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Wczasach staroytnego pogastwa, przed przyjciem na wiat

Zbawiciela, utaro si zapatrywanie, e wiat i ludzko
psuj si coraz bardziej. Pisarze Greków i Rzymian, na-

rodów wówczas najbardziej wyksztaconych, twierdzili, e na po-

cztku by „wiek zpty", w którym ludzie nie znali ani zawici,

ani zemsty, nie potrzebowali sdziów, ni praw, bo kady sam

z siebie, bez adnego przymusu, postpowa wedug sprawiedli-

woci; potem dopiero powstay róne ludzkie wady i wiek zoty

zamieni si na srebrny, a ten nastpnie na gorszy spiowy, a
nadszed w kocu peen uomnoci, niedostatków, alu i ndzy-,

wiek elazny. (Zapatrywanie to na koleje dziejowe ludzkoci wy-
gosi najpierw poeta grecki Hezyod, yjcy na 770 lat przed Chry-

stusem). My, chrzecijanie, musimy upatrywa wiek zoty nie za

sob, lecz przed sob. Wiedzc, e dana nam jest mono do-

skonalenia si, mamy obowizek poprawia, ulepsza coraz bar-

dziej stosunki ycia. Deniem naszem: postp, pojcie nieznane

zgoa dawnemu pogaskiemu wiatu. Myl si atoli ci, którzy

mniemaj, e postp wytwarza si z biegiem czasów, jakby sam
od siebie, z koniecznoci nieuchronnej, i e dziki temu wszystko,

co nowsze, jest i lepsze zarazem. Myl si, gdy im si zdaje, e
istnieje jakie prawo, które zmusza ludzko do ustawicznego do-

skonalenia si, i e czy chcemy, czy nie chcemy, czy wiadomie,
czy niewiadomie, dochodzimy jednak do coraz .lepszych urzdze
w yciu prywatnem i publicznem. Mamy dan z góry do postpu
zdolno, ale czy tej zdolnoci uyjemy, to zaley od naszej woli.

Postp zdobywa trzeba w cikiej pracy, a do tego nie kade
pokolenie ma ochot. Z pokolenia w pokolenie rozmaicie bywa:

czasem si idzie naprzód, a czasem wstecz; tote postp zawsze
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by moe, ale nigdy nie mona orzec na pewno, e by musi.

Jedno próniackie lub nierzdne pokolenie moe zmarnowa do-

robek kilku pokole sumiennych i rozumnych.

To pewna, e praca okoo poprawy stosunków ludzkich jest

obowizkiem. Pracujmy, aby si zbliy cho cokolwiek do wy-

marzonego ;;V/ieku zotego", pracujmy, eby naszym nastpcom
byo atwiej i lepiej. Ale jak pracowa, co czyni, której si j
drogi, eby nie sprowadzi cofnicia si, zamiast upragnionego

postpu? ycie ludzkie takie krótkie, e nawet nie starczy na n^.-

leyte obeznanie si z temi wszystkiemi drogami, po których mo-

na kroczy. Na kadej towarzyszy czowiekowi nadzieja, ale ileto

razy ona zawodzi!

Nie my pierwsi wybralimy si na ta poszukiwanie drogi

do lepszych czasów, do lepszej doli. Ojcowie nasi, dziadowie

i, dalej wstecz, pradziadów naszych pradziadowie ju si nad tem

mozolili. Trzeba by bardzo dziecinnym, eby dopiero od siebie

i swoich czasów rozpoczyna denie do postpu, a nie zastano-

wi si, jak te radzili sobie przodkowie. Tyle rzeczy im zawdzi-

czamy! Nie osignli oni wszystkiego, ale osignli niejedno i nam
w spadku przekazali, uatwiajc nam przez to ycie. Prawd te
smutn jest, e z drugiej strony nie byoby dzi niejednego zego,

gdyby przodkowie nasi byli baczniejsi. I dobre i ze w znacznej

czci od nich pochodzi. Korzystajmy przeto z ich dowiadczenia!

ycie ludzkie jest krótkie, ale ycie naszego narodu, odkd je jako

tako znamy, trwa ju przeszo tysic lat. Poznajmy je, przypatrzmy

mu si, a atwiej nam bdzie ustrzedz si niejednego bdu.
Praca okoo przyszoci nie moe wyda dobrych skutków

bez znajomoci przeszoci.

Nauka o przeszoci zowie si history. Nie jestto bynajmniej

tylko sam zbiór opowiada o królach i wojnach dla zaspokojenia

prostej ciekawoci. Szkoda byoby zaiste ycia, eby je powici
takiej nauce, a takiego uczonego historyka monaby zby prostemi

sowami rozsdku:. co byo, a nie jest, nie pisze si w rejestr. —
History jestto po prostu wytumaczenie i wykazanie, dlaczego

dzi jestemy takimi, jakimi jestemy, a czemu nie jestemy inni.

Nasze zwyczaje i obyczaje, ycie rodzinne, urzdzenia ycia pu-

blicznego, prawa, nasz jzyk, ubiór, nasze upodobania, nasze spo-

soby do ycia, warstwy spoeczne, róne stany i t. d., to wszystko,



nie od wczoraj dopiero pochodzi, ani te nie powstao gotowe

jednego dnia, ale wyrobio si iistorycznie, t. j. przez dugie czasy

i przez róne zmiany z pokolenia w pokolenie. Teraniejszo

jest dla mylcego czowieka zagadk, bo na kadym kroku na-

suwa mu si pytanie, dlaczego tak jest, a nie inaczej? T zagadk
rozwizuje historya. Kto j pozna, ten dopiero zrozumie dobrze

swoje czasy, w których mu y i dziaa wypado, a przez to te
atwiej mu bdzie oceni, co dla przyszoci lepsze. Nauka o prze-

szoci jest tedy rodkiem i narzdziem do pracy okoo przyszoci;

jest potrzebna dla postpu. Treci jej nadzieje i zawody caych

pokole; wysnu z nich nauk dla siefiie jest rzecz wspócze-

snych.

ycie si zmienia i czasy si zmieniaj. Niejedno z tego, co

jest dzisiaj, jest dla historyi take jedn tylko zmian, bo jutro

moe by inaczej. Nie o to te chodzi w historyi, eby opowie-

dzie tysice zdarze, ale o to, eby opowiedzie, przez jakie zmiany

przechodziy ludzkie sprawy, a si uoyy tak, jak s dzisiaj. Hi-

storya bowiem jest nauk o zmianach, kadej zmiany musz by
wytumaczone przyczyny i skutki, i wykaza si musi, która zmiana

wysza na dobre, a która na ze. Nie poprzestaje historya na opo-

wiadaniu tylko tego, co w przeszoci pikne i mie. Z jednak
sumiennoci trzeba opisa i to wszystko, co zego byo w prze-

szoci. Nie godzi si ani oczernia, ani pochlebia. Historya musi

by rachunkiem narodowego sumienia, a wic musi by pisana

sprawiedliwie i trzyma si jednej tylko rzeczy: prawdy, a spra-

wiedliwo naj dojrzalszym prawdy owocem. Uczciwemu czowie-

kowi i uczciwemu narodowi nie potrzeba niczego poza sprawie-

dliwoci i ponad sprawiedliwo.
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CZ I.

Pastwo spoeczestwu narzucone.
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ROZDZIA I.

POLSKA w POGASTWIE.

LADY PRZEDHISTORYCZNE.

O najdawniejszych mieszkacach Polski wiemy bardzo mao,

bo nie pozostao po nich niemal nic, prócz ich grobów.

Odkrywa si coraz wicej cmentarzysk z prastarych cza-

sów, a w grobach rozmaite narzdzia, naczynia i ozdoby. Duo
grobów zawiera tylko popioy trupa, schowane w naczyniach

zwanych urnami ; by zatem zwyczaj palenia cia zmarych. Nie

brak te jednak grobów z kociotrupami i to ukadanemi rozmaicie.

Niektóre le, jak to u nas dzi w zwyczaju, niektóre ukadane
s siedzco, a inne znowu w postawie skurczonej. Wnosi z tego

mona, e róne te cmentarzyska pochodz z rónych czasów

i od rónych ludów. Znaleziono lady ludzkich mieszka w jaski-

niach, np. pod Krakowem w Mnikowie, w Ojcowie, w Kwaczale;

ale znaleziono te lady mieszka zgoa innych, np. w Czeszewie

w Wielkopolsce, na palach wbijanych w bagna. Temi najstarszemi

zabytkami przeszoci zajmuje si osobna nauka, zwana archeo-

logi ^) i stara si z takich wykopalisk z pod ziemi dociec, co to

mogy by za ludy, skd przybyy, jak daleko sigay ich osady

i jakie byo ich ycie. Daleko jeszcze do tego, eby mona byo
powiedzie cokolwiek pewnego w tej mierze. Historya polska

nie zajmuje si tem zupenie, bo bardzo trudno przypuci, eby
wród tych „przedhistorycznych" ludzi udao si wskaza naszych

') Wyraz grecki, jak prawie wszystkie zreszt nazwy nauk, znaczy dosownie

:

nauka staroytnoci, t. j. o rzeczach najstarszych.
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przodków ; raczej mniema mona, e byy to ludy zupenie obce

nietylko nam, ale wszystkim wogóle dzisiejszym narodom euro-

pejskim, e bya to jaka nieznana bliej pierwotna ludno euro-

pejska, o której nie wiemy ani, skd si wzia, ani gdzie si
podziaa. Czasy to takie dawne, takie zamierzche, e ju nie maj
adnego zwizku z najdawniejsz nawet nasz history. Nigdy te
nie dowiemy si moe tego, coby nas najbardziej ciekawio i co

najwaniejsze, a mianowicie: jakim jzykiem mówili ci ludzie?

ARYJCZYCY.

Pokrewiestwo narodów poznaje si bowiem po podobie-
stwie jzyków. Nauka zajmujca si badaniem jzyków, zwana

lingwistyk (z aciska) , lub filologi (z grecka)
,
poznawszy ici

dotychczas okoo tysica w rónych czciach wiata, dzieli je na

om wielkich dziaów, ten za dzia, do którego naley jzyk polski

i jemu podobne, nazywa aryjskim. Ludzko dzieli si na rasy,

które róni si midzy sob rozmaitemi oznakami, midzy innem i

take barw skóry. Rasa biaa dzieli si na dwa odamy: Semitów

i Aryjczyków. Aryjczycy dziel si na azyatyckich i europejskich.

Europejscy Aryjczycy dziel si na szczepy, z których kady mieci

w sobie po kilka narodów i jzyków. Obecnie najwaniejsze

szczepy s : romaski, germaski i sowiaski. Sowiaskie jzyki

s : bugarski, czeski, uycki, polski, rezyjski (w Alpach woskich),

rosyjski, ruski, serbsko-chorwacki, sowacki i sowieski; te wszyst-

kie narody s nam pobratymcze, a ich jzyki podobne do polskiego.

Do romaskich narodów nale: Francuzi, Hiszpanie, Wosi i Wo-
osi czyli Rumunowie. Germaskie narody s: Anglicy, Duczycy,

Holendrzy, Niemcy, Norwegowie, Szwedzi. W staroytnoci by
jeszcze szczep celtycki, którego ostatek stanowi naród irlandzki.

Inne narody zamieszkae w Europie nie nale ju do Aryjczy-

ków; obcy zupenie s Finowie, Madziarzy i ydzi, ich jzyki nie

s te w niczem do naszych podobne.

Nie wiadomo na pewno, gdzie bya pierwotna kolebka

Aryjczyków, czy w Europie, czy w Azyi; wiemy tylko, e ju na

dwa tysice lat przed Chrystusem byli w Europie, e znali upraw
jczmienia i pszenicy, oswoili zwierzta domowe, znali sztuk

topienia kruszców, a urzdzenia ich polegay na uznawaniu wadzy

ojcowskiej.



CESARSTWO RZYMSKIE.

I^ARSTWO RZYMSKIE.

^V Najwczeniej i najwietniej rozwina si ta cz europej-

skich Aryjczyków, która posuna si dalej na poudnie, szczep

greko-italski, który zamieszka nad morzem ródziemnem, w kli-

macie ciepym i agodnym. Ci korzystajc z pomylnych warun-

ków przyrody i otoczenia, a zbliywszy si te do prastarych

cywilizacyj Egipcyan i Fenicyan, sami poczynili szybkie i wielkie

w cywilizacyi postpy; mieli pastwowe urzdzenia, nauki i sztuki

wtenczas, kiedy pozostali w pónocnej Europie Aryjczycy nie

ulegali waniejszym zmianom i pozostali nadal nieuksztaceni.

Gówne narody staroytnej poudniowej Europy, Grecy i Rzy-

mianie, wzniosy si wysoko. Grecy celowali w filozofii, w poezyi,

rzebie; Rzymianie w prawie i admJnistracyi i w porzdkach

pastwowych, odznaczali si te bitnoci i zaborczoci. Nietylko

Greków zagarnli pod swe panowanie, ale pastwo swe rozsze-

rzyli na trzy czci wiata; panowali w Europie, w Azyi i Afryce.

Z pocztku mieli królów, potem urzdzili sobie rzeczpospolit,

a wkocu zamienili swe pastwo na cesarstwo, które obejmowao
prawie cay znany im wiat.' Pod ich przewodem wyrobia si

cywilizacya wspólna grecko-rzymska, któr zowiemy klasyczn,

a z której do dzi dnia wiele czerpiemy. Ucz w naszych szkoach,

gimnazyach
,
jzyków klasycznych, t. j. greckiego i aciskiego;

acina jest jzykiem kocielnym, prawnicy uczy si musz prawa

rzymskiego, filozofia opiera si w znacznej czci na greckiej,

poeci ksztac si na poezyi greckiej i rzymskiej, rzebiarze ucz
si na starych greckich rzebach, a nawet stawiamy budowle na-

ladujce klasyczne staroytne gmachy.

wiatowadne cesarstwo rzymskie^ sigao w Europie zacho-

dniej po Ren i Dunaj, ku wschodowi za jeszcze poza Dunaj,

obejmujc na pónoc tej rzeki znaczn cz dzisiejszych Wgier
i Rumuni czyli Woosz.

" GERMANIE I SOWIANIE.

Co byo na pónoc od rzymskiej granicy pomidzy Renem
a Wis, nazywano Germani. Mieszkay tam ludy celtyckie, nie-

mieckie i sowiaskie, a wic rónego pochodzenia. Tego Rzy-

mianie nie odróniali; dla nich bya Germani caa pónocna cz
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rodkowej Europy, nie naleca do ich cesarstwa, bez wzgldu
na pochodzenie jej mieszkaców. Wyraz Germania oznacza tylko

kraj, mia wic znaczenie geograficzne: kraju, a nie etnografi-

czne: rodu.

Wschodni cz tej Germanii, na wschód od aby, zamie-

szkiway ludy sowiaskie. Ze wszystkich wielkich szczepów euro-

pejskich jedni tylko Sowianie posiadali we wasnym jzyku nazw
na oznaczenie swego szczepu. „Sowo" znaczy tyle, co mowa, bo

mowa ze sów si skada. Podobne do siebie sowiaskie mowy
byy dla naszych przodków ich wspólnem sowem, a wszystkich,

z którymi mona si byo tem sowem rozmówi, nazywano tedy

Sowianami. Obcych za ssiadów, z którymi nie mona byo roz-

mówi si na sowa, nazwano Niemcami, jakoby niemych. Takiego

wyrazu na oznaczenie caego szczepu nie miay ludy niemieckie

i im pokrewne. Uczeni ich uyli do tego celu wyrazu aciskiego

„Germania", z powodu, e cz ich przodków mieszkaa w kraju

tak przez Rzymian nazywanym, i dlatego szczep, do którego na-

le Niemcy i narody, mówice podobnemi jzykami, nazywamy

germaskim. Ale z tego nie wynika, eby caa staroytna Germa-

nia miaa by krajem niemieckim! S wprawdzie pomidzy Niem-

cami pisarze, którzy twierdz, e z pocztku a po Wis wszystko

byo niemieckie, opierajc swe twierdzenie na tem, e Rzymianie

tak daleko oznaczali Germani; ale zapominaj oni, e wyraz ten

po acinie nie znaczy tego, co dzi znaczy, i e dawni rzymscy

pisarze sami nie mogli wiedzie, co niemieckie, a co sowiaskie,

skoro nie rozumieli jzyków tych ludów i sami zreszt osobicie

tam nie byli. Nawzajem nie brak te uczonych sowiaskich, któ-

rzy wywodz, e pierwotnie niemieck bya tylko maa kraina

w kcie pomidzy rzekami Wezer, Renem i Menem, a cae zre-

szt Niemcy s krajem, zdobytym na Sowianach. To tylko pewna,

e wszystko, co na wschód aby, byo z pocztku sowiaskie.

Prawdopodobnie Niemcy i Sowianie pierwotnie nie s-
siadowali ze sob, oddzieleni rozleg krain cakiem nie zalu-

dnion; dopiero przez cige osadnictwo rozszerzali coraz bardziej

swe dzierawy, pierwsi w kierunku wschodnim, drudzy W zacho-

dnim, a si wkocu musieli spotka i sta ssiadami. W pi-

tym wieku powiksza si znacznie napór Niemiec ku wschodowi
i w niejednej ziemi sowiaskiej rozpoczyna si niemieckie osa-
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dnictwo; ju wtenczas na zachodnich Sowiaszczyzny kresach lu-

dno obydwóch szczepów bya z sob pomieszana i jedno osie-

dlenie wchodzio klinem w drugie. Z kocem V-go wieku zaczli

Niemcy zdobywa przemoc ziemie ju przez Sowian poprzednio

zajte, czasem zupenie ich z nich wypierajc, czasem w niewol-

ników swych obracajc. Nie byo to trudne; mieli wicej siy,

umieli wojn prowadzi bez porównania lepiej ni Sowianie, ro-

bic to umiejtnie, sprawnie. Germanie bowiem ju przez dwa

wieki przedtem najmowali si do suby wojennej Rzymianom,

od nich sztuk wojenn przejli i sami te nieraz z nimi walczc,

w niej si wywiczyli, podczas gdy Sowianie naleycie wojowa
jeszcze nie umieli. Pierwszym takim zaborem, który dokadnie

oznaczy moemy, jest zajcie Rakuz przez lud niemiecki Alama-

nów w roku 488. Rakuzy, to dzisiejsze arcyksistwa austryackie,

zamieszkane pierwotnie przez sowiaski lud Rakuszanów. Po Ala-

manach weszli tam Frankowie, w kocu Bawarzy, którzy te tam

ju pozostali (Niemcy austryaccy nale przewanie do ludu ba-

warskiego). Dalsze rozprzestrzenianie si ywiou germaskiego

w kierunku wschodnim, na poudniu Karpat, powstrzymane byo
przez to, e tu byli ju inni najedcy, rozporzdzajcy jeszcze

wiksz potg wojenn.

PASTWO SAMA.

W pitym wieku po Chr. doznaa caa rodkowa Europa,

tudzie Wochy, straszliwego najazdu Hunów, ludu koczowniczego

z Azyi. Po 70 latach Hunowie wycofali si z zachodnich krajów,

ale pozostali nad Cis, w dzisiejszych Wgrzech. Tam dokona
ycia w roku 453 wódz ich Attyla, osawiony ze srogoci, zwany
przez chrzecijaskich kronikarzy biczem boym. Po mierci Attyli

wprawdzie rozpado si pastwo Hunów, w nastpnym, jednak

wieku nastpi nowy najazd: Awarów, którzy podbili wszystkie

ludy sowiaskie od gór czeskich i Karpat a po dolny bieg Du-
naju i morze Adryatyckie. Nie byo tu tedy pola dla niemieckich

zdobyczy. Przeciw Awarom wybucho okoo roku 620 wielkie po-

wstanie Sowian, które powiodo si czciowo, bo odzyskay nie-

podlego ludy sowiaskie, osiedlone w Czechach, Morawach
i wschodnich krajach alpejskich. Naczelnik powstania, dzielny

Sam, utworzy natenczas z tych krajów n a
j p i e r w s z e s o-
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W i a s k i e pastwo. Byo to po roku 600 po Chr., kiedy

dawne cesarstwo rzymskie ju przeszo od stu lat nie istniao.

NAWRACANIE EUROPY.

Cesarstwo rzymskie byo zaoone w pogastwie. Za czasów

pierwszego wanie z cesarzy, Oktawiana Augusta, przyszed Zba-

wiciel na wiat. w. Piotr, pierwszy papie, osiad w Rzymie i ju
za apostolskich! czasów bya tam gmina chrzecijaska, a cho byo
potem kilka srogich przeladowa, jednake wiara szerzya si co-

raz bardziej. Nawracali si nietylko ubodzy i niewolnicy, ale ju
od samego pocztku take uczeni i senatorowie rzymscy. wiato
rozpraszao ciemnoci coraz bardziej z kadem pokoleniem, a si

skoczyo na nawróceniu samego wadcy olbrzymiego pastwa,

a potem pogastwo stracio ju znaczenie i od r. 312 stao si

chrzecijastwo nawet urzdow religi pastwa; w kocu nie

byo ju cakiem pogan midzy obywatelami rzymskimi. Cesar-

stwo rzymskie byo tedy w dalszym cigu swego istnienia nie

pogaskiem pastv/em, ale chrzecijaskiem. Upado i runo
ochrzczone, speniwszy wyznaczone mu przez Opatrzno zadanie.

Odtd próbowano kilkakrotnie zaoy na nowo takie pastwo
powszechne, ale zawsze bezskutecznie. Ju takie pastwo niepo-

trzebne do postpu ludzkoci, odkd na miejsce pogaskiej po-

wszechnoci pastwowej nastaa powszechno innego rodzaju,

wysza, duchowa, w powszechnym katolickim Kociele. Zmieni

si duch wiata, a przez to zmieniy si take wieckie jego po-

trzeby i po nawróceniu ludów yjcych w staroytnem cesarstwie

Tzymskiem, niepotrzebne s ju pastwa sprzgajce przymu-
sowo róne narody w jedno jarzmo.

Cesarstwo rzymskie podzielio si na dwie poowy: wscho-

dni i zachodni. Wschodni ze stolic Konstantynopolem czyli

Bizancyum, nazywa si zwykle greckiem cesarstwem czyli bizan-

tyskiem. Potomkowie Greków tak si pomieszali z rozmait inn
ludnoci, a potem nawet poznikali nieznacznie wród rónych

przybyszów, midzy którymi nie brako te Sowian, e przez to

pomiszanie zmieni si zupenie i naród i jzyk. W rednich wie-

kach nie mówi si te potem o narodzie greckim, ale nazywa si

to cae nowe spoeczestwo bizantyskiem. Cesarstwo to trwao

w tak zmienionych zupenie stosunkach, przechodzc najrozmait-
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sze koleje, jeszcze cae tysiclecie, bo a do roku 1453, zdobyte

i ujarzmione w kocu przez Turków, którzy do dzi dnia panuj

jeszcze w Konstantynopolu.

Zachodnie rzymskie cesarstwo przestao istnie w roku 476

po Chrystusie, a z jego krajów popowstawa szereg nowoytnych

pastw chrzecijaskich. Ludy germaskie, które te kraje pozdo-

byway, mieszay si z dawniejsz ludnoci i nawracay si na

chrzecijastwo, ale nie wszystkie i nie zaraz na katolicyzm. He-

rezya aryaska ogarna Germanów panujcych we Woszech,

w Hiszpanii, w poudniowej Francyi i w czci dzisiejszych pou-

dniowych Niemiec. Byy to pastwa Ostrogotów, Wizygotów

i Burgundów. Dopiero w roku 496 nawróci si na katolicyzm

pierwszy z pomidzy wadców tych nowych pastw, mianowicie

Klodwik, król Franków; dosta za to od papiea tytu króla arcy-

chrzecijaskiego, który przeszed nastpnie na królów francuskich;

a dopiero okoo roku 600 przyjy chrzecijastwo wszystkie te

kraje, które niegdy naleay byy do cesarstwa rzymskiego. Nie

nalea za do nich aden kraj sowiaski.

Pastwo Franków obejmowao za czasów Klodwika dzisiej-

sz pónocn Francy i ssiednie, dzisiejsze niemieckie kraje a
poza rzek Men na pónoc, wkrótce za rozszerzyo si a po góry

Pirenejskie na poudnie, do Alp i redniego biegu Dunaju na

wschód. Panowanie frankoskie doszo do granic sowiaskiego
pastwa Sama. Napadli na Frankowie, lecz Sam pokona ich

w bitwie pod Wogatisburgiem, okoo roku 630. Po jego mierci

jednak, w r. 658, rozpado si to pierwsze sowiaskie pastwo.

W nastpnem stóleciu podbili niemieccy Bawarowie okoo r. 740

sowiaski lud Korutanów (dzisiejsza Karyntya), a wkrótce potem

zawrzaa wojna take na granicach pónocnych.

NOWE CESARSTWO RZYMSKIE.

Królestwo frankoskie powikszao si coraz bardziej. Naj-

synniejszy z jego wadców, Karol Wielki, zaj cz Hiszpanii,

pónocne i rodkowe Wochy, posun swe panowanie a na dzi-

siejsze Wgry i przyczy te do swego pastwa kilka plemion

niemieckich. W Niemczech szerzy by ju chrzecijastwo w.
Bonifacy, mnich z Irlandyi, który zgin u Niemców mczesk
mierci w r. 754. Szczególniejsz nienawici do Krzya odzna-
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cza si niemiecki lud Sasów, zajmujcy wschodni poow pó-
nocnych Niemiec. Karol Wien<i zdoby ich kraj po siedmiu sro-

gich wojnach i zmusi do przyjcia chrztu. Pierwsze to byo
przekroczenie Chrystusowego przykazania, zakazujcego nawraca-

nia mieczem. Sasi, mieczem nawróceni, nie byli prawdziwymi

chrzecijanami, a cho król Karol pozakada w ich kraju biskup-

stwa, na nic si to nie zdao, gdy pastoraowi towarzyszya wo-

jenna groza i pooga! Podbiwszy ziemie Sasów i Bawarów, dotar

Karol Wielki do granic sowiaskich i kilka razy stary si jego

wojska ze sowiaskim ludem Wilców nad doln ab i z Cze-

chami. Wojna ta zacza si w r. 789, w cztery lata po przymu-

sowem nawróceniu Sasów.

Karol Wielki by najpotniejszym w Europie monarch i pa-

nowa nad rozmaitymi narodami. Szybki wzrost i potga franko-

skiego pastwa przypominay dawne rzymskie cesarstwo. Król

Karol postanowi wskrzesi to pastwo powszechne i rzeczywicie

w r. 800 papie Leon Ill-ci ukoronowa go w samym Rzymie na

rzymskiego cesarza. Nowe cesarstwo obejmowao kilka

królestw, bo Karol W. by ju królem frankoskim, longobardzkim,

burgundzkim i szereg mniejszych pastw i pastewek nie posia-

dajcych królewskiego tytuu, a zczonych pod jednem berem
wspólnego monarchy, miao za obj na przyszo wszystkie

pastwa chrzecijaskie. Papie zakreli wadzy cesarskiej cel

wielki i wzniosy. Chodzio o to, aeby wszystkie nawrócone na-

rody i pastwa poczy w jedn rodzin chrzecijaskich ludów

pod najwyszem wieckiem zwierzchnictwem cesarza, a duchowem
papiea. Nie byo wcale prawa, e cesarzem ma by zawsze król

frankoski, ani te nie mylano o tem, e caa Europa musi two-

rzy jedno pastwo i nalee do frankoskiego królestwa. Jedna

sprawa bya oddzielona od drugiej. Czyby pastwo frankoskie

w przyszoci si rozszerzao jeszcze bardziej, czy te uszczuplao,

czy osobnych pastw byoby w Europie coraz mniej, czy coraz

wicej, nie miao to wpywa na spraw wznowionego cesarstwa.

Ilukolwiek byoby monarchów chrzecijaskich w Europie, wszyscy

mieli uznawa w cesarzu swego zwierzchnika; gdyby papie ko-

ronowa na cesarza nie frankoskiego króla, lecz innego wadc,
natenczas ten inny byby zwierzchnikiem króla Franków. We
wznowieniu cesarskiej godnoci nie byo tedy zamachu na samo-



KRÓLESTWO NIEMIECKIE. 15

dzielno narodów czy pastw, nie byo zamiaru oddania Europy

w niewol nastpców Karola Wielkiego. By to wielki plan za-

mienienia Europy w jeden wielki zwizek pastw chrzecijaskich,

aeby unikn przez to wojny midzy chrzecijanami, a zyska

wicej si do cywilizacyjnej pracy pod przewodnictwem Kocioa,

zwaszcza za do dalszego rozszerzania chrzecijastwa.

Skoro nowe cesarstwo rzymskie miao by zwizkiem mo-

narchów chrzecijaskich, zatem nie mogy do niego nalee, jako

czonkowie, pastwa pogaskie. Gównym obowizkiem cesarstwa

byo nawrócenie ich. Granic chrzecijastwa i pogastwa w Eu-

ropie bya wtenczas granica niemiecko -sowiaska.

KRÓLESTWO NIEMIECKIE.

Wielkie pastwo Karola Wielkiego rozpado si nastpnie

w r. 843 na trzy czci; z czci wschodniej powstao królestwo

niemieckie. Niemieccy nasi ssiedzi, sami mieczem nawróceni i du-

cha chrzecijaskiego w sobie nie majcy, zabrali si pod pozo-

rem nawracania do dalszego podboju ziem sowiaskich. Zaczto

potem nawet wywodzi, e skoro wadza pogaskich ksit nie

jest uwicona przez Koció, zatem ziemie pogaskie pana nie

maj, s bezpaskie, niczyje i wolno je zabra sobie; kto je pierw-

szy zdobdzie, ten bdzie prawym ich wadc. Znaczyo to ni

mniej, ni wicej, jak tylko, e poganie nie s blinimi, e wolno

kademu na nich si targn i ujarzmia ich, bo ziemie ich s u-
pem, który wolno zabra kademu, kto ma do tego ochot i siy.

Tak tedy Krzy, chrzecijaskie godo pol^oju i mioci bliniego,

symbol bogosawiestw Boych, by dla Sowian przez dugie
czasy znakiem wojny i poogi, cigej trwogi i wszelkich okro-

pnoci, gdy Go nad sowiask granic niosa niemiecka do.
Przodkowie nasi padli ofiar strasznego, ohydnego przekr-
cenia chrzecijastwa przez Niemców.

Ca naszych przodków win byo, e w Europie oni naj-

dalej mieszkali od Rzymu, skd szo chrzecijastwo i urzdzenia
pastwowe, rozszerzajce si stopniowo po Europie. Potne fran-

koskie pastwo powstao przez zetknicie si z resztkami rzym-
skiej cywilizacyi; zaoyciel tego pastwa, król Klodwik, walczy
jeszcze z rzymskim namiestnikiem w dzisiejszej Francyi, a znowu
Sasi i Bawarowie doszli wczeniej do urzdze pastwowych przez
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zetknicie si z Frankami. Podobnie w dalszym cigu ci Sowia-

nie, o których opara si granica frankoskiego panowania, pierwsi

urzdzili si jako pastwo i to samodzielnie. Tak powstao pa-
stwo Sama, a okoo roku 830 drugie w tej samej czci Sowia-
szczyzny, mianowicie pastwo Wielkomorawskie. Zowie si

tak, poniewa powstao na Morawaci, skd rozszerzao si na

wschód i zachód, obejmujc z jednej strony Czechy, z drugiej

signwszy a do ziemi krakowskiej.

PASTWO WIELKOMORAWSKIE.

Zaoyciel tego pastwa, ksi Mojmir, przyj chrzest i uzna

swe pastwo czci bawarskiego biskupstwa w Passawie, a przez

to samo przyczy do niemieckiej prowincyi kocielnej mogun-

ckiej, bo biskup passawski nalea pod arcybiskupa mogunckiego ^).

Niemcy dali jednak, eby uzna take ich wieckie zwierzchnicwo,

cho król niemiecki nie by cesarzem, nie by wieckim naczelni-

kiem chrzecijastwa! Z potomków Karola Wielkiego dwóch tylko

królów niemieckich byo zarazem cesarzami; zazwyczaj za bywali

nimi inni potomkowie Karola Wielkiego, dalsi krewni królów

niemieckich, panujcy nie w Niemczech, ale we Francyi, w Bur-

gundyi, w Lotaryngii, we Woszech. Od roku 840 do 881 bya
korona cesarska wanie od Niemiec oddzielona; nie chodzio tedy

o uznanie zwierzchnictwa wspólnego wszystkim ksitom chrze-

cijaskim, ale o poddanie Sowian Niemcom.

Król niemiecki Ludwik wyprawi si w r. 846 na Mojmira

i strci go z tronu, a osadzi na nim jego synowca Rastyca, który

udawa wobec Niemców potulnego. Wracajc z tej wyprawy przez

^) Obszar Kocioa katolickiego dzieli si na patryarchaty, te za na tak

zwane prowincye kocielne, na których czele stoj metropolici lub arcy-

biskupi. Prowincya arcybiskupia dzieli si na dyecezye, z których kada

ma osobnego biskupa. Biskup dyecezalny moe mie przydanego do po-

mocy drugiego, który nazywa si sufraganem. Wobec arcybiskupa jest

kady biskup tej prowincyi jego sufraganem. - Najwaniejszy patryarchat

by od samego pocztku w Konstantynopolu, czyli Bizancyum, zwanem

po sowiasku Carogrodem, bo tam bya stolica cesarstwa rzymskiego

wschodniego, czyli bizantyskiego. W zachodniej Europie sam papie

jest patryarch i arcybiskupi podlegaj wprost Ojcu w. - Niemcy two-

rzyy ju wtenczas dwie prowincye kocielne, majc dwóch arcybiskupów:

w Moguncyi i w Trewirze.
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Czechy do domu, zada Ludwik od czeskich wielmoów i dro-

bnych ksitek, eby mu si zobowizaH do posuszestwa; jemu,

a nie Rastycowi! A wanie rok przedtem, w r. 845, ochrzcio si

w Ratyzbonie w Bawaryi czternastu czeskich wielmoów. Od po-

gaskich da tedy król niemiecki poddastwa, bo poganie, a od

owych czternastu ochrzczonych chyba za to, e Sowianie! Czesi

jednak, tak chrzecijanie jakote poganie, chwycili za bro i przez

cztery lata wojowali pomylnie z królem Ludwikiem. Dziki temu

zapewni te sobie ksi Rastyc zupen niepodlego. Ale to

niemieckie postpowanie wzbudzio obaw, e ludy Wielkomo-

rawskiego pastwa znienawidz chrzecijastwo. Rastyc pragn
szczerze chrzecijastwo utrwali. Obmyli sposób, eby przeko-

na lud, e chrzecijastwo nie koniecznie jest niemieck wiar
i nie musi si czy z niemieck niewol. Postara si o aposto-

ów sowiaskich.

WICI CYRYL I METODY.

Nie wszyscy Sowianie byli tak oddaleni od róda wiary

witej, t. j. od Rzymu, jak Poabianie lub Morawianie, a có do-

piero Polacy. Sowianie Bakaskiego pówyspu, Bugarowie i po-

udniowi Serbowie, mieli blizko do patryarchy w Konstantynopolu,

tote wczeniej si nawracali. Stamtd sprowadzi ksi Rastyc

dwóch katolickich kapanów, Cyryla i Metodego, synnych z nauki

i gorliwoci. Cyryl wynalaz nawet okoo 855 r. pismo sowia-
skie, zwane gagolic ^) i przeoy ksigi liturgiczne, eby mona
byo odprawia naboestwo po sowiaska. Byo to w jzyku
staro -bugarskim, który w ten sposób sta si ze wszystkich so-

wiaskich najpierw pimiennym. Dzisiaj nikt ju tym jzykiem
nie mówi, jest tedy jzykiem martwym, podobnie jak acina, nie

bdc nikomu mow ojczyst, znan od dziecistwa. Ale te po-

dobnie, jak acina w zachodnim Kociele, pozostaa staro - bugar-

^) Pismo to utrzymao si w ksigach cerkiewnych niektórych okrgów Chor-

wacyi i Dalmacyi. Inne pismo sowiaskie, zwane cyrylic i std mylnie

temu apostoowi Cyrylowi przypisywane, rozpowszechnio si gównie na

Rusi; od niego znowu pochodzi dzisiejszy ksztat abecada rosyjskiego,

zwanego gradank. Wszystkie za te pisma wywodz si z abecada bi-

zantyskiego, t. j. redniowiecznego greckiego. Nasze za abecado z a-

ciskiego si wywodzi.

2
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szczyzna jzykiem ksig kocielnych i naboestw we wschodnim

Kociele, w obrzdku sowiaskim. Zowie si jzykiem cerkiewnym

od wyrazu „cerkiew" (w staropolskim jzyku „cerekiew"), znacz-

cego w wielu sowiaskich jzykach to samo, co „koció".

Bracia rodzeni Cyryl i Metody, pochodzili z miasta Solunia

(czyli Saloniki) w cesarstwie bizantyskiem. Cyryl by biblioteka-

rzem u patryarchy w Carogrodzie i profesorem filozofii, podczas

gdy Metody by cesarskim namiestnikiem w jednej ze sowia-
skich krain bizantyskich. Obydwaj rzucili nastpnie wiat i zo-

stali mnichami w klasztorze na górze Olimpie. Czujc w sobie

powoanie misyonarskie, udali si na daleki Wschód, pomidzy
Chazarów, naród nie -aryjski, mieszkajcy wówczas midzy rze-

kami Wog a Donem i tam nawracali z wielkiem powodzeniem.

Podró na Morawy w r. 863 bya tedy ju drug ich wypraw
apostolsk. Przez nich zrozumia lud, e chrzecijastwo nie jest

niemieckie, ale powszechne! Powsta te przez nich nowy obrz-

dek w onie katolickiego Kocioa, mianowicie rzymsko-so-
w i a s k i. W Bugaryi odprawiano naboestwa w jzyku cer-

kiewnym wedug ceremoniau carogrodzkiego. Na Morawach znany

jednak ju by i zaprowadzony ceremonia rzymski; tego oni nie

zmieniali, tylko liturgi na jzyk cerkiewny przetumaczyli. Nie

byo to wic to samo, co dzisiejsze (katolickie take) naboestwo
unickie ruskie, to jest obrzdek grecko -sowiaski. W pastwie

Rastyca by obrzdek rzymsko -sowiaski. Grecko -sowiaski, ka-

tolicki, mona dzi oglda na Rusi, a rzymsko-sowiaski, równie
katolicki, w Chorwacyi, gdzie go wskrzesi na nowo wielki papie

Leon XIII.

Apostolstwo w. Cyryla i Metodego, kapanów carogrodz-

kiego patryarchatu, nie byo na rk Niemcom, bo przez to zry-

wa si zwizek kocielny Wielkomorawskiego pastwa z Niem-

cami. Obaj ówczeni arcybiskupi niemieccy, moguncki i trewirski,

byli wielkiem zgorszeniem caemu Kocioowi, bo nie chcieli pa-

pieowi ulega, a w oporze tym popiera ich król niemiecki Lu-

dwik; ale cho sami w duchu zwierzchnoci papieskiej nie uzna-

wali, zaskaryli witych braci w Rzymie, jakoby nie nauczali

w duchu rzymskiego Kocioa. Pomagay im pozory, bo wanie
patryarcha carogrodzki Focyusz, zwierzchnik duchowny sowia-
skich apostoów, zerwa w roku 867-ym z Rzymem, popad wic
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^ schyzm. Biskup passawski skary si, e w jego dyecezyi

sprawuj kapaskie czynnoci bez jego upowanienia, a skarg

t popar arcybiskup moguncki. Liczono na to, e Bracia nie stan

przed papieem i popadn w podejrzenie. Oni jednak wybrali si

do Rzymu w r. 867 wraz ze swymi uczniami, dobranymi z kra-

jowców Morawian, eby ici tam na kapanów da wywici.
Papie Hadryan II. nietylko adnej w nich nie znalaz winy, ale

ich samych wywici na biskupów, ustanawiajc osobne moraw-

skie biskupstwo i to z tym przywilejem, eby byo zalene wprost

od Rzymu, nie nalec do adnej metropolii. Usun przez to samo

papie wszelkie uroszczenia passawskie i mogunckie.

Król Ludwik trzykrotnie ju wojowa z Rastycem, w latach

855, 864 i 869, a zawsze bezskutecznie. Jednak w czasie czwartej

wojny, w r. 870, uleg Rastyc wskutek zdrady wasnego synowca

Swatopluka. Pojmanemu wyupili Niemcy oczy i zamknli go

w dalekim niemieckim klasztorze. Rzdy zaj na Morawach od-

dali dwom królewskim niemieckim dostojnikom, zwanym grafami.

Zniesiono wic pastwo Wielkomorawskie i wcielono je do kró-

lestwa niemieckiego. Lud atoli powsta przeciw temu, i sam Swa-

topluk, spostrzegszy swój bd i win, stan na czele powstania,

wypdzi grafów, poczem obwoany by w r. 871 ksiciem Wiel-

komorawskim.

Na rzdy niemieckich grafów natrafi w sam raz w. Metody,

który sam wraca na Morawy, bo w. Cyryl zmar w Rzymie

(dnia 14 lutego 869 r., majc lat zaledwie 42). Niemieccy grafowie

nawet nie dopucili go do sprawowania biskupiego urzdu. Wkrótce

by pojmany i przez pótora roku wiziony przez passawskiego

biskupa. Dopiero surowe upomnienia papiea Jana VIIL, przywró-

ciy wolno apostoowi. Natenczas ochrzci Metody czeskiego

ksicia Borzywoja I. i odtd Czechy z Moraw trzymay si razem,

uznajc zwierzchno Swatopluka. Niemieccy biskupi, obawiajc
si, e teraz utrac i Czechy ze zwizku swej metropolii, znowu
oskaryli w. Metodego o herezy. Nowa tedy podró do Rzymu
w r. 879 i znowu powrót z jeszcze wikszym tryumfem. Papie
wyniós biskupstwo morawskie do godnoci metropolii, rozszerza-

jc jej granice na pónocy Karpat a po rzeki Bug i Styr, a na

poudniu na Panoni, t. j. dzisiejsze Wgry i mianowa pierwszym
arcybiskupem morawsko -panoskim samego Metodego. Pod tym
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arcybiskupem miao by trzech sowiaskich biskupów: w Cze-

chach, na Morawach i w Nitrze na Sowaczynie. Sam w. Me-

tody zamieszka w Welehradzie na Morawach i tam dokona
witobhwego ywota w r. 885. Mianowa nastpc ucznia swego

Horazda; ale nieroztropny ksi Swatopluk sam odda biskupstwo

Niemcowi Wikinowi. Ten wygna sowiaskich kapanów, spro-

wadzi niemieckich i usun obrzdek rzymsko -sowiaski. Papie

Jan IX. zaprowadzi go wprawdzie okoo roku 900 na nowo, ale

trwa on zaledwie kilka lat, cigle przeladowany. Tylko w Pra-

dze Czeskiej utrzyma si jeden klasztor sowiaski.

MADZIARZY.
'

I samo pastwo Wielkomorawskie nie dugo ju trwa miao.

Król niemiecki Arnulf sprowadzi na jego pogromienie Madziarów.

By to lud mongolski, pokrewny Hunom i ich nastpca w sze-

rzeniu spustosze. Przybywszy z Azyi osiedlili si nad morzem

Czarnem, skd zapuszczali swe zagony nad dolny Dunaj; stamtd

to przyzwa ich Arnulf, wolc mie Azyatów, dzikich pogan, s-
siadami, ni chrzecijan, lecz Sowian! Takimi byli Niemcy chrze-

cijanami, e ich królowie sprowadzali zbójców na wytpienie

ssiedniego narodu! Swatopluk odpar wprawdzie najazd i nie-

miecki i madziarski w latach 892 i 893, ale gdy umar w nast-

pnym roku 894, zaczo pastwo Wielkomorawskie szybko upada.

Synowie jego yli w niezgodzie i przez to nie zdoali oprze si

wrogom. Madziarowie nkali kraj ustawicznymi najazdami, a
w kocu w r. 907 zupenie rozbili to sowiaskie pastwo, po-

czem zaczli napada na Niemcy, i srodze dawali si im we znaki,

a dopiero pokonani w roku 955 zaprzestali upieczych wypraw.

POCZTKI CHRZECIJASTWA W POLSCE.

Dzieo w. Cyryla i Metodego wanem jest i dla Polski.

By zwyczaj, e dyecezyom graniczcym z pogastwem wyzna-

czano bardzo rozlege granice w stron pogan, tak, e kade ta-

kie biskupstwo byo zarazem missyjnem, z obowizkiem czynienia

stara o nawracanie pogan. Dlategoto granice morawskiej dye-

cezyi oznaczono a po rzeki Bug i Styr, a wic daleko ju na

polskich ziemiach, jeszcze pogaskich (a do wschodnich granic

dzisiejszej Oalicyi!) Jest nawet wielkie prawdopodobiestwo, e
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znaczna cz ziemi krakowskiej naleaa bya do pastwa Wielko-

morawskiego. Nieco na wsciód od Krakowa by gówny gród

plemienia Wilan, Wilica, na lewym brzegu Wisy. Jeden z wy-

sanników i uczniów w. Metodego, ochrzci ksicia Wilan i to

jest pocztkiem cirzecijastwa w ziemiaci pol-

skich. Podobnie posya w. Metody swych kapanów na lzk
i równie nie bezowocnie; jest nawet podanie, e a do stolicy

ludu Polan, do Kruszwicy nad jeziorem Gopem, dotarli jego mi-

syonarze. Zatem w. Metody jest take polskim apo-
stoem i ju w drugiej poowie IX. wieku zaczo
si chrzecijastwo zwolna przyjmowa w Polsce,

a to bardziej w poudniowej Polsce, czyli Mao-
polsce, ni w pónocnej Wielkopolsce.

MARGRABIA GERON.

• Po upadku pastwa Wielkomorawskiego zaczli Niemcy

jeszcze bardziej nka Poabian. Nad ab mieszkay liczne wiel-

kie sowiaskie ludy Serbów pónocnych. Wilców i Obotrytów.

Serbowie mieli swe siedziby bliej Czech, a dzielili si na ple-

miona uyczan i Milan. Na pónoc od nich mieszkali Obotryci

midzy ab a Odr; ci dzielili si na kilka plemion, z których

najwaniejsze Poabców i Wgrów. Na zachód od Obotrytów

byli Wilcy czyli Lutycy, których siedziby sigay a do morza,

a najwaniejsze ich plemiona: Hawelanie i Stoderanie. Dzi z tych

wszystkich Sowian zostaa ju tylko garstka uyczan; jest ich

zaledwie 180.000. Z jzyka ich poznajemy, e ci Sowianie poab-

scy byli naszymi najbliszymi pobratymcami, bo jzyk uycki
jest do polskiego jeszcze podobniejszy, ni czeski.

Gdy po wymarciu potomków Karola Wielkiego, wstpia na

tron niemiecki dynastya Saska, pierwszy król z tego rodu, Hen-

ryk I., aeby uatwi sobie zabór ziem poabskich, ustanowi na

sowiaskiej granicy umylnych do tego dostojników, zwanych

margrafami ^). Ci mieli sobie wyznaczon marchi, t. j. krain

graniczn, urzdzon zupenie po wojskowemu i wolno im byo
na wasn rk z ssiadem wojowa lub zawiera pokój. W roku

^) „Graf" znaczyo pierwotnie po niemiecku: „i<rólewski urzdnik", a gra-

nica nazywa si „marek", wic „marckgraf", uproszczone: „margraf",

a spolszczone: „margrabia".
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930 urzdzono w ten sposób marchi pónocn (Nordmarck) prze

ciw Wilcom i Obotrytom. Tam by n ajokrutni ejszy z margrafów,!

niecnej pamici margrabia Gero, który raz w r. 940 (za panowa-j

nia króla niemieckiego Ottona I.) zaprosi na uczt trzydziestu'

ksit poabskich i wszystkicli tych swoich goci kaza podst-

pnie wymordowa! Powstaa z tego powodu krwawa i straszna

wojna, prowadzona po zbójecku! Niemcy nie poprzestawali na^

opanowaniu kraju, ale mordowali kobiety i dzieci caymi tysicami,;

eby si Sowianie nie mnoyli. Po kilku takich nawiedzinach tych;

chrzecijaskich ssiadów, bya pogaska ludno sowiaska zdzie-i

siatkowana, a po latach kilkudziesiciu... zabrako ju pogan doj

^nawracania", bo byli wytpieni! W tento sposób posuwali si;

Niemcy cigle naprzód, posuwali swe zabory od aby do Odry'

i zaoyli nowe dwie marchie na sowiaskich ziemiach: minie-|
sk i uyck. Okoo roku 960 upad dzielny ksi Stoigniew,;

obroca niepodlegoci Obotrytów, a margrabia Gero postanowi,

podbija jeszcze dalej na wschód i przekroczy Odr.
Podczas tych walk nie zapomnieli te Niemcy o Czechach.

Ksi ich, Bolesaw I. musia si w r. 950 podda królowi nie-^

mieckiemu Ottonowi I. Król ten by bardzo potny; onto w pi
lat potem, w roku 955, tak pobi Madziarów, e odtd zaprzestali

ju swych napadów; on te wznowi godno cesarsk. Ostatnim

przed nim cesarzem by ksi woski, Berengar, po którego

mierci, w roku 923, nie koronowa papie nikogo na cesarza, a
dopiero Ottona I. w roku 962. Odtd dbali królowie niemieccy

coraz bardziej o to, eby ju kto inny nie dosta cesarskiej go-^

dnoci. Dla Sowian bya to rzecz obojtna, bo królowie nie-

mieccy i bez cesarskiej korony jednako ich tpili; ale gdy Sowia-

nie nie chcieli si podda, mona ju byo teraz powiedzie, e
opieraj si zwierzchnikowi caego chrzecijastwa! Zaznay tego

dosy polskie dzieje!

Gdy margrabia Gero przekroczy Odr, spotka si zabór nie-

miecki z innym sowiaskim narodem na pónocy: z Polakami, a mia-

nowicie z polskim ludem Polan. Po Poabianach miaa przyj kolej

na Polaków; mieli oni suy równie na dalszy er Niemcom.

Zanim opowiemy o pierwszem starciu si Polaków z Niem-

cami, zanim si wdamy w history tej niedokoczonej
jeszcze do dzi dnia wojny, która jest najwikszem ur-
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gowiskiem z chrzecijastwa, przyjrzyjmy si w krótkoci, jak ów-

czesne spoeczestwo byo zorganizowane, czyli, jakie w niem byy

urzdzenia, jaki by ^ustrój naszych przodków za czasów jeszcze

pogaskich.

