał się mściwym i okru

tnym. Z zajęciem zamku. Wielenia dostał się w ręce Polakom Gnie-

womir, który książęciu i jego rycerstwu podwoił radość z otrzymanego

zwycięztwa. Za przeniewierstwo i chytre namowy, któremi Pomorzan od

wiódł od posłuszeństwa Bolesławowi, kazał mu książę w swojej i całego

wojska obecności kijem głowę zgruchotać. Tak . zginął człek ten nikczemny,

u którego mało ważyły kłamstwa, chytrości i zdradziectwa.

Hok Pański 11U9.

Henryk cesarz z wielką potęgą, wkracza do Polski. Bolesław książę Polski

zręcznemi podjazdami osłabia go i zwycięża.

Henryk cesarz, po niepomyślnej do Węgier wyprawie, zwalając winę

całą na Bolesława książęcia Polskiego, że Kolomanowi królowi

Węgierskiemu wojsk swoich dostarczył w posiłku, i Węgrom tak sku

tecznie dopomógł, sam zaś obróciwszy oręż na Czechy, srogiemi je klęskami

utrapił, a nadto książąt Czeskich Borzywoja i Sobiesława, przyję

tych u siebie w gościnę, wbrew prawom majestatu cesarskiego zamierzył przy

wrócić na państwo Czeskie, i tym celem wspierał ich swemi ludźmi i pie

niędzmi: urażony wielce, a przytćm pałający srogą nienawiścią ku Bolesła

wowi i całemu narodowi Polskiemu, celem pomszczenia się takowych

krzywd i zniewag, nakazał zbrojną wyprawę Sasom, Bawarom, Szwa

bom, Turyngom, Frankom, Miśniakomi innym ludom. Jątrzyli

jeszcze bardziej gniew cesarza przeciw Bolesławowi różnemi podmowy

Światopełk książę Czeski, i Zbigniew brat poboczny książęcia Bo

lesława, którego Światopełk na przekór Bolesławowi u siebie prze

chowywał. Upewniał i Zbigniew cesarza, że wielu z Polaków snadno do

niego, jako prawego dziedzica, przystanie, i że ich zamki i warownie bez

trudności mu się poddadzą. Zaraz więc na początku lata, zebrawszy potężne

wojsko, które znacznemi poczty tak piechoty jak konnicy pomnożył Świa

topełk książę Czeski, już-to przez przychylność dla cesarza, już z nie

nawiści ku Bolesławowi, wtargnął Henryk cesarz do Polski, i tę

część kraju, która się teraz Szlązkiein i Saxonią zowie, począł niszczyć



436 R. 1109.BOLESŁAW III KRZYWOUSTY.

łupiestwy i pożogami. A naprzód obiegł zamek L u b u s z, pod ów czas wielki

i mocny, ten bowiem najpierwej, mu się idącemu z Niemiec nadarzył; ale

przekonawszy się, że dla warownego położenia i silnej obrony trudnym był

do zdobycia, zaniechał oblężenia (lubo niektórzy utrzymują, że zdobywszy

Lubusz darował go na wieczne czasy arcybiskupowi Magdeburskiemu),

i brnąc dalej w głąb Polski, ciągłym pochodem zdążył w okolice Byto

mia. Tu nie śmiejąc kusić się o zdobycie miasta Bytomia, obwarowanego

więcej sztuką niż położeniem miejsca, usiłował oblężonych do poddania się

zniewolić. Lecz gdy załoga Polska ciągłemi podjazdami i wycieczkami wielce

utrudzała wojsko cesarskie, zdziwiony cesarz dzielnym Polaków odporem,

rzekł marszcząc gniewne czoło do Zbigniewa: „Także-to iszczą się obie

tnice twoje, że miasta, ludy i zamki Polskie, byłeś się tylko pokazał,

„poddadzą się mojej władzy? Wszakże ja widzę, że tu wszyscy nam nieprzy-

„jaźni, a bratu twojemu Bolesławowi sprzyjają z najrzetelniejszą wiarą

„i przychylnością." Od tego czasu stracił Zbigniew względy u cesarza.

Jakkolwiek Bolesław książę Polski nie małe z swego kraju zgromadził

wojsko, do którego przyłączyli się także wychodźcy Czescy, stronnicy Bo-

rzywoja; wszelako siły cesarskie zdały mu się nierównie potężniejsze, tak

iż trudno było mierzyć się z niemi w boju bez widocznego niebezpieczeństwa.

Nie raz atoli Bolesław nie zważając na los wątpliwej walki, i nie pytając

o liczbę nieprzyjaciół ani swego rycerstwa, zapalał się do bitwy, a żołnierze

sami wstrzymywali go i przestrzegali ostremi pogróżki, „że w razie przegra

nej, pobicia albo rozproszenia rycerstwa, wyda Polskę pod obce jarzmo."

Nie mógł przecież Bolesław, mąż dzielnej i bohaterskiej duszy, pozostać

w bezczynności, ale dniem i nocą trudził wojska cesarskie, odkąd wstąpiły

na ziemię Polską, konnemi podjazdami wybiegając na nieprzyjaciół, którzy

za grabieżą albo wyszukaniem żywności odłączali się od swych obozów, pło

sząc ich, wycinając, albo biorąc w niewolą. Często sam książę, wyminąwszy

cichaczem albo sprzątnąwszy czaty nieprzyjacielskie, podsuwał się nocną porą

pod obóz cesarski, a*gdy udało się ubić co z nienacka albo urwać jeńcem,

rzucał taki popłoch na całe wojsko, że cesarz przymuszony był podwoić liczbę

straży. Na oddziały wojsk cesarskich, ile kroć za dostawą żywności nieco

dalej się zapuściły, wypadając z zasadzek, ścigał je i płoszył pod sam obóz

cesarski, nie przestając na samej porażce ani wstrzymując pogoni, póki nie

poruszył całego wojska, które przeciw niemu występowało do broni : Wtedy

dopiero cofając się wiadomemi sobie wracał uchyłkami. Takie często powta

rzając wycieczki, wojsku cesarskiemu wielkie wyrządzał szkody. Na pojedyn

czych nawet żołnierzy w nocy nastrajał czaty, które wybiegających z obozu

dla wypróżnienia żołądka chwytały i zabierały. I tymto sposobem wojowania

tak dalece wojsko cesarskie trapił i niepokoił, że nikt nie śmiał wyruszyć się
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ani za żywnością, ani dla przyrodzonej potrzeby, nikt wysunąć dalej z obozu

bez zasłony licznego pocztu i zbrojnego ubezpieczenia. Każdy lasek, gąszczyk

i krzewina podejrzane były o zasadzkę. W każdym ciemnym i ustronnym

zakątku zdawało się czyhać widmo Bolesława, i wszyscy żołnierze cesar

scy* wysyłani za służbą lub sprowadzeniem żywności, lękali się co krok jego

napadu. I nie było-to wcale przywidzenie: bo ile razy tylko dojrzał Bole

sław wysuwające się jakowe poczty z obozów cesarskich, natychmiast wypa

dał na nie, bił, porażał, albo zmuszał do haniebnego odwrotu. Temi doryw-

czemi a częstemi napady większy sprawiał popłoch i większą sobie zjednał

sławę, niż gdyby wstępnym był walczył bojem. Albowiem w wojsku cesar-

skiem dla niedostatku żywności wiele umierało ludzi, wiele koni padało. 0 tak

chwalebnych i dzielnych sprawach książęcia Polskiego sami Niemcy

wyśpiewywali głośno w obozie cesarskim pieśni, złożone na chwalę Bole

sława a na obelgę i upokorzenie cesarza. Powtarzano je wszędy po wsiach

i miastach, głosząc sławę bohatera męztwera i dzielnością zdobytą, pokąd ce

sarz nie zakazał ich śpiewania pod gardłem i utratą majątku. Brzmiało

jednak i w piosnkach żołnierzy i w rozmowach potocznych imię Bolesława;

wszyscy wielbili go z uniesieniem i wychwalali jego waleczność. I nie dziw ;

umiał bowiem samych nieprzyjaciół serca sobie podbijać, umiał podchodzić ich

zdradą, zręcznemi wybiegi i przemysłem, urywać podjazdami, wycieńczać gra

bieżą, niczego nie zaniedbując, co przyłożyć się mogło do zwalczenia tak po

tężnego przeciwnika.

Henryk V cesarz oblega Głogów, który wreszcie poddaje się i przyrzeka stawić

zakładników. Z przyczyny niedotrzymania umowy, cesarz powtórnie go dobywa,

lecz w końcu zmuszonym się widzi porzucić oblężenie.

Przemierzywszy zbrojno i spustoszywszy większą część Szlązka, zdo

bywszy niektóre mniej silne warownie, i zamek Eecen (Eeczen) mocą

wzięty spaliwszy, Henryk cesarz podstąpił z wojskiem w dzień Ś. Bar

tłomieja pod miasto Głogów, które Odra, jedna z znakomitszych rzek

w Polsce oblewa. A lubo Bolesław rzekę tę i jej brzegi rozstawionemi

poczty wszędzie obwarował, aby przeprawy wzbronić nieprzyjacielowi, cesarz

jednak znalazłszy pod murami miasta bród, o którym (Hogowianie sami

nie wiedzieli, Odrę niespodzianie przebył, i siła ludzi zagarnionych w nie

wolą, między niemi rycerzy niektórych Bolesława, którzy się byli powy-

dalali z obozu, i wielką ilość bydła w zdobyczy uprowadził. Wnet miasto

Głogów ścisnął oblężeniem, i rzucaniem z kusz pocisków jął burzyć i sła-

bić niskie pod ów czas i nie dość obronne mury, wieże i warownie miasta.
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G togo wianie bojąc się wpaśdź w ręce nieprzyjaciół, i narazić siebie i mia

sto na pewną zgubę, gdyby przyszło uledz przemocy, wyprawili poselstwo do

cesarza z oświadczeniem, iż gotowi są poddać się pod pewnemi warunkami,

jeżeli w przeciągu pięciu dni Bolesław nie przybędzie na odsiecz. Cesarz

upewniony w sobie, że Bolesław książę Polski nie ośmieli się stoczyć

z nim otwartego boju, odpowiedział, że nie tylko pięciu dni ale dłuszego na

wet dozwoli im czasu, byleby dla pewności umowy dali w zakład synów naj-

celniejszych obywateli Głogowa. Zmuszeni koniecznością oblężeńcy, wydali

zakładników, a cesarz zapewniwszy sobie poddanie miasta zaprzestał go do

bywać. Tymczasem Głogo wianie wysyłają do książęcia i pana swego Bo

lesława gońców z doniesieniem: „w jakióm zostają niebezpieczeństwie,

„i jaką z cesarzem związali się umową, błagając pokornie, ażeby raczył albo

„przybyć spiesznie na odsiecz i uwolnić ich od oblężenia, albo stwierdzić

„umowę i na jej wypełnienie zezwolić." Ale już Bolesław wzmocniony był

zebranóm w większej liczbie wojskiem, ściągnęły bowiem do niego liczne hufce

piechoty i konnicy z Mazowieckiej, Sandomierskiej i Lubelskiej

ziemi; przybyło i posiłkowe wojsko Rusinów. Zaufany przeto w swojej sile,

czekał tylko sposobnej pory do spotkania się z nieprzyjacielem. Pochwaliwszy

Głogowian, „że roztropnością swoją usunęli grożące niebezpieczeństwo

„i miasto aż dotąd utrzymali", zakazał najsurowiej, „aby warunkom zawartej

„z cesarzem umowy bynajmniej nie czynili zadosyć, i raczej synów swoich,

„niżeli siebie i ojczyznę poddawali w niewolą." Przyrzekł, „że w stosownym

„czasie przybędzie i da im pomoc żądaną." Aby zaś tóm większą uzbroić

ich wytrwałością, zaklął się, „że gdyby mimo zakazu jego miasto cesarzowi

„poddali, wszystkich wraz z ich synami w pień wyciąć każe, skoro nieprzy

jaciół odpędzi." Gdy posłowie miejscy wrócili od Bolesława książęcia

z taką odpowiedzią, przerażeni Głogo wianie sami nie wiedzieli co począć:

z jednej strony bojaźń i miłość rodzicielska, z drugiej obywatelska powinność

występowały do walki. Przemogło nakoniec dobro powszechne nad względami

osobistemi, i wszyscy postanowili stać wiernie przy swym książęciu Bole

sławie, obierając raczej śmierć niżli poddanie się cesarzowi. Nie twożjła

ich już potęga wiszącego nad karkiem nieprzyjaciela, nie zrażały ciężkie trudy

oporu i walki, ani wzruszała litość nad losem własnych synów : wszystkich

jeden ożywiał duch, jeden zapał i poświęcenia pełne postanowienie, aby nie

szczędzić krwi w obronie miasta i ojczyzny. Ruszyli więc wszyscy co żywo

do naprawy warowni, i z taką gorliwością, z tak usilnóm staraniem praco

wali nad podźwignieniem rozwalonych murów, że dwoma dniami pierwej, nim

upłynął czas naznaczony do rozejmu, ukończyli wszystko co potrzebne było

do obrony miasta. Piątego dnia cesarz wezwał Głogowian, aby według

umowy poddali się i wpuścili jego wojsko do miasta, nie wątpiąc, że mu
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natychmiast otworzą bramy. Lecz gdy nadspodziewanie inaczej się stało, G ł o-

go w i anie bowiem, których miał już za zdobytych, pokrzepieni nadzieją,

jak-to zwykle u ludzi zmienia się umysł ze zmianą powodzenia, stawiwszy

się obronnie i po nieprzyjacielsku, przeciwną dali mu odpowiedź; cesarz roz

gniewany niedotrzymaniem umowy, rozkazał natychmiast szturm przypuścić

do miasta, rozumiejąc ze je łatwo zdobędzie, i już układając kary zasłużone

na przeniewierców. Niemcy i Czesi pod okiem samego cesarza, który od

wagę w nich osobiście zagrzewał, dzielnie nacierali, ale i Głogowianie

nie mniej silny dawali odpór. Mniemając cesarz, że oblężeni przez miłość ku

swym dzieciom nie odważą się rzucać na nieprzyjaciół pocisków, i że ich tą

miłością snadniej niżli orężem pokona ; kazał owych zakładników powystawiać

na komorach urządzonych z tarcic, które rycerzy idących do szturmu zwykle

zasłaniają, i dlatego tak są zwane. Lecz gdy G-łogowianie ani tym wi

dokiem nie dali się zmiękczyć, ale bez względu na własnych synów miotali

z twierdzy drągi i pociski i staczali na dół gęste kłody, tak iż z N i e m c ó w

śmielej podstępujących bardzo wiele ginęło; cesarz zdjęty litością nad nie-

winnemi pacholęty, kazał zaniechać tego okrutnego i ohydnego sposobu wo

jowania, a żołnierzom podbiegać pod mury i wieże, na których zdobywaniu

dzień cały zeszedł bezskutecznie. Z obojej strony walczono z wielką zacię

tością: cesarskich bowiem zapalało do zemsty niedotrzymanie umowy, i pa

danie gęste zabitych i rannych, których miejsce świeżym i zdrowym ludem

zapełniać musieli; oblężonym rozpacz sama dodawała siły. Tak zaś jedni

i drudzy gorliwie krzątali się w swojej sprawie, ci w obronie, tamci w do

bywaniu miasta, że żadnego nie zaniedbano środka z strony oblegających

i oblężonych. Niemców i Czechów odważniej wdzierających się na mury

rażono z góry kamieniami, polewano smołą wrzącą i ukropem; tych, którzy

leźli po przystawionych drabinach, spychano na łeb do przykopów ; wielu tym

sposobem w oczach przytomnego cesarza śmierć połknęło. Głogowianie

dali w tym razie dowód serdecznego przywiązania do Bolesława, i tak

stateczną, tak bohaterską okazali odwagę i wierność, że woleli siebie i dzieci

własne na największe narazić niebezpieczeństwo, niżeli uledz sromotnie i pod

dać miasto nieprzyjacielowi: przeto chwała ich w narodzie osobliwszym za

szczytem dotąd kwitnie. Po kilkodniowem dobywaniu miasta, i ponawianych

z obu stron walkach, w których wielu panów Saskich i Bawarskich

poległo, cesarz przerażony stratą tylu znakomitych rycerzy, odstąpił od oblę

żenia, żeby wojska swego na większe nie naraził szkody. Ciała poległych

Niemców odwieźć kazał do Bawaryi i Saxonii, aby przez ich rodziny

uczciwie były pochowane; Czechów zaś, którzy zginęli w tej potrzebie,

pogrzebano w polu niedaleko obozu. Tymczasem rycerstwo Polskie nalegało

prośbami na Bolesława książęcia, „ażeby je prowadził do walki z cesa
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„rzem, w zaufaniu, ze wszystkich sił użyją do pokonania nieprzyjaciela; że

„przystało im raczej dobijać" się zwycięztwa albo umrzeć" chwalebnie, niżli

„patrzeć" z upokorzeniem na łupiestwa i pożogi tylu domów i majątków/

Bolesław pochwaliwszy ten zapał i żądzę chwalebną* zwycięztwa, kazał

każdemu z rycerzy swojej pilnować służby, a czekać cierpliwie czasu sposo

bnego do walki, który gdy przyjdzie, obwieści go książęce hasło. „Nie mam

„zwyczaju (mówił) rzucać się do walki porywczo, ale zawsze z namysłem

„i rozwagą ; skoro więc upatrzę porę i miejsce po temu, nie zaniedbam z spo

sobności korzystać."

Rycerz Polski zabija Światopełka książęcia Czeskiego w namiocie cesarskim

i do swoich wraca szczęśliwie.

W czasie oblężenia Głogowa żaden dzień nie upłynął na próżno; Bo

lesław książę Polski, to z tej, to z owej strony, we dnie zarówno jak

i w nocy, ustawicznemi harcami i podjazdy trudził i niepokoił wojska cesar

skie. Z tej przyczyny nie mógł nigdy cesarz siłą uderzyć na miasto, ale część

większą rycerst)va zostawiać musiał w odwodzie i pod bronią, aby Bolesław

z tyłu na obóz nie napadł; wiedział bowiem, że bez takiego zabezpieczenia

pewna go czekała przygoda. Zwykle zaś powierzał straż takową Czechom

połączonym z Niemcami, i na przypadek bitwy dowództwo nad niemi po-

ruczał Światopełkowi. Tymczasem, kiedy wszystko cesarzowi zdawało się

iść pomyślnie i wojsko jego cieszyło się powodzeniem wojennóm, spadł na nie

grom niespodziany, który długo ważył w swych ręku BolesłaAV książę Pol

ski, i tóm skuteczniej zachwiał potęgę cesarza. Nie tusząc bowiem tenże

Bolesław, aby mógł sprostać w boju tak licznym wojskom cesarskim

i Czeskim, zwrócił najpierwej swą zemstę na Światopełka książęcia

Czeskiego, w którym przeciwniejszego sobie uważał wroga niżli w cesarzu.

Postanowił zgubić go jakimkolwiek bądź sposobem, użyć do podejścia Świa

topełka i jego rycerzy własnego przemysłu albo zdrady, gdyby mu się

w otwartym boju nie powiodło. Miał zaś słuszne powody do takiej zawzię

tości: on bowiem wygnał z kraju własnych stryjów, prawych książąt Cze

skich, i dziedzictwa ich sobie przywłaszczył; a co większa, przeciw niemu,

bez względu na pokrewieństwo (był bowiem Bolesław z księżniczki Cze

skiej urodzony) i przeciw narodowi Polskiemu, plemieniu jednego prawie

języka i rodu. podniósł oręż i pomagał Niemcom w obecnej wojnie. Często

na tę nieprawość Światopełka książęcia Czeskiego utyskując między

swoimi, obiecywał wielką nagrodę temu, któryby go zgładził ze świata ; a gdy

wielu nastręczało się do tej posługi, pragnących zguby nieprzyjaciela ojczyzny,
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uprzedził wszystkich Jan, syn Czystego, rycerz krwi szlacheckiej, z domu

Werszowców inaczej Rawitów. Wiedzieli Polacy o wszystkich zamia

rach, które cesarz z książęciem Czeskim i swemi Niemcami knował; wie

dzieli dobrze od szpiegów i niektórych z obozu cesarskiego Czechów, którzy

wszystkie ich sprawy i poruszenia Bolesławowi skrycie wyjawiali, jaki był

stan wojska i zamierzone obroty nieprzyjaciela. Upatrzywszy zatóm sposobną

porę, Jan Czysty wszedł do obozu cesarskiego, i udając towarzysza z Cze

skiej chorągwi Światopełka (miał bowiem w jego wojsku wielu krewnych

i rodaków) czyhał na zagładę książęcia. Dnia 21 Września, gdy Świato-

p e ł k książę Czeski stał w namiocie cesarskim, rzeczony rycerz Jan pchnął

go ostrym dzirytem tak gwałtownie, że mu obadwa boki na wylot przeszył,

a książę padł na ziemię, i słowa nie wymówiwszy natychmiast skonał. Po

dokonaniu morderstwa, Jan rycerz wymknął się zaraz z namiotu, i przygo

towanego raźno dosiadłszy konia uciekać począł. A chociaż wielu Czechów

puściło się za nim w pogoń, on wszelako jednych, którzy bliżej docierali,

ubił, innych, poobcinał , i do książęcia swego Bolesława zdrów i bezranny

powrócił. W nagrodę za czyn tak śmiały i z taką szybkością wykonany, po-

nadawał mu książę liczne zamki, miasteczka i dzierżawy, które rodzina jego

aż po dziś dzień posiada. Zwłoki zabitego Ś w i a t o p e 1 k a żołnierze Czescy

z namiotu cesarskiego przenieśli do Czeskiego obozu i złożyli w namiocie

książęcym. Powstał natenczas rozruch wielki i gwar w całem wojsku cesar-

skióm; rozkazał cesarz wszystkiemu rycerstwu stanąć pod bronią, a strażom

gęsto rozstawionym czuwać z pilnością przez noc całą: utrzymywali bowiem

Niemcy za rzecz pewną, że Bolesław książę Polski w nocy z swojóm

wojskiem nadciągnie, i zechce szczęścia doświadczać. Ów rycerz Jan syn Czy

stego za popełnione na Światopelku morderstwo, podobnie jak niegdyś'

Mucius Scewola Rzymian, wielkie u swoich i obcych uzyskał pochwa

ły, i głośno go wszędy wysławiano.

Czesi po obrania nowego książęcia porzucają obóz cesarski. Zbigniew wraz

z nimi ustępuje.

Po zgładzeniu Światopełka książęcia Czeskiego powstał między

Czechami nocy następnej płacz wielki, niewiadomo prawdziwy-li czy udany.

Nazajutrz Henryk król Rzymski udawszy się do namiotu, w którym le

żały zwłoki Światopełka, okazał smutek i żal nad zgonem książęcia tak

niespodziewanym i niesławnym. Aby zaś tę stratę Czechom jakokolwiek

osłodzić, pozwolił, iżby jednego z pozostałych synów, Henryka albo Wa-

J. Długo?/.. Dzieje Polski. Ka. IV. 56
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cława, któregoby chcieli, osadzili na stolicy ojcowskiej, przyrzekając, że

wszelki nawet inny wybór z przychylności ku nim uzna i potwierdzi. Atoli

panowie Czescy, obu synów Światopełka pominąwszy, obrali książęciem

Ottona, młodszego brata Światopełka, wbrew przysiędze, którą się byli

zobowiązali, że po śmierci Światopełka nie kogo innego jak tylko Wła

dysława, trzeciego syna Wraty sława, urodzonego zSwantawy, a bra

ta Borzywoja, wezmą do rządów. A tak, z żałobą pogrzebową połączyli

radość z obrania nowego książęcia. Ten aczkolwiek od Henryka cesarza

uzyskał potwierdzenie i Pragę już objął w posiadanie, w kilka dni jednak

ustąpić musiał, wszyscy bowiem Czesi odrzuciwszy Ottona, wzięli na księ

stwo rzeczonego Władysława, który snadno i bez przeszkody zasiadł na

stolicy Czeskiej. Wojsko zaś Czeskie po zabiciu książęcia Światopeł-

k a zażądało usilnie powrotu do swego kraju, z obawy, iżby książęta Czescy

Borzywój i Sobiesław, wygnańcy, nie podnieśli w Czechach rokoszu.

Henryk król Bzy niski zakłopotany takowem oddaleniem się Czechów,

chciał ich wszelkiemi sposobami zatrzymać, i .radził, aby niektórzy tylko z pa

nów Czeskich odprowadzili do Pragi zwłoki zabitego Światopełka,

inni zaś wszyscy aby pozostali w obozie, a nie opuszczali go w tej chwili,

kiedy zamierzał wyprawę przeciw Polakom, przedstawiając, jak wielkie cze

kały go najazdy i napaści z strony takiego przeciwnika, który mu we dnie

i w nocy pewnie nie da pokoju. Ale Czesi wyrzekając na tę nieszczęśliwą

wyprawę, w której im książęcia zgładzono, odpowiedzieli, że nie chcą dalej

prowadzić wojny bez wodza swego i pana: zaczóm cesarz musiał na ich po

wrót zezwolić. Gdy zaś wojska Czeskie wychodziły, Zbigniew, brat po

boczny Bolesł awa książęcia Polskiego, bojąc się pozostać w obozie (wie

dział bowiem, że mu wszyscy panowie Niemieccy, jako i sam cesarz

Henryk, byli nieprzyjazni) zabrał się razem z Czechami, zasmucony, że

przez zgładzenie książęcia Światopełka sprawa jego wielce zachwiała się

i osłabła.

Czyn wspaniały posła polskiego u Henryka cesarza, i początek herbu Habdank.

Po zgładzeniu w ten sposób, jak się wyżej powiedziało, książęcia Cze

skiego Światopełka, wojsko Czeskie ruszyło z powrotem do Czech,

a Henryk cesarz zwoławszy radę wojenną, zasięgał jej zdania, azali trwać

miał dlużoj przy oblężeniu Głogowa, czyli też wrócić do Niemiec. Ale

wszyscy radzili jednomyślnie, aby porzucić to oblężenie, w któróm więcej klęsk

i straty niżeli pomyślności doznawali, i wojny nawet tak nieszczęśliwie poczę

tej całkiem zaniechać. Tymczasem posłowie Bolesława książęcia P o 1 s k i e
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go (który spodziewając się, że po zabiciu Światopełka sklonniejszym bę

dzie cesarz do zawarcia pokoju, wyprawił ich z tą myślą do cesarza) przyby

wają i wnoszą: „aby król Rzymski odstąpił od oblężenia Głogowa i

„wojska swoje z krajów Polskich wyprowadził; że książę Bolesław bez

„żadnej z strony swojej zaczepki widzi podniesiony na siebie oręż cesarza,

„którym nie prześladować- go i po nieprzyjacielsku napastować", ale wspierałby

„raczej swą pomocą powinien w ciągłych z niewiernóm pogaństwem wojnach."

Odpowiedział cesarz posłom Bolesława: „że jeżeli Polacy i ich książę

„Bolesław uznać się zechcą hołdownikami cesarstwa i zobowiążą do płace

nia daniny, a Zbigniewowi dzielnicę ojcowską powrócą, przychyli się do

„ich żądania." Lecz gdy posłowie oświadczyli, „że książę ich Bolesław i

„Polacy nigdy do tego się nie skłonią, aby cesarzowi hołdować i daninę

„opłacać mieli, ani też Zbigniewa, tak niebezpiecznego dla Polski wro-

„ga, od którego nowych tylko klęsk i nieszczęść spodziewałby się mogli, do

„kraju nie przyjmą," cesarz Henryk począł szeroko przed posłami rozwo:

dzić się o potędze i bogactwach cesarstwa, a potem okazał im skarb, który

miał z sobą w obozie, naczynia i klejnoty złotem i kamieniami drogioini

ozdobione, a wielce dla chciwości ponętne, i rzekł chełpliwie, „że to zapewnie

„wystarczy do sholdowania książęcia i całego narodu." Był na czele posel

stwa tego szlachcic i pan znakomity, Skarbek, (mający w herbie trzy kro-

kiewki łamane, na podobieństwo gwiazdy u astronomów zwanej Kassiopea

(Gasapia), który chcąc upokorzyć cesarza chełpiącego się swoją potęgą

i zaufanego w bogactwach, zdjął pierścień złoty z palca i wrzucił do skarbu

cesarskiego, mówiąc: „przydajmy złoto do złota." Henryk zaś król, z przy

rodzenia przytomny i przenikliwy, domyśliwszy się, że poseł onóm wrzuceniem

pierścienia i wymówionemi dumnie słowy okazać chciał pogardę, z jaką pa

trzał na jego bogactwa, na odpór wzajemny tej pogardy rzekł niemieckim

wyrazem habdank, co znaczy dziękuję, jakby temi krótkiemi słowy da

wał mu do zrozumienia: „Chociaż ty pogardzasz tyra skarbem i dla tóm

„większej wzgardy przyrzucasz do niego odrobinę złota, ja i tę z podzięko

waniem przyjmuję." Posłowie książęcia Bolesława wróciwszy z niczóm od

cesarza, opowiedzieli wiernie, jaką z nim mieli rozmowę ; a ów poseł i wszy

scy potomkowie jego przybrali słowo habdank za nazwisko herbu i domu

swego, które po dziś dzień zachowują. Po odłączeniu się wojska Czeskiego

wzmagała się coraz większa trwoga w obozie cesarskim, podwojono w namio

cie głównym straże, a przyjaciele cesarza radzili mu odwrót i zaniechanie

wojny, aby i jego Bolesław podobną nie podszedł zdradą. Dał się snadno

namówić cesarz, któremu więcej niżli kto mniemał rozleżała się w głowie

przygoda Światopełka książęcia Czeskiego. Narzekał na Czechów,

że nie z potrzeby, ale z przychylności raczej dla Polaków, odstąpili jego
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sprawy, i w przykrzejszym przez to zostawili go położeniu, niż gdyby mu

z razu odmówili byli posiłków.

Henryk T cesarz odstąpiwszy od oblężenia Głogowa ciągnie pod Wrocław. Bo

lesław odnosi nad nim walne na Psiem polu zwycięztwo.

Po odprawieniu posłów książecia Polskiego Bolesława, napróżno

żądających pokoju, cesarz kilka dni jeszcze zatrzymawszy się pod murami

Głogowa, zniewolony radą i naleganiem starszyzny, odstąpił od oblężenia

i ruszył z wojskiem pod Wrocław, chcąc doświadczyć" szczęścia, azaliby mu

w dobywaniu tego miasta lepiej się nie powiodło. Lecz gdy o milę od Wro

cławia stanął obozem, Bolesław książę Polski, ściągnąwszy najspie-

szniej jak tylko mógł z całego państwa swojego siły, sporządziwszy hufce,

i gmin nawet chłopstwa (ażeby wojsko na pozór wydawało się tern liczniej

sze) zebrawszy i wyprowadziwszy obławą, biegł raczej niżli zwyczajnym po

stępował pochodem, ścigając cesarza z taką nagłością, że strudzonemu dzien

ną podróżą wojsku w nocy nawet nie dozwalał spoczynku; dognać bowiem

Henryka Ezymskiego króla i stoczyć* z nim walną bitwę postanowił.

Gdy więc dopędził go stojącego obozem (jako się rzekło) o milę tylko od

Wrocławia, sprawiwszy szyki do boju, przemówił do rycerzy krótkiemi

słowy: „ażeby pomni na własną, i narodu swego sławę, za ojczyznę i wolność

„dzielnie walczyli ; a gdy cesarza, władcę świata, który im starodawne usiłuje

„wydrzeć swobody, a swoimi ich dannikami i holdownikami uczynić, pokona

ją, i pomszczą się na nim klęsk i spustoszenia swego kraju, wieczną okryją

„się chwałą, i potomkom swoim niepożyte prześlą zaszczyty. Dzień dzisiejszy

„(mówił) pokaże, jakim kto z was jest rycerzem." Po tej przemowie, zwarły

się obadwa wojska z wielkim zapałem i okrzykiem, obie strony walczyły na

zabój wydzierając sobie zwycięztwo ; trwała bitwa uparta od rana do południa.

Siła ludzi padło z obojej strony, a cesarskie wojsko przeważniejsze liczbą

często brało górę nad przeciwnikiem. Już się hufce Polskie chwiać nawet

poczynały, już wielu z Polaków zabierało się do ucieczki, ale czynny Bo

lesław, obiegając wszędy z przezornością, w miejsce strudzonych świeże

podstawiając szyki, krzepiąc odwagę rycerstwa, i wstrzymując natarcia nie

przyjaciela, poparł słabiejące siły i bliską ukończenia odnowił walkę. W za

pale wreszcie najgorętszej rozprawy, wysunąwszy roty Szlązaków, które

był postawił w odwodzie, uderzył niemi z boku na wojsko cesarskie z naj

większą natarczywością, i złamał szeregi Niemców, a tym klinem otworzył

drogę do środka innym hufcom i przeważył szalę zwycięztwa. Zdumioni bo

wiem Niemcy tak niespodziewanym obrotem zaraz upadli na sercu, a Po
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lacy stanowczo wzięli przewagę, do czego i ów gmin wieśniaków nie mało

się przyczynił. Jak tylko cesarz postrzegł, że jego szyki pierzchają, natych

miast zrzuciwszy z siebie szaty i oznaki dostojeństwa, umknął z pola bitwy.

Poczóm nie już bitwa ale rzeź powstała mordercza. Uciekali na wszystkie

strony Niemcy, których wielką liczbę Bolesław pobrał jeńcem; kazał

jednakże obchodzić się z nimi uczciwie, i sam okazywał zwyciężonym wielką

wspaniałość i ludzkość. Tak zaś liczne na pobojowisku zaległy stosy trupów,

że z całej okolicy zbiegały się psów gromady na pastwę do onych ciał mar

twych, i długo dla podróżnych niebezpieczno było przebywać tamtędy w ma

łym poczcie. Samo. zaś miejsce nazwane Psiem polem, po dziś dzień za

chowując to nazwisko, świadczy o sławnóm zwycięztwie Bolesława nad

cesarzem. Lubo klęska tak wielka sromotną była dla Niemców, wszelako

po tóm zwycięztwie i u nich i u innych narodów sąsiedzkich uwielbiano gło

śno Bolesława książęcia Polskiego, jak niegdyś Marka Marcella

po zawojowaniu Syrakuz i zburzeniu Noli, albo Hannibala po bitwie

nad jeziorem Trazymeńskióm i pod Kannami: zkąd zaiste pokazuje

się, że nic nie ma zaszczytniejszego u ludzi, nic chlubniejszego nad męztwo.

Jakoż czyn ten sławny rozniósł szeroko po świecie i imię Bolesława i chwa

łę narodu Polskiego; głoszono wszędy z uwielbieniem jego "bohaterskie

dzieła ; za osobliwszą poczytano mu sprawę, że w jednymże czasie dwóch prze

ciwników, cesarza orężem, a Czechów przemysłem swoim pokonał. Na po

dziw swoim i obcym słynął Bolesław książę Polski swą bohaterską od

wagą, przezornością, biegłością w sprawie rycerskiej, karnością obozową i

porządkiem; swoi zarówno jak i nieprzyjaciele przyznawali to zgodnemi głosy,

że nie było nadeń większego wodza i książęcia. Ale po teni zwycięztwie gło

śniej niżeli wprzódy zabrzmiała jego sława : i słusznie, jeśli z szczerością i bez

uprzedzenia uważym, że w tej jednej bitwie zwalczył on nie tylko wojsko ce

sarskie, ale wszystkie razem Niemieckie ludy.

Po Baldwinie biskupie Krakowskim wstępuje na stolicę Maur.

Dnia 7 miesiąca Września umarł Baldwin biskup Krakowski, ro

dem Francuz, i pochowany został w kościele Krakowskim, którym

rządził lat siedm. W jego miejsce papież Paschalis naznaczył Maura,

a według innych Gelazyusza, rodem Włocha, Rzymianina, z szla

chetnego domu, na którego wybór Bolesław książę Polski zezwolił.
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Hok Pański lllO.

Bolesław książę Polski jedzie do Henryka cesarza i pokój z nim nkłada, prosząc

go zarazem dla siebie i syna swego o żonę: co uzyskawszy wraca do kraju.

Nie mógł się Henryk król Rzymski uspokoić po doznanej w Pol

sce na Psióm polu klęsce; ale chociaż zamyślał o powtórnej wojnie z Po

lakami, dla zatarcia tak wielkiej dla Niemców sromoty, stały mu jednak

na przeszkodzie wewnętrzne sprawy państwa, i podróż zamierzona w roku na

stępnym do Rzymu na koronacyą; doświadczywszy nadto oręża Polskiego,

przewidywał, że albo stawi mu czoło Bolesław i śmiało się z nim zmie

rzy, albo, przy mniejszych siłach unikając otwartej walki, trapić będzie jego

wojsko skrytemi wycieczki, zdradami i podjazdami. Obawiał się prócz tego,

aby w jego nieobecności Bolesław książę Polski, mszcząc się za podnie

sioną przeciw sobie wojnę, nie najechał krajów cesarstwa i swoich dziedzi

cznych, przyległych Polsce, i nie spustoszył po nieprzyjacielsku orężem

i pożogą. Bolało go wreszcie i to, że wielu znakomitych rycerzy, których

w ostatniej wojnie Polacy zabrali w niewolą, dźwigali więzy Bolesława;

pragnął więc oswobodzić ich przed odjazdem swoim do Rzymu, ażeby dłu

żej na nim nie ciężała taka sromota. Do wyjścia z tylu kłopotów najpewniej

szą i najkrótszą obrał drogę, postanowiwszy za radą swej starszyzny przy

chylić się do zawarcia pokoju z Polską, którego był Bolesławowi w roku

zeszłym odmówił. Co aby bez ujmy sobie mógł uskutecznić, kazał mu oświad

czyć przez swych pośredników: „że rzucając dawne niechęci, przestaje być

„nieprzyjacielem Bolesława, i byleby przybył osobiście do Bamberga,

„pokoju i przyjaźni, i czegoby sprawiedliwie żądał, odmówić mu nie zechce."

Długo się nad tein namyślał Bolesław książę Polski; zważywszy jednak

korzyści, jakie z takowych odwiedzin dla niego i dla państwa wyniknąć mo

gły, wybrał się z okazałym pocztem do Bamberga, gdzie poważnie a u-

przejmemi słowy przełożył cesarzowi gotowość swoję do zawarcia pokoju, a to

pod warunkami, któreby jemu i narodowi Polskiemu bynajmniej nie ubli

żały, ale owszem zaszczyt i chwałę przynosiły. „Jestem (mówił) potomkiem

„królów Polskich, równym każdemu królowi, chociaż tego tytułu nie uży-

„wam. Wiem, że nigdy Polska, ani jej królowie i książęta nie hołdowali

„nikomu, lecz od najdawniejszych czasów aż do dnia dzisiejszego szczycili się

„niepodległością. Dla jej - to utrzymania przymuszony byłem podnieść oręż i

„walczyć z wojskiem cesarskióm, i rychlej wszystko poświęcę, choćby przyszło

„naród na najsroższe wystawić klęski, niżli dopuszczę, abym został czyim dan-

„nikiem, a Polska służebną i hołdowniczą. Przekonany jestem, cesarzu, że
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„i ty nie byłbyś obecnej podnosił przeciw mnie wojny, gdyby nie chytre pod

aniowy książęcia Czeskiego Światopełka i brata mojego Zbigniewa;

„żadnym bowiem czynem nie obraziłem twego cesarstwa Rzymskiego."

Prosił nakoniec cesarza, aby go chciał mieć raczej sprzymierzeńcem niż nie

przyjacielem swego państwa. Henryk król odpowiedział Bolesławowi

z uprzejmością: „iż wszelkie urazy, które z cudzego tylko poduszczenia po

chodziły, chętnie puszcza w niepamięć-, i że kładąc Bolesława ze czcią

„w rzędzie książąt chrześciańskich , uznaje go za swego przyjaciela i sprzy

mierzeńca cesarstwa, gotów nawzajem uczynić wszystko, czegoby tylko uczci-

„wie od niego żądał." Ujęty Bolesław tak przychylnćm i wspaniałym

oświadczeniem, prosił cesarza, aby mu dał siostrę swoję za żonę, synowi zaś

jego Władysławowi, z Ruskiej księżniczki urodzonemu, córkę swoję

Krystynę, nadobnej urody dziewicę. Na co wszystko król Henryk bez

wahania sję zezwolił. Po odprawionym weselu w Barn bergu, wrócił książę

Bolesław do Polski w orszaku towarzyszących mu rycerzy cesarskich

z nowo zaślubioną siostrą cesarza, tudzież narzeczoną Władysława syna

swego, Krystyną, panienką w pierwszym wieku kwiecie, bo jeszcze nie le

tnią, i wyznaczonym dla nich dwoistym posagiem. Wszystkich brańców Nie

mieckich, poimanych w ostatniej wojnie, natychmiast Henrykowi kró

lowi Rzymskiemu odesłał. I panował od tego czasu miły pokój i zgoda,

i zobopólna przyjaźń między cesarzem a książęciem i ich poddanymi. Hen

ryk król Rzymski zrzekł się zdobytych w Polsce zamków i powiatów,

a mianowicie zamku Lu bu sza, który odstąpił wieczystóm prawem arcybi

skupowi Magdeburskiemu.

Borrywój przy pomocy Polaków osięga stolicę Czeską; ale przyzwany do cesa

rza, dostaje się nagle do więzienia.

Książę Borzywój, młodszy syn Wratysława I króla Czeskiego,

urodzony z królowej S wanta wy, który z bratem swoim Sobiesławem

i wielu panami Czeskimi w Polsce u Bolesława książęcia na wygna

niu mieszkał, dowiedziawszy się, że Czesi brata jego młodszego Włady

sława, po morderczej śmierci Światopełka wsadzili na księstwo C z e s k i e

(które nikomu innemu jak tylko jemu słusznóm prawem należało) a usunęli

Ottona, brata Światopełka; prosił Bolesława książęcia Polskiego,

aby mu do odzyskania jego księstwa udzielił pomocy, i albo osobiście poszedł

z nim na wyprawę, albo posłał mu zbrojne poczty rycerstwa w posiłku. Bo

lesław książę Polski, ulitowawszy się nad smutnym losem książęcia Bo-

r żywoja, poprowadził go sam do Czech z silnym zastępem swoich rycerzy,
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i orszakiem licznym panów Czeskich, którzy z nim razem przebywali na

wygnaniu, i wszystkie wyprawy tej podejmował nakłady; Sobiesława zaś,

drugiego brata, w Polsce zostawił. A gdy już zbliżali się do granicy Cze

skiej i lasów Hercyńskich, które przedzielają Polskę od Czech, pa

nowie Czescy dowiedziawszy się o przybyciu książęcia Bor zy woj a, wyszli

na jego przyjęcie, powitali go z radością, i prosili: „aby książę Polski Bo

je sław wrócił z Avojskiem do swego kraju, upewniając, że da sobie radę

„Borzywoj, i bez podniesienia broni księstwo Czeskie posiędzie." Skło

niony Bolesław książę Polski prośbami rycerstwa Czeskiego i samego

nawet książęcia Borzywoja, cofnął się z powrotem do Polski, zostawił

wszelako Borzywojowi znaczny hufiec swoich rycerzy. Wchodzi zatćmBo-

rzywoj w towarzystwie przybyłych panów Czeskich do Pragi, gdzie go

uroczyście w wielkióm zebraniu ludu przyjmowano. Niebawem zajął w posia

danie i zamek Wyszegrad, brat jego bowiem w Pi lz nie pod ów czas

przebywał; Hermana zaś, biskupa Praskiego, kazał schwytać" i wtrącić

do więzienia. Fabian, starosta Wyszegradzki, wyśliznąwszy się z rąk

Borzywoja, odbiegł wszystkiego i uciekł. Wielu także innych obywateli

Praskich, którzy się poczuwali do winy, jako zwolennicy przeciwnej stro

ny, poporzucali żony, dzieci i majątki, i zbiegli w sąsiedzkie kraje. Powstało

zatóm wielkie w Czechach zaburzenie, rozszerzyły się po wsiach i miastecz

kach łupiestwa i pożogi. Otto, brat Światopełka, z Wackiem, je

dnym z możniejszych panów Czeskich, zebrawszy wojska, pokusili się opa

nować Pragę; ale odparci przez Borzywoja, obiegli zamek Wyszegrad.

Władysław zaś zmartwiony, że Bor zy woj zajął Pragę stolicę z Wy-

szegradem, pospieszył zbrojno do Pragi, lecz mimo żądania nie chciano

go wpuścić do miasta. Wyprawił więc posłów z skargą do Henryka cesa

rza, prosząc, „aby go władzą swoją cesarską przywrócił na państwo." Na

tychmiast posłał cesarz do Czech dwóch od dworu swego książąt, Dypol-

da i Berengara z rozkazem: „aby spierający się z sobą o władzę książęta

„Czescy zaprzestali boju, a stawili się osobiście przed cesarzem, który w ich

„sprawie ostatecznie wyrzecze." Którzy gdy do niego przybyli, cesarz przysą

dziwszy księstwo Czeskie Władysławowi, brata jego Borzywoja do

więzienia wtrącił. Takowym Henryka króla Kzymskiego wyrokiem Wła

dysław odzyskawszy księstwo Czeskie, wielu panów i szlachty Czeskiej,

tudzież mieszczan Pragi, o których wiedział że byli stronnikami brata jego

Borzywoja, wskazał na rozmaite kary, więzienia i katownie; a mając w po

dejrzeniu stryja rodzonego Ottona, że czyhał na jego władzę, sprowadził

go chytrze do Sacka (Saczko) i uwięziwszy, naprzód w zamku Wysze

grad z k i m , a potóm w Krzyw ok ładzie przez trzy lata trzymał , a to

z poduszczenia owego Wacka, który go do wszystkiego namówił.



R. 1111. 449BOLESŁAW in KRZYWOUSTY.

Rok Pańihl 1111.

Bolesław książę Polski pychę Władysława książęcia Czeskiego wielką, klęską

upokarza.

Bolesław książę Polski, tknięty nieszczęściem świekra swego Bo-

rzywoja książęcia Czeskiego, którego losem się opiekował, a który przez

wdziercę Władysława pozbawiony księstwa i w więzieniu osadzony został,

zebrawszy potężne wojsko, z Sobiesławem książęciem Czeskim, bratem

książęcia Borzywoja, który u niego w Polsce na wygnaniu przebywał,

około dnia Ś. Michała wkroczył do Czech, w zamiarze pogodzenia braci

słusznym należytości wymiarem, a wydobycia w ten sposób książęcia Borzy

woja z więzienia. Zapraszał po wiele kroć przez posły i listy Władysła

wa książęcia, aby do niego przybył, zaręczając mu wszelkie bezpieczeństwo,

i oświadczając, że spory o księstwo Czeskie między nim a braćmi B o r z y-

wojem i Sobiesławem toczące się stanowczo chce zagodzić, jako wspólny

ich brat i pośrednik: ale Władysław nie przyjął tego wezwania, i pod

pozorem nieufności, jakoby w tćni zaproszeniu lękał się ukrytej zdrady, od

prawił posłów z pogardą, i na wojsko Bolesława książęcia Polskiego

uderzyć postanowił. O czerń gdy się Bolesław dowiedział, całą okolicę po

nad rzeką Elbą ogniem i grabieżą spustoszyć kazał, a spotkawszy się z woj

skiem Władysława, stoczył bój dnia 8 Października nad rzeką C y d ł i n ą,

kędy go pobił na głowę, wielu panów Czeskich położył na placu albo poi-

mał w niewolą, i Władysława zmusił do cofnięcia się pod Pragę: potem

złupiwszy jeszcze i popaliwszy wiele włości Czeskich, z Sobiesławem

książęciem Czeskim i swojóni zwycięzkióm wojskiem, a przytóm wielkiemi

zdobyczami wrócił do Polski. O której-to klęsce, w ów czas Czechom od

Polaków zadanej, nawet z kronik Czeskich przekonać się mogą ci, któ-

rzyby j*t podawać chcieli w wątpliwość.

Władysława i Sobiesława książąt Czeskich matka wiedzie do pojednania

i zgody.

Swantawa, królowa Czeska, wdowa po Wratysławie I królu

Czeskim, a córka Bolesława .niegdyś króla Polskiego, ubolewając

wielce nad niezgodą synów swoich, Borzywoja, Władysława i Sobie

sława, z których jednego w więzieniu, drugiego na wygnaniu, trzeciego od

i. Długosz. Dzieje Polski. K». IV. 57



4

450 BOLESŁAW III KRZYWOUSTY. R. 1111.

Polaków widziała zwyciężonym, obrała się między nimi za pośredniczkę;

a przełożywszy synowi Władysławowi w sposób rozsądny i przekonywa

jący, że niesłusznie krzywdził i prześladował braci Borzywoja i Sobie

sława, mających równe prawo do księstwa Czeskiego, aby skrócić*

gorszące spory, skłoniła go do zgody z książęciera Sobiesławem, który

w Polsce na wygnaniu przebywał. Zawezwany Sobiesław przez posły

i listy równie od matki jako i brata Władysława, przybył do Czech,

i stosownie do rozporządzenia matki Swantawy objął w posiadanie dziedzi

czne miasto Zatec (Zacen) z okręgiem i ziemią do niego należącą.

Po Paulinie biskupie Włocławskim wstępuje na stolicę Baldwin.

Paulin, biskup Włocławski czyli Kruszwicki, w wieku sędzi

wym wypłacił dług śmiertelności, i pochowany został w kościele Kruszwi

ckim, którym lat dwanaście zarządzał. Na jego miejsce obrany Baldwin

Francuz, na wniosek Bolesława książęcia Polskiego, jako zwierz

chniego opiekuna.

Połowców dzici barbarzyńską książęta Ruscy po dwa kroć gromią orężem.

Po zwycięztwach odniesionych nad Połowcami, nabrawszy serca ksią

żęta Buscy, którzy w innych wojnach podołać* im nie mogli, wzięli się zno

wu do broni przeciw P o ł o w c o m. Ściągają więc zbrojno na wyprawę, Ś w i a-

topełk książę Kijowski z synem Jarosławem, Włodzimierz

z swemi synami , Dawid także z synem jedynakiem , a położywszy nadzieję

w samym Bogu i jego Aniołach świętych, drugiej Niedzieli postu wojska pie

sze i konne wyprowadzają na wojnę. Przeprawili się naprzód przez rzekę

Sułę i stanęli w Choroli, gdzie zatoczywszy swoje tabory, urządzili i po

wojennemu rozprawili hufce. Ztamtąd ruszyli nad rzekę 01 tę, a po kilko-

dniowym spoczynku posunęli się ku innej równie wielkiej rzece Worskli.

Przebywszy wreszcie te wszystkie rzeki, zdążyli z wojskiem nad Don (po ła

cinie zwany Tanais), który osobliwszą wielkością swoją tamte rzeki prze

wyższa; i ztąd, przywdziawszy zbroje, z rozwiniętemi chorągwiami i w szyku

bojowym, jakby już przed sobą mieli nieprzyjaciela, postępowali. Zbliżyli się

potóm do zamku R u k a n i e , a ugoszczeni od mieszkańców tamecznych winem

i rybami, pociągnęli dalej pod zamek Suwrow (Szuwrow), który spa

liwszy wrócili znowu nad rzekę Don. Połowcy nie zdolni dłużej cierpieć

takiego pustoszenia swoich krajów, zachodzą drogę książętom Ruskim i bitwę
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z nimi staczają. Przyjęli ich mężnie Rusi ni, którzy wzajemnie zachęcając

się do boju, i postanawiając raczej umrzeć' niźli haniebnie opuścić pole, wnet

przełamali naczelne szyki, poczem wahająca się reszta Połowców pierzchnę-

ła. Po kilku dniach Połowcy, z nowych zaciągów zebrawszy nowe i li

czniejsze wojska, chcieli jeszcze doświadczyć szczęścia, i uderzyli na Rusi

nów, ale nie z większóm jak wprzódy powodzeniem : książęta bowiem Ruscy

pobili ich na głowę, a uciekających ścigali przez cztery dni o mil kilkanaście;

złupiwszy wreszcie ich obozy, zabrawszy konie, bydło, wielbłądy, statki wo

jenne, tudzież żony i dzieci, po odniesionóm podwójnóm zwycięztwie wrócili

do kraju, gdzie ich z wielką czcią i radością przyjmowano.

Rok Pański 1112.

Pomorzanie i Prusacy najeżdżający Maiowsie klęskę wielką ponoszą..

W czasie, kiedy Bolesław zatrudniony był wojnami z sąsiednim nie

przyjacielem, Pomorzanie i Prusacy nie mogąc osiedzieć się spokojnie,

składali tajne rady i namowy, z którejby strony Polskę śmiało najechać

można. A ponieważ Bolesław książę Polski w Poznańskióm i Ku

ją wskióm najczęściej wtedy przebywał, a na Pomorzu miał liczne pod

swą władzą zamki, silnemi poosadzane załogami, przeto Pomorzanie, któ

rym on jak piorun był postrachem, umyślili na odleglejsze Polski uderzyć

powiaty, dokąd nie dochodziły jeszcze ich najazdy. Zdradziecko więc i nie

spodzianie, bez poprzedniego wypowiedzenia wojny, wpadli do Mazowsza,

i rozsypani kupami po włościach, wsiach i miasteczkach, poczęli szerzyć łu-

piestwa i pożogi, spodziewając się, że pierwej nim Bolesław książę dowie

się o ich napadzie, oni z łupami do swych koczowisk powrócą. Ale omyliła

ich nadzieja. Rządził bowiem pod ów czas ziemią Mazowiecką starosta

Magnus, który, jak się wyżej mówiło, był wprzódy starostą Wrocław

skim. Ten skoro się dowiedział o wtargnieniu Pomorzan i Prusaków

do ziemi jego rządom i opiece powierzonej, nie dopuścił im długo szerzyć ło-

trostw i pożogi, ani unieść bezkarnie złupionej na Mazowszu zdobyczy:

lecz natychmiast uzbroiwszy szlachtę i chłopów, ile ich zebrać można było na

prędce, zastąpił drogę barbarzyńcom pomykającym się coraz dalej z łupami;

a zdybawszy ich na spoczynku, kiedy upewnieni przez szpiegów, że z nikąd

nie było obawy, spokojnie używali wczasu, uderzył na nich o świcie, i spło

szonym ze snu tak ciężką zadał klęskę, że część znaczna legła pod mieczem,

część poimana w niewolą, mała tylko liczba ratowała się ucieczką. Nagłym

albowiem i niespodzianym przerażeni napadem , nie zdołali barbarzyńcy ani
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zebrać myśli, ani stawić się zbrojno do odporu: bezbronnych zatóm i prawie

nagich rzezano jako bydlęta. Sześćset w tej bitwie miało ich zostać na pla

cu, a tysiąc dwieście dostać się do niewoli. Zwycięztwo to nad Prusakami

i Pomorzanami przyznawano szczególniej Szymonowi biskupowi Pło

ckiemu, mężowi wielkiej cnoty i pobożności, który przez wszystek czas trwa

jącego najazdu barbarzyńców nie przestawał modlić się wraz z duchowieństwem,

prośbami gorącemi, postami i płaczem błagając miłosierdzia Boskiego nad

Polakami, póki mu nie doniesiono, że Magnus starosta z swemi Ma

zowsza n a ra i zupełne nad nieprzyjaciółmi odniósł zwycięztwo. Tak zaś wielki

był pogrom i trwoga rzucona na Prusaków i Pomorzan, że rozbiegłych

i ukrywających się po lasach przez wiele dni potem chwytano, i nie tylko

mężczyźni, ale niewiasty nawet i dziewczęta zbierające grzyby zajmowały ich,

rozbrajały, i z związanemi w tył rękoma przyprowadzały zwycięzcy. Podobnie

poszczęściło się i Ślązakom, którzy pustoszących bezkarnie ich ziemię ry

cerzy i towarzyszów Zbigniewa pokonawszy w stanowczej bitwie, częścią

wymordowali, częścią na dolegliwe wskazali pęta.

Henryk cesarz wtrąca do więzienia papieża Paschalisa, który mu potem wkłada

koronę.

Henryk król Rzymski, między cesarzami czwarty, z Henryków

zaś piąty, wkroczywszy do Toskanii z potężnóm, trzydzieści tysięcy ludzi

wynoszącćm wojskiem, w celu przywdziania korony cesarskiej, wyprawił po

słów do Paschalisa II papieża z oświadczeniem, iż zrzeka się na zawsze

prawa do inwestytury biskupów; wiedział bowiem, że papież nie byłby inaczej

przyzwolił na koronacyą. Przybywszy potem do Rzymu, przyjmowany był

uroczyście i z czcią wielką od całego duchowieństwa; sam papież Pascha

lis z kardynałami wyszedł na jego spotkanie, odprowadził go do Srebrnej

bramy i danem mu pocałowaniem uznał za cesarza. Ale gdy się zbliżyli do

Roty porfirowej (Porphyrica Rota), a papież zażądał od Henry

ka przysięgi na zrzeczenie się inwestytur biskupich, Henryk król za na

mową swoich radców kazał papieża Paschalisa z wszystkimi kardynałami

i całym dworem papieskim uwięzić, aUlrykowi patryarsze Akwilejskie-

mu oddał go pod straż, i przez dwa miesiące, póki nie odwołał swego żąda

nia, trzymał go w więzieniu. Z którego wyzwolony papież, w dzień Wielkiej-

nocy Henrykowi przywdział koronę, ale odjeżdżającemu do N i e m i e c nową

zagroził karą duchowną, nalegając, aby się zrzekł prawa mianowania bisku

pów. Dopókąd wszakże żył Paschalis papież, Henryk cesarz trwał za

cięcie w swoim uporze. Powiadają, że uwięzienie papieża doradził był cesa
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rzowi Albert rodem Lotaryńczyk, który był potem arcybiskupem Mo-

gunckim, a pod ów czas kanclerzem królewskim, a którego król po swym

powrocie uwięzić i rozmaitemi kaźniami a zwłaszcza głodem straszliwie umę

czyć kazał. A tak ów Albert z najprzyjaźniejszego zwolennika stał się naj

większym cesarzowi wrogiem, i słusznie z jego ręki Bóg przepuścił nań taką

chłostę. Niektórzy także bezbożni z pomiędzy duchowieństwa Rzymskiego,

uwiedzeni przez cesarza, po wypuszczeniu z więzienia Paschalisa poważyli

się obrać papieżami trzech herezyarchów, Alberta, Arnulfa i Teodory-

ka, którzy acz wiele papieżowi Paschalisowi sprawili kłopotu, w końcu

jednakże pokonani, uledz jego władzy musieli.

Światopełk książę Kijowski umiera. Po nim brat jego Włodzimierz wstępuje na

stolicę księstwa.

Dnia szesnastego miesiąca Kwietnia Światopełk książę Kijowski,

a świekr Bolesława książęcia Polskiego umarł w Kijowie, i pocho

wany został w kościele Ś. Michała, który dwoma laty wprzódy z wielką

wspaniałością zbudował i złocistym szczytem przyozdobił. Po jego śmierci K i-

j o wianie wyprawili posłów do Włodzimierza, brata rodzonego Świa-

topełka, z ostrzeżeniem: „aby pospieszył jak najrychlej i stolicę Kijow

ską z ojca i dziada nań spadającą objął." Ale gdy ten żałobnemi zajęty

obrzędami przybycie zwłacza, żołnierstwo wyłamawszy się z karności i posłu

szeństwa, napadło na dwór wojewody Kijowskiego Putaty, największego

pod ów czas bogacza, a potóm jedne po drugich domy Żydów w Kijowie

zamieszkałych poczęło plądrować i łupić. Powtórnie zatóiu ślą Kij owianie

do Włodzimierza poselstwo, aby się nie ociągał, oznajmując, jakie łotro-

stwa, jakie klęski nawiedziły Kijów, i wyrażając obawę, aby rozhełznane

w swej swawoli żołdactwo nie rzuciło się wreszcie na kościoły i klasztory albo

książęce domy. Tknięty tą wiadomością Włodzimierz przybywa spiesznie

do Kijowa, a przyjęty ze czcią od mieszkańców stolicy, wnet swawolę żoł

nierzy swoją obecnością powściąga i ukraca. Jarosław tymczasem, książę

Włodzimierski, syn Światopełka niegdy książęcia Kijowskiego,

a brat rodzony Zbisławy księżny Polskiej, wraca do swego księstwa

Włodzimierskiego, zamierzywszy wyprawę przeciw Jadźwingom, któ

rzy częstemi napadami srodze dokuczali Rusi. Jakoż spustoszywszy orężem

znaczną część ich kraju, i w stoczonej bitwie pogromiwszy hordy barbarzyń

skie, wrócił chlubny zwycięztwem, i pod ów czas, dnia 12 Maja, zaślubił so

bie córkę Mścisława a bratankę Włodzimierza. Wspomniany naród

Jadźwingów pochodzeniem swojóm, językiem, religią, zwyczajami i obycza
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jami do Litwinów, Prusaków i Żmudzinów wielce podobny, żył

także w bałwochwalstwie, a głównóin ich siadłem i stolicą był zamek i miasto

Drohiczyn.

■tok Pański 1118.

Bolesław książę Polski, przez Anioła zaprowadzony na Pomorze, ciężką zadaje

klęskę barbarzyńcom, zdobywa zamek Nakło i daje go w zarząd Świętopełkowi.

Bolesław książę Polski, rozgniewany na Pomorzan i Prusa

ków o zdradziecki ich najazd na Mazowsze, widząc, że za swoje zuchwal

stwo nie dość ukarani byli przez Magnusa starostę Mazowieckiej ziemi,

przedsięwziął nową wyprawę na Pomorze. Ściągnąwszy zatem wojska konne

i piesze, przybył z niemi pod miasto Kruszwicę; zkąd gdy w dalszy po

chód wyruszano obozy, ukazał się w obec całego rycerstwa na wierzchołku

kościółka Ś. Wita, który stoi w Kruszwicy, młodzieniec ślicznej urody,

oświecający cudowną jasnością nie tylko miasto ale i całą okolicę, z podzi-

wieniem wszystkich a zwłaszcza książęcia Bolesława. Skoro wojsko, przy

patrujące się z zadumieniem takowemu zjawisku, ruszyło ze swych stanowisk,

spuścił się ów młodzieniec z wierzchołka i poprzedzał hufce, prowadząc je

prostą drogą ku Nakłu, do którego zbliżywszy się, jabłko złote, które wi

dziano w jego ręku, rzucił na miasto i zniknął: czóm w rycerstwie wzbudził

otuchę niechybnego zdobycia miasta. Ożywiony i uradowany Bolesław tak

pomyślną wróżbą, obiegł miasto Nakło, które pod ów czas dzierżyli Po

morzanie, a z którego najczęstsze na królestwo Polskie wymierzali na

jazdy i spustoszenia; poczem szturm przypuściwszy, kazał podsunąć wieże

i z kusz gęste miotać pociski, a mury tłuc taranami; czóm najgłówniejsze

twierdzy i miasta zapory zwątlił lub pogruchotał. Gdy więc oblężeńcy wi

dzieli, że Bolesław wojsko pod mury podsuwa, i że w mieście i zamku

długo się nie utrzymają, posiłki bowiem od książąt Pomorskich spodzie

wane nie nadciągały ; w obawie, iżby po zdobyciu miasta nie byli wystawieni

na ostateczne niebezpieczeństwo, znużeni i pogrążeni w rozpaczy, posłali do

Bolesława z prośbą o zawieszenie broni, oświadczając, że jeśli w prze

ciągu dni 15 zamówione posiłki nie przybędą na odsiecz, miasto i zamek

dobrowolnie poddadzą. Przyjęto warunki i stanął w ten sposób rozejm ; szturm

do miasta i zamku wstrzymano. Wysiani z pośpiechem gońcy do naczelnika

Pomorzan i Prusaków zastali już wojsko zebrane i mające wkrótce cią

gnąć na pomoc: ale gdy opowiedzieli z swej strony, w jakióm zostawali nie

bezpieczeństwie, i jaki z Bolesławem zrobili układ o poddanie zamku
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i miasta, jeżeli im spieszna pomoc udzieloną nie będzie, wielka między Po

morzanami powstała trwoga, wielki żal i oburzenie, że miasto i warownia

tak ważna i użyteczna miały się dostać w ręce Polaków, i że ich utrata

zbyt dla Pomór zan dotkliwa, Polakom znaczne obiecywała korzyści. Słu

szna była ta żałość: miasto bowiem Nakło pod ów czas uważane było za

główne i stołeczne u Pomorzan., wzięcie zatóm i oderwanie stolicy pocią

gało za sobą wielki uszczerbek i sromotę. Temi i innemi powodowani wzglę

dami, postanowili bronić go do upadłej. Aby zaś zwycięztwo było tóm pe

wniejsze, zebrawszy niezmierne tłumy młodzieży, nie tylko z rycerstwa ale

i chłopów, zaklęli się powszechną między sobą przysięgą, że walcząc o nie

podległość ojczyzny nie wpraódy zejdą z pola bitwy, aż gdy nieprzyjaciel

ulegnie. Odprawiwszy zatóm gońców, i uczyniwszy oblężeńcom nadzieję, że nim

dni piętnaście upłynie, podeślą im zbrojną pomoc na odsiecz, sami naradzać

się poczęli o sposobie prowadzenia wojny z Bolesławem. A lubo z obli

czonych sił wojennych pokazało się, że mieli w swym obozie pięćdziesiąt ty

sięcy ludzi z górą, świadomi jednak męztwa i dzielności Bolesława, który

w tylu bitwach tak szczęśliwie z niemi wojował, nie śmieli ufać samej liczbie,

ale w zdradzie, podejściach i przemyśle większą pokładali otuchę, i temi środ

kami raczej niżli orężem walczyć postanowili z nieprzyjacielem tak szczęśli

wym, ćwiczonym w boju i odważnym. Najlepszą zdało się radą, spiesznie

i tajemnie ubiedz pole, stanąć zbrojno i zaczepnie, nad wszelkie spodziewanie

przeciwnika, tak iżby go z nienacka napaśdź i pogromić. Konie wszystkie

zostawić doma, aby ich rżeniem nie słać zawcześnie pobudki do obozu, a pie

szo tylko wystąpić do walki, gdzie równe dla wszystkich niebezpieczeństwo,

odejmując wszelką nadzieję ratowania się ucieczką, tem raźniejsze w boju

i wytrwalsze miało doradzać męztwo. Za danym przeto znakiem, o północy,

w cichości największej i milczeniu, ruszyli z swych obozów Pomorzanie,

a pomijając wszystkie pola otwarte i gościńce, przebierali się przez lasy

i bory, aż podstąpili pod samo Nakło, tak kryjomo i niespodzianie, że po

trafili obejść czaty i straże Polskie, acz z wielką czuwające pilnością, ko

rzystając z ciemności, gwiazdy bowiem nie świeciły owej nocy. Śmiałe to

przedsięwzięcie lubo nie osięgło celu, nie było jednak zupełnie bezskuteczne.

Przypadała właśnie uroczystość Ś. Wawrzyńca męczennika, którą Polacy

z wielkiem nabożeństwem obchodzić zwykli. Książę Bolesław i wszystko

rycerstwo, zaufani w rozejmie, i nie przewidujący żadnej z strony nieprzyja

ciela napaści, słuchali nabożeństwa poskładawszy oręże, gdy z nagła, po ode-

braaem błogosławieństwie wracając do namiotów, postrzegli raczej Pomo

rzan niż dowiedzieli się o ich nadejściu. Tak niespodziewane zjawienie się

nieprzyjaciela zatrwożyło wielu Polaków; porwali jednak czćm prędzej za

broń na skinienie książęcia Bolesława. Zapewnie Pomorzanie byliby



456 Bolesław m krzywousty. r. 1113..

wtedy otrzymali zwycięztwo, gdyby z równym pośpiechem, jak sobie z razu

poczęli, natarli byli na obóz Bolesława. Lecz oni, chcąc lepiej jeszcze

ubezpieczyć swe stanowisko, w miejscu dogodnóm i obronnóm, które sobie

obrali, poczęli je umacniać rowami i okopami, z przodu i z boków ogradza

jąc się kolczystemi i wysokiemi ostrokoły, które w ogniu opalone gęsto za

bijali w ziemię, aby wojsko ich od nagłego chroniły napadu. Gdy więc tą

robotą się zajmowali, miał czas Bolesław hufce swoje doraźnie raczej niż

rozmyślnie sporządzić i ustawić; poczóm rycerstwo, bynajmniej liczbą nie

wyrównywające nieprzyjaciołom, na dwa podzieliwszy zastępy, jeden poruczył

Skarbimirowi wojewodzie Krakowskiemu, który pod ten czas był

wodzem najwyższym rycerstwa, a nad drugim sam objął dowództwo; innych

w znacznej także liczbie żołnierzy zostawił na straży przy taborach, sprzę

tach wojonnych i obozie, aby oblężeńcy w czasie toczącej się walki z twier

dzy nań nie wypadli. Krótkiemi wreszcie słowy, ile taka nagłość dozwalała,

zagrzał swoje rycerstwo, mówiąc: „Nie czas po temu rycerze, ażebym pro

wadząc was do boju, obszerniej zwyczajem moim do was przemawiał. Obe

cny w oczach waszych nieprzyjaciel, którego tyle kroć zwyciężyliście, mówić

„mi nie pozwala. Odwagi w tej chwili a nie słów nam potrzeba, jeżeli

„chcemy być zwycięzcami; mowa moja na nicby się nie zdała, gdyby was

„duch zwykłej odwagi miał odstąpić. Ale ja świadomy waszej dzielności zda-

„wna mi znanej i doświadczonej, pewny jestem zwycięztwa, które wydrzeć

„nieprzyjacielowi, zaufanemu w swych tłumach i zuchwałej srogości, nakazuje

„sama miłość ojczyzny i konieczność. Chcemy-li oglądać ojczyznę naszą,

„progi domowe, żony, świątynie, dzieci i cokolwiek nam najdroższego, trzeba

„nam tę ziemię, na której stoimy, zbroczyć krwią Pomorzan i Prusa

ków, najsroższych nieprzyjaciół naszych. Nadzieję wszystkę w pomocy Boga

„i błogosławionego Wawrzyńca Męczennika, którego dziś obchodzimy uro

czystość, a nakoniec w męztwie naszóm połóżmy. Ja przy łasce Bożej i za

„przyczyną Ś. Wawrzyńca najchwalebniejszą dzisiaj i najpiękniejszą śmier

cią za was polegnę, albo jeżeli mi pomódz zechcecie, sławne i na wieki

„pamiętne nad dumnemi pogany odniosę zwycięztwo." Gdy wszyscy wykrzy

knęli, że postanawiają umrzeć albo zwyciężyć, i odmówili pobożnie rozmaite

modlitwy, wzywając pomocy Ś. Wawrzyńca, Bolesław poprowadził ich

na nieprzyjaciela. A ujrzawszy obóz Pomorzan umocniony wałem silnym

i przekopami, pod zasłoną gęstej grodzy ostrokołów, dzid i oszczepów, tyl

cami utkwionych w ziemi, a ostrzami kończystemi od góry nasrożonych, nim

zbliżył się na rzut strzały, kazał zwolnić nieco kroku i stanąć, aby nie na

razić wojska na strzały łuków, w których nieprzyjaciele najwięcej pokładali

ufności ; a sam z małym pocztem rycerzy ruszył konno na objazd, upatrując,

azaliby z której strony przebić można owe tłumy skupionej i gęsto natłoczonej
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czerni. Wielkie i widoczne groziło niebezpieczeństwo, gdyby przyszło na nie

przyjaciela z czoła albo z boku uderzyć ; ale dostrzegł Bolesław, że w tyle

raniej był obóz ubezpieczony ostrokołami, spisami i dardami, i z tej strony

zdawał się przystępniejszym. Uradowany więc takióm odkryciem, rozkazał

Skarbimirowi z powierzonym mu oddziałem rycerstwa wpaśdź z tyłu na

nieprzyjaciela: „Gdy ja, rzekł, z przodu na pierwszy Pomorzan uderzę

„zastęp, i będziesz widział, że bój żwawo się już toczy, wtedy i ty także

„natrzej z tyłu i wdzieraj się śmiało między zamieszane tłumy; ujrzysz bo-

„wiem rozpierzchnionych w nieładzie albo gnuśnie drzymiących, a nie wielu

„z gotowym w ręku orężem: zanim się więc postrzegą i zbiorą przytomność,

„bij i ściel ich trupem w popłochu; niechaj krwią przypłacą swój najazd

„zuchwały." Poczóm z swoim hufcem podstąpił Bolesław pod obóz, udając,

jakoby walkę chciał stoczyć z przeciwnikiem, a rzeczywiście, aby odciągnąć

uwagę jego od Skarbimira. Ten, wierny danym sobie rozkazom, z zadzi

wiającą szybkością obszedłszy nieprzyjaciela, uderzył natarczywie na tylne

straże, jednym pędem przesadził wały i okopy, i rura czyniąc sobie orężem,

gromił i płoszył zamieszanych w obozie, gdy tymczasem Bolesław zatru

dniał ich z przodu i odwracał w przeciwną stronę pociski. Powstał zatćm

krzyk okropny między zgrają rozbitą od Skarbimira, i wszystkich Po

morzan i Prusaków, którzy na Bolesława z przodu nacierającego

wyrzucali strzały, niesłychaną przeraził trwogą, tak iż chwilę zastanowili się

nawet w boju, wątpliwi i niepewni, co im czynić wypadało, w którą stronę

zwrócić się mieli, czy porażonym biedź na pomoc, czy z za wałów i okopów

przeciw Bolesławowi wystąpić. Skarbimir tymczasem rozszerzył w obo

zie rzeź morderczą, tnąc i ścieląc na pował Pomorza-n i Prusaków,

w trwodze i zamieszaniu niezdolnych do oporu i raczej zawadzających sobie

nawzajem. A tak, w krótkim przeciągu czasu osięgniony był cel żądany;

z tyłu bowiem obozu stał gmin odwodowy słabszych i nieświadomych boju

zaciągów, z przednich zaś stanowisk wojsko nie śmiało i nie mogło się ru

szyć dla dania im pomocy. Gdy już Skarbimir większą część nieprzyjaciół

pobił i zwyciężył, Bolesław niecierpliwy zwłoki, i zazdroszczący Skarbi

mirowi, że do jego walki nie mógł należeć, spiąwszy konia ostrogami, bez

względu na niebezpieczeństwo, na groźne zapory ostrokołów, dzid i oszczepów,

z przodu na nieprzyjaciela uderza. Długo i nie bez straty walczono z temi

przeszkodami ; wielu znakomitych rycerzy i wodzów Bolesława legło pod

ciosami nieprzyjaciół, którzy z tych niedostępów walili ich drągami albo spi

sami przebijlai; wiele pod jazdą pobito i pokaleczono koni: zaczóra jezdcy

przymuszeni byli pieszo walczyć. Ale gdy w miejsce poległych wystąpiły

świeże posiłki i wszelkie zawady przełamane zostały, gdy na obóz ściśniony

J. Dlugose. Diicje Poliki. K>. IV. 58
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z przodu i z tyłu uderzono z natarczywością, Pomorzanie i Prusacy

nie mogąc sprostać przemagającemu orężowi Polaków, nie pomni już swoich

przysiąg i ślubów, pierzchnęli i na wszystkie strony, kędy który mógł, roz

sypali się w popłochu. Wszystkich jeden tylko zajął cel i żądanie, aby do-

paśdź pobliskich lasów i życie gdzie w kącie utaić. Gonili ich Polacy i po

lasach nawet trapili w ucieczce, wiele doścignionych zasiekli i wymordowali:

nie mała jednak część, zwłaszcza tych, którzy świadomi byli miejsca, ocalała

pod zasłoną leśnych gęstwin i zarośli. Czterdzieści tysięcy Pomorzan

i Prusaków legło, a dwa tysiące zabrano jeńców w tym dniu uroczystym

Ś. Wawrzyńca. Niektórzy potonęli w bagnach, jeziorach i trzęsawiskach,

lękając się dostać w ręce zwycięzców. Trupy poległych zgarnione w jedno

miejsce przywalając piaskiem, aby nie zarażały powietrza, usypano ogromną

mogiłę, pamiątkę tak wielkiej klęski nieprzyjaciół a sławnego zwycięztwa

Polaków. Trwa ona po dziś dzień, ukazując miejsce bitwy i przypominając

przeważne jej skutki. Zwycięztwo to przyznawano łasce Bożej i przyczynie

Ś. Wawrzyńca Męczennika, na którego cześć wszystko rycerstwo wyśpie

wywało z radością pobożne pieśni, dziękując za wybawienie z przygody i chwałę

tak wielkiego zwycięztwa. -Oblężeńcy Nakielscy, widząc że wszystka ich

potęga upadła, poddali się niezwłocznie wraz z zamkiem i miastem książęciu

Bolesławowi; podobnie uczynili mieszkańcy sześciu miasteczek pobliźszych,

którzy posłyszawszy o klęsce Pomorzan wyprawili poselstwo z poddaniem

zupełnóm swoich miast i zamków Bolesławowi i Polakom. Te sześć

miasteczek, wraz z zamkiem i miastem Nakłem, poruczył Bolesław radcy

swemu królewskiemu Świętopełkowi, jednemu z przedniejszych panów

Polskich, który najprzychylniejszą był mu pomocą, w namiestniczy zarząd

i opiekę, spodziewając się, że monarsze swemu i krajowi nieskażoną zachowa

wiarę. Celował bowiem Świętopełk między inneini nie tylko urodzeniem

Wysokiem i bogactwy, ale zręcznym w sprawach obrotem, wiernością i prze-

ważnemi czyny. Jakoż pochodził on z starożytnego w Polsce domu i ro

dziny Gryfitów; mąż prawy, wymowny i dzielny, odznaczający się wielu

znakomitemi przymiotami, osobliwie zaś męztwem i biegłością w sztuce wo

jennej, których liczne dał dowody w bojach i rycerskich harcach ; ztąd i B o-

lesław wielce go poważał i miłował. Nie można było żadnej przypuszczać

obłudy i chytrości w tak szlachetnym i zacnie urodzonym mężu, w którym

tyle cnót i pięknych łączyło się razem przymiotów. Ale wkrótce ukazała się

w nim zbyt chciwa panowania żądza, niezgodna ani z urodzeniem jego, ani

stanem, ani obyczajami poprzedniego życia; począł bowiem dumnie podnosić

głowę, i rozmaite wyszukiwać środki do zrzucenia z siebie jarzma podległości,

i przywłaszczenia sobie rządów, nie chcąc już ani uznawać ani podzielać czy

jejkolwiek władzy.

i
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Sobiesław książę Czeski uszedłszy z Czech szuka w Polsce schronienia.

Sobiesław książę Czeski, przestrzeżony od wielu przychylnych so

bie Czechów, że brat jego Władysław książę Czeski, któremu pod

ów czas zwierzchnią nad Czechami przyznawano władzę, skryte ku niemu

żywił niechęci, i za radą i chytremi namowami Wacka zamyślał wtrącić go

do więzienia, usadziwszy się zdradziecko, zamordował tegoż W oba

wiając się za popełnione zabójstwo zemsty książęcia Władysława, chciał

z całą drużyną swoich zwolenników przez Serbią uciec do Polski. Ale

zaproszony w gościnę przez Ekemberta, starostę zamku Do ni na, którym

tenże z ramienia cesarza pod ów czas zawiadywał, wpadł w zastaAvione sidła,

skrępowano go bowiem i odwieziono do S a x o n i i , towarzysze zaś jego umknęli

do Polski. W miesiąc potóm wyrwał się przecież z więzienia i przybył

także do Polski, gdzie go Bolesław książę Polski łaskawie przyjął,

i z wielką wspaniałością podejmował.

Tegoż roku umarł Michał, rodem Polak, z domu Habdank, mąż

rzadkiej pobożności i gorliwości o wiarę chrześciańską, założyciel klasztoru

Ś. Benedykta w Lubinie, który dochodami z dóbr własnych uposażył;

pochowany w tymże klasztorze. Tego roku także klasztor ten trwale wykoń

czony został.

Rok Pański 1114.

Bolesław książę Polski zamierza Sobiesława książęcia przywrócić na stolicę

Czeską; atoli nic nie sprawiwszy, okrom spustoszenia Czech i spalenia zamku

Klocka, wraca do Polski.

Bolesław książę Polski, którego umysł niespracowany żadnego nie

cierpiał spoczynku, i od spraw domowych rad przenosił się do zewnętrznych,

lubo domowe z konieczności tylko, zewnętrzne z ochoty podejmował, poskro

miwszy Pomorzan i Prusaków zadaną im klęską w ostatniej wyprawie,

zwrócił oręż swój przeciw' Czechom, chcąc krewnego swego Sobiesława,

książęcia Czeskiego, własną potęgą, nakładem i wolą przywrócić na księ

stwo Czeskie, z którego wyzuł go był Władysław, brat jego młodszy

ale obrotniejszy, i większą posiadający miłość u rycerstwa i ludu Czeskiego.

Zebrawszy więc hufce bitnego i najsprawniejszego w boju żołnierza, w towa

rzystwie Sobiesława książęcia Czeskiego i wszystkich wychodźców C z e-

skich, wkroczył do Czech. Do Władysława zaś książęcia Czeskiego
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wyprawił posłów, żądając i nalegając, „aby się pojednał z bratem Sobie

sławem, i oddał mu dzielnicę jego, prawem dziedzictwa spadającą nań po

„ojcu." Odpowiedział książę Czeski Władysław: „że dosyć już łaski

„wyświadczył Sobiesławowi, której on szanować nie umiał; nadał ma

„bowiem obszerną dzielnicę, i żadnej nie czynił krzywdy : lecz on zrzekł się

„sam i stał niegodnym jego łask i względów, zwabiwszy do siebie dla wspól

nej niby rozmowy i zamordowawszy zdradziecko jednego z celniejszych jego

„radców i baronów, i ze wspólnikami swojej zbrodni uciekł do Polski."

Posłowie Bolesława książęcia Polskiego, wedle danego sobie zlecenia,

usprawiedliwiali postępek Sobiesława, mówiąc: „że i owszem Sobie

sław na większą jeszcze niżli wprzódy zasłużył łaskę i przychylność, przeto

„iż w zapale słusznego gniewu zgładził człowieka, który między braćmi za

siewał kąkol niezgody, i jednego przeciw drugiemu ustawicznemi namowy

„podburzał." Na co odpowiedział Władysław: „że rad wróci do łaski

„i względów swoich brata Sobiesława, jeżeli i Bolesław książę Pol

ski w podobny sposób pogodzi się z bratem swym pobocznym Zbignie

wem, który u niego w Czechach tuła się obecnie na wygnaniu. Dzielić

„się zaś księstwem Czeskióm z bratem Sobiesławem nie może bez po

zwolenia cesarza." Taką Bolesław odebrawszy odpowiedź, z której okazy

wało się, że Władysław książę Czeski żadnej bratu słuszności wymie

rzyć nie chciał, poprowadził wojsko w głąb kraju Czeskiego, i kazał

niszczyć go orężem, palić wsie, dwory i miasta, mimo prośby Sobiesława,

który wstawiał się za swą ojczyzną, aby od takiej nie ginęła pożogi. Książę

zaś Cz.es ki Władysław chcąc zasłonić swoje państwo od dalszego zni

szczenia, wyprowadził także swoje wojska do boju, i stanął z niemi niedaleko

obozów Bolesława. Przyszłoby było zaraz do walnej między obiema woj

skami rozprawy, gdyby ich nie przedzielała rzeka Czybina, mająca łoże

błotniste. Chcieli bowiem Polacy przebrnąć ją pieszo, szukając to wyżej to

niżej sposobnego brodu ; ale Czesi, którzy im towarzyszyli, przestrzegali ich'

o wielkiej głębokości rzeki. A tak, jedni i drudzy trafili na zawadę, której

bez widocznego niebezpieczeństwa przebyć nie mogli. Żądał potem Bolesław

książę Polski od Władysława książęcia Czeskiego przez wyprawio

nych do niego gońców: „żeby albo on nie przeszkadzał przeprawić się spo

kojnie przez rzekę hufcom Polskim, albo sam z wojskiem swojćm z po

dobnej korzystał przeprawy." Lecz gdy książę Władysław na to oboje

nie przystał, Bolesław książę Polski ruszył z swóm rycerstwem ku Ła

bie (Elbie) iw pobliżu tej rzeki przeszedłszy strumień Cydlinę bez

szkody, wracał spiesznie ku owym miejscom, kędy stały Czeskie obozy.

Ale już ich nie zastał na tóm stanowisku, ślady tylko obozów i ognisk

w miejscu Czechów, którzy korzystając z pomroki sprawionej nadzwyczajną
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burzą z grzmotami i piorunami, nieznacznie się ztamtąd wynieśli. Nie wia

domo, co spowodowało Władysława książęcia do opuszczenia swego sta

nowiska : zamierzał-li tym niespodziewanym obrotem groźniej na nieprzyjaciela

wystąpić, czyli też dla zwykłej sobie niestateczności umysłu, raz wojny, drugi

raz pragnąc pokoju, cofnął swoje wojska z obawą. Naradzał się zatóni Bo

lesław, co miał czynić: wrócić do Polski, albo ścigać Czechów i pu

stoszyć ich ziemię? Kóżniły się w tej mierze zdania: starsi radzili, aby po

zniszczeniu już tylu powiatów Czeskich, gdy nieprzyjaciel wyzywany do

walki starannie jej unikał, skończyć raczej wyprawę; młodsi przeciwnie, nie

chcieli wracać aż po zwojowaniu i zgnębieniu nieprzyjaciela, a spustoszeniu

całych Czech, po samę stolicę Pragę. Bolesław zdawał się trzymać

z młodszóm kołem radców, ale gdy mu oznajmiono, że już w obozie wyczer

pane były wszystkie zapasy, które z sobą wzięto, skłonił się do zdania star

szych. Postanowiwszy zatóm wracać do P o 1 s k i , wydany poprzednio na prośbę

Sobiesława zakaz palenia domostw i pustoszenia włości uchylił, a nakazał

owszem rozszerzyć po kraju jak najsroższe łupiestwa i pożogi. Gdy zaś z woj

skiem przybył pod K ł o c k , a mieszczanie zamknęli przed nim bramy, kazał

Bolesław podpalić przedmieścia, zkąd gdy wiatr przeniósł pożar do miasta,

całe Kłocko zgorzało, choć już mieszkańcy poddali się zwycięzcy; reszta

wydana na pastwę żołnierzy. Często Bolesław książę Polski dozwalał

podobnych grabieży swemu wojsku, któremi przy zwykłej sobie hojności

i uprzejmości tak wszystkich rycerzy serca sobie zobowiązał, że najżywszą

pałali żądzą walczenia pod jego dowództwem, a największe trudy i niebezpie

czeństwa chętnie i z odwagą podejmowali.

Bolesław książę Polski, pobiwszy wojska Władysława książęcia Czeskiego,

powtórnie Czechy orężem pustoszy.

Spaliwszy Kłocko z okolicznemi wsiami i miasteczkami, wracało woj

sko prostą drogą do Polski, nie przestając grabieży i spustoszenia, które

roznosili po włościach żołnierze pod zasłoną osobnej dla ich bezpieczeństwa

straży. Już wchodzili do lasów zwanych wielką puszczą, Czechy od Pol

ski przedzielających (ta bowiem droga, którą Bolesław wkraczał do Czech,

i wszystkie inne drzewami podciętemi były zawalone) ; wtóm nagle w cichości

nocnej, kiedy książę według zwyczaju odmawiał swoje modlitwy, powstał krzyk

w obozie, ostrzegający, że nieprzyjaciel nadciąga: wołaniem jednego żołnierza

poruszone całe wojsko, w trwodze i popłochu gotowało się do niezwłocznej

bitwy. Natychmiast wyskoczył Bolesław z namiotu, w którym odprawiał

swoje nabożeństwo, i dla uśmierzenia niewczesnego rozruchu, wbiegłszy na
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miejsce nieco wynioślejsze, iżby od wszystkich mógł być" słyszany, przemówił

do rycerstwa z upomnieniem : „aby byli spokojni, i nie trwożyli się lada

„wieścią, płonną zapewnie i fałszywą, a mężnym i statecznym umysłem ocze

kiwali mogącego się zdarzyć czy teraz czy później spotkania z nieprzyja

cielem." A tak, śmiałą i roztropną mową wszczynający się popłoch uśmie

rzył. Skoro dzień zajaśniał, i powzięto wiadomość równie z podjazdów jak

i od szpiegów, że Czesi poobsadzali w lasach różne stanowiska sobie do

godne a dla Polaków niebezpieczne , zkąd przechodzących łatwo razić

mogli ; Bolesław książę Polski kazał w obec wojska uroczyste od

prawić nabożeństwo z mszą śpiewaną i kazaniem w języku krajowym, a

wielu z rycerzy, jakoby do pewnej w dniu następnym gotując się walki,

wyspowiadali się swoich grzechów i przyjęli ciało Pańskie. Poczeni książę

Bolesław zagrzał jeszcze rycerstwo temi słowy : „Nie tajno wam,

„jak mniemam, rycerze, z jakich przyczyn, domowe nawet porzuciwszy

„sprawy, wyszedłem z wami na tę wojnę Czeską: oto iżby Sobiesław,

„obecny tu wśród nas książę Czeski, z dzielnicy swojej książęcej wygnany,

„moją i waszą pomocą mógł ją odzyskać, i abyśmy hardą zuchwałość Cze-

„chów, za podmową Zbigniewa brata mego, ojczyzny naszej ustawicznego

„wroga, kraje Polski ustawicznie najeżdżających, raz przecież ukrócili i starli.

„Prawdę mówiąc, teraźniejsze do Czech wtargnienie nasze, spustoszenie kraju,

„popalenie miast i włości (chociażby dawne, któreśmy tu prowadzili wojny, nie

„były im dosyć pamiętne), starczy na odwet za mnogie krzywdy i klęski, w tylo

krotnych najazdach na ziemię Polską nam wyrządzone. Albowiem, rozgo

ściwszy "się szeroko w ich ziemi, złupiliśmy i popalili w wielu powiatach

„wsie i miasta; a nawet szukaliśmy ich i wzywali do otwartej walki, której

„oni przyjąć nie śmieli. Teraz dopiero, jak słychać, zastępują nam zdradziecko

„w lasach, które przebywać mamy, chcąc doświadczać z nami boju w miej

scach dla nas niedogodnych. Wzywani was zatem, rycerze, abyście wszyscy

„z odwagą, bez wahania się, bez opieszałości, bez trwogi, ale raźno, dzielnie,

„ochotnie podnieśli oręż do walki, żadnego nie wzdrygając się niebezpieczeń

stwa. Czesi w samóm tylko niemęztwie waszóm nadzieję pokładają zwy

cięstwa: dzień dzisiejszy pokaże, która strona w słuszniejszej wojuje spra-

„wie. Pomścimy się za łaską Bożą tylokrotnych najazdów na nas i przodków

„naszych po nieprzyjacielsku wymierzanych; ukarzemy tę hardą pychę, nie

nawiść i zelżywość, któremi nam Czesi odpłacają naszą przychylność, ludz

kość, rzetelność i wiarę. Pamiętajcie wśród boju i stawcie to sobie przed

„oczyma, jakiemi kraj nasz krzywdzili nie raz zaborami: jak srodze złupili

„kościół Gnieźnieński, tę matkę naszą i stolicę, z jakich odarli go ozdób

„i bogactw, ilu brańców uprowadzili w niewolą, jak sromotnie gwałcili nasze

„niewiasty i dziewice; ile razy, gdyśmy z obcemi walczyli nieprzyjaciółmi,
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„podchodzili nas z tylu, zdradzali, napadali. To wszystko przytomne mając

„w pamięci, tern dzielniej i odważniej uderzać będziecie na nienawistnego

„wroga, i chlubne nad nim odniesiecie zwycięztwo, albo polegniecie z chwałą".