I

PIERWOTNE URZDZENIA W POLSCE.

I

Kraj cay by po wikszej czci jeszcze pusty, w niewielu

tylko okolicach byo nieco wicej ludnoci, mieszkajcej groma-

dnie. Na pewno wiemy zaledwie o czterech takich prastarych gnia-

zdach zaludnienia: koo Krakowa pomidzy wsiami Ojcowem

a Mnikowem, - okoo jezior Gopa i Lednicy w Wielkopolsce, —
nad Wis powyej Warszawy i przy ujciu Wisy. Te cztery oko-

lice zaludnione byy gromadnie ju w czasach nalecych tylko

do archeologii, a nie do historyi i bezludne nigdy ju potem nie

byy. W miar przyrostu ludnoci rozchodzio si z tych gniazd

osadnictwo na dalsze okolice. Sposobów do ycia dostarczao o-

wiectwo, bartnictwo lene, ryboóstwo i hodowla byda; rolnictwo

byo znane, ale naleao raczej do wyjtków. Tamte zajcia, a-

twiejsze i mniej krpujce, wymagay znacznych przestrzeni. Ta

sama ilo ziemi, która starczy na wyywienie pewnej iloci osób

z rolnictwa, nie wystarczy, eby ich wyywi z owów lub z pa-

sterstwa; tote szybko nastpowao przeludnienie. Natenczas mo-
dzie posuwaa si dalej, zajmujc okoliczn pust ziemi, która

niczyj jeszcze nie bya. Osadnictwo posuwao si przewanie

wzdu biegu rzek, które te byy gównemi drogami, a w wielu

okolicach jedynemi. W ten sposób dokonywao si zaludnienie

okolic nad rzekami wpadajcemi do Wisy, w ten sposób Polanie

z okolic Gopa zajli okolice nad Baryczem i Orl i z biegiem

tych rzek dotarli do Odry, nad Widaw i z drugiej strony Odry
nad lz i dali pocztek nowemu plemieniu Slzan czyli lza-
ków, którzy byli emigracy Polan. Taki stopniowy, powolny, lecz

stay ruch ludnoci trwa a do XIII. wieku, dopóki cay kraj si
nie zaludni.

Podstaw organizacyi polskiej ludnoci, t. j. podstaw urz-
dzenia wspólnego poycia by od samego pocztku ród. Wadza
ojcowska jest wadz najstarsz i pierwotnie innej ani nie znano,

ani nie potrzebowano. Wadza ta bya nieograniczona; póki y
ojciec, synowie nie mogli by samowadni, a ich potomstwo pod-
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legao równie wadzy gowy rodu. Potomstwo zajmowao ziemi

w najbliszem ssiedztwie, ae nie na swoj osobist wasno,
tyll<o w imieniu gowy rodu, na wspón wasno caego rodu.

Zajmowali ziemi ssiedni dopóty, póki nie natrafili na ziemi

ju przez inny jaki ród zajt. Natenczas nie mogc si dalej roz-

szerza, karczowali cz lasów, jeeli okolica bya do rolnictwa

sposobna a ludzie mieli do sochy ochot, albo te przenosili si

gdzie dalej, w pograniczn pust jeszcze okolic i tam nowy ród

zakadali. W okolicy uposaonej obficiej w dary przyrody i odda-

lonej od innych osadnictw mogo nawet bardzo wiele rodzin, od i

tego samego przodka si wywodzcych, pozosta w ssiedztwie; \

pozostaway te pod wadz swego naczelnika rodu. Wyznacza]

on sam nastpc po sobie, swego brata lub syna, i to nie ko-

1

niecznie najstarszego, lecz którego uwaa za najzdatniejszego.

Pokrewne rody tworzyy wiksze caoci, które zowiemy ple-

mionami. Kade plemi uwaao si za oddzielny zwizek t. j. od-

dzieln organizacy. Gdy osadnictwo postpio na tyle, e zbliyy

si do siebie kocowe osady rónych plemion, dalsze przenosze-

nie si i przesiedlanie byo ju niemoliwe. Przyrastajca ludno
musiaa szuka wyywienia na miejscach nawet mniej od przyrody

uposaonych, niedostpniejszych i niedogodniejszych, które do-

tychczas omijano, tudzie zabiera si coraz bardziej do rolnictwa,

co nazywamy wewntrznem osadnictwem (kolonizacy). Nastay

» gorsze czasy", jak sobie owoczesni ludzie pewnie mówili. Trzeba

byo robi niejedno, bez czego przedtem doskonale siei obeszo,

i podda si trudniejszym, jak mniemali, warunkom walki o byt.

Inaczej jedna tylko bya rada: rzuci si na posiadoci ssiedniego

plemienia i przemoc zaj ziemi cudz, gdy ju nie byo niczy-

jej! Tote plemi od plemienia zabezpieczao si i odgraniczao

si wielkim zasiekiem i bron, t. j. e caemi milami zrbywano

szeroki pas boru, a tysice lecych na sobie drzew, obronitych

trawami i krzewami, tamowao przystp; zostawiano tylko swo-

bodniejsze przejcie, jeeli sza którdy droga, bez której nie mo-

na si byo obej. Tych zasieków i bron trzeba byo pilnowa,

sta przy nich na ,; stróy" i do tego ludzi kolejno wyznacza.

W razie walki trzeba byo mie do niej naczelnika, a da mu
wadz siln, bo na wojnie trzeba surowego rozkazu i lepego

posuszestwa; czem wiksza karno i posuszestwo, tem wiksza
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rkojmia powodzenia. Wojenny naczelnik plemienia, to

ksi i taki jest pocztek ksicej wadzy. Czem

wczeniej które plemi t wadz u siebie ustanowio, tem wiksz
miao przewag nad ssiadami.

W takiem ,; ksistwie" trzeba byo mie warowni, z której

monaby si broni nieprzyjacielowi, a na czas niebezpieczestwa

przechowa dobytek i mienie. Powstaway wic t. zw. grody; dre-

wniane one byy, bo kamiennego budownictwa jeszcze u nas nie

znano. Na grodzie mieszka ksi ze swoj druyn wojenn, t. j.

z zastpem zbrojnych, tworzcych pogotowie wojenne. Przez to

stawa si gród stolic plemienia; std rozchodziy si rozkazy, tu

przychodzono rozstrzyga spory i tu najchtniej zatrzymywali si

podróujcy cudzoziemscy kupcy. Koo grodu powstawao pode-

grodzie z mieszkaniami dla druyny, a ze stosunków handlowych

powstaway targi, przez które u stóp niejednego grodu wyroso

z czasem miasto. Do utrzymania grodu musieli si wszyscy przy-

czynia i to jest najstarszy podatek. Opacao go si nie

pienidzmi, bo obrót pieniny jeszcze nie istnia, ale w naturze,

i j. wasn prac i dorobkiem. Trzeba byo zoy na grodzie

przepisan ilo futer, byda, ryb, miodu, eby druyna miaa si

w co przyodzia i czem ywi; trzeba byo zwie i ociosa drzewo,

gdy gród naprawiano i t. p. Póniej porozdzielano szczegóowo

te powinnoci.

Dawne zwizki rodowe pozostay i nadal. Ksi nie mia
z pocztku innej wadzy, prócz wojennej, która te dotyczya wo-

góle tego wszystkiego, co si odnosio do obrony ziemi. Rody
pozostay organizacy spoeczn, a z wadzy ksicej,
z druyny wojennej, z penienia powinnoci grodowych powstaa

organizacy pastwowa.
Byy to dopiero zaledwie sabe zawizki pastwowych urz-

dze i mino kilka pokole, nim ta nowa organizacy przyja
si ogólnie, nie wszdzie równoczenie i nie wszdzie jednako.

Ile byo w I^olsce pogaskiej takich organizacyj grodowych i kiedy

która z nich powstaa, tego ju nie dobadamy si nigdy. To pe-

wna, e zrazu byy te » ksistwa" niewielkie, czasem nawet bardzo

mae, ledwie najblisz okolic obejmujce; potem dopiero czyy
si ze sob ssiednie, ale czy dobrowolnie, czy te moe nieraz

przez przemoc ksicia silniejszego?
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WILICA, TYNIEC I KRAKÓW.

Wiemy o trzech grodach, istniejcych w poudniowej Polsce,

czyh w Maopolsce, jeszcze za czasów pogaskich. Bya ju mowa
o grodzie Wilicy i ksiciu Wilan, ochrzczonym przez wysan-

nika w. Metodego. Zdaje si, e by to ju ksi moniejszy,

panujcy nad znaczniejszym obszarem ziemi. W gór Wisy, na

prawym brzegu, wznosi si prastary gród Tyniec, stolica nie-

wielkiego plemienia i ksistewka. O dwie mile w dó, na lewym

brzegu Wisy, powstao nowe ksistwo z grodem na Wawelu,

gdzie pierwszym ksiciem by Krak, zaoyciel Krakowa ^). Wido-

cznie Wisa bya tu granic osiedlenia dwóch plemion, a w ka-

dym razie inne byo plemi koo Wawelu i pewno nie uznawao

nad sob wadzy tynieckiego ksicia.

Kiedy powsta Kraków, to si nie da oznaczy ani w przy-

blieniu i musimy poprzesta na odpowiedzi bardzo ogólnikowej:

za czasów pogaskich. Ochrzczony ksi Wilan uznawa zape-

wne zwierzchno wadcy Wielkomorawskiego pastwa; sam Kra-

ków nalea wprost do tego pastwa, a po jego upadku powstaa

tu zdaje si wiksza organizacya pastwowa, do której naleaa

i Wilica, i Tyniec, a Kraków by stolic. W drugiej poowie X.

wieku dosta si Kraków pod panowanie czeskie. Kiedy mianowi-

cie król niemiecki Otto I. zajty by w r. 961 i 962 we Woszech
wojn z tamtejszymi ksitami i staraniami o cesarsk koron,

rozszerzy przez ten czas swe pastwo ksi czeski Bolesaw,

a majc ju Morawy, posun si dalej i zaj Kraków. Ksi
czeski by chrzecijaninem i panowanie jego sprzyjao rozwojowi

wiary. Biskupi morawscy zaczli znowu dojeda do Krakowa,

który nalea zreszt do ich dyecezyi, a gdy zniszczony Welehrad

opustosza, biskup morawski Prohor osiad na stae w Krakowie;

pozosta te w Krakowie jego nastpca, imieniem Prokulf, ostatni

biskup dyecezyi ,;morawsk" zwanej. W ten sposób Kraków naj-

pierwej w caej Polsce sta si siedzib biskupi, chocia nie byo
jeszcze ,, krakowskiego" biskupstwa, ani te kraj nie by jeszcze

^) Podanie o smoku i Wandzie jest tworem wyobrani i naley do t. zw.

dziejów bajecznych, czyli raczej bajek dziejowych. Jakie byo znaczenie

i przeznaczenie kopców, zwanych mogiami Krakusa i Wandy, niewia-

domo.
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zupenie nawrócony. Byo to ju za czasów, kiedy na pónocy

Polski miano si po raz pierwszy zmierzy z Niemcami, a mia-

nowicie z margrafem Geronem.

PASTWO POPIELÓW.

Najwaniejsze organizacye pastwowe na pónocy byy nad

jeziorami Lednic i Gopem, a zwaszcza nad Gopem. Jezioro to

ma dzi jeszcze 37 km., czyli 5 mil dugoci, a 4 km. t j. prze-

szo pó mili szerokoci, wówczas za byo znacznie, moe trzy

!
razy wiksze. Wielkopolska bowiem osusza si coraz bardziej; dzi

jeszcze jest z caej Polski najbardziej wodnista, pierwotnie bya
krajem przewanie moczarowatym, pozbawionym borów, porosym
tylko gdzieniegdzie gajami liciastych drzew. Bagnisto utrudniaa

osadnictwo, ziemi zdatnej do uprawy byo pierwotnie niewiele,

tote czsto std si przesiedlano, emigrowano. Ale za to nie byo
nigdzie tak dogodnej, na owe czasy, i atwej komunikacyi, dziki

wanie obfitoci dróg wodnych, poprzez setki jezior. Najwiksze

z nich, Gopo, byo jakby rodkiem tych wszystkich dróg, które

si std rozchodz na wszystkie strony, rzekami z jeziora wypy-
wajcemi i do niego wpadajcemi. Z Gopa wypywa wana rzeka

Note, zwana z pocztku Mtw; stanowia ona zawsze najwa-

niejsz w tych stronach drog, przepywajc liczne jeziora i -
czc si przez nie z Wart, a nastpnie z Odr. Tdy bya gó-
wna droga od Polan do Wilców i Obotrytów, i nad morze Ba-
tyckie, tak do Wisy, jakote do Odry; gdzie tylko byy suchsze

wzdu niej miejsca, wszdzie powstaway osady. Na pónocnym
kocu jeziora, gdzie wypywa Note, stan na ostrowie, t. j. wy-
spie jeziornej, gród, zwany Kruszwic, a naprzeciw grodu nad

brzegiem jeziora osada handlowa, rozwijajca si szybko.

Kruszwica bya stolic ksistwa, w którem panowa ród

Popielów. Byo z tego rodu ksit kilku, rozszerzali oni pano-

wanie swe coraz bardziej. Tu organizacya pastwowa rozwina
si najlepiej, najwiksza bya druyna wojenna i wadza ksica
najsilniejsza, i to nietylko na wojnie. Tu z druyny wojennej wy-
robia si osobna warstwa spoeczna, z czci jej powsta dwór
ksicy, a na nim dostojestwa, poczone z pewn wadz.
Pastwo Popielów byo ju zbyt rozlege, eby jeden czowiek
móg w zupenoci rzdom podoa; wic zacz ksi udziela
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czci swej wadzy osobom, któremi si wyrcza i tak powstay

w pastwie Polan urzdy i urzdnicy. Najwyszym dostojnikiem

by t. zw. piast, który by dozorc, stróem i opiekunem nastpcy

tronu, i za osob modego ksicia odpowiedzialnym. Urzd ten

mala potem i traci na znaczeniu, ale przetrwa w Polsce a do

XIII. wieku, a pochodzi on z Frankonii i jest dowodem dalekich

frankoskich wpywów na dawne nasze pastwowe urzdzenia.

DYNASTYA PIASTOWSKA.

Za czasów ostatniego ksicia z rodu Popielów byy jakie

zaburzenia, wskutek których wadza przesza do nowej dynastyi.

Ksicy tron otrzyma piast ostatniego Popiela, imieniem Cho-

ciszko (Chocisaw), zaoyciel dynastyi Piastowskiej, która pano-

waa na polskim tronie do r. 1370, a jedna jej ga miaa udziay

na lzku a do roku 1675. Chociszka czasy przypadaj na rok

mniej wicej 850, a zatem trwa ród Piastów przeszo 800 lat.

O Chociszku jest podanie, e kiedy jeszcze by piastem, uyczy
:

u siebie gociny dwom wysannikom w. Metodego, których nie ;

chcia przyj ostatni z Popielów ^). Po Chociszku nastpili ko-
|

lejno jego potomkowie: Ziemowit (to znaczy: pan ziemi), Leszek, i

Ziemomys i Mieszko. Który z pierwszych Piastów przeniós sto- ]

lice na gród na ostrowie jeziora Lednicy, skd przeniesiono j 1

potem jeszcze nieco dalej, do nowego grodu Gniezna. Ksi
Mieszko mia stolic ju w Gnienie, a panowa nad wielkim ob-

szarem, który zasugiwa ju prawdziwie na nazw pastwa.

imi ,; Mieszko" znaczy w prastarej polszczynie: niedwied.

Nazwisk urobionych od nazw zwierzt peno i dzisiaj; niedwied
jest królem naszych zwierzt, wyraa si, potg; o lwie nie wiele

jeszcze syszano, bo nie syszano o tych dalekich czciach wiata,

w których on yje. Chrzecijascy ksita przydawali sobie czsto

do swych chrzestnych imion przydomki króla zwierzt. yjcy
w sto pidziesit lat po naszym Mieszku margrabia brandenbur-

ski, Albrecht I., nazwa si te Niedwiedziem (zmar w r. 1170);

wspóczesny mu za ksi bawarski Henryk mia przydomek

') Do bajek dziejowych naley podanie o Lechu, o znalezieniu gniazda

biaych orów, o tem, jakoby ksiciem zosta rolnik lub koodziej imie-

niem Piast, o jego onie Rzepisze, o myszach, które zjady Popiela, itd.



PIERWSZA WOJNA POLSKO-NIEMIECKA. 29

Lwa. Niema tedy nic szczególnego w nazwie naszego ksicia;

potem z Mieszka urobio si imi Mieczysaw.

PIERWSZA WOJNA POLSKO-NIEMIECKA.

Pastwo piastowskie obejmowao okolice jezior Gopa i Le-

dnicy a po Odr i osadnictwo wysze z tej krainy na poudnie,

a wic Kujawy, waciw Wielkopolsk i lzk. Te prowincye

otrzyma Mieszko po swym ojcu, Ziemomyle. Wielkopolska gra-

niczya z posiadociami Obotrytów, ujarzmionych przez Niemców

w r. 960 i Wilców, czyli Lutyków. Margrabia Gero trzyma si

polityki, eby Sowian najpierw osabia, podniecajc ich do wojen

midzy sob, a potem eby by tym trzecim, który zawsze z kótni

dwóch skorzysta moe. W wojnie Mieszka z Lutykami stan po

ich stronie w ten sposób, e graf Wichman, podwadny Gerona,

stan na czele jakiego plemienia lutyckiego; dopiero gdy siy

Mieszka osabiy si ju walk z Lutykami, wyruszy w pole sam

Geron z druyn wojenn niemieck i zada, eby ksi Polan

uzna jego zwierzchnictwo. Margrabia straci w tej wojnie wa-
snego syna, ale Mieszko musia uledz; siy wrogów byy zbyt

przewaajce wobec tego, e pobratymcy Lutycy stali po stronie

niemieckiej. Nie chcc próbowa losu Obotrytów, ukorzy si

Mieszko i przyj zwierzchno niemieck nad sob. Byo to we-

dug powszechnego zwyczaju poczone z ceremoniaem; przykl-

kao si przed zwierzchnikiem, skadajc niejako w jego rce sw
wadz i swe posiadoci, poczem zwierzchnik od siebie dopiero

na nowo je nadawa, wrczajc oznaki godnoci. Ceremonia ta

nazywaa si hodem. Mieszko zoy hod margrabiemu Geronowi

w r. 963, t. j. uzna, e najwyszym wadc nad pastwem Polan

jest Gero, a on sprawuje rzdy tylko za jego pozwoleniem i pod

jego zwierzchnictwem.

DUBRAWKA.

Mieszko by dobrym politykiem. Zaraz zacz szuka sprzy-

mierzeców, eby rozporzdza wikszemi siami. Najprostszym

sposobem na Niemców byoby, eby ssiednie pónocne sowia-
skie ludy uznay wszystkie wadz Mieszka nad sob; powstaoby
wielkie pastwo, któreby si Niemcom nie dao. Ale te ludy pene
swarów same midzy sob, nie umiejc si tak w zwizki czy,
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jak Polanie i nie rozumiejc, o co chodzi, day si Niemcom wo-

dzi przeciw Polanom. Zwróci si przeto Mieszko ze swymi za-

mysami w inn stron, na poudnie, do Czechów, gdzie od da-

wna ju by wytworzy si zwizek czyli organizacya pastwowa.

Posa do czeskiego ksicia z prob o przymierze i o córk na

on na znak przymierza. Ksi czeski, z rodu Przemylidów,

Bolesaw I., sam przez 14 lat wojowa z Niemcami, a nie mogc
podoa przemocy, te w r. 950 hod zoy; mia potem przynaj-

mniej spokój i móg wzmacnia swe pastwo, które obejmowao
nietylko Czechy i Morawy, ale te krain nad górnym biegiem

Wisy wraz z Krakowem. Gdyby te dwa pastwa, Przemylidów

i Piastów, poday sobie rce, mogaby Sowiaszczyzna stawi

opór Niemcom. Zrozumia to dobrze Bolesaw i da Mieszkowi

w maestwo sw córk Dubrawk, zwan potem Dbrówk.
Mieszko by poganinem, a rodzina jego narzeczonej ju od

czterech pokole chrzecijask! Od roku 870 ksita czescy byli

chrzecijanami; nie mona byo da córki za poganina inaczej,

jak tylko pod warunkiem, e chrzest przyjmie. Dubrawka przy-

bya do Polski w r. 965 otoczona dworem, zoonym oczywicie

z samych chrzecijan i z nadwornym swym kapelanem. Ksi
oddali od siebie pogaskie ony (jest podanie, e ich mia siedm),

i sta si katechumenem, t. j. objawiwszy kapanowi zamiar na-

wrócenia si, pocz si obznajamia z prawdami wiary chrzeci-

jaskiej, przygotowywa do przyjcia chrztu w. Nastpnego roku,

966, Mieszko si ochrzci i zabra si do zaprowadzenia nowej

wiary w caem swem pastwie, w czem wielk pomoc bya mu
maonka. Z pewnoci byli ju wród Polan i lzan chrzeci-

janie, potomkowie tych, których nawrócili wysannicy w. Meto-

dego, a którzy sami niejednego te nawrócili. Przez omdziesit

lat od mierci wielkiego apostoa Sowian krzewio si gorczyczne

ziarno wiary, o czem ksi oczywicie wiedzia. Gdy w r. 966

wraz ze swym dworem i druyn wojenn chrzest przyjmowa,

gdy potem wszystkich swych poddanych do chrztu wzywa, nie

natrafi na aden opór, co jest szczególnym w historyi wypadkiem.

Polacy s jedynym na caym wiecie narodem, któ-

rego nawrócenie obeszo si bez mczenników.

ciSw<!^c^c^c^c^c^c^c^c^c^c^c^<:^<!^<!^



ROZDZIA II.

MIESZKO I. (960-992).

PASTWO CHRZECIJASKIE.

Ksi ochrzczony bra na siebie obowizki wzgldem chrze-

cijastwa; nie móg mie pogan na swym dworze, nie móg po-

ganinowi da urzdu, ani uywa go do posug ksicych, a wic
ani przyj do swej druyny wojennej. Obowizkiem jego byo
skania ca ludno do przyjcia chrztu w., a tembardziej osoby

wprost od siebie zalene i pozostajce w najbliszem z nim ze-

tkniciu. Byli ju przedtem chrzecijanie wród Polan, ale nieliczni

i bez znaczenia; teraz za traci wszelkie znaczenie, kto si przy po-

gastwie upiera. Nawrócenia caego ludu nie dokona si w cigu

roku; skoro byli pod panowaniem Mieszka poganie z pocztkiem

C66 roku, nie brako ich oczywicie i z kocem tego roku i przez

dugi jeszcze szereg lat nastpnych. Trzeba byo na to czasu, eby
ewangielia dosza do kadego zaktka kraju, ale bya ju rkojmia,

e ona tam dojdzie bez przeszkody, skoro wadza bya w chrze-

cijaskiej rce. Przez nawrócenie si ksicia dokonaa si w roku

C66 sprawa najdoniolejsza: oto Polska wchodzi do spoecznoci

chrzecijaskich narodów i do zwizku chrzecijaskich pastw.

Pastwo polskie ma by odtd nowym sug Krzya, ma si przy-

czynia do ziszczenia królestwa Boego na ziemi. Warto jego za-

lee bdzie odtd od tego, o ile przyczyni si do speniania celów

chrzecijastwa, o ile odda swe siy na usugi chrzecijaskiego

postpu, który tak atwo rozezna; bo czy w drobnej okazyi pry-

watnego ycia, czy w najtrudniejszych zawikaniach dziejowych,

jednako do tego wystarcza prosty katechizm. Niech sobie inne
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narody szukaj chluby w samych wojnach i zaborach, niech mie-

rz warto swych dziejów iloci pokonanych ssiadów i niech

si chepi tem, e s postrachem dla innych: my wprowadzajmy
do dziejów przykazania Chrystusa.

Przez chrzest powstaa nienawi ku nam pobratymców z nad
aby. Woda chrztu w. staa si pomidzy Polanami a Poabia-

nami granic silniejsz od gór lub obcej mowy. Tu chrzecijanie

a tam poganie i rozumia to kady, e odtd nie moe ju by
mowy o adnym politycznym zwizku z pogastwem. I tak w roku

966-tym Piastowskie pastwo na jeden raz odwraca si od po-

bratymców, a zblia do Niemiec, poniewa byy chrzecijaskie.

A jednak Poabianie nie powinni by pod niemieckiem panowa-
niem i raczejby naleao sprzdz ich z Polsk przeciw niemieckiemu

naporowi. Sprytn nadzwyczaj polityk umia Mieszko wybrn
z tych trudnoci; ani na jeden dzie nie czy si z poganami,

a jednak przygotowa poczenie Poabian z Polsk pomimo to,,

e oni nienawidzili Polski z caych si, odkd chrzest przyja.

NAPACI MARGRAFÓW.

Zachowanie si Mieszka wobec Niemiec miao zalee od

tego, czy si zmieni ich zachowanie si wobec Polski ju ochrzczo-

nej. Pocztek nie zapowiada adnej zmiany. Wichman napad
znowu na ziemie Mieszka i poleg sam w walce z Polanami

w roku 967. Po margrabi Geronie nastpi liodo, równie srogi

i wyniosy; nie pozwala Mieszkowi stawi si przed sob we futrze,,

ani usi, gdy on sta. Mieszko zoy hod Geronowi i korzy

si przed Hodonem, eby si nie naraa na wojny, których wy-

nik móg by bardzo wtpliwy wobec nieprzyjani Wilców, Obo-
trytów i Pomorzan. Broni si, gdy go napadnito, ale nie chcia

sam wojny wszczyna, pókiby nie powikszy swego pastwa.

Ród Piastowski dy z najwiksz wytrwaoci do poczenia

wszystkich polskich plemion. Mia ju Mieszko pod sw wadz
cay lud Polan wraz z wyszemi z tego ludu plemionami czy-
can, Sieradzan, Kujawian, lzaków. Ale byy jeszcze cztery inne

polskie ludy: Wilanie, Lachy, Mazowszanie i Pomorzanie, których

ziemie nie naleay do Piastowskiego pastwa. Poczenie ich

w jeden zwizek pastwowy waniejsze byo od walki z Niem-

cami na lepo. Zaleao mu nawet wielce na pokoju z Niemcami,
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eby móg dziaa swobodnie w innej stronie i 'budowa pastwo

wielkie, obszerne, potne.

UCZCIWO OTTONA WIELKIEGO.

Mieszko bdc chrzecijaninem, mia obowizek uznawa nad

sob zwierzcino cesarsk, ale te mia prawo domaga si ce-

sarskiej opieki. I zacz si jej domaga przeciw naduyciom mar-

grafa! Cesarzem by w sam raz król niemiecki. Jeeliby cesarz

postpi nieuczciwie i trzyma si zasady, e Sowianie s tylko

na to, eby ich tpi, w takim razie miaby ksi polski rce
rozwizane i wszelka suszno byaby po jego stronie, gdyby

kiedy zwróci swój or przeciw Niemcom.

Królem niemieckim by od r. 936 Otto I. z dynastyi Saskiej,

który w roku 962 pozyska i cesarsk koron. Data ta wan jest

w jego yciu i pod moralnym wzgldem. Odtd zmienia si Otto

i rozpoczyna wielk europejsk polityk. Celem jego byo nawi-
za stosunki i utrwali zwizek z cesarstwem bizantyskiem, aeby
natchn jednym kierunkiem ca Europ. Susznie nadaa mu hi-

storya przydomek Wielkiego, bo suy wielkiej sprawie utworze-

nia zwizku chrzecijaskich pastw, zbratania chrzecijaskich na-

rodów. Patrza on daleko w przyszo i prowadzi polityk wi-
ksz od niemieckiej, bo chrzecijask. Zajty we Woszech w la-

tach 966 i 967, w latach chrztu Mieszka i najazdu Wichmana,

powróci na pónoc w r. 968. Natchniony w wiecznem miecie,

u grobu Apostoów, lepszem zrozumieniem monarszych obowi-
zków i odpowiedzialnoci, zrywa z dotychczasow polityk nie-

mieck wzgldem Sowian. Panujc nad duym obszarem So-
wiaszczyzny, przypomina sobie obowizek krzewienia wród tych

ludów wiary, ale nie mieczem, lecz misyami i zakada w r. 968

w podlegych sobie ziemiach sowiaskich naraz pi biskupstw:

w Hawelbergu, Braniborze ^) i Merseburgu nad ab, tudzie

w Mysznach (Minia) i w yczy w Górnych uycach. I nie przy-

czy cesarz tych biskupstw do adnej z niemieckich prowincyj

kocielnych; utworzono z nich now prowincy z zaoonem

^) Branibor, po niemiecku Brandenburg, stolica prowincyi Brandenburskiej,

uwaanej za serce Niemiec! Kraj to pierwotnie zupenie sowiaski. Sto-

lica Niemiec, Berlin, stoi na ziemi niegdy sowiaskiej.
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umylnie arcybiskupstwem w Magdeburgu, pod niemieckiem pa-

nowaniem, ale na sowiaskiej ziemi. W Magdeburgu utworzono

ognisko, z którego miay si rozchodzi w pokoju i sprawiedli-

woci promienie wiary w. na Poabian. To wszystko byo jak

najbardziej na rk Mieszkowi; i dla niego byoby lepiej, eby
si Poabianie nawrócili. I tak interes chrzecijastwa, podjty

szczerze, pogodzi sprzeczne interesy niemieckie i polskie. I Mie-

szko obowizany by do krzewienia wiary, do zaoenia bisku]>

stwa w Polsce. W tym samym te roku 968 powstaje pierwsze

biskupstwo polskie w Poznaniu, jako szóste w nowej sowiaskiej,

magdeburskiej, prowincyi kocielnej. Zarazem przeniós te Mie-

szko i swoj stolic z Gniezna do Poznania. Zwizek kocielny

znaczy w owych czasach i pod praktycznym wzgldem wicej

od pastwowego, bo by i bardziej cywilizacyjny i o duo lepiej,

cilej, zorganizowany. Nawracanie Poabian, bdcych w jednym

zwizku metropolitalnym z Polsk, byo te zacienianiem pobra-

tymczych wzów na przyszo, skoroby tylko nad ab znikna
nienawi do chrzecijastwa; skoroby za przestano nawracania

mieczem, zniknby z czasem musiaa.

PRZYCZENIE WILAN I LACHÓW.

Dobre stosunki z Ottonem I. tem wiksz miay warto dla

Mieszka, e byby bez sojuszników, gdyby wypado walczy nie

z jedn marchi, lecz z caem królestwem niemieckiem. Nadzieje

przywizywane do sojuszu czeskiego zawiody. Ojciec Dubrawki

y krótko, zmar ju w dwa lata po wyprawieniu córki nad Go-
po, wanie podczas najazdu Wichmana; skoczy si wic sojusz.

,|

Z jego synem i nastpc stosunki nie byy serdeczne; dwaj dzie-"^

wierzowie (szwagrzy) nie byli do siebie wcale podobni, a Bole- \

saw II. czeski sabym by politykiem. Nie potrzebowa te ju
Mieszko tego sojuszu, odkd by pewny opieki cesarskiej przeciw

margrabiemu i uy teraz czasu do wykonania upatrzonego i do-
\

brze przygotowanego planu. Wpad ze sw druyn do Krakowa, 'j

który do czeskiego pastwa Przemylidów nalea, odebra go i do

swego pastwa przyczy. Nie poprzesta na tem, ruszy dalej na

wschód i zaj ca ziemi Lachów. Nie tworzyli oni jednolitego

pastwa; na kadym grodzie siedzia osobny ksi. Grody dalej

na wschód wysunite zwano Czerwieskiemi, naleay one do ple-
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mion osiadych nad Sanem, wpadajcym do Wisy i nad górnym

biegiem Dniestru, który pynie w stron przeciwn, ni Wisa

i wpada do morza Czarnego. I te grody Czerwies<ie wcieli

Mieszko do swego pastwa; zapanowa tak daleko, jak daleko si-

gay granice dyecezyi biskupa ,; morawskiego", rezydujcego w Kra-

kowie. Znaczne ju rozszerzenie si chrzecijastwa wród Wilan

i Lachów uatwiao przyczenie ich do chrzecijaskich Polan.

Pozostay do przyczenia jaszcze dwa polskie pogaskie ludy:

Mazowszanie i Pomorzanie. Trzeba byo rzuci tam pierwej ziarna

chrzecijastwa.

NAWRÓCENIE MADZIARÓW.

Zachwiany sojusz z Przemylidami wynagradzao poniekd

nawizanie bliszych stosunków z madziarsk dynasty Arpadów.

Odkd Otto I. pokona ich w bitwie na boniach nad rzek Lech

w roku 955, zaprzestali najazdów, a ograniczywszy si do nizinnej

czci' dzisiejszych Wgier, zaczli si tam urzdza w porzdne

pastwo. Mieszko wyda sw siostr Adelajd, zwan Biaa Knia-

hini (t j. pikna ksina), za pogaskiego madziarskiego ksicia

Gejz. Adelajda bya dla Madziarów tem, czem Dubrawka dla Po-

lan; pozyskaa ma dla prawdziwej wiary i nowy Kocioowi
przysporzya naród. Ona to jest matk wgierskiego króla w.
Szczepana, siostrzeca Mieszka I. Zabraa z sob do nowej ojczy-

zny Wolfganga, mnicha z Einsiedeln w Saksonii, i on to ochrzci

Gejz w roku 972. Nastpnego roku wybra si tam na misyo-

narsk wypraw biskup Bruno, Niemiec rodem. Szczere bowiem
zajcie si Kocioem przez cesarza Ottona poczo szybko wyda-

wa owoce; zakwitny w Saksonii klasztory, pene uczonych a ar-

:liwych zakonników, powiconych nawracaniu. I Polska i Czechy

i Wgry wiele im zawdziczaj, a zwaszcza benedyktyskiemu

opactwu w Korwei nad dalek niemieck rzek Wezer, na za-

chód od Laby.

ZWYCISTWO NAD CYDYN, 972.

Pokojowa polityka cesarza Ottona nie podobaa si jednak

margrabiemu Hodonowi. Podczas, gdy Otto bawi znowu we Wo-
szech, eby tam jeszcze za swego ycia zapewni synowi cesarsk

koron, wyprawi si Hodo na Mieszka. Ale polskiemu ksiciu,
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który podwoi swe pastwo, starczyo ju si na pol<onanie mar-

grabiego. W bitwie nad rzeczk Cydyn, wpadajc do Odry, od-

niosa druyna piastowska wietne zwycistwo dnia 24-go czerwca

972 roku; dowodzi w tej walce nie sam Mieszko, lecz brat jeoo,

Czcibór. Wie o porace niemieckiego wojska dosza do cesarza;

zaraz po koronacyi swego syna wróci na pónoc, przekonany za-

pewne, e to ksi polski napad na margrafa. Wróciwszy, do-

wiedzia si, e przeciwnie i uy swej zwierzciniczej powai^i

w najlepszy sposób, bo zakazujc dalszej wojny. Margraf musia

usuclia, a Mieszko nie mia adnej przyczyny wojowa dalej,

skoro ju najazd odpar i kraj obroni. Cesarz zawezwa obydwóch

przeciwników przed swój sd do niemieckiego miasta Kwedlin-

burga.

PRZYJA Z NIEMCAMI.

Monarchowie ówczeni i przez cae jeszcze rednie wieki nie

wiele przesiadywali na jednem miejscu, lecz byli cigle w podró-

ach po swoim kraju, boby inaczej nie wiedzieli, co si w pa-
stwie dzieje, a i ludy niewidzce przez duszy czas swego wadcy'

teby o nim zapomniay. Królowie niemieccy wprowadzili roztropny

zwyczaj, e w czasie Wielkanocnym przepdzali jednak kilka ty-

godni na jednem miejscu i to w miejscu zawczasu na to obranem,

eby mona byo w caym kraju ogosi, gdzie król spdzi tego-

roczn Wielkanoc. Tam urzdzano dwór monarszy, a dostojnicy

królewscy z caych Niemiec zjedali si, eby si co roku wspól-

nie z królem naradzi, zda spraw ze swych urzdów i odebra
zlecenia; tam król rozsdza spory, odbywa przegld wojska i wy-

dawa prawa. Od czasów Ottona I-go odbywao si to z wielk

uroczystoci, bo monarcha ten pragn w tem naladowa cesa-

rzów bizantyskich, u których wszystko odbywao si z niesychan

pomp. Królestwo niemieckie skadao si z ksistw, któremi za-

rzdzali w imieniu króla ksita, zwani Herzog'ami. Sam cesarz

Otto pochodzi z rodu ksit saskich. Oprócz tego byy cztery

ksistwa: frankoskie, bawarskie, alemaskie czyli szwabskie i lo-

taryskie. Czterech tych ksit zamieni Otto w swoich urzdni-

ków dworskich, nadawszy im po raz pierwszy owe dostojestwa

nadworne do posug monarszych, które potem weszy w zwyczaj

powszechny i wszdzie do dzi dnia istniej; ustanowi marszaka,
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bodczaszego, miecznika i koniuszego; ksita ci usugiwali mu
bodczas wielkich uroczystoci. Zjedali na te królewskie wita
hieraz i zagraniczni ksita; musieli nabiera niemaego wyo-

braenia o potdze cesarskiej, gdy widzieli, jak taki np. ksi ba-

ikarski, sam pan potny, spenia posug nadworn. Margraf by
niszy od ksicia. Jeeli wic na dworze znalaz si ksi sowia-
ski, który dra przed margrafem, jakiego tu musia nabra wyo-

braenia o potdze tego króla, który prócz tych ksit mia jeszcze

pod sob innych we Woszech i by cesarzem!

Do Kwedlinburga na Wielkanoc 973-go roku zaprosi cesarz

ksit polskiego i czeskiego. Jechao te tam poselstwo wgierskie,

aeby wieckiej gowie katolickiego wiata donie urzdowo, e
dynastya Arpadów ju nawrócona, e do spoecznoci ksit chrze-

cijaskich nowy przybywa czonek i nowe pastwo do zwizku
narodów chrzecijaskich. Ksi polski spotka si tu po raz pierw-

szy z samym cesarzem. Dotychczas by Mieszko hodownikiem kró-

lestwa niemieckiego, skadajc hod tylko przedstawicielom nie-

mieckiego pastwa, margrafom. Tu w kwedlinburskiem, benedyk-

tyskiem. opactwie, gdzie cesarz mia dwór, zmienio si pooenie.

Cesarz stan w sporze ksicia z margrafem po stronie Mieszka

i ogosi go swym ,; przyjacielem", naladujc dawny zwyczaj z cza-

sów jeszcze pogaskich dawnego rzymskiego pastwa. Znaczyo

to, e cesarz uznaje w zupenoci wadz Mieszka w jego pastwie,

uznaje, e ksistwo Piastowskie nie naley do pastwa niemieckiego,

lecz jest osobnem pastwem na równi z tamtem, a hod oddaje

nie niemieckiej, lecz tylko cesarskiej koronie, której zwierzchno
uznawa winien kady chrzecijaski wadca. Zakaza cesarz mar-

grafom dalszych najazdów na Mieszkowe pastwo. Margrafowie

starali si osabi stanowisko Mieszka na dworze cesarskim, bronili

swojej wojennej polityki i podawali w podejrzenie ksicia polskiego,

utrzymujc, e skoro tylko nie bdzie si mia czego od Niemiec

obawia, sam si im dobrze da we znaki. Otton pragnc si upe-

wni, e Mieszko pozostawi w spokoju margrabstwa, czyli marchie,

t. j. pograniczne hrabstwa niemieckie, zada ode rkojmi zwy-

czajnym ówczesnym sposobem, t. j. zakadnika. Dawao si w owych
wiekach ywy zastaw na porczenie, e si dotrzyma* jakiego zo-

bowizania; osoba dana w zastaw zowie si zakadnikiem. Czasem
dawao si po kilkudziesiciu zakadników, a zawsze takie osoby,
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na których zaleao stronie zobowizanej. Byo bowiem prawo,

e biorcy zakadnika móg wtrci go do wizienia, a nawet na

mier skaza, jeeli mu nie dotrzymano przyrzecze. Wasnein
tedy yciem dawa zakadnik porczenie. Cesarz wzi od Mieszka

jednego tylko zakadnika, ale te takiego, na którym ksiciu naj-

bardziej zaleao, bo pierworodnego i wówczas jeszcze jedynego

syna: szecioletniego Bolesawa. Imi to, otrzymane po dziadku,

a ojcu Dubrawki, znaczyo tyle, co majcy pikn saw.
W marcu 973 roku przywióz Mieszko syna na dwór Ottona

Wielkiego, zapewne w tej myli, e si wychowa na cesarskim

dworze, pozna wysz cywilizacy i nauczy niejednej rzeczy, która

mu si potem przyda, gdy sam na tronie zasidzie. Ale w dwa mie-

sice potem nie y ju Otton Wielki i mody Bolesaw powróci

do Poznania. Z nowym królem niemieckim i cesarzem, Ottonem

Il-gim, pozostawa Mieszko w dobrych stosunkach. O sprawy pó-

nocnej Europy nie wiele si zreszt troszczy Otton II.; cae niemal

dziesicioletnie jego panowanie (973 — 983) powicone byo spra-

wom krajów poudniowych; chodzio mu o panowanie nad Wio-

chami. Margrabiowie pozostawili te Polsk w spokoju, dziki po-

lityce polskiego ksicia, który przez zrcznie obmylane powino-

wactwa ich samych nawet do swojej polityki wcign. Owdo-
wiawszy oeni si z margrabiank z marchii pónocnej, a synów i

kaza si oeni z margrabiank mnijsk. Do tych spraw na za-

chodniej granicy swego pastwa przywizywa najwiksze znacz-
^

nie, bo tu chodzio o Pomorzan i Poabian, i tak niemi by zajty,^

e mniej zwraca uwagi na sprawy na wschodnich granicach swego

pastwa.

UTRATA GRODÓW CZERWIESKICH, 981.

W roku 981 utraci grody Czerwieskie. Zabra mu je ruski

ksi kijowski z rodu Rurykowiczów. Mieszko da za wygran.
i nie kusi si o odzyskanie straconej ziemi, wytajc ca uwag]
i skupiajc wszystkie siy w zachodnim kierunku. Uwaa t strat

'

za co podrzdnego wobec wielkiego swego planu, eby ludy.j

polskie skujDi w jedno pastwo z poabskiemi i czeskiemi, do !

czego przygotowywa wszystko z najwiksz bacznoci. Zanim

jednak opiszemy t dziaalno Mieszka, przyjrzyjmy si stosunkom

ruskim przy sposobnoci tej pierwszej wzmianki o Rusi.
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O Rusi bdzie mowa przez ca history Polski; yjemy te

t
Rusinami na jednej ziemi, jak niegdy tworzylimy razem z nimi

ielkie i potne pastwo. Mieszko myla o wyteniu si pol-

skich na zachód; historya jednak skierowaa je w przeciwnym kie-

jninku, wanie na wschód. Wszystko, co Rusi dotyczy, jest wic
bardzo wane dla historyi polskiej, a wcale nie podrzdne, jak

si to wydawao Mieszkowi i jego wojennej druynie.

SPRAWY RUSKIE.

Na wschód od Polski jest Ru, najwikszy kraj ze wszyst-

kich sowiaskich, zamieszkay przez kilkanacie plemion, które

nigdy nie zdoay wytworzy porzdnego pastwa, wród których

narodowe poczucie nigdy silnem nie byo i jest za naszych jeszcze

czasów sabsze, ni gdziekolwiek indziej w Sowiaszczynie. Lu-

dno bya tu zawsze rzadsza, ni u Sowian zachodnich, ale po-

mimo to miasta wczeniej si u nich rozwiny. Przez Ru bo-

wiem wiody jeszcze za staroytnych czasów wane drogi han-

dlowe, znane potem kupcom bizantyskim. Handel rozwija si

coraz bardziej, zwaszcza wzdu dwóch rzek: Dniepru, który

.wpada do morza Czarnego, a ma róda daleko na pónocy na

wyynie Wadajskiej, i wzdu Dwiny, której róda s blisko

róde Dniepru, ale pynie ona w innym kierunku i do Batyckiego

morza wpada. W okolicy Orszy przewóczono towary z Dniepru

na Dwin lub odwrotnie, tak, e ta droga handlowa czya mo-

rze Batyckie z Czarnem, przerzynajc ca Europ od pónocy
na poudnie. Jeszcze w pitym wieku przed Chrystusem wypra-

wiali si w te kraje kupcy greccy z miasta Olbii (Olbiopolis) nad

morzem Czarnem. Ustalona nastpnie droga wioda od ujcia

Dniepru w gór a ku tak zwanym porohom. Skaliste dno Dnie-

pru podnosi si miejscami tak wysoko, e tworzy jakby kamienne

progi, cignce si w poprzek przez cae koryto rzeki, poczem

nagle si obnia, wskutek czego na owym skalistym progu jest

mielizna, a tam gdzie on si koczy, wodospad. Takich progów
(po rusku porohy) jest trzynacie. Zaczynaj si one w pobliu

ujcia rzeki Samary do Dniepru i rozcigaj na przestrzeni dzie-

siciu mil ku poudniowi. Na tej przestrzeni egluga na Dnieprze

jest niemoliwa; musiano j przerywa zaraz przy pierwszym po-

rochu, podróujc dalej ldem. Dopiero minwszy porochy mona
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byo pyn dalej. Nie zawsze dyli kupcy cigle w gór Dnie

pru. Czasem opuszczano Dniepr przy ujciu Prypeci; tu dzieli]\'

si drogi. Prypeci pynli w gór do ujcia Jasiody, potem Ja-

siod w gór a do miejsca, gdzie blisko jest rzeka Szczara; tu

przewóczono towary na Szczar i w dó rzeki pyno si do

Niemna, do którego Szczara wpada, a z Niemnem a do morza

Batyckiego. Niemal w rodku midzy ujciami Niemna a Wisy
jest kraina Sambia, kraj bursztynowy, skd sprowadzono ten naj-

cenniejszy w staroytnoci klejnot. Niektórzy kupcy docierali

jeszcze dalej na pónoc.

Prócz Dwiny i Dniepru jest jeszcze trzecia wielka na Rusi

rzeka, a mianowicie Dniestr, który ma róda w dzisiejszej Galicyi,

blisko róde Sanu, do Wisy wpadajcego. Pomidzy ródami
Sanu a Dniestru s góry, dzielce je tak, e kada z tych rzek

musi pyn w innym kierunku. Dniestr pynie ku poudniowemu
wscliodowi, oddala si zupenie od ziem zajtych przez Wis
i jej rzeki poboczne, pynie do morza Czarnego. Pierwotnie nie

byo nad Dniestrem Rusinów. Górny bieg Dniestru, tak bliski do-

rzecza Wisy, mia osadnictwo polskie, z ludu Lachów, którzy po-

suwali si coraz dalej w dó rzeki, zajmujc te cz redniego

jej biegu. Wiemy na pewno, e pierwotnie byo zupenie to samo

osadnictwo nad Dniestrem, jak nad Sanem; grody,zwane czerwien-

skiemi, i tu i tam byy w rku tego samego plemienia. Dalsz\'

cig redniego i cay dolny bieg Dniestru znajdowa si w kra-

jach zupenie pustych ; adnego tu nie byo osadnictwa. Podo-

bnie bezludnym by dolny bieg Dniepru, nad którym zaczynao

si osadnictwo dopiero od Kijowa na pónoc. Pust te bya caa

obszerna kraina nad górn i redni Prypeci, bo bya jednym

wielkim moczarem. i

Plemiona polskie nie stykay si pierwotnie nigdzie bezpo-

1

rednio z plemionami ruskiemi. Na pónocy bowiem oddzielao

je osadnictwo innych ludów, o których póniej bdzie mowa, Ja-

dwingów i Litwinów; na poudniu za wielkie zupenie puste

przestrzenie. A do koca X. wieku nie byo adnej stycznoci

midzy tymi dwoma narodami sowiaskimi, dzieje ich rozwijay

si zupenie oddzielnie, bez jakiegokolwiek wzajemnego na si

wpywu. Ruskie plemiona ulegay przemocy azyatyckich ludów ze

Wschodu : Poowców, Pieczyngów i Chazarów. Co byo na wschód
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pniepru, to ju do Azyi si liczyo; potem jeszcze a do XVII.

^ieku uwaano za granic Europy i Azyi rzek Don, wpadajc
na wschód od Dniepru te do morza Czarnego, a mianowicie do

zatoki jego zwanej morzem Azowskiem. Byy tedy ruskie plemiona

ostatniem na wschodzie osadnictwem europejskiem i nie mogy
mie od wschodu adnych cywilizacyjnych wpywów, ssiadujc

tam z ludami na pó dzikimi. Od zachodu oddzielone od pol-

skich plemion dzik równie Jawie, odcite byy od wpywów
zachodniej cywilizacyi. Ru pierwotna moga si bya styka z Europ
tylko drog pónocn i poudniow, od dwóch mórz: Batyckiego

i Czarnego.

WAREGOWIE.

Na pónocy byo blizko do Batyku, do którego wpada Dwina.

Rzeka te Wochow, nad któr jest Wielki Nowogród, pync jeszcze

dalej na pónoc, wpada do najwikszego w caej Europie jeziora

zwanego adoga, od którego zaledwie kilka mil do Batyckiego

morza. Batyk jest wski, zamarza w zimie, tak, e mona to morze

w tamtych stronach przeby sankami. Uatwiao to stosunki z kra-

jem po drugiej stronie tego morza pooonym, t. j. z pówyspem
Skandynawskim. Kraj ten w czci pónocnej jeszcze zupenie pu-

sty, zamieszkany by w poudniowej przez plemiona germaskie,

z których wyrobiy si potem narody szwedzki i norwegski. Skan-

dynawia bya wówczas najuboszym krajem w Europie; ziemia

uboga i klimat mrony nie sprzyjay rozwojowi osadnictwa. Cz-
ciej, ni gdzieindziej, byway tu ze lata, ziemia nie moga wy-

ywi liczniejszej ludnoci; tu najatwiej byo o przeludnienie, tote

emigracya ludnoci bya koniecznoci i nie ustawaa przez dugie

wieki. Bya jednak zupenie inn, ni w rodkowej Europie. Skan-

dynawcy na pónoc nie mieli po co wysya nadmiaru ludnoci,

bo przy ówczesnym stanie cywilizacyi nie umiano opanowa wro-

giej tam czowiekowi przyrody, wród ustawicznego mrozu i niegu.