Taką Bolesław do swoich uczyniwszy odezwę, gorzką wprawdzie i dotkliwą

Sobiesławowi książęciu i goszczącym w Polsce Czechom, zapaliwszy

w sercach odwagę i gotowość* na wszelkie niebezpieczeństwa, i żądzę zemsty

za krzywdy tylokrotnie od Czechów poniesione, ruszył z wojskiem w głąb

lasów. Szedł przodem główny zastęp rycerstwa, mając z czoła i w tylnej

straży najdzielniejszych żołnierzy, w środku słabszych niedorostków i tabory

wojenne ; reszta wojska postępowała odwodem w pewnej odległości ; lewe skrzy-

. dło Skarbi mi er z wojewoda Krakowski, wódz najwyższy, zasłaniał wy

branym pocztem rycerstwa, prawe zaś sam Bolesław, z przedniejszą także

drużyną waleczników. Gdy w ten sposób przebyto znaczną część lasu, zatrzy

mał się w pochodzie pułk jeden Gnieźnieńskim zwany (że się składał

z rycerstwa ziemi Gnieźnieńskiej) i odpoczywał na równinie, oczekując

nadejścia Bolesława, który zbliżywszy się do tego miejsca, w mniemaniu,

że napotkał nieprzyjaciela, tylko co nie uderzył na swoich; ale szczęściem,

poznano ich po znakach. Nie wiele już zostawało do przebycia puszczy, gdy

Czesi rozumiejąc, że przy wynurzeniu się z lasów Polacy mniej już czujni

postępować będą bez porządku i ostrożności, z różnych stron wypadli obławą,

i wraz na Skarbi mira i Bolesława hufce, i na straż która je poprze

dzała, natarli gwałtownie, i wszędzie bój żwawy rozpoczęli. Walczono z obu

stron z zaciętością; a lubo Skarbimir nie wiedział, co się działo z Bole

sławem i głównóm jego wojskiem, a ten wzajemnie nie wiedział o Skar-

bimirze, obadwaj jednak z zapałem dobijali się zwycięztwa. Bolesław

sam wyprzedziwszy swoich, poskoczył przeciw jednemu z Czechów, który

z nim pierwszy na harc wystąpił, i przebił go oszczepem. Cześnik książęcy,

Dzierżysław, za przykładem swego pana podobnież wybiegłszy z szyku,

innego Czecha zwalił z konia i ubił. Co widząc rycerstwo tak się zapaliło

do boju, że wnet przełamano z odwagą pierwsze i najdzielniejsze Czechów

zastępy, a hufiec Bolesława otworzył innym drogę do zwycięztwa. Gdy

bowiem przytomny w tej bitwie Władysław książę Czeski postrzegł, że

jego lud pod gęstym ciosem upada, nie chcąc reszty wojska narażać na po

dobną klęskę, dał rozkaz do odwrotu. Który posłyszawszy Czesi, poczęli

uciekać raczej na wszystkie strony, niżeli cofać się z pola bitwy. Polacy

zaś mniemając, że nieprzyjaciel nie z trwogi ale z umysłu ustępuje, i ucieczkę

biorąc za cofanie się podstępne, zwłaszcza że przedzielający oba wojska wzgó

rek podejrzanym czynił ten odwrót, nie śmieli z razu następować w pogoni:

potem dopiero, gdy się przekonano, że Czesi rzeczywiście pierzchnęli, posko-

czyły za nimi przednie szyki rycerstwa, i wsiadłszy im na karki, kładły
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trupem albo zabierały w niewolą, zwłaszcza tych, którym konie poustawały,

i nie mogli zdążyć za drugimi. Wymknął się wtedy i Zbigniew, zdrajca

ojczyzny, brat poboczny Bolesława książęcia, który przybył Czechom

ku pomocy, wraz z spólnikami swoich płochych i zuchwałych zamiarów, ostrząc

oręż na zgubę i zagładę Polaków. Książę także Czeski Władysław

z rycerstwem swojóm i panami umknął z placu boju i ratował się ucieczką.

Po tem zwycięztwie Bolesław, zabrawszy z sobą rannych, wrócił do C z e c h,

i ponowił jeszcze najsroższe łupiestwa i pożogi; nareszcie obciążony zdobyczą,

i dumny z poskromienia zuchwałych nieprzyjaciół, wiodąc gmin niezliczony

brańców, i wyśpiewując radośnie z całćm wojskiem pieśń dziękczynną Bogu

za odniesione zwycięztwo, powrócił zSobiesławem książęciem Czeskim

do Polski.

Koloman król Węgierski umiera. Po nim obejmuje rządy syn jego Stefan.

Dnia trzeciego Lutego umarł Koloman król Węgierski, i w Bia-

łogrodzie stołecznym ze czcią pochowany został. Ten, jak twierdzą,

takim miał być okrutnikiem, że złączonego z sobą bliskióm pokrewieństwem ksią

żęcia Alma zamierzywszy zgładzić ze świata, gdy mu się nie udał jego zamach,

a rzeczony książę umknął do Polski, kazał syna jego Belę, wydarte z łona

matki niemowlę w pierwiastku życia, wzroku pozbawić, aby nie przeszkadzał

kiedyś jego synom w następstwie na królestwo Węgierskie, i jako kaleka

niezdolnym był do piastowania korony. Po nim objął rządy syn jego Ste

fan, zięć Bolesława książęcia Polskiego, mający za żonę córkę tegoż

Bolesława Judytę, z pierwszej małżonki zrodzoną. Koronacya jego i kró

lowej Judyty odbyła się w Białogrodzie stołecznym, któremu-to obrzę

dowi przewodniczył arcybiskup Strygoński Wawrzyniec, wraz z innemi

Węgierskie mi biskupy i pany.

Rok Pański 1116.

Bolesław książę Polski godzi Sobiesława i Władysława książąt Czeskich.

Bolesław książę Polski zapowiedział rycerstwu nową wyprawę prze

ciw Czeskiemu książęciu Władysławowi, postanowiwszy póty nie skła

dać oręża, pókiby Sobiesława, drugiego książęcia Czeskiego, który u

niego w Polsce na wygnaniu przebywał, nie osadził na wspólnej dzielnicy,

słusznóm prawem jemu należnej. O czóm gdy się Władysław książę Cze-

s k i dowiedział (nie mogły się bowiem utaić przygotowania do tej wojny, gdy
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wielu Czechów przesiadywało pod ów czas w Polsce na wygnaniu) wy

prawił do Bolesława książęcia Polskiego posłów, z prośbą o pokój na

sprawiedliwych ułożony warunkach, i obietnicą przyjęcia brata Sobiesława

do udziału pewnej części księstwa Czeskiego; przyczóm żądał wypuszczenia

z niewoli brańców Czeskich, poimanych w bitwie ostatniej, stoczonej w la

sach. Bolesław, książę Polski, naradziwszy się z Sobiesławem ksią-

źęciera Czeskim i drużyną Czechów, jego stronników, odpowiedział : „że

„pokój chętnie przyjmuje, i jeńców Czeskich uwolni, byleby pewną mógł

„mieć rękojmię, że Sobiesław książę Czeski dziedziczną część swojej oj

cowizny odzyska." Co aby snadniej przyszło do skutku, wyprawił nawzajem

Bolesław poselstwo do Władysława książęcia Czeskiego, dla ułoże

nia warunków żądanego pokoju. Miłe było Władysławowi książęciu przy

bycie Polskich posłów; przyjąwszy ich zatóm z wielką uczciwością, ugodę

pokoju zawarł, i przyrzekł pod obowiązkiem przysięgi, że Sobiesławowi

należącą mu część państwa wydzieli, a wszelkie urazy, krzywdy i niechęci

w wieczną puści niepamięć. Do wypełnienia rzeczonego układu naznaczono

z obu stron czas i miejsce, i w dzień Ś. Prokopa WładysŁaw książę

Czeski z Bolesławem książęciem Polskim zjechawszy się nad rzeką

N i s s ą , pokój umówiony zawarli, potwierdzili, i uroczystą uświęcili przysięgą.

Otrzymał wtedy Sobiesław książę Czeski jako przypadającą nań dzielnicę

miasto H r a d e c z czterema zamkami i obwodem do niego należącym w Cze

chach, a ziemię Ołomuniecką z jej stolicą w Morawie. Obchodzono

potem uroczyście zawartych sojuszów związki, wypuszczono jeńców na wolność,

wychodźców odwołano z wygnania, książęta obdarzyli się nawzajem upominka

mi i uradowani miłą zgodą powrócili do domu. Ale bohater wojennego du-

'cha, Bolesław, rzadko kiedy, chyba tylko w zimie, i to na czas krótki

zawieszał oręż dla spoczynku ; nie znał on żadnej innej roskoszy prócz wojny,

tak iż do spraw rycerskich zdawał się być wyłącznie zrodzony.

Bolesław książę Polski niszczy ogniem i grabieżą wszystek kraj Praski, nie

doznając nigdzie opora.

Aby więc po zawartym z Czechami pokoju rycerstwo Polskie nie

gnuśnialo, Bolesław książę Polski w zimowej porze tegoż roku wtargnął

z lekką jazdą do ziemi Pruskiej, dokąd latem trudny był przystęp dla

licznych jezior, bagnisk i mokradli. Zapuściwszy naprzód zagony w pograni

czne okolice, kazał je ogniem i grabieżą pustoszyć; potóm posunąwszy się

w głąb kraju, trzymał wojsko w obozie, pewnej spodziewając się walki z P r u-

J. Długosz. Dzieje Polaki. K». IV. 59
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sakami, przygotowanemi jak słyszał do obrony. Ale gdy całe Prusy prze

szedł z wojskiem, a Prusacy, czując się słabszemi w siłach, i ustępując

w lasy, góry i bezdrożne manowce, starannie unikali boju, którego Bole

sław najmocniej pragnął; książę, zmieniwszy sposób wojowania, kazał sze

roko rozpostrzeć w kraju spustoszenia, paląc i niszcząc grabieżą miasteczka,

wsie i osady Pruskie. Gdy przecież i terai klęskami nie mógł Prusaków

ani do walki ani do poddania się przymusić, kazał nie tylko bydło ale i lu

dzi w plen zabierać ; których tłumy obojej płci do obozu zgarnąwszy, zni

szczywszy ogniem prawie wszystkie miasta, wsie, sioła Pruskie, wrócił

szczęśliwie do Polski z niezmierną w ludziach i trzodach bydlęcych zdoby

czą. Brańców Pruskich porozsyłał wtedy na osady, i przeznaczył do upra

wy roli ; tym sposobem zaludnił Prusakami wiele wsi, które od nich wziąw

szy nazwiska po dziś dzień je zatrzymują.

Cesarz Rzymski Henryk V, po koronacyi swojej opuściwszy Wło

chy, a następnie wkroczywszy z wojskiem do Belgii, hrabię Raj n al da

w zamku Barra długiem ściśnionego oblężeniem do poddania się przymusił;

Lotaryusza zaś książęcia Saskiego, z pokorą i boso ścielącego mu się

u nóg, do łaski cesarskiej przywrócił. Złożywszy potem zjazd u dworu w M o-

guncyi, Matyldę dziewicę, córkę Henryka króla Angielskiego,

pojął w małżeństwo, i z królewskim przepychem obrząd ślubny tamże od

prawił.

Rok Pański 1116.

Zbigniew wraca do Polski z dumą i urąganiem, ale wnet śmiercią je pieczętuje.

Zbigniew, brat poboczny Bolesława książęcia Polskiego, wi

dząc, że wszelkie w orężu pokładane nadzieje odzyskania jakiej cząstki dzie

dzictwa w Polsce upadły; że przymierze w roku przeszłym zawarte z Wła

dysławem książęciem Czeskim nad rzeką Ne i ssą, przecięło dlań

sposobność wymierzania na Polskę napadów z Czech, kędy na ów czas

przebywał, i zasięgania pomocy od Czechów, w których cała jego spoczy

wała otucha; słysząc prócz tego, że i Pomorzanie od Bolesława zwo

jowani ciężką klęskę ponieśli; zawiedziony we wszystkich swoich zamiarach i

knowaniach, uznał nareszcie, że jedyna pozostała mu nadzieja w łasce i mi

łosierdziu- brata, książęcia Polskiego Bolesława. Wyprawił zatem

do niego posłów z prośbą o przebaczenie i łaskę; którzy gdy otrzymali po

słuchanie, przedstawiwszy książęciu ostateczną niedolę i nędzę, jaką Zbi

gniew ponosił przez wszystek czas swego sprawiedliwego wygnania, nie bez

ciężkiej dla niego i dla samego Bolesława książęcia sromoty, prosili po
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kornie: „aby książę uczynił koniec jego cierpieniom, i odwoławszy go z wy

gnania, przeznaczył mu z samej litości, łaski i przywiązania braterskiego

„jaką cząstkę dziedzictwa w Polsce, iżby dłużej jak tułacz, w nędzy, w uci-

„śnieniu, w niedoli, nie poniewierał się na obcej ziemi." Przyczem obiecywali,

„że Zbigniew odtąd z stateczną wiernością, pokorą i posłuszeństwem słu-

„żyć będzie Bolesławowi książęciu Polskiemu, jako swemu panu i do

broczyńcy." Książę Bolesław w zaufaniu, .że przyrzeczenia przez posłów

czynione były rzetelne i uczciwe, z łatwością skłonił się do litości ; a wymie

niwszy posłom wielokrotne zdrady, podstępy i przeniewierstwa, których się

Zbigniew przeciw niemu i ojczyźnie dopuszczał, nadużywając tyle kroć jego

łaski, mimo przeciwnego zdania radców, i wtedy naganiających książęciu jego

zbytnią powolność, oświadczył iż mu przebaczy, i część pewną w posiadanie

wydzieli, byleby żalu swego i pokory, szczerego pojednania się i miłości rze

telne dał dowody. Z tą nadzieją posłowie odprawieni, Zbigniewa upewnio

nego o łasce Bolesława książęcia do Polski odprowadzają. Który gdy się

na jego spotkanie przybliżał, czy -to z wrodzonej sobie przewrotności, czy

z poduszczenia złośliwych ludzi, wszystkiego zapomniawszy co był przez po

słów swoich przyrzekał, zuchwałą nadęty pychą, wstępował do stolicy buczno

i okazale. Niesiono przed nim miecz, a dalej postępowała drużyna śpiewaków

i grajków, nucących uroczyste pieśni i przygrywających na surmach, szałama-

jach (organis), kotłach i innych narzędziach muzycznych, aby snadź z tej

wystawności wnoszono, że nie odwołany z wygnania, ale przebłagany w try

umfie wracał; nie ukarany ale przywrócony do swoich praw, nie w pokorze

lecz w hardóm urąganiu, nie iżby służyć miał lecz rozkazywać, nie ulegać

ale raczej panować i rządzić ; że nie na prośbę jego, ale z konieczności przy

wołany był do Polski; że wreszcie tej zawiści i przeniewierstwu , któremi

dał się Polsce we znaki, teraz śmielej niż przedtem rozpuścić myślał wo

dze. Cała postać jego i ruchy wydawały nie już niewdzięcznika tylko, ale

szaleńca i bezkarnego zuchwalca. Bolesław przecież roztropnóm umiarkowa

niem pokryć usiłując tę głupią zarozumiałość Zbigniewa, przyjął go ła

skawie i z uprzejmością: ale zaraz trapić się w duszy i żałować począł, że

człowieka tak przewrotnego, zawistnika i wroga, który czyhał ustawicznie na

jego życie i zdrowie, i którego chytrości tyle razy doświadczył, niewcześnie

przywrócił do łaski. B&dcy i panowie Polscy, którym odwołanie Zbignie

wa z wygnania wielce było niemiło i złowrogie, oburzeni przeciw niemu, ją-

• trzyli bardziej jeszcze serce zranione Bolesława, biorąc pochop z owej dumy

i zuchwałości, jaką Zbigniew okazał przy swym powrocie. „Otoż owoc twej

„książę łatwowierności i zbytniego pobłażania. Mimo przeciwne rady nasze,

„przywołałeś do Polski Zbigniewa, którego należało raczej wypędzić

„gdzie na koniec świata, jako podnietę wszystkich niezgód domowych, zdra
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„dziectw, zatargów i bojów; który nałogowo przywykły do chytrości, fałszu i

„podstępu, wyćwiczony w matactwach i obłudzie, póki żyw, ostrzyć będzie da-

„wne przeciw nam niechęci i złości. Mniemasz -li, że poniecha występków,

„któremi tak się dotąd odznaczał? że powściągnie w sobie żądzę łupiestw,

„knowań i podstępów, tak zgubnych dla kraju, i z tylu osobisterai krzywda-

„mi połączonych? że się wyzuje z swej przewrotności, wlanej mu prawie

„z przyrodzenia, kiedy nawet w tej chwili, gdy mu jako wygnańcowi uwol-

„nionemu z tułactwa przystało jak największą okazywać pokorę, nie mógł swego

„zuchwalstwa w sobie utłumić? Możesz-li tuszyć, że zwierzchność i panowa

nie twoje spokojnie znosić będzie ten, który wspólnictwa panowania nie zno-

„sił? Czyliż on, od młodości samej karmiąc nadzieję zuchwałą ogarnienia ca-

„łego królestwa Polskiego, mógłby w wieku podeszłym cierpieć w tobie

„zwierzchnika i pana? Na cóż on z czasem się nie odważy, gdy pycha jego

„bezkarna jeszcze wyżej głowę podniesie, gdy wszystkich przewrotnych i zło

śliwych ku sobie pociągnie? Nie mogąc działać jawnie, wymierzy tajemne

„ciosy na twoję i synów twoich zgubę, ażeby sam jeden owładnął po tobie

„rządy; nasadzi lada nikczemnika, ujętego obietnicą sowitych nagród, żeby cię

„żelazem albo trucizną zgładził. Zgoła, czego nie mógł orężem i przemocą,

„to zdradzieckióm mytem będzie usiłował dokonać. Trudno wypowiedzieć i o-

„kreślić słowy, ile zbrodniczych zamiarów, ile zdrad i ciosów przeciw ojczy

źnie i tobie waży Zbigniew w swym przewrotnym umyśle. Trzeba więc tę

„klęskę, jaką on na ciebie i na nas wszystkich od tak dawna wymierza, zwró-

„cić raczej na jego głowę; skarcić stanowczo nie już zawistnego brata, ale

„najsroższego nieprzyjaciela, plagę i zarazę niszczącą, jędzę zgubną i potworę,

„nim jej złośliwe zamachy nas samych obarczą. Czas pomścić się, miłościwy

„książę, za tyle krzywd tobie i ojczyźnie wyrządzonych, czas dotknąć słuszną

„karą zbrodniarza, i życie twe przed jego ciosami zasłonić. Zgładź i uprzątniej

„nieprzyjaciela wszystkich cnotliwych, wroga ojczyzny, łotra i przeniewiercę;

„usuń tę klęskę nad głowami naszemi wiszącą; a spiesz, nie zwlekaj, aby

„wyśliznąwszy się z rąk naszych sroższym nie stał się dla nas przeciwnikiem.

„Poinniej, że nie jawnego tylko mamy w nim nieprzyjaciela, ale zdrajcę i

„skrytego mordercę, który na podwójną zasłużył karę: trudniej bowiem ta

jemnego niż otwartego ustrzedz się niebezpieczeństwa, i chytry zdrajca gor-

„szy jest niż jawny nieprzyjaciel." Taką namową zjątrzony i podburzony

Bolesław książę Polski, gdy w nim gniew nakoniec przezwyciężył litość,

od żalu przeszedłszy do nienawiści, w zapale i oburzeniu niezwykłóm zgodził '

się z radą swej starszyzny, i Avydał na Zbigniewa wyrok, który długo od

wlekał: uznał albowiem, że póty kraj nie mógł być spokojnym i bezpiecznym,

póki żyw był ten potwór srogi i zjadliwy; że umysł jego przewrotny, chytry

i burzliwy żadnej nie obiecywał poprawy, i nie przestałby nigdy skrytóm ka-
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lad się przeniewierstwem. Chociaż więc niektórzy pobożni i litościwi panowie

Polscy błagali za nim Bolesława, ażeby pomny na słabość i ułomność'

ludzką powściągnął gniew swój i oburzenie, i przebaczył bratu, słuchając raczej

głosu miłości niżeli zemsty, i urazę poświęcając przyrodzonym krwi i brater

stwa związkom; chociaż byli i tacy, którzy oburzając się na zbrodnię bratobój-

stwf, radzili, aby zasłać Zbigniewa w najodleglejsze jakie kraje na wy

gnanie, kędyby go los własny dokonał : rycerze wszelako, którym Bolesław

dał był to zlecenie, upatrzywszy czas sposobny i miejsce, naszli zbrojno Zbi

gniewa, a po wyrzuceniu mu na oczy wszystkich zbrodni i niegodziwości,

jakich się przeciw Polsce dopuszczał, w wznieconej z tego powodu kłótni,

zdrajęę, napróżno wzywającego ratunku i litości książęcia Bolesława, za

mordowali. Kronikarze niektórzy piszą, że Zbigniew nie zabity ale tylko

wzroku był pozbawiony, i nędzę ślepoty w sieroctwie i opuszczeniu od wszyst

kich przez długie lata ponosił. Po zamordowaniu Zbigniewa trapił się

ciężko w duszy Bolesław, że wszystek żywot swój poprzedni i swoje chwa

lebne sprawy splamił nie lada zbrodnią, której długo unikał; czuł to bowiem,

o ile byłby szczęśliwszym, gdyby brzydząc się bratobójstwem , zachował był

ręce wolne od takiej zmazy. Jakoż zezwolenie na czyn tak srogi i okrutny

zdaje się niezgodne z ludzkością i łaskawością tak wspaniałego z inąd i do

brotliwego monarchy.

Zjazd Stefana króla Węgierskiego z ksiąźety Czeskimi, na którym miasto

pokoju wzajemna zapala się niezgoda i wojna.

Nad rzeką Olsen (Olszen), Węgry od Moraw przedzielającą, zje

chali się byli według umowy Stefan król Węgierski z jednej, a Wła

dysław, Sobiesław i Otto książęta Czescy, z drugiej strony, w celu

załatwienia sporów między ich poddanymi z różnych przyczyn wynikłych, i

ustalenia wzajemnego pokoju. Aliści z rozpoczęciem między posły układówi

gdy za poddmuchem czarta, w żwawych a dumnie nastrojonych słowach' jedna

strona drugiej nie folgowała, porwano się nagle do broni, i z taką wybuch

nięto zapalczywością, jakby nie dla ułożenia zgody ale raczej stoczenia walki

owi książęta przybyli. Wszczął się zatem bój krwawy, w którym z obojej

strony wiele ludzi poległo. Władysław książę Czeski pobity od Wę

grów umknął do Czech; ale Sobiesław i Otto, w innej stronie wal

czący, poparli dzielnie sprawę, i poraziwszy W ę g-r ó w zmusili ich do ucieczki,

a obóz z całą zdobyczą zabrali. Stefan król Węgierski, ocalony jedynie

przychylnością swego arcybiskupa Strygońskiego, Wawrzyńca, wrócił

szczęśliwie do Węgier.
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Holi Pański 1117.

Skarbimir wojewoda Krakowski za podniesienie rokoszu przeciw książęciu Bole

sławowi ukarany ślepotą, a dostojność wojewody zniżona odtąd i upośledzona.

Po zwojowaniu Pomorzan i Prusaków wszczęła się między samem i

zwycięzcami wojna. Skarbimir bowiem, wojewoda Krakowski, głowa ry

cerstwa Polskiego, nad którego pod ów czas nie było między panami wyż

szego urodzeniem, radą, przemysłem i dzielnością ducha, hardy z dwóch zna

komitych zwycięztw, nad Czechami w lasach Hercyńskich (Silva

magna) i nad Pomorzanami pod Nakłem, acz pod wodzą samego

książęcia Bolesława odniesionych, w taką urósł pychę i zuchwałość, że

począł stawiać" się w oporze i nieposłuszeństwie swemu książęciu i panu, szar

piąc w pokątnych szemraniach jego sławę, przywłaszczając sobie samemu owe

zwycięztwa, i roztrębując chełpliwie, że gdyby nie on, nigdyby Bolesław

nie zdołał był pokonać Pomorzan i Prusaków. Puszczał to z razu Bo

lesław książę Polski mimo uszu; lecz gdy Skarbimir wojewoda, nie

przestając na zaocznych obmowach, jął częstemi przygryzki szczypać i w obec

znieważać książęcia, przyszło do jawnej między nimi różnicy, niechęci i za

wiści. Ta zaślepiona pycha i zuchwałość Skarbi mira do tego stopnia wy

górowała, że zaufany w potędze swych przyjaciół, braci, krewnych i osobistych

stronników, których licznemi zobowiązał sobie dobrodziejstwy, jawny i zbrojny

podniósł rokosz przeciw Bolesławowi swemu panu, postanowiwszy z po

mocną sobie drużyną zwolenników targnąć się nań orężem, gdyby książę su

rowo chciał z nim poczynać. Ale Bolesław, unikając domowej walki, kazał

go schwytać, okuć w pęta, a wtrąconego do więzienia po kilku dniach wzro

ku pozbawić. Tym sposobem utłumił w prędce pożar, który swojóm knowa

niem Skarbimir wzniecić usiłował. Pozbawiwszy go zaś urzędu i dostojeń

stwa wojewody Krakowskiego, za zbrodnię obrażonego majestatu, stopień

i godność wojewody, który pierwej przodkowa! przed kasztelanem, zniżył i

podrzędnym uczynił.

Po Maurze biskupie Krakowskim wstępuje na stolicę Radost.

Dnia 5 Marca umarł Maur biskup Krakowski; pochowano go w ko

ściele Krakowskim, .którym rządził lat siedni. Po nira nastąpił Badost,

rodem Polak, naznaczony przez Paschalisa II papieża. Biskup ten ko

ściołowi i klasztorowi Jędrzejowskiemu, nie mającemu jeszcze nadania
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ani opatrzonemu dochodami, ale już zbudowanemu, przy poświęceniu kościoła,

którego sam dopełnił, odkażał dziesięciny snopowe do stołu biskupiego nale

żące, w wsiach Marowicach, Przenieś! a wiu (Przenezla vy e), Ko

narach, Michowie i Węglowi e.

Bolesław godzi książąt Czeskich Borzywoja i Władysława, dzieląc między nich

księstwo Czeskie.

Borzywój książę Czeski, uwolniony z więzienia, w któróm u Hen

ryka cesarza przez lat ośm wysiadywał, brata młodszego Władysława,

przywłaściciela rządów Czeskich, a sprawcę jego niedoli, wielkim strachem

przeraził, aby przy pomocy Boflfsława książęcia Polskiego i brata So

biesława panującego w Morawie, nie wyzuł go z księstwa Czeskie

go, i na podobne, jakie on mu zgotował, nie wskazał więzy. Do załatwienia

przeto między nimi sporów wybrany z obojej strony Bolesław książę Pol

ski, podzielił ich księstwem Cześkiem tak, iż Władysławowi dostała

się część północna kraju rościągająca się nad Łabą, reszta zaś Czech

przyznana Borzy wojowi. W ten sposób stanęła zgoda między braćmi.

Spory i rozterki między książętami Basi.

Włodzimierz książę Ruski, który po zejściu brata rodzonego

Światopełka książęcia Kijowskiego zasiadł był na stolicy Kijow

skiej, obawiając się Jarosława, syna Światopełka, a swego rodzo

nego synowca, aby od niego z stolicy Kijowskiej nie był zepchnięty, po

stanowił jak najrychlej użyć nań gwałtu i przemocy. Wsparty posiłkami

książąt Dawida Wasilka, Rościsława Wołodorowicza i sy

nów 0 1 e h a , ruszył zbrojno przeciw Jarosławowi, który nie tusząc aby

sprostał tylu książętom, zamknął się w zamku Włodzimierskim. Lecz

Jarosław nie poczuwając się do żaduej winy, bezbronny pospieszył z zamku

do książęcia Włodzimierza i innych książąt Rusi, a przemówiwszy do

nich przyjaznemi słowy, Włodzimierza, podburzonego fałszywą pochlebców

namową, snadno przejednał i do zgody nakłonił. Jakoż Włodzimierz od

stąpił zaraz od oblężenia i wrócił do Kijowa, nie oszczędziwszy Jarosła

wowi surowych wprzódy upomnień i wyrzutów.
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Rok Pański 1118.

Słoty i nadzwyczajne niepogody wstrzymują Bolesława książęcia Polskiego od

zamierzonej wyprawy.

Bolesław książę Polski gotował nową wyprawę przeciw Pomorza

nom, poznawszy, że Świętopełk, którego rządom powierzony był zamek

Nakło z sześcią miastami i warowniami, chwiać się począł na nowo w za

przysiężonej wierności. Ale stanęły na przeszkodzie ustawiczne deszcze i sło

ty, które począwszy się z wiosną przez całe lato nie ustawały. Te ciągłe ulewy

i powodzie nie tylko w Polsce ale i w okolicznych krajach wielkie poczy

niły szkody, zatopiwszy całą niemal ziemię1!* a ztąd przeszkodziwszy zasiewom

i zbiorom. Najwięcej jednak ucierpiały okolice leżące nad większemi rzekami,

które nadzwyczaj powzbierały i z brzegów powystępowały. Tego także roku

zdarzyło się, że całe niebo przez trzy godziny krwawą czerwieniało łuną, tak

iż zdawało się, jakoby ogniem i płomieniem gorzało : które-to zjawisko, u wielu

za cud poczytane, miało być wróżbą jakiegoś wielkiego wydarzenia. Wkrótce

potem takie spadły ulewy i nawałnice, a z nich tak gwałtowne powstały wód

wylewy, że niektórzy lękać się zaczęli powtórnego potopu.

Po Marcinie arcybiskupie Gnieźnieńskim wstępuje na stolicę Jakób I.

M a r c i n I, metropolita kościoła Polskiego, arcybiskup Gnieźnień

ski, zszedł ze świata i pochowany został w kościele Gnieźnieńskim,

którym rządził lat dwadzieścia sześć. Po nim nastąpił Jakób I, urodzony

w mieście Żninie (Zneyna), z rodziców szlacheckiego stanu, naznaczony

od Kalixta II papieża.

Jarosław książę Włodzimierski szuka schronienia u Bolesława książęcia

Polskiego.

Włodzimierz książę Kijowski, poduszczony przez nieprzyjaciół

Jarosława książęcia Włodzimierskiego chytremi obmowy, jakoby go

dził na jego życie i strącenie go z stolicy Kijowskiej, srogim przeciw

niemu zapaliwszy się gniewem, postanowił zwabić go do Kijowa, i słał tym

celem nalegające listy i posły. Jarosław odpowiedział, że nie pierwej przy

będzie, aż gdy Włodzimierz zapewni go osobistą przysięgą, że mu żadnej
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krzywdy nie uczyni. Ale chociaż Włodzimierz, dla większego upewnienia

Jarosława, nie wahał się takowej dać rękojmi z swej godności książęcej,

wszelako Jarosław, ostrzeżony od radców i rycerzy Włodzimierza ksią-

żęcia Kijowskiego (nie wiadomo, szczerze-li czy podstępnie), że nań zdra

dzieckie zastawiano sidła, nie chciał przyhyć do Kijowa. A wnet namówiony

chytrze od swoich, poruczywszy rycerstwu straż i obronę Włodzimierskie

go zamku, z żoną, synami, całym wreszcie zasobem i mieniem, umknął do

Polski, na dwór Bolesława książęcia Polskiego, niegdyś małżonka

siostry swojej Z b i s ł a w y ; od którego łaskawie i z ludzkością przyjęty, przez

lat cztery w Polsce mieszkał, opatrywany hojnie we wszystko od książęcia

Bolesława. Tymczasem żołnierze Jarosława, osadzeni w zamku Wło

dzimierskim, poddali go Włodzimierzowi książęciu Kijowskiemu:

a gdy Eusini obawiali się, aby zamku tego nie opanowali Polacy, zlecił

w nim dowództwo Włodzimierz synowi swemu Romanowi; po zejściu

zaś jego w dniu 14 Stycznia , • posłał drugiego syna Andrzeja na objęcie

rządów w Włodzimierzu.

Cesarz Henryk wróciwszy do Wtoch, w nieobecności Paschalisa

papieża wkracza do Rzymu, gdzie chociaż lud wszystek miał po sobie, pa

nowie jednak przedniejsi sprzeciwili się jego koronacyi: wezwał zatóm Mau

rycego arcybiskupa, który stronnikiem był cesarskim, i kazał mu się ko

ronować.

Rok Pański 1110.

Pomorzanie pobici i starci ostateczną klęską poddają się Bolesławowi książęcia

Polskiemu.

Bolesław książę Polski, przywodząc do skutku odłożoną w roku

przeszłym wyprawę na Pomorzan, mimo burze gwałtowne, które i tego lata

wichrzyć poczęły, tak iż w wielu miejscach zrywały i wywracały domy, ścią

gnął swoje rycerstwo, i z odpowiednią siłą ruszył na Pomorze, gdzie roz

kazał zburzyć albo zniszczyć pożogą cokolwiek jeszcze ocalało, lub co było

naprawione. Pomorzanie nawzajem i Prusacy zebrali potężne wojsko,

a uzbroiwszy młódź wszystkę do wojny zdatną, spędziwszy nawet gmin huki

wiejskich, wyszli przeciw Bolesławowi, aby z nim spróbować szczęścia.

Bolesław, skory zawsze do boju, nie chciał go długo odwlekać, lecz jak

tylko pokazały się zbrojne szyki Pomorzan i Prusaków, kazał wytrąbić

hasło i hufce swoje poprowadził na nieprzyjaciół. Starły się obadwa wojska

mężnie i z zapałem, i przez niejaki czas z równóm szczęściem walczyły. Ale

J. Długosz. Dzieje Polaki. Ks. IV. 60
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wnet Polacy uniesieni gniewem i do wściekłości prawie, w walce pobudzeni,

złamawszy przednie Pomorzan szyki, i dobrawszy się do środka, gdzie Wą

tle stały młodzieży poczty, poczęli górę brać" nad słabiejącym i do odwrotu

skłonnym przeciwnikiem. Co gdy postrzegł Bolesław, świeżym zastępem

uderzył na potrwożone tłuszcze, i żwawo nacierając zmieszał wojsko Pomo

rzan, które niebawem poszło w rozsypkę. Nie kazał zabijać uciekających ale

brać- do niewoli, a oszczędzać młodzieży i chłopów, aby nie zbywało rąk do

uprawy roli. Poimano więc znaczną liczbę jeńców, którzy przyprowadzeni do

Bolesława, zaraz doznali jego łaskawości, wielu z nich bowiem wypuścić

a nawet odzieżą opatrzyć kazał. Po tym nieszczęśliwym dla Pomorzan i

Prusaków boju, w którym ostatecznie prawie pokonani, rozpacz tylko i trwo

gę przypuszczali do serca (cokolwiek bowiem siły, co nadziei mieli w młodeiu

swojóm rycerstwie, wszystko na raz było stracone) poddali się Bolesławo

wi książęciu Polskiemu; i już odtąd nie śmieli wierzgać zuchwale, ani pod

nosić przeciw niemu broni. I od tego czasu książę Polski dzierżył spokoj

nie aż do zgonu obadwa kraje, to jest Pruski i Pomorski.

Świętopełk przeniewierca, ściśniony oblężeniem w Nakle, daje nareszcie syna

swego za zakładnika, i w ten sposób się uwalnia.

Zawojowawszy w ten sposób, podbiwszy i zagarnąwszy pod swoje pano

wanie Pomorzan i Prusaków, ruszył Bolesław pod Nakło, celem

ukarania Świętopełka, znanego i ohydzonego z swoich zbrodni zuchwalca,

którego nie tylko Bolesław książę, ale i wszyscy panowie Polscy mieli

w nienawiści, przeto iż on podburzał Pomorzan do podniesienia oręża prze

ciw Polsce. Obiegłszy twierdzę i miasto Nakło, w któróm zamknął razem

Świętopełka, dobywał go począwszy od święta Narodzenia N. Maryi aż

do świąt Narodzenia Pańskiego, mimo dokuczających wojsku mrozów i śnie

gów. Lecz jakkolwiek Bolesław wytężył swoje siły, nie mógł wszelako

przez tak długi czas zdobyć Nakła, bronionego mężnie przez Świętopeł

ka, który dowiedziawszy się o klęsce Pomorzan i Prusaków, jako zmien

nik i krzywoprzysięzca , poczuwający się do tak znacznej winy przed Bole-

sj a we m, opatrzył był rzeczony zamek i miasto więcej niż na rok jeden

w broń, żołnierzy i żywność. Mimo tego wszystkiego, nie czuł się Święto

pełk ani spokojnym ani bezpiecznym, ale dzień i noc rozmyślał sobie i tra

pił się obawą, żeby go Bolesław jakim sposobem w zamku nie dostał, i

nie ukarał śmiercią za zdradę i przeniewierstwo, którego się przeciw panu

i dobroczyńcy swemu dopuścił. Słał przeto do Bolesława częste i naprzy

krzone prośby, aby mu raczył przebaczyć, obiecując zbrodnię swoję szczerszą
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na potem zagładzić wiernością, dać z swojej strony zakładników, i wyliczyć

karę pieniężną, jakiejby Bolesław żądał. Odrzucał przecież Bolesław

książę Polski wielokrotnie jego prośby, odpowiadając, że nie czuł się by

najmniej skłonnym do litości, gdy jej sam Świętopełk okazał się niego

dnym. Pragnął gorąco Bolesław ukarać i zetrzeć tego zdrajcę, a podniecała

w nim tein bardziej żądzę zemsty rana, którą był od strzały z miasta wy

puszczonej odebrał. Ale gdy nadzieja zdobycia zamku i miasta coraz upadała,

(bronili bowiem dzielnie murów i warowni Pomorzanie, a próżnym było

trudem i mozołom zataczać kusze i inne statki wojenne w okolicy bagnistej,

pełnej moczar i trzęsawisk, które zwłaszcza w zimowej porze jeszcze bardziej

oślizgły), gdy już i żołnierze szemrali, że nie tylko przez lato całe, ale i zi

mą trzymani w boju, wielkie ponosili trudy i niewczasy; nie dość bowiem by

ło na pracy oblężenia, dokuczały im więcej natężone po całych dniach i no

cach, a zwłaszcza w mroźnej porze czuwania: skłonił się wreszcie Bolesław

do próśb Świętopełka obiecującego poprawę, a raczej uległ sarkaniom ry

cerstwa nie chcącego dłużej trwać na wojnie; przebaczył Świętopełkowi,

a wziąwszy winę pieniężną, na którą go był za jego zbrodnie skazał, a nadto

syna jego za zakładnika, odstąpił od oblężenia.

Paschalis papież umiera. Po nim wstępuje na stolicę Gelazyusz, który przez rok

tylko jeden rządzi kościołem.

Tegoż roku umarł papież Paschalis II, który siedział na stolicy lat

ośmnaście, miesięcy pięć i dni dziesięć; pochowany w kościele Laterane li

ski m. Miał on trzech przeciwników, wdzierców na stolicę papieską, Alber

ta, Arnulfa i Teodoryka, którzy różnemi czasy ubiegali się o rządy

kościoła, a potem nieszczęśliwą zginęli śmiercią. Po nim nastąpił Jan kar

dynał Gaetański, rodem z Kampanii, obrany przez kardynałów i Ge-

lazyuszem II nazwany. Ten obawiając się prześladowania Henryka ce

sarza (który urażony, że wybór ten bez jego wiedzy i zezwolenia nastąpił,

obecnym pod ów czas będąc we Włoszech chciał go unieważnić i kogo in

nego obrać papieżem) schronił się do Gaety. O czóm dowiedziawszy się

Henryk cesarz, większym jeszcze obostrzony gniewem, Hiszpana pewnego

nazwiskiem Burdina naznaczył na papiestwo i nazwał Grzegorzom, acz

inni mienili go anti - papieżem. Gdy więc o tem Gelazyusz posłyszał,

siadł w Gaecie z gronem kardynałów na okręt i puścił się do Francy i,

a przybywszy do klasztoru Kluniackiogo zachorował i umarł, i tamże

pochowany został. Siedział na stolicy rok tylko jeden* i dni pięć.
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Rok Pański 1120.

Świętopełk powtórnie w Nakle oblężony, a potem ujęty i na zawsze do wię

zienia wtrącony; jego także potomkowie od wszelkiego przełożeństwa nad mia

stami i zamkami odsądzeni.

Nie dotrzymał Świętopełk książę Pomorski i starosta Na kieł sk i

umowy, którą był zaprzysiągł, dawszy własnego syna w zakład wierności.

Obrażony książę Bolesław tylokrotnym jego zmiennictwem i krzywoprzy

sięstwem, ruszył znowu tego lata z wojskiem na Pomorze, ażeby go uka

rał. Znając zaś słabe siły przeciwnika, który od Pomorzan już zwalczonych

i shołdowanych nie mógł się spodziewać pomocy, przebrakowawszy wojsko, i

odprawiwszy do domów drużyny słabsze i źle ubrane, z wyborem tylko rycer

stwa ćwiczonych w boju wysłużeńców, ruszył w celu odebrania miast, warowni

i zamków, które był Świętopełkowi powierzył. Najpierwej podstąpił pod

Wyszogród, miasto umocnione warownią, które przez dni szesnaście tłu

kąc taranami i rozmaitym rodzajem narzędzi wojennych, zdobył przemo

cą i pod swoje objął zwierzchnictwo. Poczem przez ośm dni dozwoliwszy

spocząć strudzonemu rycerstwu, i zostawiwszy silną załogę w Wyszogro

dzie, poszedł dalej odbierać inne miasta, zamki i warownie; przedewszyst-

kiem opasał miasto i zamek Nakło, którego w roku przeszłym zdobyć był

nie mógł. Zaraz świtaniem począł je ściskać ze wszech stron i pod mury

podbiegać, rozumiejąc, że mieszczanie i załoga zamkowa, przerażeni trwogą,

poddadzą mu się dobrowolnie. Ale mężniejszy znalazł odpór Bolesław, ni

żeli się spodziewał; kiedy bowiem żołnierze z zaciętością bronili murów, nie

wiasty podawały im rozmaitego rodzaju pociski, kamienie i smołę wrzącą

z ukropem. Próżno więc kuszono się o zdobycie twierdzy. W wielu miejscach

pozataczano kusze wielkie, któremi tłuczono mury i strażnice; ale Nak la

nie nie zaniedbali niczego, co służyć mogło do skutecznej obrony, to napra

wiając spiesznie rozwalone mury, to nagłemi wycieczki wpadając na okopy i

stanowiska Polaków. Rozkazał zatóm Bolesław przystawić wyższe nad

mury wieże, pozawalawszy wprzód przekopy ziemią i kłodziną : a miecąc z nich

gęste strzały na nieprzyjaciół, i nie dozwalając im utrzymać się na murach,

usiłował wedrzeć się do miasta i zamku. Broniący ich żołnierze i mieszczanie,

zagrzewani przez Świętopełka, aby żywo przynajmniej nie oddawali się

w ręce Bolesława, dla odparcia grożącego niebezpieczeństwa poznosili pod

one wieżyce stosy drzewa smolnego sosnowego, a namiotawszy w nie . słoniny,

smoły, masła i innych rzeczy palnych, podłożyli ogień. Gdy się te tłustości zajęły,

rozgorzał pożar, którego Polacy w żaden sposób stłumić nie mogli; a tak
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one wieże spłonęły. Nowe zatóm, w miejsce spalonych, z wielką usilnością

i pośpiechem zbudowano wieże, które przecież Naklanie, podobnem jak

i pierwsze staraniem i przemysłem spalili. Gdy po trzeci raz jeszcze, z nie

mniejszą jak tamta szybkością zbudowane wieże Pomorzanie ogniem zni

szczyli, kazał Bolesław czwarte, ale tak blisko murów przystawić, że oblę-

żeńcy musieli wręcz ścinać się i walczyć z dobywającemu Wszczęła się zatóm

z obojej strony zacięta i przez cały dzień ponawiana walka, w której Po m o-

r z ani o ustawicznie ogień pod owe wieże podkładali, a Polacy starannie

pożar gasili. Padało codziennie między Polakami wielu zabitych i rannych,

ale większe były straty Pomorzan, którzy tak uporczywie się bronili, że

więcej na sile ręcznej niż na zasłonie murów polegali. Nakoniec oblężeńcy

posłali do Bolesława z prośbą o pokój, pod tym warunkiem, aby im wolno

było wyjść zdrowo i bezpiecznie: czego gdy im odmówiono, żądali potóm usil

nie rozejinu na dni kilka ; lecz gdy Bolesław jeszcze twardszym okazał się

w oporze, a Pomorzanom brakowało już i sił, i wojennego zasobu i ży

wności, nadewszystko zaś odwagi w obec wytrwałego męztwa Bolesława,

przywiedzeni do ostatniej rozpaczy wyprawili posłów z prośbą pokorną, aby

Bolesław przynajmniej im życie darował. Co gdy im przyrzeczono, poddali

się zwycięzcy. Świętopełk dostawszy się żywcem w ręce zwycięzców, na

wieczne więzienie skazanym został. Nakło opanowane, inno miasta i zamki

popoddawaly się dobrowolnie. Postanowiono wtedy, żeby ani Świętopołko-

w i ani synom jego, jako zmiennikom chytrym i podstępnym, żadnych nie po-

ruczać miast ani warowni lub zamków. Od tego czasu rycerstwo Polskie

mocniej jeszcze przywiązało się do Bolesława książęcia Polskiogo, wi

dząc jak nieulękłym był w każdej przygodzie, jak wytrwałym na wszelkie

trudy i wojenne znoje, jaką w każdej sprawie okazywał cierpliwość, jak by

stry umysł w przewidywaniu rzeczy, jak szybki w wykonaniu.

Borzywoj książę Czeski szuka schronienia w Polsce, zkąd ndaje się potem do

Węgier, i tam umiera.

Niedługo trwała zgoda między Borzywojem a Władysławem ksią-

żęciem Czeskim, rodzonemi braćmi, którzy księstwo Czeskie podzielili

byli między sobą, w ten sposób jednak, iż zwierzchnie rządy zostały przy Bo

rzywoj u jako starszym. Przyszło znowu do podobnych jak dawniej sporów,

kłótni i niechęci, gdy Czesi sami, to pochlebstwami, to poduszczeniem zło-

śliwóm, jątrzyli waśnie między bracią. Nakoniec Borzywoj, upewniony

o groźnej Władysława brata ku sobie nienawiści, obawiając się, iżby za

namową swoich stronników nie uczynił nań jakiego zamachu, opuścił Cze
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chy, i w dawnej gościnie swojej Polsce u Bolesława książęcia szukał

schronienia. Przyjęty z uprzejmością przebywał tam przez czas niejaki ; potem

dla rozrywki wyjechawszy do Węgier, tamże umarł.

Po Gelazyuszu papieżu wstępuje na stolicę Kalizt II.

Po zejściu Gelazyusza papieża, który tylko rok jeden i dni pięć na

stolicy siedział, na uroczystym zebraniu kardynałów w Kluniaku obrany

został papieżem Gwido, Burgundskiego rodu, syn hrabiego Burgun

dy i, arcybiskup W i en neńs ki, nazwany KalixtemII: który powszechny

mając głos za sobą, gdy z Kluniaku do Rzymu zjeżdżał, Burdy na

mieniącego się papieżem w S u t r i poimać kazał, a wsadziwszy go na mulicę

twarzą do ogona, który mu podano do rąk miasto uzdy, wprowadził do Rzy

mu, potóm osadził w wieży, i w ciężkióm więzieniu aż do śmierci trzymał.

Mąż ten dzielnego umysłu, ludzki i przystępny, a ztąd powszechnie miłowa

ny, cesarza Henryka mieszającego się do inwestytur biskupich powtórną

obłożył klątwą. Cesarz widząc, że dla wielkiej ku niemu przychylności ludu

zwyciężyć go nie zdoła, postanowił zrzec się na zawsze prawa mianowania bi

skupów, i tym celem zwołał do Wormacyi zjazd walny książąt Niemiec

kich. Obawiając się zaś, aby z powodu ciążącej na sobie klątwy nie utracił

władzy cesarskiej (już był bowiem posłyszał, że wielu z książąt knowało prze

ciw niemu spiski) zrażony przykładem ojca, na żądanie legata papieskiego

Lamberta, który potóm usiadł na stolicy pod imieniem Honoryusza,

zrzekł się inwestytur biskupich, i zaraz przez tegoż legata od klątwy uwol

niony został.

Żyrosław biskup Wrocławski umiera. Po nim wstępuje na biskupstwo Heymo.

Źyrosław biskup Wrocławski, spłacając dług śmiertelności umarł

w Wrocławiu; pochowano go w kościele Wrocławskim, którym przez

lat dwadzieścia ośin roztropnie i chwalebnie rządził. Po nim nastąpił H a i m o

(Heymo), inaczej Imisław, rodem Polak, herbu Leszczyc albo

Bróg, naznaczony od Kalixta II, za wstawieniem się książęcia Polskie

go Bolesława, który sam jeden go popierał i słał za nim listy i posły

do papieża.
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Początek zakonu Premonstrateńskiego i Ś. Jana Chrzciciela Jerozolimskiego.

Tegoż roku zaprowadzono zakon Premonstrateński, którego usta-

nowicielem pierwszym był Ś. Norbert Lotaryńczyk, mąż świątobliwy,

szlachetnego rodu. Zakon ten w początkach wielką kwitnący pobożnością,

miał wielu znakomitych mężów, którzy go wspierali i rozkrzewiali : ale po

owym nagłym wzroście chylić się z czasem począł, aż wreszcie, jako dziś

widzimy, a zwłaszcza w Polsce, wielce podupadł i znikczeraniał. W tym

czasie także powstał zakon S. Jana Chrzciciela Jerozolimskiego,

ustanowiony przez czcigodnego męża Rajmunda, miłośnika ludzkości,

wylanego na dobre uczynki: który to zakon w krótkim czasie znakomicie

zakwitnął.

Rok Pański 11SI.

Władysław, syn Bolesława książęcia Polskiego, zaślnbia Krystynę córkę cesarza

Henryka.

Gdy Krystyna, córka Henryka IV, a według niektórych V, cesa

rza, którą był Bolesław książę Polski Władysławowi najstarszemu

synowi swemu z pierwszego małżeństwa zaręczył, i z Niemiec sprowadzoną

do Polski od lat dziesięciu wychowywał, doszła już lat sposobnych do za-

męścia, Bolesław naznaczywszy dzień ślubu, na uroczystość weselną zapro

sił przez posły i listy Stefana króla Węgierskiego, zięcia swego, z wielu

panami i baronami Węgier skiemi, Jarosława książęcia Włodzi

mierskiego, szwagra swego, i innych książąt Rusi, swoich także prała

tów, dostojników i panów. Którzy gdy nader licznie zjechali się do Kra

kowa, Bolesław chcąc wystąpić z całym okazem swej wspaniałości, potęgi

i szczodroty, gody weselne przedłużył do dni kilkunastu, każdego z gości

hojnie i z uczciwością podejmował, a za otrzymane upominki godnie się od

wzajemniał. Nadto, dla uczczenia i zabawienia goszczących, wyprawiał roz

maite igrzyska, a zwłaszcza rycerskie z szablami i kopijami, a dla zwycięz

ców powyznaczał nagrody. Uroczystości te odbyły się z wielką uciechą i we

sołością. Rzeczona zaś księżniczka Krystyna tak była dumna i wyniosła,

że z pogardy ku Polakom przestawać z nimi nie chciała, nawet do stołu

swego i społeczeństwa ich nie przypuszczała, otaczając się samymi Niem

cami, których rada używała do wszelakich posług, a z zelżywością twier

dziła o Polakach, że byli nieschludni i zawzdy cuchnęli. Stroju i obycza

jów Polskich cierpieć nie mogła. Duchownych Polskich, zarówno jak
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świeckich, miała w nienawiści, a ztąd żadnej czci, żadnego nie okazywała im

poszanowania.

Nadzwyczajne susze i upały przez trzy miesiące, to jest Marzec, Kwie

cień i Maj trwające, tak spiekły ziemię, że nie tylko jare zasiewy ale i oziminy

przypalone zniszczały; przeto ciężki był ten rok dla Polaków z przyczyny

nieurodzaju i drożyzny. Sąsiedzkie także ziemie i okolice podobną posuchą

i nieurodzajem dotknięte cierpiały przez czas niejaki głód i niedostatek.

Rok Pański 1123.

Bolesławowi książęcia Polskiemu rodzi się z żony Adelaidy syn Kazimierz.

Po odbytych godach weselnych najstarszego syna Władysława, obcho

dził wkrótce Bolesław nową uroczystość, która uwieńczyła a raczej podwoiła

jego radość : księżna bowiem A d e 1 a i d a , małżonka Bolesława, córka

Henryka IV, a siostra Henryka V, cesarzów, po dziesięcioletniej nie

płodności, powiła syna we środę przed świętem Wniebowzięcia N. Bogarodzicy

Maryi. Z przyjścia jego na świat uradowany Bolesław, zaprosiwszy na ob-

rząd chrztu do Krakowa wielu prałatów i panów, odbył go z wielką wspa

niałością i przepychem. Rad os t biskup Krakowski, w obec licznego ze

brania panów i ludu, ochrzcił w kościele Krakowskim nowonarodzone

dziecię, któremu książę, wybierając między swojóm a dziada swego imieniem,

nadał imię Kazimierz.

Wołodar książę Przemyski najeżdżający ziemie Polskie dostaje się do rąk rycer

stwa Polskiemu, i ledwo potem wielkim okapem wydobywa się z niewoli.

Wołodar książę Przemyski, wypadając niekiedy z swego zamku

Przemyśla, najeżdżał granice Polskie i grabieżą pustoszył: przeto książę

Polski Bolesław wyprawił posłów do książęcia Włodzimierza i innych

książąt Rusi, z użaleniem na krzywdy, które od niego Polacy ponosili.

Ale gdy książęta Ruscy na tę skargę okazali się obojętnymi, wydal rozkazy

do swego rycerstwa i starostów, ażeby napaści Wołodara nie przepuszczali

odtąd bezkarnie. Skoro więc Wołodar począł nowym najazdem granice

Polski pustoszyć, rycerze Polscy, stosownie do wydanych sobie rozkazów,

zastąpili drogę Wołodarowi, a stoczywszy z nim bitwę, w której wielu

znakomitych wojowników poległo, porazili go na głowę, zdobycz uniesioną

z Polski odbili, samego Wołodara w ucieczce dogoniwszy pod Wyso
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k i ś in poimali i w więzach do Krakowa do Bolesława książęcia Polskiego

odprowadzili, gdzie przez czas niejaki wysiadywał niewolą. Ale później przybyli

do Krakowa posłowie od Wasilka książęcia Przemyskiego, i z ksią-

żęciem Bolesławem, który za uwolnienie jego z niewoli żądał ośmdziesiąt

tysięcy grzywien srebra, umówili się na dwadzieścia tysięcy, i zaraz dwanaście

tysięcy grzywien wypłacili, na zapewnienie zaś reszty dali syna Jarosława

za zakładnika. Niezadługo potóm uiścili się z całkowitej należytości, przy

wiózłszy pięćdziesiąt naczyń srebrnych, jako to mis, dzbanów i kubków grec

kiej roboty. Wołodar zatóm z więzów uwolniony pojednał się z książęciem

Polskim Bolesławem, a zawarłszy i zaprzysiągłszy tak z nim jako

i z Kol omanem, bratem króla Węgierskiego, przymierze, wrócił do

Przemyśla dnia 22 miesiąca Lipca.

■tok Fański 1133.

Sobiesław książę Morawski, zwyciężony od brata Władysława książęcia Cze

skiego, i z krają wygnany, naprzód w Niemczech a potem w Polsce sznka

schronienia.

W Czechach wszczęły się między książętami Władysławem i So

biesławem, rodzonemi braćmi, żwawe spory, z których do srogiej przyszło

wojny. Gdy bowiem Sobiesław, dzierżący w posiadaniu Morawę, Wła

dysławowi panującemu w Czechach podlegać nie chciał, a nadto czę-

stemi naprzykrzał się skargami, wyrzucając mu hardo i zelżywie, że sprawcą

był wygnania drugiego brata Borzywoja, który już wtedy starzał się na

tułactwie; wzniecone z obu stron waśnie w otwartą wybuchnęly wojnę. Por

wali się zatóm obadwaj do oręża, i zbrojnemi siły, jak najzaciętsi nieprzyja

ciele, stoczyli bój krwawy, w którym wiele ludzi zginęło. Sobiesław zwy

ciężony i zmuszony do ucieczki utracił Morawę, której część oddał Wła

dysław Leutoldowi, synowi Konrada, starszego i pierworodnego brata

W raty sława niegdyś króla Czeskiego, część Ottonowi i Świato-

pełkowi, synom Ottona, brata rzeczonego Wratysława; żonę zaś

Sobiesława brata na większą jego ohydę i ukaranie z kraju wypędził.

Sam Sobiesław po odniesionej w boju klęsce uciekł do Niemiec, do

Henryka V cesarza, u którego szukał pomocy w swojóm nieszczęściu. Ale

gdy widział, że prośby jego często ponawiano cesarz zbywał z pogardą, i oba

wiać się począł, aby go tenże cesarz z przychylności ku Władysławowi,

bratu jego i nieprzyjacielowi, nie przytrzymał, opuściwszy Niemcy udał się

J. Długosz. Dzieje 1'olski. K». IV. 6 1
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z całą drużyną swoją do Polski, do Bolesława książęcia Polskiego.

Przyjął nieszczęśliwego wygnańca Bolesław z uprzejmością, opatrzył go

wraz z przybylemi towarzyszami hojnie we wszystko, upadłego pocieszył,

wątpiącego i pogrążonego w rozpaczy ożywił nadzieją rychłej pomocy. Jaką

się zaś Sobiesław odpłacił niewdzięcznością, za te tak wielkie dobrodziej

stwa jemu i bratu jego Bor z y wojowi w największej niedoli wyświadczone,

niżej opowiemy. Żona Sobiesława, imieniem Alina (Almusa), wygnana

przez Władysława, jako krewna Stefana króla Węgierskiego, ustą

piła do Węgier, i tam przez wszystek czas wygnania swego zamieszkała.

Bolesław książę Polski odprowadza Jarosława książęcia Włodzimierskiego na

stolicę księstwa.

Bolesław książę Polski, zamierzywszy przywrócić' na państwo W 1 o-

dzimierskio krewnego swego książęcia Jarosława, który od lat blisko

czterech w Polsce przemieszkiwał, ruszył z wojskiem z krajowców zebranym

na Ruś i stanął obozem pod Przemyślem, dokąd przybył także z zna-

cznemi siły Koloinan brat króla Węgierskiego, mający posiłkować

Jarosława przeciw Włodzimierzowi książęciu Kijowskiemu. Przy

prowadzili nadto swoje Arojska na pomoc książęta Ruscy Wołodar i Wa-

silko, tudzież Włodzimierz Wołodorowicz, i połączyli się z Ko-

1 omanem Węgierskim i Bolesławem Polskim książęciem. Dano

zatem Jarosławowi książęciu Włodzimierskiemu siedm tysięcy kon

nego żołnierza z Węgrów i Polaków, z któremi szedł naprzód, a za nim

postępowali Koloman i Bolesław z wojskiem obciążonem wozami i tabo

rami. Oblężono po drodze Bełz, Czerwień, Włodzimierz i inne zamki,

Jarosławowi przez Włodzimierza odebrane, które nie mogąc wytrzy

mać oblężenia po kilku dniach poddały się jego władzy. Po odzyskaniu rze

czonych zamków, ruszono z całem wojskiem przeciw Włodzimierzowi do

stolicy Ruskiej Kijowa. A gdy Jarosław książę z powierzonym sobie

oddziałem w pochodzie pod Kijów Kolo ma na i Bolesława kilku dniami

poprzedził, zastąpiła mu drogę piechota wysłana przeciw niemu z Kijowa,

z którą natychmiast bój stoczył, a otrzymawszy zwycieztwo, gnał uciekają

cych aż do bramy nazwanej Polską, tuąc ich i ścieląc trupem albo imając

w niewolą. Nadciągnęły atoli w miejsce straconych świeże i nierównie liczniej

sze pułki piechoty, a w ponowionej walce wielu Polaków i Węgrów

z zastępu Jarosława poległo; pod samym Jarosławem ubito konia,

który mnogich nie mogąc wytrzymać ciosów, powalił się z swoim jeźdzcem

na ziemię. A gdy Ru sin i pochwycić go w niewolą, Polacy zaś i Wę
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grzy z niebezpieczeństwa wyrwać* usiłują, powstała walka zacięta, w której

już-to Polacy już Węgrzyn i biorąc stopniami górę, odparli w końcu Kijo-

wian, przymuszonych ustąpić z pola i cofnąć się do zamku. Lubo książę

Jarosław osłabiony wiciu ranami w kilka dni umarł, Kol oman jednak

Węgierski z Bolesławem książęciom Polskim popierali oblężonio

zamku Kijowskiego: aż nareszcio Andrzej, któremu rząd i obronę Ki

jowskiego zamku powierzył był Włodzimiorz, nie śmiejąc w nim po

zostać, przed nadciągnienicm Koloni a na i Bolesława wyszedł z zamku

i z pokorą prosił o pokój. Za pośrednictwom więc Wolodara i Was i łka,

książąt Przemyskich, zgodzili się nań Kolo m an i Bolosław, tćm

łatwiej, że już nio żył książę Jarosław, z którego przyczyny wojna ta była

rozpoczętą. Stanęło przymierze między Ko łom a nem Węgierskim i Bo

lesławom Polskim książęciom z jednej, a Woł odarciu, Wasilkiem

i innemi Ruskiem i książęty z drugiej strony, mocą którego przyrzoczono

sobie w każdym razie pomoc wzajemną. Nareszcie Kol oman do Węgier

a książę Bolosław wrócił do Polski.

Około tego czasu, z dopuszczonia Boskiego, wynurzyli się Tatarzy jak

mniemano z wnątrza góry jakowejś, w której od wieków zamknięci siedzieli

w głodzie i nędzy; naród nikczemny i ladaco.

Hoh 1'ańakl 1124.

Bolesław książę Polski jedzie do Danii, ikad przywozi do Polski skarbj kró

lewskie. Początek rodziny herbu Łabędź.

Trzy lata odtąd używała Polska domowego pokoju, poskromiwszy lub

shołdowawszy okoliczne narody: ale Bolosław książę Polski, który

wszystkę gorliwość swoję, wszystkie siły i zdolności zwracał ku zabawom ry

cerskim, i w nich największą roskosz pokładał, mając sobie i rycerstwu swemu

za sromotę gnuśnieć długo w pokoju i bezczynności, zebrał znaczną liczbę

okrętów pod Gdańskiem i w innych miastach nadmorskich, i siadłszy na

nie z wybranemi poczty rycerzy, puścił się za pomyślnym wiatrem do Danii,

dokąd z całą flotą szczęśliwie i bez szkody zawinął. Nio żądza dumna zawo

jowania cudzego królestwa, ani chciwość łupu lub czyjojkolwiok krzywdy, lecz

słuszny i użyteczny zamiar pobudką był do tej wyprawy. Gdy bowiem sława

zwycięztw Bolesława, i wrodzona jogo dla wszystkich a zwłaszcza cudzo

ziemców uprzejmość, ludzkość i wspaniałość, nie tylko u sąsiednich ale i naj

odleglejszych narodów głośnym i wziętym go uczyniła, tak iż wielu rycerzy

z dalekich stron świata ściągało do Polski dla nabycia chwały i znajo
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mości wojennej sztuki; przybył między innemi z Danii (Dacia) młodzie

niec celujący wśród swoich urodą, bogactwami, zacnością i dowcipem, imieniem

Piotr, jednego z najprzedniejszych panów, który pod ten czas jako zwierz

chnik i głowa rządu stał u stćru wszystkich spraw Danii, syn jedyny

i wielce ukochany. Przywiózł on listy zalecające od swego króla do Bole

sława książęcia Polskiogo, z prośbą, aby go książę przy boku swoim

umieścił. Z wielką uprzejmością przyjął go Bolesław, tak przez wzgląd

na wstawiającego się za nim króla, jako i na osobiste przymioty Piotra,

który skromną i układną obyczajów przystojnością , więcej niż pochlebnomi

słowy, umiał się podobać Bolesławowi; a wnet siłą i odwagą rycerską

w różnych sprawach okazaną, roztropnością prawie nad lata wyższą, uprzej

memu i miłóm ze wszystkiemi obejściem, zjednał sobie miłość i poważanie nie

tylko u samego książęcia, ale i całego dworu i towarzyszów oręża, wszystkich

dostojników i panów Polskich, co rzadko zdarza się na dworach a zwłaszcza

obcym przybyszom. Z taką zaś pilnością przyłożył się do nauki języka pol

skiego, tak ochoczym i łatwym się okazywał do każdej posługi, tyle dał do

wodów przywiązania do kraju Polskiego w wielu innych i trudnych spra

wach, że nie z Danii przychodniem ale rodzonym zdawał się być P o 1 a k i e m.

Książę Bolesław, chcąc go tćm więcej przywiązać do Polski, żeby wła

snej zapomniawszy ojczyzny stale już w niej zamieszkał, nadał mu wiecznem

dziedzictwem wielo zamków, miast, ziem i wiosek, między innemi miasto

Skrzynno (Skrzin) z włościami przyległemi, i całem państwem (co mi ta

tuś) Skrzyńskióm; a nakoniec świetnóm ożenieniem z M a r y ą księżniczką

Buską, pierwszej żony swojej bliską pokrewną, zaszczycił go, uzacnił i wy

wyższył. Zdarzył się tymczasem smutny w Danii wypadek, że Henryka

króla Duńskiego brat rodzony Abel, dla przywłaszczenia sobie królestwa,

wielu razami morderczo poraniwszy ze świata zgładził. Pozostał po tym królu

skarb ogromny, przez dawniejszych królów Duńskich długiemi czasy uzbie

rany, o którym sam tylko ojciec Piotra z niektóremi wiedząc powiernikami,

zatrzymał go w swoich ręku i tajemnio przechował. A gdy już był starym

i czul się bliskim śmierci, obawiając się, aby po jogo zgonie skarb tak wielki

nic przeszedł w ręce tyrana i bratobójcy Abla, który po zamordowaniu brata

Henryka królestwo sobie przywłaszczył, wysłał kryjomo do Polski zaufa

nego powiernika z oznajmieniem synowi, że ów skarb był w jego posiadaniu,

i że go nikomu nio odda tylko jemu samemu; żądał zatóm, aby przybył do

Danii jak najrychlej, ale z dostateczną siłą, tak iżby zabezpieczyć się mógł

od króla przywłaściciela, i skarb przez ojca sobie odkażany przywieźć do P o 1-

ski. Piotr widząc niepodobieństwo wykonania tak trudnego przedsięwzięcia

bez pomocy Bolesława książęcia Polskiego, począł sobie w tej mierze

z roztropnością: przełożył książęciu rzecz całą, prosząc pokornie, „aby nie
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„ opuszczał sposobności i chwały przysporzenia znacznego dobra nie tylko so-

„bie samemu ale i całemu królestwu." Pochlebnie i nader rzetelnie brzmiało

to oświadczenie, snadno więc ponęciło książęcia Bolesława. Jakoż zebrawszy

pieniądze na zaciągnienie rycerstwa, które miał z sobą przewieźć do Danii,

i na przygotowanie całej morskiej wyprawy, zajął się nią starannie i z wielką

gorliwością, już sam przez się, już przez swoich starostów. I zaraz z wiosną,

jak tylko otwarła się pora sposobna do żeglugi, zabrawszy z sobą Piotra,

kwoli któremu, jako się wyżej rzekło, cała wyprawa była przedsięwziętą,

wsadził wojsko na okręty pod Gdańskiem, miastom swojćm książęcóm,

i ruszył w podróż tę równie kosztowną, jak tęskną i uciążliwą dla siebie,

nie przywykłego bynajmniej do morskich przowozów: a nie wzdrygając się

żadnych trudów i niebezpieczeństw dla zbogacenia i uświetnienia swojej ojczy

zny, zawinął szczęśliwie do Danii. Aby zaś tóm łatwiej zamierzonego przed

sięwzięcia dokonać, nie obudzając przybyciem swojem podejrzeń, a garnąc do

siebie przychylność i serca Duńczyków, puścił wieść pozorną, że zamiarem

jego było pomścić się śmierci zgładzonego niewinnie króla, przyjaciela swego,

czćm wszystek naród prawie pobudził do oręża przeciw mordercy i przywła-

ścicielowi tronu brata, i z łatwością go na swoję stronę przeciągnął. Zaczem

ów tyran bratobójca, od swoich opuszczony, lękając się, aby żywo nie wpadł

w ręce Bolesława, porzucił z rozpaczą królestwo, które był rozlewem krwi

braterskiej osięgnął. Bolesław zaś książę Polski, wszystkie zamki Duń

skie opanowawszy, oddał je pod rząd i władzę przodniejszych panów Danii,

z tą radą i namową, aby sobie innego pana, prawego i roztropnego obrali.

Poczóm wszystek skarb pozostały po ojcu Piotra, dla którego rzeczywiście

wyprawiał się do Danii, i rodzinę jogo całą zabrawszy, wrócił do Polski

pełen chwały, i dwojaką uradował serca pociechą, szczęśliwóm przybyciem

i sprowadzeniom tak znacznego skarbu. Za to pieniądze ów Piotr Duń

czyk (Dacus), inaczej Piotrek, który potem wielkim żupanem albo woje

wodą (magnus palatinus et co mes) był nazwany, siedmdziesiąt siedm

kościołów z gładkiego ciosowego kamienia zbudował, dla umniejszenia nie

sławy Polsce, w której pod ów czas nie wiolo było kościołów murowanych.

Założył nadto dwa klasztory : jeden w Strzelnie, dla mniszek zakonu

Premonstratońskiego, który po dziś dzień tamże oglądamy. Pierwotnie,

jak wiadomo, zbudował go był we wsi Chał i nie blisko Izdbicy (Gist-

bicza) w dyecezyi Włocławskiej, kędy i kościół pod wezwaniem Maryi

Magdaleny, dotąd się utrzymujący, z dużego ciosowego kamienia wysta-

•wił; ale że okolica ta była płonną i bezludną, przeniósł potem rzeczony

klasztor z Chaliny do Strzelna, położonego w tejże Samej dyecezyi,

w miejscu nierównie żyzniejszćm i więcej zamieszkalóm. Drugi za dozwole

niem książęcia Polskiego Bolesława na przedmieściu W r o c 1 a w s k i ó m,
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pod wezwaniem Ś. Wincentego, także z ciosowego kamienia, dla mnichów •

zakonu Premonstrateńskiego (który pod ów czas, jako nowo ustano

wiony, wielkie miał poważanie) wspaniale i znacznym zbudowany nakładem,

hojnie uposażył. Kwitnie po dziś dzioń ród i potomstwo Piotra, mające za

herb Łabędzia w polu czerwonym. Rozkrzewione z niego liczne domy i ro

dziny samemi imionami i nazwiskami dowodzą, że ich głową pierwotną był

Piotr, i że pochodzą z Danii. Ale pod ów czas miał on w herbie łabę

dzia ponad hełmem, a *na tarczy białej znak podobny do dużej głoski K

z trzema poprzecznemi kresami od strony zewnętrznej, tym kształtem jak tu

jest wyrażony : ^ .

Wołodar książę Przemyski w nieobecności ksiażecia Bolesława Polskę pustoszy.

Wołodar książę Przemyski, dowiedziawszy się, że Bolesław

książę Polski popłynął do Danii, niepomny na przymierze, które był

z tymże Bolesławem zawarł i zaprzysiągł, syna swojego Włodzimie

rza wysłał z wojskiem na złupienie i splądrowanie Polski. Jakoż Wło

dzimierz najechawszy ją niespodzianie i bez poprzedniego wypowiedzenia

wojny, rozniósł po kraju grabieże i pożogi aż pod miasto Biecz, a gdy

nigdzie nie napotkał oporu, z wielką zdobyczą, zwłaszcza licznemi stadami

bydła, na Ruś powrócił.

noh Paitabl 11 aa.

Miasto Kraków pożarem płonie.

Smutne zdarzenie, zwyczajną szczęścia ludzkiego odmianą, przerwało pa

smo pomyślności, którą królestwo Polskie pod rządem Bolesława ksią-

żęcia kwitnęło, wśród domowej ciszy i ubezpieczonego zewnątrz i wewnątrz

pokoju. Pożar bowiem przypadkowo wszczęty w Krakowie, zniszczył miasto

całe, wielu gmachami drewnianomi wprawdzie lecz ozdobnemi zabudowane,

a bogactwy i mnóstwem towarów, które tu z okolicznych krain zwożono, za

możne i sławne, pochłonąwszy liczno domy, kościoły i świątynio, i pogrą

żywszy je na czas długi w nikczemności i ubóstwie. Niektórzy twierdzą, że

ogień ten nie był przypadkowy, ale że Czesi podbiegłszy zdradziecko za

palili miasto Kraków i zniszczyli je pożarem, mszcząc się na Bolesła

wie książęciu Polskim, że nieprzyjaciola ich książęcia Sobiesława,
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wygnanego z Czech i wszędy odepchnionego z pogardą, któremu nawet

Henryk cesarz odmówił w swoich państwach przytułku, przyjął u siebie

w gościnę.

Sobiesław wraca do Czech, i po śmierci brata Władysława usiada na stolicy

księstwa.

W czasie długiej choroby Władysława książęcia Czeskiego, brat

jego rodzony Sobiesław, który jak wyżej mówiliśmy, w Polsce u»Bole-

sława książęcia na wygnaniu przebywał, z pomocą i wojskiem tegoż Bo

lesława do Czech powrócił. Wtedy matka Swantawa, zmartwiona nie

zgodą synów, i pragnąca między nimi pokoju, zagodziła roztropnością swoją

trwające od lat wielu kłótnie i nienawiści ; za jej więc pośrednictwem nastą

piło szczere pojednanie braci, tern łatwiej, że Władysław książę Czeski

czuł się bliskim już zgonu. Który, gdy po ciężkiej chorobie dnia dwunastego

Kwietnia umarł, a w rodzie książąt Czeskich nie było nikogo wiekiem

starszego, Sobiesław, za zezwoleniem panów i ludu, prawem dziedzictwa

wstąpił dnia ośmnastego Kwietnia na państwo Czeskie, mimo przeszkód

i zabiegów czynionych z strony Ottona, starszego synowca Ottonów eg o,

który wdzierał się usilnie do rządów.

Belesław książę Polski wymierza pomstę na Wołodarze książęcin Przemyskim,

zniósłszy wojska jego do szczętu i splądrowawszy kraje Ruskie.

Bolesław książę Polski, mszcząc się w sprawiedliwym gniewie za

pogwałcenie przymierza i spustoszenie swego kraju przez Wołodara i syna

jego Włodzimierza, wkroczył z całą potęgą swoją do księstwa Prze

myskiego, i rozszerzył jak tylko mógł najdalej łupiestwa i pożogi, niszcząc

ogniem miasta, wsie i osady. Wyszedł przeciw niemu książę Wołodar

z swojóm i innych książąt Buskich wojskiem, i zastąpił mu w miejscu

zwanóm Wili chow, gdzie natychmiast stoczył bitwę; ale od licznych wojsk

Polskich zniesiony i jak plewa rozwiany, zostawiwszy na placu mnóstwo

Bu sin ów, pierzchnął i obóz wszystek wydał na łup zwycięzców. Polegli

wtedy z inneini dwaj znakomici i dzielni w boju rycerze, Nawrotnik

i Z asz czytnik, nie małą liczbę jeńców zagarniono w niewolą. Książę

Wolodar, nie mogąc swoich zatrzymać w ucieczce, sam nareszcie uniknął

i nie oparł się aż w Haliczu, kędy zbierał nowe siły, chcąc powtórnie
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zmierzyć się z Bolesławem książęciem Polskim, który po otrzymanym

zwycięztwie niszczył ogniem i mieczem wszystkie kraje Ruskie.

Zima w tym roku nadzwyczaj ostra była i ciężka. Wiele z przeziębienia

upadło bydła i wyginęło ludzi. Powymarzały i zasiewy, zkąd potćm nastąpił

głód w krajach Polskich.

Rok Pański I1M.

Bolesław książę Polski przyozdabia kościół Krakowski wybudowaniem dwóch

wież, i przydaje mu dwudziestu kanoników.

Bolesław książę Polski, poczuwając się do wdzięczności Bogu, z któ

rego łaski tak liczne otrzymał dobrodziejstwa, tyle znakomitych i sławnych

odniósł zwycięztw, pokonał i shołdował tyle narodów, z chwałą i wywyższe

niem swego królestwa; i pragnąc wdzięczność tę według przemożenia ludz

kiego jakimkolwiek wynurzyć gorliwości swojej okazem; postanowił dźwignąć

wspanialej i nad inne kościoły Polskie uświetnić kościół katedralny Kra

kowski, który z szczególniejszym nabożeństwem umiłował. Naprzód więc

mury tego kościoła, dotąd niskie i nikczemne, podwyższył, i dwie wieże z po

sad samych wybudowane do niego przyłączył. Obdarzył go potóiu kielichami,

ornatami, krzyżami z złota i srebra urobionemi, i wielu sprzętów bogactwem

przyozdobił. Dla większej zaś powagi jego i wspaniałości, kanoników i pre-

bendarzów Krakowskich, których poczet był dotąd nader szczupły i ubogi,

za radą duchownych i zezwoleniem Rado sta biskupa Krakowskiego,

pomnożył do liczby dwudziestu, przydawszy im do dziesięcin snopowych, ustą

pionych przez rzeczonego biskupa Radosta, znaczne uposażenie w wioskach

i innych posiadłościach z szczodroty swej książęcej nadanych. Trwa dotąd

i wiecznie trwać będzie pamięć wdzięczna wspaniałości tego książęcia, i dobro

dziejstw kościołowi Krakowskiemu przez niego wyświadczonych. Moc ró

wnież udzielania tych kanonij i prebend, przez siebie i Radosta biskupa

ustanowionych i uposażonych , i zwierzchnie nad niemi prawo nadawstwa

i opieki odkażał wieczyście Radostowi i następcom jego biskupom Kra

kowski m.

Wołodar książę Przemyski i Włodzimierz książę Kijowski schodzą ze świata.

Dnia dziewiętnastego Marca umarł Wołodar książę Przemyski, po

chowany w Przemyślu w kościele Ś. Jana, który sam był założył i nadal.
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Pozostali dwaj synowie Włodzimierz i Rościsław uczynili między sobą

podział w ten sposób, źe Włodzimierzowi Zwinigród, Rościsła-

wowi zaś Przemyśl dostał się spadkiem dziedzicznym. Książęta ci, połą

czywszy zebrane jakie takie wojska, acz sami nie śmieli stanąć na czele,

posłali je do Polski, aby kraj ten spustoszyć i splądrować. Ale i wojsko

nie więcej odważne, zaledwo dotknąwszy granic Polskicb, j spaliwszy kilka

wiosek nad rzeką Wisłoka, powróciło z wyprawy. Dnia dziesiątego Maja

umarł Włodzimierz książę Kijowski i w kościele Ś. Zofii w Kijo

wie obok ojca popiołów pochowany został. Syn jego starszy Mści sław

nastąpił po nim i usiadł na stolicy Kijowskiej; drugi zaś, brat tegoż

księcia Jaropełk, zatrzymał rząd zwierzchni nad Pereasławiem. Po

ło w c y zaś dowiedziawszy się o śmierci Włodzimierza, wtargnęli zbrojno

do ziemi Ruskiej; ale od Jaropełka książęcia Pereasławskiego,

który nie czekając na posiłki braci bitwę z niemi stoczył, pokonani i nagnani

do wody, w znacznej liczbie potonęli.

K a 1 i x t II papież, przesiedziawszy na stolicy lat pięć, miesięcy dziesięć

i dni sześć, umarł w Rzymie i w kościele Lateranenskim pochowany

został. Po nim, zgodnemi glosy kardynałów wybrany Honory u sz II, rodem

Bononczyk, przed wyniesieniem na papiestwo zwany Lambertem,

Ostyenski biskup kardynał.

Henryk V cesarz umiera. Po nim obejmuje rządy państwa Łotaryusz.

Po zejściu Kalixta papieża nastąpiła wkrótce śmierć cesarza Hen

ryka, który gdy w mieście Utrechcie (Trajectum) w Fryzyi

w czasie Zielonych Świątek miał zjazd wielki u dworu, nagle zacho

rowawszy, dnia dwudziestego szóstego Maja umarł, żadnego nie zostawiając

syna następcy. Ta jego bezpotoinność uważaną była za słuszną karę Boską,

zesłaną nań za to, iż ojca swego Henryka cesarza, którego według przy

kazania Bożego czcić był powinien, wtrącił do więzienia, i trzymał w nióm

aż do śmierci. Na tym Henryku V cesarzu wygasł do szczętu ród Hen

ryków z domu Saskiego. O śmierci jego dowiedziawszy się papież Ho

nory u sz, wyprawił do Niemiec posłów, aby zgromadzonym w M o g u n c y i

celem obrania nowego cesarza elektorom zalecili zgodę i jednomyślność, ra

dząc im wybrać do rządów pana roztropnego, pobożnego i przychylnego kościo

łowi. Zgodnemi przeto glosy wyborców wyniesiony został na tron Łotaryusz

książę Saski, od Fryderyka arcybiskupa Kolońskiego pobłogosła

wiony i namaszczony. Zwłoki cesarza Henryka V, sprowadzone przez

J. Dtagosz. Dzieje Polaki. Ks. IV. 62
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Kolonią nad R e n e m , w mieście F r a n c u s k i ć m S p i r z e , przy zwło

kach ojca, dziada i pradziada cesarzów, złożono i pochowano. Lotaryusz

zaś, skoro tylko wstąpił na państwo Rzymskie, zaraz pozostałych kre

wnych Henryka prześladować począł, i wszystek ród jego poniżył, zkąd

wielu srogich doznało cierpień na duszy i na ciele.

Po Heymonie biskupie Wrocławksim wstępuje na stolicę Robert.

Umarł także biskup Wrocławski Haimo, który rządził kościołem

Wrocławski m lat sześć. W jego miejsce nastąpił, za przychylnym zezwo

leniem Bolesława książęcia Polskiego, tajnemi głosy wybrany od ka

pituły Robert czyli Rupert (Ropertus), kustosz Wrocławski, rodem

Polak, z szlachetnego domu Korab i tó w. Zgodził się na jego wybór

Bolesław książę Polski panujący, a Jakób I arcybiskup Gniezn ień-

s k i potwierdził go w Opatowie i w kościele Kaliskim poświęcił.

Sobiesław książę Czeski wypędza z Moraw Ottona, który potem, mimo uzyskaną

pomoc od cesarza, w bitwie stoczonej ginie.

Między książętami Czeskie mi Sobiesławem i Ottonem wzma

gały się z każdym dniem niechęci i zawiści o państwo Czeskie; nareszcie

Sobiesław wtargnąwszy zbrój no do Moraw, wyzuł Ottona z posiadanej

przezeń dzielnicy w M o r a w a c h, i dał ją W r a t y s ł a w o w i , synowi 0 1-

d r z y c h a. Otto uciekając przed Sobiesławę m udał się do L o t a r y u s z a

króla Rzymskiego z prośbą o pomoc, którą uzyskawszy, wrócił do C z e c h,

i wraz z tymże Lotaryuszem królem Rzymskim, towarzyszem wyprawy,

stoczył bitwę pod miasteczkiem Chi u inek, gdzie nie tylko zwyciężony ale

i zabity został. Wielu Niemców w bitwie poległo bądź dostało się w nie

wolą. Sam Lotaryusz król Rzymski, widząc rzeź okropną w swoim

obozie, przymuszony byl umknąć z pola. A tak początki swego panowania

skaził sromotną klęską i ucieczką.

Rok Pański 1137.

Bolesławowi rodzi się z Adelaidy syn Bolesław Kędzierzawy.

Adelaida, żona Bolesława książęcia Polskiego, a siostra ro

dzona zmarłego niedawno Henryka V cesarza, powiła małżonkowi swemu
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drugiego syna, którego przyjście na świat ukoiło nieco żal sprawiony zgonem

brata jej cesarza Henryka. Z rozkazu Bolesława, syn ten nowonaro

dzony otrzymał na chrzcie imię ojca i dziada swego, Bolesław. A że

z dzieciństwa i od urodzenia samego miał włos kędzierzawy, przeto ztąd

i w dalszym czasie rzeczony był Bolesławem Kędzierzawym.

Podniesienie kości Ś. Wojciecha, dotąd spoczywających w ukryciu.

Spoczywały dotąd w kościele Gnieźnieńskim zwłoki Ś. Wojcie

cha Męczennika, niegdyś biskupa Praskiego, a potem arcybiskupa

Gnieźnieńskiego, w tajomnem ukryciu, o którem mógł tylko wiedzieć

arcybiskup tameczny z niektórymi prałatami i kanonikami, troskliwie i w wiel

kiej tajemnicy przechowywane, z ostrożności, aby ich Czesi lub inni jacy

cudzoziemcy nie zabrali. Dopiero J a k ó b arcybiskup Gnieźnieński z na

tchnienia Bożego umyślił nie trzymać ich dłużej w ukryciu; przeto nara

dziwszy si^ z prałatami swemi i kanonikami, podniósł z owej ochrony naprzód

głowę a potćm wszystkie kości Ś. Męczennika, i jakby po raz pierwszy zna

lezione, dla pociechy królestwa Polskiego i wszystkich Polaków, wy

jawił, ukazał, i ku czci powszechnej prawowiernych wystawił.

Po Wawrzyńca I biskupie Poznańskim wstępuje na stolicę Marcin I.

Umarł tegoż roku sędziwy i wiekiem strawiony Wawrzyniec biskup

Poznański, który rządził kościołem lat dwadzieścia jeden; pochowano go

w kościele Poznańskim. Następcą jego był Marcin dziekan Poznań

ski, rodem Polak, niskiego rodu, od kapitały zgodnomi glosy obrany,

którego za zezwoleniem Bolesława książęcia Polskiego i monarchy J a-

kób I arcybiskup Gnieźnieński w Łęczycy potwierdził i na biskupa

wyświęcił.

Włodzimierz i Rościsław, bracia, synowie Wołodara książęcia Przemyskiego,

w wzajemnych zatargach i wojnie.

Skryto niechęci i zawiści, wszczęto między bracią rodzonymi Włodzi

mierzem i Rościsławem, synami Wołodara niegdyś Przemy

skiego książęcia, w tak srogie i gorszące wybuchnęly prześladowania, że

niszcząc wzajemnie swoje dziorżawy, jeden na drugiego zgubę a nawet życie
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zdradziecko godził. Aby więc snadniej swe zamysły przywieśdź do skutku,

szukali obadwaj pomocy u obcych, Włodzimierz u Węgrów, Ro ści

sła w zaś u Rusi. Ale gdy Węgry z żądanym posiłkiem nie zaraz do

Włodzimierza pospieszyli, a Rościsław zyskał niebawem pomoc R u-

s i n ó w , to jest Mścisława książęcia Kijowskiego, Grzegorza

i Iwana Wasilkowicza, przeto ruszył zbrojno przeciw Włodzimie

rzowi. Chcieli pośredniczyć" między bracią panowie i rycerstwo, i w celu

pojednania ich zjechali do Szczyrzyc (Sczirzec); ale dni kilka stra

wiwszy na płonnych układach, nie zdołali przywrócić' zgody. Znowu więc

wzięto się do oręża. Rościsław książę Przemyski, zaufany w potędze

swoich sprzymierzeńców, zamek brata swogo Zwinigród oblężeniem opasał

i zdobywać począł, tusząc iż go z łatwością opanuje. Lecz gdy zamek rze

czony miał osadzoną przez Włodzimierza trzechtysięczną załogę, która

go mężnie broniła, Rościsław, straciwszy znaczną liczbę swoich, odstąpić

musiał oblężenia. A lubo później z większóm jeszcze usiłowaniem ponowił

swoje zamachy, gdy jednakże nadzieja powtórnie go zawiodła, albowiem oblężeńcy

częstemi Włodzimierza wycieczkami z twierdzy wielkie w wojsku jego

zrządzili klęski, porzucił stanowczo oblężenie.

Rok Pańskt 1188.

Cesarz Lotaryusz wdzierającego się do berła Konrada gromi orężem.

Wybór na dostojność cesarską Lotaryusza, książęcia Saskiego,

poprzednio za staraniem i wpływem papieża Honory u sza II zgodnie do

konany, niezadługo potem niektórzy z elektorów chcąc unieważnić, ogłosili

królem Rzymskim Konrada książęcia Szwabskiogo, siostrzeńca ce

sarza Henryka V, i spokojne Niemcy zakłócili wojną domową; znaleźli

się bowiem między książętami i baronami Niemi eckiemi stronnicy jego,

którzy to rozdwojenie popierali. Alić Lotaryusz król, oburzony krzywdą

i obelgą sobie tak niesłusznie wyrządzoną, ściągnąwszy z wszystkich berłu

swemu podległych krajów wojska i wzmocniwszy je posiłkami książąt sprzy

mierzonych, "przeciw spółzawodnikowi swemu Konradowi zbrojno wyruszył

w pole. Nie uchylał się i Konrad od Avalki, który wiedząc o wojennych

przygotowaniach Lotaryusza, pozbierał znaczne siły z przychylnych sobie

książąt i stronników i stanął do rozprawy. Stoczono z wielką zaciętością bi

twę, w. której wielo rycerzy i znakomitych wojowników z obojej strony pole

gło; ale w końcu przemógł Lotaryusz, Konrada zmusił do ucieczki,

i znaczną liczbę jego żołnierzy zabrawszy do niewoli, świetne nad swym
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przeciwnikiem odniósł zwycięztwo, do którego mu sam Bóg obrońca słusznej

sprawy dopomógł. Tą klęską ponękany Konrad już się więcej praw swoich

nie domagał, ale za sprawą zobopólnych rozjemców pogodził się z Lotaryu-

szem. Pośrednikiem głównym do tej zgody miał być, jak piszą niektórzy,

Ś. Bernard opat w Clairvaux.

Sobiesław książę Czeski bratanków swoich srodze prześladuje.

Sobiesław książę Czeski, po osiągnieniu władzy książęcej i otrzy

maniu zwycięztwa nad Lotaryuszem królem Rzymskim, stawszy się

dumnym i srogim samowladcą, począł prześladować" synowców swoich; a naprzód

Konrada, syna Leutolda a brata Oldrzycha, skazawszy na więzy,

osadził w zamku Wyszegradzkim; potóiu na Sobiesława i Brzety-

sława, braci rodzonych, a synów Konrada, starszego niegdyś brata W ra

ty sława I, książęcia Czeskiego, chociaż ani czynem, ani słówkiem naj

mniejszym przeciw niemu nie zawinili, dla samego tylko podejrzenia srogość

swoję wywarł, kazał albowiem obudwóch uwięzić i osadzić w zamku Donin.

Bolesław synowi swemu zaślubia córkę króla Duńskiego.

Bolesław książę Polski pod to czasy przybyłe do niego poselstwo

z Danii przyjmował uroczyście w Wielinio (Wyelyn), kędy Perie-

sława za występne knowania i rozboje spalić kazał na stosie, a córkę króla

Duńskiego, sprowadzoną do Polski z bogatem wianem przez znakomitych

panów Danii, synowi swemu dal za żonę, i gody weselne z wielkim wy

prawiwszy przepychem, posłÓAv owych, którzy narzeczoną przywiedli, hojnemi

obdarzonych upominkami do Danii odesłał.

Włodzimierz książę Zwinigrodzki, oburzony na Rościsława

książęcia Przemyskiego, że napastniczym orężem często go zaczepiał i

po nieprzyjacielsku nań napadał, udał się z żoną i rodziną swoją do Wę

gier, aby przeciw temuż bratu Rościsławowi wszelakim sposobem i prze

mysłem starać się u Węgrów wyjednać posiłki.

Po Baldwinie biskupie Kruszwickim wstępuje na stolicę Swidger.

Po śmierci Baldwina biskupa Kruszwickiego objął stolicę Kru

szwicką Swidger I, rodem Niemiec, mąż łagodnego umysłu, ludzki i

uprzejmy, naznaczony od papieża Honory u sza II.
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Rok Pański 1130.

Bolesław odprawując pokutę za popełnione przez siebie niektóre zdroźności, na

wiedza z wielką pobożnością, ciało Ś. Idziego we Francji.