Nie byo innego sposobu, jak puszcza si na poudnie, a wic
na morze. Skandynawcy s te najstarszymi eglarzami ze wszyst-

kich dzisiejszych narodów europejskich i nie bali si dalekich wy-

praw morskich w zamierzchej jeszcze przeszoci. Wytworzy si
wród nich z czasem osobny stan, który utrzymywa si z wypraw
morskich rozbójniczych. W kilkanacie statków przeprawiali si
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na poudniow stron Batyku, zupili jakie miasto, a nabrawszy

zdobyczy wracali z ni do domu. Najcitniej wyprawiali si na

wysp Brytani (Anglia), bo tam wskutek dugoletniego pokoju

by kraj doskonale zagospodarowany. Czasem nie wysiadali wcale

na ld w obcym kraju; spotkawszy w drodze obce statki rabo-

wali je i znajdowali: w ten sposób zdobycz na morzu. Czasem

za dopywali do ujcia jakiej znaczniejszej rzeki i pynli ni
w gór, a natrafili na zdobycz, poczem wracali z upami. Te roz-

bójnicze wyprawy pozwalay znacznej czci ludnoci pozosta

w kraju i uwalniay od przymusu emigracyi; byy to tylko cza-

sowe wyprawy, jakby za zarobkiem. Poganami byli i uwaali kor-

sarstwo tj. rozboje na morzu i zbójnictwo poprostu za sposób do

ycia. Z czasem jednak byo ich za duo na to, eby si wszyscy

z korsarstwa na morzach pónocnych mogli utrzyma. Zaczy si

wic wyprawy dalsze i coraz dalsze. Za czasów Karola Wielkiego

nawiedzili po raz pierwszy dzisiejsze francuskie wybrzea, zapdzali

si rzekami daleko w gb kraju, upili miasta i wsie. Za czasów

Karola ysego (okoo r. 850) urzdzili sobie stale stacye wojenne

przy ujciach dwóch gównych rzek francuskich, Sekwany i Ligiery

(Loary) ; zostawili tam zaogi, eby zawsze mie te ujcia w swem
rku. Ale nie byo to pocztkiem staego osadnictwa Skandyna-

wców, gdy zaogi te zmieniay si co roku, za kad now wy-

praw. Wkrótce posunli si jeszcze dalej na poudnie, na rzek

Garonn, a w r. 859 byli ju na rzece Rodanie. Trzy razy zdo-]

byli Pary w IX. wieku. I Niemcom dawali si we znaki. Nad
;

rzek Ma wystawili gród, z którego przedsibrali dalekie wy-
.

prawy w gb ldu, a do Moguncyi i Trewiru. Król niemiecki

Arnulf zada im cik klsk, ale we Francyi powodzio im si

coraz lepiej. Tymczasem za coraz wiksze przeludnienie Skandy-

nawii paro do tego, eby si w obcych krajach osiedlali, eby
na zim cakiem do domu nie wracali, wskutek czego z napastni-

ków stali si zdobywcami. Zaczli od piknych, urodzajnych i bar-

dzo ju cywilizowanych i zagospodarowanych okolic francuskich.

W roku 912 by król francuski zmuszony wej z nimi w ugod
i odstpi im cz kraju, eby reszt pastwa uchroni od naja-

zdów ; eby za mie z nich dobrych ssiadów, da nawet sw
córk za on ich ksiciu, dajc tylko, eby chrzest przyj

(ksi Rollo, przy chrzcie Robertem nazwany). Poniewa skandy-
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nawskich najedców zwano we Francyi Normanami, zaczto te

odstpion im krain nazywa Normandy. Nazwa Normanów

przesza od Francuzów do innych jzyków europejskich, tak, e
nazywa si ich powszechnie Normanami i w polskich ksikach.

Okoo roku 840 osiedhh si te w dwóch okoHcach Anghi; nowe

osadnictwo napywao tak hcznie ze Skandynawii, a wkocu w r.

1016 staH si nawet panami kraju, a od r. 1066 zasiedh na tronie

angielskim ksita z rodu wadców Normandyi. Ksi Wilhelm

normandzki przeprawi do Anglii niemniej, jak 60.000 wojowni-

ków! Tak si rozwijaa ich potga. I na Pirenejskim pówyspie

znano ich ju w IX. wieku, a morzem Sródziemnem zapdzali si

a na bizantyskie wybrzea, a nawet do Azyi Mniejszej. W r. 1027

zaoyli sobie pod hrabi Rajnulfem wasne pastwo w poudnio-

wych Woszech, w poowie XI. wieku mieli ju ca Apuli pod

swoj wadz i zdobyli Sycyli ; z tych zdobyczy powstao potem

królestwo Obojej Sycylii. We wszystkich jednak tych krajach zlali

si Normanowie z czasem z miejscow ludnoci; stali si z bie-

giem czasu sami Anglikami, Francuzami, Wochami, przyjwszy

wszdzie chrzecijastwo i cywilizacy narodów, wród których

przebywali, cho wadcami nad nimi byli ; nie uwaano ich te
potem za obcych.

Cz Skandynawców nawiedzaa te Ru Nowogrodzk,
o tyle blisz od dalekich poudniowych krain. Lud Swijów kie-

rowa w te strony sw zbrojn emigracy, a zwaszcza plemi
zwce si ,/Rus" wybrao sobie do swych wypraw rzek New,
jeziora adog, Ilmen i rzek Dwin. Zwano ich tu Waregami.

Zamieszkae tu plemiona fiskie i sowiaskie musiay im opaca
danin, a po pewnym czasie stao si tu to samo, co póniej

miao nastpi we Francyi i pozwolono si im osiedla. W roku

862 stali si panami Nowogrodu. Nie stawiano im adnego oporu.

Stan ukad pomidzy Rusami a Sowianami. Rusowie mieli si
zachowywa spokojnie, zapewni bezpieczestwo handlu, nie ro-

bi wypraw zbójeckich, a za to Sowianie pozwalali im panowa.
Danin i tak musiano im dawa, a nie byo nigdy pewnoci, czy

pomimo to nie wyprawi si nad Wochow. Tamtejsza ludno
rozumowaa przeto w ten sposób : skoro ju musimy utrzymy-

wa Waregów swoim kosztem, lepiej, niech mieszkaj midzy
nami, a wyzyskamy przynajmniej na swoj korzy ich wojenn
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Sprawno; gdy midzy nami osid, nie tylko skocz si ich

najazdy, ale bd nas musieli broni przeciw innym wrogom
w swoim wasnym interesie. Niech sobie bd panami kraju, byle

go bronili i byle mona spokojnie oddawa si handlowi. Szcze-

gólny brak jakiegokolwiek poczucia pastwowego! Gdyby wród
Sowian nad Ilmeskiem jeziorem bya jakakolwiek organizacwi

pastwowa, byliby sobie Waregów najli, byliby ich wzili na

swój od, a ju co najwicej, byliby im odstpili jak krain na

osadnictwo. Zrobili ich panamJ nad sob, bo nie mieli pojcia,

co znaczy organizacya pastwowa i jak ma warto, gdy moe
by wasna. Waregowie byli pod tym wzgldem o wiele bardziej

cywilizowani od owych Sowian, i przybywszy, jli si zaraz za-

kada pastwo. Nie byo ich tu tylu, co w Anglii i Francyi ; te

krainy nie byy takie ncce, jak tamte, i nie przybyway tu raz

w raz nowe tumy Waregów. Na t stron Batyku emigrowali

przewanie z jednego tylko plemienia Rusów i byli stosunkowo

nieliczni, a jednak utrzymali panowanie nad rozlegym krajem

i nadali nawet swoj nazw krajowi i narodowi. ,;Ru" nie jest

wcale sowiask nazw, ale pochodzi od skandynawskich Rusów.

A te plemiona sowiaskie o tyle tylko czuy jak midzy sob
wspólno, o ile byy pod panowaniem Rusów i tak powstaa na-

zwa narodu ruskiego, nie posiadajcego ani nawet nazwy ro-

,

dzimej. Jak w zachodniej Europie, tak i tutaj zlali si Norma-

nowie z miejscow ludnoci; przyjli sowiaski jzyk i obyczaj

i po kilku pokoleniach przestali by obcymi.

RURYKOWICZE.

Przywódca druyny Rusów, który owadn Nowogrodem,
imieniem Ruryk, sta si zaoycielem dynastyi, która panowaa na

Rusi przez siedmset lat. Waregowie, wojownicy dzielni i w spo-

sobach wojowania bardzo wyksztaceni, obronili rzeczywicie kraj

od ociennych wrogów. Wyprawili si na Chazarów, pokonali ich,

uwolnili Ru poudniow od tej zalenoci, a poddajc j swemu
panowaniu, zczyli w ten sposób z pónocn. W roku 865 zajli

Kijów, skd dalszych próbowali wypraw, zapuszczajc si na swych

czónach a pod Bizancyum, czyli Konstantynopol, przepywajc

tedy Czarne morze. Ale tam natrafili na star organizacy pa-
stwow: cesarze bizantyscy wzili ich na swój od i zamienili
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^ ten sposób z wrogów w obroców wschodniego cesarstwa,

de w obroców zalenych, którzy nie panami byh, lecz przeciwnie,

x^adz bizantyskiego cesarza nad sob uznawali.

Po Ruryku nastpi najstarzy z rodu Oleg, a po nim syn

iRuryka, Igor, zamordowany przez plemi Drewlan, które powstao

iprzeciw jego panowaniu. Wdowa po Igorze, Olga, zdoaa jednak

utrzyma rzdy nad Rusami dla swego maoletniego syna wia-
tosawa. Ten panowa nastpnie do r. 972, a umierajc, podzieli

pastwo pomidzy trzech synów. Midzy brami wybucha wojna,

a jeden poleg, drugi zamordowany i jedynym wadc nad Ru-

sami i podleg im Rusi zosta ksi Wodzimierz, zwany Wiel-

kim, który zaprowadzi chrzecijastwo. Wodzimierz panowa od

roku 080 do roku 1015. By bardzo zaborczy. Zaraz w drugim

roku swego panowania, w roku 981 wyprawi si na zachód, na

pastwo Piastowskie i zabra Mieszkowi grody czerwieskie.

Rusini (zamieszkali w dzisiejszej wschodniej Galicyi) twierdz,

e ten kraj by ruskim od samego pocztku, a polska ludno
z przybyszów si skada; nazywaj nas nawet zoliwie „cudzymi

ludmi". Dlatego przytacza si tu dosownie, co napisa kronikarz

ruski. Nestor, yjcy okoo roku 1100 w Kijowie, którego kronika

jest najdawniejszem ródem do historyi ruskiej:

Ide Woodimer k Lacham i zaj hrady ich, Pemyszl, Czer-

we i lny hrady.

A zatem Nestor uwaa te grody za polskie, bo ruskie „Lach"

znaczy: Polak.

CHRZEST RUSI, 988.

W siedm lat po zabraniu Czerwieskich grodów przyj
ksi Wodzimierz wiar chrzecijask w obrzdku grecko-so-

wiaskim, to znaczy, e naboestwa odprawia si miay w j-
zyku cerkiewnym wedug ceremoniau bizantyskiego. Byo to

w roku 988. Patryarcha carogrodzki uczyni z Wodzimierzowego
pastwa osobn prowincy kocieln, której stolic, czyli metro-

poli, zosta Kijów, wskutek czego miasto to stao si ogniskiem

cywilizacyjnem caej Rusi, która odtd ulega wpywom bizanty-

skim. W roku 988 istniaa jedno Kocioa wschodniego z rzym-

skim; a zatem Wodzimierz chrzci si w kociele katolickim, uzna-

jc papiea za gow Kocioa.
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POMORZANIE.

Mia Mieszko do czynienia ze Skandynawcami nietylko na

poludnio\xyiTi wschodzie, ale i na pónocnym zaciodzie swego

pastwa. Tam chodzio tylko o cz osadnictwa ludu Lachów,

na pónocy za o cay lud Pomorzan, których trzeba byo pozy-

ska dla polskiego pastwa i chrzecijastwa. Plemiona te mie-

szkay na pónoc od siedzib Polan i Kujawian, a ziemia ich Po-

morzem si zowie, bo ley nad morzem, i zajmowaa poudniowe

wybrzea Batyckiego morza, od ujcia aby a poza ujcia Wisy
na wschód. Na zachodzie byli ju wyparci przez Niemców, któ-

rzy na prawym brzegu dolnej aby utworzyli marchi, zwan
,.Billungsche Mark". Na wschód od tej marchii mieszkao pomor-

skie plemi Rujan, których cz przeniosa si na ssiedni wysp,
nazwan od nich Rujan (Rugia, po niemiecku: Riigen). Tu b)'la

gówna witynia boka wiatowita. Rujanie mieli na staym ldzie

niewielki pas ziemi, ale przy ujciu Odry posiadoci Pomorzan

rozszerzay si znacznie na poudnie, oddzielone od pastwa I^ia-

stów szerok przestrzeni mokrade nad Noteci. Bota te stano-

wiy granic szczelniejsz od gór; tylko w zimie mona si b)io

przez nie przeprawi w niektórych miejscach. Botnistym te by
kraj nad doln Wis, a same ju ujcia obejmoway jeden nie-

przebyty moczar, tak, e o przedostaniu si z lewego brzegu delty

Wisy ^) na prawy nie mogo by mowy. Ssiadowali Pomorzanie,

od zachodu, a plemi Rujaskie te od poudnia, z Wilcami czyli

utykami i do tych mogli si atwo przedosta; z Polanami jednak

lub Kujawiakami nie mogli mie wikszej stycznoci, nie majc
do nich drogi przez nieprzebyte bagniska. Tote zwizek Pomo-,

rzan z pobratymcami by nader saby, jak n aj luniejszy. I w samym

;

kraju trudno si byo przedosta z jednej okolicy do drugiej.^j

U Pomorzan byo przynajmniej dwa razy wicej jezior, ni ziemi,|

a ziemia po wikszej czci bagnista. Kujawianom i Polanom po-;

magay jeziora do komunikacyi, mona byo na nich urzdza e-
glug; tutaj jezioro byo czsto raczej rozrzedzonem botem. To-

Niektóre rzeki rozdzielaj si przed ujciem i kilkoma ramionami wpadaj
do morza. Kraina objta takiemi ramionami zowie si delt od .cre-

ckiej liter>', majcej ksztat trójktny.
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le komunikacya odbywaa si tu morzem; pync wzdu wy-

brzea, podróowao si z jednej okolicy do drugiej. Wicej te

ludnoci byo nad morzem, ni w gbi kraju. Odcici od pou-

dnia, mieli za to Pomorzanie otwart przed sob drog morsk,

na Batyk.

WIKINGOWIE.

Na Batyku nie byli jednak sami, tu trzeba si byo dzieli

panowaniem z ssiadami z drugiej strony morza, ze Skandynaw-

cami, a nieraz im uledz i podlega ici wadzy. Cz Skandy-

nawców zaja gromad piknych wysp na pónocny wsciód od

Rujany, a nawet przeniosa si na ld stay, na pówysep Jutlandz-

kim zwany, sterczcy w morze daleko na pónoc, a oddzielajcy

morze Batyckie od Niemieckiego. Byli to Dunowie, zwani take

potem z aciska Danami, przodkowie dzisiejszych Duczyków.
Ssiadowali z Pomorzanami, dopóki ich nie rozdzieliy dwie mar-

chie niemieckie: Szlezwicka i Billungów, Znali si dobrze od pra-

starych czasów i wiedzieli, czego si nawzajem od siebie spo-

dziewa. Pomorzanie te chtnie zajmowali si korsarstwem i pró-

bowali nieraz odebra Normanom bogate upy, wiezione z pou-
dniowych krain. Ostatecznie jednak Dunowie byli gór, po ich

stronie bya przewaga. Jak Normanowie przy ujciu Sekwany i Li-

giery we Francyi, tak te pobratymcy ich Dunowie mieli przy

ujciu Odry sw stacy wojenn i to znaczniejsz, która urosa

ju na spor osad i miaa ludno stal, nie zmieniajc si tylko

ustawicznie zaog. Osada nazywaa si po dusku Jumna, po

sowiasku Wolinia. Zaoona bya w miejscu bardzo sprytnie

obranem, bo na morze nie mona si byo wydosta inaczej,

i z morza w gór rzeki nie byo te innej drogi, jak koo ich

grodu. Zaraz za za ujciem Odry s dwie wyspy (Usedom i Woli-

nia) bardzo siebie blizkie, a tak pooone, e zamykaj niemal ca-

kiem dostp do morza, podczas gdy pomidzy niemi a ujciem
Odry tworzy si wygodna^ obszerna i bezpieczna zatoka. Z zatoki

mona si na morze wydosta tylko wskiemi cieninami, a nad

niemi panowaa od wschodu potna Wolinia, od zachodu mniejszy

gródek Holgast. Odkd te grody powstay, nie mogli ju Pomo-
rzanie uwaa si za wycznych panów swego wybrzea; w sa-

mym rodku kraju, gówn drog opanowali Dunowie. Wolinia
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urzdzon bya zupenie po wojskowemu. Opowiadaj l<ronikar/e,

e niebyo tam cakiem kobiet, a nikomu nie byo wolno wyda-

li si z grodu na duej, jak na trzy dni. To pewna, e korsarze

z Wolini odznaczali si szczególnem zuciwalstwem i nadzwyczajn

pogard mierci, waciw ludziom nie krpujcym si zwizkami

rodzinnemi. W szeset lat póniej spotkamy si z czem podo-

bnem, jak Wolinia i Holgast, w zupenie innej stronie Sowia-
szczyzny, nad porohami Dniepru; mona wic wierzy podaniom

kronikarzy o urzdzeniaci w Wolini. Pomorzanie pogodzili si

z tym ukadem rzeczy; za czasów Mieszka nie wojowali ju z Du-

nami, a moe i dugo przedtem ju yli z nimi w pokoju. Nie-

jeden Pomorczyk sam przysta do duskich „wikingów", t j. kor-

sarzy. Skandynawczycy wywarli wogóle znaczny wpyw na Po-

morzan. Z caej Sowiaszczyzny tu byy najsurowsze obyczaje;

tylko tu skadano bogom krwawe ofiary z ludzi, z jeców wo-

jennych, a kobiety nigdzie nie byy w takiem ponieniu, jak na

Pomorzu. Pomorzanie cigle obcowali z Dunami; chocia na l-

dzie oddzielay ich niemieckie marchie, nie ustao waniejsze s-
siedztwo na morzu; eglujc spotykali si nieustannie, codziennie.

Niemcy nie znali za wówczas jeszcze cakiem eglugi. Na morzu

Niemca nie byo.

TRZY ZWIZKI MAESKIE.
Dba Mieszko wielce o pokój, cho nie ba si i nie waha

doby ora, gdy tego trzeba byo. Ale nie by chciwy wojny,

by wadc rozumnym, pojmujcym stanowisko naczelnika pa-
stwa, jako obowizek wzgldem poddanych; pracowa wic nad

urzdzeniem pastwa, nad wzmoeniem jego si, aeby ich uy-j
mona byo skutecznie wtenczas, gdy bdzie tego wymaga do-

1

bro rzdzonego przeze spoeczestwa i gdy bdzie chwila spo- i

sobna do osignicia tego dobra. Dobro naszych przodków wys-

magao, eby zaoy wielkie sowiaskie pastwo, eby poczy
Czechów, Poabian i Polaków ku wspólnej cywilizacyjnej pracy

pod oson wielkiej pastwowej potgi. Myla o tem Mieszka

i syna swego w tej myli wychowywa, ale oblicza rozwanie,

co i jak przedsibra w tym celu i kiedy przedsibra. Poabianie

byli pod niemieckiem panowaniem, pod margrabiami, ale praco-

wano teraz szczerze nad ich nawróceniem, pozakadano dla nich
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biskupstwa, czegoby Mieszko nie by móg uczyni; na razie tedy

korzystniej nawet byo dla ici przyszoci, e pozostawali pod

[zwierzctinoci niemieck, skoro bya uczciw. Gdyby byli nie-

i podlegli, zwróciliby si zaraz przeciw Piastom! Interes polski wy-

imaga tedy na razie tylko zgody z pogranicznemi poabskiemi

I

marchiami. Najblisze te lata swego panowania powici Mieszko

utwierdzeniu sojuszów wzdu caej zachodniej granicy pastwa.

Dlatego wstpi w zwizki powinowactwa z margrabiami marchii

Pónocnej i Minieskiej. Próbowa zapewni sobie przez to wpyw
na polityk margrabiów, zapewnia si, e nie wystpi przeciw

niemu, nawizywa stosunki trwae, które miay odda potem nieo-

cenione przysugi jego synowi i nastpcy.

W roku 977 zmara Dubrawka, ta matka chrzestna Polski.

Owdowiay ksi nie szuka z razu now^ej ony, ale w dwa lata

potem powzi ów plan polityczny, eby sobie utrwali spokój od

zachodniej ciany i postanowi poj za on Od, córk mar-

grabi marchii Pónocnej, Dytryka. Trudno dzi doj szczegóowo,

jakie si z tem wizay polityczne myli, ale to pewna, e nietylko

Mieszkowi samemu zaleao wielce na tem maestwie, ale take

ksiciu czeskiemu Bolesawowi II., skoro Mieszkowi do tego po-

maga. Bya za jedna trudno. Oda bya nowicyuszk w klaszto-

rze eskim przy kociele w. Wawrzyca w Kalbe nad Sal, rzek

wpadajc do aby z lewego brzegu, take jeszcze na ziemiach

sowiaskich. To Mieszka nie zraao i postanowi przemoc po-

stawi na swojem. Przepisów kocielnych dobrze nie zna, a bi-

skupa do rady nie bra; sam jednak ostrony, swojej rki do tego

nie przyoy, tylko si czeskim dziewierzem wyrczy. Bolesaw

Il-gi czeski wyprawi do Kalbe zbrojny hufiec, kaza Od porwa
i Mieszkowi odwie! Jako nowicyuszk, moga jeszcze wej
w zwizki maeskie; niema te najmniejszego ladu, eby Ko-

ció wystpi by przeciw temu maestwu, a potomstwo z tego

stada, trzech synów, uwaane byo zawsze za prawe. Ojciec po-

rwanej nie skary si i prawdopodobnie sam by w zmowie.

W cztery lata póniej, w r. 984, gdy syn Bolesaw mia ju
lat siedmnacie, kaza mu si oeni z margrabiank (niewiado-

mego imienia) minijsk, córk margrabi Rygdaga.

Najwaniejsze jednak maestwo, przez Mieszka obmylane,

miao si dokona w nastpnym roku. Modocian córk, córk

4
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Dubrawki, liczc czternacie do pitnastu lat, da w maestwo
ksiciu skandynawskiemu Erykowi, w r. 985. Eryk panowa nad

ludem Swijów, który by najwiksz organizacy pastwow we
wschodniej czci pówyspu skandynawskiego (w dzisiejszej Szw e-

cyi). Stamtd to ruszali Waregowie na drug stron Batyku, na

Ru, podczas gdy duscy Wikingowie sadowili si na Pomorzu.

Swijowie byli w cigej nieprzyjani z Dunami i to wanie o Po-

morze, na które take mieli ochot. Nieprzyja ta zacza sie,

zanim jeszcze Swijowie znaleli na Rusi pole do pozyskania do-

brobytu i wadzy, a przez szereg dugi ustawicznych walk i wza-

jemnych krzywd wzrastaa cigle z pokolenia w pokolenie, cho-

cia nie mieli ju sobie czego wzajemnie zazdroci, bo interesy

ich ju si nie wikay, ju kady mia swoje w innej stronie So-

wiaszczyzny. Dla dynastyi piastowskiej Dunowie byli niebez-

pieczni, bo dyli do opanowania Pomorza, które Mieszko pragn
do swojego pastwa przyczy. Jest nawet prawdopodobiestwo,

e Mieszko walczy z Wolini; nie mamy atoli bliszych wiado-

moci o tem. Zawarszy sojusz z Erykiem, mia Mieszko zape-

wnion na sposobn chwil pomoc przeciw Dunom. Sojusz ten

pozostawi swemu synowi i nastpcy Bolesawowi. Przedsibiorcza

Mieszkówna, nazwana przez Swijów Sygryd z przydomkiem Stor-

rada (wyniosa, wielkomylna), wywieraa stanowczy wpyw na

Eryka; rzdzia mem starszym od siebie o trzydzieci lat i do-

prowadzia go do tego, e podczas dorocznej obrzdowej uczty

na cze bogów — Swijowie byli jeszcze poganami — lubowa
podbi duskie pastwo. Jak eby Mieszkówna po to umylnie wy-

sza za niego! Eryk rzeczywicie ruszy na Dunów. Powiodo mu
si. Króla duskiego Sweina wygna, a pastwo jego do swego

przyczy,

WOJNA O PRAWA SIEROTY.

Mieszko, ubezpieczywszy sobie sojuszami ca granic zacho

dnia, bezpieczny od margrabiów, móg by zwróci si teraz prze

ciw Wodzimierzowi i pokusi si o odzyskanie grodów Czei

wieskich, gdy wtem niespodzianie zacz wojn z Niemcami, d
której da si wcign ksiciu czeskiemu. W grudniu roku 98

umar cesarz Otton II., pozostawiwszy syna Ottona III., dzieci za

ledwie trzyletnie. Ksi bawarski, Henryk Kótnik, pragn zagar
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n tron dla siebie i wszcz wojn domow w Niemczech. Po-

zyska przeciw dynastyi saskiej pomoc Bolesawa II., ksicia cze-

skiego, poczyniwszy mu jakie obietnice, a ten wcign do tej

sprawy Mieszka. Równoczenie wybuchno powstanie Obotrytów

li Lutyków przeciw niemieckiemu panowaniu, pod wodz ksicia

Mestwina; wkrótce potem ruszyli si te poudniowi Poabianie.

Marciia minijska, z któr Mieszko pozostawa w dobrycli sto-

sunkach, stana w pomieniach wojny. Bolesaw czeski obiecywa

sobie wiele po tej wojnie; sdzi, e uda si zabra marchie i e
panowaniem nad Poabianami podziel si sowiaskie dynastye

Przemylidów i Piastów. Có mogo by dla Mieszka bardziej

podane, jak przyczenie do swego pastwa cho czci Poa-

bian? Da si namówi. Wzgldem Niemiec móg si wytóma-

czy, e nie wystpuje wcale przeciw niemieckiemu królestwu, ale

bierze tylko udzia w starciu si dwóch niemieckich stronnictw

i wojuje za spraw tego, kogo za niemieckiego króla uwaa, t. j.

Henryka bawarskiego, od którego byby potem wzi w lenno

kraj poabski. Wszystko zdawao si dokadnie obliczone, tote

! Mieszko zaniecha cakiem sprawy grodów Czerwieskich, a zaj
si t wojn na zachodzie.

Pomyli si Mieszko najzupeniej w swych rachubach. Liczy

ina to, e ksi bawarski wygra. Ksita czeski i polski uwaali

za rzecz pewn, e walka z trzechletniem dzieckiem musi si sko-
czy wygran. Nie oni t wojn wywoali; skoro saska dynastya

i tak runie, czemu na tem nie zyska, gdy Henryk bawarski go-

tów do targów za dostarczenie pomocy? Nie przypuszczali, e
w obronie dziecicia stanie wszystko, co tylko w Niemczech byo
'lepszego i szlachetniejszego. Wedug prawa zwyczajowego so-

wiaskiego niemógby nieletni Otton panowa, a chyba dopiero

po dojciu do lat, a wic dopiero mógby by nastpc po Hen-

ryku. Sprawowania rzdów przez opiekunów nie znao prawo

zwyczajowe. To byo nowym pomysem, wypywajcym z prawa

kocielnego czyli kanonicznego. Koció, stajcy zawsze w obronie,

sabszego, broni z caych si praw sierót; Koció gosi, e przez

maoletno nie moe sierota nic traci, a zatem i trzechletni Otton

królem nietylko by moe, lecz nawet by musi w imi susznoci

;

a rzdy mog tymczasem sprawowa opiekunowie w jego imieniu.

Koronacya dziecka byaby czem niesychanem wród niedawno



52 ODWRÓT MIESZKA.

dopiero nawróconych, ale daa si uskuteczni tam, gdzie chrze-

cijastwo byo ju od przeszo dwóchset lat, gdzie tyle byo kla-

sztorów, uczonych, czterech arcybiskupów (moguncki, trewirski,;

salcburski, magdeburski), szereg biskupów i liczny poczet kapa-

nów. A od czasów Ottona I. byy w Niemczech gór chrzeci-

jaskie zapatrywania; na dworze monarszym panowaa uczciwo
a duchowiestwo speniao dobrze swe zadania, nie doznajc w teni

przeszkód od wadzy wieckiej. Tego nie rozumia jeszcze Mieszko,

e Koció przemienia dusz narodów, e cywilizuje, a kierujc

umysami,- wywiera przez to wpyw nawet na polityk. Na tern

polegaa jego pomyka, e nie rozumia jeszcze, jak potg jest

Koció, e cho miecza- sam nie uywa, stanowi moe o zwy-

cistwie.

Pomyka Mieszka bya tem dotkliwsza, e ksi czeski spra-

wi mu wielki i bolesny zawód. Aeby pozyska sobie Poabian,

sta si w ich kraju sam jakoby poganinem. Zaj Bolesaw Il-gi

marchi minijsk, zaj gród Myszny i uzyska wpyw nad ludnoci,

gotow uzna jego panowanie, ale jak? Oto wygna biskupa, po-

zwala burzy kocioy i tak wojna Sowian z Niemcami staa si

walk pogastwa z chrzecijastwem. Mieszko nie przypuszcza,

eby ksi czeski móg si posun do tego, a gdy to si stao,

musia si z tej wojny wycofa jak najprdzej. Pogastwa popiera

nie móg adn miar! Zerwa wic stosunki z Przemylidami,

opuci nawet spraw Henryka bawarskiego, która suya za pozór

do tej wojny, a uzna zaraz prawa Ottona III. i przyczy si do

jego stronnictwa. I dobrze si stao. W drugim roku wojny wi-

doczne ju byo, e ksi bawarski przegra, a w trzecim roku

picioletnie dzieci zasiado na tronie.

Na Wielkanoc 985 roku stan dwór niemiecki znowu w Kwe-'

dlinburgu. Stawi si tam Mieszko wraz z Bolesawem czeskim.

i Mestwinem. Wszyscy gotowi byli hod zoy królewskiemu^

dziecku, które miao nad sob opiek biskupów i dwóch sawnych

niewiast: synnej z mdroci babki swej, cesarzowej Adelajdy

i matki swej Teofanii, bizantyskiej ksiniczki, która przeniosa

na dwór saski wielki ceremonia, do którego przywyka w Kon-

stantynopolu. Bolesaw i Mestwin stali w pokorze, jako pokonani

wrogowie. Mieszko, wycofawszy si wczenie ze sprawy, stawi si

jako ssiedni wadca chrzecijaski, powita i uzna zwierzchno
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dziedzica cesarskiej korony. Tamtych nie przyjto do aski; od

Mieszka przyjto hod i przyznano mu godno ksic. Uznano

wic jego rzdy nad Polsk, uznano pastwo polskie. Spokój od

Niemiec znowu by zabezpieczony. Zadano jednak od Mieszka,

eby, jako hodownik, dostarczy posików na dalsz wojn z Cze-

chami i Poabianami. Nie mona si byo waha; trzeba byo da
posiki, albo samemu narazi si na wojn ze zwycisk dynasty

sask i popa powtórnie w wojn pogan przeciw Krzyowi.

Dostarczy wic druyny przeciw Poabianom. Zczy si z nimi

powtórnie czeski ksi, a gdy Mieszko by po przeciwnej stronie,

wic i przeciw niemu zwróci swój or. I tak z popierania Hen-

ryka Kótnika, ze le obliczonego politycznego planu zajcia ziem

poabskich, wyonia si ostatecznie wojna czesko - polska.

WOJNA CZESKO - POLSKA.

Nie mona tej wojny uwaa za walk narodu polskiego

z czeskim. Narodów jeszcze nie byo, tylko ludy i plemiona, które

zaborem, podbojem dokonywanym przez Piastów i Przemylidów,

sprzgay si zwolna we dwa pastwa. Gdyby jednej z tych dy-

nastyj udao si drug pokona i pastwo jej zagarn, byby si

z Polaków i Czechów wytworzy pod wzgldem politycznym jeden

tylko naród. Tak pokonani przez Franków Sasi stali si potem

czci narodu niemieckiego, chocia rónica midzy nimi a Fran-

kami lub Bawarami
,
rónica rodowa tj. pochodzenia i jzykowa

nie jest wcale mniejsza, ni midzy Polakami a Czechami; potem

dopiero wyrobili w sobie poczucie narodowej wspólnoci i przy-

jli wspólny jzyk pimienny. Ile si narodów wyrobi z ludów

sowiaskich od Batyku do Karpat, od aby do Bugu, to nie-

tylko jeszcze zakryte byo ludzkim oczom, ale nikt o tem jeszcze

wówczas nie rozumowa. Za tych czasów nie mona mówi o pol-

skim narodzie. Byy tylko osobne ludy Pomorzan, Polan, Ma-
zowszan, Wilan i Lachów, dzielce si na plemiona i nie poczu-

wajce si do adnej jeszcze wspólnoci. Caa ich wspólno pole-

gaa na tem, e Piastowie zagarniali kolejno ich ziemie pod wspólne

panowanie. Ta pastwowa wspólno nie od nich jednak wysza,

lecz bya im narzucona przymusem przez piastowsk druyn
wojenn. Zupenie tak samo byo w Czechach. Ksicy ród panu-

jcy nad jednem plemieniem Czechów, w okolicy Pragi, rozszerza
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swe panowanie na plemiona ssiednie, a e czescy nad niemi

panowali ksita, zaczto wic zwa cay kraj Czechami, a potem,

gdy poczuli si do narodowej jednoci, nazw czeskiego plemienia

uznali za nazw caego narodu. Piastowskie pastwo zaczo si

od ludu Polan, których po acinie w aktach i dokumentach zwano:

Poloni, a kraj Polonia. By wic Chociszko ksiciem polaskim,

tj. nad Polanami. Mieszko panowa ju o wiele dalej, ale nie

mia tytuu innego, jak ksicia Polan i tak samo jego nastpcy.

Nazwa „Poloni" udzielaa si stopniowo wszystkim tym ludom,

bo byy pod wadz ksicia polaskiego, czyli polskiego. Poczuw >/;\

si potem do wspólnoci, zaczli si sami nazywa Polakami. Zna-

czyo to z pocztku tyle, co poddany Piastowskiego pastwa,

a dopiero znacznie póniej znaczyo czonka narodu, uwaajcego
pi polskich ludów za jedne nierozerwaln narodow cao. T;ik

czeski, jakote polski naród, wytwarzay si dopiero przez cywili-

zacy, wspólno w kocielnej prowincyi i w jednem pastwie.

Gdzie za bdzie granica przysza pomidzy czeskim a polskim

narodem, o tem moga bya jeszcze stanowi polityka. Gdyby
ziemia Wilan naleaa przez dugi czas do Przemylidów, byoby
si wród Wilan wyrabiao poczucie wspólnoci z ludami maj-
cymi wytworzy naród czeski

;
gdyby Morawy pozostay przez

dugi czas pod Piastami, byliby Morawianie Polakami, oczywicie,

pod warunkiem, eby te rzdy byy dobre, eby si stay im mie,

bo inaczej powstaaby nie wspólno, lecz tem wiksze przeci-

wiestwo. Zdarza si to, e jaki lud poczuwa si nie do tej naro-'

dowoci, do której naley etnograficznie tj. z pochodzenia, lecz

do ssiedniej. Tak np. do narodu niemieckiego nale ludy, które

z rodu i z mowy swojej s waciwie holenderskie; ale nie s
Holendrami, lecz Niemcami. O narodowoci stanowi bowiem nie-

tylko ród i mowa, ale te rozwój historyczny. A trzeba do tego

wyszej cywilizacyi, eby byo poczucie narodowe. Nie byy jeszcze;

na tyle cywilizowane ani nawet Niemcy, a có dopiero mieszkacy;

Czech, którzy razem z Lutykami burzyli jeszcze kocioy, lub ta^

druyna Mieszkowa, ochrzczona dopiero przed dwudziestu laty.

Nie byo wic adnych narodowych niechci pomidzy ludami

czeskimi a polskimi, ale tylko wojna Piastów z Przemylidami.

Mieszko dostarczy opiekunom Ottona III. posików przeciw I^oa-

bianom, gdy ci zajli Branibor, a zczony z nimi sojuszem ksi
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jczeski zaczepi za to Mieszka i najecha pograniczny Slzk. Zaj
[warowny i bardzo wany gród lzki Niemcze i trzyma go w swej

I
mocy przez cztery lata.

i Mieszko zajty wojn z Poabianami, nie móg jej jedno-

czenie prowadzi na lzku tak, jakby naleao. Zacliodzia obawa,

eby si Przemylidzi nie posunli dalej na wschód i nie zabrali

znowu Krakowa. Dlatego zawar Mieszko ponownie sojusz z ma-

dziarsk dynasty Arpadów i powtórnie si z nimi spowinowaci.

Bya do tego sposobno, poniewa podczas wojny przeciw Otto-

nowi III. rozerwao si maestwo Bolesawa, Mieszkowego syna,

z córk margrabi minijskiego Rygdaga. Wszak Mieszko wojowa
z Rygdagiem, bdc w sojuszu z ksiciem czeskim, który zaj
chwilowo Mini. Nie wiadomo, czy Mieszko odesa wtenczas

synow Rygdagowi, czy sama opucia Pozna niezatrzymywana^

do, e maestwo rozeszo si po dwóch zaledwie latach po-

ycia. W r. 986 mody ksi Bolesaw uwaany by za wdowca;

ojciec kaza mu si oeni z ksiniczk wgiersk, córk Oejzy.

Ksi czeski nie wyprawi si dalej na wschód, ale nie byby
si móg i tak wyprawi na Kraków, choby nawet nie byo
sojuszu Piastów z Arpadami, bo mu Niemcy pustoszyli tymczasem

cae Czechy. Dynasty saska odnosia cigle zwycistwa, a przy-

ja opiekunów Ottona III. wystarczaa Mieszkowi zupenie i wicej

bya warta od jakichkolwiek innych sojuszów. To siedmioletnie

dzieci na niemieckim tronie miao we wszystkiem szczcie, na

zawstydzenie wszelkich rachub ludzkich ! 'Mieszko aowa, e nie-

potrzebnie syna oeni z madziarsk ksiniczk, bo bya sposo-

bno oenku lepszego, mogcego zapewni Piastom wpyw na

Pomorzu. Mieszko mia jeszcze bardzo pogaskie pojcia o ma-
estwie i nie widzia w nim wcale sakramentu. Wszak sam enic
si nie uszanowa nawet klasztoru. Obecnie za odprawi madziarsk

ksiniczk, jako ju do niczego mu nie potrzebn, a synowi kaza

poj now on, cho z tamt mia ju syna imieniem Bezpryma.

I tak dwudziestoletni ksi Bolesaw eni si w r. 987 po raz

trzeci, tym razem z córk ksicia pomorskiego Dobromira, która

musiaa przyj chrzest i otrzymaa imi Emnildy.

W r. 988 podda si Bolesaw czeski, do Minii wróci biskup

i margrabia, a Mieszkowi przyznano posiadanie Slzka. Przemy-

lida nie chcia jednak ustpi Piastowi. Pogodzi si ju z Niem-
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cami, ale Mieszkowi nie móg darowa, e go w boju z nimi

opuci. W dwa lata potem, w r. 990 jeszcze raz zczy si z Lu-

tykami, tym razem umylnie ju tylko przeciw polskiemu ksiciu-

Mieszko w szybkim pochodzie zajmuje niespodzianie Morawy
i posya po posiki do cesarzowej Teofanii, bawicej w Magde-

burgu. Przybywa hufiec niemiecki nad Odr, gdzie stay przeciw

sobie wojska sowiaskich dynastów, ale Czech fortelem przeszko-

dzi poczeniu si druyny niemieckiej z polsk. Posya potem

do Mieszka, twierdzc, e ju ma Niemców w swem rku, a bdzie

mie wnet i jego; niech odda Morawy, bo inaczej Niemców nie

puci. Mieszko odpowiada na to, e Otton pomci si za swoich,

a on Moraw nie odda. I zostay Morawy pod piastowskiem pano-

waniem a do r. 1029.

W r. 992 wybuchno nowe powstanie pogaskich pobra-

tymców przeciw niemieckim biskupom i margrabiom. Wezwany
na pomoc nie odmówi Mieszko i wyprawi si na wojn wraz

z najstarszym synem, Bolesawem. W obozie pod Braniborem

przypad mu kres sdziwego ywota. Umar dnia 25 maja 992 r.

Prawdziwy to zaoyciel polskiego królestwa. Dosta po ojcu

pastwo naraone na zagad od Niemców, jednak swym rozu-

mem tak utrwali jego fundamenty, e mogo potem przetrwa

najsilniejsze burze. Jak mdrze postpowa, okazao si po jego

mierci, za panowania jego syna i wnuka. Nie poprzesta Mieszko

na uoeniu dobrych stosunków z Niemcami, ale pamitajc, e te

zmieni si mog, gdy od niemieckiego tronu inny wiatr zawieje,

postara si o opiek duchownej gowy chrzecijastwa, trafi tam,

gdzie w razie potrzeby mona si byo poskary choby na

samego cesarza.

HOD PAPIEOWI.

W r. 974 odda Mieszko swoje pastwo pod papiesk opiek.

Uczyni to przy takiej sposobnoci i z takim ceremoniaem, który

wymaga objanienia.

U ludów aryjskiego szczepu dokonywano uroczycie cere-

monii przyjmowania chopca do rodu, gdy ukoczy siódmy rok

ycia. Wielka miertelno dzieci w pierwszych latach ycia moga
by powodem, e na niemowlta i cakiem mae dzieci prawo

rodowe nie zwaao. Siedmioletni chopiec przechodzi z macie-
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zyskiej opieki pod kierunek ojca, zaczyna si zalicza do m
:zyzn ; ojciec musia go wic wprowadzi urzdowo niejako do

odu, uzna go swym synem przed starszyzn rodow, ogosi, e
:)rzybywa rodowi nowy czonek, a nawzajem stryjcowie i star-

szyzna owiadczali, e go przyjmuj, do swego ^Todu i praw

lowego krewniaka w razie potrzeby bd strzegli. Towarzyszy

:emu ceremonia postrzyyn, gdy wosy miay u nici tajemnicze

znaczenie; kto dokona postrzyyn, wchodzi z chopcem w bliszy

stosunek, przyjmowa wzgldem niego obowizek opieki ; strzygli

mu wic wosy najblisi krewniacy i starszyzna. Zwyczaj ten usta-

wa w miar pogbiania si chrzecijastwa, które wprowadzao
uznawanie dziecicia przez ojca zaraz po urodzeniu przy chrzcie w.
i dodawao mu za opiekunów rodziców chrzestnych, a stosunek

kumostwa postawio na równi z pokrewiestwem. Postrzyyny tra-

ciy przez to na znaczeniu i wartoci, pozostay jeszcze jaki czas

jako zwyczaj nie majcy ju mocy prawnej, a potem zostay

z niego tylko drobne lady, pewne znaczenia przywizane do

Ipodarowania wosów lub obcicia ich komu przymusem itp.,

czego pozostaoci istniej zreszt jeszcze do dzi dnia. Na pia-

stowskim dworze, chrzecijaskim zaledwie dopiero od omiu lat,

Imiao to jeszcze najzupeniejsze znaczenie powanego, doniosego

iaktu prawnego. Urzdzi wic Mieszko uroczyste postrzyyny, gdy

pierworodny syn doszed lat siedmiu ^) ; bez tego mogoby si

wydawa jego poddanym, e nie uznaje Bolesawa za syna, e
si go wyrzeka a nawet go wydziedzicza. Postanowi zaprosi

samego Ojca w. do tego obrzdu ; byo to tosamo, jak gdyby

dzi np. jaki monarcha poprosi papiea na ojca chrzestnego. Nie

,

myla oczywicie Mieszko, e papie przyjedzie do Poznania.

IZaprosiny odbyy si w ten sposób, e ksi wyprawi do Rzymu
'poselstwo, które u stóp papieskiego tronu zoyo pukiel wosów
modego Bolesawa. Znaczyo to, e ojciec poleca tego swego
syna opiece stolicy apostolskiej, prosi, eby papie uzna jego

rodowe prawa, a zatem prawo do nastpstwa tronu po Mieszku,

a wic miecia si w tem proba o uznanie samoistnoci pia-

^) O postrzyynach samego Mieszka powstaa potem legenda, e by do lat

siedmiu ciemny i dopiero przy postrzyynach przejrza, co miao by
wrób, e z ciemnoci pogaskich przejrzy wiatem prawdziwej wiary.
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stowskiego pastwa; z drugiej za strony znaczyo to, e ten Bole-

saw pragnie by sug stolicy apostolskiej.

Poselstwo z puklem wosów nie byo w Rzymie nowin, bo

robili to ju przedtem inni, i na dworze papieskim wiedziano do-

brze, co to znaczy ^). Przyj wic papie ten dar, jako oznak
szacunku dla Gowy Kocioa, jako dowód szczerego nawrócenia

si piastowskiej dynastyi. Poselstwo, w którem bya oczywicie

przynajmniej jedna duciowna osoba, udzielio w Rzymie objanie
co do polskich stosunków i obudzio na dworze papieskim zajcie

sprawami dalekiej pónocy i na tem polegaa jego donioso.
Z drugiego maestwa, z Od, mia Mieszko trzeci synów.

redni z nich witopek zmar rycho; pozostali przy yciu star-

szy Mieszko i modszy Lambert. I tych odda ojciec równie pod

opiek papiea i wyprawi z tem poselstwo do Rzymu pomici/y

rokiem 985 a 989. Pozosta lad tego w aktach papieskich, W re-

jestrach kancelaryi papieskiej wpisano mianowicie darowizn pia-

stowskiego pastwa stolicy apostolskiej i s tam opisane granice

tego pastwa. Zastrzega si Mieszko przez to, e tylko samemu
papieowi chce podlega, a nie królom niemieckim. Syn jego

mia t myl wykona.
Przedstawi Mieszko wszystkich swych synów w Rzymie,

jako swych nastpców, bo nie mona byo przewidzie, który

z nich bdzie tego potrzebowa; wszak mier wszystkim zawsze

grozi. Ale to poselstwo wyprawione imieniem modszych synów,

nie oznaczao wcale, jakoby najstarszego Bolesawa usuwa od na-

stpstwa. Wszak go mia cigle przy sobie i do rzdów zapra-

wia; pod Branibor towarzyszy mu Bolesaw i dowodzi druyn
wojenn. Pozosta tam, a Branibor Lutykom odebrano. Okaza

si wic na samym wstpie wiernym sprzymierzecem Ottona III;

Macocha Bolesawa, Oda, daa podobno podziau pastwa
eby i jej synowie, a Bolesawowi bracia przyrodni, mieli swoje

ksistwa. Nie przysta na to Bolesaw. Zreszt brat Mieszko mia

co najwicej 12-cie lat, a Lambert nie mia dziesiciu; nie bdc

^) Nawet jeden z cesarzów bizantyskich jDOsa papieowi wosy swycti sy-

nów, a mianowicie w r. 684 cesarz Konstantyn Pogonatos; wyszo wten-

czas naprzeciw bizantyskiego poselstwa ducliowiestwo, wojsko i lud

rzymski. W dwa wieki potem, w roku 866 posa ksi bugarski Bory*

swoje wasne wosy.
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leszcze „ornymi'', tj. nie mogc wada naleycie orem i woj-

Ibkiem dowodzi, nie mogli te wedug prawa sowiaskiego pa-

liowa. Dobro pastwa wymagao równie stanowczo, eby nie

dopuci podziau; co dopiero Mieszko zebra Polan, Wilan i La-

bhów, a zdoby Morawy; mialo si to znowu rozdziela? Nie!

Nie dzieli naleao, ale dalej jeszcze czy, odzyska Czerwie-

skie grody, przyczy Pomorzan i Mazowszan. Oda nic nie wskó-

rawszy, wyjechaa do Kwedlinburga i tam zamieszkaa w klaszto-

rze. Synów zabraa z sob; co si z nimi stao, niewiadomo. Pra-

wdopodobnie nie dugo yli. Starszy Mieszko oeni si jednak

(a eniono si nadzwyczaj modo) i mia syna Dytryka, o którym

póniej bdzie mowa, bo zosta potem w roku 1032 ksiciem pa-

nujcym w Polsce.

Takiem byo panowanie pierwszego chrzecijaskiego ksicia

Polski. Zawdziczamy mu wiato wiary witej i samo istnienie

polityczne Polski. Gdyby si by upiera przy pogastwie, byaby
Polska dla Niemców ,;ziemi niczyj", któr wolno grabi i pod-

bija, a za czasów olbrzymiej potgi dynastyi Saskiej skuteczna

obrona niepodlegoci bya niemoebn. Za pogask Polsk nie

byby si odezwa ani jeden gos yczliwy, wszyscy byliby popie-

rali margrafów Geronów i Hodonów. Ochrzczony Mieszko, gn-
'biony przez margrabiów, pozyska przeciw nim cesarza i móg
bezpiecznie utrwala byt swego pastwa. Polityka jego nadzwy-

czaj mdra, nie wyrywa si naprzód, raczej trzyma si tej zasady,

eby czeka i przeczeka nieprzyjaciela, a si samemu uronie

I

w siy. Urzdzi si tak, e nie poniós szkody ani od Niemców,

ani od Poabian. Umia wyzyska do swych celów najnieprzyja-

niejsze na pozór okolicznoci, a z najciszych kopotów wybrn
potrafi zwycisko, zawsze umiejc sobie radzi. Raz si pomyli,

ale skoro tylko pomyk spostrzeg, zaraz j naprawi. Niema
w nim ani ladu uporu, a jest wytrwao godna najwikszego

podziwu. Wszystko oblicza i przewidywa, wszdzie mia jakie

stosunki, które mu uatwiay kady obrót polityczny. Sprawia s-
siadom nieraz niespodzianki. Mona si po nim byo zawsze

wszystkiego spodziewa, tylko jednego nie: eby pogan popiera.