Aczkolwiek Bolesław książę Polski zbrodnie, zabójstwa popełnionego'

na bracie pobocznym Zbigniewie, i pozbawienia wzroku Skarbimira

wojewody Krakowskiego, wedle rady i nakazu spowiednika swego zgła

dził już duchowną pokutą, a biskupi, opaci, zakonnicy i kapłani we wszyst

kich prawie kościołach królestwa odprawili zaspokojno ofiary i modły, na

uproszenie mu odpuszczenia grzechów; wszelako książę , pragnąc przebłagać

Boga surowszym zadosyćuczynieniom, przedsięwziął odbyć pobożną pielgrzymkę

do grobu Ś. Idziego we Francji. Pomny bowiem, że niegdyś przez za

sługi tego Świętego przyszedł na świat z niepłodnej matki, tuszył również za

jego przyczyną, w której największą pokładał ufność, zyskać odpuszczenie

grzechów. Aby zaś skrucha jego i dobrowolnie podjęta pielgrzymka tóm mil

szą Bogu i skuteczniejszą była, przez cały post czterdziestodniowy zachował

ścisłą wstrzemięźliwość, jak najmniej używając pokarmu, susząc o chlebie

i wodzie, a ciało pokrywając ostrą włosiennicą. W takiej odzieży nocy bez

senne na modlitwach trawił, zmorzony snem legał w popiele, rozdawał szczo

dre jałmużny, karmił ubogich, pielgrzymom i nędzarzom nogi umywał, tak

twardą ducha i ciało trapiąc pokutą, że wielu wprawiał w podziwionie. Potóm

przybrawszy się w odzież pospolitą, aby od nikogo nie był poznany, i wzią

wszy z sobą kilku kapłanów i kleryków, tudzież świeckich, znanych z pobo

żności mężów, za towarzyszów podróży, o której wiedzieli niektórzy tylko

z panów, zaraz po Świętach Wielkanocnych ruszył do F r a n c y i , do patrona

i opiekuna swego Św. Idziego. Nie zwolnił bynajmniej i w podróży tej

ostrości pokuty, lecz ciągło jednaką a nawet coraz ściślejszą starał się zacho

wać wstrzemięźliwość. Każdego dnia wychodząc boso z gospody, odmawiał po

bożnie pacierze kapłańskie i godzinki o N. Maryi Pannie, potem psalmy po

kutne, często i modlitwy za duszo zmarłych; i póty nie wdziewał obówia,

póki tego wszystkiego nabożeństwa nie odprawił. Wylany na pobożno uczynki,

otwartą zawsze miał rękę dla ubóstwa; żadnego kościoła katedralnego, opac

kiego, zakonnego, ani kollegiackiego nie pominął, żeby mu nie złożył jakiej

znakomitej w zlocie lub srebrze ofiary; żadnego szpitala ani żebraka nie zo

stawił bez pociechy i szczodrej jałmużny. Gdy się zbliżał do klasztoru Św.

Idziego, opat miejscowy, już wcześnie o jego przybyciu zawiadomiony, wy

szedł przeciw niemu z procossyą i przyjął go z oznakami czci należnej, któ

rych książę radby był wcale uniknął. Wprowadzony potóm do klasztoru albo
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raczej do kościoła przed grób Ś. Idziego, padł na twarz łzami zalany,

składając pobożnie patronowi swemu dzięki, że przez jego święte zasługi na

świat przyszedł, za jego przyczyną wsławił się. tylu zwycięztwami w bojach,

i żyw tak długo, doczekał tej pociechy, iż mógł nawiedzić błogosławione jego

popioły. Piętnaście dni zabawił w rzeczonym klasztorze, spędzając wszystek

ten czas na nabożeństwie i ostróin umartwieniu ciała, któróm mnichów samych

przewyższył, podejmowany przez opata klasztoru i braci zakonnych z wielką

miłością i gościnnością. Poczćm, złożywszy ku czci Ś. Idziego klasztorowi

i kościołowi jego znakomite ofiary, wracał tym samym obyczajem jak wprzó

dy, zajmując się po drodze nabożeństwom i rozdawaniem hojnóm jałmużny;

aż wreszcie zawitał szczęśliwie do Polski, kędy z wielką radością przyjmo

wali go duchowni i świeccy, ciesząc się, że książę wypełniwszy swoje pobożne

śluby, z tak dalekiej pielgrzymki zdrowo powrócił.

Tego czasu zszedł ze świata M ś c i s ł a w książę Kijowski, po którym

objął rządy Kijowskiego księstwa Jaropełk książę Perea sławsk i;

sami Ki jo wianie wyprawili po niego posłów, i przyjęli go z wielką czcią

i radością. Władysławowi, pierworodnemu synowi Bolesława książęcia

Polskiego, narodził się z małżonki jego księżny Krystyny syn, któremu

dano imię Władysław, a z przyczyny że był nadzwyczaj wysmukłych go

leni, nazywano go także Laskonogim.

Fo Szymonie biskupie Płockim wstępuje na stolicę Alexander.

Dnia siódmego Maja umarł Szymon biskup Płocki z długiego cier

pienia na wątrobę ; pochowano go w kościele Płockim, którym rządził lat

dwadzieścia i jeden. Nastąpił po nim mąż równie zacny Alexander, po

chodzeniem Polak, rodu szlacheckiego, herbu Dołęga, obrany prawnie przez

głosowanie, za wpływem i zezwoleniem Bolesława książęcia i monarchy

Polskiego, od Jak ób a arcybiskupa Gnieźnieńskiego potwierdzony

i wyświęcony na biskupstwo Płockie. Wspomina o nim kronika Wincen

tego z wielkiemi pochwałami, mówiąc: „Mazowsze celuje radą, wyborem ry-

„cerstwa i majestatu powagą. Między przedniejszymi zaś mężami tej ziemi,

„największego podziwu godnym sądzę Alexandra biskupa Płockiego,

„który tak rozlicznym i ważnym sprawom skutecznie mógł podołać: i jagnię

„razem i lew, i wilk i pasterz, i biskup i rycerz zbrojny, i kapłan takiej

„pobożności, że nawet wśród ustawicznych trudów i niewczasów obozowych nie

„zaniedbywał obowiązków swego powołania. Wielki był wprawdzie w wojnach

„Alexander król Macedoński, ale większy w służbie Bożej Alexan-

„der Płocki biskup. Bo iż zamilczę zbudowane przez niego aż do zazdro
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„ści innych kościoły, możnaż odmówić' temu pobożności, kto tak znakomity

„kościół P. Maryi z samych posad zbudował, i nie tylko wewnątrz zbogacił

„go i uposażył rozmaitemi sprzętami i ozdobami, ale nawet zewnętrznie ubez

pieczył i obronną strażą zewsząd obwarował?"

Rok Pański 11SO.

Bolesław książę Polski po powrocie z Francyi nawiedza grób Ś. Stefana w Bia-

łogrodzie, a potem ciało S. Wojciecha w Gnieźnie, na którego uczczenie składa

wielkie ofiary.

Dopełniwszy książę Bolesław ślubów pielgrzymki do grobu Ś. Idzie

go we Francyi, przedsięwziął zaraz drugą wędrówkę, aby podejmując trudy

po trudach, za grzechy swoje tern ostrzej odpokutował. Euszył więc pieszo do

miasta Biał ogrodu stołecznego w Węgrzech w dyecezyi We spry ni

skiej, gdzie zwłoki Ś. Stefana spoczywają. Towarzyszył mu liczny orszak

duchowieństwa i rycerzy Polskich; żywność zaś i rzeczy książęce wieziono

na wozach i kibitkach ; już bowiem nie w skromnem utajeniu jak pierwej, ale

jawnie odbywał tę podróż. Stefan król Węgierski, dla uczczenia teścia

swego i gościa tak znakomitego, wysłał naprzeciw niemu znaczny poczet ry

cerstwa, sług i dworzan, aby mu w drodze obmyślali gospody, i dostarczali

wszystkiego tak książęciu jak i jego drużynie; sam zaś z Bolesławem

spotkawszy się w Budzie, przyjął go z wielką uczciwością jako teścia swo

jego i odprowadził aż do Białogrodu, gdzie złożył książęciu godue siebie

i teścia upominki, wszystkich towarzyszów podróży jego hojnie udarował, i no

wych naznaczył sprawników, którzyby go w powrocie z podobnąż podejmowali

usługą i wygodą. Bolesław zaś książę Polski, po odwiedzeniu i uczcze

niu zwłok Ś. Stefana, udarowawszy szczodrze i z książęcą wspaniałością

kościół Białogrodzki, jako też inne kościoły katedralne, kollegiackie i za

konne, które spotykał po drodze, wracał do Polski, a biskupi i panowie

Węgierscy, przez których majątki droga mu przypadała, zapraszali go do

siebie w gościnę. Nie mógł książę bez uchybienia przyzwoitości uprzejmy iu

odmawiać prośbom, wstępował zatem do ich domów, i odbierając wszędy naj-

wystawniejszej czci okazy, w których oni biskupi i panowie na wyścigi się

przesadzali, a które Bolesław nie rad przyjmował w pielgrzymce przedsię

wziętej dla pokuty i umartwienia ciała. Wróciwszy do Krakowa, jakkolwiek

znużony i ledwo oddychający, wybrał sio zaraz do Gniezna, aby nawiedzić1

także i uczcić" grób Ś. Wojciecha, chwalebnego biskupa i Męczennika, pa

trona swego królestwa: dokąd zbliżywszy się, szedł boso, w kornem milczę
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niu; z nabożeństwem i płaczem rzewnym. A skoro przybył na miejsce, przez

dni kilkanaście u grobu Błogosławionego Wojciecha padając na twarz i

gorącym oddając się modlitwom, błagał ze łzami odpuszczenia grzechów. Dal

potem ośmdziesiąt grzywien czystego złota, tudzież mnóstwo drogich i rzad

kiej wielkości kamieni na ulanie i ozdobienie trumny mającej mieścić zwłoki

święte. Biskupom, także kanonikom, kapłanom, niemniej drużynie rycerstwa

i panom, którzy go wtenczas otaczali, porozdawał kosztowne szaty; wszystkich

nakoniec księży kościoła Gnieźnieńskiego, nie zapominając nawet o słu

gach kościelnych, hojnie obdarzywszy, odjechał.

Sobiesław książę Czeski przyjaciół swoich i dworzan srodze prześladuje.

Sobiesław, książę Czeski, wielu pod te czasy panów Czeskich,

zwłaszcza z rodu Ursowiczów, niektórych także « przyjaciół i ulubionych

dworzan swoich, oskarżonych, jakoby na życie jego knowali spiski, a to z pod-

uszczenia synowca jego B r z e t y s 1 a w a , syna Konrada, którego był uwię

ził i pod strażą trzymał, już-to śmiercią pokarał, już na rozmaite poskazy-

wał kaźnie; samego zaś Brzety sława książęcia, synowca swego, nielitościwie

wzroku pozbawił. Tak daleko zaś doszły jego podejrzenia, że nawet Menar-

da biskupa Praskiego i niektórych kapłanów dosięgły.

Rok Pański 1131.

Bolesławowi książęcia Polskiemu umiera syn Kazimierz, a rodzi się Mieczysław.

Pierworodny syn Bolesława książęcia Polskiego, Kazimierz,

z Niemki urodzony , z dawna słabowity, zapadł w chorobę stopniami wzma

gającą się i umarł, zkąd Bolesław ojciec wielki uczuł żal i zmartwienie.

Ale pocieszyli się nieco w swoim smutku rodzice, gdy rzeczona księżna, cór

ka króla Rzymskiego, powiła w tymże samym roku drugiego syna, któ

remu z woli ojca dano na chrzcie imię Mieczysław. Książę ten z wzra

stającym wiekiem taką okazywał roztropność, że wielu podziwiało w młodzieńcu

szczególniejszy statek, dojrzałość zdań i powagę, zkąd dla starego niby rozu

mu Starym go nazwano.

J. Dlugou. Dzieje Pol .ki. Ki. IV. 63
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Po Stefanie króla Węgierskim obejmuje nądj Bela ślepy.

Stefan król Węgierski, syn Kol om a na, a zięć Bolesława

książęcia Polskiego, po latach ośmnastu i pięciu miesiącach panowania

umarł i w Waradynie pochowany został. W jego miejsce Węgrzyn i,

pominąwszy synów tegoż Stefana, sprawiedliwą karą niebios, za zbrodnię

dziada ich Kol oma na, na dziecinie małej popełnioną, Belę ślepego, syna

Alma, którego rzeczony król Koloman z obawy, iżby kiedyś z krzywdą

jego synów i wnuków nie odziedziczył po nim królestwa, w niemowlęctwie

porwanego z łona matki oślepić kazał, obrali królem i sprowadziwszy do

Białogrodu stołecznego, dnia dwudziestego siódmego Kwietnia ukoronowali.

Ten później za namową żony swojej Heleny, córki cesarza Konstanty

nopolitańskiego, z którą miał czterech synów, Gejzę, Władysława,

Stefana i Alma, skjffeał na śmierć sześciudziesiąt ośmiu panów i szlachty,

za to, iż doradzić mieli Kolomanowi i zezwolić, ażeby go wzroku pozbawił;

rodziny zaś ich wywołał z kraju, a zabrane po nich majątki kościołom ka

tedralnym rozdarował.

Honoryusz papież, przesiedziawszy na stolicy lat pięć, miesięcy dwa

i dni trzy, umarł, i w kościele Ś. Jana na Lateranie, inaczej zwanym

bazyliką Konstantyna W. (Constantiana), ze czcią pochowany został.

Po jego śmierci wielkie w kościele Bożym było zamieszanie z przyczyny nie

zgodnej kardynałów elekcyi. Większa bowiem część i starszyzna obrała pa

pieżem Innocentego II, syna Jana, rodem Rzymianina; mniejsza zaś

Piotra, syna Leona, który się zwać kazał Anakletem. Ale że Piotr

syn Leona przeważniejszy był siłą, gdy i Rzymianie w większej liczbie

i Roger książę Sycylii stronę jego popierali, przeto Innocenty chro

niąc się prześladowania Piotra zamknął się z swemi kardynałami w do

mach rodziny Frangipanich w Koliseum. Widząc wreszcie wzrastającą

przewagę wdziercy, który z kościoła Ś. Piotra uniósł krzyż szczerozłoty,

dwanaście koron i wszystek skarb zabrał, inne także kościoły poobdzierał, i

obawiając się, aby przezeń nie został uwięziony, wsiadł na okręt i wraz z kar

dynałami na dwóch statkach popłynął do Francy i, gdzie na zwołanym

zjeździe duchownym w Clair mont i Rei-ms Piotra syna Leona potę

pił; wnet i Lotaryusz król Rzymski oświadczył się gotowym do udzie

lenia mu żądanej pomocy, o której papieża Innocentego przez uroczyste

poselstwo, to jest Konrada Wiwameńskiego i Ekiberta Minster-

s kiego biskupów upewnił.
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Rok Pańrid HM.

Bolesław książę Polski, pragnąc synom Stefana króla Węgierskiego przywrócić

ich ojczyste dziedziny, wyprawia się zbrójno do Węgier; lecz po otrzymanem

zwycięztwie, gdy już zmierza do stolicy Bady, dowiedziawszy się, że Sobiesław

książę Czeski wpadł do Polski i ziemie jej pustoszy, wraca spiesznie na obro

nę kraju.

Po koronacyi ślepego Beli, synowie Stefana króla Węgierskiego

wyłączeni od tronu, obawiając się, aby ich los ostateczny nie spotkał, z ma

tką swoją Judytą, córką Bolesława książęcia Polskiego, i niektóre-

mi z przychylniejszych im Węgrzynów, udali się do dziada swego Bole

sława książęcia Polskiego, ratując życie przynajmniej od zagłady. Bo

lesław wzruszony nad sieroctwem wygnańców, postanowiwszy wziąć ich

w opiekę i przywrócić na królestwo ojcowskie, gotował się z wyprawą na

Węgry, a to tóm snadniej, że z stron sąsiedzkich żadnej pod ów czas nie

mógł przewidywać napaści : ale na tej rachubie wielce się zawiódł. B e 1 a bo

wiem król Węgierski, lękając się potęgi Bolesława książęcia Pol

skiego, wszedł przeciw niemu w przymierze z Sobiesławem Czeskim

książęciem: do którego -to przymierza tern łatwiej dali się wciągnąć Czesi

z Sobiesławem, że z dawna pałali żądzą podniesienia oręża przeciw Pol

sce. Bolesław książę Polski nie wiedząc, co nań chytrze knowano,

z znacznemi siły wtargnął do Węgier, i począł kraj grabieżą i pożogami

pustoszyć. Dla zabieżenia tej niszczącej klęsce, wysłał przeciw niemu król

Bela wojska Węgierskie, które wsparte obecnością i posiłkami Alber

ta margrabi Austryi, spotkały go na Spiżu (Sczepusz), gdzie zaraz

żwawą stoczono walkę, i Bolesław książę Polski odniósł zwycięztwo, acz

drogo krwią opłacone. Za wzajemnem bowiem spotkaniem poczęły się mieszać

Węgierskie i Niemieckie pułki ; a skoro pierwsze przełamano szyki,

pierzchnęła wnet i reszta, której nawet Bolesław ścigać nie kazał. Ciągnął

zatóni zwycięzca pod Budę, i już niemal w połowie był drogi, gdy mu do

niesiono, że Sobiesław książę Czeski, niepomny na doznaną gościnność

i na związki powinowactwa, któróm z Bolesławem książęciem był połą

czony, a wierny przymierzu zawartemu z królem Węgierskim, wkroczył

do Polski, i okolicę Wrocławską ogniem i mieczem pustoszył. O tak

niespodziewanym wypadku dowiedziawszy się w Węgrzech Bolesław,

długo namyślał się i wahał, dokąd miał kroki swoje zwrócić. Ale przemogły

bliższe i ważniejsze względy, gdy i Polacy sami wołali , że radniej było

swoje niżli cudze proso oganiać. Ustąpił zatóni Bolesław z Węgier, nie
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bez żalu wielkiego i- strapienia synów króla Stefana, którzy już wtedy

z swym dziadem w jednym walczyli obozie. Opuściwszy Węgry, przymuszo

ny był przeciw książęciu Sobiesławowi najkrótszą spieszyć drogą. Ale

obciążone taborami wojsko, w długim pochodzie przez tak wielką ziemi prze

strzeń, dosyć zostawiło czasu Sobiesławowi książeciu Czeskiemu do

nasycenia się grabieżą i powrócenia z łupami do swego kraju.

Jaropełk książę Kijowski z książętami Ruskimi Izasławem

i Andrzejem, oblegającymi zamek Kijów, przez wzajemne układy i wy

sadzonych z obojej strony posłów zawarł pokój, mocą którego Andrzejowi

Pereasław, Izasławowi Światosławicowi oddał w posiadanie

Włodzimierz.

Księżna Polska, żona Bolesława, powiła i w tym roku syna, któ

ry na cześć i pamiątkę dziada Henryka, i wuja rodzonego także Henry

ka cesarza Rzymskiego, nazwany został Henrykiem I; a wprowadzono

w ów czas to imię po raz pierwszy do rodziny królów i książąt Polskich

dlatego, aby domu cesarzów Rzymskich Henryków pamięć do szczętu

nie wygasła.

Rok Pański 1138.

Bolesław wkracza powtórnie z wojskiem do Węgier, a Sobiesław tymczasem na

Szlązku i w Polsce do trzechset wsi niszczy pożogą, : za co mszcząc się Bole

sław, wpada do Moraw, i szeroko rozpostarłszy grabieże, wraca obciążony lu

pami do Polski.

Książę Polski Bolesław, w słusznóm na Czechów oburzeniu spo

sobił groźną przeciw nim wyprawę; atoli synowie króla Węgierskiego

Stefana, i niektórzy z panów Węgierskich i szlachty, którzy opuściw

szy króla Belę przylgnęli byli do synów króla Stefana, potrafili skłonić

usiłnemi prośbami Bolesława, aby z wojskiem przeznaczonym na wyprawę

Czeską do Węgier raczej pospieszył. Zostawiwszy zatóm w ziemi Wro

cławskiej dostateczne siły do odparcia Czechów, gdyby powtórnie naje

chać ją usiłowali, ruszył Bolesław zbrojno do Węgier. Za jego przyby

ciem wiele rycerstwa Węgierskiego, opuszczając Belę, przechodziło na

stronę synów króla Stefana; a gdy siły ich. w ten sposób wzrastały, Bela

zamknął się w zamku Wyszegradzkim, sposobiąc się do wytrzymania

długiego oblężenia. Sobiesław tymczasem, zebrawszy z Czech i Moraw

wszystkie siły zbrojne, wkracza do Pol s-ki, nic wstrzymany bynajmniej od

załogi Wrocławskiej rycerstwa, która widząc, iż przewadze tak znacznej

sprostać nie zdoła, cofnęło się do zamku. Ów książę Czeski Sobiesław,
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którego wtedy wygnańca i tułacza, chroniącego się przed gniewem brata Wła

dysława książęcia Czeskiego, przyjął Bolesław książę Polski i

w nieszczęściu ratował, godniej jeszcze wywdzięczając się swemu dobroczyńcy,

jął palić wszędy klasztory i kościoły, i więcej jak trzysta wsi wraz z świą

tyniami na Szląsku i w okolicy Wrocławskiej z dymem puściwszy,

zagarnąwszy stada bydła i siła innej zdobyczy, do Czech powrócił. O tak

srogiem ziemi swojej spustoszeniu gdy się Bolesław książę Polski dowie

dział, porzuca znowu wyprawę Węgiorską, ciągnio z wojskiem do Moraw,

i znaczną część kraju ogniom i mieczem niemiłosiernie pustoszy; poczóm tłu

my niewolników i stada bydła zabranego w zdobyczy z sobą uprowadza. Po

odejściu zawczesnem Bolesława z Węgier, upadła niemal zupełnie spra

wa synów króla Stefana, a ślepy król Bela, wspierany opatrzną Boga

łaską, umocnił się na swoim tronie. Nic mógł już bowiem Bolesław ksią

żę Polski udzielić im rychłej pomocy, sam ustawicznemi zatruduiony wojna

mi, gdy nie tylko obawiać się musiał Sobiesława książęcia Czeskiego,

ale nadto króla Rzymskiego Lotaryusza, który od Beli zjednany

przez posłów, mających na swojdm czele Piotra proboszcza Belgradzkie

go, i wielkiomi podarkami ujęty, przyrzekł mu pomoc zbrojną przeciw Bo

lesławowi książęciu Polskiemu i wnukom jego, synom króla Stefana.

Założenie klasztoru zakonu Premonstrateńskiego w Strzelnie.

Piotr Duńczyk (Dacus) z Skrzynna zakłada klasztor i stawia

z ciosowego kamienia kościół dla mnichów zakonu Premonstrateńskie

go we wsi swojej Strzelnie, w dyecezyi Kruszwickiej, nadając temuż

klasztorowi rzeczoną wieś Strzolno wraz z wielu innemi posagiem, a to

w uroczystość poświęcenia kościoła, dnia piętnastego Marca. Dopełnił tego

obrzędu, w obecności Bernarda biskupa Lubuskiego i wspomnionego

Piotra źupana (comitis), Swidger biskup Kruszwicki, który po

święcił kościół rzeczonego klasztoru na cześć Krzyża Św. i N. Maryi

Panny. _

Huk Pański 1134.

Bolesław splądrowawszy większą część kraju Czeskiego, gdy nigdzie Czechów

nie mógł wywabić do bitwy, wraca do Polski; a Sobiesław dąży spiesznie za

nim, i na granicach Polskich szerzy grabieże.

Podwójnego najazdu na królestwo Polskie nie mógł Bolesław książę

Polski przebaczyć Sobiesławowi książęciu Czeskiemu, który za tyle
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odebranych dobrodziejstw tak niewdzięcznym mu się okazał. Ściągnąwszy za-

tóra zbrojne siły ze wszystkich krajów swoich, i wzmocniwszy je nadto liczne-

mi posiłkami Rusi, wtargnął z wielką potęgą do Czech, i rozszerzył

w kraju spustoszenie, paląc i niszcząc wszystko orężem aż po rzekę Elbę.

A lubo Sobiesław książę Czeski kusił się po wiele kroć stoczyć bój

z Bolesławem, i wstrzymać te niszczące grabieże i pożogi, ale bacząc że

zaszczupłe miał siły, aby niemi mógł sprostać przeważniejszej Polaków

liczbie, nie śmiał stawić mu czoła i narażać się na niechybną klęskę; z za

sadzek więc tylko i w' sposobnej porze urywał mu wojska, czatując zwłaszcza

na czeladź wychodzącą z końmi na paszę, albo żołnierzy snujących się o po

dał od obozu. Bolesław zaś książę Polski, znając z doświadczenia prze

biegi Czechów, wiedząc, że nieprzyjaciel dopadkami tylko podsuwał się, aby

mu szkodzić, postępował z wielką ostrożnością, i trzymał w skupieniu swoje

wojsko, a w pochodzie palił wsie, miasta i drobniejsze osady, szerząc jak tyl

ko mógł najdalej pożogi i spustoszenia. Zniszczywszy w ten sposób i splą

drowawszy Bolesław większą część kraju, gdy ani ogniem ani grabieżą nie

mógł wywabić Czechów do walki, z łupami i gromadą brańców wrócił szczę

śliwie do Polski. Dopiero gdy po skończonej wyprawie wojsko P o 1 s k i e ro

zeszło się do domów i w różne strony rozpierzchło, Sobiesław książę Cze

ski, mszcząc się zniewagi i spustoszenia swego kraju, z zobranóm w jak

największej liczbie z Czech i Moraw wojskiem wtargnął nagle do Polski,

i niektóre włości i okolice przyleglejsze granicy Czeskiej, ponad rzeką

Odrą, najezdniczym raczej niżli wojennym obyczajem (obawiał się bowiem

powrotu Bolesława) złupił i spustoszył. Nie mógł już Bolesław zapo-

biedz tej klęsce, bo i wojsko rozpuszczone już było zwinęło obozy, i pora zi

mowa nastawała.

Jaropełk książę Kijowski zamierza zbrojny rokosz, ale Piotr Włoszczowicz chwyta

go zdradziecko i prowadzi do Bolesława: w ten sposób zapobieżono bantowi.

Tymczasem książęta Ruscy, za podmową Jaropełka Włodzimi-

rzowicza książęcia Kijowskiego, w tajemnych zjazdach i rokowaniach

naradzali się często między sobą, w jakiby sposób zrzucić mogli jarzmo, w któ-

róm ich dotąd Bolesław i Polacy niewolniczo trzymali. Główny działacz

i przywódzca w sprawie odzyskania swobody, książę Jaropełk Włodzi-

mierzowicz, terai słowy do nich przemawiał : „Uciążliwe jarzmo, które do

tychczas dźwigaliśmy, i które wiecznie w synach i wnukach naszych dźwigać

„będziemy, jeżeli teraz w jakikolwiek sposób sobie nie zaradzim, wielką nas

„i wszystek naród Ruski okrywa hańbą. Wolni niegdyś i swobodni staliśmy
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„się służebnikami, gdy i daniny Polakom płacić, i wojny w zaściennych

„krajach z Węgrami i Czechami, z narażeniem życia własnego, o podał

„od domów i ojczyzny prowadzić przymuszeni jesteśmy, pod znakami i wodzą

„obcego książęcia, narodu innych obyczajów i wiary, nie bez ciężkiej dla nas

„ohydy i sromoty. A lubo dawniejszym czasem trudno się było odjąć tej nie

sławie, z obawy, iżby Bolesław i Polacy sroższą nie ucisnęli nas nie-

„dolą, teraz wszelako, gdy ciemięzcy nasi Czeską i Węgierską zaprzą-

„tnieni wojną, z przodu i z tyłu groźnych mają nieprzyjaciół, nadarza się

„nam z dawna upragniona a nader łatwa sposobność otrząśnienia z karków

„tego jarzma i wydobycia siebie i ojczyzny na wolność, jeżeli tylko korzystać

„z pory, a na ród nasz i swobody dawne po rycersku pomnieć zechcemy. Bo

„zaprawdę ani przypuszczać można, aby Bolesław książę Polski trzem

„wojnom na raz podołał, gdy z Czeską i Węgierską nasza się wojna

„połączy, a Bolesław z trwogą ujrzy, że Ru sini, przy których pomocy

„Czechom i Węgrom dotychczas strasznym bywał, przeciwko niemu po

wstali, i z sprzymierzeńców stali się jego nieprzyjaciółmi. Powstańcie więc,

„i łączcie się pod mojemi znakami do odzyskania sobie, dzieciom i potomkom,

„i ojczyźnie waszej wolności straconej ; nie dopuszczajcie, abyśmy zrodzeni do

„swobód i swobodni niegdyś, postarzeli się w więzach i niewoli, i tę sromotę

„potomkom naszym odkażali." Ta mowa gdy wszystkim panom przypadła do

serca, uchwalają zgodnie, aby w sposobnej chwili podnieść rokosz, a tymcza

sem przysięgają sobie na zachowanie tajemnicy. Nie dotrzymano jednak wier

nie przysięgi, i wnet Bolesław książę Polski dowiedział się o tym spi

sku i całym jego układzie: Rusini bowiem niestałego są umysłu, łatwo

odmieniają swoje zdanie, i rzadko między nimi tajemnica zachowaną być mo

że. Wiadomość ta żywo obeszła Bolesława, i nie małą przeraziła obawą,

aby jednocześnie w kilka wplątany wojen nie wydał się na jawne niebezpie

czeństwo. Natychmiast przeto zwoławszy radców, badał ich rozumienia, coby

w tak trudnych wypadało począć okolicznościach. Rozmaite były ich zdania,

wszyscy jednak zgadzali się na to, że jeśli spisek Rusinów nie będzie stłu

miony w samym zarodziet wielkie zadać może klęski rzeczypospolitej. Był na

ów czas między panami Polskimi mąż celujący w radzie książęcej rozumem

i światłem, Piotr Włoszczowicz pan na Książu (Xansch). Ten za

pytany o zdanie, rzekł : „Nie obalisz drzewa, obłamując tylko gałęzie i prąt-

„ki, jeżeli pnia i korzenia nie podetniesz; ani osuszyć można wody, pókąd

„źródło z góry bijące podsycać jej nie przestanie. Daremną byłoby rzeczą

„z Rusinami zamyślającemi o rokoszu przedsiębrać wojny, jeżeli podżega

cza tego spisku i rokoszu, sprawcę i sprężynę wszystkiego złego, książęcia

„Jarosława Włodzimierz owicza nie zgnębimy do szczętu, bo wtedy

„dopiero wszystkie zamachy Rusinów upadną." Ta rada gdy wszystkim się
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spodobała, włożono wykonanie dzieła na samego Piotra, ku czemu Bole

sław książę Polski nie szczędził pomocy i nakładu. Do uskutecznienia tak

trudnego przedsięwzięcia niepospolitej trzeba było zręczności i przemysłu. Za-

czćm Piotr Włoszczowicz pan na Książu wziąwszy z sobą kilku to

warzyszów zaufanych, którym jednak zamiaru swego nie powierzył, udał się

do Włodzimierza książęcia, i stawił się przed nim z smutną twarzą i

postawą, która zdawała się wyrażać jakieś skryte cierpienie. Gdy książę Ja-

ropełk zapytał go ciekawie o przyczynę jego przybycia: „Jestem, rzecze,

„tułaczem, ściganym niełaską i wielorakiemi krzywdy Bolesława książęcia

„Polskiego. Z obawy, iżby mnie los ostateczny nie spotkał, obrałem do

browolne wygnanie, udając się do monarchy, znanego z ludzkości i łaska

wości, z prośbą o przytułek i opiekę." Pożądane było Jaropełkowi ksią-

żęciu Ruskiemu, przygodne wielce i Rusinom, zabierającym się właśnie

do powstania, przybycie Piotra Włoszczowicza, który w sam czas zda

wał się' im jakby z nieba zesłany. Tuszyli, że to przybycie znaczną pomocą

będzie ich sprawie, i że rokosz zamierzony tóm rychlej przywiodą do skutku.

Za radą więc i przewodem Piotra Włoszczowicza, mniemanego wy

gnańca i wroga Bolesława książęcia Polskiego, obiecują tegoż Bole

sława i Polaków pokonać. A gdy towarzysze Piotra Włoszczowicza

często dopytywali się go o przyczynę ucieczki, która im wcale nie była wia

doma, upominał ich, „aby byli spokojni i żadnemi w tej mierze nie nagabali

„go więcej pytaniami, ale raczej w milczeniu i cierpliwości oczekiwali końca,

„a gdy przyjdzie czas działania, aby byli gotowi zbrojno i z odwagą wystą

pić." Zaczćm upatrzywszy czas sposobny, kiedy książę Jaropełk Wło

dzimierz o w i c z z nielicznym gronem domowników siadł do obiadu, zawołał

Piolr swych towarzyszów do broni, i z wierną sobie drużyną wpadł do ko

mnaty, w której książę biesiadował, stawił mu się nie gościem już ale wro

giem, broniącego się powalił na ziemię, a związawszy odesłał spiesznie do

Polski, dokąd po drodze na wszystkich rzekach gotowe już były przewozy,

i znakomitego jeńca Bolesławo w i książęciu Polskiemu przystawił. Wy

chwalał Bolesław przed radcami swemi i w kolach rycerskich ten walny

czyn Piotra, który z narażeniem własnej tylko głowy wielką i niebezpie

czną wojnę odwrócił od Polski; za co potóm znacznemi dobrami i upomin

kami nagrodził tegoż Piotra Włoszczowicza; poimanie zaś książęcia

Jaropełka, i wyjawienie się spisku, którego główni sprawcy ukarani zo

stali, utrzymało innych książąt i panów Ruskich w wierności, i wojnę już

niemal wybuchłą wstrzymało.
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Rok Pański 1185.

Cesarz Lotaryusz nie mogąc skleić pokoju między książętami Polskim i Cze

skim, układa trzechletni rozejm.

Wybierał się Bolesław książę Polski z licznem wojskiem i niezwy

kłą potęgą do Czech, dla pomszczenia się krzywd sobie wyrządzonych, gdy

nadjechali posłowie od króla Lotaryusza z listami, w których tenże za

praszał Bolesława uprzejmie, „aby zaniechawszy wojny Czeskiej do nie-

„go osobiście raczył przybyć," obiecując swoje pośrednictwo do ułożenia mię

dzy nim a Sobiesławem książęciem Czeskim na sprawiedliwych warun

kach pokoju. Zamierzał pod te czasy Lotaryusz król Rzymski podróż

do Włoch, dla urządzenia zawichrzonych spraw kościoła, i przywdziania ce

sarskiej korony: nalegał nań zatóm Sobiesław książę Czeski, aby wprzó

dy utłumił pożar zawziętej między nim a Polakami wojny; w przeciwnym

bowiem razie nie mógłby L o t a r y u s z o w i należnych z państw swoich dosta

wić posiłków, będąc sam wojną sąsiedzką zatrudnionym. Bolesław zaś

książę Polski, uprzejmym Lotaryusza króla Rzymskiego ujęty za

proszeniem, skłoniony nadto radą wielu Polaków, pojechał z licznym i świe

tnym orszakiem do Lotaryusza króla znajdującego się pod ów czas w Bam-

bergu w Niemczech. Dokąd gdy jednocześnie i Sobiesław książę

Czeski przybył, długo za pośrednim wpływem Lotaryusza targowano się

o zgodę między Bolesławem Polskim a Sobiesławem Czeskim

książęciem; ale daremne były usiłowania, nie dał się skleić pokój na słu

sznych oparty warunkach, gdy obie strony przesadzały w żądanóm za krzywdy

swoje zadosyćuczynieniu. Żeby jednak książęta, miasto podania sobie ręki,

wzajeinnemi obostrzeni wymówkami, w gorszej nie rozjechali się zawziętości,

sam zaś Lotaryusz nie postradał przez to posiłków Czeskich, jął się

tenże król skuteczniejszej rady; prośbami bowiem i usilną namową starał się

wymódz na książęciu Polskim Bolesławie, aby wojnę zamierzoną odło

żył aż do powrotu jego z Włoch, zawieszając oręż na trzy lata. Jakoż

skłoniwszy się Bolesław książę Polski do żądania Lotaryusza króla,

przystał na rozejm trzechletni, zaręczony powagą tegoż Lotaryusza.

J. Dlugou. Dzieje Polski. Ks. IV. C4
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Bolesław książę Polski jedzie do cesarza, a tymczasem syn Jaropełka nasadza

pewnego zdrajcę Węgrzyna, który był zbiegł do Bolesława : ten wpadłszy zbrojno

do Wiślicy, miasto podpala, a wszystkich mieszkańców w pień wycina.

Chytry podstęp Piotra Włoszczowicza pana na Książu, który

poimaniem zdradzieckim książęcia Jaro polka Włodzimierzowicza za

pewnić miał pokój i bezpieczeństwo Polsce, im korzystniejszym zdawał się

dla kraju, tćm większe później ściągnął nań klęski i utrapienia, jako słuszną

karę za zgwałcenie gościnności i prawa narodów, którego się niegodnie tenże

Piotr pan na Książu za radą niektórych panów starszych dopuścił. Wa-

silko bowiem, syn Jaropełka książęcia Kijowskiego, pragnąc skrócie'

niedolą ojca i wyswobodzić go z niewoli, zebrał co tylko miał pieniędzy i

skarbów, i zapłaciwszy jaką Bolesławowi podobało się naznaczyć cenę,

wykupił go z więzów, pełen skrytej żądzy pomszczenia się za swoje i ojca

krzywdy. Czego gdy jawną przemocą dokazać nie mógł, użył podobnej zdrady

i podejścia, jakićm ojca jego złowiono, przenająwszy pewnego Węgrzyna,

znakomitego między swoimi rodem i dostojeństwem, przeto iż na niego jako

cudzoziemca mniej padać mogło podejrzenie, gdy przeciwnie w każdym Ru

sinie łatwo domyślonoby się zdrady. Tego więc znacznemi darami, a powa-

bniejszemi jeszcze obietnicami ujął i na książęcia nasadził. Zbiegłszy wrzeko-

mo ów Węgrzyn do Bolesława książęcia Polskiego, udał, jakoby od

Beli króla Węgierskiego, za wierne sprzyjanie wnukom jego a synom

króla niegdyś Stefana, prześladowany i z wszelakiego majątku, jaki na

Węgrzech posiadał, wyzuty, a nawet śmiercią zagrożony, gdyby przed nie

bezpieczeństwem rychłą nie ratował się ucieczką, schronienia szukał u Bole

sława, jako dziada i opiekuna synów króla Stefana, z których przyczyny

w takie popadł nieszczęście, zwłaszcza że inne kraje sąsiednie obawiając się

potęgi króla Beli przyjąćby go nie chciały. Bolesław książę Polski nie

domyślając się w jego słowach żadnej zdrady, tóur bardziej, że pamiętano, jak

w czasie wyprawy Węgierskiej Bolesława, popierającego sprawę synów

króla Stefana, stawał gorliwie po ich stronie, uwierzył Węgrzynowi, jak

by w mowie jego najszczersza mieściła się prawda, i przyjął go w gościnę.

Starał się zdrajca pozyskać u Bolesława książęcia w małych rzeczach zau

fanie, z tą chytrze układaną myślą, aby upatrzywszy sposobność, w większej

i ważniejszej okoliczności tóm snadniej go zdradził i pognębił. Jakoż Bole

sław nie tylko do łask swoich i względów, ale do stołu go nawet swego i

tajemnic najskrytszych przypuścił; trudno bowiem było przeniknąć jego obłu

dę, pokrywającą się zręcznie barwionemi słowy i ochoczą do każdej wysługi

gotowością. Dał mu nadto w dzierżawę, na odpowiednie jego stanowi utrzy
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manie, Wiślicę z włościami przyleglemi, miasto pod ów czas ludno i kwi

tnące, sanióm położeniem swojem na podziw warowne, na skale bowiem jakby

w wieniec zabudowane, a oblane rzeką Nidą, już w tom miejscu znacznie

szeroką, bo rzek inuych spławem powiększoną, bagnistą, i niemal jeziorom

stojącą; zgoła gród możny, i od samej przyrody przeciw wszelkiej napaści

nieprzyjacielskiej jak najmocniej ubezpieczony. Żal się Boże! rozumiał Bo

lesław i panowie Polscy, że serce jego tak było szczere, jak usta pochle

bne udawały. Kiedy więc Bolesław książę Polski wybrał się był do Nie

miec, do Lotary u sza króla Rzymskiego, celem odnowienia pokoju, ja-

kośmy wyżej powiedzieli, zdała się onemu Węgrzynowi ta chwila najspo-

sobniejszą do wykonania zamierzonej zdrady, którą w następujący sposób znowu

uknował. Rozgłosił naprzód: „jakoby ostrzeżonym był przez listy i wysłane

„gońce, że książęta Ruscy podniósłszy jawny rokosz, z całą wojsk swoich

„potęgą wtargnęli do Polski i posuwając się szybko zabijali lud i uprowa

dzali w niewolą." Wydał zatem rozkaz: „aby wszystka szlachta i włościa

nie okoliczni, z majątkami swemi i szacowniejszą iścizną, chronili się do

„miasta Wiślicy, jako twierdzy bezpiecznej." A iżby to zalecenie tern sku

teczniej obostrzyć, przydał groźbę, „że ktokolwiek go nie posłucha, wszystek

„majątek zabrany mu będzie na skarb książęcy." I najazdem przeto nieprzy

jacielskim i karą zagrożeni mieszkańcy owej ludnej okolicy nad Nidą, sto

sownie do rozkazu, bez żadnego omieszkania i zwłoki, zbiegli się mnogiemi

tłumy do miasta Wiślicy, zgromadziwszy z sobą wszystkie dostatki swoje,

rodziny, i cokolwiek miał kto najdroższego. Gdy już wszystko zdrajca, co do

wykonania zamiaru jego było potrzebne, widział dopełnionóm, śle tajemnie

gońca do Jaro półka książęcia i jego syna, „aby co prędzej z wojskiem,

„jak może być najliczniejszym, przybywali pod miasto Wiślicę, które im

„na dzień ósmy Lutego wydać obiecuje z wszystkim ludem zgromadzonym i

„jego dobytkami." Przybiegł z wielkim pośpiechem książę Jaropełk, a w no

cy, kiedy wszyscy spali, otwarłszy zdrajca cichaczem bramy, wpuścił do nie

go książęcia Jaropełka wraz z synom i całą potęgą zbrojną. Opanowawszy

Jaropełk Wiślicę, rzucił się nań z wściekłością , i nie szczędząc ani

wieku, ani stanu, ani płci, wszystkich -mieszkańców miasta, i tych którzy się

do niego schronili, wymordował albo zabrał w niewolą: zaledwo mała liczba

w tern zamieszaniu ratować się mogła ucieczką przez rzekę Nidę. Złupiwszy

wreszcie i spaliwszy miasto, bez żadnej przeszkody i oporu, zbroczony krwią

Polaków, wrócił na Ruś z mnogim plonem dostatków, bydła i innej zdo

byczy, i zabranych z sobą jeńców. A tak zdrada Piotra Włoszczowicza

podobnym przez onego Węgra pomszczona odwetem, równą a nawet stra

szniejszą na Polaków ściągnęła klęskę. Książę zaś Ruski Jaropełk

nagrodził jej sprawcę sowiciej jeszcze nizli obiecał: kazał mu bowiem język



508 R. 1136.BOLESŁAW III KRZYWOUSTY.

urżnąć i oczy obadwa wyłupić; a iżby nie rozpleniał się ród zdrajców, otrze-

bić i męzkioj dzielności pozbawić. Bolesław książę Polski dowiedziawszy

się o Wiślickiej klęsce, uczuł ją boleśnie ; przejęła go zgrozą cbytra obłu

da i przewrotność Węgrzyna, który mimo tylu wyświadczonych sobie do

brodziejstw, jemu i Polsce tak zawistnym okazał się wrogiem. I wtedy do

piero poznał Bolesław, jak mało ufać można było Węgrom, zawsze

niewiernym i fałszywym.

Rok Pański 11SO.

Bolesław książę Polski, po zdradzieckim napadzie na miasto Wiślicę, Ruś całą

pustoszy i wielką z niej zdobycz do Polski uprowadza.

Pragnąc pomścić się godnie onej klęski Wiślickiej, chytrem zdra-

dziectwem przez Jaropełka Włodzimierz o w i cza dokonanej, powołał

Bolesław do broni nie tylko młódź rycerską, alo i gmin pospolity i wie

śniaków, i wtargnął zbrojno do ziemi Ruskiej, srogim rozsierdzony gnie

wem, i gotowy wszelkie wytężyć siły na ukaranie Jaropełka książęcia i jego

syna za popełniony czyn tak okrutny. Jaropełk trapiony zgryzotą sumienia

i lękając się gniewu Bolesława książęcia P o 1 s k i e g o , opuścił zamki swoje

i warownie, acz silnie ubezpieczone, i ustąpił na ostatnie krańce Rusi, kę

dy w lasach i puszczach, bagnistych i niedostępnych miejscach, szukał schro

nienia. Bolesław zaś, mszcząc się krwi swoich niowinnio przelanej, kazał

Ruś całą napełnić rzezią i morderstwem. Zabijano wszystkich boz miłosier

dzia, tak starszych jak i nieletnich, pastwiąc się nawet na nieczułych domo

stwach i mieszkaniach. Więcej wtedy ludzi gniew pobił, niżeli ich na woj

nach ginąć zwykło. Nikomu bowiem nie przebaczano, za żadną głowę nie

godziło się największego nawet przyjąć okupu. A w odwet za spalenie Wi

ślicy, wszystkę ziemię Włodzimierską wraz z przyleglemi okolicami

zniszczono mieczem i pożogą, zagarniono gmin wielki ludu obojej płci w nie

wolą, i mnogie stada bydła uprowadzono do Polski.

W cztery lata od czasu, jak wdzierca Piotr, syn Leona, siadł na

opanowanej przemocą stolicy Rzymskiej, Innocenty II papież, czczony

i poważany od królów Francy i i Anglii, opatrzywszy się we wszystko co

mniemał potrzebnóm do obalenia samowładzy Piotra, fałszywego papieża,

wkroczył do Włoch. Spotkał go na granicy Lombardy i król Rzymski

Lotaryusz z licznem gronem arcybiskupów i biskupów, i z największą czcią

aż do bram Rzymu odprowadził. Wszedłszy potem z wojskiem do tej sto
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licy, i wypłoszywszy z niej Piotra, syna Leona, przywrócił na tron pa

pieski Innocentego, i przyjął z rąk jego koronę cesarską w kościele

Ś. Zbawiciela, który się inaczej bazyliką Konstantyna zowie; kościół

bowiem Ś. Piotra zajęty był przez Piotra syna Leona i nasrożony

umieszczoną przy nim załogą. A po wytępieniu w Rzymie wszystkich

stronników tegoż Piotra, fałszywego papieża, tudzież pokonaniu Rogera,

usiłującego opanować Sycylią, upewnił pokój kościołowi i do Niemiec

powrócił. Z Niemiec udawszy się potóm do Saxonii, zbierał na nowo

wojska na wyprawę Włoską. Zjechał się z nim Bolesław książę P o 1-

ski w Bambergu, i uczcił go wspaniałóm przyjęciem i hojnemi upomin

kami, które cesarz wdzięcznie przyjąwszy, żądał, aby Bolesław złożył mu

hołd łenności z ziem przezeń posiadanych Rugii i Pomorza, i daninę mu

zapłacił. Ale gdy książę Bolesław wykazał, że Rugi a i Pomorze były

rodzimemi częściami Polski, i nigdy do cesarstwa ale do Polski należały,

odstąpił cesarz swego żądania.

Hok Pański 113 3.

Po upadku i klęsce Rusinów, Jarosław książę Halicki ucieka do Bolesława

książęcia Polskiego: który gdy chytremi uludzony namowy Rusinów i Węgrów

usiłuje go przywrócić na stolicę, wpada w zastawione sidła i ledwo uchodzi

z pogromu. W samym zapale bitwy, pewien wojewoda z znacznym Polaków

zastępem pierzcha z placu, a potem wiesza się z rozpaczy.

Sroga i zgrozą przenikająca pomsta na Rusinach za onę klęskę W i-

ślicką, rozjątrzyła i do wściekłości prawie pobudziła książąt i panów Ru

skich, tkniętych do żywego takióm kraju swego zniszczeniom. Zjechawszy

się więc w Włodzimierzu, radzili niemal wszyscy, aby wojnę wydać Bo

lesławowi i Polakom: ale Jaropołk Wlodzimierzowicz książę

Kijowski, dojrzalszy wiekiem i rozsądkiem, odmiennego był zdania, nie

tusząc, iżby Rusinom wojna otwarta z Bolesławem mogła się udać po

myślnie. „Inaczej, mówił, z Bolesławem wojować trzeba, jeżeli go poko

nać chcemy; nie ma na niego i na Polaków innego środka tylko podejście

„i zdrada. Przestańcie więc myśleć o wojnie z Bolesławom, a zdajcie na

„mnie to staranie, które mnie właściwiej niż komu innemu przynależy; kie

dykolwiek zaś co rozkażę, bądźcie posłuszni i gotowi." Gdy wszyscy ksią

żęta przyrzekli mu swoję pomoc, jeden tylko książę Halicki Jarosław

nie chciał trzymać z niemi; osądziwszy więc, że o wszystkióin donosiłby pe

wnie Bolesławowi, strącili %o ze stolicy Halickiej i z kraju wypędzili.



510 R. 1137.BOLKSŁAW III KRZYWOUSTY.

Uległ Jarosław ich przemocy, a nie mogąc gdzieindziej, szukał schronienia

u Bolesława, od którego przyjęty łaskawie, otrzymał znaczne na utrzy

manie swoje dzierżawy. Po niejakim czasie przybyli do Polski do książęcia

Bolesława posłowie Haliccy, nastrojeni chytrze przez Jaropełka,

z prośbą: „aby im książecia ich Jarosława do kraju odesłał, a dla uczy

nnienia powrotu jogo tem świotniejszym i zaszczytniejszym, aby go sam od

prowadził do Halicza, gdzie żadnego nio ma się obawiać niebezpieczeń

stwa; przeciwnicy bowiem jego strwożeni pokryli się jak dzikie zwierzęta po

„kniejach, i w księstwie Halickióm cicho jest i spokojnie." Naostatek

dziękowali Bolesławowi książęciu Polskiemu z wielką uprzejmością,

„że książęcia ich raczył do siebie przyjąć i tak łaskawie podejmować", oświad

czając, „że te względy jego starać się będą zawdzięczyć jak największą z swej

„strony czcią i przychylnością." Jeszcze posłowie Ruscy nie odebrali żadnej*

stanowczej odpowiedzi, kiedy w tęż porę przybyli niektórzy z znakoinitszej

szlachty i panów Węgierskich, pograniczni i sąsiedzi H a 1 i c z a n ,

którzy należeli do spisku uknowanego na zgubę Bolesława. Powtarzali

oni toż samo co posłowie Ruscy, prosząc usilnie, „aby Bolesław z ksią-

„ żęciem Halickim nie zwlaczał udać się do Halicza, gdy i oni gotowi

„byli wszystkiemi siły swojemi pomagać mu do przywrócenia Jarosława."

Nie przenikał Bolesław chytrej zdrady Rusinów i Węgrów, którym

potęga jego zarówno uciążliwa była i groźna. Książę ten, jaśniejący wielu

chwalebnemi przymiotami, za nadto był łatwowiernym; wszystkiemu co po

słyszał, dawał wiarę, z skorszóm niżli roztropność i powaga książęca wyma

gała zaufaniem: przeto ów bohater niezwyciężony orężem, często dla swej

lekkowierności ulegał zdradom i podstępom. Pochwaliwszy więc tę gorliwość

Rusinom i Węgrzynom, jakby cnotę najchwalobniejszą, oświadcza: „że

„Jarosława książęcia przywróci, i sam z nim osobiście na dzień umó

wiony przybędzie." Jakoż, obadwa te poselstwa poczytując za szczero i praw

dziwe, w towarzystwie Jarosława wygnańca udaje się do Halicza

z znakomitym orszakiem rycerstwa, jakoby na uczty i gody, i w dniu umó

wionym stawa w Ruskiej stolicy. Wystąpiły na przyjęcie jego hufce W ę-

gierskie; aliści niebawem poczęły w tył zachodzić i zmieszały się z sze

regami w ostatnim idącomi zastępie. Przopiknęło to Bolesława, w. którym

zaraz złowrogie obudziło się podejrzenie. Kiedy potóm liczniejsze pułki Ha-

1 i c z a n , ciągnąc z dala na jego spotkanie z udaną czcią i przychylnością,

zwróciły się podobnież i zajęły z tylu toż samo co Węgry stanowisko,

przekonał się Bolesław książę Polski, że z sweni rycerstwem wcią-

gniony był w zasfidzkę, i że potrzeba było męztwom i próbowaniem szczęścia

wydobyć się z przygody. Przywoławszy zatóm Ws z obora wojewodę Kra

kowskiego i wodza rycerstwa: „Czy nie Ostrzegasz, rzecze, zdrady, któ-
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„rej ja się domyślam?" A gdy Wszebor dopytywał się ciekawie, jakąby

książę upatrywał zdradę: „Azaliż nie widzisz, rzekł, że wszystkie hufce tak

„Rusinów jako i Węgrów, które tu niby dla powitania nas ściągnięto,

„dopełniwszy zdradzieckiej powinności, pozachodziły nam w tył, i umyślnie

„zajęły to stanowisko, żeby za nadejściem nowych hufców (a przeczuwam, że

„niebawem je przed sobą ujrzymy) wzięły nas z przodu i z tyłu w kleszcze,

„i jak bydlęta wymordowały. Zanim więc przyjdzie ta ostateczność, mniemam,

„że należy nam wydobyć się z toni. Nie czekajmy przybycia liczniejszych

„i potężniejszych nieprzyjaciół, ale doświadczajmy szczęścia, i drogę do po-

„wrotu męztwem i orężem sobie otwórzmy." Jakoż gdy się przekonał, że

zdrajcy co innego udawali a co innego czynili, chociaż nierówny im liczbą

i potęgą, uznał, że w takióm niebezpieczeństwie nie było innej rady, jak

spróbować szczęścia w boju, i z szczupłą ludzi garstką, upomniawszy ich nieco

krótkiemi ale ożywiającemi słowy, uderzyć na nieprzyjaciela i uprzedzić jego

ciosy. Zachęcał zatem swoich: „aby raczej krew przelali chwalebnie, niżli

„w sromotną poddawali się niewolą." Jeszcze mówić nie skończył, gdy z na

gła ukazał się zastęp najliczniejszy Rusinów, z którym Jaropełk

książę Kijowski spiesznie nadciągał. Już więc dłużej nie mogąc odwlekać

walki, gdy nieprzyjaciel stał przed oczyma, jeszcze raz przemówił krótko do

swej drużyny: „aby pomnieli iż są mężami, i nie dozwalali życia wydrzeć

„sobie bezkarnie" ; a lubo zewsząd groziło mu niebezpieczeństwo, bohaterską

jednak uzbrojony odwagą i pałający żądzą zwycięztwa, nie zważając na go

dzące nań z czoła i z tyłu zamachy, uderza najprzód na ten oddział nieprzy

jaciół, który z przodu przybywał; a gdy usiłowanie jego wsparł hufiec po

stawiony na skrzydle, wsiadł żwawo Rusinom na karki i znaczną ich liczbę

trupem położył. Tnąc potóm w pień co się nawinęło, przełamał pierwsze

szyki; a chociaż nieprzyjaciel parł na niego z przodu i z tyłu, nie tracił

wcale otuchy, i z taką Avalczył odwagą, że wszystkie dawniejsze czyny swoje

w tej walce przewyższył. Nie uległ niepewności losu, ani dozwolił mu nad

swym bohaterskim umysłem przewagi; ale dopóki szczęście dawało się użyć,

biegł śmiało do zwycięztwa, chwytając się ostatniego środka obrony, rozpaczy,

którą zagrzany siafr pogrom na wszystkie strony, żeby przynajmniej nie ginął

bez zemsty. Walczyli jedni i drudzy z zaciętością, a w miarę przedłużającego

się boju szala zwycięztwa za łaską Bożą poczęła się chylić na stronę Pola

ków. Jakkolwiek Bolesław książę Polski widział się ze wszech stron

otoczonym, mógłby był wyjść zwycięzko, i nadzieja jego byłaby wkrótce speł

nioną, gdyby nie tchórzliwość jednego z wodzów Bolesława, wojewody

(palatinus bar o), którego imie, ród i znaczenie wszyscy kronikarze Pol

scy nie wiedzieć dla czego obojętnie przemilczeli. Ten postawiony na czele

swoich hufców nie wytrwał z odwagą, ale haniebnie pierzchnąwszy z pola
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bitwy, większą część wojska za sobą pociągnął i nieprzyjaciołom Węgrom

i Rusinom drogę do zwycięztwa otworzył. Wtedy dopiero Bolesław uznał

się raczej zwyciężonym niżeli zwycięzcą ; nie opuścił jednakże rąk wraz z tymi,

którzy mu placu dotrzymali, ale słał jeszcze koło siebie gęsto trupa ; aż gdy

wreszcie sam tylko jeden pozostał, a chmury pocisków wyrzuconych z dala,

z bliska zaś wymierzone miecze i groty ubiły pod nim konia, zwalony na

ziemię o kęs życia nie postradał. Opierał się przecież ciosom to z przodu to

z tylu nacierającym, póki nie wybawił go z przygody rycerz niejaki, szere

gowiec prosty, który poznawszy książęcia pieszo ścinającego się z nieprzyja

cielem, i zadrżawszy na ten widok, żeby z klęską i ohydą całego kraju nie

legł pod mieczem albo żywcem nie był poimany, czemprędzej zeskoczył z ko

nia, i wsadził nań Bolesława wśród świszczących do kola strzał i wymie

rzonych z bliska orężów,. ratując w ten sposób życie monarchy z narażeniem

własnego, i nalegając głośnćm wołaniem : „Wsiadaj, książę Miłościwy, na

„tego konia, chociaż utrudzonego, a chroń od zguby nie już tylko siebie, ale

„nas i naród wszystek, ażebyś zgonem twoim albo niewolą nie powiększył

„obecnej klęski, a nieprzyjaciołom, którzy tak zdradziecko i niegodziwie oręż

„na nas podnieśli, nie przydał tryumfu. Mnie zaś zachowaj w pamięci, który

„jak widzisz twoje zdrowie nad własne przeniosłem. Nie zapominaj i tego dnia

„i tej godziny; zbyt ważna to bowiem i wielka chwila, abyś ją miał zapo

mnieć, gdy do królestwa zdrowo i szczęśliwie powrócisz." Żołnierz ten, acz

niskiego rodu, dzielnemi jednak czyny, któremi w tej bitwie się odznaczył,

i wierną ku książęciu swemu w niebezpiecznym razie przychylnością, odwagą

wreszcie i szlachetnością duszy nad stan swój wyższy, wielu rycerzom zacnie

urodzonym, którzy w owej bitwie książęcia swego porzuciwszy haniebnie pierz-

chnęli, może swą zaletą przodkować. Gdy więc Bolesław dosiadł konia

podstawionego sobie od owego rycerza, widząc, że do wznowienia walki nie

podołałby już nic ani orężem ani głową, że zdobywszy się na dzieła nadzwy

czajnej odwagi, które nieprzyjaciół samych w podziwienie wprawiły, i utra

ciwszy tylu dzielnych rycerzy, bądź poległych w boju, bądź poimanych w nie

wolą, zaledwo sam cudem Boskim ocalał, smutny i żałosny po tak ciężkiej

klęsce wrócił do Polski. Niebawem owemu wojewodzie^ który uciekł był

z pola bitwy, i większą część wojska za sobą do ucieczki pociągnął, w na

grodę jego tchórzostwa posiał trzy upominki : skórkę zajęczą, kądziel i wrze

ciono, wyrażając przez kądziel niewieściucha, przez skórkę zajęczą nikczemnego

tchórza, a przez wrzeciono mydłka umiejącego ze wszystkiego się wykręcić.

Ta sromota nad śmierć stała się dla niego sroższą: znośniej bowiem ryce

rzowi zgon ponieść niżli niesławę. Otóż ów nędznik odebrawszy rzeczone dary,

których znaczenia snadno się domyślił, chociaż mu ich nikt nie tłumaczył,

w taką wpadł zgryzotę, że się sam w dzwonnicy swego kościoła powiesił,
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i w ten sposób życie zakończył: mąż szlachetnie urodzony i zacnych przod

ków potomek, który jednak swoim zgonem sromotnym zaszczyt swego szla

chectwa i spółcześnie i u potomnych skaził, i stał się domu swego obrzydłą

zakałą, obrawszy w tak ohydnej śmierci zelżywą acz godną siebie karę. Już

tej śmierci haniebnej wróżbę mieściły w sobie owe dary od Bolesława po

siane: kądziel oznaczała szubienicę, wrzeciono z przędziwem powróz, a zając

pierzchliwego ducha, który marnie z ciała jego uleciał. Owego zaś rycerza,

który także z placu bitwy uszedł szczęśliwie, Bolesław za wyświadczone

sobie dobrodziejstwo szlachectwem nadał, zbogacił i zaszczytami ozdobił, z naj-

zacniejszemi mężami porównał, i nie tylko wsiami i dzierżawami, ale i urzędy

dostojnemi obdarzył, z stanu niskiego i ubogiego wyniósł z całym rodem i po

tomstwem do znaczenia i dostatków, wylewając nań hojnie swoję łaskę ksią

żęcą. Na okup jeńców, lubo wszelakie, dawniejsze nawet skarby książąt i kró

lów Polskich wyczerpał, nie mógł jednak wszystkich Polaków wykupić;

przeto wielu rycerzów i szlachty znakomitej, których zwycięzcy z przyczyny

ubóstwa skarbu publicznego sprzedali barbarzyńcom, w więzach i niedoli skoń

czyć życie musieli. Trapił się wielkomyślny monarcha tą nieszczęśliwą klęską,

poniesioną przez zdradę Węgrów i Rusinów, niepokoiła go taka szczęścia

odmiana. Z żalem ciężkim i wzdychaniem przeklinał ustawicznie wojewodę,

chociaż już za swój niecny postępek własną ręką uduszonego, który przez

niewczesne opuszczenie bitwy tyle hufców Polskich na morderczą naraził

klęskę. Wstydził się, że odbywszy szczęśliwie tyle wypraw, pokonawszy tak

wiele wojsk potężnych, i wsławiwszy się tylu świetnemi zwycięztwy, uwiedziony

chytróm podejściem raczej podłych zmienników niż nieprzyjaciół, nie orężem

ale zdradą dał się pokonać. Wyrzekał na los, który tak długo mu przyjazny,

zachował go wreszcie na tak ciężki i sromotny upadek. Dopiero bowiem po

raz pierwszy doznał odmienności szczęścia, jak zwykle niestatecznego, które

chwałę tak wielkich i pamiętnych czynów i pasmo najświetniejszych powo

dzeń zatarło i przerwało. Jakoż nieszczęśliwa ta bitwa zostawiła wątpliwość,

czy odwaga czy szczęście daje zwycięztwo w boju. Ustawiczną przeto troską

biedził się i dręczył ów ślachetny i niezłomny umysł bohatera, że po odnie

sionych w boju czterdziestu siedmiu zwycięztwach, w klęsce tej poniósł jakby

ostateczną ranę, nie bacząc na śliskość i odmienność szczęścia, które Juliu

sza Cezara, Hektora, Hannibala, Scypiona, po tyle kroć zwy

cięzców, na ostatku przecież zdradziło.

J. Długosz. Dzieje Polaki. Ka. IV. 65
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Bolesław, dla snadniejszego działania przeciw Rusi, zawiera pokój

z Sobiesławem.

Nim trzechletni upłynął rozejm między Bolesławem Polskim a

Sobiesławem Czeskim książęcicm, za pośrednictwem Lotaryusza króla

Rzymskiego zawarty, panowie Polscy i Czescy naradzali się wzaje

mnie o ułożeniu wieczystego sojuszu między ich państwami i książęty. A że

obie strony pragnęły szczerze pokoju, uchwalono, aby obadwaj książęta zje

chali się osobiście w mieście Klocku. Dokąd gdy niezadługo przybyli,

Bolesław książę Polski, w obec zgromadzonych panów tak Polskich

jako i Czeskich, wyrzucał Sobiesławowi książęciu Czeskiemu nie

wdzięczność za wyświadczone sobie tylekroć dobrodziejstwa. Sobiesław na

wzajem odpierając zarzuty, wywodził przed Bolesławem książęciem Pol

skim swoje krzywdy i urazy. Za wstawieniem się dopiero panów obojej

strony, umorzono wszystkie dawniejsze niechęci, zagodzono wszystkie spory,

skargi i urazy, uchwalono szkód wzajemnych wynagrodzenie, i stanął pokój

wieczysty między obu książętami i ich mocarstwy. Był obecnym przy tych

układach syn najstarszy Bolesława książęcia Polskiego, Władysław,

który na znak wiernego przymierza, syna Sobiesława książęcia Czeskiego,

imieniem Wacława, do chrztu trzymał. Wiedziano dobrze, że Bolesław

książę Polski dlatego z taką .łatwością na ten pokój zezwolił, aby uspo

koiwszy się z strony Czech, i zabezpieczywszy Szlązk od ich napadu,

mógł tóm potężniej uderzyć na Rusinów, i pomścić się ileby mu sił stało

klęski zdradziecko sobie zadanej. Tak dalece bowiem tej klęski się sromał,

tak się nią gryzł i trapił, że bolejąc nad stratą rycerzy poległych i zabra

nych w niewolą, a prawie unikając wszelakiego społeczeństwa i rozmowy,

szukał zawsze samotności, pogrążał się w milczeniu, i nie chciał od przyja

ciół przyjmować żadnej pociechy, na którą uszy sobie zatykał. Nie było to

oznaką słabości ducha i zwątpienia, ale tlejącej w zarzewiu strasznej zemsty,

która dojrzewała w tym uniesionym i bohaterskim umyśle. Ze wszystkich bo

wiem królów i monarchów Polskich żaden nie miał tyle rycerskiego zapału,

i żaden z poprzedników w boju mu nie wyrównał. Odznaczali się inni świe

tnością stroju i okazałym dworzan orszakiem, upodobaniem w myślistwie lub

wytwornych stołach, oddawali się radzi wczasom i rozrywkom, urządzaniu spraw

domowych, albo zbieraniu bogactw: Bolesław wojną tylko oddychał i wa

lecznością celował; tęsknił za rycerską zabawą, ile kroć odpornej lub zacze

pnej nie prowadził wojny, a ożywiał się i podnosił w duchu kiedy oręż imał

do walki. Wytrwały na głód, zimno i niewczasy, w męzkiej dzielności i ochocie,
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sprawności i obrotności rozumu, sile i zręczności ciała nikomu nie ustępował, «

odwagą wszystkich przewyższał.

Lotaryusz IV, cesarz Rzymski, po latach jedenastu panowania

słynnego ludzkością i łagodnością, i które zakończył szczęśliwem uspokojeniem

Włoch i Sycylii, gdy jesienną porą wracał z wyprawy Włoskiej,

zachorowawszy w Trydencie, umarł z wielką pobożnością w zamku swoim

Rotburgu, i w Brunświku pochowany - został. Śmierć jego zawczesna

wielce bolesną była tak dla duchowieństwa jako i panów świeckich. Tuszyli

bowiem, że przy jego cnocie i roztropności państwo na nowo zakwitnie i wróci

do dawnej świetności i chwały. Utrzymują niektórzy, że nie w B r u n ś w i k u,

ale w Saxonii w klasztorze Luter, który za życia był wystawił, pocho

wano jego zwłoki. Sprawy cesarza Lotaryusza, wypisane na blachach

ołowianych, aby ich żaden czas nie zatarł w pamięci, złożono przy nim

w grobie.

■lok Pański 1189.

Bolesławowi rodzi się syn Kazimierz : ta jednakie pociecha nie wystarcza mu

do nagrodzenia świeżo poniesionej klęski.

Księżna Polska, małżonka Bolesława książęcia, powiła nowym po

łogiem syna, którego na chrzcie nazwano Kazimierzem. Ale i ta świeża

pociecha nie zdołała ukoić trosk Bolesława, aż do zbytku bolejącego nad

klęską poniesioną pod Haliczem; usychał bowiem z smutku i trawił się

wewnętrznym żalem nad stratą rycerzy poległych w boju i poiraanych w nie

wolą, których serdecznie był miłował ; zwłaszcza, że dla sędziwego już wieku,

i ubytku rycerstwa przerzedzonego ową klęską, tudzież wyczerpania skarbu

książęcego, nie łatwo mu już było zebrać tak silną, jakiej pragnął, potęgę,

z którą mógłby wyruszyć przeciw Węgrom i Rusinom, i pomścić się

należycie za doznane krzywdy.

Na stolicę cesarską, osieroconą po śmierci Lotaryusza, zgodnemi

głosy książąt zgromadzonych w Koblenz (Confluentia) w połowie po

stu, obrany został Konrad II książę Szwabski, dziewięćdziesiąty trzeci

po Auguście. Był zaś ten Konrad, drugi jako cesarz, a trzeci jako

król, siostrzeńcem rodzonym Henryka V, po którym też majątek osobisty

prawem spuścizny odziedziczył, gdy Henryk żadnego płci męzkiej potomka

nie zostawił. Podług innych, był on ośmdziesiątym piątym po Auguście.

W początkach panowania Lotaryusza IV ubiegał się z nim o władztwo

Rzymskie. Zgodna elekeya nastąpiła za sprawą Teodwina biskupa kar-.
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dynała, wysłanego od papieża Innocentego II do Koblenz. Konrad

przybywszy do Akwisgranu otrzymał namaszczenie królewskie z rąk rze

czonego kardynała Te od win a (arcybiskup bowiem Koloński, do którego

ta powinność należała, nowo- mianowany, nie miał jeszcze palliusza): towa

rzyszyli obrzędowi Moguncki, Trewirski i inni biskupi. A lubo zda

wało się, że Henryk książę Saski i Bawarski, zięć cesarza Lo ta

ry usz a, przy swych bogactwach, w jakie obfitował, i przeważnej potędze,

stawi opór Konradowi, wszelako opuszczony od wszystkich, i od Kon

rada króla na wygnanie skazany, wyzuty nakoniec z swej dziedziny ksią

żęcej w Go siar, doznał większego nad wszelkie mniemanie upokorzenia.

Rok Pański 1130.

Bolesław książę Polski, podzieliwszy państwo między pięcia synów, z których

jeden tylko Kazimiejz, w niemowlęcym na ów czas wieka, żadnego nie otrzy

mał udziału, umiera; pochowano go w kościele Płockim. Był on zwany Krzy

woustym, mąż, z którym żaden z królów poprzednich równać się nie może.

Bolesław książę Polski, nieukojony w troskach po doznanej pod

Haliczem porażce, on wojownik wyniosłego umysłu i do powodzeń ciągłych

nawykły, tak żywo czuł sromotę zadanej sobie chytrym podstępem klęski,

że nie przypuszczając do serca żadnej przyjemności i pociechy, i mimo rady

przyjaciół, aby się ustawicznemu nie oddawał zmartwieniu, nie odpychając

ale zwiększając jeszcze swojo troski, więdnął stopniami i słabiał, aż wreszcie

w ciężką zapadł niemoc. A chociaż ta przez użycie środków lekarskich da

łaby się była uleczyć, że jednak Bolesław książę ze wstrętem odrzucał

wszystkie leki, wielce zawzięła się i wzmogła. Grdy Avięc przez rok niemal

cały Bolesław zwiększającą się chorobą do łoża przykuty czuł się bliskim

śmierci, zwołał do siebie starszyznę przedniejszych prałatów i panów. A oznaj

miwszy im o zbliżającym się dni swoich kresie, błagał: „aby po jego zgonie

„zachowali między sobą jedność i zgodę, a nie dopuszczali, iżby kraj przez

„ich rozerwanie zdążył do upadku i zguby." Pięciu żyjących zostawiając

synów, przewidywał podobno przyszłe kraju nieszczęścia, które i wielu Po

laków wróżyło, nie tusząc, aby między tylu książęty długo utrzymać się

mogła zgoda; co się potem ziściło, jak to następnie opowiemy. Dla zabie-

żenia przeto domowym wojnom, zwadom i rozterkom, mogącym po jego zgo

nie wybuchnąć, królestwo Polskie, którego dotąd sam jeden książęciem był

i monarchą, między synów swoich podzielił w ten sposób, że najstarszemu

.Władysławowi zrodzonemu z Rusinki odkażał ziemię Krakowską,
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Sieradzką, Łęczycką, Szlązk i Pomorze, zalecając, aby przy nim

jako pierworodnym zostało prawo starszeństwa, zwierzchnia władza i powaga,

i aby mu wszyscy bracia z powolnością ulegali : twierdził bowiem, że w P o 1-

sce, gdyby nie było żadnego zwierzchnictwa i głowy rządu, wnetby się

wszystko rozchwiało i upadło. Bolesławowi zaś Kędzierzawemu na

znaczył ziemię Mazowiecką, Dobrzyńską, Kujawską i Chełmiń

ską; Mieczysławowi Staremu Gnieźnieńską, Poznańską

i Kaliską, a Henrykowi I Sandomierską i Lubelską, wraz

z ich powiatami i przynależnościami. Miał jeszcze Bolesław piątego syna

Kazimierza, narodzonego w roku zeszłym, niemowlę w kolebce, któremu

przy rozdziale ziem i prowincyj między czterech synów żadnej nie wyznaczył

dzielnicy. Zdawało się wszystkim, którzy temu rozporządzeniu byli obecni,

że książę długą chorobą mając osłabioną pamięć*, zahaczył o Kazimierzu;

przypomnieli mu więc imię i sieroctwo piątego syna, z prośbą, ażeby jemu

także przez wzgląd na stan jego niemowlęcy równą część dziedzizny w spadku

zostawił. Na co Bolesław: „Już dawno, rzecze, obmyśliłem mu dzie

dzictwo." A gdy wszyscy zdziwieni dopytywali się, któraby-to była piąta

dzielnica: "^Alboź nie zważacie, rzekł, że między czterema kołami spoczywa

„w środku piąta i najcelniejsza część wozu, siedzenie, które po polsku zowią

„właściwie wasągiem. Tak i to dziecię między czterema bracią współdziedzi-

„cami odkażaną ma spuściznę, która będzie większą i poważniejszą niżeli ich

„dzielnice. Przestańcie zatem troskać się o tę sierotę, ani mi przyganiajcie,

„żem ją w mojem rozporządzeniu pominął: trzeba staranie o niej zostawić

„opiekunom." Przeczuwał podobno, że niektórzy z synów nie pożyją długo ;

i rzeczywiście nie zawiódł się w przeczuciu. Czyli zaś te słowa z wieszczego

mówił natchnienia, czy w obłędzie i nieprzytomności umysłu, jak to bywa

przy zgonie, czy wreszcio lękał się większego jeszcze rozdzielenia królestwa,

trudno odgadnąć, i my nie chcemy sądem naszym rozstrzygać. Opatrzony

potem ŚŚ. Sakramentami, przesławny ten książę, miłośnik i gorliwy obrońca

ojczyzny, życie zakończył, strawiony raczej smutkiem i zgryzotą, niżeli cho

robą ciała, przeżywszy lat blisko sześćdziesiąt. Łagodność jego i wspaniałość

wtedy najbardziej uwielbiać poczęto. Zgon Bolesława długo opłakiwał

naród wszystek. Zwłoki przewiezione do miasta Płocka z czcią należytą

pochowano w kościele .Płockim i złożono obok popiołów ojca. Umarł zaś

w roku panowania trzydziestym szóstym, a wieku swego pięćdziesiątym czwar

tym. Niezawodną jest rzeczą, że śmierć jego przyspieszył żal i smutek po

doznanej przez zdradę klęsce pod Haliczem, mógłby był bowiem żyć nie

równie dłużej. Dzielny ten z przyrodzenia i wielkiego ducha wojownik często

zaczepne prowadził boje dla popisania się z walecznością. Od młodzieńczych

lat wćwiczony w wojny, żadnym ich rodzajem nie nużył się ani zrażał. Naj
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większe przygody i niebezpieczeństwa podejmował z odwagą, chciwy zaszczytu

i sławy, w trudach i pracach nie raz siły jego przewyższających' wytrwały

i niezłomny. W ubiorze skromny, rad na mierności przestawał. Wadę miał

łatwowierności, dla której każdemu doniesieniu ucho podawał, i zdawał się

być raczej lekkomyślnym niżeli przezornym i roztropnym. Równie skory do

gniewu, j'ak< do łaskawości skłonny, w zapale łajał, gromił i karał, a udo

bruchawszy się nagradzał i obsypywał darami. Do spraw rycerskich z młodu

zaprawiony, budową ciała silny, żywy, czerstwy i tęgi rębacz, rwał się ocho-

czem sercem do walki, i wytrzymywał ją z odwagą i statecznością. Z przy

rodzenia porywczy do boju i zapędny, w łaskawości wylany i wspaniały, tą

jednę miał przywarę, że cokolwiek mu doniesiono, łatwowiernie przyjmował

za prawdę. Mąż śmiałego i bohaterskiego ducha, co dzieła jego rycerskie

i wojny tak liczne poświadczają, w innych sprawach okazywał się uprzejmym

i łagodnym. W samym dniu nieszczęsnym jego zgonu, rycerstwo zgroma

dzone w znacznej liczbie uwielbiało go wielkiemi pochwałami, wyznając, że

nie mieli nigdy Polacy między swemi książęty równego mu wojownika,

waleczniejszego żołnierza, i tylu zwycięztwy wsławionego wodza. Czterdzieści

bowiem i siedm bitew wstępnym stoczył bojem, i z każdej wyszedł zwy

cięzcą. Nazywano go zaś Krzywoustym, co w polskiej mowie znaczyło

że miał nakrzywione usta; w młodym bowiem wieku wrzód nieco mu był

wargi nakrzywił i przyszpecił, zkąd poszło to nazwisko. W licznych z nie

przyjaciółmi bojach dokazywał cudów odwagi, zawsze zwycięzca chwalebny

i szczęśliwy, wyjąwszy w ostatniej bitwie, w której zdradą był pokonany.

Ten-to książę Bolesław uposażył swoją hojnością i wspaniałością kla

sztor Sieciechowski zakonników Ś. Benedykta nad Wisłą położony,

nadawszy mu wiele miast i przywilejów, i mnogiemi obdarzywszy go upomin

kami: za co klasztor ten obchodzi corocznóm nabożeństwem pamiątkę swego

dobroczyńcy.

Jaropełk, książę Kijowski, po nieszczęśliwej z Olhowicami bitwie, prosi o zgodę

i pokój zawiera.

Synowie Ole ha książęcia Rusi, uzyskawszy posiłki u Połowców,

wtargnęli do ziem Ruskich w bliskości rzeki Suli, i poniszczyli ogniem

okoliczne wsie i miasteczka. Pomknąwszy się potóm pod P e r e a s ł a w, rozsze

rzyli po kraju rzezie i rozmaite klęski, spalili Uście, i dotarli aż do S u p o n

(Szupon). Wyszedł przeciw nim zbrojno Jaropełk książę Kijowski

z braćmi swoimi, synami Włodzimierza, i stoczył walną bitwę, w której

z obu stron wiele ludzi poległo; synowie Oleha zwyciężeni, Po łowcy
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pierzchnęli, a Ru sin i ścigając ich w popłochu siła nazabijali i nabrali

w niewolą. Lecz gdy z pogoni wracali na pobojowisko, uderzyli na nich 01-

howice i ciężką zadali im klęskę. Sam Jaropełk książę Kijowski

i Wasilko bratanek jego z wielu bojarami dostał się do niewoli. Uszedł

z niej wprawdzie Jaropełk i pospieszył do Kijowa, gdzie nowe pościągał

siły; ale wnet oblężony od 01 ho wiców, nię śmiał ponawiać walki: przy

szło więc do układów, i stanął pokój z Olho wicami.
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obejmujący nazwiska osób, miejsc i t. d. o których w Tomie I. jest mowa.

Liczba oznacza stronnicę, nawias ( ) wyrażenie Długosza z właściwą mu pisownią, m. miasto, w. wieś,

zam. zamek.

Aaron opat Tyn. arcyb. Krak. 258. 259. 2G2. 2G3.

282. 283. 285.

Aba 1. Owon król Węg. 252. 253. 261. 262.

Abraham patryar. 85.

Abel królewic Duński. 484.

Achab mąż Jezabeli. 79.

Adalbert ob. Wojciech Ś.

Adalbert bisk. Magdeb. 114.

Adalmunda żona Lotar. ces. 115.

Adam pierw. czt. 1. 2.

Adelaida ks. Pol. zaśl. Gejzie kr. Węg. 99. 103-

106. 127. 166.

Adelaida żona Wratysł. kr. Czesk. 278. 291. 347.

Adelaida żona Boi. Krzyw. 480. 490.

Adryan cesarz. 153.

Adryatyckie morze. 5. 9.

Afryka 2. 7.

Agapit II. papież 85. 108—110. 115.

Agnieszka żona Henr. 111. ces. 264. 279.

Akwileja m. 9. 25. 115.

Akwisgran m. 153. 516.

Alan potomek Jafeta 4.

Alanowie 4.

Albanie ob. Białogrodzanie.

Albert (Afbericus) syn Berengara 110. 115.

Albert wdzierca na, stolice, pap. 398. 475.

Albert arcyb. Moguncki 453.

Albert margr. Austr. 499.

Alberyk ob. Albert.

Alberyk zakonodawca Cystersów 379.

Albin arcyb. Mogunc. 204.

Albin bisk. Płocki 196. 203. 249.

Albula ob. Tyber,

Aldemburg, Altenburg, ra. 70.

Alemania, Alemanowie ob. Niemcy.

Alexander ob. Paschalis.

Alexander bisk. Płocki 418. 495.

Alexander II. papież 290. 293. 312. 327.

Alexy ob. Oleh.

Alm (Almus) ks. Węgier, syn Beli 429. 464.

Alma ks. Czeska 482.

Alpy Sarmackie, Karpaty, 9. 18. 19. 22. 24.

Alpy Węgierskie, Tatry, 11.

Amazonki 57.

Anaklet wdzierca na stolice pap. 498.

Anastazya kr. Węgier. 268.

Andrzej kr. Węgier. 211. 225. 261 — 266. 268 —

272. 277. 285. 293—296.

Andrzej syn Włodzim. ks. Kijów. 473. 500.

Andrzej bisk. Ołom. 364.

Andrzej ob. Jędrzej.

Angelot bisk. Płocki 101. 115.

Anglia (Britania) 4. 23. 89. 297. 358.

Anioła S. zamek 142.

Anna siostra Bazyl. i Konst. ces. 121. 122. 162.

247.

Antenor 4.

Anzelm ob. Alesander II.

1
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Apulczykowie 3.

Apulia, Capitanata 273. 278.

Armenia większa (Assyrya) 2.

Armenon 4.

Arnulf kr. Frank. 81. 82.

Arnulf wdzierca na stolicę pap. 398. 475.

Arsonium (?) m. 45.

Atcenat głowa Sarmatów pleni. 3.

Askaukalis (?) m. 45.

Atanazy podskar. kr. Boi. 173.

Ateńczykowie 132.

Augsburg ru. 153.

August ces. Rzym. 82.

August syn ces. Ottona 107.

Auguttulua ces. Rzym. 25.

Augustyanie 141.

Augustyn S. 33.

Austeryk opat 134. 135. 137.

Austrya 260.

Auxen ob. Eusyn.

Azya 2. 3.

Baba, Babia góra 36.

Babilońska wieża 2.

Bajan ks. Bułgar. 128.

Baldwin bisk. Krak. 400. 445.

Baldwin bisk. Kruszw. 423. 450. 493.

Balga ni. 183.

Bałtyckie morze (mare oceanum) 3. 25. 70.

Bamberg m. 272. 446. 505. 509.

Ban jezioro 26.

Banowice w. 16.

Baptysta bisk. Kruszw. c. Wlocl. 344. 356. 388.

Baranowo 17. 18.

Baranowa błoto, bagniska 19.

Barbarzyńskie, północne morze 6.

Bardo ob. Kamieniec.

Barkowice w. 14.

Barnabas tow. Ś. Woje. 133.

Barnabas pustelnik 159. 160. 165.

Barra zam. 466.

Barta, Barthen, Bartonia 183.

Barwin syn Leszka III. 70. 71.

Baryoz rz. 16.

Baza (Bassa) rz. 18.

Bawarya 4. 9. 261. 435. 439.

Baworów m. 16.

Bazyli ces. Grecki 119. 121.

Bazyli starosta Włodzim. zam. 379.

Beata żona Henr. IV. ces. 349.

Bębnów (Bambnow) w. 14.

Bela kr. Węgier. 211. 225. 264. 265. 271. 286. 293.

294. 295. 297. 302. 305.

Bela ślepy kr. Węgier. 464. 499. 500.

Belgia 466.

Bełkaczów w. 16.

Bełz rz. 19.

Bełz zam. 482.

Benedykt tow. Ś. Woje. 133.

Benedykt pustelnik 137. 159. 164. 224.

Benedykt V. pap. 92. 116.

Benedykt VI. pap. 127. 128.

Benedykt VII. pap. 112. 130. 134. 142. 147.

Benedykt VIII. pap. 180. 181. 182. 194. 204.

Benedykt IX. pap. 216. 229. 237. 239. 241. 259.

263.

Benedykt wdzierca na stolicę pap. 264.

Benedykt I. bisk. Pozn. 216. 266.

Benedyktyni w Polsce 34. 35. 167. 177. 194. 195.

198. 258. 259. 260. 295. 386. 518.

Benewent m. 122. 274.

Berengar (Berengarius) rządca Włoch 108. 110.

115.

Berengar dworzanin Henr. V. ces. 448.

Berestów zam. 367.

Berestowskie księstwo 162.

Bereźnioa (Brzesznicza) 21.

Berezyna rz. z ujściem do Wilii 20.

Berezyna (Brzeszina) rz. z ujściem do Dniepru 21.

Bernard Ś. 398. 492.

Bernard bisk. Lubuski 501.

Berno (Brno) Brttn, m. 7. 365.

Berta ces. 298.

Bersty, Berskie jezioro 32.

Beszteryk bisk. Węg. 265.

Biała, Białe, jezioro na Pomorzu 29.

Biała, Biułe, jezioro w ziemi Chełm. 30.

Biała rz. z ujściem do Wisły 11.

Biała rz. z ujściem do Dunajca 11.

Biała rz. z ujściem do Brnwy 12.

Biała rz. z ujściem do Warty 17.

Biała rz. z ujściem do Wierzyszy 29.

Biała w. 11.

Biała woda ob. Wisła.

Białe jezioro (Biełozero) m. 52.

Białó*gród (Album Castrum) m. nad morzem Czar-

nem 10. 18.

Białogród królewski (Alba Regalia) m. w Wę

grzech 193. 225. 253. 262. 266. 286. 295. 297.

307. 496.

Białogród, Beleard, m. na Pomorzu 416. 426.

Białogrodzanie (Albanie) 416. 417.

Białowieia zam. 102.

Biebrza, Bóbr, rz. 13.

Bieoz m. 12. 486.

Biel i na rz. 249.

Biełozor ob. Białe jezioro.

Bielsk m. w Płockiem 13.

Bielsk m. w Podlaskiem 19. *

Bielsko jezioro 28.

Bielsko w. 28.
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Biesco (Bieszcze) jezioro 28.

Bioskid (Byetzkod) góra 11. 18. 37.

Bieszków w. 14.

Bityńozykowie 132.

Bizancyum, Carogrod, ob. Konstantynopol.

Blandno jezioro 25.

Bieda ob. Paschalis II.

Blinów w. 12.

Bliżyna (Bliszyna) w. 14.

Błozwia (Błoszwia) rz. 19.

Błotnia rz. 19. *

Blud bojar Ruski 111.

Bóbr rz. ob. Biebrza.

Bóbr, Bober, rz. z ujściem do Odry Mi.

Bóbr, rz. z ujściem do Dniepru 21.

Bobrosław (?) ob. Dobrostaw.

Bobrujsk m. 21.

Bobrza rz. 14.

Bobrzyoa góra 14.

Bogdal syn Lesz. III. 70. 71.

Bogor syn Negnona 4.

Bogumin, Oderberg, m. 15.

Bogunów w. 259.

Bogutz z Zemlic 308.

Boguszyn w. 29(i.

Boh rz. 21.

Bohemia ob. Czechy.

Boloohowico w. 27.

Bolel m. 71.

Bolesław syn Lesz. 111. 69. 71.

Bolesław syn Wratysł. ks. Czeski 96 — 98. 103.

109. 151. 194. 219.

Bolesław Wielki albo Chrobry, kr. Pol. 13. 19.

104. 112. 116. 117. 121. 125. 137. 138—202.

214. 219. 222. 232. 247. 343.

Bolesław II. kr. Pol. 253. 263. 282—346. 363.

Bolesław syn Miecz. II. (zmarły r. 1019) 190. 212.

Bolesław Pobożny, ks. Cz. 109. 110. 136. 151.

Bolesław, syn Boi. Poboż. ks. Cz. 136. 154- 157.

Bolesław Wysoki 386.

Bolesław III. Krzywousty, kr. Pol. 44. 352. 374.

379. 381. 384—386. 388—392. 394. 396. 399.

401—518. *

Bolesław IV. Kędzierzawy 491. 517.

Bolin (Bolmo?) 295.

Boniak wódz Połowców 378. 427.

Bonifacy VII. pap. 128. 130.

Bonifacy ks. Łukki 312.

Borsak (Borszach) Czech 431.

Borys syn Włodzim. ks. Rusi 112. 162. 163. 169.

178. 332.

Borys syn Czesi. ks. Rusi 325.

Borysów (Boryszow) rz. 21.

Boryszów, Boryssowo, m. 21.

Borzęcice w. 17.

Borzęcin w. 12.

Borzychowo jezioro 29.

Borzymowskie jezioro 28.

Borzywój ks. Czeski 96.

Borzywój syn Wratysł. ks. Cz. 891. 400. 403. 406.

411. 414. 425. 426. 430. 435. 442. 447 - 449.

471. 477. 481.

Borzywój syn Msty 349.

Bosfor 3.

Bośnia 5. 6.

Bossuta (Bosutta) arcyb. Gniezn. 207. 227.

Botfelden m. 279.

Boiej Czech z rodu Ursow. 398. 400. 431.

Boiej m. 400.

Bożena albo Beata, ks. Czes. 206.

Boiesko m. 396.

Brabancya ob. Lotaryngia.

Brama Metropolitalna, ob. Fazan.

Brandeburgia, Brandeburska marchia, Brandeburg,

ob. Zgorzelec.

Brandeburski margrabia, elektor 158.

Bratyan, Bretzen, Bretschen, zain. 32.

Brda rz. 15. 29. 30.

Brdów jezioro 28.

Brema ob. Bremeu.

Bremen (Brema) Brzemię,, m. 48. 70. 71.

Brenno m. 27.

Brenwica w. 12.

Brna rz. 31.

Brnew rz. 12.

Brno, ob. Berno.

Bruno, ob. Grzegorz V.

Bruno, ob. Leon IX.

Bruno założyciel zak. Kartuz. 324. 357.

Brunświk ni. 218. 234. 515.

Brunthal m. 16.

Brunwillerski klasztor 243.

Brynica rz. 14.

Bryt (Britto) 4.

Brytania ob. Anglia.

Brzeg m. 23. 44.

Brzegi w. 14.

Brzemię ob. Brema.

Brześć Litewski, in. 19. 178. 376.

Brzeska ziemia 20.

Brzetysław ks. Potocki 179.

Brzetysław ks. Czeski 168.

Brzetysław syn Oldrzycha 206. 219. 222—224. 229.

230. 243. 248. 251. 252. 269. 271. 277.

Brzetysław syn Wratysława 291. 365. 372. 373.

381. 386. 389. 395. 397.

Brzetysław syn Konrada 497.

Brzeźnica rz. z ujściem do Wisłoki 11.

Brzeźnioa ob. Bereźnica.

Brzozów m. 11.

Buda m. 225. 496.

Buda Węgrzyn 225. 252. 253. 264.
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Buda dworzanin Jarosława ks. Kusi 170.

Budli bisk. We.g. 265.

Budorigum (?), Budorgis, m. 45.

Bug rz. 10. 19. 20. 21. 51. 170. 176. 188.

Buków (Bukkow) ob. Bukowiec.

Bukowiany w. 14.

Bukowiec ob. Lubeka.

Bulgarya (Moesia inferiop) 5. 6. 22. 357.

Bulgarowie 24. 106. 344.

Bura wódz Pieczyngów 108.

Burdyn ob. Grzegorz antip.

Burgund 4.

Busk m. 376.

Busko m. 19.

Byczyna m. 17. 272.

Byczyńska dyccezya, ob. Wrocławska.

Bydgoszcz m. 28.

Bystrzyca rz. 12.

Byszow ob. Koronowo.

Bytom m. 16. 29. 412. 436

Bzura rz. 15. 44.

O.

Calissia 1. Kalissia, ob. Kalisz.

Cebid 4.

Celtyberya ob. Hiszpania.

Cencyusz patryc. Rzym. 328.

Cerekwica (Czyrekwica) w. 17.

Ceres, ob. Marzanna.

Cetniow (Czetniow) w. 15.

Cetubalowie ob. Hiszpanie.

Cetym syn Jawana 3.

Cezar 131.

Cezarea (Masaka) 4.

Cezus bisk. 123.

Chaldea 2. 5.

Chalina, 15. 485.

Cham 2.

Chanadyn m. 261. 265.

Charbrowo w. 29.

Charzykowo jezioro 15. 29 30.

Chęciny m. 36.

Chęciny góra 36.

Chełm, Chełmno, Culm, m. 23. 42.

Chełm góra w ziemi Sieradz. 37.

Chełm góra w ziemi Chełmskiej 36.

Chełm w. 36.

Chełm m. izam. w ziemi Chełmskiej 20. 43. 311. 313.

Chełm, Chełmin, w. 17.

Chełmińska dyecezya 260.

Chełmińska ziemia 183. 184. 517.

Chełmska ziemia 19. 36. 311.