Nie rozumia on dokadnie chrzecijastwa i Kocioa, ale to wie-

dzia i tem si na wskro przej, e dla Polski tylko w chrzeci-

jastwie przyszo by moe i przy tem sta, nawet o pobratym-
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stwo nie dbajc. By przebiegy, nawet chytry, ale uywa tych

przymiotów na dobre, bo na obron wiary i narodu. Nic mu nie

wiodo si atwo; nad wszystkiem musia si namozoli i spdzi
ycie w twardym trudzie, wród ustawicznycli niebezpieczestw;

ale zawsze czujny i przezorny, a czynny do ostatniego dnia y-
wota, sprawi jednak, co chcia i tak rzeczy uoy, e pastwo
rozszerzone mogo si rozszerza dalej jeszcze i uró do wielkiej

potgi, i dorówna niemieckiej. To sprawi jego nastpca, prowa-

dzc dalej dzieo przez ojca wietnie przygotowane.

C^€^€^ciSwC^(!^C^ ciSSC^C^C^C^C^C^C^C^
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ROZDZIA III.

BOLESAW WIELKI (992-1025).

Bolesaw wstpujc na tron mia lat 25, a by ju ojcem ro-

dziny i to licznej, bo dwóch synów i trzech córek. Ze spra-

wami pastwa by dobrze obznajomiony, bo go ojciec do

nich zaprawia, bra z sob i na dwór cesarski i na wyprawy wo-
jenne. Stosunki niemieckie poznawa od dziecistwa, mia zaledwie

sze lat, gdy po raz pierwszy znalaz si w Kwedlinburgu. Wy-
chowany w wierze chrzecijaskiej, rozumia dokadnie znaczenie

Kocioa. Na dworze Ottonów widzia, jak dla wadzy wymaga
si nietylko ulegoci i posuszestwa, ale zarazem, jak powag
i wietnoci otoczona jest ta wadza na zewntrz. Przekonywa
si te, jakiego powaania zaywa duchowiestwo, jak po klaszto-

rach pielgnuj nauki, jak wielcy panowie, wadcy ksistw, za-

rzdcy hrabstw niemieckich zasigaj rady u skromnych mnichów,

yjcych w prostocie, i jak wysze duchowiestwo bierze udzia

we wszystkich czynnociach pastwowych. Pod tym wzgldem
przewysza Bolesaw swego ojca, sta na wyszym poziomie cy-

wilizacyjnym. W polityce byo jego panowanie po prostu dalszym

cigiem ojcowskich rzdów. Budujc dalej na podwalinach zao-

onych przez Mieszka, uczyni z Polski pastwo wielkie i potne.
Speni wszystko, do czego zmierza by ojciec trudem caego y-
cia, a w kocu dorobi si królewskiej korony. Za niepospolite

czyny przyznay mu najstarsze ju nasze zapiski historyczne przy-

domek Wielkiego.

Umia i on czeka i przeczekiwa. I on zacz panowanie
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od tego, e pomaga Ottonowi Ill-mu przeciw Lutykom. Zyskiwa

za to zupeny spokój od niemieckiej ciany, a siy swe zwnki
na pónoc ku Batykowi.

ZDOBYCIE POMORZA.

Bolesaw przyczy Pomorze do polskiego pastwa, kor/o-

stajc ze sprzyjajcych okolicznoci, gdy dziki siostrze Sygryd/ie

nie byo si czego obawia od Dunów, a dziki onie Emnildzie

mona tam byo zebra yczliwe sobie stronnictwo. Byo to przed-

siwzicie jak najwikszego znaczenia dla przyszoci Polski. Na-

turalnemi drogami s rzeki, a te wiod do morza; kto nad wy-

brzeem nie panuje, ten nie posiada dla siebie drogi caej i zawsze

bdzie zaleny mniej lub wicej od tego, kto ma w swem rku
koniec drogi, t. j. ujcie rzeki. W roku 994 zaj Bolesaw d\\ a

gówne grody pomorskie: nad doln Odr Szczecin i Gdask na

lewym brzegu ujcia Wisy. Mia teraz w swem pastwie pogan,

czego nie mia Mieszko po roku 966. Gdyby si udao pogodzi

Pomorzan z chrzecijastwem, otwaraby si droga do porozumie-

nia z dalszymi pobratymcami, z Poabianami. Czy y jeszcze

w roku 994 Dobromir, te Bolesawa, nie wiemy. Nie wiadomo
równie, ile byo ksistw pomorskich. Zdaje si, e Bolesaw odj
panowanie ksitom pogaskim, a pozostawi przy wadzy jeden

tylko z ksicych rodów pomorskich, ten, z którym by spowi-

nowacony, a który godzi si na chrzecijastwo. Ten ksi prz\ -

j te chrzest w r. 996 i zarczy si z trzynastoletni córk Bo-

lesawa, zrodzon z pierwszej jego ony, margrabianki minijskiej.

Maestwo to doszo nastpnie do skutku, a póniejszy ksi
pomorski Ziemomys by ich synem. Nie wcieli wic Bolesaw;

Pomorza bezporednio do swego pastwa, ale uczyni je tylko

zalenem od siebie, aeby krain t podlegajc polskiemu wpy-
wowi, zczy politycznie z Polsk.

W rok po zdobyciu Gdaska i Szczecina umar Eryk swijski,

w r. 995. Owdowiaa Sygryda miaa wyj powtórnie za m za

Olafa, chrzecijaskiego ksicia Norwegów, w zachodniej czci

skandynawskiego pówyspu (skd Normanowie pochodzili). Ma-
estwo jednak nie doszo do skutku; Olaf zarczy si, ale wkrótce

Sygryd wzgardzi. Natenczas Piastówna wysza w r. 998 za tego

samego Swena Widobrodego, przeciw któremu namówia niegdy
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! \ pierwszego swego ma i który te dopiero po jego mierci na

I tron duski powróci. W Upsali panowa nad Swijami modziutki

I

syn Sygr>^dy; imieniem take Olaf, wnuk Mieszka I. po kdzieli,

a Bolesawa siostrzeniec. Upodoba on sobie dworzank matki,

Polk, która przybya do Skandynawii w subie Sygrydy; mia

z ni syna, nawróci si pod jej wpywem i jawnie potem chrzest

przyj. Sygryda za skaniaa do chrzecijastwa Swena duskiego,

I

ale nim go zupenie nawrócia, skonia go do wielkiej wyprawy

na chrzecijask ju Norwegi, która te przesza w roku 1000

czci pod duskie, czci pod szwedzkie panowanie. Pastwa

skandynawskie powanione i zajte kolejno wojnami* pomidzy

sob, byy osabione na zewntrz; Wikingowie nie mogli si upo-

mnie o danin pobieran od dawna z Pomorza i tak przeszo

Pomorze pod wadz Bolesawa bez jakiejkolwiek przeszkody ze

strony duskiej.

WYPRAWA PRUSKA.

Or Bolesawa sign i na prawy brzeg Wisy, dalej na

wschód, gdzie ju koczyo si osadnictwo sowiaskie, do kraju

Prusaków. Nie byo do nich przejcia ldem od Gdaska, a egla-

rzami Polanie nie byli. Czy mia odzie od Pomorzan, od Woli-
skiej osady lub od siostry Sygrydy, nie wiemy. atwiej jednak

przypuci, e na Prusaków osobna bya wyprawa, która wyru-

szya od Kruszwicy wprost ku pónocnemu wschodowi, przez

bród na Wile, który tu by w okolicy, gdzie póniej powstao

miasto Toru.
Starodawni Prusacy naleeli do szczepu, który uczeni zowi

Batyckim
;

jest blizki Sowianom pod wzgldem etnograficznym,

bliszy, ni Germanie, znacznie si jednak róni od Sowian mow
i obyczajem. Szczep ten dzieli si na gazie, z których history

polsk obchodzi ga litewska, a ta dzieli si na cztery narody:

waciwy litewski, otewski, mujdzki i pruski. aden z nich nie

posiada w owych czasach najmniejszej organizacyi pastwowej,
a spoeczna bya ledwie dopiero w zawizkach; ani nawet rodzinne

zwizki nie byy jeszcze ustalone. Bya to cywilizacya najnisza
w caej Europie, a raczej zupeny brak cywilizacyi. Prusacy, naród
na pó dziki, okrutny, zajmowali pojezierze pomidzy doln Wis
a dolnym Niemnem. Rolnictwa nie znali wcale; yli tylko z rybo-
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ostwa, owów i upiey. Naród ten wygin doszcztnie, wyt-
pili ici Niemcy, „nawracajc" mieczem. W prusl<im l<raju utwo-

rzyli sobie pastwo,, które rozszerzao si cigle, a si zamienio

na królestwo zwane do dzi dnia pruskiem, od nazwy tego kraju,

w którym si poczo. Dzisiaj sowo ;; Prusak" oznacza Niemca, ale

nazwa ta jest przywaszczona od wytpionego przez Niemców ludu.

Cz Prus, Sambij zwana, pacia da Duczykom. W tych

wanie mniej wicej czasacli, moe wanie podczas i wskutek

podboju Danii przez Swijów, dokonanego z namowy Sygrydy,

postanowili duscy zdobywcy osiedli si tu na stae i do ojczyzny

ju nie wraca. Spalili swe statki, eby sobie umylnie odci od-

wrót, poenili si z pruskiemi niewiastami, a niezasilani now emi-

gracy z Danii, zginli wkrótce bez ladu wród miejscowej lu-

dnoci. Wojsko Bolesawa nie spotkao si z nimi, gdy wypraw a

polska nie dotara w Prusiech a do morza; zajto tylko pou-
dniow cz kraju. Z powodu bot, bagien i zupenego braku

jakichkolwiek dróg niesposób te byo przej przez cay kraj

z wojskiem zaraz w pierwszej wyprawie, w kraju zupenie niezna-

nym, do którego dopiero pierwszy raz wkroczono.

Naleao przystpi do apostolskiej pracy na Pomorzu i w Pru-

siech. J si tego zaraz Bolesaw, a nie mia bynajmniej nawraca-

nia mieczem na myli. Apostolskiej pracy podj si biskup pra-

ski, w. Wojciech, z czeskiego rodu Sawników, jeden z najzna-

komitszych mów swego czasu.

WITY WOJCIECH.

Wród ludów czeskich nie byo takiej cznoci i zwizku^

jak u ludów polskich. Kiedy od Noteci a po Karpaty jeden ju
tylko by ksi z rodu Piastów, w Czechach jeszcze nie byo je-

dnolitoci pastwowej. Przemylidzi byli ksitami nad plemie-

niem Czechów w okolicy Pragi, a w innych stronach kraju pa-

nowali jeszcze osobni ksita, którzy czasem uznawali pierwsze-

stwo rodu Przemylidów i dostarczali mu posików, a czasem znowu

wystpowali do wspózawodnictwa z panem Pragi. Za czasów

Mieszka I. byy jeszcze dwa takie rody ksice: Sawnicy i \X cr-

szowce. Duej przy wadzy utrzymali si Sawnicy, panujcy nad

wschodni poow Czech, a wic bliej Polski, nad plemieniem

Krowatów. Wan bya ta kraina przez to, e przez ni przecho-
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dziy dwie wielkie drogi handlowe: na Kadzko do Polski i do

Wgier na Litomyl. Stolic ksistwa by gród Libicz nad Lub.

Panujcy tu okoo roku 960 Sawnik, mia za on córk ksicia

z grodu Zlicza, prawdopodobnie ju chrzecijaskiego; to pewna,

e dzieci byy wychowane starannie po chrzecijasku. Byo ich

trzech synów: Sobiebór, Wojciech i Radzym. Sobiebór mia na-

stpi po ojcu na ksistwie, a dwaj modsi obrali powoanie du-

chowne.

Mody Wojciech uczszcza do sawnej szkoy zaoonej przy

arcybiskupstwie magdeburskiem, metropolii zachodnich sowia-
skich krajów. W Czechach szkó nie byo. Chocia bowiem w ro-

dzie Przemylidów o sto lat wczeniej zjawio si chrzecijastwo,

ni w rodzie Piastów, jednake Czechy póniej od nas dostay

wasnego biskupa. Dopiero w r. 973 udao si zaoy biskupstwo

w Pradze. PierwszyTn~biskupem 'by kapan saskiego pochodzenia,

—

^

Dytmar, osiady od duszego czasu w Czechach. Nastpc jegcr ^'^<

zosta w j._982 Wojciech,. Duo mia kopotów ze swymi dyece-

zanami, u których cze Krzya bya jeszcze nader powierzchowna,

troch na ustach, a nic w uczynkach. O wiceniu niedzieli nie

byo mowy, a za to obchodzio si jawnie dawne pogaskie uro-

czystoci; handel niewolnikami kwitn, równie wieloestwo; po-

siadanie jednej tylko ony wstyd przynosio, bo uchodzio za

oznak ubóstwa. Zwyczajnie, jak wród ludu, którego nawrócenie

jeszcze nie dokonane. Nie Czechów to byo win, ale biskupów

niemieckich, ratyzboskich, do których dyecezyi kraj ten od stu

lat nalea, a którzy przez zawi nie dopuszczali do zaoenia
osobnego biskupstwa w Czechach, sami za o wieckie sprawy

dbali bardziej, ni o krzewienie sowa Boego, a nie znajc przy-

tem ani jzyka, ani sowiaskiego obyczaju, zamiast przyciga,

odpychali raczej ludno od chrzecijastwa, uchodzc bardziej za

niemieckich grafów, ni za misyonarzy. Dzieo w. Cyryla i Me-
todego nie zniweczone, byoby inaczej wpyno na Czechowi
Tak za trzeba byo niemal wszystko na nowo zaczyna, bo cho
ksi czeski Borzywój I. przyj by chrzest ju okoo r. 873, to

jednake waciwe nawracanie Czech zaczyna si dopiero od roku

973, t. j. od zaoenia biskupstwa w Pradze i inaczej te by nie

mogo. Czesi odmawiali posuszestwa biskupowi, gdy j prze-

strzega przepisów kocielnych. Trzeba byo na to czasu, eby lud
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doprowadzi do szanowania przykaza; agodnoci w miar,

a sttinowczoci w por wszdzie si to robio i dzi si robi

w krajach missyjnycli. Byby i w. Wojciech statkiem i cierphwo-

ci przeprowadzi stopniowo niejedno, ale wmieszay si w sprawc

wzgldy polityczne i wszystko poszo na marne. WerszowTow ie

byli wrogami Sawników i podburzali wszdzie przeciw biskupowi;

Sawnicy ujmowali si znowu za swym stryjcem i tak sprawa ko-

cielna zamienia si na zwad dwóch ksicych rodów, z czego

moga powsta wojna domowa. Aeby tego unikn, wola w.
Wojciech zrzec si biskupstwa.

W roku 98Q uda si do Woch i tam spdzi cztery lata

w dwóch sawnych benedyktyskich klasztorach, w Monte Cassino

i na Awentyskiem wzgórzu w Rzymie, oddany naukom wród
uczonych mnichów ^).

Na Awentynie przebywali zakonnicy dwóch obrzdków: a-

ciscy Benedyktyni i greccy Bazylianie. Potem bawi w. Wojciech

czas jaki w macierzy benedyktyskich klasztorów, w Monte Cas-

sino, nastpnie znowu u Bazylianów w Yallis Lucis pod Beneweii-

tem, gdzie przeoonym by wówczas w. Nil; stamtd znowu

wróci na Awentyn i poznawszy ju dojdadrn

e

_zwyczaj e tak za-

chodniego, jakote wschodniego obrzdku, postanowi^sam zosta

Benedyktynem i dnia 17 kwietnia 990 roku zoy luby zakonne.

Gdy w dwa lata potem ksi czeski przybywszy_^_ obozu pod

BraTborem ukorzy si przed Ottonem III. i chcia znowu nawi-
za przyjazne stosunki, zadano od niego, eby zapewni bezpie-

Zakony powstay na Wschodzie. Ju w staroytnoci bywali witobliwi

pustelnicy, najwczeniej w chrzecijaskiej podówczas pónocnej Afryce,

zwaszcza w Egipcie. Ojcem za wszystkich zakonów, twórc zorganizo-

wanego zakonnego ycia jest w. Bazyli Wielki, biskup Cezarei w Azyi,

który zmar w roku 379. Zaoony przeze zakon Bazylianów, pozosta

do dzi dnia jedynym we wschodnim Kociele. W Europie zakwitno

ycie pustelnicze nieco póniej. W r. 528 zaoy w. Benedykt z Nurs\ i

pierwszy swój klasztor na górze Cassino we Woszech, pomidzy Rzymem
a Neapolem. Zasad jego reguy jest, e modlitwie towarzyszy musi po-

yteczna dla blinich praca, czyto rczna, czy te umysowa. Sw. Bonifacy,

aposto Niemiec, by Benedyktynem. W klasztorach tych kwitny nauki,

ale te i zajcia fizyczne; wiele zasug pooyli okoo rozwoju rolnictwa

i rzemios. Poniewa przyjmowali modych chopców, powstay te przy

ich klasztorach szkoy.
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czestwo praskiemu biskupowi i zaj si spraw Kocioa. Wy-
prawi wic ksi poselstwo do Woch, zapraszajc biskupa do

powrotu. Wróci w. Wojciech na ziemi czesk w r. 993, spro-

wadziwszy ze sob Benedyktynów, których osadzi w Brzewnowie

pod Prag.

Ksi czeski Bolesaw II., zoony chorob, powierzy rzdy
najstarszemu z synów, Bolesawowi Rudemu, który tak zostawi

po sobie z saw, e dawni kronikarze nieradzi tylko o nim

opowiadali. Ten odda si zupenie w rce Werszowców, którzy

przez to stali si rzeczywistymi panami kraju. Wobec tego zao-

gniy si znowu dawne przeciwiestwa rodów i jakikolwiek wy-

padek móg si sta iskr rozniecajc poar. Zdarzyo si, e ona
jednego z Werszowców popenia wiaroomstwo; prawo zwycza-

jowe czeskie, dawne prawo pogaskie, pozwalao w takim razie

mowi zabi niewiern. Byo to tem surowsze, e mczyni
yli powszechnie w jawnem wieloestwie, a ony zmieniali nie

troszczc si o sakrament. Koció nakada na niewiern pokut
kocieln, która moga by przykra, habica i sroga, ale kary

mierci nie zna, a przedewszystkiem nie pozwala samemu sobie

robi sprawiedliwoci. Werszowcowa uciekajc przed zemst ma
schronia si do klasztoru, na co biskup zezwoli, aeby j od

mierci ocali. Byo i jest prawo kocielne, zabraniajce wykony-

wania czynnoci sdowych na miejscach witych. Werszowce

wdarli si jednak gwatem do klasztoru, wywlekli niewiast i ka-

zali j ci pachokowi. Byo to profanacy, czyli zniewaeniem

witego miejsca, a za to jest w prawie kocielnem kltwa. Obo-
onemu kltw nic si nie dzieje, nie robi mu si nic przykrego

bezporednio, ale nie wolno adnemu katolikowi z nim obcowa;

nie wolno z nim mieszka, podróowa, jada, rozmawia, ani do

niego pisywa, ani od niego pism odbiera, sowem, nie wolno

mie z nim nic do czynienia. Kara ta jest tedy zupenem wy-
czeniem ze spoeczestwa i przez to taka dotkliwa, e Koció za

najsrosz j uwaa. Biskup rzuci j na Werszowców, co do reszty

ich rozjtrzyo. Zanosio si na wojn domow Werszowców ze

Sawnikami i w. Wojciech wola znowu opuci Prag. Byo to

w roku 9g3rSw. Wojciech uda si przez Morawy na Wgry; tu

zabawi czas jaki i udzieli chrztu witego synowi madziarskiego

ksicia Gejzy, Szczepanowi, który witobliwem yciem sam te
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wzniós si tak wysoko, e dostpi kanonizacyi i jest patronem

królestwa wgierskiego. Z Wgier wyprawi si w. Wojciech po-

wtórnie do Woch; z pocztkiem roku 995 by znowu w klaszto-

rze na Awentynie.

Wydalenie si w. Wojciecha z kraju nie zaegnao burzy

w Czechach. Werszowcy rzucili si na Sawników; dawna potga
tego rodu bya ju zamana. Ksi Bolesaw Rudy patrza obo-

jtnie na te rozterki domowe, bo dla dynastyi Przemylidów byo
to rzecz korzystn, e inne ksice rody osabiaj si wzajemnie;

tem wiksz zyskiwa nad niemi przewag pan Pragi i tem atwiej

ziemie ssiednich plemion przechodziy pod jego bezporedni
wadz. Sawnicy szukali pomocy w Niemczech i Sobiebór poje-

cha na dwór Ottona III. Wtenczas ksi sam zwróci si jawnie

przeciw Sawnikom, obieg ich gród Libicz i pozwoli po zdoby-

ciu wymordowa wszystkich zebranych tam czonków rodu. Oca-

lao tylko trzech nieobecnych: w. Wojciech, bawicy wraz z bra-

tem Radzymem we Woszech i Sobiebór, przebywajcy w Niem-

czech; wszyscy ich stryjcowie padli w tej rzezi. Byo to dnia 28

wrzenia 995 roku.\

NARADY W RZYMIE, 996 r.

Nastpnego roku pozna si w. Wojciech w Rzymie z mo-
dziutkim Ottonem III. Przyby on tam po cesarsk koron, bo
wyrós by ju tymczasem na siedmnastoletniego modzieca,
a wielkimi przymiotami umysu i serca i doniosymi planami cywi-

lizacyjnymi i politycznymi zjedna sobie u wspóczesnych przy-

domek „cudu wiata". Wielkie to serce przystpne byo tylko

szlachetnym mylom. Zdawao si, e Opatrzno osadzia go na

tronie, aeby z historyi znikna zo i zawi, eby pod jego

przewodem królowie powicili si zaprowadzeniu Królestwa Bo-

ego na ziemi. Pozostawa pod wpywem najwikszych mów
swego czasu. Nauczycielem jego by sawny erber (Gerbert, na-

zwisko francuskie), syn wieniaka z zapadej francuskiej wioski

Orillak (Aurillac) w Owernii (Auvergne). Postp cywilizacyi euro-

pejskiej duo mu zawdzicza; bdzie o nim jeszcze póniej mow,;

Ten erber bawi w r. 995 na cesarskim dworze, tu przed po-

dró do Rzymu. Otto III. wyprawia si wanie na Poabian;

posików dostarczyli mu obydwaj ksita Bolesawowie: czeski
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i polski ; w wyprawie tej wzi te Sobiebór udzia. erber pozna

wtedy osobicie ksit, pozna, jak w sprawaci Kocioa mona
polega zupenie na dynastyi Piastowskiej, jak wzrost ich potgi

korzystny jest dla dobra chrzecijastwa. Ksi polski dowiedzia

si szczegóowo o Sawnikach i o biskupie praskim. Podczas tej -to

poabskiej wyprawy w r. 995 powsta prawdopodobnie plan pracy

misyonarskiej nad Batykiem i sprowadzenia w tym celu w. Woj-

ciecha. Jadc do Rzymu, wiedzia ju Otto III., e tam w. Woj-

ciecha zastanie. Bawi tam w r. 996 take w. Romuald, wsawiony

ju zaoyciel pustelniczego zakonu Kameduów. Z cesarzem przy-

by za z Niemiec arcybiskup moguncki Willigis, który przez du-
gie lata kierowa polityk Ottonów, by po erbercie drugim

przewodnikiem Ottona III., a zostawi po sobie w historyi pami
uczciw. Wióz ten mody cesarz z sob kandydata do papieskiej

tyary (potrójna korona papieska), a mianowicie stryjecznego swego,

imieniem Brunona, z rodu ksit korutaskich, penego zapau

24-letniego kapana, pozyskanego zupenie dla wielkich planów

uporzdkowania Europy w duchu chrzecijaskim ; ten zosta te
wyniesiony na stolic apostolsk i panowa jako papie Grzegorz V.

do r. 999. Zebrao si wic w Rzymie w pierwszej poowie roku

996^ grono rnów wielkiego znaczenia, z których kady wywar
wielki wpyw w swym zakresie, a wszyscy przejci chrzecijaskim

duchem; do grona tego naleay dwie najwaniejsze w Europie

osoby: papie i cesarz. w. Wojciecha wybra sobie cesarz na

sj20wiednika i tak zosta biskup praski trzecim z kolei przewodni-

kiem-Ottona III. Zaiste, nigdy chyba aden monarcha nie mia
równie wielkich i witych doradców ! Aeby Europie przybyo

ducha Boego, naleao powoa do pracy okoo chrzecijaskiego

postpu nowy szczep chrzecijaski: Sowian. O sprawach póno-
cnego wschodu Europy toczyy si zapewne nieraz narady na

Awentynie. Podczas wojen z Poabianami, skutkiem niefortunnej

polityki ksicia czeskiego Bolesawa II. i nieudolnego jego na-

stpcy Bolesawa Rudego, przepado zupenie dzieo Ottona Wiel-

kiego, a mianowicie magdeburska sowiaska prowincya kocielna.

Zostao samo tylko arcybiskupstwo bez biskupstw-sufraganij, które

upady w wirze zawieruch pogaskich. Trzeba byo w inny spo-

sób nawiza zwizek Sowiaszczyzny z katolickim wiatem.

wity Wojciech gotów by do pracy, a gdy chodzio
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O wspópracownika z poród ksit, kogóby innego mona byo
wskaza, jak nie polskiego ksicia, który by i najpotniejszy na

pónocy i clirzecijastwu wiernie oddany? Nie nadawa si do

tego Boesaw Rudy, ksi czeski, znienawidzony we wasnym
kraju, a który nie móg, czy nie clicia, zapewni bezpieczestwa

swemu biskupowi i z którego winy pozosta kraj zupenie bez

kocielnej opieki.

Stano w Rzymie na tem, e si ustanowi z pastwa Pia-

stowskiego now prowincy kocieln, której arcybiskupem bdzie

w. Wojciech. Byo to wielkiem zaufaniem w dobr wol ksicia

polskiego, e si pastwo jego uwalniao od kocielnego zwierz-

cinictwa i dozoru jakiej starszej metropolii.

APOSTOLSTWO I MCZESTWO, 997 r.

W drugiej poowie 9Q6 roku wraca Otto III. na pónoc,

a z nim w. Wojciech. Pojechali razem do Moguncyi, do arcybi-

skupa, który by zwierzchnikiem praskiego biskupstwa, aeby \x

.

Wojciech uzyska ostateczne i zupene uwolnienie z jego metro-

polii. Std pody w. Wojciech do Polski. Wstpi najpierw do

Krakowa, bo tu rezydowa biskup ;; morawski", z którym trzeba

si byo naradzi co do zamierzonej organizacyi polskiego Kocioa;

z przygodnego pobytu obcego biskupa miao si wyoni nowe

stae biskupstwo krakowskie. Std pody do drugiego biskupa

w Polsce, do Poznania. Jecha przez lzk; jest podanie o jego

pobycie w Cieszynie, w Bytomiu i w Opolu. Gdzie spotka si

z dworem Bolesawa Wielkiego, nie wiadomo; ale ksi przygo-

towany ju by na jego przyjcie, tem bardziej, e przeniós si

by do Polski take Sobiebór, obdarzony tu zaszczytami. Pierwszym-,

owocem porozumienia si w. Wojciecha z Boesav/em Wielkim "^

byo zaoenie klasztoru Benedyktynów w Trzemesznie. Nie udaoj

si jednak porozumienie z biskupem poznaskim,. Ungerem,_ Ten
^

nie chcia arcybiskupstwa i podziau Polski na dyecezye, bo si
'

przytem uszczupli musia zakres jego wadzy. Dotychczas sam

by biskupem nad caem pastwem, prócz Krakowa, a mia zosta J

jednym ze sufraganów nowego arcybiskupa. Skoro nie jego osob -

przeznaczano na to dostojestwo, miano pewnie do tego powody.

Lepiej te byo dla samej sprawy Kocioa, eby na czele polskiej

prowincyi stan Sowianin, ni obcy zupenie Niemiec. Postano-
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wiono wobec tych okolicznoci, e arcybiskupia stolica bdzie nie

w Poznaniu, lecz w ssiednim Gnienie (o sze mil zaledwie).

Gównym obowizkiem pasterza Polski bya apostolska praca

nad^ Batykiem. Nie spenia tego obowizku biskup poznaski,

Niemiec, a w. Woiciechjodj si zaraz tego zadania. Tego

samego jeszcze roku 9Q6 wybra si na Pomorze i on to ochrzci

'pomorskiego ksicia i zaprowadzi chrzecijastwo w Gdasku
i w ziemi gdaskiej. Nastpnego roku j si misyonarstwa na

prawym brzegu Wisy, w kraju Prusaków. Z Gdaska okrtem

uda si wzdu wybrzea na wschód i wyldowa koo Bagi.

Bolesaw da mu trzydziestu zbrojnych dla obrony. Biskup odpra-

wi jednak z Bagi t druyn, bo nie chcia wystpowa wobec
Prusaków w otoczeniu wojennego rynsztunku, jakby jaki najedca.

Zostawi przy sobie tylko kilku kleryków, swych uczniów. Z tymi

uda si pieszo dalej w gb kraju. Koo dzisiejszej osady zwanej

Rybaki (Fischhausen) spotka po raz pierwszy Prusaków i zacz
naucza. Przyjto go bardzo nieprzychylnie. Niezraony uda si
dalej i zatrzyma si znowu w okolicy Cholinum (dzi wioska

Kallen). Tu grozio ju niebezpieczestwo jego yciu. Ale palm
mczesk uwaa sobie wity m za najwysze szczcie. Odpra-

wiajc zbrojn druyn powiedzia ju sobie, e albo pozyska

w Prusiech zwolenników, albo nie wróci cakiem. Uda si przeto

wzdu morza w inn stron krainy zwanej Sambi i tu koo Ten-

kitten spotkaa go mier mczeska. Ciao jego wykupi ksi
polski od Prusaków na wag zota i sprowadziwszy do Gniezna

zoy je w nowo zaoonym kociele Bogarodzicy, przeznaczonym

na metropolitaln wityni caej Polski. Byo to w r. 997. Zaraz

po mierci poczto go uwaa za witego, tote wkrótce po-

powstaway kocioy pod jego wezwaniem w rozmaitych stronach

Europy, nie mówic ju o Polsce. Na Wgrzech, w Granie, po-

wsta katedralny, tj. biskupi koció w. Wojciecha, póniej w Szcze-

cinie na Pomorzu, w stolicy Niemiec Akwizgranie i we Woszech
w Pereum pod Rawenn i w Rzymie na ostrowie rzeki Tybru

(Isola Tiberina); wszystkie w przecigu kilku lat po mierci swego
patrona Wojciecha.

Nawet teraz, po mierci w. Wojciecha, nie chcia Bolesaw
Wielki mie Ungera arcybiskupem, lecz przeznacza na ten urzd
Radzyma, brata mczennika, i wyprawi go do Rzymu w tej sprawie.
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CESARSKIE ODWIEDZINY, 1000 r.

W r. 999 zasiad na stolicy apostolskiej erber, znajcy ju
stosunki sowiaskie i samego ksicia polskiego osobicie. Jako

papie zowie si Sylwester II. Najwikszy ten uczony swego czasu

w caej Europie, odznacza si surowoci w zarzdzie Kocioa,
przestrzega wród duchowiestwa cisego wypeniania obowi-
zków, strca biskupów, a gromi królów, gdy nie do po cirze-

cijasku sprawowali sw wadz. Wanie odsdzi od infuy arcy-

biskupa magdeburskiego Gizilera. Radzyma przyj chtnie i na

arcybiskupa gnienieskiego wywici. Bawi za wanie i Otto III.

powtórnie w wiecznem miecie i powzi zamiar pielgrzymki do

grobu witego mczennika, swego spowiednika, gdzie mia sam
osobicie dokona organizacyi polskiego Kocioa, amic cesarsk

sw powag opór Ungera.

Dotrzyma Otto III. swego przyrzeczenia i w nastpnym roku

1000, wybra si do Polski z wielkim dworem. Droga wypadaa
przez lzk. Tu na granicy swego pastwa oczekiwa Bolesaw

dostojnego gocia w Ilwie nad rzek Bobrz (wród plemienia

Bobrzanów) i std razem jechali ju do Poznania, a potem do

Gniezna. Otto III. z najwikszem skupieniem ducha odby piel-

grzymk i odprawi mody przy grobie w. Wojciecha, poczem

uda si do zamku na ostrowie jeziora Lednicy, najwikszej i naj-

wspaniaszej wówczas w caej Polsce budowli. Tu odbyway si

wietne uroczystoci, a ksi polski z takim wystpi przepychem,

e gocina ta zadziwia sw wspaniaoci wspóczesnych, a prze-

sza w podaniach do pamici potomnych. Tu trzyma cesarz Bole-

sawowi Wielkiemu do chrztu syna, zrodzonego w tym roku z Pomo-
rzanki Emnildy, siódme z kolei dzieci ksice^), które na cze i

i pamitk cesarskich odwiedzin nazwano Ottonem.

Ustanowiono w Gnienie metropoli i Radzym zosta pier-

wszym arcybiskupem polskim. W Krakowie, we Wrocawiu i w Ko- i

obrzegu na Pomorzu ustanowiono trzy biskupstwa. Nie sycha
te ju odtd o biskupach morawskich, lecz zaczyna si nieprzer-

wany ju cig krakowskich, majcych sta siedzib w Krakowie.

^) Pomidzy piatem z kolei : Mieszkiem a tym Ottonem bya córka niewia-

domego imienia, póniejsza Wielka ksina Kijowska. i

I
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W Krakowie i we Wrocawiu zacz Bolesaw Wielki zaraz sta-

i^ia kocioy katedralne. Chwalebna to nader bya myl, e Po-

inorza nie przycza do poznaskiej dyecezyi, ale osobne tam

|;akada biskupstwo. Byo tedy w Polsce pi stolic biskupich;

liestety, Koobrzeskie nie dugo trwao.

Przyzwyczajony do przepychu dworskiego ceremoniau i przy-

kazujcy do tego znaczenie, uczci Otto III. ksicia polskiego

V ten sposób, e nada mu pewne oznaki wadzy i godnoci roz-

)owszechnione w zachodniej Europie. Nie uywali ówczeni mo-
jiarchowie jeszcze bere. Oznak wadzy królewskiej bya wócznia,

ictór niesiono zawsze przed monarch i stawiano przy jego tronie.

iJywali wóczni w ten sposób dawni cesarze rzymscy; zwyczaj

en utrzyma si na dworze bizantyskim, a z ksiniczk Teofania,

jUaonk Ottona II., przeszed na dwór dynastyi saskiej. Cesarska

!x'ócznia bya staroytnego pochodzenia, prawdopodobnie z Bi-

^ancyum sprowadzona i przypisywano j w. Maurycemu. Podo-

Dizn tej swej wóczni przywióz Otto III. w darze Bolesawowi

'znajduje si do dni naszych w skarbcu kocioa katedralnego na

OC^awelu). Znaczyo to zupenie to samo, czem wedug póniejszych

vvyobrae byoby ofiarowanie królewskiego bera: uznanie niepo-

dlegego monarszego stanowiska.

i

Okoo roku 315 po Chr. powstaa na dworze cesarza rzym-

skiego Konstantyna godno patrycyusza. By to tytu zaszczytny,

nadawany osobom najbardziej okoo pastwa zasuonym. Póniejsi

cesarze nadawali go obcym ksitom, wyraajc przez to, e uwa-

aj ich za swych towarzyszów w rzdzeniu chrzecijastwem.

Klodwig frankoski, ów król ,;arcychrzecijaski", otrzyma tytu

patrycyusza od cesarza Anastazego; uywali tego tytuu wszyscy

królowie frankoscy od Pipina Maego i sam Karol Wielki tak

si tytuowa, a po nim Ottonowie i jeszcze dwaj póniejsi cesa-

rze: Henryk II. i Henryk III. Uwaano wic tytu ten za jeden

z najwyszych zaszczytów, którego nie lekcewayli sobie sami na-

wet cesarze. By ceremonia cay przy nadawaniu tego tytuu;

wród wielu rozmaitych a dugich obrzdów, wkadano te no-

wemu patrycyuszowi zot przepask na gow. Na ostrowie Le-

dnicy mianowa Otto III. naszego Bolesawa patrycyuszem, a tytu

ten wynosi go wysoko ponad wszystkich margrabiów i ksit
niemieckich.
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Jest podanie, e cesarz wasn koron z gowy zdjwsz);

woy j na gow Bolesawa. Prawdopodobnie bya to patni

cyuszowska zota przepaska, która nie miaa jednak wierzchniego

pókolistego nakrycia, jak miewaj korony królewskie. Koronne;

móg dokona sam tylko papie, jeeli nie osobicie, to przez w}^

znaczonych do tego biskupów, którym kazaby si niejako wyn;

czy. Ale samo nadanie ,; wóczni w. Maurycego" oznaczao,

Otto III. uwaa ksicia polskiego za monarch i byo upowani
niem ze strony cesarza, eby Bolesaw stara si w Rzymie o tytr

królewski i o koronacy. Byo te w tem zupene zwolnienie d
jakiejkolwiek podlegoci wobec królestwa niemieckiego. Stosuiie

hodowniczy wzgldem Niemiec ustaje.

Zjazd gnienieski z roku 1000, na grobie w. Wojciech

mczennika dokonany, jest wynikiem jego stara, jego stosunk

tak do Ottona III, jakote do Bolesawa Wielkiego. Torowa dróg

do porozumienia Sowian z Niemcami na podstawie równo
i sprawiedliwoci. Prawdziwy m Boy, przelewa boja Bo
w ycie narodów, a tchnieniem chrzecijaskiej mioci oywia

bieg dziejów. Wielki w Kociele, wielkim jest te w dziejach wie
ckich. Naszego narodu wielki mionik, patronowa nam ju z

ycia, ordownik polskiego imienia!

ZAJCIE MARCHIJ, 1002 r.

Dobre stosunki z Niemcami mogy trwa dopóty, pókib

królowie niemieccy postpowali ladem Ottonów i nie przeszka

dzali rozwojowi Polski. Ale wielkoduszny Otto 1 1 I-ci zmar ju

w styczniu 1002 roku, a nastpca jego Henryk II., z rodu ksi
bawarskich, trzyma si cakiem innej polityki, powróci do da

wniejszego trybu ujarzmiania Sowian i chcia, eby Polska by
zalena od Niemiec. Bolesaw Wielki za dy do tego, eby do

koczy rozpoczte przez ojca dzieo, poczy z polskiem pa
stwem inne jeszcze sowiaskie ludy i zaoy pastwo obs/crn

i potne. Poabian chcia dosta pod swe panowanie w ten spc

sób, eby samemu zosta na razie nad nimi margrafem pod nie

mieckiem zwierzchnictwem, za zgod niemieckiego króla. L'ir/\

mywa te na wszelki wypadek dobre stosunki z jedn marchia

idc i w tem take za przykadem Mieszka I. czya Bolesaw

przyja z Ekkehartem, margrabi Minijskim i uyckim. Te
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(Tiar wnet po Ottonie II L, dnia 30 kwietnia 1002 r., a byo rze-

: wtpliw, czy Henryk bawarski nada marchi jego synowi

ermanowi. Herman uda si pod opiek polskiego ksicia, któ-

fmu równie wielce na tern zaleao, eby na pograniczu nie

.dzi kto nieprzychylny Piastowskiej dynastyi. Podczas burzli-

rego bezkrólewia, gdy trzech wspózawodników spierao si o tron

ncmiecki, a Henryk bawarski nie zdy jeszcze pokona swych

rzeciwników, korzystajc z tego zamieszania, wkroczy Bolesaw

/ielki z wojskiem do marchij i zaj bez trudnoci Mini i u-
/ce, tudzie gród Strel, na pónocy w kraju Wilców. Herman

lia si oeni z czternastoletni córk Bolesawa Regelind,

Strela z okoliczn krain miaa stanowi opraw ksiniczki.

|knryk bawarski zosta tymczasem królem i przyjmowa w Mer-

;,^burgu hody ksit niemieckich. Bolesaw uwaa si za zupe-

jje niezawisego króla Polski, ale pojecha zoy hod z zajtych

larchij; gdyby go przyjto, znaczyoby to, e Henryk zgadza si

a odstpienie marchij piastowskiemu ksiciu. da jednak Bo-

isaw dla siebie tylko marchii uyckiej i ssiedniej ziemi Milskiej^

^im za Mini i cz podbit kraju Wilców, pozostawia swemu
iciowi Hermanowi i prosi o lenno dla niego. Henryk II. przy-

ta na wszystko, ale bya to zgoda tylko pozorna.

Ledwie Bolesaw wyjecha z Merseburga, napadli na w dro-

nasadzeni przez króla Henryka zbójcy, zaczajeni w zasadzce;

ik tedy chcia si król niemiecki skrytobójstwem pozby pot-
nego sowiaskiego ssiada. Zamach si nie uda, a Bolesaw za-

ira si teraz do dalszego cigu swego dziea, do poczenia Czech

. polityk polsk. Jak król niemiecki by nad ksitami niemie-

kich ludów, tak mia by piastowski monarcha nad ksitami
Pomorza, Poabia, Czech i Rusi zwierzchnikiem i kierownikiem

sdnolitej wspólnej sowiaskiej polityki. Czechy pozostaway wla-

nie w zupenej zalenoci od Niemiec; trzeba je byo wyrwa
; tego, póki si jeszcze nie stay marchi niemieck.

Bolesaw zawar cisy sojusz z ksitami Austryi, z rodu Baben-

(ów, niechtnymi królowi Henrykowi od samego pocztku.

:ajcie czech i SOWACZYZNY, lOOS r.

Sojuszu tego potrzebowa nietylko ze wzgldu na cesarza,

ile te ze wzgldu na Czechy. Austrya, marchia niemiecka, po-
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wstaa na ziemi Rakuszan, ssiadowaa z Czechami od poudni

Od wschodu Morawy i od pónocy uyce byy ju w rku Bi

lesawa, tak e z trzech stron Czechy byy okolone. Rzecz by

dobrze przygotowana.

Werszowce czyniH cigle zamieszania w Czechach; mieli n

wet upatrzonego ju kandydata na ksistwo czeskie w osobie W,
dywoja. Bolesaw Rudy broni si okruciestwami, a nie czuj:

si bezpiecznym na tronie, podejrzywa wasnych braci o spis!

przeciw sobie. Bracia uciekli do Bawaryi, a Wadywój do Polsk

Werszowce zyskali w Czechach przewag i powoali Wadywój
na tron, na któiym przesiedzia jednakowo ledwie kilka miesic
dokonawszy ycia ju w styczniu 1003-go roku. Wadywój uzn.

króla niemieckiego swym zwierzchnikiem, czyli, e siebie uzn;

lennikiem; zoywszy hod, odda Czechy Henrykowi i odebra
j

z jego rki we wadanie w listopadzie 1002 r. Zrobi to dlategc

eby ubiedz braci Bolesawa Rudego, bawicych w Niemczecl

a którzy take do hodu byli gotowi. Król Henryk wola mie

Czechy bez wojny swem lennem i dlatego da pierwszestw

Wadywojowi, który ju mia kraj w swem rku. Po mierci Wa
dywoja przyby do Czech brat Rudego, Jaromir, ale ten ledwi

kilka dni utrzyma si na tronie. Dotychczas Bolesaw Wielki za

jty by marchiami poabskiemi; obecnie sam wda si w czeski

sprawy. Nie chcc mie w Pradze adnego niemieckiego hodo
wnika, lecz swego, obieca Rudemu dopomóc do odzyskania tron^

i rzeczywicie na tronie go osadzi. Nie zamierza przeto pozba

wi Przemylidów panowania; nie zamierza ujarzmi Czech, pod

bi je, ale tylko mie tam swój wpyw, eby Przemyl idzi sowian

skiej sprawie suyli, a nie niemieckiej. Bolesaw Rudy nie umiai

jednak rzdzi; postpowaniem swem tak wszystkich na siebi

oburzy, e Czesi prosili, eby ich uwolni od takiego wLiHcy

Ksi polski przyby tedy do Czech, pojma Rudego i do

zienia wtrci. Trudno byo osadza na tronie którego z jego braci

Jaromira lub Oldrzycha, którzy bawili w Niemczech, bo si hodo
wnikami niemieckimi uznawali. Nie ustanowi przeto nikogo ksi

ciem w^Pradze i sam^ bezporednio panowanie nad Czechami obj
Nie byo to pierwotnym jego zamiarem, ale okolicznoci zmus/ab

go do tego, eby wydrze Czechy z zalenoci niemieckiej.

Na ten te czas zdaje si przypada przyczenie Sowa c/y
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iy do pastwa Piastów. Na Wgrzech byy wówczas cztery dziel

ke, z których trzy byy pod panowaniem Madziarów (pastwa

iyuH czyH JuHusza, Achtuna i Gejzy), a czwarta: Sowaczyzna

ya jeszcze wolna od Madziarów. Dzieje Sowaczyzny s prawie

ipenie nieznane i niewiadomo, co si tam dziao po upadku

astwa Wielkomorawskiego, a przed zajciem kraju przez Bole-

lawa Wielkiego.

I^OJNA Z HENRYKIEM II, 1004-1013 r.

j
Król niemiecki Henryk II. zada, aeby Bolesaw zoy mu

[od z Czech, groc, e inaczej wprowadzi do Pragi Jaromira,

iiast hodu odmówi i zacza si wojna z Niemcami, która z dwiema

rzerwami trwaa lat czternacie, 1004—1018.

Najpierw wyprawi si Henr>'k do marchij poabskich i znisz-

^ je ogniem i mieczem, eby Bolesaw nie móg std mie po-

tków, w drugiej za wyprawie, przedsiwzitej tego samego roku

I'

te same strony, zajmowa grody i podburzy Lutyków na Pol-

fc. Gdy mu si to udao,- pewny, e pogascy Sowianie sami

\ ju dopilnuj niemieckiego interesu, zwróci si nagle do Czecha

bsyajc przodem Jaromira. Ksi ten nietylko mia z sob hufce

kmieckie, ale te znalaz w Czechach wród ludnoci poparcie;

rszak to by Przemylida, swojak! Wybucho powstanie przeciw

fiastowi, Bolesaw musia Czechy opuci, a wojsko niemieckie

lijo ju tymczasem ziemi Milska z grodem Budziszynem.

I

Nastpnego roku, 1005, wtargnli Niemcy po raz
[ierwszy w polskie ziemie. Pod Krosnem na lzku
:"zeszli Odr i szli pod Midzyrzec, skd ruszyli do Wielkopolski

dotarli a pod Pozna. Tu zawarto pokój: Bolesaw traci Milsko

^uyce, które mia od Niemiec lennem, ale ze swego waci-
Jego pastwa nie traci nic. Kroniki niemieckie donosz, e po-

5j ten wielce Henryka zmartwi. Chcia oczywicie, eby mu Bo-

saw zoy hod z Polski, ale nie czu si na siach prowadzi
ojn dalej i nie mia czem ywi onierza; poprzesta przeto na

izyskaniu marchij.

Próbowa Bolesaw uoy sojusz Sowian przeciw Niemcom.
le z Lutykami nie mona si byo porozumie, dla nich ochrzczony

iadca Polski by zdrajc sowiaskiej sprawy, której dobro w po-

jmstwie tylko upatrywali; Jaromir za czeski zdradzi Bolesawa
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i doniós o wszystkiem królowi Henrykowi. Szczciem mia Bo-j

lesaw swoich zaufanych na dworze Henryka, którzy zawiadomili?

go o tem, e król gotuje now wojn. Wola wic Bolesaw sanr

pierwszy uderzy, ni czeka Niemców u siebie. W r. 1007 nie

spodziewanym napadem zaj znowu Milsko i uyce, przyczen:

zapdzi si a pod Magdeburg. Henryk dopiero po czterech la-

tach zdoby si na odwet.

Bolesaw mia w Niemczech wielu yczliwych. Wielki w

Polski, kronikarz niemiecki Dytmar, tumaczy to przekupstw cin

Bardzo by moe, e ksi polski opaca szpiegów po dworac
niemieckich, ale có ci znacz? Gówna przyczyna tkwia w czen

innem.

Mino 40 lat od chrztu Mieszka I., a ksita polscy oka
,

zali si wiernymi synami Kocioa. W Rzymie upatrywano w Pia

Stach przyszo wschodniej Europy; dla wielkich przodowników; i

Kocioa wszystkie narody byy równe. W samych Niemczech na
i

stao za Ottonów wiele zmian na lepsze; ucywilizoway si on^

znacznie pod wpywem Woch, a koció niemiecki wszed w bli

sk styczno z papiestwem. Nie brako ju w Niemczech ludzi

uczonych, którzy zaart nienawi wzgldem Sowian uwaali z i

zbrodni wobec chrzecijastwa, a pragnli jednako rozwoju i do

bra wszystkich narodów. Tacy nie upatrywali nic dobrego w ten

eby Niemiec mia panowa nad Sowianinem i yczyli w iini

susznoci powodzenia Bolesawowi w jego deniu do zaoeni

wielkiego sowiaskiego pastwa. Jeden z najwybitniejszych, \i*

Bruno, kanonik magdeburski, potem zakonnik Benedyktyn, gori<

przestrzega cesarza, „eby nie nastawa na zgub chrzecijaskiego

ksicia, dzielnego pracownika w winnicy Paskiej", a w r. 100^

gdy Bolesaw musia uchodzi z Pragi przed Jaromirem, a wla

ciwie przed Henrykiem II., w. Bruno wyjecha do Polski i t^

wi si na piastowskim dworze, eby powici swe siy mi

narstwu na wschodzie. Poznawszy osobicie Bolesawa Wielkiegc

jego charakter i zamiary dla dobra swych ludów i chrzecijastwa

potem o nim pisa: „Kocham go, jak wasn dusz, a bardzie

ni ycie moje". w. Bruno dziaa nastpnie na Rusi i wn')'

dzikich Pieczyngów za Dnieprem; w kocu poszed ladem v
Wojciecha i znalaz równie mier mczesk w Prusiech, w rok

1009-tym. Nalea take do duchownych uczniów w. Romuald
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I

którym wiele obcowa bawic we Woszech. Za jego gonym
rzykadem stawao po stronie Bolesawa coraz liczniejsze grono

iczonych opatów i pisarzów duchownyci; na wasnym dworze

lia Henryk takich, którzy potpiali jak najsurowiej walk z Pol-

k, jako rzecz niegodziw, jako napa zbójeck. Doszo do tego,

e i wieccy dali si przekona; nawet wród onierzy nie brako

ikich, którzy dusz byli po stronie Bolesawa, cho musieli z nim

kalczy z rozkazu swego króla. Szerzya si ta yczliwo dla

.olskiego ksicia coraz bardziej, dziki duchowiestwu, pragncemu,

i^by i polityka bya chrzecijask; skoczyo si na tem, e nie-

lieccy onierze piewali podczas wyprawy, w obozie, piewki

i^ydercze na swego króla, a na polskiego ksicia pochwalne pie-

li! Mia Bolesaw w Niemczech kilkunastu lub kilkudziesiciu

'piegów, ale mia te dostojnych i wpywowych przyjació nie

(^
pienidze, lecz dlatego, e sprawa jego bya suszn.

Król Henryk II. o to si nie troszczy. W r. 1011 wyprawi

,a Polsk nowe wojsko, którem kaza dowodzi ksiciu cze-

l^iemu Jaromirowi. Ale niedaleko zaszed Przemylida na czele

tekich onierzy, bo tylko pod Gogów na lzku. Tu byy
rody na Odrze, któremi mona si byo dosta na drog, wio-

c do Poznania. Gogowianie jednak wsparli dzielnie hufce

[olskiej druyny wojennej i zmusili Jaromira do odwrotu. Nast-

inego roku lzacy znowu dzielnie si spisali i odjli Henrykowi

Ichot do dalszej wojny. Z kocem r. 1012 kaza si Henryk za-

lyta, czyby Bolesaw nie przysta na pokój.

Rad by pokojowi Bolesaw, ale poda cikie dla Henryka

farunki. uyce i Milsko miay pozosta przy Polsce, a nadto

lia król Henryk odda sw krewn, siostrzenic Ottona III-go,

,yks czyli Rychez, za on 23 letniemu synowi Bolesawa, Mie-

tkowi, zrodzonemu z Emnildy, którego ojciec przeznacza na

^x^ego nastpc. Maestwo to miao oznacza, e król niemiecki

znaje dynasty Piastów za zupenie równ swemu rodowi. Przy-

a Henryk na wszystko. Mieszko sam pojecha na czele posel-

wa i Ryks poj w maestwo. Zaledwie jednak dwa lata

wa ten pokój.

W roku 1013 obaj monarchowie potrzebowali pokoju, bo
lieli pilne sprawy w innych stronach wiata. Henryk mia wojn
e Woszech i pragn otrzyma cesarsk koron, co te uzyska
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W tym samym jeszcze roku. Skoro wróci na pónoc, rozpocz

znowu kroki nieprzyjacielskie przeciw Polsce. Bolesaw za mia

do czynienia na wschodzie z Rusi.

WOJNA RUSKA.

Ksi kijowski Wodzimierz mia cigle jeszcze w sweii

rku grody Czerwieskie. W rodzie Ruryka panowaa czasow(

zgoda. Zamordowanie brata Jaropeka pomogo Wodzimierzom
do jedynowadztwa nad olbrzymiemi obszarami od Wielkiego

Nowogrodu a po Kijów. Aeby nie wywoywa zemsty stronni

ków Jaropeka, przyj Wodzimierz syna Jaropelkowego, imienien

witopeka, za swego i przysposabia go na nastpc. witopel
pragn zbliy si do Polski i do Kocioa rzymskiego, podcza

gdy Wodzimierz przejmowa si ju bizantysk niechci d(

Rzymu. witopek poj za on córk Bolesawa, niewiadomegc

imienia, córk Emnildy, a z ni pojecha na dwór kijowski Rein

bern, biskup koobrzeski z Pomorza. Rozpoczli w Kijowie jedna;

zwolenników zachodniemu Kocioowi; gdy Wodzimierz to spo

strzeg, wtrci wszystkich troje do wizienia. Mia ich w podejrz

niu, e zamierzaj przedsibra co przeciw jego panowaniu, z na

mowy i za poparciem polskiego ksicia; czy podejrzenie by(

suszne, adnych o tem wiadomoci nie mamy. Bolesaw pospie

szy córce z pomoc i Wodzimierzowi wyda wojn. Towarzy

szy mu na Ru oddzia onierzy niemieckich; prawdopodobni

od zicia, margrafa minijskiego, Hermana, przysany. Na wscho

dzie mia za gotowych sprzymierzeców w Pieczyngach. By t<

lud mongolski, pobratymczy dawnych Hunów, a równie dziki'

ci od poudnia i poudniowego wschodu uderzali cigle na pa
stwo Rurykowiczów. Z dzicz t atoli nie mona byo pozostawa

w sojuszu, bo im tylko o upy chodzio i o rabunek. Bolesa\

musia ich si pozby, a gdy rady na nich nie byo, kaza ic

swemu wojsku otoczy i w pie wyci. Pieczyngowie pusto

szyli kraj ruski w straszliwy sposób, i tylko do tego byli zdoln

Bolesawowi za chodzio o to, eby pastwo ruskie wcign
w swoj wielk polityk, a nie o to, eby Ru wyniszczy, hinyc

wydarze tej wojny nie znamy.

W roku 1015 zmar ksi Wodzimierz, a witopek zost

jego nastpc. Nie byo tedy przyczyny dalej wojny prowadzi
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Bolesaw zwróci si przeciw Niemcom. Mia wiadomoci z Wocli,

e Henryk nie pogodzi si z warunkami pokoju merseburskiego,

e po powrocie bdzie poszukiwa odwetu. Bolesaw pragn
i tym razem uprzedzi wroga. Stara si znowu utworzy przeciw

Niemcom koalicy czyli zwizek wszystkich zachodnich Sowian.

Lutycy woleli jednak margrafów, ni Piastów; tylko uyczanie

I

'stanli po stronie polskiej, moe przez to, e waciwie uyce
byy ju pod polskiem panowaniem, a reszt ich kraju wada
zi polskiego monarchy, margraf Herman. Przemylidzi ani sy-

sze nie chcieli o wielkiej wojnie z Niemcami. Od r. 1012 pano-

wa w Czechach najmodszy z braci Bolesawa Rudego, Oldrzych

(zwany z niemiecka Ulryk), hodownik niemiecki. Do niego wy-

prawi polski ksi w poselstwie wasnego syna, Mieszka. Oldrzych

go uwizi i Henrykowi wyda, a towarzyszów jego zabi kaza.

Nie mona byo u czeskiego ksicia uprosi nawet neutralnoci,

tj. eby nie^stawa ani po jednej, ani po drugiej stronie; Oldrzych

chcia koniecznie dopomóc Niemcom do zgnbienia Piastowskiej

dynastyi. Nie powioda si jednak i tak wyprawa niemiecka w roku

1015-tym; poowa wojska wygina w bagnistej zasadzce. Ale Hen-

ryk mia dosta now pomoc przeciw Bolesawowi: z Kijowa.

Ksi Wodzimierz umierajc, ustanowi wprawdzie wito-
peka swym nastpc, ale wszystkim swym wasnym synom, a byo
jedenastu, powyznacza dzielnice. Miao tedy by a dwanacie

ruskich ksistw, a nad niemi zwierzchnik w Kijowie, skd tytu:

Wielki ksi kijowski. witopek chcia by jedynowadc, tak

samo, jak Wodzimierz, i tego samego te chwyci si do tego

sposobu. Jak niegdy Wodzimierz jego ojca, tak on teraz mordo-

I

wa jego synów: trzech zabi zaraz w pierwszym roku: Borysa,

Gleba, wiatosawa. Natenczas najstarszy z tych braci, Jarosaw,

uda si do Skandynawii po nowych Waregów, pobi z ich po-

moc witopeka i opanowa stolic Rusi, miasto Kijów. wito-
pek uciek do tecia, do Polski, szuka pomocy; Jarosaw za
sprzymierzy si z Henrykiem II. przeciw Bolesawowi, wzitemu
teraz we dwa ognie. Ufny w to król niemiecki przedsiwzi now
wypraw w roku 1017.
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POKÓJ BUDZISZYSKI, 1018 r.

Wyprawa ta bya znowu wojn lzk. Henryk ruszy na^

Gogów, ale nic tu nie wskóra. Bolesaw czeka na Niemców we
Wrocawiu, ale nie mogc si ich doczeka, ruszy za nimi. Wten-'

czas Niemcy zmienili kierunek i poszli pod Niemcze, lecz tga
grodu nie zdobyli. Henryk wróci z niczem do domu; wraca ko-

ujc przez Czeciy, których ksicia mia na swe usugi. Teraz Bo-

lesaw gotowa si do najazdu Niemiec.

W wojnie tej nie byo adnej walnej bitwy, a jednak Hen-

ryk wraca z niej pokonany, zgnbiony najzupeniej, ze zniszczo-

nem wojskiem. Nie by ze wszystkiem pewny swoich onierzy,

syszc, jak w obozie piewaj pieni o Bolesawie. Ksi za
polski prowadzi wojn w wietny sposób. Obra sobie wojn
t. zw. podjazdow, która polega na tem, eby wojsku nieprzyja-

cielskiemu nie dawa sposobnoci do walnej rozprawy, ale je n-
ka nieustannie we dnie i w nocy drobnemi oddziaami, tu y-

wno zabierajc, tam nocleg psujc, ówdzie wpdzajc na bagna.

Niemcy w obcym kraju szli ca gromad, któr trudno byo wy-

ywi; Bolesaw podzieli swoich na kilkanacie hufców, z którycli

kady z innej strony zaczepia, a e aden nie by liczny, atwo
im byo schowa si, uciec przed pocigiem i znowu wraca^

Nieraz Niemcy przez duszy czas nawet nie widzieli polskiego

wojska, ale blizko jego cigle czuli, bo im si dawao we znaki

Klski zada Polakom nie mogli; w najlepszym razie mogli roz-

proszy i pokona jeden taki lotny oddzia. Dopiero gdzie dalej,

w Wielkopolsce, byby Bolesaw przyj waln bitw; ale podja-

zdow wojn osign, e Henryk do Wielkopolski nie doszed|

i ze lzka wróci.

Gdy teraz Bolesaw sam si gotowa do najazdu Niemiec/

poprosi cesarz o pokój. Zawarto go roku 1018 w Budziszynie,

w uycach. Zdobycze polskiego ora zostaway przy Polsce.

Niemcy byy pokonane, niezawiso Polsce zapewniona; pocze-

niu jednak wszystkich zachodnich Sowian w jedno pastwo prze-j

szkodzili Przemylidzi. Wpyw Polski mia si za to rozszerzy

daleko na wschód.
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ZDOBYCIE KIJOWA, 1018 r.

Zaatwiwszy si z Henrykiem II, zwróci si Bolesaw zaraz

przeciw Jarosawowi. Podczas ostatniej wojny niemieckiej chcia

si z nim pogodzi, a gdy z pocztkiem r. 1017 umara Emnilda,

prosi Jarosawa o rk jego siostry, Predsawy. Odmówiono mu;
popamita mu to upokorzenie Bolesaw. Skoro Jarosaw zgody
nie chcia, postanowi ksi polski przywróci witopeka na tron

kijowski i wojn wypowiedzia. Nad rzek Bugiem odniós walne

zwycistwo, poczem w szybkim pochodzie podszed pod Kijów

i zdoby stolic Rusi. Jest podanie, e wjedajc do miasta ci
mieczem w bram zwan ,;Zot"; miecz si nieco przy tem wy-
szczerbi, std „Szczerbcem" zwany. Przechodzi potem na nast-

pców Bolesawa, jako pamitkowe dziedzictwo. Jarosaw uciek na

pónoc do Nowogrodu zaraz po bitwie nad Bugiem. W Kijowie

wraca do wadzy zi Bolesawa, witopek.
Silne rami wielkiego monarchy sigao od aby po Dniepr.

Samo piastowskie pastwo odznaczao si rozlegoci: Wielko-

polska, Kujawy, uyce, Milsko, lzk, Wilanie, Krakowskie, Mo-
rawy i teraz po ruskich wyprawach odzyskane Czerwieskie grody,

naleay bezporednio pod wadz Bolesawa. Prócz tego mia kraje

podlege z ksitami od siebie zalenymi, swymi hodownikami

:

\

Pomorze, Sowaczyzna i Wielkie ksistwo Kijowskie. Nadto mona
i marchi minijsk uwaa za kraj podlegy raczej Bolesawowi,
ni niemieckiemu królowi. Skromnie ksiciem tylko tytuowa si
Bolesaw, ale rozporzdza potg wiksz od niejednego króla.

Z Kijowa wyprawi ten „ksi" dwa poselstwa na dwie
wiata strony, do obydwóch cesarzy: do rzymskiego cesarza Hen-
ryka II w Niemczech, swego wroga i do Konstantynopola, do ce-

1

sarza bizantyskiego, Bazylego II, którego uznawali ruscy waregscy

i

ksita. Ogasza jednemu i drugiemu, e jest ich potnym s-
I

siadem, którego lepiej przyjacielem mie, ni wrogiem; o przyja
prosi, w razie nieprzyjani grozi. Czu si królem. Co przed om-
nastu laty w Gnienie byo postanowione, czego szesnastoletni

i wytrwa walk broni, to teraz obronione zbliao si do spenienia.
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KORONACYA, 1024 r.

Potga nie zalepiaa jednak roztropnoci Bolesawowej. Lii-

tycy i Przemyl idzi gotowi byli zawsze rzuci si na Piastów, ma-

dziarscy Arpadowie pragnli rozszerzy swe panowanie a po Kar-

paty, pogascy Prusacy wzdychali do upów, a Rurykowicze byli

niepewni; do okoa czekano tylko sposobnoci, eby si da we
znaki rozszerzonemu przez Bolesawa pastwu. Stara si w Rzymie

o koron, ale cesarz kaza czycha w drodze na jego posów i bra

ich do niewoli, w samym za Rzymie przeszkadza mu na pa-

pieskim dworze. A papiestwo upado bardzo po Sylwestrze II;

nastpowali po sobie papiee bez wikszego znaczenia i do tego

nieszczególnie zapisani w historyi kocielnej, którzy utrzymywali

si tylko przez poparcie cesarza i byli od niego zupenie zawili.

Koronowa si na króla mia Bolesaw prawo od roku 1000, ale

nie czyni tego, wiedzc, e Henryk II zerwaby si zaraz do nowej

wojny, w której atwo mu byo o sprzymierzeców. Wychodzi
Bolesaw dotychczas z tych wojen zwycisko, ale pamita, e losy

wojen bywaj zmienne i lepiej, gdy si mona obej bez próbo-

wania tej zmiennoci. Nie chcia te zatrudnia pastwa wojnami

bez koca. Byo ich ju dosy! Trzeba byo zaj si sprawami

wewntrznemi, ulepszaniem organizacyi pastwowej w kraju, wpro-

wadzaniem coraz wikszego adu i porzdku. To jest gównym
monarchy obowizkiem, a cige wojny odryway go od tego.

Gorco tedy pragn ju pokoju; wszak by zwycisc i wiedzieli

ju wrogowie, jaka moc jego ora!
Tote roztropny Bolesaw odoy jeszcze koronacy. A gdy

Jarosaw z Nowogrodu wróci do Kijowa, witopeka znowu wy-

gna i ten w ucieczce gdzie zgin, pozostawi Bolesaw Jarosawa

na Kijowskiem ksistwie, poprzestajc na tem, e ten uzna jego

zwierzchno i e grody Czerwieskie przy Polsce pozostay.

Roztropno Bolesawa zna te w nowem maestwie za-

wartem po mierci Emnildy. Polubi Od, siostr swego zicia

Hermana, eby utrzyma jak najcilejszy zwizek z Mini. Byo
to podczas ukadów pokojowych z Henrykiem II w Budziszynie.

Po narzeczon posa swojego najmodszego syna, owego Ottona^

którego trzyma do chrztu cesarz Otto III w Gnienie. W cztery

dni po zawarciu pokoju, 3. lutego 1018, przybya Oda na gród



KORONACYA. 85

uycki do Zyczyna, o dwie mile na zachód od Budziszyna i tam

si lub odby. Byo to jakby ostrzeenie Henryka II, e Minia

raczej polsk jest, ni niemieck, a margraf polskim sojusznikiem

Z tej czwartej ony mia Bolesaw córk Matyld, swe ósme z kolei

dzieci; wysza potem za ksicia szwabskiego. Przeznaczony do

rzdów syn Mieszko by ju sam ojcem czworga dzieci, dwóch

synów i dwóch córek.

W r. 1024 umar gówny wróg Polski, Henryk II, nie zo-

stawiajc potomka. Zanimby niemieccy ksita poszukali sobie

nowej królewskiej dynastyi, skorzysta Bolesaw ze sposobnej chwili,

zebra biskupów polskich, a odbywszy z nimi narad, da si ko-

ronowa arcybiskupowi gnienieskiemu. Widocznie mia z Rzymu
dawno ju pozwolenie i wiedzia, e papie nic niema przeciw

koronacyi, a tylko nie chce wszczyna o Polsk sporu z Hen-

rykiem II. Jako rzeczywicie nigdy aden papie tej koronacyi

nie zgani i królewskiego tytuu nie przeczy. Dzieu Mieszka I i Bo-

lesawa Chrobrego trzeba byo koniecznie korony. Ta p o 1 s k a ko-

rona staa si widomym znakiem jednoci narodowej i niepodle-

goci pastwowej, równoci zupenej z Niemcami. Odtd nie mo-

go ju by Europy bez polskiej korony, odtd wszelki zamach

na niepodlego Polski by ju nietylko rabunkiem, ale te wi-
tokradztwem popenionem na caem chrzecijastwie.

Szczcie to wielkie, e si Bolesaw wówczas koronowa.

Chocia mia dopiero lat 58, ale ycie sterane tylu wyprawami

i trudami wojennymi, nie mogo ju mie si na dugo. Nie min
rok od tej wiekopomnej koronacyi, a Bolesaw ycie zakoczy,

przekazujc stra swego dziea synowi. Mieszkowi II.

Kronikarz polski owych czasów podaje, e ludno polska

przez cay rok bya w aobie po swym wielkim królu. Ile zdziaa

w polityce i orem, widzielimy; ale syn niemniej z dzie

pokoju, dbajc, eby Polska dogonia Niemcy w cywilizacyi, a prze-

dewszystkiem syn ze sprawiedliwoci.

Niemcy chwalili go w pieniach, Rusini nazwali Chrobrym,

tj. mnym, dzielnym. My zwijmy go Wielkim. Tak go te nazy-

waj najstarsze polskie roczniki historyczne, jak np. Rocznik ka-

pitulny krakowski. Najstarszy ruski historyk. Nestor, mnich z awry
Peczerskiej pod Kijowem, równie zowie go Wielkim.
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Monarcha ten przeniós stolic pastwa z Poznania do Kra-

kowa; nie da si jednak oznaczy dokadnie roku, kiedy to uczyni.

Umar 17 czerwca 1025 r.; pochowany w katedrze pozna-

skiej obok swego ojca, Mieszka I.

Z czterech on mia Bolesaw Wielki omioro dzieci, trzech

synów i pi córek. Pierwsze dwa maestwa, suce tylko do

politycznych celów Mieszka I., byy krótkotrwae. Sam .Bolesaw

nie zrywa ju samowolnie wzów lubnych i y z trzeci ona
Emnild a do jej zgonu w r. 1017. Pani ta syna z dobroci

i umiaa agodzi srogie nieraz porywy ma na sdach, przy

wymierzaniu sprawiedliwoci. Ukochana przez maonka miaa te
wpyw na niego, a wadzy swej uywaa na korzy ubogich

i sabszych. Zrodzona z pierwszej margrabianki minijskiej córka

bya za ksiciem pomorskim. Syn wgierskiej ksiniczki, Bezprym,

przeznaczony zosta do stanu duchownego i gdy mia lat 14, wy-

sany do Woch do w. Romualda na nauk. Nie upodoba sobie

jednak w duchownym stanie i wróci potem do Polski. Z Emnildy

jedna córka bya ksieni w klasztorze, a druga wysza za Her-

mana minijskiego a trzecia za witopeka. Syn z tego mae-
stwa, Mieszko, przeznaczony by do korony, a na opiece jego by mo-
dszy ode Otto. Z czwartego wreszcie maestwa z drug minij-

sk margrabiank, Od, córka Matylda wysza potem w r. 1035 za

ksicia szwabskiego Ottona z Szweinfurtu. Wszyscy trzej synowie

przeyli ojca; z córek za jedna tylko najmodsza Matylda.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^.^^^^^^^^^^t^^^
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ROZDZIA IV.

UPADEK I ODNOWIENIE PASTWA.

MIESZKO II, 1025-1034 r.

Syn
i nastpca Bolesawa Wielkiego, Mieszko Il-gi, rozpocz

rzdy od uroczystej koronacyi, czem oburzy na siebie Niem-

ców. Królem niemieckim zosta Konrad II., rozpoczynajcy

dynasty Salick. Na razie nie móg by niebezpiecznym, bo sam

musia si stara o uznanie wszystkici ludów niemieckich; nast-

pnie wyprawi si do Woch w r. 1026 po koron cesarsk, a po

powrocie tumi grony bunt Ernesta, ksicia Szwabii. A do roku

1028 by cesarz skrpowany; naleao ten czas wyzyska i zrczn
polityk zapobiedz niebezpieczestwu. Mieszko by dzielnym o-
nierzem, dobrym wodzem, ale brako mu przezornoci i ostro-

noci. Nie przewidywa niebezpieczestwa, mniema, e skoro

ojciec jego Niemców pokona, bdzie ju spokój; nie przypuszcza,

aeby móg zagraa szybki upadek pastwu tak wielkiemu i po-

tnemu, jakiem byo rzeczywicie królestwo polskie, gdy obej-

mowa rzdy.

Na samym wstpie napotka na trudno podobn, jak jego

wielki ojciec. Dwaj bracia królewscy, starszy przyrodni Bezprym,,

z Woch wróciwszy, i modszy rodzony, Otto, zadali dzielnic dla

siebie, aeby w nich panowali pod zwierzchnictwem Mieszka. Nie

chcia król rozdrabnia pastwa i dzielnic odmówi; bracia zbiegli

na Ru. I Mieszko II. mia dwóch synów: starszego Bolesawa i mod-
szego Kazimierza. Aeby w przyszoci nie powtórzyy si da-
nia dzielnic, eby z tem skoczy raz na zawsze, odda król zaraz

w drugim roku swych rzdów modszego syna do klasztoru. Mia
Kazimierz dopiero lat dziesi, modszy o cztery lata, ni Bezprym,

gdy go do w. Romualda wyprawiono; ale w owych czasach
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nie byo to rzadkoci, e rodzice przeznaczajc dziecko do stanu

duchownego, oddawali je zaraz do klasztoru; tam si wychowy-

wa i bywa wywicany w modym bardzo wieku; czasem 15-to

letnich wywicano po zakonach, jeeli przez rodziców byli ofia-

rowani na zakonników. Nie dawa te ju Mieszko Il-gi syna za

granic, gdzie nie mógby dopilnowa, czy si rzeczywicie wy-

wici, ale da go do jednego z polskich klasztorów i odrazu urz-

dzi t. zw. „oblacy", tj. uroczyste ofiarowanie chopicia do stanu

duchownego, które obowizywao, jako lub. Kazimierz zosta te
Benedyktynem.

Mieszko II. by uczony; zna jzyk aciski, rozczytywa si

w ksigach i nie byy mu obce ówczesne stosunki polityczne

i umysowe w Europie. Na przewodnika narodu mia zdolnoci

wiele. Prowadzi dalej dzieo czenia polskich ludów i on doko-

na tego ostatecznie, przyczywszy do piastowskiego pastwa zie-

mi Mazowszan, która dotychczas sama si osobno rzdzia. On
pierwszy z Piastów przekroczy Wis w jej rednim biegu, a dbajc

o potrzeby cywilizacyjne nowego swego ludu, zaoy dla Mazow-
szan osobne biskupstwo w Pocku, na prawym brzegu Wisy.

Z poprzednich zaoonych biskupstw nie utrzymao si Koobrze-

skie na Pomorzu. Król zaoy w Kruwicy nowe biskupstwo,

(przeniesione póniej okoo roku 1124 do Wocawka) na lewym

brzegu Wisy, o kilka zaledwie mil od Gniezna i blizko Pocka.

Nie byo ono potrzebne ani dla Polan, ani dla Mazowszan. Dye-

cezya kruwicka obejmowaa te tylko may kawaek Kujaw, ale

ale za to rozcigaa si na pónoc, na Pomorze, a do morza

Batyckiego.

Król Mieszko obdarzony wielkiemi zaletami i osobicie

dzielny, umiejcy odnosi wietne zwycistwa, za mao jednak

politykowa i narazi si przez to na wojn z wszystkimi nieprzy-

jaciómi naraz.

Najpierwszy wypowiedzia Polsce wojn król wgierski Stefan,

cho w nim samym pyna krew piastowska po kdzieli, bo by
synem Adelajdy Biaej Knegini, siostry Mieszka I. Dzielnice w-
gierskie czy w swem rku, pokonawszy w roku 1003 Gyul
Juliusza modszego, a w pi lat póniej Achtuna. Próbowa te

Sowaczyzn zagarn, zrazu napróno, ale w r. 1026 pokusi si

o ni na nowo i tym razem j zaj. Jednoczenie poczy zagra-
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a dwa inne najazdy: niemiecki i ruski. Aeby nie by otoczo-

lym z trzech stron, zrzek si Mieszko w r. 1027 Sowaczyzny na

zecz madziarskich Arpadów w zamian za sojusz z nimi przeciw

Conradowi II. Niestety, Mieszko II. spóni si z wojn niemieck,

abra si do niej dopiero w nastpnym roku 1028, kiedy Konrad

1-gi niczem ju nie by krpowany i wasne panowanie tak mia
itwierdzone, e nawet syn jego by ju koronowany na króla

liemieckiego. Konrad mia za przeciw Polsce dwa przymierza:

zeskie z Przemylidami, gotowymi zawsze przeciw Piastom do

)0ju i z Dani. Owa Sygryda Storrada, córka Mieszka I., opusz-

zona przez ma Sweina, wrócia do brata, Bolesawa Wielkiego

przebywaa w Polsce, a w r. 1015, po mierci jej ma, przyby

)0 ni syn Knud czyli Kanut, wadca Danii, Norwegii i Anglii,

cioteczny ten brat Mieszka II. bawi w r. 1026 w Rzymie wraz

Konradem II. i moe ju tam stano midzy nimi przymierze,

(anut na nowo rozpocz dawne duskie wyprawy na poudniowe
(wybrzea Batyku; pobiera daniny od Sowian nad doln ab,
)dr i Wis, od Pomorzan i dalej na wschodzie od Prusaków,

Mieszko II. nie móg okaza tam z broni w rku polskiego

opywu, zaskoczony równoczenie z kilku stron.

Mieszko wyprawi si do Niemiec; napadszy w r. 1028 na

:raje za ab, zniszczy ziemie saskie i doczeka si w tym roku

akiego tryumfu nad cesarzem, jakiego ani Bolesaw Wielki nigdy

lie wici; uprowadzi wtenczas do Polski dziesi tysicy jeców.

Ddwet niemiecki w r. 1029 nie uda si; nie powioda si równie
liemiecka wyprawa na Wgry w r. 1030, a Mieszko uderzy na-

<'et powtórnie na Niemcy i znowu by zwycizc; ale inni wro-

gowie Polski zaczli ju otacza j coraz cianiejszym piercieniem.

)tefan wgierski by niepewnym sojusznikiem; zabrawszy ju So-
^'aczyzn, chcia skorzysta z kopotów Mieszka i zagarn jeszcze

vAorawy. I Przemylidzi mieli do tego ochot, a prawo wiksze
)d Arpadów. Ksi Oldrzych wyprawi przeciw Madziarom swego
yna, Brzetysawa, który z posikami Konrada II-go pokona ich

Morawy w roku 1029 do Czech przyczy. W dwa lata potem
awar Stefan pokój z Przemylidami i z cesarzem, a Mieszko po-

osta bez jakiegokolwiek sojuszu. W przecigu kilku miesicy
pada cios po ciosie. W nieszczsnym tym roku 1031 zagarn
:esarz uyce i Milsko, Kanut podbi Pomorze, a Jarosaw kijów-
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ski zabra na nowo Grody Czerwieskie; przy Jarosawie za zna

dowa si królewicz Bezprym, dajcy dzielnicy dla siebie i brr

Ottona; cesarz Konrad popiera ich uroszczenia. Zrzek si wi{

Mieszko uyc i Milska, byle cesarz nie pomaga braciom rokc

szanom. Konrad przyj zrzeczenie, a swoj drog wspiera da^

Bezpryma i Ottona. Bezprym zagarn Wielkopolsk ^) i zasiai

na tronie; ale nie dugo uywa wadzy, zabity przez niewiad(

mego sprawc. Mieszko stara si pod ten czas wznieci wielk

powstanie Sowian poabskich przeciw Niemcom. Po raz pierwsi

pobratymcy ci nie zymali si przed sojuszem z Polakami, ale p(

wstanie ich stumiono niemal w samym zarodku. Nie byo ji

dla Mieszka rady, jak upokorzy si przed cesarzem i przyjj

jego warunki. » Zapomniawszy o koronie i caej ozdobie królem;

skiej" zoy hod w Merseburgu i musia poprzesta na trzecia

tylko czci pastwa. Cesarz podzieli Polsk na trzy czci; jedr

dosta Mieszko, drug brat jego Otton, a gdy na trzeci nie stal

ju Bezpryma, znalaz Konrad Il-gi innego kandydata. Przebyw,

w Niemczech Dytryk, syn -Mieszka, wnuk Mieszka I-go i trzecii

jego ony Ody, macochy Bolesawa Wielkiego; ten teraz otrzym

w Polsce ksistwo udzielne. Stao si to w r. 1032. Uspokoi s

na chwil kraj, odeszli nieprzyjaciele, a Mieszko po cichu zbier

swych przyjació. Po mierci Ottona w r. 1033 miaym zamachei

zaj niespodzianie dzielnic Dytryka, a jego wypdzi. Pocz;

w jednym rku pastwo, cho uszczuplone; zrywa si na now

do odwetu, ale zabity przez wasnego giermka, zakoczy yc
dnia 10 maja 1034 r., pozostawiajc tron starszemu synowi B(

lesawowi.

Dwa lata rzdów tego Bolesawa wystarczyy, eby pogr}
pastwo w ostateczny zamt. Co z nim samym si stao, nie wiem;

jedna tylko kronika o nim wspomina, a i ta zbywa rzecz krótk(

Panowanie to wikszem byo nieszczciem, ni wszystkie klsl

za Mieszka II. Jedynym jego dobrym czynem byo, e si na s

mym wstpie koronowa. Rzdzi jednak srogo i zostawi po sobi

^) Ziemie Polan nazywano po acinie star Polsk, a zajte dopiero póni

przez Piastów ziemie Wilan i Lachów Polsk modsz, po acinie: /*<

lonia Maior i Minor; aciskie te wyrazy znacz jednak dosownie tak<

„wikszy" i „mniejszy", i tak utary si nazwy: Wielkopolska, Maoj^"'-!'
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^mutn pami, jakby jaki zbrodniarz. Ale co takiego mianowicie

urobi, nie wiemy. Zostaa nam tylko maomówna wiadomo, e
,le skoczy" i e go kronikarze za kar nie wliczaj do pocztu

<sit i królów polskich. Rzeczywicie opuszczano go, tak, e
lawet pami o nim zagina, a dopiero za naszych dni si spo-

strzeono.

Po nim nastpi zupeny upadek pastwa i to tak nagle, e
:hyba on sam swemi rzdami, bdn polityk, ju go przygoto-

>va. Upado, runo nagle tak potne niedawno pastwo piastow-

skie, a spoeczestwo przeszo przez pierwsze gwatowne wstrz-

;nienie. Nastpny monarcha, Kazimierz Odnowiciel, musia napra-

.vd wszystko „odnawia". Zanim do tego przejdziemy, zasta-

nówmy si nad ówczesnym stanem spoeczestwa i stosunkiem

ego do pastwa.

3RGANIZACYA RODOWA.

Przez zetknicie si z obcymi narodami i ustawiczne wojny

:mieniy si i stosunki spoeczne i warunki osadnictwa. Z kadej

i)c^yprawy wojennej przywodzono do kraju jeca, czasem tysicami,

t-udno kraju bya stronami ju wtedy mieszana; obok swoich

fuieszkali te cudzoziemcy. Byli jecy z pobratymczego ludu po-

^norskiego, byli^ polabscy, czescy, ruscy, niemieccy i pruscy. Nazwy
[icznych wsi polskich wskazuj do dzi dnia, e powstay z ta-

jciego osadnictwa, np. Pomorzany, Czechy, Prusy itp.

Rodzima ludno, rodowici Lachowie, Wilanie, Mazowszanie

Polanie, uywali wszyscy bez wyjtku i zupenej wolnoci oso-

!)istej i dziedzicznej wasnoci rodowej. Ród, zajwszy pewn okolic,

fiywa jej do celów gospodarczych wedug wasnego uznania;

feielono si prac, jeden by bartnikiem, drugi rybakiem, trzeci

olnikiem. Póki ich byo kilku, kilkunastu, mona byo prowadzi
•ae gospodarstwo na spók i mieszka w jednym domu. Gdy
ednak ród skada si ju ze zbyt wielu rodzin, gdy zbytnia ilo
)sób nie uatwiaa, lecz utrudniaa gospodarstwo, trzeba byo ziemi
jlzieli. Pierwszy taki podzia rodowej wasnoci odbywa si przez

osowanie, std nazwa otrzymanego dziau ,;reb" czyli los. Mogo
;)y na jednym rebi i kilku wacicieli: jeden mia prawo pod-

)ierania pszczó lenych, drugi prawo owu, trzeci ryboóstwa;
;nóg by na tym samym rebi rolnik i myliwy. To wszystko
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zaleao od okolicznoci, od wielkoci zajtej ziemi, od jej rodzaji

i od iloci gów, które ta ziemia miaa wyywi. Najblisi krewi*

np. rodzeni bracia mogli gospodarowa wspólnie, lub te podzieli

si ojcowizn. Wadza pastwowa, ksica, nie mieszaa si wcal

w te sprawy wolnych osadników; zaatwiali to oni sami mied,

sob i nic nie tamowao powstawania wasnoci indywidualne

tj. osobistej, bez spóki z krewnymi. Ta jednak nowa wasno
osobista moga si w nastpnem ju pokoleniu zamieni znów
na rodow, jeeli bracia, stryjowie i synowcowie yczyli sobie po

zosta we spóce rodowej. Zastrzeone jednak byo, e zrb ni

moe przej w rce obcego, tj. nie nalecego do tego si

mego rodu. Jeeli kto nie zostawi mskiego potomstwa, zrel

jego stawa si na nowo wspóln wasnoci rodu i wyznaczan

go na nowo jakiej rodzinie z tego rodu. Niewiasty nie miay cal

kiem prawo dziedziczenia. Darowa lub sprzeda zrb wolno by'

tylko swojemu, tj. komu z tego samego rodu, obcemu za

tylko za zezwoleniem rodu; inaczej najdalszy nawet krewniak mic-

prawo go odebra, lub gdy sprzedany by, odkupi od noweg
nabywcy za t sam cen, a ten traci woony w gospodarstw

pienidz i prac. Przepis ten obowizywa w Polsce jeszcze w na

stpnym, Jagielloskim okresie. ladem rodowego zamieszkania s

nazwy naszych wsi na ,,ice'', np. » Krzeszowice"; nazwa ta oznaci

e tam pierwotnie mieszkali i gospodarowali na wspólnej rodowe

wasnoci potomkowie Krzesz. Osady za powstae przez oddzit

lenie si czyje od rodowej wspólnoci oznaczano kocówkan:
na ów, In, Ina, yn, yna. Np. Jeeli jaki Spych mia wasno
sam dla siebie, mówiono: Spychów; jeeli potomstwo jakiego

innego Spycha gospodarowao wspólnie, tak, e nikt z nich ni

posiada wasnoci oddzielonej, mówiono: Spychowice. A wic
Bierzanów, Zabierzów, byy wasnoci Bierzana, Zabierza i tylk

jego synów. Gdyby do tej ziemi mieli prawa take ich bracia i ic

potomstwo, a wic wszyscy krewni stryjeczni, osady te zwaybi

si Bierzanowice, Zabierzowice. Wspólna wasno rodowa je.

o wiele starsza od indywidualnej tj. osobistej. Najstarsze wi
nasze wsie s te, których nazwy kocz si na ,,ice'\

Rozrodzony ród zakada nowe osady w ssiedztwie piei

wotiiej, mia ich kilka, czasem kilkanacie, koo siebie. Kad
osada miaa swojego starost; z razu wiekiem najstarszego, poter
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rozmaicie, kogo sobie yczono. W to si ksica wadza równie

lie wdawaa. Starostowie wszystkici osad stanowili razem star-

szyzn rodu i sciodzili si na narady i na sdy, gdy wybuciy
pory pomidzy czonkami rodu. Ponad t rad starszyzny adnej

[nnej wadzy wówczas nie byo, tylko sam ksi.
,

Odkd powstao pastwo tj. pastwowy zwizek, przyby

nowy sposób utrzymania si poza gospodarstwem, a mianowicie:

puba ksica. Wiele osób, które obecnoci sw w domu przy-

czyniaoby si tylko do zuboenia zbyt ju rozrodzonego rodu,

miao o wiele lepsze widoki, gdy rzuciwszy rodow osad, oddali

swe usugi ksiciu. Ksi Polan wyrós na króla Polski; monarcha

potrzebowa coraz wicej onierzy i wita chtnie kadego, kto

chcia wstpi do jego druyny wojennej. Nikogo nie zmuszaa

ale bo te nie brako ochotników. Do walki z nieprzyjacielem obo-

jwizani byli wszyscy mczyni tam tylko, gdzie wróg ziemi na-

jecha; ale bo te wtenczas i bez ksicego rozkazu broni si
musieli! Kady mieszkaniec musia si wprawdzie przyczynia do

ponoszenia wydatków pastwa, ale obowizek ten polega tylko

na pewnej nieznacznej daninie w naturze.

Dzielio si tedy ówczesne spoeczestwo na dwa stany wedug
zaj: na wojowników i gospodarzy. Rodowici Polacy byli tylko

;albo wojownikami w druycie ksicej, albo gospodarzami naj-

rozmaitszych zawodów, od myliwstwa a do rolnictwa. Wszyscy

zupenie wolni i sobie w obec prawa równi, bez wzgldu na ma-
jtkowe rónice.

NAROCZNICY.

Jeniec wojenny stawa si niewolnikiem królewskim, a wic,
jakbymy dzi to nazwali, wasnoci pastwow. W póniejszych

czasach by jeniec wasnoci tego, kto go pojma. Za Piastów

nie byo jeszcze jeców prywatnych. Wojownik nie móg zabra
zreszt jeca do swego domu, dla tej przyczyny, e wasnego
osobnego domu wówczas nie posiada, lecz y gromadnie, obo-

zowo, na subie królewskiej, siadajc do wspólnych stoów za-

stawianych na koszt monarchy w grodach. Aeby pastwo miao
korzy z jeców, osiedlano ich po caym kraju drobnemi oddzia-

ami, tak, e zazwyczaj dziesiciu liczono na jedn osad, pozo-

stawiajc ich pod zwierzchnictwem dziesitników i setników. Nie-
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wolnicy ci musieli pracowa w najrozmaitszy sposób. Kada os!

miaa swoje zajcie przymusowe, czyli swój nar ok; std te zwj

ieh narocznikami. Byli to: rybacy, lagiewnicy, miedarze^

niarze, koniuchy, winiarze, szewcy, kucharze, piekarze, skotm

bartnicy, koodzieje, rataje, ciele, korabnicy, myliwi, szczytnicv,

grotnicy itd. Kada osada miaa dostarczy przepisanej iloci swycl

wyrobów na najbliszy gród, skd znowu inna suba rozwozia

te rzeczy na miejce wskazane, gdzie na którym grodzie czego

brakowao. Do wielkici obozów w Wielkopolsce trzeba byo cigle

dowozi ze wszystkicli stron nie tylko miód i ryb suszon, ale

te groty, koa, agwie i obówie. Bya od tego osobna suba na-

rokowa, to znaczy komornicy, uywani do posyek. Oni te bywali

posyani, gdy trzeba byo pozwa kogo przed sd ksicy; tote

do naszych czasów nazywa si komornikami wykonawców s-

dowych (egzekutorów). Lagiewnicy wyrabiali agwie, tj. naczynia

drewniane, statki domowe potrzebne do gospodarstwa. Koniuciy

czyli koniarze dozorowali stadnin ksicych, skotnicy byda. Ku-

charze jedzili na kad wypraw wojenn, do nich naleao nie

tylko samo gotowanie strawy, ale te zabijanie byda i ptactwa

na rze przeznaczonego. Korabnicy wyrabiali odzie, korabiami

pierwotnie zwane. Grotnicy zajci byli wyrobem grotów do wóczni;

szczytnicy szczytów. Rataje byli rolnikami; tych z pocztku byo
niewielu, póniej coraz wicej, gdy ksita sami zaczli zapro-

wadza gospodarstwa rolne na potrzeby grodów. Winiarze potrzebni

byli duchowiestwu, które potrzebowao wina do mszy w. Winne

grona czsto nie dojrzeway, a smak tego polskiego wina przy-

jemny nie by; ale w owych czasach na Wgrzech jeszcze wina

nie uprawiano, a trudno je byo z Woch lub poudniowej Francy!

sprowadza, na smaku za nie zaleao, byle tylko byo czyste do

celów kocielnych. Wielka ilo tych osad narokowych rozwina

si we wsie i do dzi dnia duo wsi polskich ma nazw od pier-

wotnych naroczników. Rzemios i zaj rozmaitych trzeba b\lo

pierwszych osadników, jeców wojennych, dopiero uczy, a nie

wszystkiego mogli ich nauczy wani ksicia poddani. W kadej

okolicy by ciela i agiewnik, ale nie wszdzie zalaz si w owych

czasach korabnik, grotnik, a nawet koodziej; winiarza za w caej

Polsce pierwotnie nie byo i by nie mogo. Nauczyciele tedy

i pierwsi dozorcy naroczników pochodzili z zagranicy, byli cud/o-
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emcami, których ksi umylnie do tego celu sprowadza i uwaa
h za swoich goci; tak ich zwano urzdowo, nawet w doku-

mentach. Takiemu ,;gociowi" wydzieli ksi kawa ziemi na

Tzymanie przy narocznikach; czasem kaza mu zamieszka w osa-

Izie polskiej, aeby i wolna rodzima ludno od niego korzystaa.

laki jest u nas pocztek ludnoci niewolnej, czyli przypisanej do

lemi. Narocznicy dostawali bowiem kawa ziemi na swe utrzy-

manie i zaleao to od ich woli, jak si wyywi; mogli poprzesta

a zwierzynie i rybach, a mogli te ziemi uprawia, jeeli umieli

ichcieli, ale adn miar nie wolno*im byo tej ziemi samowolnie

puci. Nie bya te ta ziemia ich wasnoci i ksi mia prawo

debra im j kadej chwili i postpi z nimi wedug swego

znania; byli bowiem niewolnikami, pozbawieni nietylko mienia,

'cz nawet osobistej wolnoci. Takie byo wówczas prawo wojenne.

RZDZENIA WOJSKOWE.

Znikay zwolna dawne brony i przesieki pomidzy osadni-

:wem rónych plemion. Nie byo ju obawy o wojn Kujawian

czycanami, lzan z Dobrzanami ; wewntrz pastwa byy on9

4 niepotrzebne, przeto król rozpocz zaludnia przesieki sweui

[sadnictwem. Ale na granicach pastwa byy przesieki tem wi-
ksze, a wzmacniano je coraz bardziej. Przesieka lska, najwaniej-

jza ze wszystkich, bo tdy bya Czechom i Niemcom droga do

[^olski, pozostaa dugo jeszcze nietknita. Na ziemi nalecej do

asiek, przesiek i bron, nie byo osad gospodarskich, ani te go-

Ipodarowa nie byo sposobu. Ludzie tam mieszka nie chcieli,

[ni te spokojnie gospodarowa nie mogli dla braku bezpiecze-

Itwa, gdy cigle najazd grozi od ssiada. Byy tam tylko grody

: zaogami, ale nie byo staego osadnictwa. Najwiksza brona, na-

3ca do ludu Lachów, zajmowaa znaczn przestrze kraju i bar-

zo by moe, e z tej ich brony powstay grody czerwieskie,

^^eli brona wypada na kraj lesisty, zwalano cae lasy na milowej

rzestrzeni i tak powsta wa drzewny obronny, którego przeby
ie mona byo inaczej, jak przemoc. W niektórych tylko miej-

cach tej zasieki, gdzie wiody drogi nieliczne, zostawiano wolne

liejsca, zwane przesiekami, a przy kadej z nich gród dla obrony.

V przesiece nie wolno byo si osiedla; wioda tam gospodar-

czo tylko sama zaoga, o tyle, o ile tego byo potrzeba dla jej
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wyywienia. Gówne grody byy wewntrz kraju; najstarsze i m.

waniejsze Pozna, Gniezno, Giecz i Wodzisaw stanowiy fur

dament piastowsl<iej potgi. Tu byy te wiell<ie stae obozy <si

cej druyny. Pod Gieczem przebywao podczas pol<oju 2.8Ci

a pod Wodzisawiem 2.300 zbrojnyci; pod Poznaniem 5.3Ci

a pod Gnieznem byo ici 5500, gotowyci zawsze do drogi r

l<sice iaso. Te liczby tycz si panowania Bolesawa Wielkiegc

póniej rozoono te druyny na wicej oddziaów, gdy przyby

grodów, a najwikszemi zaogami zaopatrywano graniczne. Zdai

si, e Mieszko II. zniós te olbrzymie na owe czasy obozy, a op^

trzy natomiast lepiej grody wrocawski i krakowski, tudzie kilk

mniejszych od poudniowo zaciodniej granicy. Nie wszyscy zbroji

towarzysze ksicy byli Polakami; przybywao duo cudzozien

ców zacign si pod wojenne znaki, bo wojna bogacia. Sai

Bolesaw Wielki zachca obcych do suby u siebie. Bardzo pc

dani byli owi ;;gocie", zwaszcza za z Zachodu: z Niemie

i z Danii, gdzie sztuka wojenna staa wyej ; kady z nich pewn
by aski ksicej i zaszczytów, tote garnli si chtnie. Ksi
stara si o ich utrzymanie i by opiekunem ich rodzin.

Dziesitnicy i setnicy byli wadzami nad narocznikami i po

chodzili z druyny ksicej ; niezdatny do boju onierz otrzymy

wa w ten sposób utrzymanie. Kada wie narokowa naleaa d'

pewnego grodu, a na grodzie by wodarz, któremu wszyscy na

rocznicy podlegali ; on kierowa gospodarstwem i robotami wszysl

kich tych osad. Jego za zwierzchnikiem by kasztelan, dowódc

grodu, i przedstawiciel wadzy ksicej w caym swym okrgi

zwanym kasztelani. Ten urzd powierzano ju tylko komu zna

czniejszemu z druyny ksicej, bo musia mie zdolnoci woj

skowe w wyszym stopniu i wobec ksicia wielk mia odpowie

dzialno. Kasztelanowie byli tylko na wikszych grodach ; n

mniejszych gródkach byli tylko wodarze. Nad kasztelanami b)

wojewoda, podlegy samemu monarsze. Takie byo wojskow

urzdzenie kraju i takie tylko wadze pastwowe, a w tej orga

nizacyi braa polska rodzima ludno udzia o tyle tylko, o 11

sama chciaa.

Nie byo jeszcze adnych urzdów nad woln rodzim lu

dnoci. W subie ksicej dochodzio si do urzdu tylko na*

narocznikami, do wadzy tylko w obozie i na wojnie. Podcza
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pokoju odczuwali wadz pastwow tylko obcy niewolnicy, i ci

narocznicy. Ci wtenczas nie naleeli jeszcze do spoeczestwa
polskiego, nie pozostawali w adnym zwizku ze zwizkami ro-

dów, nie mieli nic wspólnego z obywatelami ziem polskich. Po-

dlegali ksicym urzdnikom: wodarzom i kasztelanom, a prac
sw przyczyniali si znacznie do ponoszenia ciarów pastwa.

Osady naroczników mona byo zakada tylko tam, gdzie

jeszcze bya ziemia niczyja, gdzie pomidzy osadami polskiemi

byy przestrzenie niezajte. Trudniej byo o to w Wielkopolsce,

gdzie ludno bya gciejsza. Tote nie dao si zaoy osad

narokowych ani pod Wodzisawiem, ani pod Gieczem, cho pod
tymi gównymi grodami bardzo byy potrzebne.

UJAZDY.

Zaleao to od najrozmaitszych okolicznoci, jak daleko jaki

ród zdy zaj ziemi. Jedni mieli koo siebie na wszystkie strony

ziemi obfitujc we wszystko, równ, dostpn, a sami nieliczni,

mogli jej mie dosy nie tylko dla siebie, ale i dla pónych jeszcze

pokole, podczas gdy inni, rozrodzeni licznie, musieli si cisn
i ogranicza, gdy natrafili z jednej strony na skay, a z drugiej

na bagna; wtenczas trzeba byo czci modziey przesiedla si
i szuka gdzie ziemi niczyjej, o któr coraz byo trudniej. Czem
liczniejszy ród, tem ubosi jego czonkowie i nie byo na to rady.

Jeeli w okolicy blizko siebie siedziay dwa lub trzy rody, ma-
jce liczne potomstwo, to osadnictwa ich musiay si niebawem
ze sob spotka, poczem nastaway nieraz walki o granic, któr
trzeba byo koniecznie oznaczy. Naleao to do starszyzny oby-

dwóch rodów, a gdy si pogodzi nie mogli, do ksicia, który

by nad wszystkimi panem. Ale potrzeba wyznaczania granic staa

si tem pilniejsz, gdy wadza pastwowa, ksica, porozrzucaa

po caym kraju owe osady naroczników. Coraz mniej byo ro-

dów, któreby nie miay blizkich ssiadów, jeeli nie wolnych ro-

daków, to cudzoziemskich niewolników, którzy take si rozra-

dzali i take z ziemi y musieli. I tak nastaa w caej Polsce

pilna potrzeba oznaczenia granic kadej osady.

Wtedy przyja si zasada, e ziemia niczyja jest ziemi kró-

lewsk i to jest pocztek polskich królewszczyzn, t. j. dóbr pa-
stwowych. Zasada ta konieczn bya dla porzdku. Odtd bowiem

7



98 ZIEMIA KRÓLEWSKA,

nikt ju nie mia prawa tworzenia nowych osad, tylko sam ksi,
czy król, gdy by koronowany. Znaczyo to, e ziemi niczyj uwaa
si za wasno pastwa. Byo to zupenie to samo, jak gdy w po-

siadociach rodu reb jaki sta si niczyim ; wadza rodowa, star-

szyzna, nadawaa go, komu uznaa za stosowne i potrzebne. Mo-

narcha by starost nad starostami, starost najwyszym ponad

wszystkimi rodami, on wic w imieniu caego pastwa nadawa

ziemi pust, która bya zrbem nie jednego rodu, lecz zrbem
ogóu. On mia zupene prawo da ziemi narocznikom do uy-
wania, lub gdy chcia, na wasno komukolwiek. Dlatego to

z pocztku tylko on sam móg czyni nadania Kocioowi. Do
niego trzeba byo si uda, gdy kto chcia przenie si ze swej

okolicy i now osad zaoy; natenczas on nadawa kawa ziemi

proszcemu, ale ju z oznaczeniem granic nowej posiadoci.