Chełmskie biskupstwo 101. 102.

Chełmia m. 32.

Chersyn (Kyerszynius) Chersinus, Che6inus, jedna

z rzek Knrońskich 22.

Chlumek m. 490.

Chmielowa w. 19.

Chodcza rz. 14.

Chodel rz. 12.

Chojewice w. 20.

Chojnice m. 29.

Chrapkowice w. 15.

Chrenow w. 295.

Chroberz m. 195.

Chrobry ob. Bolesław Chr.

Chropi ob. Pabianice.

Chrzanów w. 12.

Chwostek (Chosthsko) przezwisko Popiela II. 74.

Ciechanów (Czeohonow) m. 13. 295.

Ciepielów m. 14.

Cieśnina (Czesznina) m. 48.

Cieszyn (Theschin) m. 71.

Cietrzew, Teterew, rz. 21.

Cinereus, Usserich, ob. Popiel.

Cissa (Cyszza) rz. 18. 37. 294.

Citium m. 3.

Clairmont (Claromontium) klasztor 358.

Cronis (?) rz. 22.

Curuntius rz. ob. Dźwina północna.

Cudnow ni. i zam. 21.

Cybina rz. 17.

Cydlina rz. 449. 460.

Cylicya 3.

Cylikowie 3.

Cymbrowie 33.

Cynków w. 15.

Cypr 3.

Cypryjozykowie •'!.

Cyrekwica w. 17.

Cyryl Ś. 90.

Cysemin (Czyszemin) 17.

Cystersów zakon 379.

Czarna rz. 14.

Czarne jezioro, w Lubelskiem 27.

Czarne jezioro, w ziemi Chełmskiej 27. 31.

Czarne morze (Auxeu, Euxyn, mare Pontkuin.

mare raajus, mare Leoninum) 5. 10. 22.

Czarnków m. i załh. 18. 427.

Czarnobyl zam. 20.

Czarnogród (nigrum Castrum) m. 10. 33.

Czarnowaz w. i klasztor 15.

Czarnowice ob. Czerniowce.

Czartorya jezioro 25.

Czartorysk m. 3%.

Czasław, Czesław, brat Ś. Wojciecha 125.

Czasław (Czyaslavus) Czesław, nom. bisk. Krat-

400. 409.

Czchów 1. Czechów, ra. 11. 137.

Czech, głowa Czesk. plem., 6. 7. 24.

Czechy (Bohemia) 5. 6. 7. 8. 56. 57. 61. 98. lift

136. 137. 155. 158. 195. 221. 244. 24& 2M.
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257. 277. 287. 288. 290. 358. 365. 373. 400.

403. 408. 411. 416. 430. 431. 432. 433. 448.

449. 459. 477. 481. 501.

Czeniątki w. 14.

Czerniechów m. i zam. 183. 271. 284. 325. 348.

354.

Czernieohowskie księstwo 213. 284.

Czerniowce m. 17. 19.

Czeremoizna w. 18.

Czernogrod (Czyrniegrod) ob. Czarnogród.

Czersk m. 15.

Czerski las 13.

Czerwień (Czyrwyen) zam. 118. 482.

Czerwieńsk zam. 205.

Czerwieńsk w. 295.

Czesi 40. 54. 68. 99. 120. 125. 126. 127. 129. 151.

154. 156. 206. 208. 209. 219. 222-224. 244.

251. 257. 287. 355. 383. 389. 412. 414. 416.

418. 422. 423. 426. 439. 440. 441. 442. 445.

447. 459-465. 477. 486. 505.

Czeski książę elektor 158.

Czesław brat Ś. Woje. 125.

Czestmir (Czesimir, Czeszemir) 70. 71.

Częstochowa 1. Jasna góra 35.

Człuohow 1. Słuchów (Slochov) m. 15. 29.

Czyrnielów w. 353.

Czyszybyeszy (?) m. 18.

Dąbrowica w. 18.

Dąbrowica (Dambrowicza) Dąbrowica, m. 18. 21.

Dąbrówka żona Miecz. L 97—104. 109. 110. 111.

138. 151.

Dąbrówka las 19.

Dąbrówno (Dambrowno) jezioro 32.

Dacya 8. 9. 33.

Dalen, Dalemberg m. 71.

Dalmacya 5. 6. 9. 380.

Damaszek Syryjski 2.

Damazy II. pap. 264. 267.

Damiani Piotr, autor przyt. przez Dług. 204.

Dania (Dacia) 22. 483.

Daszów m. 10. 21.

Dawid król. Węgier, syn Andrz. 344.

Dawid Światosławic ks. Nowogr. 363. 367. 375.

388. 395. 398. 399. 404.

Dawid Hrehorowic 375.

Dawid Wszesławic 405.

Dębno w. 17.

Deszczno jezioro 29.

Dezyderyusz ob. Wiktor UL

Ditivonia ob. Holzacya.

Dłubnia rz. 13. 61.

Dniepr (Boristhenes , Danapris) 10. 21. 22. 23.

24. 33. 43. 172. 291. 302.

Dniestr (Danastris, Therisannis albo Tyras) 10

18. 21. 24. 33. 36. 37.

Dobin m. 70.

Dobre w. 12.

Dobrestańskie ługi 19.

Dobrogniewa, Marya, kr. Pol. żona Kazim. I. 246.

253. 257. 263. 266. 276. 282. 307. 355.

Dobrogost w. 296.

Dobrogost rycerz 349.

Dobrogostów w. 259.

Dobrosław, brat Ś. Woje. 125.

Dobrzyca rz. 18.

Dobrzyń m. 33. 295.

Dobrzyńska ziemia 33. 517.

Dodani syn Jawana 3.

Dołęga herb 495.

Doliwczyki. dom szlachty herbownej 395.

Dolobów w. 19.

Dolsk m. 26.

Domasław syn Mutyny ks. Cz. 431.

Dominice, Błotnik, jezioro 27.

Don (Tanais) 3. 33. 450.

Donin zam. 426. 493.

Donus II. pap. 128. 130

Doryjczykowie 132.

Drahim zam. 18. 27.

Drahomira (Drahomiria) ks. Cz. 96.

Dratow (Drzatow) jezioro 28.

Draussen (Druszen) jezioro 32.

Drawa (Drwa) rz. 18. 27.

Drawsko jezioro 18. 27.

Drdzeń 1. Drezdenko, zam. 369.

Drewlanie (Drewnanie, Drzewianie) 47. 52. 107.

111. 162.

Drewna w. 19.

Drewnia rz. 19.

Drohiczyn m. i zam. 10. 454.

Drochun (Drochum) ra. 19.

Drohobui 396.

Drużyna, dom szlachty herb. 335.

Drwęca rz. 13.

Drwęca w. 13.

Drzewica rz. 14.

Dubeczno (Dubieoko) w. 31.

Dubice jezioro 33.

Dubice m. 33.

Dubin m. 396.

Dubno w. 20.

Duleb 51.

Dulebianie ob. Łuczanie.

Dunaj (Danubius) rz. 5. 6. 23. 430.

Dunajec Czarny, rz. 11.

Dunajeo Biały, rz. 11.

Duryng 61.

Dworce w. 19. 20.

Dworzyska w. 12.

2
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Dyana ob. Dziewanna.

Dyonizy I. bisk. Pozn. 355. 415.

Dypold ks. Czes. 96.

Dypold dworzanin Henr. V. ces. 448.

Dyr 51. 52.

Dytmar (Dethmarus) bisk. Prag. 109. 114.

Dzedzno w. 15.

Dziadowie* w. 17.

Działdow, Soldau, m. 13.

Dziedzilia (Dzydzilelya) bóstwo u Pol. bałwo-

chwal. 39.

Dziergowiec w. 16.

Dzierzaina w. 14. 308.

Dzierzków w. 14.

Dzierżysław, Derstaw, Dzierżek 463.

Dziesna (Dzesza) rz. 18.

Dziewanna bóstwo u Pol. bałwochwal. 39. 100.

Dziewka (Dzewka) góra 36.

Dzików w. pod Karpatami 19.

Dzików w. w ziemi Bełz. 12.

Dziwne w. 10.

Dżwierczno w. 127. 213.

Dźwina zachodnia (Rubo) Daugawa 22.

Dźwina północna (Curuntius?) Turuntes 22. 33.

Edyl ob. Don.

Egejskie morze 5.

Eger ob. Ogrza.

Egipt 2.

Eisenberg (Mons ferreus) m. 137.

Ekembert starosta zam. Donina 459.

Elba ob. Łaba.

Elbląg (Elbing) m. 9. 32. 45.

Eliasz 84.

Elidowie 3.

Eliza (Elita) syn Jawana 3.

Eliza, kraj Negnona 5.

Elizeusz 84.

Emeryk syn Ś. Stef. kr. Węg. 34. 166. 167. 193.

Emilowie 3.

Enetowie 1. Henetowie, ob. Wenetowie.

Engelbert arcyb. Trewir. 356.

Eolczykowie 132.

Epir 9.

Erald kr. Bryt. 297.

Eudoxya żona Miecz, królewica Pol. 358. 406.

Europa 2. 3. 4. 5.

Euxyn ob. Czarne morze.

Eiucyn rz. 5.

Ewika ob. Iwika.

Ezzon Reń. wojew. 123. 148. 150.

Fabian starosta Wyszegr. 448.

Fabianioe ob. Pabianice.

Faeton 82.

Falkemburg m. 18.

Faryzeutzowie 276.

Fazan, brama Metropolitalna (Por letropolii),

dzielnica m. Rzymu 177.

Felsztyn, bagno 19.

Filip bisk. Płocki 395. 418.

Filka w. 11.

Fischhaus (Ffeszhausch) m. 132.

Flandrya 23. 358.

Florencya, Eleparz, przedni. Krak.

Florenoya m. Włoskie 276. 278.

Fordon (Fordan) m. 15.

Formentera (Frumentaria) wyspa, i

Francya 192. 358. 428.

Frank 4.

Frankfurt m. 16. 23.

Frankonia 4.

Frankowie 4. 435.

Friedland m. 16.

Frumentarya ob. Formentera.

Fryderyk ob. Stefan IX.

Fryderyk arcyb. Kol. 489.

Frygia 3.

Fryzya 4.

Fryzowie 70.

Fiirstenwald m. 42.

OK

Gabaltów w. 11.

Gębie w. 13.

Gać (Gacz) jezioro 15.

Gać w. 15.

Gadea ob. Kadys.

Gadytańskie, Hiszpańskie morze 3.

Galatowie (Gallograeci) 3.

Galinda ob. Galindya.

Galindya (Galinda) Golędzińska ziemia 183.

Gałka w. 16.

Gallacya ob. Gallicya.

Gallia, Francya 4.

Gallia Cisalpina, Włochy północne 293.

Gallicya (Gallaecia) 3.

Gallowie 49. 54.

Gallowie Senońscy 3.

Gallus (Martinus Gallious) ob. Marcin Gallus.

Gamfred założyciel zak. Templ. 398.

Gaudenty (bł.) Radzyń, arcyb. Gniezn. 120. 127.

131. 139. 144. 167. 223.

Gdańsk (Gdanum) Gedanum, Dantiscum, m. 3. 9,

15. 23. 45. 485.

Gebeard (Gebehardus) ob. Wiktor II.

Gebhard bisk. Ratysb. 269. 270.

Gebhard arcyb. Mogunc. 301.

Gebhard ob. Łucko.

Gebhard ob. Jaromir bisk. Prag.
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Gedeon bisk. Krak. 44.

Gejza (Yesse, Geysza) ks. Węg. 103 — 106. 117.

127. 128.

Gejza kr. Węgier. 211. 307. 309. 324. 330.

Gejza, syn Beli ślep. 498.

Gelazyutz pap. 445. 475. 478.

Gembice m. 27.

Gepidowie (Jepidowie) 33.

Gerard Ś. 262. 265.

Gerard ob. Mikołaj II.

Gerbert ob. Gilibert.

German Ś. 88. 89.

Germania 4. 7. 22. 23. 24.

Germanowie ob. Niemcy.

Germańskie c. Sarmackie góry 5.

Getowie c. Sarmaci 9.

Gezerich (Geazrzicz, Geszruch), Jeserich-See, Je-

ziorak 13. 32.

Giebułtów w. 353.

Giec (Gethcza) góra 37.

Gielczew, Jelczew, rz. 12.

Giersztany (Gierszany) jezioro 20.

Gilibert, Gerbert, ob. Sylwester II.

Gimel w. 302.

Gizella (Giela) żona Ś. Stef. kr. Węg. 166. 225.

252.

Głda (Gwda) rz. 18.

Gleb ob. Hleb.

Głębokie (Glambokie) Głębowskie jezioro 27.

Głęboka, Głębowsk, w. 27.

Glewice m. 16.

Głogów wielki, m. 44. 409. 437—440. 442.

Głogów mały, m. 44.

Głowna rz. 17.

Głuszyn (Głuchino) m. 44.

Głuszyna m. 16. 26.

Gniew (Mewe) m. 15. 23.

Gniewczyn w. 11.

Gniewomir 427. 432. 435.

Gnieźnieńska dyecezya 260. 339.

Gnieźnieńska ziemia 517.

Gnieźnieńskie arcybiskupstwo 100—102. 110.

Gniezno m. 27. 38. 39. 42. 49. 54. 71. 87. 90. 93.

94. 95. 98. 99. 107. 117. 121. 129. 131. 141.

143—145. 149. 150. 154. 167. 177. 181. 188.

194. 203. 205. 215. 222. 223. 228. 230. 234.

245. 247. 282. 496. 517.

Goczanów w. 296.

Godzieszów w. 12.

Golesz góra 35.

Golesz zam. 12.

Gołumbin w. 295.

Gomer syn Jafeta 3.

Gompo arcyb. Krak. 203. 211.

Goniądz m. 13.

Gopło jezioro 16. 17. 18. 26. 28. 44.

Goplenica rz. 17. 26. 27.

Górka w. 12.

Górki w. 17.

Górzno jezioro 33.

Goslar m. 516.

Gotfryd bisk. Wrocl. 101. 116.

Gotfryd ks. Lotaryngii 261.

Gotfryd ks. Spoletański 290.

Gotowie 4. 5. 25. 33.

Gozdawici, dom szlachty herb. 418.

Gozdnioa w. 12.

Grabią rz. 12. 17.

Grabie jezioro 15.

Grabin (Grabino) zam. 15.

Grachowie Tib. i Caj. Rzymianie 53.

Gradek, Hradek, m. 366.

Grak (Graccus) Grach, ob. Krak.

Gran (Strigonium) Ostrzyhom 39. 364.

Greckie wyznanie 119.

Grecya 3. 5.

Greoy 3. 22. 49. 69. 121. 122. 128. 241. 344.

Grecz zam. 373.

Grobesk (Grobest) m. 295.

Grodek, Grudek, w. na Wołyniu 19.

Grodek, w. na Pomorzu 29.

Grodek, Dawidgrodek, nad Prypecią 21.

Grodek zam. 292.

Gromadne m. 37.

Grotków m. 15.

Grotnik w. 14.

Grudziądz m. 13. 23. 295.

Gruzdów w. 20.

Gryfloi, dom szlachty herb. 458.

Grynfeld m. 32.

Grzegorz V. pap. 117. 126. 142. 152. 158.

Grzegorz VI. wdzierca na stolicą pap. 204. 231.

240. 264.

Grzegorz VII. pap. 279. 327. 328. 329. 336. 339.

340. 346. 349. 356. 358.

Grzegorz antip. 475. 478.

Grzegorz Węgrzyn, zabójca Borysa 163.

Grzegorz syn Jarosława ks. Włodzim. 271. 276.

313.

Grzegorz Wasilkowicz 492.

Grzegorz rycerz Polski 255.

Grzymisław ob. Neklan.

Gula ks. Siedmiogr. 106.

Gurmeńska ziemia 96.

Gusna pan Węgier 264.

Gutland w. i jezioro 15.

Gwaldo legat pap. 408. 409.

Gwibert arcyb. Baweński, potem pap. Klemens II.

328. 349. 357. 358.

Gwido ob. Kalixt II.

Gwiskard ob. Robert Gwiskard.



VIII

Habdank herb szlachecki 443.

Hawel (Habela) rz. 70.

Haf (Hab) odnoga Wisły 9.

Haimo (Heymo) bisk. Wrocł. 478. 490.

Halioz góra 36.

Halicz m. i zam. 18. 42. 487. 510.

Ham ob. Hamburg.

Hamburg (Ham) m. 48.

Hamersztyn (Emerstin) m. 29.

Hannibal wódz. Kartag. 132. 445.

Hanusborg jezioro 32.

Hanuaborg m. 32.

Hatło arcyb. Gnieźn. 107.

Hebrajski język 2.

Helena ob. Olha.

Helena żona Beli ślep. 498.

Henryk Lew ks. Sas. 70.

Henryk, brat Ottona L 153.

Henryk II. ces. 153. 158. 182. 203. 204.

Henryk III. ces. 240. 243. 244. 248. 249. 251. 261.

262. 264. 266. 268—274. 278. 279.

Henryk IV. ces. 279. 285. 290. 293. 294. 298. 301.

305. 306. 324. 328. 329. 330. 339. 341. 349.

355. 356. 358. 393. 415. 428.

Henryk V. ces. 393. 401. 411. 415. 426. 428. 429.

433. 437. 441. 442—446. 448. 452. 466. 473.

478. 481. 489.

Henryk syn Boi. Krzyw. ks. Sandom. 500. 517.

Henryk ks. Belg. 428.

Henryk syn Światopełka ks. Czesk. 441.

Henryk kr. Duński 484.

Henryk ks. Saski i Bawar. 516.

Hercyńskie lasy (Silva magna) 7. 23. 288. 414.

430. 448. 461.

Herenfryd ob. Ezzon.

Heresburg zam. 108.

Herkules 172.

Heriberł arcyb. Koloński 153.

Herman ks. Lotaryngii 341.

Herman bisk. Prag. 412. 448.

Herzberg m. 16.

Hesperya, Hesperia ultima, Hiszpania 4.

Hestywik ks. Czeski 96.

Heymon ob. Haimo.

Hieronim Ś. 275.

Hieronim bisk. Wrocl. 272. 282. 289.

Hildebrand ob. Grzegorz VII.

Hippolit arcyb. Gnieźn. 168. 203. 206.

Hispan 4.

Hiszpania 4. 192. 358.

Hiszpanie 4. 40.. 49.

Hleb L Gleb, syn Włodzim. ks. Kusi 112. 162. 163

169. 332.

Hleb Światosławic, ks. Nowogr. 311,

Holendry 70.

Hołowno w. 20.

Holzacya (Oitivonia) Holstein 71.

Honoryusz II. pap. 489. 492.

Horodec zam. 388.

Horyń (Orinya) rz. 21.

Hrabienie w. 47.

Hradeo m. 465.

Hrubieszów m. 43.

Huczew, Hucząwa, rz. 19.

Hugo założyciel zak. Templ. 398.

Hui rz. 6.

Hunnowie 4. 5. 24. 103.. 104.

Huska Połonina, równina u źródła Sanu 11.

Jabłonkowa m. 15.

Jacynł (Jaoincłus) bisk. Lubuski 101.

Jadźwingowie, Jaćwież 253—256. 266. 453.

Jafeł 2. 3. 5. 6. 197. .

Jakób z Zbilutowic szlachcic pol. 308.

Jakób I. arcyb. Gnieźn. 472. 490. 491.

Jakuj ks. Waragów 182.

Jan, wnuk Jafeta 6.

Jan Ś. Męcz. 85.

Jan XII. pap. 85. 92. 94. 110. 115. 116.

Jan XIII. pap. 94. 99. 102. 106. 107 118. 122.

Jan XIV. pap. 127. 142.

Jan XV. pap. 142.

Jan XVI. pap. 142. 152.

Jan XVII. pap. 158. 164. 196.

Jan XVIII. pap. 149. 174. 177.

Jan XIX. pap. 177. 180.

Jan XX. pap. 180. 204. 216.

Jan bisk. Wrocł. 289. 310.

Jan bisk. Ołom. 356.

Jan ob. Gelazyusz II.

Jan ob. Grzegorz VI.

Jan tow. Ś. Woje. 133.

Jan pustelnik 159. 160. 164. 224.

Jan cesarz Grecki 122. .

Jan ślepy Luiemb. 57.

Jan Zacharzyc, wódz Światopełka ks. Kijów. 415.

Jan Czysty (Czystes) Czech 441.

Jan z Jakuszowic 308.

Jangrot w. 13.

Jankowa w. 17.

Janowioe w. 14.

Janowmłyn m. 18.

Janus Węgrzyn 265.

Jarojewiszcze, Jaroceńskie bagna 19.

Jaromir syn Brzetysł. ks. Czesk. 277. 287—290.

Jaromir bisk. Prag. 299. 300. 301. 312. 356. 363.

Jaromir syn Boi. ks. Czesk. 156. 157. 168. 206.

219.

Jaropełk syn Światoslawa ks. Drewl. 107. 111.
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Jaropełk syn Zasława, ks. Wyszegr. 320. 325. 331.

Jaropełk syn Wszewołoda, ks. Turów. 326.

Jaropełk syn Włodzimierza, ks. Pcreasł. i Kijów.

489. 495. 502. 506. 507. 508. 509. 511. 518.

Jarosław jedynowładca Kusi 124. 162. 169—174.

178. 179. 182. 188. 189. 205. 213. 214. 227.

241. 247. 250. 271. 347.

Jarosław syn Światopełka ks. Włodz. 377. 450.

453. 471. 472. 473. 479. 482.

Jarosław Jaropełczyc 398. 399. 427.

Jarosław arcyb. Gnieźn. 44.

Jasiel rz. 12.

Jasiołda (Jaszolda) rz. 21.

Jaskitarg albo Filistyński targ, m. 19.

Jasło m. 12.

Jasnoch (Lucidus) bisk. Kruszw. 101. 127.

Jastrzębiec przydomek 289.

Jawan syn Jafeta 3.

Jawornik góra 36.

Jawryn (Javarinum) Raab, m. 262. 270.

Jaxa syn Leszka III. 70. 71.

Jaxa (Jacza) książę Serb. 178.

Iber, Ebro rz. 4.

Iberowie, ob. Hiszpanie.

Idzi, bisk. Tuskul. legat pap. 102.

Idzi Ś. 349. 352. 419. 494.

Jedlna w. 27.

Jedlno jezioro 27.

Jędrzej bisk. Kruszw. 278. 344. 356.

Jędrzej ryc. Boi. II. 296. 349.

Jędrzejowski klasztor Cyster. 470.

Jeleń jezioro 27.

Jelowioz 163.

Jemielno (Jemlolno) w. 17.

Jeroboam kr. Izrael. 275.

Jerozolimski zakon Ś. Jana 479.

Jerzmanowice w. 13.

Jesionów w. 20.

Jesse (Yesza) 39.

Jezabel zona Achaba 79.

Jeziora rz. 15.

Jeziorak ob. Gezericb.

Ihor (lior) Igor 52.

Iława, Deutsch Eylau, m. 32.

Illirya 5.

Ilow (Gilów) Iłów, m. 70. 71.

Iłia (Iszlscha) rz. 14.

Imisław ob. Haimo.

Inflanty (Livonia) 10.

Ingewonowie 23.

Innocenty II. pap. 508. 516.

Jończykowie 3. 132.

Jońskie morze 3. 5.

Jordan bisk. Pozn. 101. 152.

Jowisz ob. Jesse.

Irlandya (Hibernia) 3.

Ister ob. Dunaj.

Istrya 6. 9. 357.

Istula 1. Vistula, ob Wisła.

Istwarta albo Liczwarta, rz. 17.

Isycyon 4.

Kalia ob. Włochy.

Kałowie 5. 69.

Klar wódz Połowców 362.

Judyta żona Boi. Chr. 117. 121. 181. 185—188.

Judyta ks. Czeska 277. 291.

Judyta żona Wład. Herm. 347. 349. 350. 352. 353.

357. 381.

Judyta żona Stef. ks. Węgier. 429. 464. 499.

Julian bisk. Kamień. 101.

Julianna, żona Witolda ks. Lit. 37.

Iwan Wasilkowicz 492.

Iwika (Ewika) wyspa 3.

Iwanko Zacharzyc, wódz Światopełka ks. Kijów.

415.

Iwanowo zam. 71.

Izaak, tow. Ś. Woje. 133.

Izaak pustelnik 159. 160. 164. 224.

Iza sław syn Jarosława ks. Rusi 183.

Izasław (Yszeslaus) syn Włodzimierza ks. Rusi

112. 124. 162. 302. 367.

Izasław Światosławicz 500.

Izdbica (Gystbicza) Izbica, m. 28. 485.

Kadyx (Gades, Gadis) 3.

Kalabrowie 3.

Kalabrya 117. 122.

Kaliska ziemia 517.

Kalisz m. 44. 45. 517.

Kalixt II. pap. 478. 489.

Kamień w. w Mazow. 15.

Kamień w. na Litwie 20.

Kamień m. 42. 417.

Kamieniec w. 15.

Kamieniec, dawniej Bardo, zam. 386. 395.

Kamieniec Podolski, m. 18. 42.

Kamieniec Mazowiecki, Kamieńczyk, m. 19.

Kamieńska dyecezya 260.

Kamieńskie biskupstwo 101. 102.

Kamionna, Kamionka 1. Kamienna rzeka 14.

Kamionna rz. na Pomorzu 15.

Kandul bisk. Parmy 290.

Kapa w. 26.

Kappadocyanie 4.

Karniola, Kraina, ob. Dalmacya.

Karol ob. Kazimierz I.

Karol W. ces. 39. 69. 82.

Karpaty ob. Alpy Sarmackie.

Karpetyn góra 33.

Kartuzya klasztor mnichów t. n. 358.

3



X

Kartuzy zak. 324. 357.

Karwów w. 418.

Karyntya 5. 9. 341.

Kaspijskie morze 33.

Kassiopea (Gasapia ?) 443.

Kaszuby 5. 48. 70. 71. 88. 90. 91. 180. 209.

Kały (Kathi) w. 17.

Katzbach (Kaczbach) rz. 16.

Kauffung (Koffun) m. 16.

Kazimierz syn Leszka III. 69. 71.

Kazimierz I. kr. Pol. 185. 197. 205. 215-220. 225.

232—282. 303. 345.

Kazimierz kr. Pol. zwany Wielkim 26. 41. 44.

Kazimierz, syn Boi. Krzyw, (zmarły r. 1131) 480.

497.

Kazimierz syn Boi. Krzyw. (ur. r. 1138) 515. 517.

Kazimierz m. w \fielkopol. 159. 224.

Kazimierz m. przedmieście Krak. 41.

Kazimierza mała (Kazimierza minor) 308.

Kazogi (Koschoys) 182.

Kcynia w. 353.

Kiejdany (Kyedany) ra. 20.

Kielce m. 44.

Kij (Kig) założyciel Kijowa 43. 51.

Kijów m. i zam. 19. 20. 23. 24. 43. 52. 107. 111.

124. 137. 162. 163. 169. 171—173. 178. 182.

213. 214. 271. 284. 285. 291. 303—305. 310.

313. 319. 320. 348. 351. 366. 367. 375. 404.

416. 453. 482. 500.

Kijowskie księstwo 107. 162. 163. 169. 178. 182.

310. 348. 388.

Kirlaba góra 19.

Kitani wódz Połowców 362.

Klemens II. pap. 240. 241. 264. 349.

Klemens ob. Gwibert.

Klemens I. bisk. Smogorzow. 165. 203. 207.

Kłocko (Kloczsko) Kłodzko m. 154. 461. 514.

Kłodawa m. 28. 353.

Kłodnioa rz. 16.

Kluniak, Cluni, opactwo Bened. 226. 227. 235. 241.

242. 258. 263. 267. 274. 283. 478.

Kłuszów w. 19.

Koblenz (Confluentia) Coblenz 515.

Kobryń góra 36.

Kocawa rz. 16.

Koohan Czech 155. 219.

Kooieł ks. Słow. 90.

Kodrąb' w. 17.

Kojata Czech z rodu Ursowiczów 386.

Kołczow (Kolthow) w. 10.

Kolno w. 16.

Kołaczyce m. 35.

Kołobrzeg (Cholberk) Colberg, m. 409. 417.

Koloman król Węgierski 377. 378. 380. 426. 428.

430. 431. 433. 464.

Kolonia m. 243. 428.

Kotoński arcybiskup, elektor 158.

Kolpite jezioro 12.

Konary w. 470.

Kończyce (Kanzirz) w. 11.

Koniusza góra (Equirea) 35.

Konrad ces. 204. 240. 243.

Konrad, syn Brzetysł. ks. Czesk. 277. 287. 290.

Konrad ks. Moraw. 294. 299. 346. 347. 365. 372.

411.

Konrad syn Henr. ces. 401.

Konrad II. ces. 492. 515.

Konstantyn ces. Grecki 119. 121.

Konstantynopol m. 3. 52. 128. 241.

Kopaina w. 17.

Kopcowice w. 13.

Kopielow m. 10.

Kopilów w. 21.

Kopki w. 12.

Koprzywnica rz. 14. 17.

Korabioi, dom szlachty herb. 490.

Korczyn ob. Nowe miasto.

Korew, Chorew 1. Choryw 51.

Korewica, Chorewica, zam. 51.

Koronowo, Byszow, m. 15.

Korsyka wyspa 3.

Komun (Korschun) zam. 121. 122.

Kościerzyn, Kościerz, teraz Behrcnd 15. 29.

Kosmas bisk. Prag. 364.

Kossow (Kossowo) 295.

Kostrzyn rz. 10. 19.

Kostrzyn m. 16.

Koszaryna, wódz Światopełka ks. Kijów. 415.

Koszohorcy (Koschohori) 179.

Koszyce m. 13.

Kotra rz. 20.

Kowal m. 28.

Kowalewo m. 32.

Kowno m. 20.

Kozarowie 1. Chozarowie 102. 182.

Kozielsko w. 47.

Koziorowa rz. 36.

Koźle m. i zam. 16. 418. 419.

Koźlin m. 417.

Kozłów w. 15.

Koźmin, Kuźmin 21. 26.

Koźmin wielki m. 16.

Krąg (Krag) jezioro 29.

Krak (Graccus) 41. 53—56. 61.

Krak, syn Kraka I. 57.

Kraków m. 9. 13. 23. 41. 54. 65. 71. 129. 204. 205.

247. 257. 263. 291. 298. 300. 308. 353. 358.

388. 392. 480. 486. 517.

Krakowska ziemia 14. 517.

Krakowska dyecezya 260.

Krakowskie arcybisk. potem biskupstwo 100—W2.

110. 118. 285. 286. 326.
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Krampnioa rz. 18.

Krampsko, Kramsko, jezioro na Pomorzu 15. 18.

29.

Krampsko, jezioro w Wiel. Pol. 27.

Krasnystaw m. 12.

Krasocin w. 14.

Krempa rz. 14.

Krescenty patryc. Rzym. 142. 152. 153.

Kreta, Eandya 3.

Krewo m. i zam. 21.

Kroaci 1. Chorwaci 24.

Kroacya (Karwacya) 1. Chorwacya 5. 6. 9. 24. 38.

136. 380.

Krobia m. 353.

Kromnow w. 295.

Kromorów m. 10.

Krosno m. 16.

Kroie (Krosy) 20.

Kruszwica m. 42. 72. 73. 81—85. 101.; 385. 406.

454.

Kruszwicka dyecezya, ob. Włocławska.

Kruszwickie biskupstwo, ob. Włocławskie.

Krynice jezioro 34.

Krystyn towarzysz Ś. Woje. 133.

Krystyn pustelnik 159. 160. 164. 224.

Krystyna żona Mścisława rycerza 314.

Krystyna żona Władysława ks. Pol. 447. 479.

495.

Krywe kapłan u pogan Litwinów 131. 133.

Krzczonów w. 12.

Krzczyn m. 14.

Krzemianka rz. 31.

Krzemieniec góra 36.

Krzemno jezioro 31.

Krzeszów m. 12.

Krzewiąta (Krzewiantha) jezioro 28.

Krzywokład zam. 448.

Krzywosad, nadawca klaszt. Sieciech. 178.

Krzyżacy 26. 32. 37. 184. 358.

Książ (Xansch) m. 503.

Książnice (Xangnicze) w. 353.

Kuczuwna w. 11.

Kuczyn m. 70.

Kujawy 15. 17. 205. 388. 517.

Kuno (Cuno) 204.

Kunowie 343. 357.

Kupran 378.

Kurcyusz obyw. Rzym. 128.

Kurza góra w. 26.

Kurzelów m. 44.

Kustek naczelnik Kunów 343. 357.

Kuimin ob. Koźmin.

Kuźmińskie bagna 18.

Kwidzyn, Marienwerder, m. 13. 20.

Kwieciszówka rz. 17.

Kwisza (Qwyssa) rz. 16.

Lacyum 3.

Lada bóstwo u Pol. bałwochw. 39.

Lambert ob. Honoryusz.

Lambert syn Beli ks. Węgier. 307. 309.

Lambert arcyb. Krak. 128. 134. 135. 147. 181.

Lambert Zula, arcyb. Krak. 286. 301. 308. 326.

Lambert herbu Habdank, biskup Krak. 346. 349

350. 352. 359. 400.

Lamech ojciec Noego 4.

Landsberg m. 18.

Lasota góra (mons Lyasszotinus) 54.

Laszko 163.

Laszkcwice w. 17.

Latynowie 3. 4. 5.

Leba, Łebsko, jezioro 15. 29.

Leba rz. 15. 29.

Lec (Lyecz) Lótzen, m. 32.

Leoh głowa Lechitów c. Polaków 6. 7. 22. 24. 38.

39. 42. 49.

Leoh syn Kraka 57. 58.

Lech syn Popiela II. 75.

Lechia 23. 39.

Lechici c. Polacy 22. 23. 24. 38. 48.

Lednioa jezioro 25. 26. 27.

Leman rz. 4.

Leon I. pap. 25.

Leon VIII. pap. 94. 99. 115. 116. 118. 228.

Leon IX. pap. 267. 272. 273. 274.

Leon I. ces. 25.

Leonard I. bisk. Wrocł. 219.

Leopold Ś. 204.

Leopold margr. Austr. 346. 411.

Leszczyc albo Bróg, herb, 478.

Leszczyny w. 15.

Leszek (Lestko) albo Przemysław, ks. Polski, ob.

Przemyśl.

Leszek zdrajca 66. 67.

Leszek II. ks. Pol. 67. 68. 69.

Leszek III. ks. Pol. 69. 70. 71.

Leszek syn Ziemowita 91.

Leszkowie, potomkowie Lecha 64.

Letyczów w. 12.

Leukaristus (?) m. 45.

Leutold kB. Czeski 481.

Lew ks. Rusi 37.

Lewenta syn Wład. Łys. 211. 225. 264. 265. 26C.

Lgota w. 17.

Lgów w. 17.

Libed 51.

Libicz (Lybicz) m. 125. 126.

Libusza córka Kraka 56. 57.

Licowno w. 12.

Liczwarta ob. Istwarta.

Lidynia rz. 13.
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XIII

Magnus star. Wrocł. 382—384. 451. 454.

Magnuszew (Magnuszewo) w. 13.

Magog syn Jafeta 3. 4.

Magtyda 117.

Mahometańskie wyznanie 119.

Majorka wyspa 3.

Maldesee (Matdesze) jezioro 32.

Malechow m. 70.

Małgorzata z Zebocina 322.

Malpadew, Malapane, rz. 15.

Maniak wódz Potowców 367.

Marceli! I. bisk. Włocł. c. Kruszw. 182. 203. 213.

Marcelli bisk. Pozn. 266. 296.

Marcin Gallus, kronikarz 39. 69.

Marcin, nadawca klaszt. Sieciech. 178.

Marcin III. pap. 106. 108.

Marcin I. arcyb. Gniezn. 371. 386. 388. 392. 401.

424. 425. 472.

Marcin bisk. Płocki 163. 196.

Marcin I. bisk. Pozn. 491.

Marcyalis (Martialis) bisk. Płocki 115. 163.

Marek bisk. Płocki 298. 356.

Marienwerder, Mariana insula, ob. Kwidzyn.

Marlowo m. 71.

Marowice w. 470.

Mars ob. Łada.

Marya ob. Dobrogniewa.

Marya żona Piotra z Danii 484.

Marzana bóstwo u Pol. bałwochw. 39. 100.

Masaka ob. Cezarea.

Masław przywł. Mazowsza 221. 232. 249. 250. 251.

253. 266.

Massogeci ob. Scytowie.

Mateusz towarzysz Ś. Woje. 133.

Mateusz pustelnik 159. 160. 164. 224.

Matylda żona Rudolfa ks. Niem. 279.

Matylda Rzymianka 290. 312.

Matylda żona Henr. V. ces. 466.

Maur bisk. Krak. 445. 470.

Maurycy 8. 149.

Maurycy I. bisk. Włocł. 127. 182.

Mazowszanle 1. Mazury 37. 250. 452.

Mazowsze, wprzódy ziemia Płocka, 85. 205. 221.

227. 232. 249. 251. 253. 256. 388. 391. 402.

423. 430. 451. 454. 517.

Mechtylda siostra Ottona III. ces. 148.

Medowie 3. 49.

Medya 3.

Melno jezioro 32.

Memel, Kłajpeda, m. 10.

Menard bisk. Prag. 497.

Mengasius opat Mogilnicki 296.

Meotyckie jezioro 3.

Merecz m. 20.

Merecz, Mereczanka, rz. 20.

Metodyusz Ś. 90. 96.

Meydburg ob. Magdeburg.

Mezya (Messia) 22.

Mezyanie 22.

Metanastes ob. Wołochy.

Michał ces. Grecki 90.

Michał stryj Ś. Stef. kr. Węg. 225.

Michał założyciel kl. Benedykt, w Lubinie 459.

Mieohow w. 470.

Mieczniki w. 20.

Mieczysław I. (Mieszko) ks. Pol. 42. 92 — 95.

97—139. 196. 198. 273..

Mieczysław II. król Pol. 121. 148. 150. 157. 181..

185. 194. 197. 199. 201. 203—214. 217. 280

Mieczysław, syn Kazim. I. 263. 296.

Mieczysław syn Boi. II. 301. 342. 348. 357. 360.

363. 406.

Mieczysław Stary kr. Pol. 497. 517.

Mieczysław Jarosławowicz ks. Sraol. 276.

Miedniki 1. Wornie, m. 43.

Miodniki, KrożęU rz. 20. 43.

Międzyborze, Meydburg, ob. Magdeburg.

Międzyrzecz m. i zam. 17. 379.

Mieszek (Mieszko) ob. Mieczysław.

Mikel, Mikołaj, ks. Słow. 210.

Mikelburg (Magnopolis), Nicolsburg 1. Niklasburg,

Lubow m. 70. 71. 210.

Miklon ob. Mikelburg 71.

Mikołaj II. pap. 280. 290.

Mikołaj z Mikołajowa, szlachcic pol. 308.

Mikołaj z Zębocina 322.

Mikołaj archid. Gnieźn. 424.

Mińsk m. 291.

Miński las 13.

Minorka wyspa 3.

Miśnia (Myszna) 47. 70.

Miśniacy 435.

Mitylena, Metelino 3.

Mizya, ob. Mezya.

Młada ks. Czeska 103. 110.

Mlecka rz. 11.

Młyny w. 14.

Mnata ks. Czeski 61.

Mnichów w. 17.

Mogiła w. i klasztor CyBter. 13.

Mogiła grobowiec Wandy 61.

Mogilnicki klasztor 295. 296. 406.

Mogilno m. 295. •

Moguncki arcyb. elektor 158.

Moguncya m. 328. 355. 415. 466. 489.

Mohilno ra. 20.

Mokowo jezioro 33.

Mołdawa rz. 19.

Momaur 4.

Moniaozowice w. 17.

4
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Morawa 1. Morawy 5. 7. 8. 157. 158. 195. 208.

287. 299. 346. 365. 373. 406—408. 431. 471.

481. 490.

Morawa rz. 6. 7.

Morawcy, Morawianie 63. 68. 208. 209. 224. 346.

373. 407. 422.

Morawica rz. 14. 16.

Morze północne, ob. Bałtyckie.

Morzysława w. 17. 26.

Moakorzów w. 14.

Moaoch syn Jafeta 3. 4.

Moszczenica rz. 15.

Mottawa rz. 15.

Moza rz. 428.

Mruków, góra 36.

Mśoisław syn Zastawa ks. Kijów. 285. 304. 305.

Micisław Włodzimierzowic 112. 162. 182. 205.

213. 363. 367. 489. 492. 495.

Mścisław syn Światopełka ks. Kijów. 377.

Miicisław ks. Nowogr. 427.

Mścisława ks. Buska 173.

Mszanne (Mszanę) jezioro 30.

Mszczuj z Jakuszowic 308.

Mtawa, Mątawa rz. 15.

Mtawsko, Mątawsko, jezioro 15.

Muchawiec rz. 19. 30.

Muksza jezioro 29.

Mulda ob. Wełtawa.

Munuczkowice w. 21.

Muromosz 367.

Muronie 162.

Musur (Muszur) m. 309.

Mutyna Czech 398. 400. 430.

Mutyna m. w Czechach 400.

Nadelbiańey ob. Nadłabańcy.

Nadłabańcy 208. 209.

Nadrawia (Nadrowa) 183.

Nadrowa ob. Nadrawia.

Nadrybie jezioro 28.

Nakiel rz. 369.

Nakło (Nakel) zam. 370. 454—458. 472. 474. 476.

Nałęcz herb. 283.

Nalihin w. 259.

Napstyr w. 259.

Narew' rz. 10. 12. 13. 44.

Nasielsk m. 295.

Natangia (Nawktaga) 183.

Nawktaga ob. Natangia.

Nawoź w. 12.

Nawrotnik rycerz, pol. 487.

Negno 4. 5.

Neklan (Neklam) albo Grzymisław, kr. Czeski 61.

96.

Nemrod olbrzym 2.

Neustift (Novae cellae) 16.

Nicko góra 37.

Nida rz. 14. 26. 44. 507.

Nidborze (Nidborg) Neidenbarg 13.

Nidzica (Niedzica) rz. 14. 44.

Nielisz w. 12.

Niemcy (Germania, Alemania, Theutonia) 5. 49.

68. 70. 90. 148. 411. 428. 439. 440. 444.

Niemcy (Germanowie, Alemanowie, Teutono-

wie) 4. 23. 32. 33. 270. 297. 374. 492.

Niemcza rz. 291.

Niemen (Cronis) Chronus, Meinel, rz. 10. 20. 21.

22. 24. 183.

Niemiecka Ostrawa, m. 16.

Niewiara (Niewier) w. 30.

Niewiaza (Nyewyasza) rz. 20.

Niewieniszany, m. 20.

Niewszastow, w. 17.

Niezamyśl, Zaniemyśl, jezioro 26.

Niezamyśl, Zaniemyśl, m. 26.

Nija (Nya) 39.

Niklot 70.

Nimisław 61.

Niniwa m. starożytne 2.

Nir (Nyr) Ner, rz. 17.

Nirzeo rz. 17.

Nissa (Nyssa) Niża m. 44.

Nissa 1. Neissa rz. z ujściem pod Surgostem 15.

386.

Nissa rz. z ujściem pod Wilkoszynem 16.

Nissa rz. z ujściem pod w. Szydłami 16.

Nobiel (Nobel) jezioro 31.

Nobliny jezioro 18. 27.

Nochowa w. 47.

Noe 4.

Nogat 9.

Norbert 8. 479.

Nordmanowie, Normannowie, 273. 278. 358.

Norwegia 5. 22.

Noteć (Nothesz) rz. 10. 16. 17. 18. 28.

Noteć (Nothesz) m. 16. 18. 26.

Nowe, Neuenburg, m. 15.

Nowe miasto nad Wkrą 13.

Nowe miasto Korczyn 14. 25.

Nowodwór m. 12. 13.

Nowogród m. 24. 33. 52. 162. 179. 367.

Nowogrodzania 163. 172.

Nowogrodzkie księstwo 107. 162. 179. 363.

Nowosiedlce w. 21.

Nowytarg w. 259.

Nowy Raoiai (Nowe Radzim?) 295.

Nubia 2.

Nur (Nurzec) rz. 19.

Nyszkin 52.



XV

Obidowa góra 11.

Obnig klasztor 16.

Oborniki m. i łam. 18.

Obotryci 70.

Obra rz. z ujściem do Warty 16. 25.

Obra rz. z ujściem do Odry 17.

Obra w. 16.

Oddo ob. Urban IX

Oddon syn Leszka III. 70. 71.

Odmuchow m. 44.

Odoacer 24. 25.

Odolan 296. 349.

Odra-(Guttalus) rz. 10. 15. 16. 17. 21. 23. 33. 42.

44. 259. 418. 437.

Odra m. 10.

Odrowąż w. 14.

Ogrodziniec m. 13.

Ogrza, Ohra (Egra) Eger, rz. 6. 7.

Ohra ob. Ogrza.

Okald 51. 52.

Okka rz. 51.

Oktawian ob. Jan XII.

Oktawian bisk. Chełmski 101.

Okunin jezioro 31.

Oława rz. 16.

Olbiasz jezioro 31.

Olbraohcice m. 16.

Oldrzych (Udalryk) syn Boi. ks. Czesk. 156. 158.

168. 206. 219.

Oldrzych syn Konrada ks. Czesk. 400.

Oleh (Holeh) Aleiy syn Światosława 107. 111.

Oleh 1. Alexy ks. Czerń, i Pereasł. 325. 354. 362.

366. 367. 375. 388. 395. 398. 399. 404. 427.

Olesko m. z zam. 10. 18. 20. 21.

Olesno (Oleszna) m. 16.

Olha, Olga, potem Helena 52. 107. 119.

Olha rz. 178. 284.

Olkusz (llkusz) m. 36.

Ołobok w. i klasztor 16.

Ołobok (Ołobog) rz. 17.

Ofomunieo m. 365. 465.

Ołomuniecka ziemia 465.

Ołomunieckie biskupstwo 312. 356. 364.

Olsen (Olszen) rz. 469.

Olsza rz. 15.

Olta rz. 450.

Omulew (Omolew) rz. 13.

Opatów m. 34. 44. 490.

Opatowiec m. 11.

Opawioa rz. 16.

Opole m. 44.

Orest 25.

Orla rz. 16.

Orle (Orlye) jezioro 28.

Orle (Orlye) w. 15. 16.

Orsza ra. i zam. 21.

Orsza rz. 21.

Orzyc (Orzic) Orszyca, rz. 13.

Orzechów jezioro 31.

Orzechowiec jezioro 30.