Król hojnym by szafarzem i ziemi nie skpi. Nigdy niei

zdarzyo si, eby monarcha nada komu tyle tylko ziemi, ile ten

potrzebowa na swoje wyywienie; dawa jej — powiedzie

mona — na wyrost, nieraz tyle, e z tych nada dzi jeszcze'

póni potomkowie maj chleb, a niektórzy i bogactwa. Ile razy.

bowiem zgosi si kto po ziemi, zawsze widziano w nim za-

oyciela caego rodu w przyszoci. Bolesaw Wielki i Mieszko'

II. mogli by hojni wedug upodobania, bo ziemi jeszcze byo
sporo. To te prawdziwie szczcie sprzyjao tym, którzy za tych

czasów popadli w bied ! Biedak, nie majcy ju gdzie ora
u swego rodu, móg by wówczas dosta od monarchy ziemi dla

siebie wicej, ni jej mia cay ród, z którego wyszed i z ubo-

uchnego sta si od razu panem. Ale do tego trzeba byo mia-,

oci, przedsibiorczoci, eby pój miao w wiat ; a trzeba byp
wielkiej pracowitoci i przemylnoci, bo król ziemi da sporo,

ale oczywicie nieuprawionej, bez chaty i bez drogi. Bd pa-

nem, ale na pastwo sobie zapracuj prawdziwie w pocie czoa

i miej odwag do tej pracy ! Niejeden te wielki pan zawdzicza

swoj wielmono temu, e przodek jego mia odwag pój
sam w nieznane strony, na pustkowie, na którem nie mia z po-

cztku i zagada do kogo.

Nowy przybysz mia caego majtku uk i siekier do ocio-

sania z grubsza drzewa na chat; z aski ksicia dosta wou,

krow, barana i owc z najbliszego grodu. Z uku zabi troch
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zwierza, pociga futra i sprzedawszy je przy sposobnoci kup-

cowi, kupi sobie za to pug, jeeli by rolnikiem. Las czasem

karczowa, a czasem
„
podpala. Odar pie drzewa z kory, a gdy

schn i zamiera poczynao, podpala! Grunt by przepysznie

uyniony; lepszego nawozu nikt nie wymyli. Na nasze czasy

taki nawóz nawet dla najwikszego bogacza byby chyba za ko-

sztowny, wtenczas za nie kosztowa nic, bo drzewo nie miao
wartoci. Sporo roboty mia potem z dobywaniem pniaków i ko-

rzeni, czyli z karczunkiem, ale te za to mia ziemi wasn. Po-

stara si o on, a bra zwykle od naroczników córk, bo córce

wolnych obywateli nie wypadao pój za obcego jakiego przy-

bysza; niewolnik za by szczliwy, gdy córk jego taki wietny
los spotyka. miay, niedbajcy o przesdy, doczeka si nagrody

w synach, a i na wnuków czeka stosunkowo niedugo, bo e-
niono ju pitnastoletnich chopaków! A im bardziej przybywao
mskich ramion, tem prdzej postpowao zagospodarowanie na-

danego przez ksicia obszaru. Nieszczliwym by ten, kto mia
same córki; one nie dziedziczyy. Ziciowie wzili wiano, ale ziemi

po teciu bra nie mogli. Taki czowiek, choby najwicej mia
ziemi, biedny by, bo mia jej naprawd tyle tylko, ile wasnemi
rkami obrobi, a na staro? Zdarzao si, e starcy darowywali

wielkie posiadoci i szukali, ktoby je darem przyj, eby mie
na staro u kogo kt spokojny. Wiemy o jednym takim na lzku
z póniejszego czasu; nazywa si Kwiatek. Ten na staro pora-

dzi sobie w ten sposób, e poprosi ksicia, eby mu wolno byo
zakonników sprowadzi i podarowa im rozlege swe majtnoci,
tak rozlege, eby dzi starczyy na wielkopask fortun. A ten

Kwiatek nie miaby gdzie starej gowy przytuli, gdyby si nie

byli znaleli ksia, którzy ziemi od niego za darmo wzili. Mia
prawo darowa, bo to nie od rodu byy ziemie, nie ojcowizna,

ale ksice nadanie, a do tego krewniacy prawa nie mieli, tylko

svnowie. Dopiero ich potomstwo pomidzy sob, nowy ród sta-

)wic, nabywao te praw rodowych do majtku wspólnego
dziada. Od „dziada" nazywaj si: dziedzina, dziedzictwo i dzie-

dzicowie, t. j. potomkowie siedzcy na dziadowskim majtku.

Przewidujc, e nowy przybysz stanie si zaoycielem rodu,

przewidywano te, e z czasem moe si u jego potomków wy-
darzy to samo, co jego wygnao z rodowej osady, z dziedzictwa,
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W którem nie byo si ju czem dzieli, a rozszerza nie byo si

gdzie, bo do okoa wszdzie ju byy granice innych osad. Na
przeludnienie król rady nie mia; na to jedyn rad lepsze gospo-

darstwo i nowe sposoby zarobku. Ale bya rada na to przynaj-

mniej, eby nie byo walk o granice, którym trzeba byo zapo-

biega z caej siy, bo inaczej byaby w kraju wojna wszystkich

przeciw wszystkim. Wyznaczano tedy nowemu przybyszowi od

razu granice, jak daleko wolno bdzie rzdzi si jemu i jego

dziedzicom. Granice byy za pierwszych Piastów rozlege; piechot

nie obszedby ich rycho, objedao si je konno i std nazywano

oznaczony granicami obszar ujazdem. Kada nowa osada miaa

wic swój ujazd, bo gdy si to okazao praktycznem, przyjo si

w caym kraju rozgraniczenie i starszych osad. Mona przypuci,

e w poowie XI-go wieku wszdzie ju ujazdy byy oznaczone.

Dokonywano tego uroczycie, wobec wiadków, caej starszyzny

i ksicego dostojnika, najbliszego kasztelana. Czasem sam ksi
by obecny ze swym dworem; czekano nieraz umylnie na doko-

nanie ,; ujazdu", a podróujcy cigle monarcha przybdzie w te

strony. Granice oznaczano kopcami lub supami ze znakiem. Wiel-

ko ujazdów bya najrozmaitsza, stosownie do okolicznoci, które

nie zawsze zaleay od ludzkiej woli. Osadnicy jednego ujazdu

byli zawsze jednego rodu, chyba e wyjtkowo przyjli midzy
siebie jakiego ksicego ,; gocia", który oczywicie nie nabiera

przez to midzy nimi praw rodowych. Tego samego rodu bywao
prawie zawsze kilka, a czasem caa gromada ssiednich ujazdów,

ale nakoniec musiaa przyj gdzie granica z ujazdem innego rodu.

OPOLA.

Gromada ujazdów ssiednich nazywaa si opolem. Opole

mogo si skada z osad jednego rodu, ale mogo te mieci
w sobie osady czyli ujazdy, t. j. odgraniczone osady dwu lub

wicej rodów; nie zawsze bowiem starczyo osad krewniaków na

wytworzenie z nich opola. Opole nie naley do rodowej organi-

zacyi, nie jest urzdzeniem rodowem, ale tylko ssiedztwem i rze-

czywicie tak; je te po acinie zwano: vidnia; nie oznacza wa-
snoci rodowej, ale tylko miejsce, przestrze, obszar ziemi, czyli

z aciska terytoryum; jest" tedy urzdzeniem terytoryalnem. Or-

ganizacyi rodowej potrzeba byo królowi do utrzymania porzdku
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W kraju. Wadza monarsza zorganizowaa ludno niewoln w dzie-

sitki, seciny, wodarstwa i kasztelanie, a ludno woln w ujazdy

i opola. Ujazd czono jeszcze z organizacy rodow, ale przy

opolu ju o to nie dbano. Opole jest zawizkiem polskiej admi-

nistracyi, a zobaczymy w dalszym cigu opowiadania, jak si ta

administracya rozwina. Za Mieszka II-go i dugo jeszcze potem

nie byo innej administracyi, jak tylko opolami.

Do czego wadzy pastwowej potrzebne byy opola, jakie

ich obowizki wzgldem pastwa, a wic wzgldem królewskiej

osoby, druyny wojennej i grodów? Powiedziano ju, e kady
Polak musia si jakim nieznacznym atrybutem" przyczynia do

utrzymania pastwa, jak tego zreszt sama suszno wymagaa
i gdy nie chcia chadza cigle z druyn na wojny, paci po-

datek z tego, co sam mia. Podatki byy przeróne. Myliwy mu-
sia da co roku troch skórek wiewiórczych i kunich, najdro-

szych wówczas, najlepiej paconych przez zagranicznych kupców;

bartnik dawa krusz miodu, rybak dostarcza suszonej ryby, rol-

nik dawa troch ziarna, od puga miark pszenicy i owsa; ten

podatek nazywa si osep. Podatki wybierali komornicy; czy
mieli chodzi od chaty do chaty i kad krusz miodu, kady
kosz ryb odnosi z osobna do najbliszego grodu? Czy wadza
pastwowa miaa oznacza, ile kady ojciec rodziny ma da skó-

rek kunich? Uciliwa, nieznona, kosztowna administracya pa-
stwowa, ta administracya dzisiejsza, o któr na kadym kroku po-

tkn si trzeba, to dopiero pónych wieków niepotrzebny fran-

cuski wynalazek. U nas wadza pastwowa nie kontrolowaa nigdy

kadego z osobna, nie wtrcaa si do ycia ludzkiego a tak,

eby zaglda obywatelowi do garnka, na co go sta je, jakie

ma dochody i wydatki. Król ówczesny nie kontrolowa w niczem

rodów; same si rzdziy. Byo wyznaczone, ile ma by podatku

z caego opola, a ile kto ma do opola znie, to ju byo rzecz

rady starostów, z których kady odpowiada za swój ujazd. Sami

midzy sob podatek rozdzielali, a jak rozdzieli, wiedzieli sami

najlepiej. I to bya pierwsza z opola korzy dla wadzy królew-

skiej, a dla ludnoci wygoda.

Drugiem zadaniem opola bya pomoc w sdownictwie. Król

sdzi tylko na danie, gdy si kto wprost do niego zgosi po

sprawiedliwo; nie byo to trudne wobec tego, e jedzi ze swym
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dworem cigle po kraju. Urzdników osobnych do cigania prze-

stpców jeszcze nie byo. W jakiem opolu popeniono zbrodni,

to byo wiadome i cae opole za to odpowiadao, póki nie mo-
gli wskaza ujazdu czy rodu, z którego zbrodniarz pochodzi. Byo
ju rzecz rodu wyledzi i wyda winowajc, bo inaczej czon-

kowie jego, czyli » stryj cy" ponosili odpowiedzialno wszyscy za

jednego. Sdownictwo naleao przedewszystkiem do rady sta-

rostów; od ich wyroku mona byo odwoa si do sdu kró-

lewskiego. W razie zabójstwa przysugiwao rodom tak zwane

prawo zemsty, znane w caej Sowiaszczynie, u poudniowych

sowiaskich narodów nazywane krwin, bo opierao si na za-

sadzie: krew za krew, mier za mier. Stryjcy zabitego mieli

prawo zabi kogokolwiek z tego rodu, z którego pochodzi za-

bójca. Miao to na celu, eby tamci we wasnym interesie zbro-

dniarza wydali w rce sprawiedliwoci. Prawo to prowadzio atwo
do naduy i z jednego zabójstwa wynikao nieraz kilka przez to,

e ludzie sobie sami wymierzali sprawiedliwo. Chrzecijastwu

byo to przeciwne, to te Koció dy do wyplenienia tego zwy-

czaju. Ju za pierwszych chrzecijaskich Piastów osignito tyle,

e wyszo z uycia danie mierci za mier, a zabójca móg
sw win okupi, skadajc kar pienin, t. zw. gowszczyzn,

okup za gow zabitego. Bya to kara bardzo dotkliwa, bo o pie-

nidze byo niezmiernie trudno i gowszczyzna naraaa na straty

o duo wiksze, anieli ubytek jednej pary rk w gospodarstwie

i majtku rodowym. Zapaci za trzeba byo, tego pilnowaa wa-
dza pastwowa, bo gowszczyzna bya jedynym sposobem odwró-

cenia caego szeregu zabójstw i cigego niepokoju w ujedzie,

a nawet w ssiednich opolach. Zdarzyo si raz, e gdy dwóch

starostów rodowych, imieniem Krpisz i Sk, pobio si tak, e
jeden leg zaraz na placu, a drugi wkrótce z ran umar, opusto-

szaa skutkiem tego caa osada. Wet za wet, mier za mier, tak

si nawzajem cigali, e nikt nie by ani dnia pewnym ycia, a
wreszcie i ci i tamci woleli opuci swój ujazd i wyprowadzi

si kade w inn stron, .na nowe siedziby. Prawo zemsty, odzie-

dziczone po pogaskich przodkach, byo tedy bardzo obosieczne

i dla ogóu niebezpieczne; dlatego te wadza królewska dya
do tego, eby te sprawy odj rodom, a zachowa wycznie s-

downictwu swemu. Pierwszym do tego krokiemi byo przeniesie-
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nie pierwszej odpowiedzialnoci i obowizku dostarczenia pierw-

szego ladu z rodu na opole. Rada opolna bya odpowiedzialna

przed królem za wykrycie zbrodniarza, a tej radzie mona byo
zaufa, bo si skadaa ze starostów pochodzcych z rónych ro-

dów. Wkrótce te opola same zaprowadziy nowy obowizek, t. zw.

lad, t. j. obowizek ledzenia zbrodniarzy; jak to urzdzali, to ju
byo rzecz kadego opola z osobna. Jeeli zabójcy nie wykryto,

pacio cae opole gowszczyzn, a nadto królowi kar za naru-

szenie publicznego porzdku.

Trzeciem wanem zadaniem opola byo dawanie wiadectwa

w sporach granicznych. Wszystkie te sprawy winno byo opole;

zaatwi, o ile monoci samo bez udziau wadzy królewskiej

dopiero gdy opole z zadania swego nie mogo lub nie chciao

wywiza si naleycie, wkraczaa wadza królewska, wystpowa
król, jako najwyszy sdzia nad wszystkimi.

SAMORZD I ABSOLUTYZM.

Ludno rodzima rzdzia si sama, czyli miaa zupeny samo-

rzd, tak, e nawet opolem sami zarzdzali. Obok tego samorzdu
jest jednak wadza ksica, póniej królewska, wiea, niedawna,

której praw nikt nawet nie próbowa okreli, której jednak

wszystko ulegao bez najmniejszych zastrzee, raz, e ta wadza
bya potrzebna i dobroczynna, powtóre, e rozporzdzaa tak si
zbrojn, e ju to samo nadawao jej niesychan przewag nad

caem spoeczeswem i nawet nie mona przypuci, eby kto
móg by nie posucha królewskiego rozkazu. Cae prawo zwy-

czajowe, cay ten samorzd, wszystkie te urzdzenia spoeczne

miay o tyle znaczenie, o ile si król na nie zgodzi, póki czego zmie-

ni nie zapragn. Wobec ksicia i króla nikt nie mia adnych praw,

bo wola jego bya ponad wszelkie prawo wysza. Pierwsi monar-

chowie szanowali jednak prawo zwyczajowe, nie krpowali w ni-

czem spoecznego rozwoju i tem si te tumaczy, e absolutyzm

t. j. nieograniczona ich wadza znalaza uznanie i posuch, staa

si prawn. I tak stay obok siebie dwie zasady, wrcz sobie prze-

ciwne: samorzd i absolutyzm, dwa rodzaje prawa. Samorzd
wyszed ze spoeczestwa, za nieograniczona wadza monarchy

bya spoeczeswu narzucona przez szczliw i bardzo zasuon
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dynasty. Na razie wadza monarsza zatrzymaa si niejako u opola;

ale rozwój stosunków musia prowadzi t wadz dalej, do we-

wntrznych spraw opola. Wczeniej czy póniej musiaa wadza
pastwowa zorganizowa si dokadniej, bo przyby musiao spraw

i interesów, -które pastwa dotyczyy. Za Mieszka I, za Bolesawa

Wielkiego i Mieszka II. spoeczestwo nie przeszkadza rozwojowi

organizacyi pastwa, ale te mu nie pomaga i nie wpywa bezpo-

rednio na sprawy pastwowe; zachowuje si wobec pastwa
biernie, pozostawiajc t dziedzin samym tylko Piastom. To te
nie ze spoeczestwa wyszo Piastowskie pastwo, lecz uroso tylko

przez orn Piastów przewag.

.GOCIE".

Obok ludnoci rodzimej, wolnej, byy trzy warstwy ludnoci

obcej, a z tych jedna niewolna. Prócz pojmania jecem na wojnie

byo jeszcze drogie ródo niewoli, a mianowicie kupno. W Europie

ówczesnej kwitn bowiem handel ludmi, prowadzony na wielk

skal przez ydów. Niedaleka Praga bya jednym z waniejszych'

targów na ludzi. Koció potpia to, ale wadze ksice patrzay

przez szpary. Tote koció musia si w pónocnej Europie ogra-

nicza niemal tylko do wykupywania niewolników, o ile go byo
na to sta. U nas niewolnika kupowano, ale nie sprzedawano.

W tym razie kupowa tylko sam monarcha, bo niemal tylko na

dworze królewskim bya potrzebna do tego gotówka. Kupowa król

niewolnika chtnie, zwaszcza wywiczonego w rzemiole, lub

wogóle umiejcego co takiego, czego w Polsce nie umiano. Tak

n. p. na subie Bolesawa Wielkiego byo kikuset owców cudzo-

ziemców, umiejcych polowa na zwierzyn i ptactwo sposobami

u nas jeszcze nieznanymi; musieli wic by i cudzoziemcy kucharze,

umiejcy t zwierzyn przyrzdza. Przodownicy i nauczyciele na-

roczników nie wszyscy byli wolnymi; znaczna ich cz, to zakupieni

niewolnicy. I oni take byli ,;gomi" wród rodzimej ludnoci.

Tote wród ugoci" t. j. obcych przez monarch do kraju

sprowadzonych i bdcych na jego subie znajdujemy trzy warstwy:

niewolnych, wolnych gospodarzy i onierzy. Za Bolesawa Wiel-

kiego sprowadzano dwa razy „rycerzy" z zagranicy, a przedtem

i potem taki „go" zawsze by podany królowi. Znajcy nowe,

ulepszone sposoby wojowania górowa nad polsk druyn, a ksi-
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jca aska moga mu powierzy najwysze dostojestwa. I tak wród
i goci" mamy wszystkich, od kasztelana a do niewolnika. I rycerz

am móg by i bywa niewolnikiem; kady niemiecki rycerz poj-

nany na wojnie szed do niewoli. By zwyczaj, e wybitniejszych

wojowników, zwanych na Zachodzie ;, rycerzami" wymieniano sobie

lawzajem i wykupywano. Jeeli za w niewoli pozosta, szed do

[sicej druyny i robi z musu to samo, co tamci dobrowolnie,

eeli si przywiza do nowego pana, stawa si atwo z niewol-

lika ,;gociem"; chyba, e mu nie ufano, natenczas pozostawa

iia zawsze w niewoli, ale nie struga agwi, ani nie pasa koni,

lylko na dworze pilnowa zbrojowni i uczy modzie wada broni,

ego niewola cik nie bya, a przy blizkoci paskiego oblicza

cigej sposobnoci do paskiej aski koczya si chyba zawsze

V drugiem pokoleniu. Zdarzao si, e ksi osadzi niewolnymi

jycerzami cae podgrodzie, t. j. miejsce tu za bramami i waami
'^rodu; ale nie znamy ani jednego wypadku, eby taka niewolna

ycerska osada dugo trwaa!

I^YDZI.

! Handlujcy niewolnikami ydzi byli i w Polsce; byli ju za

;Vlieszka I, a z pewnoci i przedtem, chocia bardzo niewielu.

I^ierwsi ydzi przybyli do nas ze wschodu, od strony Dniepru.

Jciekajc z Palestyny po zupenem rozproszeniu przez Rzymian,

przybyli te nad morze Czarne, a z jego wybrzey dalej na pónoc,

nad Dniepr, na stare odwieczne szlaki handlowe, tote handlowi

;u si oddali. Przed rónemi nawaami dzikich wojennych ludów

Jciekali dalej na zachód i tak przybyli do Polski i tu si osiedlili,

ako porednicy handlowi pomidzy miejscow ludnoci a bo-

gatymi kupcami, przybywajcymi tu w interesach z Zachodu, midzy
<tórymi równie ydów nie brakowao. Ci jednak dojedali tylko,

ile si u nas jeszcze nie osiedlali. Od tych zachodnich ydów,
napdzajcych si do nas a z Hiszpanii za handlem, nauczyli si

nasi pierwsi ydzi handlu ywym towarem. Nieliczni i yjcy ro-

dzinami z osobna, a raczej wdrujcy z niemi w ustawicznych

podróach za interesami, nie stanowili jeszcze adnej warstwy

wród ludnoci krajowej. Jako kupcy, chtnie byli widziani; yli

spokojnie i umieli si przyda tak królowi, jak prostaczkowi. Nie

byo te pomidzy nimi adnej rasowej cznoci i zwizków. To
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s rzeczy o wiele póniejsze. Z ydami dalej czy bliej na 2,

chodzie, nawet w najbliszych Niemczech, nie utrzymywali adnyi

zwizków. Poniewa nie znano u nas cakiem handlu i wszysn

kupcy cudzoziemcami byli, wic nie dziwi te nikogo kupiec ii

dowski. Kady kupiec pozostawa pod ochron gocinnoci, któil

od opola do opola kademu uyczano; tak kazao prawo zw|

czajowe; inaczej nie byoby cakiem handlu. I yd wic poz'

stawa pod opiek tego prawa, a byo ono wite.

CUDZOZIEMSKIE DUCHOWIESTWO.
Bya jeszcze jedna cudzoziemszczyzna, ta, której cywilizac^j

zawdziczamy: duchowiestwo. Rzecz prosta, e w kadym nov:

nawróconym narodzie s z pocztku tylko cudzoziemscy ksiz

Mielimy kilku ksiy czeskich; kapelan Dbrówki, potem wieli

aposto narodów, w. Wojciech, brat jego Radzym, moe jeszcj

kilku. Ci byli tak, jak swoi, a po krótkim czasie zupenie swe'

Ale Czechy nie mogy dostarczy nam wicej duchowiestwa, h

go same nie miay. Wszak tam chrzecijastwo koczyo si ji;

szcze u chrzcielnicy i byo pod tym wzgldem nie lepiej, ni

u nas, a moe jeszcze gorzej. Wszak w. Wojciecha mielin]

szczcie pozyska tylko dla tego, e go z Czech wygnano ! D\\

chowiestwo wic nasze byo obce : z Niemiec niewielu, a wic)

z dalekiej Francyi, z Flandryi, tudzie z Woch. W pierwszyci

klasztorach byli równie cudzoziemscy zakonnicy. w. Woj ciec]

sprowadzi Benedyktynów z Woch do Trzemeszna. Powstay p(i

tern inne jeszcze benedyktyskie opactwa, a najwaniejszemi by

witokrzyskie na wyniosej górze, zwanej ty Krzy w zieri

Wilan, Sandomiersk zwanej, i pod Krakowem w Tycu. Tynieck-

opactwo cieszyo si szczególniej yczliwoci monarchów, a p{

niej równie spoeczestwa; tyle otrzymao zapisów i fundac}

e opata tamtejszego zaczto nazywa ,; opatem na stu wsiach

Ju w tym okresie czasu byy klasztory take i w Gnienie, P(

znaniu, Midzyrzeczu, Wrocawiu (opactwo w. Marcina), Kaz

mierzu, czycy i Pocku. Pozakadaa je hojno Bolesawa Wie

kiego i Mieszka II. Kady z tych klasztorów móg by ródei

cywilizacyi dla swej okolicy, bo zakonnicy byli uczeni i zna

obce kraje, lepiej zagospodarowane i bardziej owiecone. Ni

mogy jednak, wywiera wielkiego wpywu te pierwsze klasztoi



CUDZOZIEMSKIE DUCHOWIESTWO. 107

iraz w pocztkach swego istnienia. Obcy, cudzoziemcy, nie zna-

cy stosunków ani obyczajów, musieli si najpierw zró z polsk

femi i pozyska sobie polskich nowicyuszów, a do tego byo
rszcze daleko. Spoeczestwo musiao si najpierw oswoi z nimi,

I

fon! ze spoeczestwem.

Musiao min kilka pokole, nim naród przej si tak

irzecijastwem, e wród modziey pojawiao si na tyle po-

iroania duchownego, ilu ksiy byo potrzeba. Tylko najpierwsze

)dziny dostawiay z poród siebie ksiy. w. Wojciech pocho-

zi z ksicego rodu Sawników, a pierwszym ksidzem polskim

iiia by królewicz Bezprym, jako Kamedua we Woszech, pier-

;t'szym za naprawd zosta królewicz Kazimierz. Cudzoziemskie

•uchowiestwo mogo si jako tako nauczy trudnego naszego

]zyka, ale nie rozumiao naszych obyczajów i urzdze prawnych,

|o te Koció nie móg wpyn naleycie na spoeczestwo,

'óki nie byo ksiy Polaków. Pierwsi nasi biskupi musieli dba
>lko o to, eby si ich stolice utrzymay, eby wiey posiew

nary nie zmarnia; o niczem innem myle nie mogli. W sze-

keniu wiary wspomagali ich nasi monarchowie szczerze, z zapa-

fcm, z caych si; to te duchowiestwo opierajc si jeszcze nie

ja spoeczestwie, ale na ksicej wadzy, samo nawzajem t
j/adz popierao i najzupeniej uznawao. Nie byo mowy o ja-

^chkolwiek próbach niezalenoci Kocioa od wadzy królewskiej,

iiskup by dostojnikiem przez króla mianowanym i królowi po-

usznym. Cay tryumf Kocioa móg polega tylko na tem, eby
lobie pozyska królewski ród. To si udao wietnie. Trzeci z sy-

ów Chrobrego, Mieszko II., tak si zapali do cudzoziemskich

Jsiy, e zapragn rozmawia z nimi w ich jzyku i czytywa

Ch ksigi i cho nie przeznaczony do stanu duchownego — rzecz

fa owe czasy niesychana! — nauczy si nie pisa wprawdzie,

fle czyta, oczywicie po acinie, bo po polsku nie byo wtedy

^2szcze na czem czyta. Pierwszy Polak, który ksik bra do

ki! Ju choby tylko dlatego jest Mieszko II. wan osob
V historyi naszej cywilizacyi. Wedug przepisów prawa kociel-

lego powinna by szkoa przy kadej katedrze biskupiej. Ale do

zkoy trzeba dwóch rzeczy: nauczyciela i uczniów; tych za nie

5yo i mino jeszcze sporo czasu, nim przykad dwóch pierwszych

:rólewiczów wpyn na inne dostojne rodziny. e jednak przy-
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kad idzie z góry, wic te nie dugo ju, bo w r. 1061 micli

pierwszego biskupa Polaka, a mianowicie krakowskiego biski

Su (wywici si na ksidza w r. 1057). Ale te niedu^i;^

czy si dzia rzeczy, o którycli si ani przynio nikomu

pierwszych trzech monarchów.

UPADEK DYNASTYI.

Mieszko I. i Bolesaw Wielki utworzyli pastwo wielkie i f

lne. Broni go Mieszko II. z wysikiem i ostatecznie obroi

skoro przekaza synowi koron. Nowy król, Bolesaw, sam :

skoczy i dzieo swych przodków na szwank narazi. Brat je

Kazimierz, królewicz mnich, musia ucieka na Wgry przed je

okruciestwem. Dokadniejszego nic o tych sprawach nie wien

a ,;zy koniec" znaczy moe mier gwatown wród jakich n,

znanych bliej zamieszek. Wypadki gwatownej mierci zagn:-

idziy si w ostatnich czasach w Piastowskiej dynastyi. Bezpry

by zabity, mier Ottona te jest podejrzana, a o mierci Mi

szka II. dochowaa si zapiska, e zgin z rki wasnego gierml

Tak wic wszyscy trzej synowie Bolesawa Wielkiego i wnuk jej

,;le skoczyli"; drugi wnuk by mnichem, na tronie zasi r

móg. Zabrako Piastów; w krótkim czasie zniszczono ród kr

lewski! Czy czterema z koleji zamachami kierowaa jaka zbrodi

cza rka, której zaleao na wygubieniu Piastów, czy te wypadi

maj ze sob cilejszy zwizek, czy te byy tylko zemi przyg:

dami, to zdaje si dla ludzkiego sdu na zawsze zakryte. To p,

wna, e historya adnej dynastyi nie wykae wikszego nieszc2

cia i tu po szczycie sawy wikszego upadku. I chyba miao «

pastwo by naprawd czem w rku Opatrznoci, skoro je wbfe

wszelkim ludzkim obliczeniom na nowo z takiej toni podwign
A to ta pogbiaa si coraz bardziej po mierci Bolesawa w r. 103

Nie byo króla, spoeczestwo byo bierne, nie umiao
j

szcze pastwa utworzy, ani utworzonego utrzyma; gino pa

stwo. Tyle pastwa, ile Piastów. Bez Piastów nie byo Polsl

mogli by tylko Polanie, Wilanie, Lachowie, Mazowszanie. M
saw, dawny podczaszy Mieszka II., stara si obj wadz

f.

Bolesawie, ale nie zdoa; ledwie tylko na Mazowszu, skd sa

pochodzi, posuch znajdywa.

W tej cikiej dla Piastowskiego rodu chwili nie straci
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owy niewiasta, wdowa po Mieszku II., Ryksa, Niemkini. Macie-

^sk natchniona mioci, zdobywa si na plan miay: uwol-

hod lubów zakonnych drugiego syna, Kazimierza, i mnicha

I

;adzi na tronie. W Polsce nie znalaza poparcia; ogóowi obo-

tne jeszcze byo, co si tam dzieje na stopniach tronu! Zwróci

wic o pomoc do krewnych w Niemczech, do cesarza i do

vego brata, koloskiego arcybiskupa; tam za granic si schroni

wykoace dyspens, t. j. uwolnienie syna od lubów. Ryksa bya
;ielk dobrodziejk kocioów i zakonów; miaa prawo liczy

'a wzgldy Kocioa. Sze jej sióstr byo w rónych klasztorach

^skich i ona sama osiada te w kocu w klasztorze, w swem
'"ziedzictwie Braunwiller. Brat arcybiskup zajmowa w polityce

wczesnej stanowisko pierwszorzdne, piastujc przy cesarzu go-

no kanclerza do spraw woskich, a wic i do stosunków z pa-

jiestwem, na które cesarze wywierali wówczas wpyw stanowczy.

Ile nim Ryksa Polsk opuci, nim si wybierze na wdrówk,
a poszukiwanie ratunku dla swego rodu, zabierze jeszcze obie

Vólewskie korony, eby nie wpady w rce Masawa. I zabraa

'
1 Niemiec korony Bolesawa Wielkiego i zmarej jego ony Ody,

oron, któr sama te koronowan bya. Ofiarowaa je cesarzowi,

jawaa mu Polsk w lenno, byle si zaj spraw Kazimierza.

korony te nigdy ju do Polski nie wróciy. W eskiej kazaa si

i Ryksa pochowa, jako znaleziono j przy otwarciu jej grobu

V Kolonii w roku 1633; potem jednak gdzie znikna. Mska
':a staa si cesarsk koron królów niemieckich! Nie byo bo-

viem osobnej korony cesarskiej ; do rzymskiej koronacyi uywano
corony dawnego królestwa longobardzkiego (w pónocnych Wo-
.zech); póniej poczto uywa w tym celu korony Bolesawa

JC^ielkiego. Znajduje si ona dzi w cesarskim skarbcu w Wiedniu.

Tymczasem w Polsce bez gowy i pana rozprzgo si wszystko,

druyna ksica, wielkie wojsko Bolesawów, przepada gdzie bez

Hadu. Nie mia ich kto ywi, nie mia si kto nimi zaj, a wic
fgocie" wracali do swych krajów, a swoi do rodów, z których

vvyszli przed laty, radzi, e dziki zwizkom rodowym mog za-

da dla siebie „rebu" w „ujedzie". Pomorzanie i Prusacy za-

reli najeda i grabi, a nikt wojska przeciw nim nie zbierze

;

>ami nie uszykuj si i nie wyrusz. Cz szuka szczcia pod

V\asawem, ale ogó go nie uznaje. Nie walczy nikt z Masawem
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W imi planów Ryksy, w imi Kazimierza Mnicha, ale go te
nie sucha poza rodzinnem Mazowszem. To spoeczestwo tr2

jeszcze w pastwo sprzdz podbojem, przymusem; nie bdzi(

broni podbojowi, ale samo do niczego nie pomoe ani Ryl

ani Masawowi. Nietylko Lachom i Wilanom, ale nawet Polani

zdawao si, e si bez króla i silnej wadzy obej mona i do-,

piero straszna nauka roku 1038 miaa zaszczepi w nich tsknot
za królem i za pastwow wadz.

NAJAZD BRZETYSLAWA CZESKIEGO, 1038 r.

Z bezbronnoci Polski postanowi skorzysta czeski ksi
Brzetysaw II. Upadek Piastów napeni zapewne radoci Prze-

mylidów, bo te dwie dynastye wprawdzie czyy si czasem,

ale zawsze ze sob spózawodniczyy. Gdyby Przemylidzi byli

upadli, gdyby w Czechach nie byo pana, byby z pewnoci!
Piast si tam wyprawi. Teraz Przemylida robi to samo. A jednak

nie byo to to samo; pod wzgldem politycznym bya wielka ró-

nica. Do wielkiego polskiego królestwa mona byo przyczy
cae Czechy i oba pastwa w jedno poczy, co dla Sowia-
szczyzny byoby zyskiem znacznym i dobrodziejstwem nie tylko

dla obydwóch tych narodów, ale i dla Poabian; taka bowiem

wielka potga byaby moga utrzyma nadabsk granic przeciw

Niemcom. Ale nie daoby si przyczy duej Polski do mayci i

Czech; Brzetysaw móg tylko cz Polski oderwa i do swego i

pastwa przyczy. Móg zabra Wrocaw i Kraków, ale adn
miar nie móg utrzyma w swej mocy caej Polski; a wic ta

wojna byaby tylko pocztkiem caego wojen szeregu, bo rzecz

prosta, e Polska staraaby si odzyska oderwane ziemie. Czeska

wic na Polsk wyprawa bya Sowiaszczyzny osabieniem i szkod

dla obu narodów. Sam Brzetysaw wiedzia o tem dobrze, e pa-

nowa nad Polsk nie moe; chcia tylko oderwa lzk, a prze-

dewszystkiem zbogaci swój skarb, nabra jak najwicej upów.

Czeska wyprawa na Polsk w r. 1038 jest w caem znaczeniu

tego sowa wypraw po skarby.

Latem 1038 napad Brzetysaw przez Górny lzk na Kra-

ków. Gród podpali, miasto doszcztnie zburzy i zaraz zacz

tutaj gromadzi upy, zabierajc zoto i srebro zgromadzone tu

obficie, odkd Chrobry uczyni to miasto stolic królestwa. Mo-
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!
larcha musi zawsze dba o to, eby skarb by peny. Póki nie

I ozwino si gospodarstwo pienine, skada si skarb ksicy
i )rzewanie ze zotych i srebrnyci wyrobów i kosztownych tkanin,

[

okupywanych przy kadej sposobnoci od ruskich i ydowskich

ijaipców, ale te w znacznej czci i niekupowanych, lecz branych

kdobycz na wojnie, gdzie si dao. Niejedna cenna sztuka bi-

izantyjskiego zotnictwa dostaa si z Kijowa do Krakowa, a teraz

jprzechodzia w rce Brzetysawa, póki jej ztamtd nie zabra znowu

niemiecki zdobywca. Z Krakowa ruszya czeska druyna do Wielko-

jpolski, bo w Gnienie i w Poznaniu byy skarby nie mniejsze;

jwszak tam z niedalekiej Kruwicy przewieziono skarby gromadzone

ijeszcze przez pogaskich Piastów, tam byy najstarsze i gówne
Ikocioy, wyposaone hojn rk pierwszych królów. Po drodze

;by Giecz, do niedawna wielki obóz rycerstwa; zosta giód; schro-

\m\a. si do niego ludno, ale nie byo komu grodu broni.

iSkoro Brzetysaw pod Giecz podstpi, byli na jego asce i nie-

Iasce; nie ulegao wtpliwoci, e stan si jego jecami, a wic
[niewolnikami. Za szczcie poczytali sobie, jeeli Brzetysaw za-

; bierze ich wszystkich razem i razem gdzie w Czechach osiedli;

aeby t ask uzyska, wyszli naprzeciw niego i dobrowolnie si

poddali. Ksi yczenie ich speni i pozwoli zabra ze sob
dobytek. Osadzi ich w Czechach razem w jednej okolicy, w czyr-

niskich lasach, i pozwoli si rzdzi polskiem prawem zwycza-

jowem. Tak czstka Polan zamienia si w nowe czeskie plemi,

które Gieczanami zwano. Miasto Giecz zburzone, zniszczone,

nigdy si ju nie podnioso do dawnej wietnoci. W blizkem

Gnienie zabrali ciao w. Wojciecha, drogocenne relikwie. (Jest

podanie, e im wskazano inny grób pod kocioem, z którego

zabrali ciao, sdzc, e to relikwie w. Wojciecha). Zagrabili te
sawny krzy gnienieski, duy, szczerozoty, a tak ciki, e go

ledwie dwunastu kleryków zdoao unie; dar dla katedry Mieszka

I-go lub Bolesawa Wielkiego. Zagrabili te trzy wielkie zote ta-

blice, zawieszone koo grobu w. Wojciecha; jedna z nich waya
trzysta funtów, miaa pi okci dugoci, a dziesi pidzi szero-

koci. Potem przysza kolej na Pozna, gdzie w katedrze w. Pio-

tra równie nie brakowao skarbów; wszak tam byy grobowce
Mieszka I. i Bolesawa Wielkiego. Nigdzie dugo nie popasali;

zabrawszy skarby spenili swe zadanie, a o panowaniu tutaj wcale



112 REWOLUCYA NIEWOLNIKÓW.

nie myleli. Ruszyli z powrotem inn drog, na Wrocaw i

tylko opanowali. Zdobyty gród kaza Brzetysaw zburzy.

23 sierpnia by ju Brzetysaw z powrotem blizko Pragi; zal

ma si nad rzeczk zwan Rokitnic, eby tu uszykowa s>

wojowników i uroczycie odby tryumfalny wjazd do stoH

Przygotowania trway cay tydzie, bo i w Pradze przystraja

wszystko na uroczyste przyjcie ksicia i jego upów. Dnia I-go

wrzenia wszed Brzetysaw do Pragi, niosc wraz z biskupem

Sewerem ciao w. Wojciecha; za nimi niesiono relikwie piciu

braci Kazimirskich mczenników i ciao Radzyma, pierwszego

arcybiskupa gnienieskiego. Potem niesiono we dwunastu ów
sawny krzy i owe trzy tablice z Gniezna. Nastpnie jechao

przeszo sto wozów ze skarbami zupionemi w Polsce i tumy
jeców wojennych, a wród nich Gieczanie ze swemi rodzinami.

Znikny ksice skarbce z Polski, znikny bogactwa katedr.

Cay kraj zuboa na dugie czasy, bo czeski najazd zniszczy

ogniem i mieczem osady, a kto nie zdoa ocali si ucieczk,

szed do niewoli. Najcisz klsk stao si to straszne wyludnie-

nie kraju; odjcie tysicy rk do pracy podcio dobrobyt na

dugie czasy, cofno rozwój ekonomiczny, a przez to samo utru-

dnio dalszy postp cywilizacyjny.

REWOLUCYA NIEWOLNIKÓW.

Niedo jednej klski; towarzyszya jej zaraz druga. Ludno
niewolna nie czua nad sob adnego pana, gdy usta porzdek;

upadek królewskiej wadzy i pastwowej organizacyi by dla nich

oswobodzeniem, ale te i ogodzeniem. Nie byo ju tych, któ-

rzy kazali robi im przez cae ycie korabie, szczyty, groty i a-

gwie, ale te nie byo tych, którzy porczali im wzamian bez-

pieczn siedzib i poywienie na kawaku wyznaczonej ziemi. Wl:i-

dza wydzielaa narocznikom osady, bez wzgldu na to, e w nie-

jednej okolicy zdaoby si wicej ziemi dla rodzimej ludnoci. Gdy

runo pastwo, przeciwiestwo wolnych i niewolnych, krajowców

i obcych wystpio jaskrawo. Teraz musieli narocznicy sami pa-

mita o sobie i jeeli mieli utrzyma si przy ziemi, musieli jej

broni przeciwko krajowcom. I zawrzaa podjazdowa wojna domo-

wa wolnych gospodarzy z wolnymi te chwilowo narocznikanii.

Mamy powiadczon z tych czasów wiadomo, e jeszcze przed
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najazdem czeskim krajowcy sami wywoali zamieszki i kraj pusto-

szyli. Narocznicy nie mogli si przenie w inn stron kraju, je-

eli ich w jednej stronie przeladowano; wraca do ojczyzny^

to niewykonalne, a zreszt niejedna osada niewolna liczya ju dwa
i trzy pokolenia swego istnienia. Znaczna wikszo tych ludzi

zya si z ludnoci krajow i niejedna osada polsk ju si sta-

swaa. Ale w braku króla byli oni w Polsce niczem; nie byo dla

inich miejsca, chyba, e sobie je gwatem zdobd. Wic si uciekli

:do gwatu. Po najedzie zewntrznym, czeskim, nastpi zaraz drugi,

wewntrzny najazd naroczników, od tamtego o tyle gorszy, e to

ju nie chwilowy napad. Na bunt niewolników jedyny ratunek

by w przywróceniu królewskiej wadzy i gdyby si zjawi król,

ksi, oni sami zaraz wróciliby do dawniejszych karbów, bo im

nie o wolno chodzio ale o ziemi, o chleb powszedni. Z caej

Polski oni chyba najbardziej wyczekiwali odnowienia pastwowej
wadzy, cho dobrze wiedzieli, e to bdzie kocem ich wolnoci.

Na Mazowszu nie byo buntu niewolników, bo tam Masaw
dziery wadz. Niebawem obwoano go ksiciem. Z nawiedzonej

wojn Wielkopolski uciekaa ludno na Mazowsze, dokd nie si-

gn obcy najazd. Tam by jedyny spokojny kt w Polsce, tote

emigrowano tam tumnie. Wtenczasto Mazowsze stao si najlu-

jdniejsz krain polsk i ju ni na zawsze pozostao, bo cho po

wojnach Polanie wracali do swoich ujazdów, Mazowsze wojn nie-

tknite zachowao ludno ca, podczas gdy Wielkopolska i Ma-
opolska miay dawnego zaludnienia tylko resztki.

Po lewej strony Wisy nie byo za jeszcze koca nieszcz-

ciom. Wród naroczników nie brako pogan, sowiaskich zacho-

dnich pobratymców, którzy paali zaciek nienawici ku chrze-

cijastwu. Ci teraz wywierali sw zemst na znienawidzonych

iPiastowskich dziedzinach; ci wystpili zaczepnie, by z chrzecija-

stwem si rozprawi. Rzucili si wic na nieliczne kocioy i kla-

sztory; Czech bra z nich skarby, a oni za burzyli je i podpa-

lali. Brzetysaw bra ksiy do niewoli, gdy mu który nie chcia

by powolny; ale ci ksiy mordowali. Szczciem grona

lita rewolucya nie ogarna caej Polski, ale tylko nie ca zacho-

j|dni jej cz, blisz Zaodrza i Poabia, gdzie jeców z Poa-
fcian osadzano, cz Wielkopolski i lzka. Wród Wilan i La-

|chów nie byo rewolucyi pogaskiej ; widocznie nie byo tu po-

! 8
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gaskich narokowych osad, nie osiedlano tam wówczas jecó^c

z Poabia ani z Prus. Klasztor witokrzyski, na ysej Górze w San i

domierskiej ziemi, przetrwa t burz nieuszkodzony. Z biskupstwie

polskich tylko krakowskie utrzymao si w tej powodzi klsk. Tc

wskazówka wana, bo wszystkie inne biskupstwa przepady i trzebi

je byo na nowo zakada. W wielkopolskicli katedrach nie byci

przy czem odprawia naboestwa, nie byo nawet suby, która b}-

gruzy uprztna. Sterczay ruiny. Znikny benedyktyskie kla-

sztory i w Wielkopolsce i na lzku; opustosza trzemeszneski

klasztor w. Wojciecha i dopiero póniej mia si zaludni na nowe

zakonnikami. Pozostali jednak benedyktyni w Tycu pod samyin

Krakowem.

Od zaprowadzenia chrzecijastwa mijao dopiero zaledwie

siedmdziesit lat, a jednak utrwalio si ono tak, e pogaskie ha-

sa nie znalazy zwolenników pomidzy rodowit polsk ludnoci;

inaczej byaby rewolucya pogaska rozszerzya si na ca Polsk,

a do tego nie przyszo.

KAZIMIERZ ODNOWICIEL. 1038-1058 r.

Upadek Piastowskiej dynastyi by zarazem upadkiem pastw^a

polskiego. Chybaby Masaw i nastpcy jego zdoali rozszerza co-

raz bardziej swe panowanie i na nowo zjednoczy polskie ziemie

Jeeliby im si udao zaoy now dynasty, czekaaby tych wad-

ców na nowo caa ta polityczna robota, któr Piastowie mieli JU2

zrobion, a tem trudniejsza, e Mazowsze wysunite byo na wschód

podczas gdy Piastowie opierali si na zachodnich ziemiach Wiel-

kopolski, a- z ziemiami nadodrzaskiemi i nawet zaodrzaskiemi

mieli wyrobione ju stosunki. Czem dalej na wschód przenosib]?!

si rodek polskiego pastwa, tem gorzej dla nas, tem lepiej b)|

oby dla Niemiec, tem szerszy pas ziemi staby si upem nid

mieckim od zachodu. Tote powrót Piastów byby szczciem ni
tylko dla Polski, ale dla Sowiaszczyzny wogóle. Ale z caej Pia»

stowskiej rodziny, niedawno tak rozrodzonej, y ju tylko jede|

mczyzna, Kazimierz, oddany do zakonu. i

Popar piastowsk spraw sam cesarz Konrad II., bo w tyil

wypadku interes niemiecki godzi si z polskim. Wzajemne wspó^

ubieganie si o pierwszestwo dwóch dynastyi, Piastów i Prz
mylidów, byo na rk Niemcom; ciga ich rywalizacya najl
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i

psz bya rkojmi, e nigdy caa Sowiaszczyzna zaciodnia nie

i rzuci si na Niemcy. Ciodzio o to, eby nie dopuci adnej

[ z nich do znaczniejszej potgi i gdy jedna z nich si wzmoe,

uy drugiej przeciwko niej. Ile to razy przydaH si Przemylidzi

na Piastów! Teraz czeski ksi urós w potg gron i zacho-

dzia obawa, e wyrwie Czechy z pod niemieckiej zwierzchnoci.

i
Zwycizki pochód Brzetysawa zaniepokoi do najwyszego stopnia

Konrada II. bawicego we Woszech; uwaa to — a susznie —
za spraw tak pierwszorzdn dla Niemiec, e natychmiast rzuci

woskie sprawy, eby pospiesznie wraca. Dnia 11 sierpnia by
jeszcze we woskim miecie Brescyi, a ju we wrzeniu by w Niem-

czech. Na jego poparcie móg Kazimierz liczy na pewno, bo teraz

Piast by potrzebny, eby przez niego nie da ró Czechom.

Brzetysaw wiedzia o tem wszystkiem. Tote zada od króla

Stefana wgierskiego, eby mu Kazimierza wydano, oczywicie po

to, eby mu ówczesnym zwyczajem wyupi oczy i tak raz na za-

wsze Piastów si pozby. Grozi Wgrom wojn. Stefan nie wy-

da wprawdzie Kazimierza, ale z obawy, eby polski królewicz nie

wydar si do Polski, wizi go, eby si nie narazi Brzetysa-

wowi. Król Stefan umar jednak 15 sierpnia 1038, a zanim ustali

si na tronie nastpca jego Piotr Wenecyanin, udao si Kazimie-

rzowi zbiedz z Wgier do Niemiec, prawdopodobnie przez mar-

chie Austryack lub Korutask do Bawaryi, a std w okolice

nadreskie, dokd te wanie zamierza Konrad II.

Dosta Kazimierz hufiec 500 zbrojnych na polsk wypraw,

oczywicie pod warunkiem, e hod zoy i uzna zaleno od

Niemiec. Nie byo na to rady w tym stanie spraw; nie pora bya
na namysy. Kazimierz musia si sta dla Polski nowym Mie-

szkiem I. Jeszcze z kocem tego samego 1038 roku stan na

polskiej granicy, a ludno chrzecijaska i wszyscy zwolennicy

spokoju i porzdku garnli si do niego. Buntownicze tumy,

zrobiwszy swoje, t. j. zamieszanie i ruin wszystkiego, niezdolne

byy do jakiejkolwiek potem organizacyi i gdy mina chwila

szau, niezdolne nawet do stawienia naleytego oporu. Wikszo
naroczników bya zreszt rada, e wróci wfadza ksica, zape-

wniajca im bezpieczne utrzymanie. Nie syszymy o adnej bitwie

2 poganami; dowiadujemy si tylko, e ludno wychodzia na-

przeciw Kazimierza, witajc go pieni: „A witaje, witaj, miy
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gospodynie!" Rozprószona druyna wojenna Piastowska skupia"

si na nowo, majc prawowitego wadc. Aeby mie sojusznika,

postanowi Kazimierz nawiza przyjazne stosunki z Rurykowi-

czami. Nie upominajc si tedy o Grody Czerwieskie, zgadzajc

si na pozostawienie ich Wielkiemu Ksistwu Kijowskiemu, wy-

prawi poselstwo do Jarosawa, proszc o rk jego siostry Do-

bronegi, a córki Wodzimierza I. Maestwo zawarto ju z po-

cztkiem 1039 roku, a zarazem przymierze, którego Jarosaw wie-

cznie dociowa.

Ale nie mia Kazimierz zamiaru darowa Przemylidom

lzka. Zaraz na pocztku panowania wysa do Rzymu skarg

na Brzetysawa i biskupa praskiego o rabunek kocioów i relikwij.

Z pocztku zanosio si na surow kar, mówiono nawet o kltwie

p

ale posowie czescy przekupili trybuna tak, e podano papieowi

do zatwierdzenia wyrok nader lekki : eby ksi czeski i jego bi-

skup wystawili za pokut klasztor. Byo to za panowania Bene-

dykta IX., który rzdzi nieudolnie i pozwala zajmowa w Rzymie

rozmaite wielkie i wpywowe godnoci kocielne niegodnym oso-

bom. Przekupstwo zaczo grasowa w Rzymie, a nawet frymar-

czono posadami duchownymi. Brzetysaw mia za peny skarbiec,

dziki upom, zabranym w Polsce.

UTRATA GODNOCI KRÓLEWSKIEJ.

Nowy król niemiecki, Henryk III., postanowi dokona za-

miaru swego poprzednika: eby powstrzyma rozwój potgi Prze-

mylidów, upokorzy ich i zmieni na nowo w lenników, pozba-

wionych samodzielnoci. Kazimierz wyskiwa to usposobienie

Henryka III. Król niemiecki zada od Brzetysawa, eby zwróci^

Kazimierzowi zdobycze, t. j. zabrane skarby, jeców i lzk. Ksi,
czeski odmówi oczywicie, zacza si wic wojna r. 1039. Z po-

cztku Czesi byli gór, ale w r. 1041 ponieli stanowcz klsk,

przez zdrad niesfornych naczelników rodów. Gdy Brzetysaw

w padzierniku 1041 r. stawi si przed Henrykiem w Ratyzbonie

boso, wypaci zaleg danin z Czech w iloci 1500 grzywien,

a nadto 4.000 grzywien kontrybucyi; gdy przysig, e bdzie

Henrykowi posusznym hodownikiem — skoczya si sprawa

polska, nie byo ju mowy ani o zwrocie szkody, ani o lzku.

Popierali królowie niemieccy Piasta, póki sami tego potrzebowali,
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ale obojtnem byo dla nich, kto na Slzku wada. Z kótni dwóch,

korzysta trzeci; teraz i przemylida i Piast byli jednako hodo-

wnikami Niemiec. Polska bya wyniszczona najazdem czeskim;

teraz najazd niemiecki tak zniszczy Czechy, e nastpnego roku

wybuchn gód i trzecia cz ludnoci wymara. Na dugie lata

•nie mogo si stawi Niemcom ani jedno, ani drugie sowiaskie

pastwo. O koronacyi nie móg Kazimierz anj myle; pozosta

ksiciem, jak niegdy Mieszko I., Henryk III. upomina si o swe

zwierzchnicze prawa. Kazimierz zoy hod poprzednikowi jego,

Konradowi II., zapewne jeszcze w Niemczech, nim dosta owych

500 zbrojnych. Wedug prawa lennego mia stawi si przed no-

wym królem i na nowo hod skada. Nie uczyni tego i dopiero

w roku 1042 na Boe Narodzenie wyprawi do Henryka posel-

stwo, ale nie z hodem, tylko z propozycy, eby Henryk poj
w maestwo jedn z ruskich ksiniczek; posowie ruscy jechali

z polskimi. Król odmówi maestwa posom ruskim, a polskich

nawet nie przyj, co oznaczao, e zrywa przyjazne stosunki z Ka-

zimierzem. Natychmiast te wyprawi ksi polski drugie posel-

stwo, które stawio si w Goslarze ju na pocztku lutego 1043

roku. Posowie zoyli hod imieniem Kazimierza, a nadto przy-

sig osobn na to, e on sam zajty sprawami swego pastwa,

nie móg si stawi osobibie ani w grudniu, ani teraz nie moe.
Monarcha polski zrzek si wic ju godnoci królewskiej. Ka
zimierz stawi si osobicie przed Henrykiem III. w czerwcu 1046

roku, wraz Brzetysawem i Ziemomysem pomorskim, z którymi

mia jakie zatargi. Król niemiecki rozsdza te spory, jako ich

zwierzchnik i godzi powanionych trzech wadców sowiaskich.

O co chodzio w sporze pomorskim, nie wiemy; wiemy jednak,

e Ziemomys wystpowa wrogo przeciw Kazimierzowi, popierajc

Masawa.

WOJNA Z MASAWEM.
Odzyska by Kazimierz bez trudnoci ziemi Polan, Kuja-

wian, czycan, Wilan i Lachów, ale nie odzyska od razu Ma-
zowsza, bo tu rzdzi Masaw a mia swoj druyn wojenn. Nie

podda si dobrowolnie powracajcemu Kazimierzowi, ani go te
Mazowszanie do tego nie parli. Mazowsze, dopiero przez ojca Ka-
zimierzowego przyczone do Piastowskiego pastwa, wcale si
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jeszcze z Piastami nie zyo, a Masaw utrzymywa przymierze

z Pomorzem przeciw Kazimierzowi. Utraciwszy lzk, nie mogc i

myle o odzyskaniu Czerwieskici Grodów, pragn Kazimierz

'

tem bardziej odzyska Mazowsze i osign to z pomoc rusk.

W r. 1041 wyprawi si tu Jarosaw na odziach, skandynawskim

obyczajem Waregów, zapewne rzek Bugiem od Grodów Czer-

wieskich pync, a wpadajc do Wisy. Losy wyprawy nie

znane, ale Masaw utrzyma si jeszcze sze lat. Kazimierz naje-

cha Pomorze, sprzymierzone z Masawem. W jednej z wypraw
pomorskich bra udzia ksi wgierski, Bela, wygnaniec, bawicy
na polskim dworze i zabi jakiego ksicia pomorskiego, za co

Kazimierz da mu sw siostr za on. W r. 1046 pogodzi si

przed sdem króla niemieckiego z gównym pomorskim ksiciem,

Ziemomysem i mniema susznie, e teraz atwiej ju bdzie da
rad Masawowi, pozbawionemu przymierza. Nastpia walna wy-

prawa w r. 1047. Masaw z ludnego i zagospodarowanego Ma-
zowsza, na którem nie byo rewolucyi, wystawi 30 hufców zbroj-

nych; Kazimierz z wyludnionej reszty Polski móg ledwie trzy

hufce przyprowadzi, tak, e wojn prowadzi gównie posikami

Jarosawa. Niespodzianie dowiedziano si, e Ziemomys pomorski

zrywa zgod i cignie na pomoc Masawowi; stoczono przeto waln
bitw, zanim nadeszli Pomorzanie. Wród morderczej walki poleg

Masaw; Kazimierz i Jarosaw odnieli wietne zwycistwo. Zaraz

po bitwie ruszy ksi polski przeciw nadchodzcemu wojsku

pomorskiemu; mia ledwie pó puku, podczas gdy Ziemomys
wiód cztery ; zwyciy jednak, zapewne take z pomoc Waregów

Jarosawa. Kazimierz posun si na Pomorze i cz tego kraju

przyczy na nowo do Piastowskiego pastwa. Wzmogy si te-

raz siy ksicia polskiego; wszak Mazowsze byo ludne i za-

mone, warte pod tym wzgldem wówczas wicej od caej reszty

pastwa.

ODZYSKANIE LZKA. - WZNOWIENIE ORGANIZACYI KOCIELNEJ.

Tote wkrótce zacz Kazimierz mielej wystpowa na ze-

wntrz. Wyprawi si w r. 1050 z wojskiem na lzk i odzyska

t ziemi. Tego samego zaraz roku wznowi kiskupstwo wroca-

wskie i kaza w tem miecie wznie swym kosztem modrze-
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wiow katedr na odrzaskim ostrowie; w nastpnym roku wy-

wicono ju nowego biskupa, Hieronima,

Kilka lat pokoju, które teraz nastay, powici Kazimierz

przedewszystkiem wznowieniu organizacyi polskiego Kocioa. Me-

tropolia gnienieska przestaa istnie przez rewolucy, a nieatwo

byo teraz, w czasach upadku, wznowi osobn prowincy ko-

cieln polsk. Podniosy si na nowo uroszczenia magdeburskie

I
do zwierzchnictwa nad polskimi biskupami; szo to w parze z po-

I

lityczn zalenoci Polski od Niemiec. Gdy rewolucya zmiota

I

gnieniesk katedr, zaraz si arcybiskup magdeburski postara

w Rzymie o odnowienie dawnego zwierzchnictwa kocielnego

nad Sowiaszczyzn i otrzyma na to dokument na pimie. Na-

próno czyni Kazimierz starania o wskrzeszenie arcybiskupstwa

;

nie móg tego osign, ani nawet przez swego wuja Hermana,

arcybiskupa koloskiego. Sprawa ta przecigna si poza pano-

wanie Kazimierza, a do jego nastpcy, a potem jeszcze arcybi-

skupi magdeburscy chcieli by zwierzchnikami biskupów polskich.

Jeszcze w kilkadziesit lat potem, w r. 1133 woano o to z Ma-
gdeburga. Aeby zaznaczy w jakikolwiek sposób samoistno
polskiego Kocioa, przyj tedy tytu arcybiskupi biskup krako-

wski Aron, wywicony u Hermana w Kolonii.

By pokój, bo król niemiecki nie móg wyruszy na Polsk,

zajty gdzieindziej. Przygotowywa Henryk III. wypraw ju je-

sieni 1050 roku, zaraz po odebraniu lzka, ale zoony chorob
da si uagodzi, gdy sam Kazimierz pojecha do niego w listo-

padzie do Goslaru i obieca spraw zda na jego sd. Zyska
przez to na czasie, a tymczasem wypado Henrykowi prowadzi
dusz wojn na Wgrzech. Kazimierz dostarczy mu posikowego
hufca, jak to byo hodownika obowizkiem, eby mu niczego

nie mona byo zarzuci; w bitwie nad rzek Repcze zawdzicza
nawet Henryk III. Polakom ocalenie wojska i wasnej osoby. Gdy
ksi bawarski podniós przeciw królowi bunt, Kazimierz pozosta

wierny Henrykowi, aeby go sobie zjedna. Nie spieszy si Henryk
z wyrokiem w sprawie lzkiej, bo przewlekanie tej sprawy trzy-

mao polskiego ksicia w niepewnoci, a wic i w zalenoci,

w obawie wojny z Niemcami, na któr sabe, wyludnione, zuboae
pastwo nie mogoby si odway. Gdyby Henryk III., wadca
bardzo potny, kaza lzk zwróci Brzetysawowi, byby Kazimierz
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i

musia usucha. Wyprawa z r. 1050 bya próbowaniem szczcia;

udao si, bo napad by niespodziany, a chwila mdrze obranej

i okohcznoci dobrze rozwaone; ale przez cztery nastpne latii

trzeba te byo by przygotowanym na oddanie lzka Przemy-i

lidom. Roztropn polityk odwróci ksi to niebezpieczestwd

i gdy nareszcie w maju 1054 roku wyda Henryk III. wyroki

w Kwedlinburgu, przyzna lzk w zasadzie Przemylidom, ebyi

nie cofa poprzedniego orzeczenia, ale zostawi go w rku Piasta,

zastrzegajc tylko, eby paci czeskiemu ksiciu 500 grzywien

srebra i 30 grzywien zota daniny ze lzka. Bya to wygrana
polityczna; skoro tylko na grodach lzkich byy polskie zaogi,

mniejsza na razie o danin, która i tak nie potrwa dugo, jeeli

pastwo piastowskie na nowo si wzmoe.
Ostatnim czynem Kazimierza byy ponowne zabiegi w sprawie

kocioa polskiego. Gdy papie wysa w r. 1057 swego delegata,

t. j. penomocnika do Niemiec, dla uporzdkowania spraw tam-

tejszych, wyprawi te Kazimierz jednego z polskich biskupów,

eby si z legatem zobaczy. Biskup ten by obecny na zjedzie

zwoanym przez legata do miasta Pohlde i zdoa przedstawiciela

stolicy apostolskiej przekona o susznoci polskich da. Legat

ten, Hildebrand, niedugo potem sam zosta papierzem i panowa
sawnie pod imieniem Grzegorza VII; naley do najlepszych, naj-

mdrszych papiey. Stanwszy na czele kocioa, wznowi Grze-

gorz VII. metropoli gnieniesk. Tego ju jednak Kazimierz nie

doy; zmar 28 listopada 1058 r., liczc lat zaledwie 42.

Historya daa mu przydomek ,; Odnowiciela"; tak go ju
nazywa najstarsza polska kronika. Naley mu si to susznie; on

odnowi pastwo polskie, odnowi koció polski, odnowi cywili-

zacy w Polsce. Godzien sta obok Mieszka I.

c^c^c^c^c^c^c^c.^c^^t^c.^c^c^c^^cJSfc^,
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Walka spoeczestwa o wpyw
na rzdy pastwem.
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ROZDZIA I.

ZAMANIE JEDYNOWADZTWA.

IMMUNIT.

Bez Piastów bylibymy wyplenieni, jak polabscy nasi pobra-

tymcy. Ale to dobrodziejstwo dziejowe nie obeszo si bez

uycia nieraz przemocy wobec spoeczestwa. elazn rk
osigna dynastya zwierzchno nad wszystkiemi plemionami

Polski i panowaa te samowadnie tak, e wobec ksicia czy te
króla nikt nie mia adnych praw. Na Zachodzie przeamano ju
dawniej ksic wszechwadz. Daleko, bardzo daleko byo jeszcze

do tego, eby jakie prawo okrelao prawa ludnoci wobec tronu.

Ograniczanie tej wadzy odbywao si bardzo powoli i z wiel-

kiemi trudnociami; o kade, choby najmniejsze prawo, trzeba

byo dobija si z osobna w najrozmaitsze sposoby. Na czele tej

walki o prawo stan wszdzie Koció katolicki, sam pierwszy

dc do wydobycia si z pod wieckiej wadzy pastwowej.

Koció nie chcia zna adnego innego prawa, jak tylko swoje

wasne kocielne, czyli kanoniczne i chcia, eby tylko to prawo

stosowano do duchowiestwa i jego majtnoci. Wyjcie z pod

nieograniczonej wadzy królewskiej zwao si immunltem (od a-
ciskiego wyrazu „immunitas"). Duchowiestwo pocigao za

sob wieckich, a w kocu wszystkie stany poczyy si do
walki o prawo. Z aski tronu mona byo mie wiele, ale prawa

nie miao si nigdy do niczego, póki si nie osigno immu-
nitu i nie otrzymao od panujcego na swe prawa dokumentu,

zwanego przywilejem. Z razu tylko biskupi wiedzieli jasno i do-
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kadnie, czego chc, majc gotowe, wyrobione ju za granic

prawo kanoniczne, na którem si opierali.

Wan w dziejach spoecznego rozwoju Polski jest data:

rok 1057. Pierwsze to wiadome nam wywicenia Polaka na ksi-

dza (nie liczc królewicza Kazimierza). Kapanem tym by Sua,

wywicony w Krakowie i tame w cztery lata póniej biskupem

ustanowiony po mierci arcybiskupa Aarona w r. 1061. Odkd
mielimy biskupów rodaków, poczyna si polityczne ycie w spo-

eczestwie, a pocztkiem tego ruchu denie Kocioa polskiego

do immunitu.

Koció by zawisy w zupenoci od monarchy,, bo z po-

cztku nie mia wasnego majtku, utrzymywany tylko przez sa-

mych Piastów bezporednio, którzy odstpowali biskupom dzie-

sicin, t. j. dziesit cz pastwowych danin, nagromadzonych

po grodach. Daniny te, wówczas jeszcze skadane wycznie w na-

turze, nie wielk dla Kocioa miay warto, a wystarcza nie

mogy. Duchowiestwo byo na ksicym chlebie, podobnie jak

druyna wojenna, ale te i na ksicej asce. W krajach dawniej,

ni Polska, nawróconych, posiada ju Koció wasne dobra ziem-

skie, w których zaprowadza gospodarstwo rolnicze. I nasi biskupi

musieli te do tego dy, boby inaczej nie zdoali wypeni na-

leycie swego zadania. Koció mia wydatki wielkie, bo naleao

cay kraj zapeni kocioami i parafiami, których prawie jeszcze

nie byo; wszak trzeba byo oy na utrzymanie modziey spo-

sobicej si do stanu duchownego, budowa szkoy i zakady do-

broczynne! Wedle ówczesnego za zwyczajowego prawa polskiego

posiadanie majtków ziemskich przez Koció byo niemoebne.

Chcc kupi ziemi, trzeba j byo odkupywa od wszystkich

stryjców rodowych; jeeli cho jeden na sprzeda nie przysta,

móg kupno uniewani. Nie byo zreszt ani ziemi na sprzeda,

ani te Koció nie miaby za co kupowa. Mona byo myle
tylko o darowinie, ale i do tego trzeba byo zezwolenia caego

rodu, a nieatwo byo o taki wypadek, eby wród wszystkich

stryjców nie znalaz si ani jeden skpy. Chociaby jednak nast-

pia darowizna, bya znowu nowa trudno, gdy w razie bezpo-

tomnej mierci waciciela reb, wedug polskiego prawa, wraca

do rodu, po mierci wic kadego biskupa lub opata mieliby po-

tomkowie fundatora prawo zagarn majtek kocielny. Trzebaby
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tedy darowizn odnawia cigle, cigle na nowo o ni doprasza,

nie majc nigdy pewnoci, czy syn nie odbierze tego, co da ojciec.

Prawo polskie nie znao cakiem posiadania wieczystego przez in-

stytucye, fundacye; nie znao dla tej przyczyny, e byo ono star-

sze od chrzecijastwa w Polsce, powstao jeszcze kiedy nie byo
w kraju adnyci instytucyj, jak n. p. biskupstw Inb klasztorów.

i

Trzeba byo koniecznie wyjcia Kocioa i jego spraw z pod prawa

I

polskiego. Na Zachodzie dokonao si to przewanie przez uzna-

nie testamentu, t j. rozporzdzenia ostatniej woli. Testament jest

zwyczajem prawa staro rzymskiego; przyj go Koció do swego

prawa kanonicznego i wywalczy mu znaczenie wród nowyci

narodów. Polskie prawo nie znao cakiem testamentu; dopiero

duchowiestwo nauczyo tego naszych przodków. Sprawa o za-

I

pisy testamentowe na rzecz Kocioa zaczyna si u nas ju w XI.

wieku. Posiadanie za dóbr ziemskich przez Koció czyo si

z uszczupleniem wadzy monarszej, bo byo zasad prawa kano-

nicznego, e dobra takie maj by uwolnione od wszelkich danin

i od sdownictwa ksicego, czy królewskiego, bo to jest im-

munit.

SENIORAT.

Wadza królewska bya w ówczesnej Polsce tem potniejsza,

e król panowa sam jeden bezporednio na ziemiach ludów pol-

skich. Byo to czem wyjtkowem w owych czasach, bo zazwy-

czaj dzieliy si pastwa na ksistwa, nad któremi panoway juto

osobne dynastye, juto krewni najwyszego naczelnika pastwa,,

który, jeeli nie by koronowany na króla, to zwa si Wielkim

ksiciem. Niemieckie królestwo dzielio si na sze ksistw: ba-

warskie, saskie, dwa frankoskie i dwa lotaryskie, a nadto byy
na pograniczach osobne marchie. Ksita i margrabiowie byli

hodownikami, czyli lennikami królewskimi; dyli oni do tego,

eby król nie by niczem wicej, jak tylko pierwszym midzy
nimi, król za pragn ich zamieni na swych urzdników. Na
Rusi za i w Czechach utworzono dzielnice celem wyposaenia
braci panujcego ksicia. Byo to wszdzie donios spraw poli-

tyczn i wizao si cile ze spraw nastpstwa tronu. W Cze-

chach i na Rusi próbowano to zaatwi w ten sposób, e zwierz-

chno nad caem pastwem i wszystkimi ksitami przyznano
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najstarszemu wiekiem czonkowi rodu, co si zowie z aciska: j

seniorat. Senior Rusi by Wielkim ksiciem w Kijowie, a bracia'

jego i krewni panowali pod jego zwierzchnictwem na swych dziel-

nicach. Na wielkiej obszernej Rusi byo od Wielkiego Nowogrodu

do Kijowa dosy miejsca na dzielnice. Ksita ci nie mieli pro-

wadzi polityki na wasn rk, ani wojny wypowiada, ani za-

wiera pokoju; to miao nalee tylko do Wielkiego ksicia Ki-

jowskiego, a tamci winni mu byli wierno i ulego, jako jego

lennicy. W rzeczywistoci jednak tak nie byo i Ru rozdrobnia

si wkrótce na liczne pastewka, z ksitami niesfornymi, któ-

lych gównem zajciem byo napada na siebie wzajemnie. Prze-

mylidzi zapanowawszy dopieroco nad caemi Czechami i Mo-

rawami, sami dla siebie zaczli tworzy nowe ksistwa dzielni-

cowe. Ksi Brzetysaw zaprowadzi seniorat, wyznaczajc na Mo-
rawach trzy dzielnice ksice: ksistwo berneskie, znojemskie

i oomunieckie. Wicej ksistw nigdy nie byo i szczciem, bo

niewielkie Czechy byyby w rozdrobnieniu straciy wszelkie zna-

czenie polityczne.

BOLESAW MIAY, 1058-1080 r.

Wród takich stosunków i okolicznoci wstpi w roku 1058

na tron piastowski po Kazimierzu Odnowicielu najstarszy jego

syn, Bolesaw II., zwany Szczodrym, a take miaym, majc lat 1Q.

Modszy o rok brat Wadysaw, drugiem imieniem nazwany Herman

na cze swego ciotecznego dziadka w Kolonii, nie dosta na razie

adnej dzielnicy. Trzeci z kolei, Mieszko, mia przy mierci ojca

lat 13 i y potem tylko jeszcze lat siedm. Najmodszy Otto zmar
maem dzieciciem. Wadysaw Herman nie mia przyjani dla^

panujcego brata. Nie wszczyna buntów, bo starszy Bolesaw*

elazn mia rk, ale umia mu szkodzi po cichu i zdaje si,!

e w drugiej poowie rzdów Bolesawa wymóg dla siebie dziel-.]

nic na Mazowszu.
\

WYPRAWY CZESKA I WGIERSKA.
\

Pokazao si zaraz w Czechach, e Seniorat nie chroni kraju

;

od wani ksit i domowych wojen. Brzetysaw mia piciu synów

Najstarszy Spytygniew zosta seniorem w Pradze, trzech dostao

"^orawskie dzielnice, ale dla najmodszego, Jarosawa, nie chciano
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ju tworzy jeszcze jednej dzielnicy i przeznaczono go do stanu

duchownego. Niezadowolony z tego mody ksi zbieg na dwór

piastowski, pewny e tu skorzystaj chtnie ze sposobnoci, eby
z kótni Przemylidów wydoby korzy dla siebie. Skorzysta

rzeczywicie Bolesaw miay z tego pozoru, uj si za Jarosa-

wem i ruszy na Czechy w r. 1061. Wojna ta nie pochodzia

jednak z samej tylko niechci jednej sowiaskiej dynastyi do

drugiej, z rywalizacyi prostej o wiksze znaczenie i powikszenie

posiadoci. Przeciwiestwo Piastów i Przemylidów miao gbsze
polityczne znaczenie i byo starciem si dwojakiej sowiaskiej

polityki wzgldem Niemiec. Piastowski ród ulega królom nie-

mieckim tylko wtenczas, gdy zmuszaa do tego jaka przykra osta-

teczno, gdy ju nie byo innej rady, ale zawsze o tem mylc,
eby doj do zupenej niezawisoci. Trzech Piastów nosio ju
królewsk koron, z Przemylidów za nikt jeszcze. Kazimierz

Odnowiciel uzna si Niemiec hodownikiem, gdy nie mia ani

jednego onierza, a za hod dosta 500 zbrojnych i kosztem hodu
wznawia upade piastowskie pastwo. Obecnie pragn nastpca

jego zrzuci z Polski t zaleno i dy do wznowienia królewskiej

godnoci. Postanowi sobie, e skoro tylko wzmog si siy polskie,

stanie miao przeciw Niemcom, gotów do walki, byle tylko Polsce

zapewni stanowisko równe innym samodzielnym pastwom chrze-

cijaskim. Nie da si Niemcom, nie ulega im, to byo hasem
piastowskiej polityki. Przemylidzi prowadzili ju polityk odmienn.

Zasad ich stao si, eby niczem królów niemieckich nie drani,

ale owszem ulegoci ich pozyska i zapewni sobie bezpieczne

posiadanie Czech. Nie byo to jednak koniecznoci. Przemylidzi

mogli byli oprze swe bezpieczestwo na wojujcej z Niemcami

Polsce, mogli byli zczy si przeciw Niemcom z Piastami. Wszak
Piastowie nie dyli do zagarnicia Czech pod swe panowanie,

chodzio im tylko o to, eby zmusi Przemylidów do popierania

wspólnej polityki sowiaskiej, eby panujcy w Pradze ksi
nie czy si z Niemcami wtenczas, gdy Polska z nimi walczy.

Przemylidzi widocznie nie rozumieli, o co chodzi i woleli by
królów niemieckich hodownikami, ni Piastów sojusznikami. Wszcz
t wojn Bolesaw miay, aeby rozbi sojusz Czech z Niemcami,

aeby mie w Pradze ksicia osadzonego polskiemi siami, za-

lenego od siebie. Chodzio te przytem o danin pacon ze
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lzka. Wyprawa jednak nie udaa si. Bolesaw przekroczy rzek

Opp, (poboczna Odry, nad ni miasto Opawa) i zabra si do

oblegania granicznego grodu Hradca; poniós tam klsk i omal

nie dosta si do niewoli. Zaraz na pocztku wojny umar Spy-

tygniew, a seniorem zosta drugi z braci, Wratysaw II., który

tej wojny sobie nie yczy i sam poda do do zgody. Owdo-
wiawszy, oeni si z kocem roku 1062 ze siostr Bolesawa,

Switosaw, zwan w Czechach Swataw. Danina lzka skoczya
si, a Jarosaw pogodzi si z duchown szat i zosta biskupem

praskim. W owym penym nadzieji roku 1062 mogo si zdawa,
e zaprzyjanieni i spowinowaceni Piast z Przemylid pchna^

na nowe tory sprawy zachodniej Sowiaszczyzny i utworz wreszcie

wa ochronny przeciw niemieckiemu naporowi. Niestety, Wratysaw
inaczej si potem namyli i gdy przyszo do walki z Niemcami,

walczy po ich stronie przeciwko Polsce.

Równie na krakowskim dworze szukali pomocy ksita
wgierscy, te o tron powanieni. Bolesaw wyprawi si na Wgry
i osadzi na tronie swego kandydata Bel, którego kaza koronowa.
Sam ksiciem tylko bdc, królów strca i osadza. Po mierci

Beli powtórnie rozporzdzi wgiersk koron. Pamita przytem

o polskim interesie: odebra Madziarom cz dawnej zdobyczy

Bolesawa W., a mianowicie pónocn Sowaczyzn nad górnym
biegiem rzeki Wagi, na poudniu Tatr.

SCHYZAIA I BIZANTYNIZM.

Podobnie wmiesza si Bolesaw miay czynnie w sprawy

ruskie i przy tej sposobnoci odzyska na nowo Grody Czerwieskie.

Stosunki na Rusi tak s tymczasem byy zmieniy, mianowicie
^;

stosunki kocielne, e cigle powtarzajce si walki o grody czer-

wieskie nabray wobec tych zmian wielkiego znaczenia. Nie cho-
"

dzio tu ju tylko o granic dwóch ssiednich pastw ale o spraw\

pierwszorzdnej doniosoci dla dziejów Europejskich.

Ru naleaa do patryarchatu' carogrodzkiego. (Bizancyum,

czyli Konstantynopol, po sowiasku Carogród, bo tam mieszka
|

cesarz, czyli car, wschodniego cesarstwa rzymskiego, zwanego i

potem bizantyskiem, a take greckiem). Wschodnie cesarstwo

istniao bez przerwy od staroytnych czasów. Starsza tam o wiele

bya cywilizacya, ni wród nowych narodów europejskich, n. p.
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we Francyi lub w Niemczech, a przedewszystkieui wicej byo
bogactw, ogady i nauki. Zachodnia Europa bya nieokrzesana

jeszcze, gdy w bizantyskiem pastwie szczycono si wielkim za-

sobem cywilizacyi. A jednak zachodnia Europa nietylko zrównaa

si z t cywilizacy, ale j nawet o bardzo wiele przewyszya!

Stao si to tu przez dobroczynny wpyw kocioa, a tam z jego

winy. U chrzecijan bowiem koció kroczy na czele cywilizacyi.

Gdy on spenia dobrze swe obowizki, zakwitaj wszystkie ludzkie

sprawy; gdy duchowiestwo si zaniedba, odczuje si to wczeniej

czy póniej we wszelkich stosunkach. A sia kocioa pynie od

jego Gowy, od rzymskiego papiea.

Ju w roku 867, za czasów w. Cyryla i Metodego, zerwa

z Rzymem patryarcha carogrodzki Focyusz i popad przez to

w schyzm, t. j. odszczepiestwo od jedynego powszechnego t. j.

katolickiego Kocioa, którego widom gow s nastpcy witego
Piotra, biskupi rzymscy, papiee, ale wtenczas skoczyo si

to zoeniem patryarchy z godnoci. Bya jednak w Bizancyum

niech do papiestwa, a podsycali j cesarze bizantyscy, którym

nie podobao si, e papiee nie tylko nie pozwalali monarchom
miesza si w sprawy religijne, ale sami zaczli w to wglda,
czy monarchowie rzdz po chrzecijasku. Cesarze wschodni za
nie tylko kocioem rzdzi chcieli, ale nawet wtrcali si czsto

w sprawy dogmatów, t. j. zasad wiary chrzecijaskiej i chcieli

rozstrzyga o tem, w co ich poddani maj wierzy, a w co nie.

Umylnie wic dopuszczali do wyszych godnoci tylko takich

duchownych, którzy si odznaczali niechci do Rzymu. Rozkazów

papieskich nie wykonywano w ich cesarstwie. Doszo wreszcie

do tego, e wschodnie duchowiestwo nie chciao przyj adnej

nowoci w urzdzeniach i administracyi kocielnej, lub w formach

zewntrznych naboestwa t. j. w obrzdku. Owiadczyli e w spra-

wach kocielnych nic nigdy zmienia nie wolno. Zaprowadzenie

postów w sobot wydawao si im kacerstwem, bo z pocztku

tych postów nie byo. Gniewao ich, e papie tylko biskupom

pozwala udziela bierzmowania, e pocz wprowadza celibat,

t. j. bezenno ksiy nawet wieckich, e kaza uywa przy

mszy witej tylko niekwaszonego chleba. Nie zezwalali te na

adne poprawy w urzdzeniach spraw kocielnych. Rozam po-

wiksza si coraz bardziej, a wreszcie patryarcha Micha Ceru-

9
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larius zarzuci Rzymowi herezy ydowsk (wanie o cileb nie-

kwaszony) i zupenie od jednoci kocielnej si usun, ogosiwszy

si osobnym niejako papieem na wsciodzie. Obok katolickiego

rzymskiego Kocioa na Zaciodzie jest tedy od r. 1054 na Wsciodzie,

Koció schyzmatycki, zwany te greckim lub bizantyskim. Koció
bizantyski przesta si te od tego czasu rozwija, stoi we wszyst-

kiem na tem samem miejscu, jak sta w r. 1054. Od ducliowiestwa

przeszo tam na cae spoeczestwo dziwne przestrzeganie starych

form; co tylko nowe, wstrt tam budzio.

Zupenie inaczej byo na Zachodzie pod opiek rzymskiego

Kocioa, który strzee niezmiennoci dogmatów, artykuów wiary,

ale w rozmaitych urzdzeniach pomocniczych dopuszcza zmian

i stosuje je dla dobra wiernych do czasu, miejsca i okolicznoci,

rozkwitnwszy w rozmaitoci obrzdków. Cywilizacya wyrobiona

pod przewodem Rzymu pozwala kademu korzysta swobodnie

i samodzielnie ze swych wadz umysowych, eby nietylko cudzym

si karmi rozumem, ale naprawd posiada wasny. Taka samo-

dzielno w mylach i czynach zowie si i n d i w i d u a 1 i z m. Uyty
rozumnie jest najlepsz dwigni postpu.

Druga rónica cywilacyi bizantyskiej a rzymskiej, czyli a-

ciskiej, zwanej te zachodni, polega na innem pojmowaniu sto-

sunku spoeczestwa do pastwa i stosunku Kocioa do pastwa.

Cesarze bizantyscy rozstrzygali swym nakazem spory teologiczne.

Odkd patryarchat carogrodzki zerwa z Rzymem, popad w tem

wiksz zaleno od wadzy wieckiej, a doszo do tego, e ce-

sarz mianowa i strca patryarchów wedug wasnego upodobania,

a cae duchowiestwo stao si narzdziem w rku rzdu, zupenie

tak samo, jak wojsko i urzdnicy. Wskutek tego bizantynizmem

zowiemy brak indiwidualizmu, lepe trzymanie si formy i niero-

zumn ulego wadzy.

Polska wesza do kultury zachodniej, a Ru do bizantyskiej.

Na ziemi Grodów Czerwieskich zetkny si obie cywilizacye.

Przez t ziemie miaa kultura wschodnia oddziaywa na Polsk,

a zachodnia na Ru. Walki o posiadanie Grodów Czerwieskich

s pocztkiem starcia si dwóch europejskich kultur. Or polski

sigajc a do Kijowa, niós tam zarazem wpywy zachodnie. Ju
za Bolesawa Wielkiego zaczyna si ta wymiana myli. Walki Pia-

stów z Rurykowiczami, to nie zwyke spory dwóch dynastyj; przez
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nich walczy Rzym z Bizancyum i chodzio o to, jak daleko si-

gnie granica tej i owej kultury. Przeznaczeniem Polski byo i jest

do dzi dnia szerzy kultur zachodni coraz dalej na wschód.

w yPRAWA KIJOWSKA. 1069 r.

Ksi ruski Jarosaw podzieli pastwo midzy piciu sy-

nów, ale byli jeszcze brat stryjeczny i synowiec, którym ju dziel-

nic przyzna nie chciano. Ci podnieli bunt przeciw seniorowi

Izasawowi, a ten zbieg do Polski, liczc tu na poparcie. Bolesaw

i Izasaw byli ciotecznymi brami, gdy Bolesaw rodzi si z Do-

bronegi, rodzonej siostry Jarosawa I. W r. 106Q zdoby te Bo-

lesaw Izasawowi Kijów i sam w tem miecie zabawi dziesi

miesicy.

Majc Kijów w swem rku, móg by Bolesaw miay po-

myle o pozyskaniu Wielkiego ksicia dla Kocioa rzymskiego.

Moe te myla o tem, ale wiemy o nim, e nie odznacza si

roztropnoci i dlatego nic trwaego zdziaa nie zdoa. Mia uspo-

sobienie nieszliwe ; krewki by i gwatowny, a przytem wyniosy
i peen pychy. Aeby pokaza ludowi w Kijowie, e Izasaw pa-

nuje tu tylko z jego ramienia, okazywa rozmylnie lekcewaenie

ruskiemu ksiciu i publicznie go zawstydza. Przy takiem postpo-

waniu trudno liczy na wdziczno, a dobrodziejstwo obmierznie.

Tote zaczto mordowa skrycie onierzy polskich, a podobno Iza-

saw dobrze o tem wiedzia. Wracajc z Kijowa zagarn Bole-

saw Grody Czerwieskie w r. 1070. Umia tedy wyzyska sto-

sunki swe do ociennych ksit. Dwie ziemie przyczy na nowo
do Piastowskiego pastwa. W trzy lata póniej wygnany na nowo
przez braci Izasaw nie uzyska ju u niego pomocy; otrzyma

ja dopiero, gdy sam papie poleci Bolesawowi spraw Izasawa.

TAPIE GRZEGORZ VII.

Papieem by od r. 1073 Hildebrand pod imieniem Grze-

gorza VII., obeznany nieco z polskiemi stosunkami od zjazdu

w Póhlde, na który Kazimierz Odnowiciel wyprawi by polskiego

biskupa. Papie ten by benedyktynem z francuskiego klasztoru

w Klunjaku. W sawnem tem opactwie przebywali przez dugie
czasy najuczesi zakonnicy, obmylajc reform, tj. lepsz organi-

zacy Kocioa. Chodzio im przedewszystkiem o to, eby papie
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by rzeczywistym wadc wszystkiego duciowiestwa katolickiego,

eby Koció wyzwoli od wpywów wadzy wieckiej. Zdarzao

si a nazbyt czsto, e biskupów ani papie nie mianowa, ani

nie wybieray kapituy, tylko monarcha wyznacza, którzy maj by
biskupami w jego kraju. Monarcia wrcza im piercie i pasto-

ra i odbiera przysig. Byo to po prostu odbieraniem hodu od

biskupów i zwao si inwestytur. Czsto biskupi bywali ra-

czej urzdnikami królewskimi, ni pasterzami dyecezyj ; nieraz te

byway nieporozumienia pomidzy biskupami a papieem. Z Klun-

jaku powstaa znaczna ilo nowych klasztorów, rozsianych po ca-

ej zachodniej Europie, a wszyscy ci zakonnicy rónych narodów

dyli do tego, eby klunjackie reformy przeprowadzi. Starali si

o podniesienie stanu nauk, o wysze wyksztacenie duchowiestw a

i o wysz wród niego moralno. Przez cigle wpywy wie-

ckiej wadzy zewiecczy si sam Koció; w samym nawet Rzymie

kupczono dostojestwami duchownemi! Klunijacy uwaali to su-

sznie za witokradztwo, a walk z tym wystpkiem, zwanym s)-

moni, prowadzili jak najgorliwiej. Aeby ksia byli mniej zale-

ni od wieckich wpywów, dali celibatu, tj. bezennoci ksiy
wieckich; przedtem bowiem duchownym, nie bdcym zakonni-

kami, wolno byo eni si nietylko w greckim, ale te w rzym-

skim katolickim Kociele. eby wiecka wadza i polityka nie na-

rzucaa Kocioowi zych biskupów, domagali si zniesienia inwe-

stytury. eby za sam Ojciec w. mniej by krpowany wzgldami
na wieckie interesy monarchów, dyli przedewszystkiem do tego^

eby cesarz nie wpywa na wybór papiea, lecz eby go wybie-

rali sami tylko kardynaowie wedug wasnego uznania; i to osi-

gnli te, poczwszy od r. 1059. Gosili, e papie w niczem ce-

sarzowi podlega nie moe, lecz raczej przeiwnie, sam nad wszyst-

kimi monarchami stoi, pilnujc, eby rzdzili po chrzecijasku,

majc prawo nawet z tronu ich strca wedug wasnego uznania.

Olbrzymia jest potga nauki i cichej, ustawicznej pracy; powoli,

stopniowo, szerzyy si klunijackie zasady w caej Europie, a do-

szy do papieskiego tronu i gdy w kocu zasiad na papieskim

tronie klunijacki mnich, trzs ca Europ, cho sam nie posia-

da druyny wojennej i nigdzie wojska nie wysya. Wielka pra-

wda, wielki pomys, wielka idea, zdobywa sobie umysy ludzkie,

podbija serca i myli tak, e tysice ludzi, od królów do pro-
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staczków, oddaje na jej usugi swe ycie, majtki i wpywy. Tak
wielk ide, jedn z najwikszycli w iistoryi, bya idea wyszoci

wadzy papieskiej nad królewsk, obmylana na to, eby pastwa

chrzecijaskie zmusi do cirzecijaskiej polityki. Nie udaa si

idea Karola Wielkiego o wspópracownictwie dwóch równych

sobie potg, papieskiej i cesarskiej; raz tylko byli Ottonowie,

a zreszt zawsze naduywanie Kocioa przez silniejsz wadz
wieck. Skoro wic nie dao si prowadzi naprzód Europy

w zgodzie z cesarstwem, postanowili benedyktyscy wielcy my-

liciele robi swoje wbrew cesarstwu. I tak powstaa walka pa-

piestwa z cesarstwem, walka Grzegorza VII. z królem niemieckim

i cesarzem Henrykiem IV., zwana walk o inwestytur.

W tej walce stan Bolesaw miay po stronie Grzegorza

\ I I-go, nie dlatego, eby mia by zwolennikiem reform kociel-

nych, lecz eby skorzysta ze sposobnoci do osabienia niemie-

ckiego pastwa i zapewni Polsce zupen niezawiso. Ksi
czeski Wratysaw postpi przeciwnie; popiera Henryka IV. Na-

stay te nowe spory graniczne z Czechami. Cesarz wezwa Bole-

sawa w roku 1071, eby si stawi przed nim i zda si na jego

sd. Odmówi temu wezwaniu ksi polski, a gdy potem Sasi

powstali przeciw Henrykowi IV., posa im posiki. Równoczenie
w roku 1074, wród ponownych zamieszek o tron wgierski, po-

piera Bolesaw papieskiego kandydata do tronu, Gejz II., prze-

ciw niemieckiemu stronnikowi Salomonowi i dostarczy mu sku-

tecznej pomocy.

Powtórnie z Kijowa wygnany Izasaw przyby na dwór
piastowski w r. 1073, ale nie uzyska pomocy. Zdaje si, e Bo-

lesaw miay poda mu warunek, eby porzuci schyzm, eby
by przez papiea uznany chrzecijaskim monarch. Biskup kra-

kowski Stanisaw Szczepanowski bra udzia w polityce; ducho-

wiestwo polskie poczynao wywiera wpyw na sprawy publiczne,

mona si wic domyla, e wpywao w tym kierunku na króla.

Panujcy w Kijowie Wszesaw gotów by do sojuszu z Polsk,

byle król polski nie dawa pomocy Izasawowi. A wanie zanio-

so si na now wojn z czeskim Wratysawem. Nie znamy jej

przebiegu, ale wiemy, e synowie Wszesawa przywiedli na t
wojn w r. 1076 posiki ruskie. Izasaw pojecha tymczasem na

zachód, do cesarza i papiea. By w r. 1075 wraz ze synem Ja-
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ropelkiem na sejmie Rzeszy niemieckiej w Moguncyi, a potem

w Rzymie. Wyrzek si schyzmy, uzna zwierzchnictwo papieskie^

a Grzegorz VII. nada mu tytu królewski. Wiadomoci z tych

czasów s nader skpe, nie znamy równie szczegóów i tej sprawy.

Ale dochowa si obraz wspóczesny, przedstawiajcy, jak ksi-

ta ruscy skadaj hod papieowi i wzajem otrzymuj od niego

korony.

KORONACYA 1076 r.

W r. 1075 przysa Grzegorz VII. do Polski swego legat

który zorganizowa na nowo Koció polski, zarzdzi przeprowa^

dzenie klunijackich reform i przywróci metropoli gnieniesk^
Polska bya w askach u Papiea. Oparty o powag Grzegorza

VI I-go, przywdzia ksi Polski królewsk koron w roku 1076,

w sam dzie Boego Narodzenia. (Sporzdzono wówczas now
koron, gdy korona Bolesawa Wielkiego przepada u Niemców,

wywieziona przez Ryks). Czwarty to ju z Piastów wadca kró-

lem zostawa. Koronacya wznowia blask polskiego pastwa i zda-

wao si, e Bolesaw miay przejdzie z najlepszemi wspomnie-

niami do historyi polskiej. Powróci te z Rzymu król ruski Iza-

saw, przywoc od papiea polecenie do Bolesawa. Usucha
woli papieskiej król polski, da teraz posiki, wyruszy sam na

wypraw i wprowadzi Izasawa na nowo na tron kijowski

w roku 1077. Ale panowanie katolickiego króla rok ledwie tam

trwao. Nastaa zaraz nowa wojna domowa pomidzy ksitami
ruskimi, w której Izasaw poleg w bitwie. Nasta po nim Wsie-

wood, a potem dopiero, po jego mierci w r. 1093, syn Izasawa

witopek.
Korona Bolesawa miaego nie bya trwalsz, a tem przy-

krzej, e król- sam przez nieroztropno i nieogldno wasn
rk wywróci to, co sam wystawi. A czasy byy wanie jak naj-

\

lepsze, eby zapewni trwao królewskiej godnoci w Polsce.
;

Od Niemiec nie byo adnego niebezpieczestwa, bo Henryk IV-

uleg wanie w walce z papieztwem.

Zatarg z Grzegorzem VII. powiksza si coraz bardziej. Ce-1

sarz ogosi, e strca Grzegorza VII. z papieskiego tronu. Ksita
niemieccy natomiast stawali przeciw Henrykowi, niektórzy bunt

podnieli. Cesarz popada w coraz wiksze kopoty, a gdy papie

'
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rzuci na niego kltw, opucili go wszyscy. Musia pojecha

z przeprosinami do Woch i tam w zamku Kanossie upokorzy

si, odby publiczn pokut naoon na przez papiea dla przy-

kadu wszystkim innym monarchom. Przez trzy dni sta boso,

w pokutniczej szacie, z mieczem na sznurze u szyi uwizanym,

bagajc w ten sposób o zdjcie kltwy. Tak bya potga Grze-

gorza VII. Od tegoto zdarzenia mawia si: ,;pój do Kanossy",

a znaczy to wojowa z Kocioem i dowojowa si wasnego
upokorzenia. Byo to w styczniu 1077 roku.

ZABICIE W. STANISAWA 1079 r.

Innego rodzaju Kanossa czekaa Bolesawa miaego, który

cale ycie popierajc spraw Grzegorzamf^gTJT"nawzaj&n przez

niego by popierany. Król ten by onierzem, który nie umia
rzdzi inaczej, jak po wojskowemu i nie móg poj, jak kto
mie nie sucha jego samowadnej woli. Oczywicie musiao to

wywoa niezadowolenie, z czego korzysta po cichu brat królew-

ski, Wadysaw Herman, rzdzcy na Mazowszu i jedna sobie

stronników. Na czele stronnictwa przeciwnego królowi sta wiel-

moa Sieciech, pan Sieciechowie nad Wis, potomek dawnych

ksit tynieckich. Wtpi naley, czy byby si way przeciw

królowi, gdy w tem niespodzianie cae duchowiestwo uyczyo
mu poparcia.

By spór z biskupem krakowskim, Stanisawem Szczepano-

wskim (ze Szczepanowa, w dzisiejszym brzeskim powiecie, na za-

chód od Krakowa) o majtek kocielny i o prawo testamentowe,

z powodu zapisów majtków na rzecz Kocioa (do tego odnosi

si legenda o Piotrowinie). Po pobycie legata papieskiego w Pol-

sce stara si biskup tem bardziej o uznanie kocielnego immu-
nitu. Król jednak nie chcia uzna osobnego prawa kocielnego

i wyjcia kocielnych majtków z pod wadzy pastwowej, a e
by krewki, zacz si dopuszcza gwatów, eby tem bardziej za-

znaczy, e nikt nie ma adnych praw, a tylko on jeden ma
prawo do wszystkiego. Rozpoczy si srogie rzdy. Powstay ja-

kie zamieszki. W królu obudzia si dza zemsty i skonno do

okruciestw, co wkocu doprowadzio do tego, e biskup kra-

kowski rzuci na kltw. Stronnictwo Wadysawa Hermana rade

z tego wypadku, stano po stronie biskupa. Wszak wedug prawa
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kocielnego poddani uwolnieni byli od wiernoci wzgldem mo-

narchy, oboonego kltw. Mogli wic teraz mielej podnosi

gow przeciwnicy króla, Sieciech móg jawnie odmawia posu-

szestwa, a powoywa si na biskupa. W ten sposób poczyy
si przygodnie dwie oddzielne sprawy, a król móg podejrzywa

;

biskupa o udzia w spisku politycznym przeciwko sobie. Pozwa \

te biskupa przed swój sd o udzia w sprzysieniu i skaza na

kar za zdrad, na straszn mier przez wiartowanie. Wyrok
mia by wykonany natychmiast. Biskup odprawia msz wit
w kociele na Skace w Krakowie. Wedug prawa kanonicznego

nie wolno wykonywa wyroków sdowych w miejscach powi-
conych ; w murach kocielnych móg skazany choby lata cae y
bezpiecznie. Król uniesiony sw gwatownoci, nie zawaha si

przed niczem. Jakby chcia umylnie skorzysta ze sposobnoci,

eby okaza, e go adne prawo nic nie obchodzi, kaza biskupa

wywlec od otarza; a gdy nikt nie chcia si tego podj, sam

wpad do kocioa i wasn rk biskupa zabi. Kaza jeszcze ciao

porba, ale i do tego nie znalaz wykonawców. Dziao si to

11 kwietnia 107Q roku.

Król sdzi pewnie, e da taki odstraszajcy przykad, e
nikt si ju nie omieli gani jego samowadzy, a tem bardziej

wystpowa przeciw jego panowaniu. Ale sprawa zroszona m-
czesk krwi rosa tem bardziej w siy. W niecae dwa lata po

tem zabójstwie musia król ucieka z Polski przed jawnym bun-

tem, który wyniós na tron jego brata, Wadysawa Hermana.

Bolesaw miay mia syna Mieszka, który liczy dwunasty

rok ycia, gdy król musia opuci swe pastwo. Zabra go oj-

ciec z sob na Wgry, liczc pewnie na to, e dostanie pomoc

z tego kraju, którego koron przywyk szafowa. Zachowywa si

tu jednake nie jak poparcia szukajcy wygnaniec, ale jak pan

wyniosy i tem wszystkich sobie zrazi i ledwie tyle otrzyma, e
pozwolono synowi przebywa na wgierskim dworze. Jest podanie,

e sam Bolesaw spostrzeg w kocu zuchwao swej zbrodni

i j si pokuty. Uda si do benedyktyskiego klasztoru w Ossyaku

w Karyntyi, w kraju sowiaskim, ssiednim Wgier od zachodu,

i ten mocarz miay przywdzia tam w pokorze szaty braciszka

klasztornego, speniajc najnisze posugi a do mierci, na któr

niedugo mu byo czeka. Syn jego, .Mieszko, powróci do Polski
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W r. 1086 i oeni si z jak nieznan bliej ksiniczk rusk

w roku 1088; ale na ycie jego czyhano i zgin od trucizny

iW roku 1089.

WADYSAW HERMAN 1089-1102 r.