Orzechowo jezioro 30.

Orzek w. 11.

Osieczno, Osieczna, m. 26.

Osieczno jezioro 29.

Osiek zam. 29.

Osielsk (Oszelzch) 295.

Oskald ob. Okald.

Ośla głowa, godło herbowe 308.

Osobita góra 36.

Osobity strumień 36.

Ossa L Mokra, rz. 13. 131. 132. 183. 184. 292.

303.

Osserich ob. Popiel.

Ossobłoga rz. 15. 44.

Osterode m. 32.

Ostrawica rz. 16.

Ostróg m. 398.

Ostrołęka m. 13.

Ostrów w. w Mazowieckiem 14.

Ostrów w. w ziemi Chełmskiej 31.

Ostrowie jezioro 30.

Ostrowite jezioro 29.

Ostrzeszów m. 16.

Ostrzyhom 1. Ostryhom' m. ob. Gran.

Ostwysz, Uściwierz, jezioro 28.

Osuchów w. 14. 15.

Oświęcim m. 11. 13. 36.

Otard ks. Saski 248. 249.

Otto I. ces. 85. 92. 96. 107. 108. 110. 112. 115.

116. 118.

Otto II. ces. 107. 109. 116. 117. 122. 123. 142.

Otto III. ces. 117. 123. 130. 142—150. 152. 153.

154. 173. 203.

Otto syn Kazim. L kr. Pol. 267.

Otto syn Brzetysł. ks. Czesk. 277. 287. 290.

Otto ks. Moraw 299. 324. 346. 347. 365.

Otto syn Ottona ks. Moraw. 365. 481. 490.

Otto brat Świętopełka ks. Cz. 426. 442. 447. 448.

Otropol m. 351.

Owon ob. Aba.

Pabianice, dawniej Kropie 1. Chropi, w. 353.

Padniew w. 296.

Paflagończycy 3.

Paflagonia 3.

Paklica, Paklicz, rz. 17.

Pakość m. 17. 18. 27. 28.

Pałowice w. 16.
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Pakosław w. 14. 16.

Pałuki, część północna Wielk. Pol. między n.

Wełną i Notecią 18. 47.

Pannon ia, Pannonowie, ob. Węgry.

Pannonskie góry, ob. Alpy Węgierskie.

Parczow (Parcov) m. 12. 27.

Parciowioe m. 16.

Parkanie w. 278.

Partenopolis ob. Magdeburg.

Partecino (Partheczino) jezioro 32.

Parusza w. 14.

Paschalis bisk. Płocki 249. 295. 298.

Paryż m. 218.

Paschalis II. pap. 398. 404. 411. 452. 475.

Paulin bisk. Pozn. 192. 203. 216.

Paulin I. bisk. Kruszw. 389. 450.

Paweł Ś. Męcz. 85.

Paweł rycerz 296. 349.

Pawłowice w. 14.

Pczowo jezioro 27.

Pczyna ob. Psyna.

Pella 3.

Pełczyska góra 3. 36.

Pereasław ra. i zam. 136. 271. 328. 348. 375. 518.

Persowie 49.

Petrona ob. Wraka.

Piana w. 10.

Piaseczno jezioro na Pomorzu 29.

Piaseczno, Piaseczne, jezioro w ziemi Chełmskiej,

31.

Piast ks. Pol. 83—89.

Pięciokoscioł (Quinque Ecclesiae) Funfkirchen

310. *

Pieczora w. 18.

Pieczyngowie (Pieczynyegi) 106. 107. 108. 136.

137. 162. 170. 174. 178. 213. 303.

Pietrzykowo w. 17.

Pilca, Pilica, rz. 14.

Pilczyoa rz. 14.

Pilica m,. z zam. 14.

Pilzno m. 448.

Pińsk m. 20. 21.

Piorun, Perun, bóstwo u Pol. bałw. i Rusi 112.

124.

Piotr 1. Piotrek, rycerz wskrzeszony przez Ś. Sta

nisława 315—317. 337. 338.

Piotr kan. Krak. 350.

Piotr arcyb. Gnieźn. 282. 289. 325. 339. 371.

PioV bisk. Wrocł. 310. 366.

Piotr kr. Węgier. 225. 251. 252. 261. 262. 264-

266. 269. 270. 285.

Piotr z Danii (Petrus Dacus) 37. 484—486. 501.

Piotr starosta Rzym. 122.

Piotr ks. Bułgar. 128.

Piotr z Zbilutowic 308.

Piotr ob. Anaklet.

Piotr proboszcz Belgr. 501.

Piotr Włoszczowicz 503. 506. 507.

Piotrawin w. 315—318.

Pirenejskie góry 4.

Pis (Pisz) Pissa, rz. 12.

Pis (Pisz) jezioro 12.

Pis (Pisz) zam. 12.

Pkanów w. 353.

Placentyn ob. Jan XVI.

Pleozemin bród 18.

Plisk rz. 16.

Płocice jezioro 31.

Płock m. z zam. 23. 42. 295. 392. 397. 401.

517.

Płooka dyecezya 260.

Płocka ziemia, ob. Mazowsze.

Płockie biskupstwo 101. 102.

Płoczanie (Mazury) 250.

Płoną rz. 13.

Płońsk m. 13. 295.

Plunen, Plauen (?) m. 70.

Pluto ob. Nija.

Pobiedziska m. 17. 26.

Pobóg (Pobodze) przydomek 228.

Podgorzyoe w. 17.

Podhorzyce W- 19.

Podkowa z krzyżem, herb 335.

Podole 51.'

Pogeza ob. Pogezania.

Pogezania (Pogeza) Hoherland 183.

Pogoda bóstwo u Pol. bałwochw. 39.

Pogonią w. 14.

Pohost w. 20.

Pola m. 344.

Polabowie 70.

Polacy (Polanie) 8. 24. 38. 39. 40. 42. 45. 49. 62.

63. 69. 113. 183. 195.

Polanie ob. Polacy.

Połaniec m. 14.

Poląpa w. 31.

Polikbów w. 19.

Polmo, Pulmo, jezioro 31.

Polmo, Pulmo, w. 31.

Połook m. i zam. 21. 22. 162. 179. 291. 304. 305.

Połockie księstwo 21. 162.

Połoczanie 179. 232.

Połota rz. 21.

Połowcy 136. 174. 281. 284. 325. 328. 344. 350.

351. 354. 362. 366. 367. 369. 376—378. 404.

405. 415. 427. 450. 451. 489. 518.

Polska 5. 7. 8. 21. 22. 24. 37. 45. 70. 82. 83. 129.

134. 148. 151. 183. 339. 343. 356.

Połtew, Pełtew, rz. 19.

Polwica w. 26.

Pomorzanie 5. 33. 48. 90. 91. 210. 211. 364. 365.

368-371. 372. 379. 385. 387. 394. 397. 404.



409. 410. 412—415. 419. 422. 424. 425. 431.

433. 451. 454—458. 473. 474. 476. 477.

Pomorze 15. 29. 48. 71. 88. 180. 211. 292. 370.

372. 388. 409. 410. 412—415. 416. 454. 476.

509. 517.

Pompejus 131.

Pontianut wódz Niem. 294.

Popiel (Pompilius) ks. Pol. 69—73.

Popiel II. ks. Pol. 73—82. 181. 428.

Popiel, syn Popiela II. 75.

Popo ob. Damazy II.

Poppo arcyb. Krak. 181. 194.

Poprad (Poprod) rz. 11.

Por rz. 12.

Poraj brat Ś. Woje. 125.

Poraj ob. Róża.

Porata ob. Wołga.

Poricus fhmus ob. Wołga.

Porostów w. 21.

Poraża rz. 205.

Poawizd (Poazwyazd) syn Włodzim. ks. Rusi 124.

162.

Potleazyn w. 19.

Potylic góra 37.

Potylic za™. 37.

Potylic m. 37. 47.

Potylica rz. 37.

Powidz m. 26.

Powldzkie jezioro 26.

Poidziemierz w. 19.

Poznań m. 17. 23. 42. 138. 143. 197. 199. 201.

214. 215. 222. 281. 517.

Poznańska ziemia 517.

Poznańska dyecezya 260.

Poznańskie biskupstwo 101. 102.

Prądnik rz. 13. 65.

Praga m. 7. 137. 156. 224. 230. 251. 355. 372.

412. 430. 442. 448. 449.

Praskie biskupstwo 109. 110. 151. 356.

Prażanie 61.

Premonstrateński zakon 479. 485. 486. 501.

Presburg (Posonium) m. 324. 430.

Prędocin (Prandoczyn) w. 17.

Prohor 1. Prohort (Prohorius) arcyb. Krak. 101.

118.

Prokop hr. Bieliński (Belinensia) 249.

Prokulf (Prooulphus) arcyb. Krak. 118. 128.

Prosną (Przosna) rz. 17. 44.

Proana w. 47.

Proszowice m. 35. 322.

Prusacy (Prutheni) 90. 131. 132. 139. 140. 183.

184. 249. 250. 253—257. 266. 292. 363—365.

369. 372. 385. 404. 406. 422. 451. 454-458.

465. 473. 474.

Pruska ziemia 131. 132. 183. 184. 465.

Prusyasz kroi Bitymi 132.

Prut rz. 18. 19. 24.

Pryam król Trojański 4.

Prypeć (Przypyeoz) rz. 20. 21. 30. 31.

Przeoława ks. Ruska 173.

Przedbórz m. 37.

Przemaków w. 11.

Przemęt w. i klasztor 27.

Przemsza Biała, rz. 13.

Przemsza Czarna, rz. 13. 14.

Przemyśl m. i zam. 43. 118. 305. 308. 309. 311.

375. 377. 396. 480. 482. 489.

Przemyśl c. Przemysław, ks. Czeski 57. 61.

Przemyśl c. Przemysław, ks. Pol. 63. 65.

Przemysław syn Leszka III. 70. 71.

Przeniesławie (Przenezlavye) w. 470.

Przewłoka góra 26.

Przeworsko, w. 19.

Przybysław syn Leszka HI. 70. 71.

Przybysław syn Niklota 70.

Przybysław ob. Koniusza góra.

Przypust w. 295.

Psary w. 6.

Psary zam. 6.

Psie pole, Hundsfeld 445.

Pstrokoń w. 17.

Payna rz. 16.

Pszczewo (Pczowo) jezioro 27.

Pszczewo m. 27.

Ptolemaeus jeograf star. 44. 45.

Ptur, Pturek, jezioro, 28.

Ptur w. 28.

Pułtusk (Polthowsko) m. 44.

Putata wojew. Kijów. 378. 396. 453.

Puteolanus dziejopis star. 22.

Putsza 163.

Pyzdry m. 23. 37.

Raba rz. 11.

Rabsztyn góra 36.

Raoeburg (Raczesburg) Racibor, m. 70. 71.

Rachelin arcyb. Krak. 211. 229. 261.

Racibor (Raozibor) ob. Baceburg.

Racibórz ra. 23. 44.

Racowie ob. Bascya. ,

Raozno jezioro 27.

Radomierza, Badzimierza, Badomka, rz. 14.

Radost bisk. Krak. 470. 480. 488.

Radunia rz. 15.

Radzanów m. 37.

Radzieszów w. 17.

Radzim, 51.

Radzim m. ob. Badzyń.

Radzimiczanie (Radzyniczanie, Radimycze) 51.

118.

5
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Radzistow (Radstow) w. 30.

Radzyń ob. Gaudenty.

Radzyń m. 13. 32. 183.

Ragneta, Eagnit, m. 10.

Rajmund ustanowiciel zak. Ś. Jana Jerozol. 479.

Rajnald (Reginaldus) 466.

Rajner (Reginherius) kardynał, ob. Paschalis II.

Ramigole w. 20.

Ramirus kr. Aragonu 247.

Ranią ob. Bascya.

Rascya, Racowie, Rascyanie 5. 71.

Rata rz. 19.

Ratibor poseł Włodzim. ks. Eus. 396.

Ratno zam. 21.

Ratysbona m. 103. 248. 262. 272. 328. 400.

Raurak 5.

Rawa rz. 15.

Rawici, dom szlachty herbowej 151. 152. 386. 398.

431.

Recen (Reozan) 364. 437.

Rodod i (Rededa) 179.

Reims m. 498.

Remigiusz S. 88.

Ren rz. 23. 411.

Renia rz. 13.

Reński palatyn 203.

Retzen ob. Recen.

Robert I. arcyb. Gniezn. 107. 128. 130.

Robert bisk. Wrocl. 490.

Robert kr. Franc. 173.

Robert kr. Anglii 279.

Robert Gwiskard (Gwiscardi) 274. 328.

Robert opat 379.

Rochanie (Raohanye) w. 12.

Rodus wyspa 3.

Rodyjczykowie 3.

Roger ks. Sycyl. 509.

Rogowo jezioro 17.

Rogoźnik większy, rz. 11.

Rogoźnik mniejszy, rz. 11.

Rogoźno w. 12. 32.

Rogoźno m. 184.

Rokitno w. 13.

Roman syn Alana 4.

Roman ks. Buski 328.

Roman syn Włodzim. ks. Kijów. 473.

Romanów-targ m. 19.

Romowe dawna stolica Pruska 131. 132. 183.

Romuald Ś. 159. 227.

Romulua 56.

Ropa rz. 12.

Roi (Ro»z) rz. 10. 21.

Rościsiaw ks. Slow. 90.

Rościaław syn Wszewołoda ks. Kijów. 332. 347.

351.

Roicisław syn Wolodara ks. Pizem. 471. 489.

491. 493.

Roaprza m. 14. 295.

Roatok (Rostoki) m. 70. 71.

Roatow m. 162. 367.

Róia herb 125. 128. 139.

Roźan m. 13.

Rozkopaczów jezioro 28.

Rozkopaczowska Wola, w. 28.

Róźyców dom szlachecki 125. 130. 366.

Ruda (Rudka) rz. z ujściem do Odry 16.

Ruda rz. z ujściem do Warty 17.

Ruda klasztor 16.

Rudawa rz. 13.

Rudger opat Mogilnicki 296.

Rudolf ks. Saski 279. 329. 330. 339. 341.

Rudolf kardynał 312.

Rudolf ks. Burgundyi 328.

Rudzka ziemia, ob. Wieluńska.

Rugia 509.

Rugianie (Rugi) Runowie 33. 70.

Rugium ('?) ni. 45.

Rukanie zam. 450.

Rupert (Ropertus) ob. Robert bisk. Wrocł.

Ruryk (Rurek, Rurko) 52.

Rus głowa Ruskiego plemienia 22. 23. 24.

Ruś, Ruskie państwo 5. 8. 21. 22. 24. 51. 107.

137. 150. 170. 178. 188. 195. 205. 247. 271.

281. 284. 302. 313. 319. 325. 351. 355. 404.

415. 427. 482. 488. 508.

Ruaini 19. 22. 24. 25. 51. 52. 118. 124. 136. 170.

174—177. 188—190. 205. 241. 247. 257. 284.

303. 306. 311. 314. 319. 325. 355. 363. 366.

378. 399. 405. 423. 427. 438. 450. 482. 492.

510. 519.
■

Rybitwy w. 12.

Rybniki m. 16.

Ryczów w. 165.

Ryozywół m. 14.

Ryozywół zam. 18.

Ryfat syn Gomera 3.

Ryfejakie c. Uralskic góry 3. 23.

Ryga m. 21.

Rymacze (Rimacz) jezioro i w. 31.

Rypin m. 295.

Rypnik (Rapnik) w. 296.

Rytogar, Rytygier, wódz Teuton. 58—60.

Ryxa żona Miecz. kr. Pol. 148—150. 181. 185. 190.

203. 205. 212-219. 226. 232. 234. 235. 241-

244.

Rzęchów w. 14.

Rzedowice (Zandowice) w. 14.

Rzepica (Rzepicza) Rzepca 1. Rzepicha, żona Pia

sta 84.

Rzerzuchowa góra 37.



Rzym m. 24. 25. 56. 116. 122. 153. 237.280.473.

Rzymianie 4. 49. 132. 328.

Iłzyp góra 7.

Sac (Sacz) m. 400.

Saoko (Saczko) m. 448.

Sąoz (Sandacz) m. 44.

Sadek w. 14. ,

Salcweld, Salzwedel, m. 242.

Sala rz. 303.

Salomon kr. Węgier. 285. 293. 294. 305. 306. 308.

309. 310. 324. 330. 343. 344. 357.

Sama ob. Sambia.

Sambia 183.

San rz. 11. 12. 18. 37. 305. 306.

Sandomierska ziemia 14. 35. 43. 388. 517.

Sandomierz m. 23. 43. 392. 517.

Sanna rz. 12.

Santocin (Santocino) w. 13.

Santok zam. 10. 16. 18. 387. 394. 397.

Saraceni 40. 122. 356. 358.

Sardynia 3.

Sarepta m. 84.

Sarmaci c. Polacy 3. 9. 24. 38. 39.

Sarmacki ocean, ob. Sarmackie morze.

Sarmaokie góry, Karpaty 10. 11. 12—15. 18. 23.

33.

Sarmackie morze, część północna Bałtyku 3. 10.

71.

Sarmacya Europejska 7. 24. 25.

Sarmaoya wscbodnia i zachodnia 33.

Sarnia (Saxonia) 5.

Sarnowo m. 37.

Sarolt (Sarolth) żona Gejzy ks. Węg. 106.

Saruth 33.

Sasi 70. 108. 179. 278. 422. 433.

Saski książę elektor 158.

Sałyczów w. 21.

Saxo, syn Negnona 4. 5.

Saxonia 4. 8. 9. 179. 218. 411. 435. 439.

Schilling (Scheylang) jezioro 32.

Schodnia rz. 14.

Śćkło (Słeklo) Szkło, rz. 19.

Scurgum (?) m. 45.

Scytowie 4. 23. 24.

Scytya 24.

Sem 2. 3.

Semian syn Leszka III. 70. 71.

Sennaar 5.

Sępich w. 295.

Serb 48.

Serbia 5. 6. 71.

Serbowie 48. 209.

Seret Podolski, rz. 19.

Seret rz. z ujściem do Prutu 18. 19.

Seret góry na Wołoszczyznie 19.

Sergiusz IV. pap. 180. 181.

Serock (Siraczec, Szirozch) m. 13. 295.

Setidawa (?) m. 45.

Sewerus bisk. Prag. 223. 229. 230. 251. 287. 299.

Sewo góra 23.

Sieciech wojew. Krak. 169. 178. 194. 198. 369.

373. 379. 381—384. 389—393. 433.

Sieciech cześnik Boi. HI. 419—421.

Siecieohow (Swieciechow) w. i zam. 26. 177.

198. 392.

Sieoiechowski klasztor Benedykt. 177. 194. 518.

Sieciechowskie jezioro 26.

Siedlce w. 19.

Siedmiogród 344.

Sieradz m. 23. 392.

Sieradzka ziemia 14. 17. 388. 517.

Siestrzewitów w. 12.

Sigeburg m. 70.

Skałka góra w Karpatach 9.

Skałka wzgórze pod Krakowem z kościołem Ś. Mi

chała 334. 337. 359.

Skamant ob. Skomęckie jezioro.

Skandya, Skandynawia 3. 33.

Skapsko (Skapsko) Skępsko jezioro 33.

Skarbek poseł do Henr. Y. ces. 443.

Skarbimierz 1. Skalbmierz, m. 44.

Skarbimir wojew. Krak. 412—415. 456—458. 463.

470. 494.

Skawa rz. 11.

Skoczów m. 9.

Skomęckie jezioro (Skamant) 32.

Skotniki w. 14.

Skrzeczno góra 36.

Skrzynno (Skrzin) m. 484.

Skurskie jezioro 18.

Skwirzyna m. 17.

Sławeta bojar Ruski 362.

Sławonia 6. 38. 91.

Stawianie albo Słowianie 5. 24. 180.

Slawibor ojciec Łudomiły Ś. 96.

Sławnik ojciec Ś. Woje. 114. 131. 139.

Slavonia 70.

Sleszyn (Slezino) ru. 26.

Śleszyńskie jezioro 26.

Slezwik (Sleszwyk) 48. 70.

Słodków w. 14.

Słonim m. 12.

Słońszczanie (Slunenses) 253.

Słowiańszczyzna 8. 70. 90.

Słuchów ob. Człuchów.

Słucz wielki rz. 20. 24.

Słucz mniejszy rz. 21.

Słuniew rz. 21.

Słup, Słupia, w. 184.
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Słupia (Słupoa) w. 14.

Słupska ziemia 29.

Śmierdząca rz. 13.

Śmierdząca w. 13.

Śmierdząca woda, jezioro 17.

Smogorzów w. i kościół 101. 116. 1G5. 219. 272.

Smogorzowłkie biskupstwo, ob. Wrocławskie.

Smoleńsk m. 33. 271.

Smolice w. 11.

Smolniany 1. Smolany, m. 21.

Smotrycz rz. 18. 24. 43.

Sobień zam. 10. 18. 37.

Sobiesław syn Leszka III. 70. 71.

Sobiesław syn Wratysława ks. Czesk. 291. 426.

430. 433. 442. 447. 449. 459. 462—465. 469.

471. 481. 486. 487. 490. 493. 497. 499—502.

514:

Sobków w. 15.

Sobór brat Ś. Woje. 125.

Soch 4.

Sochaczow m. 45.

Sochow w. 16.

Soczawa rz. 19. 43.

Soczawa m. 20. 43.

Sokal m. 19. 20.

Sokołów (Socolovo) w. 296.

Soła rz. 11. 36.

Solec m. 14.

Solecznik w. 20.

Solinus jeograf 23. 47.

Sopot rz. 12.

Sośnice w7 16.

Sosno (Szoszno) w. 20.

Sosnowice w. 20.

Spioygniew syn Leszka III. 70. 71.

Spicymierz zam. 423.

Spicymierz (Spiczomerz) w. 424.

Spicymir syn Leszka III. 70. 71.

Spicymir brat Ś. Woje. 125.

Spicymir kasztel. Krak. 44.

Spira m. 279. 490.

Spirding (Sperden) jezioro 32.

Spitygniew syn Borzywoja ks. Czesk. 96.

Spitygniew syn Brzetysława ks. Czesk. 277. 287.

Spii (Szczepusz) 429. 499.

Sprea (Sprewa) Sprowa rz. 16.

Srebrnik potok 16.

Śródziemne morze 6. 9.

Stakow m. 398.

Stanisław z Zcmlic 308.

Stanisław Ś. bisk. Krak. 35. 41. 308. 314—318.

323. 325. 329. 330. 332—338. 339. 340-342.

345. 359. 400.

Stanisław syn Włodzim. ks. Kijów. 162.

Starodub m. 367.

Starogrod, Starygrod, Stargard, m. 29.

Stebna w. 398.

Stefan Ś. król Węgier. 105. 128. 134. 135. 166.

219. 225.

Stefan VIII. pap. 106.

Stefan IX. pap. 280.

Stefan I. arcyb. Gniezn. 216. 219*. 228. 229. 234.

245. 282.

Stefan I. bisk. Płock. 356. 395.

Stefan syn Kolomana kr. Węgier. 429. 464. 469.

479. 496. 498-501.

Stefan syn Beli ślep. 498.

Stefan opat zak. Cyster. 379.

Stefanowice w. i jezioro 18.

Steklin (Stetin ?) 295.

Steklno jezioro 29.

Stepin w. 259.

Stęiyca m. 12.

Stobrawa rz. 16.

Stolpsk (?) Stołpie, w. 295.

Stracikwas, Strauchkwas 103. 110. 120. 151.

Stradom w. 16.

Stralsund, Strzałmit, m. 10.

Stratkwas ob. Stracikwas.

Strawa (Strwa) rz. 13.

Stróża (Strosza) w. 12.

Stroiki w. 15.

Stryboi jezioro 31.

Strygoń, ob. Gran.

Stryj rz. 18. 37.

Strypa (Strippa) rz. 19.

Strzałmit ob. Stralsund.

Strzelno m. 485. 501.

Strzemię, herb, 335.

Strzemieńczyki, dom szlachty herb. 322.

Strzeszno m. 21.

Strzezysława, matka Ś. Woje. 114. 131. 139.

Stunia (Stuhnya) rz. 351.

Stworzona Gac, Zwornagać, jezioro, 29.

Styr rz. 20. 21. 24. 43.

Styrya, Styrsko 5.

Sucha góra 36.

Suohum (?) jezioro 29.

Sudawia (Sudowa, Sudorum terra) 183.

Sudomir rz. 179.

Sudowa ob. Sudawia.

Sudysław syn Włodzim. ks. Kijów. 124. 162.

Sula (Zolawa) rz. 172. 180. 303. 427. 450. 518.

Sułoszowa w. 13.

Sulow (Szulew) Sulowskie lasy 13.

Surgost m. 15.

Susdan (Szuszdan) zam. 368.

Suwrów (Szuwrow) zam. 450.

Swantawa ob. Swiętochna.

Swatybor 410.

Swewowie 4.

Świętopełk ks. Słow. 90.
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Swiatopełk syn Jaropełka ks. Kijów. 111.

Swiatopełk syn Zasława ks. Kijów. 285.

Swiatopełk syn Włodzim. ks. Kijów. 112. 124.

162. 163. 169—173. 178. 179.

Swiatopełk syn Zasława, ks. Kijów. 305. 320.

348. 350. 351. 352. 354. 357. 362. 366. 375—

378. 388. 393. 395. 398. 399. 403. 404 415.

416. 423. 425. 427. 440. 450. 453.

Swiatopełk ks. Czeski 365. 406 — 408. 414. 425.

426. 428. 430. 431. 435. 441. 442. 447. 481.

Swiatosław syn Igora 52. 53.

Swiatoaław ks. Rusi 102. 106. 107. 108. 111.

Swiatosław syn Włodzim. ks. Rusi 112. 124. 162.

Swiatoaław ks. Czerniech. 271.284.291.304. 310.

311. 320. 427.

Świder rz. 13.

Swidger bisk. Kruszw. 493. 501.

Świdnica m. 16.

Swidyger bisk. Bamberski, potem papież Klemens

n. 240. 284.

Świecie, Świeć, Suecia, m. 15. 23.

Święta (Śwyatha) rz. 20.

Święta w. 20.

Swiętochna córka Kazim. I. zaślub. Wratysł. ks.

Czesk. 276. 291. 347. 356. 400. 449. 487.

Świętopełk rządca Pomorza 458. 472 — 474. 476.

477.

Świętopełk ob. Swiatopełk.

Swiętoaława, niewiasta świątobliwa 359.

Swiętosława, córka Boi. Krzyw. 416. -

Swiętosz syn ks. Rusk. Dawida 378.

Święty Krzyż, klasztor na Łysej górze 166. 167.

194. 198.

Swiger 1. Swedeger ob. Swidyger.

Świnia w. 10.

Świnia rz. z ujściem do Raty 19.

Świnia rz. z ujściem do morza niedaleko Rygi 21.

Swinigrod ob. Zwinigród.

Swirad 1. Zorard, pustelnik 137.

Switłocz (Wisłucz) rz. z ujściem do Niemna 20.

Swisłocz rz. z ujściem do Berezyny 21.

Switiai (Swythaz) Świteź, jezioro 30.

Switiaz w. 30.

Sycylia 3.

Syoylianie 3.

Sygfryd arcyb. Mogunc. 328.

Sylwania, niższa Brytania 4.

■Sylwester II. pap. 165. 173.

Sylwester bisk. Sabin, wdzierca na stolice papie

ską 231. 240. 264.

Synów (Szinow) jezioro 31.

Synów w. 81.

Szacko (Szaczsko) inaczej Lucemir (Luoomir) je

zioro 30.

Szack w. nad jeziorem t. i. 30.

w. nad jeziorem Czarnem 31.

Szaławia (Szalowa) ScaloTia 183.

Szalowa ob. Szaławia.

Szarlej zam. 26.

Szaszun rz. 51.

Szczecin m. 419.

Szczecińskie jeziora 18.

Szozek (Sczyek) Szczyk 51.

Szczodrohoszoze w. 30.

Szczodrochowoe w. 31.

Szczykawica zam. 51.

Szozyrzyce (Sczirzec) m. 492.

Szczytno, Ortelsburg, zam. 13.

Szekal wódz Połowców 281.

Szkocya 3.

Szlazk 85. 288. 435. 437. 517.

Szlazacy 437.

Szrem m. 47.

Szreniawa (Strzeniawa) rz. 13.

Szreniawa, herb 335.

Szreniawici, dom szlachty herbowej 35.

Szwaby 435.

Szwecya 4. 5. 22.

Szydła w 16.

Szymon bisk. Płocki 418. 495.

Szyniew 52.

Szystow , w. 12.

T.

Tagmar 108.

Talicz 163.

Tanais ob. Don.

Tanan, ojciec Nemroda, 2.

Tanew (Thnew) rz. 12.

Targ (Targus) syn Negnona 4.

Tarhowyszcze m. 18.

Tarnów m. 44.

Tarsls syn Jawana 3.

Tarsus 3.

Tarszek w. 353.

Tasza wódz Połowców 427.

Tatarzy 483.

Tatry ob. Alpy Węgier.

Tekucie (Thekucze) m. 18.

Templaryusze zakon 398.

Tenczyn w. 13.

Teodor bisk. Pozn. 296. 355.

Teodor obyw. Rzym. 126.

Teodoryk kr. Gotów 24. 25. 153.

Teodoryk wdzierca na stolicę pap. 398. 475.

^Teodwin kard. 515.

Teofania żona Ottona II. 117. 122. 123.

Teremno (Tremno) w. 21.

Teterew ob. Cietrzew.

Teutonia, Teutonowie, ob. Niemcy.

Togor syn Gomera 3.

6
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Tonowo jezioro 18.

Toporczyki, dom szlachty herbownej 194. 393.

Torcz zara. 351.

Torozyn poseł Dawida Światosł. ks. Ras. 396.

Toruń m. 23. 45.

Tracya, Trakowie 4. 6. 9.

Trawnianie 48.

Trębowica w. 16.

Trebur (Tpiburium) m. 298.

Trembowla m. i zam. 375.

Trewirski arcyb. elektor 158.

Trowizańska marc hia 115.

Trlag (Trlang) jezioro 27.

Trlag w. 27.

Troja 3. 4.

Trubiesza rz. 136. 367.

Trubor ks. Ruski 52.

Trybuch góra 11.

Tryńcza w. 11.

Trzcianno (Trzaozano) jezioro 28.

Trzebieszowo m. 71.

Trzameil ob. Wiercica.

Trzemeszno m. 141.

Tubal 3. 4.

Tuchola zam. 29.

Tuhortkan wódz Połowców 367.

Tur jezioro w Eujawskiem 28.

Tur jezioro w ziemi Chełmskiej 30.

Turoy 5.

Turek ni. 17.

Turobińska knieja 12.

Turów m. 19. 20. 162. 367.

Turowskie księstwo 162.

Tursko (Tuico) 61.

Trydent m. 515.

Turyngia 4.

Turyngowie 435.

Turza góra 37.

Turzyn (Tuszyn ?) m. 14.

Tuszyn m. 17.

Tworów, Tworków, w. 16.

Tyber rz. 61.

Tyberyuiz ces. Rzym. 4. 38. 61.

Tykocin m. 13.

Tymbark m. 11.

Tymoteusz bisk. Pozn. 152. 192.

Tymutrokany 162.

Tyniec góra 35. 258.

Tyniecki klasztor 258. 259. 283. 296. 353.

Tyras 1. Torias 3. 4.

Tyrreńskie, Toskańskie morze 3. 4.

Tyśmienica rz. z ujściem do Wieprza 12.

Tyśmienioa rz. z ujściem do Dniestru 18.

Tytus syn Teodora Rzymianina 128.

Uborć m. 21.

Udalryk 1. Odalryk, ob. Oldrzych.

Udon arcyb. Magdeb. 153.

Ujście m. 18.

Ulryk patryar. Akwil. 452.

Uniejów m. 17.

Unisław syn Mnaty ks. Czesk. 61.

Unisław syn Mutyny 431.

Urban I. bisk. Wrocl. 116. 165.

Urban II. pap. 355. 358. 393. 398.

Urow (Uhrow) zam. 362.

Ursowicze (Urschovienses) Wereowicze 1. Wer-

szowce 152. 155. 157. 168. -206. 219. 386.

397. 431.

Uście m. i zam. 11. 432. 497. 518.

Uśoie w. 18.

Uśoimow (Ustimow) jezioro 27.

Usocin (Ustim) w. 27.

Usocin w. 420.

Ustronie (Wstronie) w. 9.

Uszew, Uszwica, rz. 11.

■Utrecht (Trajectum) m. 279. 489.

Wacha de Belus, Węgrzyn 265.

Waoko wielkorządca Czech 430. 448. 459.

Wacków m. 15.

Wacław Ś. syn Wratysl. ks. Cz. 96. 100. 109.

151.

Wacław syn Boi. Poboż. 136.

Wacław (Wyenozslaus) kr. Czeski 57.

Wacław (Weozeslaus) syn Jarosł. ks. Kijów.

271. 427.

Wacław syn Świętopełka ks. Czesk. 442.

Waoław kr. Pol. i Czeski 44.

Wągrowiec m. 18.

Wałcz, Wałęcz, m. 27.

Walentynian ces. Rzym. 38. 39.

Walgot 4.

Wanda kr. Pol. 9. 57. 58—61.

Wandal głowa Wandal, plem. 4. 9.

Wandal rz. inaczej Wisłą zwana 4. 9. 23. 24. 6L

Wandalowie plemię Sarmatów 4. 23. 24. 33.

Waragowie (Warahy) Wariagi 52. 70. 162. 170.

172. 174. 179. 303.

Waraz (Warosz) zam. 111.

Warazowie ob. Waragowie.

.Waroitław (Warczyslaus) syn Mikołaja księcia

Słow. 70.

Warszawa m. 13. 23. 45.

Warta rz. 10. 16. 17. 21. 22. 25. 42.

Warta m. 17.

Warta w. 15. .
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Wadlko Rościsławic ks. Przcm. 344. 375. 3%.

481. 482. 484. 519.

Watilko syn Jaropetka ks. Kijów. 506.

Wąsosze w. 17.

Watykan 142.

Wawel (Wawel) góra 34. 35. 41. 54.

Wawrzyniec (Laurentius) bisk. Pozu. 415. 491.

Wawrzyniec zw. Lorek, zabójca Przemysława ks.

Czesk. 398.

Wawrzynieo arcyb. Strygoń. 464. 469.

Wazul 225.

Wda L Czarnowoda, rz. 15.

Wach bisk. Ołom. 364.

Węglowa w. 470.

Węgry (Pannonia) 5. 6. 8. 9. 22. 24. 33. 37. 39.

90. 103. 117. 128. 252. 262. 269. 270. 293.

296. 306. 308. 324. 344. 380. 430. 464. 499.

Węgry, Węgrzyni (Pannonowie) 22. 63. 68. 69.

103. 104. 135. 252. 261. 264. 265. 266. 269.

270. 277. 294. 297. 306. 324. 330. 344. 373.

378. 423. 429. 433. 482. 492. 498—501. 508.

510.

Weleryk (Welerich) w. 297.

Wełna rz. 17. •

Wełtawa (Mulda) rz. 6. 7.

Wenancyusz bisk. Kruszw. 213. 278. 344.

Wenecya m. 3. 4. 9.

Wenera ob. Dziedzilia.

Wenetowie 3.

Werlem, Werl, m. 70.

Werona m. 115.

Werszowce 1. Wersowicze (Urszovicenses) ob.

Ursowicze.

Westfalia 4. 70.

Westfalczykowie 70.

Wiar rz. 11. 377.

Wiatko (Wyatko) wódz Bus. 51.

Wiatyczanie 51.

Widawa rz. 16. 17.

Więcław (Wyenczslaus) ob. Wacław.

Wiecnino (Wyeoznino) jezioro 32.

Wieczysław syn Jarosł. ks. Rusi 213.

Wielegrad, ob. Wielogród.

Wielgie (Wielikie) w. 16.

Wielin L Wieleń, m. 417.- 432. 435. 493.

Wielka Polska L. Wielkopolska 15. 17. 388.

Wielka puszcza, góra 36.

Wielkie (Welikie) jezioro 31.

Wielkopolanie 37.

Wielogród (Wyelyagrod) Welehrad Morawski, m.

7. 90.

Wielopole (Wyelepolye) m. 11.

Wieluń m. 17. 44.

Wieluńska ziemia, ob. Wieluń.

Wieprz rz. 12.

Wieprzec rz. 12.

Wieprzec w. 12.

Wieprzowe jezioro 12.

Wiercica (Wierzczyca) rz. inaczej zwana Trze-

meślą 17.

Wierzchowiska w. 12.

Wierżchowisko w. 12.

Wierzohrata w. 19.

Wierzysza (Wierzycha), Werysa, Fers 1. Ferze,

rz. 15.

Wietle w. 30. 31.

Wietycze (Wyethicze) ra. 395.

Wikszyno w. 259.

Wiktor II. pap. 275. 276. 278—280. 283.

Wiktor UJ. pap. 356. 358.

Wildeński klasztor (Wilthina) 342.

Wilhelm margr. Saski 278.

Wilhelm wódz Węgier. 294.

Wilia rz. 20. 43.

Wilibald (Vilibalinus) arcyb. Gnieźn. 101. 107.

Wilichów w. 487.

Wiligost arcyb. Mogunc. 153.

Wilki w. 20.

Wiłkomierz (Volkomiria) m. 90.

Wilkoszyn w. 16.

Wilków w. 16.

Wilna rz. 20. 43.

Wilno m. 20. 43.

Winoenty syn Kadłubka 418. 495.

Viritium (?) m. 45.

Virunum (?) m. 45.

Wirtpurga ks. Moraw. 366.

Wiskitno w. 17.

Wisła (Vistula, Istula, Wandal, Biała woda) rz.

4. 9. 11. 12. 13. 15. 21. 23. 24. 26. 30. 33.

35. 41. 42. 45. 61. 177. 183.

Wisław syn Leszka III. 70. 71.

Wisława (Wiszeslawa) żona Boles. II. 297. 301.

361.

Wiślica m. 43. 194. 506. 507. 508.

Wisłok rz. 11.

Wisłoka rz. 11. 12. 489.

Wisłucz ob. Swisłocz.

Wiinia rz. 19.

Wiinioa rz. 12.

Witba, Widźba, Witebka, rz. 22.

Witebsk ra. 22.

Witołd ks. Lit. 37.

Wizmar (Viszimiria) m. 71.

Wizymir syn Leszka III. 70. 71.

Wkra rz. 13. 37.

Władysław syn Leszka III. 70. 71.

Władysław 8. kr. Węgier. 211. 307. 309. 324.

330. 342. 343: 348. 357. 364. 380.

Władysław Herman ks. Pol. 257. 345—401.

Władysław syn Boi. Krzyw. 409. 479. 495. 514.

516. 517.
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Władysław Laskonogi ks. Pol. 495.

Władysław syn Beli ślep. kr. Węg. 498.

Władysław syn Wratysława ks. Czesk. 291. 442.

447—461. 464. 469. 471. 477. 481. 487.

Wlasła (Valasta) 57.

Włochy 3. 24. 25. 69. 115. 131. 153. 182. 192.

264. 278.

Włooławek (Vladislavia) m. 15. 23. 42. 101.

Włocławska dyecezya 260.

Włocławskie biskupstwo 101. 102. 353.

Włodawa rz. 19.

Włodzimierska albo Łucka ziemia, ob. Wołyńska.

Włodzimierskie księstwo 162. 271. 396.

Włodzimierz ro. i zam. 162. 311. 313. 375. 377.

379. 393. 471. 482. 509.

Włodzimierz syn Swiatosława ks. Nowogr. 107.

111. 112. 117. 119. 121. 122. 124. 136. 137.

150. 162.

Włodzimierz syn Jarosława sam. Rosi 241.

Włodzimierz syn Zasława, ks. Smol. 320. 453.

Włodzimierz syn Wszewoloda ks. Czerniech. 326.

331. 332. 347. 351. 354. 366. 388. 398. 399.

405. 427. 450. 471. 472. 473. 482.

Włodzimierz syn Wołodara ks. Kijów. 482. 486.

487. 489. 491.

Włodzisław m. 295.

Włosi 142.

Włoszczowice w. 14.

Włoszczowicz ob. Piotr Włoszcz.

Wojciech S. (Adalbertus) bisk. Prag. potem ar-

cyb. Gnieźn. 42. 114. 120. 125 — 133. 139.

149. 151. 222. 223. 491. 496. 497.

Wojsław rycerz 194. 198.

Wojsław ochmistrz Boi. Krzyw. 385. 389. 391.

Wolborz m. 15. 295.

Wolborza rz. 14. 15.

Wolfgang Ś. 272.

Wołhanie (Wolhanye) ob. Dulebianie.

Wolczwin rz. 19.

Wołek góra 36.

Wołga (Porała, Pireton, fluvius Poricus) rz. 33.

Wołgoszcz (Volgosth) m. 10.

Wolin zam. 311.

Wołoohy (Valachia) 18. 33.

Wołodar ks. Przem. 376. 395. 399. 480. 481. 482.

483. 486. 487.

Wołucza rz. 12.

Wołyń zam. 19.

Wołyńska albo Łucka ziemia 19. 170. 311. 508.

Wonieska, Wojnieszcz, jezioro 26.

Wormacya m. 273. 478.

Worskla rz. 450.

Woszczyoe (Woskrzyce) w. 16.

Wraka, inaczej Pctrona, kr. Aragońska 248.

Wratysław syn Leszka Ul. 70. 71.

Wratysław syn Wratysł. ks. Cz. 291.

Wratysław syn Mnaty ks. Czesk. 61.

Wratysław syn Borzywoja ks. Cz. 96.

Wratysław syn Brzetysława, ks. Czeski 277. 287.

288. 290. 291. 293. 294. 299. 300. 301. 312.

346. 347. 355. 356. 363. 365. 372.

Wratysław syn Udalryka c. Oldrzycha 490.

Wrocław m. 23. 42. 222. 272. 382. 384. 389. 391.

444.

Wrooławska dyecezya 260.

Wrocławska ziemia 381. 386. 388. 389.

Wrocławskie biskupstwo 101. 102. 272.

Września rz. 17.

Wrzeszyoa rz. 19.

Wścieklica szlachcic pol. 308.

Wszebor wódz rycerstwa pol. 294. 302. 510. 511.

Wszesław ks. Połocki 284. 285. 291. 303. 305.

398.

Wszewołod syn Włodzim. ks. Włodzim. 112. 124.

162.

Wszewołod syn Jarosława, ks. Kijów. 271. 281.

284. 291. 304. 310. 311. 312. 313. 325. 326.

328. 331. 347. 350.

Wysock w. 18.

Wysokie m. 480.

Wyszegrad zam. 156. 157. 412. 448. 500.

Wyszesław syn Włodzim. 112. 124. 162.

Wyszko pan Węgier 264.

Wyszogród m. 15. 295. 476.

Wyzew (Wiszew) Wyzwą rz. 21.

Wzdzioe (Wzdzycze) Wdzydze, jezioro 29.

Zabawa herb. 194.

Zac (Zacen) Zatcc m. 450.

Zagnańsko w. 14.

Zakroozym m. 295.

Zalesie w. 13.

Zamorowice w. 30.

Zaromar kr. Dalm. i Kroacyi 380.

Zarzeczsko m. 415.

Zasław ks. Kijów. 271. 284. 291. 303. 304. 305.

309. 310. 311. 320. 325. 350.

Zaszczytnik rycerz pol. 487.

Zaszkńw w. 19.

Zaleczanie 61.

Zawada w. w Łęczyckiem 14.

Zawada w. pod Poznaniem 17.

Zawichost zam. 12.

Zawieprzyce w. 12.

Zawisza brat Ś. Woje. 125.

Zbąszyń m. 26.

Zberaskie góry 18.

Zbieg ob. Zbigniew syn Wład. Herm.

Zblerko w. 17.

Zbigniew syn Leszka III. 70. 71.
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Zbigniew syn pob. Wład. Herm. 381—385. 388—

393. 394. 401—404. 400. 409. 416. 419. 422—

424. 429. 433. 435. 436. 442. 443. 460. 464.

466—469. 494.

Zbijów (Sdbiow) 14.

Zbilut szlachcic pol. 296. 349.

Zbisława iona Boi. Krzyw. 402. 409. 416. 432.

453.

Zborów biskupi w. 353.

Zbortko m. 52.

Zbruci rz. 18. 24.

Zbuczymierz (Sbuczmir) w. 295.

Zdaków (Sdaków) w. 11.

Zdbiów ob. Zbijów.

Zderad pan Czeski (baro major) 365.

Zderyk (Sdericut) Czech 61.

Zelisław wódz rycerstwa pol. 406. 407.

Żerna (Zema) szlachcic pol. 296. 349.

Zgierz m. 15.

Zgłowiączka (Zgowiathka) rz. 15. 28.

Zgorzelec (Zgorelioia) Brandeburg 71. 209.

Zgorzelica ob. Zgorzelec.

Ziemia Ś. 358.

Ziemomytl, syn Lesz. III. 70. 71.

Ziemomyśl, Ziemomysl, syn Leszka z rodu Pia

stów 91—95.

Ziemowit syn Lesz. III. 70. 71.

Ziemowit syn Piasta 84. 89. 91.

Złotorya w. 13.

Złotorya zam. 13.

Znin (Zneyna) m. 472.

Zofla 1. Zofonia, zona Wład. Herm. 357. 387.

Zofla córka Henr. HI. ces. 272. 286.

Zorard ob. Swirad.

Zubowce w. 19. •

Zula ob. Lambert.

Zwanowo zam. 71.

Zwerin m. 70. 71.

Zwinigrod, Świnigrod 1. Dźwinogrod. Zwenihorod,

332. 489. 492.

Zydaczow m. 18.

Zygmunt król Rzym. i Węgier. 37.

Zymiskos (Czemisky) 52.

Zywiendzic (Ziwyendzicz) w. 295.

Żarków w. 18.

Żarnów w. 295.

Żarnowiec m. 391.

Żarnówka potok 36.

Żarnówka góra 36.

Żary m. 16.

Żebracze w. 11.

Żelazne nogi, las, 19.

Żerniki ob. Źyrniki.

Żmudź 20.

Żmudzini 131. 132. 454.

Żółkiew rz. 12.

Żółkiew w. 12.

Żubrza w. 19.

Żydzi 40. 49.

Żyrków góra 37.

Żyrniki (Szyrniki) w. 14.

Żyrosław bisk. Wrocl. 366. 384. 478.

Żytawa (Szytawa) m. 16.

Żywię bóstwo u Pol. balwochw. 39.

Żywiec ra. 36.
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