Nie mogo by dwóch wadców po sobie bardziej do siebie

niepodobnych, jak Bolesaw miay i Wadysaw Herman, Ten

grzeszy brakiem wszelkiej miaoci. Porzuci we wszystkiem tory

iswego poprzednika i przerzuci si bez najmniejszej potrzeby do

'Cesarskiego obozu. Oeni si z Judyt, córk Wratysawa II. i da-

nin lzk wypaci bez wahania ksiciu czeskiemu.

Wratysaw wysugiwa si cigle królowi niemieckiemu, nie

opuciwszy go nawet wtenczas, gdy pozostawa pod kltw. Ale

umia korzysta z walk i wani w Niemczech i przyczy do

swego pastwa Górne uyce. W r. 1081 da Henrykowi na

1 wypraw wosk hufiec z 300 zbrojnych; czeska ta druyna od-

znaczya si przy zdobywaniu Rzymu w walce z Papieem. W na-

stpnym roku Wratysaw sam stumi rokosz margrabiego austry-

jackiego Leopolda II., poraziwszy go w bitwie pod Meilbergiem,

jednej z najkrwawszych owych czasów. Za te wierne suby mia-

nowa Henr>'k Wratysawa królem. Koronacya ta odbya si w Pra

dze, dnia 15 czerwca 1086, na pomiewisko stolicy apostolskiej.

j

Henryk IV. chcia pokaza Rzymowi, e on sam, bez papiea,

moe by take szafarzem koron. Czechy nie posiaday wasnej

metropolii, lecz podlegay arcybiskupowi mogunckiemu; ten je-

dnak nie chcia tej koronacyi dokona. Sprowadzono wic do

tego obrzdu drugiego arcybiskupa niemieckiego, z Trewiru, który

by w rozterce z Grzegorzem VII. i jego nastpc Wiktorem III.

Godno królewska nie miaa by dziedziczn w rodzie Przemy-

lidów; tylko Wratysawowi II. nadawa j Henryk. Mimo tej ko-

ronacyi stosunek lenny Czech do Niemiec nie ustawa, ale jeszcze

bardziej si zacienia. Koron dajc tylko doywotnio, mianowa
Henryk Wratysawa swym dziedzicznym podczaszym, a nowy król

godno t przyj! Koronacya ta, dokonana bez upowanienia

Gowy chrzecijastwa, nie miaa wobec Europy adnej wartoci

i nie bya wcale równ koronacyom odbywanym przez Piastów.

Od kogo si brao koron, tego si uznawao zwierzchnikiem.

Piastowie brali j od papiea, od którego bra j sam cesarz.
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Wratysaw przyjwszy koron z aski Henryka IV., uczyni Czecli>

czci Rzeszy Niemieckiej, co bardzo le wpyno na dalsze

dzieje narodu.

Wadysaw Herman mia koron po Bolesawie miaym;,
ale jej nie uy. By zbyt niemiay, aby si koronowa. Biskupi

polscy nie upominali si te o to. Koció nie odniós korzyci

ze zmiany tronu i walka o immunit miaa trwa jeszcze dugo.

Korzy odnieli wieccy wielmoowie, którzy spraw kocieln,

zatarg króla z biskupem, umieli wyzyska do swoich celów, alei

si ju potem o Koció nie wiele troszczyli. Dzielny monarcha
|

byby uj w karby ten ruch, który go na tron wyniós i staraby

si urzdzi pastwo z pomoc Kocioa na nowych podwalinach.

Gnuny w caem znaczeniu tego sowa Wadysaw Herman po-

zwala rzdzi za siebie Sieciechowi, którego zrobi wojewod,
t j. wodzem druyny wojskowej.

WOJEWODA SIECIECH.

Ksi mia jeszcze z dawniejszych czasów nielubnego syna,

Zbigniewa. Gdy w roku 1086 doczeka si prawego potomka

z czeskiej ksiniczki, pragn tamtego usun. Owdowiawszy, po-

j za on w r. 1088 Judyt Mary, córk poprzedniego króla

niemieckiego Henryka III., wdow po Salomonie, niemieckim

stronniku na wgierskim tronie. Nowa ksina bya w porozu-

mieniu z Sieciechem i wraz z nim pracowaa nad ruin piasto-

wskiej dynastyi. Sama nie miaa syna, tylko trzy córki. Zbigniew

by oddany do klasztoru w Krakowie, ale za namow drugiej

ony wyprawi go ojciec za granic, do klasztoru niemieckiego

w Kwedlinburgu. Tam si wychowywa i uczy, ale wice nie

przyj i pozosta braciszkiem! W r. 1089 otruto Mieszka, syna

Bolesawa miaego. Pozosta tylko syn Judyty czeskiej, Bolesaw,

zwany od skrzywionej wargi Krzywoustym, trzechletnie wówczas

dzieci, o które macocha cakiem si nie troszczya. Sieciech sta

si przy niedonym ksiciu prawdziwym wadc pastwa i za-

nosio si na to, e Wadysaw Herman bdzie strcony z tronu,

a miejsce Piastów zajmie ród Starów z Sieciechem i niewierna^

Mary Judyt.

Zajty osobistymi planami nie dopilnowa wojewoda obroiiy

granic pastwa. W r. 1087 zajli Rurykowicze na nowo Grody
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Rferwieskie, tym razem na stae, bo pozostay ju przy nici a
[ czasów Kazimierza Wielkiego. Z ziemi polskiego ludu La-

ów powstao osobne ruskie pastwo z dynasty Rocisawiczów,

gazi rodu Rurykowego, dla której zabrako ju dzielnic na Rusi.

Zaczo si tam ruskie osadnictwo i kraj stawa si coraz bardziej

ruski, zwany potem ju Czerwon Rusi.

Nie udaa si te wyprawa pomorska w latach 1090 i 1091.

Z pocztku sprzyjao szczcie orowi polskiemu. Zajto krain

na zachód dolnej Wisy a do morza, pozostawiono na niektórych

grodach zaogi, a reszt warowni spalono. Sieciech ustanowi

swych namiestników wojskowych i zdawao si, e przynajmniej

gdaskie Pomorze bdzie zczone z pastwem polskiem. Z kocem
roku 1090 wybucho jednak powstanie, namiestników polskich

zabito, zaogi rozpdzono. Z pocztkiem nastpnego roku 1091 po-

nowiono tedy wypraw; Wadysaw Herman wzi w niej udzia

osobicie. Chodzio przedewszystkiem o to, eby zaj drog
wiodc z Pomorza do Polski, która sza z Nowia i Grudzidza

przez Jasienice do Bydgoszczy i Torunia. W tym celu posuwao
si wojsko wzdu Wisy ku ujciu rzeki Wdy czyli Bdy (zwanej

dzisiaj Czarn Wod), która wpada do Wisy pod wieciem. Na-

stpnie ruszono w gór Wdy. Przez pi tygodni upiono, nabrano

te mnóstwo jeca, ale dalej na pónoc, ani na zachód, wyprawa
nie dotara. W powrocie trzeba byo przeprawia si przez Wd
pod Drzycimiem. Tam czekali ju Pomorzanie i napadli na Sie-

ciecha znienacka dnia 5. kwietnia 1091. Cay dzie trwaa bitwa.

Sieciech utrzyma si wprawdzie na pobojowisku, ale korzyci

adnych nie odniós; przeciwnie, poniós straty, skoro nieprzyjaciela

dalej ciga nie mia. Dopiero jesieni, z kocem wrzenia, ru-

szono znowu na Pomorze, pozyskawszy sobie posiki czeskie.

Sieciech obieg Nako, lecz napróno. Pomorzanie spalili polskie

machiny oblnicze i cz obozu. W kocu zabrako wojsku nawet

ywnoci i trzeba byo z niczem wraca do domu.

Donioso si tymczasem do Zbigniewa, co si dzieje w kraju

i na ojcowskim dworze. Zaj si t spraw zacity wróg Sieciecha,

kasztelan wrocawski Magnus. Zbigniew zupenie ju dorosy, po-

rzuci klasztor, przyby na lzk, a Magnus wyda mu gród wro-

cawski. Od Zbigniewa zaleao w tych okolicznociach ocalenie

dynasty i i wystpienie jego mogoby by bardzo zbawienne, gdyby
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by posiada jakikolwiek zmys polityczny. Ale i Zbigniew zna

tylko swój osobisty interes i da si uy za narzdzie Przemy-

lidom, do których zwróci si o pomoc. Po Wratysawie II. zosta

czeskim seniorem (ju nie ,; królem") jego brat Konrad, a gdy ten

umar w kilka miesicy w tym samym jeszcze roku 1092, nastpi

syn Wratysawa, Brzesaw II. Ten uj si za Zbigniewem. Sieciech]

odpowiedzia na to odmow daniny ze Slzka. Tak sprawa Zbi-

gniewa zaraz od pocztku przybraa cechy dla Polaków niemie,

bo, bdcobd, Zbigniew czy si z wrogami pastwa. Brze-

tysaw II. napad na lzk i spustoszy cay kraj na lewym brzegu

Odry od Rujczyna a do Gogowy; jedne tylko Niemcze ocalay,,

zreszt wszystkie grody byy obrócone w perzyn. W takito sposób

wymóg Zbigniew na ojcu, e go w roku 1093 publicznie uzna

swym synem. Sieciech jednak nie da za wygran i wyprawi do

Pragi poselstwo, a z poselstwem tem modziutkiego Bolesawa

Krzywoustego. Brzetysaw opuci spraw Zbigniewa, ksi polski

wypaci lzk danin, a nieletni Bolesaw dosta od swego cze-

skiego wuja w lenno hrabstwo Kodzkie, ziemi graniczn pomidzy
Slzkiem a Czechami.

Po pewnym czasie odebrano Zbigniewowi Wrocaw. Uciek

on do Pomorzan i poprowadzi ich na ziemi polask i mazo-

wieck. Pomorzanie zapdzili si a po Kruwic i tak j zniszczyli,

e odtd nie zdoaa si ju nigdy podwign; zbeszczecili te
katedr gnieniesk, tak, e w r. 1097 trzeba j byo na nowo
powica. Zbigniew zada dla siebie dzielnicy. Byo to wywo-
ywaniem nowej wojny domowej, ale gdyby nie to, byby Sieciech

mia wolne dla swych zamiarów pole, a Bolesaw Krzywousty

zostaby moe na zawsze lennikiem Przemylidów na Kodzku..:

Wojn wymusi Zbigniew na ojcu, e mu powierzy rzdy w Wielko-|

polsce. Natenczas zada dla siebie dzielnicy take mody BoJ
lesaw i dosta Maopolsk i lzk. Sam Wadysaw Herman|

zostawi sobie tylko Mazowsze i siedzia w ulubionym Pocku.'

Podzielono tedy Piastowskie pastwo na trzy dzielnice. Na znak

zwierzchnoci mia ojciec swoje zaogi w gównych grodach dzielni-

cowych, w Krakowie i we Wrocawiu. 1

Sieciech pragn nowych zamieszek, eby z nich skorzystaói

dla siebie. Za jego wpywem cofn ojciec swe postanowienie,

i

ale tym razem obaj bracia poczyli si przeciw ojcu, dajc i
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zupenego oddalenia Sieciecha. Podejrzywano go, e godzi na ich

ycie. Po dwóch bitwach, pod arnowcem i pod Pockiem, wda
si w te spory arcybiskup gnienieski Marcin i doprowadzi do

zgody synów z ojcem. Monowadcy sami, widzc, jak kraj cay

cierpi przez Sieciecha, przejrzawszy, do czego on zmierza, opucili

dawnego swego przywódc i przodownika. W r. 1097 Sieciech

poszed na wygnanie, a synowie ksicy przywróceni byli do

swych dzielnic.

Bolesaw Krzywousty osiad na lzku i stara si utrzyma

jak najwiksz przyja z Brzetysawem czeskim. Pozyska te

u niego takie zaufanie, e kiedy ksi Berna, jednej z dzielnic

morawskich, zbuntowa si, Brzetysaw posa pojmanego na wi-
zienie do Kodzka, pod dozór Bolesawa. W r. 1099 darowa mu
zn to trzeci cz lzkiej daniny.

BOLESAW KRZYWOUSTY 1102-1138 r.

Wadysaw Herman umar w r. 1102. Mazowsze miao przej

pod Wadz Bolesawa Krzywoustego, jako prawego syna i wa-
ciwego nastpc tronu; zaj te Bolesaw t ziemi. Zbigniew

nie mia adnych politycznych celów, prócz wasnego wyniesienia;

tych walk, które teraz prowadzi zacz, niczem ju wytumaczy
nie mona. Nie zagraao ju adne niebezpieczestwo ani jemu^

ani rodowi Piastów wogóle.

Bolesaw Krzywousty mia niepospolite zdolnoci; tak w wojnie,

jakote w pokoju znakomitym by monarch. Mia te wybitny

cel przed sob: wydoby Polsk z zalenoci od Niemiec, zawo-

jowa na nowo i nawróci Pomorze, przyczy je cae do paswa
polskiego i zwiza z nim cile na zawsze, aeby utrwaliwszy nad

Batykiem polskie panowanie, zwróci si potem za Odr i wcign
Poabian w zakres polityki polskiej. miay by i nie ba si wiel-

kiego przedsiwzicia; podj na nowo prac okoo utworzenia

wielkiego sowiaskiego pastwa! Marnie wyglda przy nim Zbi-

gniew, nie majcy w yciu adnego celu publicznego. Bolesaw

od lat pacholcych odznacza si niepospolitemi przymiotami.

^^ia lat dziewi, gdy prosi ojca, eby mu pozwoli ruszy na

prawe z Sieciechem; wyrós te na najmniejszego wadc,
a wród swej druyny wojennej on sam najwytrwalszym i naj-

dzielniejszym by onierzem. I^rzez lat 36 ustawiczne prowadzi
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wojny. Jak za Mieszka II., tak te teraz równoczenie z ki

stron nacierali na Polsk nieprzyjaciele. Bolesaw Krzywousty

wyszed z tych walk nietylko obronn rk, ale pozostawi Polsk

wzmoon trwaym nabytkiem Pomorza. ^||
Wród pogaskich naszych pobratymców kilkakrotnie ^f\

chrzecijastwo zdobywao sobie uznanie, ale nawrócenie nie byo
nigdy ani zupene, ani trwae. Okoo r. 1000 panujcy nad Obo-

trytami Mciwoj przyj chrzest, i syn jego Mieszko by chrzecija-

ninem; ale wnukowie powrócili do pogastwa. Prawnuk za Mci-
woja, Gotszalk, tem imieniem u Niemców ochrzczony, stara si

usilnie o nawrócenie swego ludu; gorliwo sw przypaci yciem,

zamordowany w roku 1065 przez pogaskich kapanów. Obotryci

wynieli na tron Kruka, ksicia z Arkony na wyspie Rujanie

(Rugii), gdzie bya gówna witynia pogaska. Syn Gotszalka

Henryk, chrzecijanin, pozbawi go wadzy z pomoc Duczyków,

w r. 1105. Aeby utrzyma chrzecijastwo wród swego ludu,

czy si z ksitami saskimi. Po jego mierci wybuchy wojny

domowe, skutkiem których ksita obotryccy weszli w skad

Rzeszy Niemieckiej, ludno sowiask po wikszej czci wyt-

piono, a kraj zaludniono osadnikami niemieckimi. Gdy Bolesaw

Krzywousty obejmowa rzdy w Polsce, rozstrzygay si wanie
losy Kruka i bya jeszcze nadzieja, e Obotryci zachowaj swe,

pastwo, jako sowiaskie. Lutycy odznaczali si cigle najwi- i

kszym oporem przeciw chrzecijastwu. Pomorzanie za podobni
|

byli w tem do Obotrytów. Mieli ju nieraz chrzecijaskich ksit,

ale raz wraz brao pogastwo na nowo gór; biskupstwo koo- ^

brzeskie nie utrzymao si. Panowanie Kruka u Obotrytów od-

dziaao te na Pomorzan; chrzecijastwo przeladowane utracio :

tu wszelkie znaczenie. Trzeba byo przystpi do stanowczego •

dziaania, jeeli si miao Pomorze z pogastwa wyrwa, utrwali'

tu chrzecijastwo i std poda rk chrzecijaskiemu stronnictw u

wród Obotrytów. Inaczej grozia tym ludom niechybna zagada.

ZDOBYCIE POMORZA. - KNOWANIA ZBIGNIEWA.

Bolesaw wyprawi si na Pomorze zaraz po mierci ojca; i

ale nie móg przedsiwzi nic stanowczego i zmarnowa pierw-

szych pi lat na nic nieznaczcych podjazdach, bo mu do przy-

gotowania walnej wyprawy przeszkadzay brudenia Zbigniewa.
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Zaraz na samym pocztku pokazay si ze znaki. Bolesaw eni
si z ksiniczk rusk Zbysawa i zaprosi brata na weselne gody;

ale on zaproszenia nie przyj, a natomiast przygotowa bratu nie-

godn niespodziank: zwiza si potajemnie z Czechami i naje-

cha z nimi lzk. Ksi czeski Borzywój, nastpca Brzetysawa,

wpad do kasztelanii wrocawskiej, a spustoszywszy j, rozoy
swe wojska obozem pod Rujczynem, czekajc na posiki Zbigniewa,

aeby potem razem uderzy na Maopolsk. Ale Zbigniew nie

zdoa wojska zebra, a gdy przez to cay zamach spez na ni-

pzem, wypar si wszystkiego. Oskary go jednak kasztelan po-

|niecki, przywódca grodu w Wielkopolsce (w dzisiejszym powiecie

krobskim). Zbigniew powoa si na t. zw. ,;sdy boe", t. j. za-

da, eby oskaryciel stan z nim do pojedynku. By bowiem
w rednich wiekach przesd, e w walce winnego z niewinnym

zawsze zwyciy niewinny, jeeli walk t ofiaruje Bogu. Na miej-

sce pojedynku wybrano gród Sandowiec (dzi wie w Gogow-
-skiem pod miastem Gór). Kasztelan pojedynek przegra, a Zbi-

l^niew uchodzi za niewinnego. Czeka lepszej sposobnoci.

W roku 1108 podniós Zbigniew jawny bunt, gdy Bolesaw

Imia do czynienia równoczenie na Pomorzu, w Czechach i na

Wgrzech. W wgierskiej panujcej rodzinie Arpadów take byy
cige wanie. Dwóch braci dobijao si tronu: Almus, stronnik

niemiecki i Koloman, popierany przez Bolesawa Krzywoustego.

Niemiecka przewaga zagraaa znowu pastwom wschodnim, tem

bardziej, e Czechy byy pod stanowczym niemieckim wpywem.
Borzywój II. pogodzi si ju z Krzywoustym; ale w roku 1107

pozbawi go panowania Swatopluk morawski i wygna wraz z dru-

l^im bratem Sobiesawem; wygnacy schronili si do Polski, pro-

szc o pomoc. Tego roku odniós or polski pierwsze donio-

lejsze zwyciztwo na Pomorzu; wojewoda Skarbimir zaj tam

dwa grody. Nim zdy wyzyska do koca zwyciztwo, spali si

nad Odr gród Kole; pado podejrzenie na Zbigniewa, e si

to stao z jego poduszczenia, e chce uatwi najazd spaleniem

grodów bliszych granicy. Pospieszy Bolesaw z Pomorza na

Slzk i kaza gród odbudowa. Swatopluk, pragnc odwróci
zemst Krzywoustego, ofiarowa mu swój gród, Kamienic zwany

(dzi wie), na samej granicy obydwóch pastw. Bolesaw zaraz

tam si uda i Zbigniewa do siebie zaprasza; ale ten nie stawi
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si wcale, tylko uprosi biskupa krakowskiego, Baldwina, eby siii

za nim wstawi, obiecujc, e si ju bdzie zachowywa spokój

nie, jeeli mu brat zachowa udzia na Mazowszu. Bolesaw potrzej

bujacy wojska gdzieindziej, rad by ugodzie; prosi nawet ze sw|fl|

strony o porednictwo swego dziewierza (szwagra) Jarosawa, bvI
swej ony Zbysawy. Zapewniono Mazowsze Zbigniewowi, a W'

sku kazano si zebra pod Gogowem, eby std ruszy nad m
rze Batyckie. Ledwie si Bolesaw oddali zdy, zaj Swato'

pluk Racibórz. Wraca Bolesaw, a w drodze dowiaduje si,

drugie czeskie wojsko cignie na Kole. Skoro tylko jednak pr/y

by, zaraz si wszystko zmienio. Czesi pod Kozem pobici, z Ra

ciborza wypdzeni, musieli w ucieczce szuka ocalenia. Bolesa\

wyruszy znowu na Pomorze i tu dozna zdrady Zbigniewa; zwa

biony za jego spraw w zasadzk, tak by osaczony wród ba

gien, e ledwie nie zosta jecem pojmany. Wyprawa jednak wio

da si, Bolesaw zdoby Biaogród i sawn Wolinie, a Koobrzeg

podda mu tamtejszy ksi dobrowolnie. Pozostawiwszy na zaj

tych grodach polskie zaogi, musia Bolesaw spiesznie odjecha

na poudnie, bo tymczasem cesarz Henryk V. wpad na Wgr}
Gdyby ten kraj przeszed pod wpyw niemiecki, byaby Polsk

okolona z czterech stron wojn: od Pomorza, Niemiec, Czec

i Wgier równoczenie, pod kierunkiem cesarza, któryby próbo

wa Zbigniewa osadzi na polskim tronie. Henryk V. i Swatoplu

czeski oblegali Kolomana w Preszburgu, a tymczasem we w izc

niu 1108 r. wpad Bolesaw do Czech, na rzecz wygnanego Bo

rzywoja. Zmusi przez to Swatopuka, e wraca do domu broni

swego panowania, a wic odstpi od oblegania Preszburga. Sar

Henryk V. za mao majc wasnego wojska, nie móg si w W
grzech utrzyma i nic nie sprawiwszy wróci do Niemiec. Na trc

nie Arpadów utrzyma si Koloman, sprzymierzeniec Krzywou

stego. Ledwie zaegnano to niebezpieczestwo, wybuchnlo n

Pomorzu ogólne powstanie przeciw zaogom polskim. Sam Zbi

gniew kierowa now wojn, nie spodziewajc si, eby Bolesa\

móg si tak szybko zjawi na pónocy. Krzywousty jednak z nie

sychan szybkoci przerzuci si z Czech na Pomorze, e-

glowne ognisko powstania, gród Wiele nad Noteci, kaza ^^la

najoporniejszego ksicia czarnkowskiego, Gniewomira, a odniós

szy z pocztkiem 1109 r. jeszcze jedno zwyciztwo pod Naklcn
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i sta si panem caego kraju pomidzy doln Wis i doln Odr^
a po krain Obotrytów. Jak niegdy Chrobry, podobnie i Krzy-

wousty nie pozbawia panowania ksit pomorskich; da tylko

i ulegoci, swobody dla chrzecijaskiego misyonarstwa i najci-

lejszego sojuszu wojennego. W okolicach poudniowych, bliszych

Polski, byo ju chrzecijastwo i tak rozpowszechnione. Teraz

stao si religi panujc. W tem jednak postpi Bolesaw od-

miennie od Chrobrego, e nie wznawia koobrzeskiego biskup-

' stwa, ale poudniowe pomorskie ziemie przydzieli ssiednim dye-

, cezyom polskim. Nie byo te sposobnoci zakada nowe biskup-

stwa wród ustawicznego szczku ora. Wkrótce miaa wybuchn
wojna cisza od wszystkich dotychczasowych.

WOJNA NIEMIECKA I CZESKA, 1109-1115 r.

Zbigniew, tylokrotny zdrajca, skazany zosta na wygnanie.

i Uda si do cesarza Henryka V., skadajc tam hod Niemcom.

Cesarz zada od Bolesawa, eby i on hod zoy i paci roczn
danin z poowy pastwa, drug za poow, eby odstpi Zbi-

gniewowi. Gdy Krzywousty ostro odmówi, wybra si cesarz wraz

^ ze Swatoplukiem na Polsk. Szczciem Wgry byy w rku Ko-

lomana, a Pomorze ju umierzone.

W wojnie r. 1109 lzk pozyska sobie wiekopomn saw
i bronic z najwikszem powiceniem caoci polskiego pastwa.

Cesarz mia ju wojska gotowe do drogi w uycach, podczas

gdy Bolesaw, wyczerpany wojn pomorsk, musia dopiero zbie-

ra wiee siy. Wszystko zaleao od tego, czy lzacy zdoaj
i wytrzyma pierwsz nawa, a byo to rzecz tem trudniejsz, e
równoczenie Swatopluk upieskim napadem kraj zniszczy, palc
wszystkie osady po drodze. Zaogi lskie, pozamykane w swych

' grodach, znikd nie mogy mie pomocy. Najpierw stan Henryk

pod Lubuszem, a tak by pewny swego, e z góry darowa to

miasto i wszystkie wsie okohczne arcybiskupowi magdeburskiemu.

Lubusz jednak zdoby si nie da. Cesarz ruszy dalej pod By-

tom nad Odr na Dolnym lzku. Zaoga bytomska mia wy-

cieczk wprost na obóz niemiecki zmusia Henryka do odwrotu.

Nie chcia cesarz przyjmowa wikszej bitwy, pókiby si nie po-

czy z wojskiem Swatopluka. Ruszy dalej i zatrzyma si znowu

pod Gogowem, który to gród niezmiernie wany, stanowi jakby

10
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klucz do Wrocawia. Teraz dopiero zaczy przybywa hufce

esawowe. Ksi polski równie nie yczy sobie walnej bitwy,
j

któraby jednego dnia moga rozstrzygn o wszystkiem. Zastoso-

wa sposób wojowania Bolesawa Chrobrego i nka wojsko ce-

sarskie ustawiczn walk podjazdow. Jeden hufiec rozoy si

obozem pod Gogowem, eby nie dopuci przeprawy przez Odr.
Niemcy poszli w dó rzeki i gdy mylano, e ruszaj dalej, oni

przeszedszy rzek w bród, obeszli okolic i z tyu do okoa osa-

czyli obóz polski tak, e nie byo adnego wyjcia, a o zwyci-

stwie trudno byo myle wobec si przewaajcych. Hufiec ten

jednak bitw przyj, broni si do upadego i poleg cay z mie^

czem w rku. Henryk widzc, e nikt nie myli o poddawaniu

si, przystpi do regularnego oblenia Gogowa i nastawi na

miasto machiny oblnicze. Jakkolwiek caa ludno ja si obrony

murów, trudno byo wytrzyma dusze oblenie. ywnoci bra-

kowao, a w murze miejskim poczy powstawa wyomy od ma-

chiny oblniczej. Glogowianie zadali zawieszenia broni, tj. eby
walka ustaa; przez ten czas chcieli naprawi mury na grodzie,

a próbowali porozumie si przez wysanników z Bolesawem.

Cesarz zada zakadników, jako rkojmi, e nie bdzie adnej

zdrady, ale nie przysta na dusze zawieszenie broni, jak na dni

pi. Gogowianom kada para rk zdatnych do roboty bya droga,

dali wic na zakadników mniejszych chopców, synów swych

nieletnich. Po piciu dniach obowizany by cesarz zakadników

odesa, skoro Gogowianie umowy dotrzymali, poczem dopiero

mia prawo przypuci nowy szturm. A tymczasem cesarz Henryk V.

kaza dzieci gogowskie poprzywizywa do szczytów machin

oblniczych; znaczyo to: jeeli chcecie si dalej broni, strzelajcie

z uków do swych wasnych dzieci! Gogowianie dali wiekopomny,

przykad mioci Ojczyzny; nie cofnli si, nie poddali, podjli

obron na nowo, nie baczc na krew wasn. Zdy te Bolesaw

na czas z odsiecz. Niemców odpdzono, a Bolesaw Krzywousty

wystawi Gogowianom na pamitk tej dzielnej obrony wspaniay

koció kolegiacki.

Henryk V. ruszy dalej w stron Wrocawia, ale teraz nie

móg ju wyj spokojnie, eby nie napotka na jaki oddzia polski.

Nkany we dnie i w nocy nie móg nawet porzdnie zaoy obozu.

Pod Wrocawiem zczy nareszcie swe wojsko z wojskiem Swato-



OLEPIENIE ZBIGNIEWA. 147

pluka czeskiego, ale krótko nader trwao to wzmoenie si. Ksi
czeski pad ofiar domowyci czeskich swarów. Rok przedtem kaza

wymordowa cay ród Werszowców; ocala tylko jeden Jan Ti-

istowicz. Ten jedyny Werszowiec znalaz Swatopluka pod Wroca-

wiem i tu w obozie wóczni go przebi. Czesi zaraz do domu
, wrócili, na nowe walki o tron ksicy. lienryk V. nie narzuca

Iju Bolesawowi Zbigniewa; ofiarowa pokój, byle mu tylko ksi
i| polski paci iaracz 300 grzywien srebra. Bolesaw ofiarowa ze swej

[strony dalsze prowadzenie wojny. Odgraa si Henryk, e ruszy

!
prosto na Kraków; odpar Bolesaw, e on te tam za cesarzem

pójdzie. Ze zdziesitkowanem wojskiem trudno jednak byo roz-

f

pocz co innego, jak tylko odwrót. Wraca cesarz z pod Wro-
[cawia z niczem, pokonany sromotnie.

1 Nastpca Swatopluka, Wadysaw I., j si w dalszym cigu
(zmawia ze Zbigniewem. Dwa razy jeszcze musia si Bolesaw

;

wyprawia do Czech, biorc stron Borzywoja przeciw Wadysa-
[wowi. W padzierniku r. 1110 dotar a pod Chlumiec nad rzek

'Cydlin; przez cztery dni stay naprzeciw siebie wojska czeskie

i polskie. Bolesaw nie chcia si bi, próbowa ukadów; gdy te

jednak nie doprowadziy do niczego, stoczy bitw nieco dalej pod

Miletinem nad rzeczk Trutin. Czesi ponieli wielk klsk. Bo-

lesaw wojny dalej prowadzi nie chcc, powróci do Polski. Nie

zamierza zdobywa Czech, ani Przemylidów pozbawia panowania;

chodzio zawsze tylko o to, eby z Czech wyrugowa wpyw nie-

miecki, a w tym wypadku i o to, eby ksi Wadysaw opuci
spraw Zbigniewa. Chtnie te zawar pokój w r. 1111.

Zbigniew, nie majc ju nigdzie poparcia, uda si w pokor
i prosi o przebaczenie. Otrzyma je i wolno mu byo wróci do

Polski. Niepoprawny zacz jednak na nowo wichrzy tajemnie

przeciw bratu i podburza witopeka, ksicia nakielskiego na

Pomorzu. Natenczas Bolesaw kaza go pojma i ówczesnym zwy-

czajem olepi, eby go raz na zawsze uczyni nieszkodliwym.

witopek za pomorski ukorzy si, skoro tylko Bolesaw stan
pod Nakem; da pierworodnego syna na zakad dalszej wiernoci

i na tem si sprawa skoczya w r. 1112.

Zaraz potem musia si Krzywousty wda znowu w sprawy

czeskie. I Przemylidzi prowadzili te midzy sob coraz zacie-

klejsze spory; teraz u nich wystpowa syn ksicy przeciw ojcu
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i szuka w Polsce poparcia. Bolesaw doprowadzi staraniami

swemi do zgody, odbywszy w tym celu w roku 1115 zjazd ze

wszystkimi Przemylidami w Nysie lzkiej.

ZDOBYCIE ZAODRZA, 1118-1130 r.

W r. 1118 zerwa si jeszcze raz do broni witopek na-

kielski z Pomorza, a to w sojuszu z Rusi. Przyjazne bowiem
stosunki krakowskiego i kijowskiego dworu zerway si, gdy

seniorem zosta Wodzimierz II. Monomah. Rozpoczy si walki

graniczne okoo grodów czerwieskich, wród których Bolesaw

zaj na jaki czas Przemyl. Nie powica si jednak tym sprawom,

o ile sam nie by zaczepiony, pilnujc gównego celu swego ycia:

Pomorza. Tam skupia swe siy. witopek nakielski pokonany

znowu, nie dosta ju napowrót panowania. Ziemi jego wcieli

Bolesaw bezporednio do swego pastwa i zaliczano j te odtd
do Wielkopolski. Miasta: Santok, Czarnków, Nako, Ucie stanowi,

t zdobycz pomorsk.

Bolesaw Krzywousty, korzystajc ze spokoju w innych stro-

nach pastwa, ruszy na Pomorze zachodnie, nad doln Odr
i zapdzi si do ziemi pogaskich Lutyków, przeciw ksiciu

Warcisawowi szczeciskiemu. Zdoby Szczecin, odebra hod od

Warcisawa. Nie poprzesta na tem, poprowadzi wypraw dalej

w gb ziemi Lutyków, zapdzi si a do dzisiejszej Brandeburgii.

Drug wypraw urzdzi na odziach na wysp Rujan (Rugi),

ow wit wysp sowiaskiego pogastwa, skd Kruk pochodzi

i podbi j równie pod swe panowanie w roku 1121. Niestety,

zdobycz ta nie utrwalia si i przepada wkrótce po mierci

Krzywoustego. Pomorze byoby wiodo do próbowania si na

morzu! Stamtd mogo nastpi wzmoenie si spoeczestwa;

kupiectwo i egluga mogy si sta nowemi jego dwigniami.

Podbój Pomorza nicby jednak nie znaczy, jeeli nie miao
mu towarzyszy ostateczne nawrócenie kraju. Do apostolskiego

dziea zgosi si najpierw Bernard, biskup, Hiszpan rodem. Ale

ten nie mia szczcia, bo wybra si w drog ubogo, a bogacze

Pomorzanie szydzili tylko z niego. Morskie wyprawy bogaciy

Pomorzan, a miasta ich, zwaszcza Gdask, Wolinia, Szczecin,

byy po Kijowie najbogatsze w Sowiaszczyzn ie. Natenczas po-

myla Bolesaw o dawnym gociu polskiego dworu, Ottonie,
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;<tóry zosta biskupem w Bambergu w Niemczech. witobliwy

[en m, policzony póniej przez Koció w poczet witych, by
<apelanem na dworze Wadysawa Hermana od r. 1088 do 1090;

pozostay po nim najlepsze wspomnienia. Zapytany w sprawie

pomorskiego misyonarstwa, stawi si z zapaem na to wezwanie.

Wnet wybra si w drog, która wypada przez Slzk. Wiadomo,

e wstpowa po drodze do Niemcza, do Warty, a dnia 4 maja

1124 stan we Wrocawiu, przyjmowany wspaniale przez Krzywou-

stego, który tu umylnie zjecha na jego przyjcie i std przez

Gniezno odprowadzi go a do pomorskiej granicy. Pomny nie-

powodzenia Hiszpana Bernarda zaopatrzy w. Ottona we wspa-

niay dwór, tak, e zajecha na Pomorze jakby jaki wielmoa.

Przedsiwzito dwie misyonarskie wyprawy; pierwsz w latach

1124 i 1125 na Pomorze gdaskie, a nastpn w r. 1128 na Po-

morze szczeciskie do Lutyków. Tym razem chrzecijastwo przyjo

si ju trwale na Pomorzu. w. Otto zaoy tam jedenacie ko-

cioów, poczem ustanowiono w r. 1130 biskupstwo w Wolini.

'^Przeniesiono je potem, w r. 1170 dalej na wschód, do Kamienia).

W r. 1130 raz jeszcze wystpi Warcisaw szczeciski przeciw

Polsce. ty Otto wstawia si za nim i poredniczy; aeby go

Ipozyska, uzyska dla znienie daniny rocznej i powstrzyma Bo-

lesawa od wojny. Warcisaw przygotowywa jednak powstanie.

Natenczas Bolesaw zawar przeciw niemu przymierze z królem

duskim Nielsem, t. j. Mikoajem. Niels wyprawi si nad Odr,
zaj wysp Usedom, a potem pod Wolini zjecha si z Krzywou-

stym i z jego pomoc gród ten zdoby. Warcisaw podstpnie

przez Nielsa pojmany poszed do duskiej niewoli, poczem od-

prawiono flot dusk. Na utrwalenie sojuszu Piastów z dynasty

dusk obmylono maestwo syna Nielsa, Magnusa króla szwedz-

kiego, który tytuowa si królem ;, Gotów zachodnich", z córk
Krzywoustego, Ryks, zrodzon z drugiej ony, Salomei, Niemkini,

córki hrabiego Bergu. Uroczystoci weselne odbyy si w kraju

Lutyków zaraz po zdobyciu Szczecina.

ESTRYTYDZI DUSCY.
Cay ten podbój Pomorzan i Lutyków odby si bez prze-

szkody ze strony króla niemieckiego, dziki sojuszowi z Dani.
Panujca w Danii dynasty Estrytydów, liczca królów po wikszej



150 ESTRYTYDZI DUSCY.

pmczci sabych, pogodzia si z ulegoci wzgldem Niemiec, a

nowanie swe rozszerzaa nie przeciw Niemcom, lecz z ramienia

Niemiec niejal<o. Byo w tem co podobnego do postpowania

Przemylidów, którzy uznawszy zwierzchno Niemiec, i pozwalajc

uwaa swój kraj za cz pastwa niemieckiego, zyskiwali za to

nietylko pokój z owej strony — rzecz bdcobd niezmiernie

cenn, — ale nadto czynne poparcie w walce z rywalami. Polit}

'

taka bya bardzo rozumn, o ile które z tych pastw byo za sabt-,

eby utrzyma niepodlego przeciw Niemcom; bya nierozumn,

jeeli starczyo si do obrony niepodlegoci.

Duscy Estrytydzi byli tylko dynastami; w historyi ich nie

zna adnej gbszej przewodniej myli, jak tylko trosk o samych

siebie. Im to obojtne byo, czy panuj w wolnem pastwie, cz\'

pod niemieckim znakiem, byle panowa. Na sowiaskie ziemie

zawsze mieli ochot, na równi z Niemcami; dnoci zaborcze

we wschodnim kierunku odziedziczyli po poprzedniej dynastyi

Skiodungów, ale nie przejli si jej tradycy polityczn. Tamci,

przywykli do czynów na wielkiej widowni, od Anglii do Prus,

dyli do tego, eby zaoy nad Batykiem wielkie pastwo zo-

one z ywiou skandynawskiego i sowiaskiego, pastwo zupenie

niepodlege, równe Niemcom i Polsce. Ci nie mieli ambicyi po-

przedników. Nie wahali si uwaa za ksit niemieckiego pastwa,

byle nie musie robi adnych wysików. Swobodnie rozszerzali

swe panowanie nad ziemiami sowiaskiemi, przygotowujc przez

to tylko drog nastpnemu, trwaemu ju, zaborowi" niemieckiemu.

Niels pozostawa w zupenej zgodzie z Niemcami, pozwalajc na

to, e poudniowa cz Danii, Szlezwik, o który tyle walk byo
z Niemcami, którego cesarz Konrad II. musia si by w r. 1027

zrzec na rzecz Kanuta Wielkiego, przechodzi teraz bez walki pod;,

niemieckie zwierzchnictwo. Synowiec Nielsa, Kanut Laward, otrzyj

mawszy dzielnic szlezwick, uzna si niemieckim „herzogiem'*J

i tak z duskiego panowania wyonio si nowe niemieckie ksi-|;^

stwo. Jako niemiecki ksi szerzy Kanut dalej swe panowanie,!

korzystajc ze swarów obotryckich i lutyckich ksit. W r. 1126^

nada mu rozlege sowiaskie dziedziny cesarz Lotar i obdarzy^

tytuem króla Wendów; szczególne to królestwo, nie oparte o ro-

dzim podstaw, trwao krótko i byo tylko uatwieniem nie-;

mieckiego zaboru. Estrytydzi uwaani byli na cesarskim dworze
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za powolne narzdzie; wzrost ich panowania by — do czasu przy-

najmniej — podany. Dlatego nie byo adnych zastrzee, gdy

Krzywousty zawar sojusz z Nielsem. Nie sam ksi polski, ale

take Niels zdobywa ziemie Warcisawa, a ksiniczka polska

wychodzia za stryjecznego brata ,; króla Wendów, potulnego

wobec cesarza. To przez cesarza utworzone królestwo oddzielao

polskie Pomorze od Niemiec.

Cesarz Lotar III. (panowa w latach 1125 — 1137), nie mia
nic przeciw podbojom Piastów, byle tylko zachowany by wobec

Niemiec ten sam stosunek, na jaki przystali Estrytydzi. Trudno

byo myle o tem, eby Polska tych czasów bya lennem nie-

mieckiej korony i Lotar III. wcale nie zamierza próbowa losu

wypraw lzkich Henryka V.; pragn jednak hodu z Pomorza

i Rujany, eby nad temi ziemiami zawarowa niemieck zwierz-

chno bez wzgldu na to, czy panuj tam Estrytydzi, czy Pia-

stowie. Bolesawa Krzywoustego trzebaby jednak do hodu, na-

wet tylko z Pomorza, zmusi wojn, a wojowa trzebaby z ca
Polsk. I byaby speza na niczem i ta resztka niemieckich uro-

szcze, gdyby Krzywousty nie by gdzieindziej poniós klski^

a mianowicie na Wgrzech.

SPRAWY RUSKIE I WGIERSKIE.

Dla sprawy pomorskiej zaniedba Bolesaw Grodów Czer-

wieskich. Gdy ksi przemyski Woodar zawar przymierze z Po-

morzanami i rozpocz walk graniczn, uy Bolesaw podstpu,

eby go w moc swoj dosta. Jeden z polskich wielmoów. Piotr

Wast ze Slzka, zwany Duninem, czyli Duczykiem, (wywodzcy
si moe od którego z dworzan Sygrydy Storrady), pojecha do

Przemyla w r. 1120, udawa tam przeladowanego przez swego
ksicia wygnaca, wdar si w zaufanie Woodara i pojma go
podstpnie na owach, okaleczy, a zaczajona polska druyna po-

rwaa go i uwioza do Polski. Woodar zoy okup i wolno od-

zyska, ale te odstpi przymierza przeciw Bolesawowi. Syn jego

jednak nie krpowany ju adnem przyrzeczeniem, na nowo na-

jecha w r. 112Ó Maopolsk. By to najazd upieski, a Bolesaw
nietylko puci to bezkarnie, ale wogóle nie wdawa si zupenie
w sprawy ruskich ksit.

Tem bardziej zadziwia, e si wdawa w sprawy ksit w-
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gierskich, i dla nich oderwa si od prac na Pomorzu. Po mierci

króla Stefana III. popiera Krzywousty do Wgierskiej korony

Borysa, przyrodniego brata poprzednika, syna ksiniczki ruskiej

Eufemii Wodzimierzówny, drugiej ony Kolomana I. Drugim
kandydatem do korony by inny Arpadowicz, Bela, a tego po-

piera cesarz Lotar III. i czeski ksi Sobiesaw. Jaki interes mia
Bolesaw w tern, eby Borysowi zapewni koron, niewiadomo.

Jest domys, e chodzio o odebranie zagarnitej przez Madziarów

ziemi Spiskiej, na poudniu Tatr. Sprawa skoczya si smutnie i bya
tylko niepotrzebnem wyzywaniem cesarza. Trzy wyprawy do W-
gier spezy na niczem; zwyciski or Krzywoustego tu kres

swej pomylnoci znalaz. Pokonany zupenie, naraony by jeszcze

na wojn z Niemcami, bo Bela wgierski i Sobiesaw czeskiz wrócili

si jeszcze do cesarza Lotara, z daniem sojuszu na zupene

zniszczenie Polski. Nie sposób byo wywoywa now jeszcze

wojn z Niemcami. Król niemiecki pogodzony ju by z papie-

stwem i w r. 1133 otrzyma w Rzymie koron cesarsk. W kwietniu

1134 zoy mu hod zi Krzywoustego, Magnus. Wyprawia wic
ksi polski poselstwo do cesarza w maju 1135 r., i sam wzywa
jego porednictwa w sporze z Sobiesawem i Bel. W sierpniu

zjechali si w Merseburgu na cesarskim dworze Bolesaw z Sobie-

sawem i poselstwo od Beli (który ciemnym bdc sam nie móg
przyby) i zawarli rozejm dwuletni. Wtenczasto Lotar za pokój

z Bel i Sobiesawem, za pozostawienie Polski w spokoju, zada
hodu z Zaodrza i Rugii. Przysta musia Bolesaw, bo by poko-

nany i hod z Zaodrza zoy. Po dwóch latach zawar za pokój

z Czechami w Kodzku, na Zielone witki 1137 r.

PODZIA PASTWA.

Wkrótce potem umar Bolesaw, dnia 28 padziernika 1138.

Z dwóch maestw mia dzieci siedmnacioro; siedmioro zmaro

przed ojcem, a przeyo go piciu synów i pi córek. Najmodszy

Kazimierz, mia ledwie kilka miesicy; Henryk nie mia dziesiciu

lat, Mieszko o rok lub dwa lata starszy, Bolesaw trzynastoletni,

a zatem ci czterej dziemi jeszcze byli. Ale midzy Bolesawem

a najstarszym Wadysawem bya wielka rónica wieku: Wadysaw
mia przy ojcowskiej mierci lat trzydzieci trzy.

Kady z panujcych mia kopoty z brami. Ju Bolesaw
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Wielki rozpocz panowanie od wypdzenia ich; Mieszko II. przez

nich upad; Kazimierz Odnowiciel za modu dla brata oddany

do klasztoru, mia potem spokojne panowanie, bo by jedynym

w rodzie; pod Bolesawem miaym brat doki kopa i syna jego

do tronu nie dopuci; a sam Krzywousty musia si uwaa za

szczliwego, e nie uleg przez brata losowi Mieszka II. i musia

chroni pastwo od zagady niemal bratobójstwem. Najstarszy

syn Krzywoustego mia czterech braci. Co z tego wyniknie, gdy

kolejno bd dorasta? Sdzi tedy Bolesaw Krzywousty, e lepiej

odrazu powyznacza synom dzielnice, ni naraa pastwo na to,

e modsi wrogów sprowadz. Okolicznoci sprzyjay takiemu po-

dziaowi pastwa o tyle, e w obecnych warunkach mniej byo
niebezpieczestwa, eby si przez to osabi miaa polityczna sia

Polski. Midzy Bolesawem a Wadysawem byo dwadziecia lat

rónicy wieku; ten ju dojrzaym mczyzn, tamten ledwie cho-

pczykiem, a có dopiero trzech modszych. Byo tedy rzecz jasn,

e przez duszy czas bdzie móg tylko Wadysaw prowadzi
polityk, e bdzie musia by opiekunem modszych i rzdzi
za nich, a nim oni kolejno bd mogli osobicie sprawowa wadz
w swych udziaach, ju si tymczasem ustali zwierzchno Wa-
dysawa, ju si wyrobi pewien kierunek polityczny i stosunki

uo si tak, e pastwo przez podzia szkody nie poniesie. Nie

przyznawa bowiem Bolesaw równych praw wszystkim synom.

Wadza monarsza miaa by tylko przy jednym, przy najstarszym

Wadysawie; on mia by Wielkim Ksiciem i zwierzchnikiem

wszystkich braci. Stolica pastwa, Kraków, miaa pozosta nadal

stolic caego pastwa; kto panuje w Krakowie, ten jest Wielkim
Ksiciem i zwierzchnikiem caej Polski, od granicy czeskiej

i wgierskiej a do morza Batyckiego. Mia tedy Wielki ksi
^^ajmow stanowisko takie, jak król niemiecki wobec swoich

Testament Krzywoustego oznacza tylko cztery dzielnice, po-

mijajc zupenie Kazimierza, ksice niemowl. Prawdopodobnie
nie chcia ksi robi wicej dzielnic, ni musia i chtnie uy
niemowlctwa swego najmodszego syna za pozór, eby nie usta-

nawia pitej dzielnicy, pozostawiajc braciom trosk o wy-
posaenie w przyszoci najmodszego. Zyskiwao si w ten spo-

sób z jakie 14 przynajmniej lat czasu, a Wadysaw miaby przez ten
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czas znacznie uatwione wykonywanie zwierzchnictwa nad caoci.
Cztery ustanowione w r. 1138 dzielnice s nastpujce:

Henryk otrzyma poow kraju Wilan, z grodem gównym
Sandomierzem, od czego t ziemi sandomiersk zwa poczto.

Mieszko mia panowa nad Polanami, których ziemia stanowi

waciw Wielkopolsk, tudzie nad przyczonemi niedawno gro-

dami poudniowego Pomorza ; stolic jego Pozna. Bolesaw otrzy-

ma Mazowsze i wschodni cz osadnictwa Polan, t. z. Kujawy;

stolic mia w I^ocku. Najstarszy wreszcie Wadysaw dosta lzk,
drug poow Wilan i ziemi Lachów i jeszcze czyckie i Sie-

radzkie; stolic jego Kraków, jako Wielkoksica siedziba. Wy-
znaczy mu ojciec umylnie dzielnic o wiele wiksz, ni tamte,

eby mia naprawd przewag nad innymi.

Naleay do zwizku pastwowego Piastów jeszcze dwie

ziemie: Pomorze i Zaodrze, zdobyte przez Krzywoustego. Nale-

ay one do Polski porednio, majc swych ksit, obowizanych

do hodu i daniny Piastom. Danina ta naleaa si caemu pa-
stwu polskiemu, a nie jednej dzielnicy; tote Bolesaw nie prze-

kaza jej ssiadowi Pomorza, Mieszkowi, panu Wielkopolski, ale

Wadysawowi, jako Wielkiemu Ksiciu i jedynemu przedstawi-

cielowi caoci pastwa.

Bolesaw Krzywousty, pouczony przykrem dowiadczeniem

Czech i Rusi, nie zaprowadza wcale osobistego senioratu. W sa-

myche] te Czechach, tego samego wanie roku 1138, wyda
ksi Sobieaw I. ustaw, znoszc seniorat a zaprowadzajc dzie-

dziczno tronu dla pierworodnego syna. Podobnie Wielkim

Ksiciem krakowskim, caej Polski zwierzchnikiem, nie mia by
najstarszy za kadym razem wiekiem czonek Piastowskiego rodu.

Testament postanawia, e zwierzchnictwo ma pozosta na zawsze

przy jednej gazi Piastów, a mianowicie przy Wadysawie i jcf o

potomkach, przechodzc dziedzicznie zawsze z ojca na najstarsza

syna. Nie byo tedy w Polsce senioratu, lecz bya rodzina wp .-

koksica w obec innych ksicych rodzin Piastowskich, ki»')-

rych czonkowie nie mieli mie prawa do tronu Wielkoksi-

cego.
Tak rozporzdziwszy, umar Bolesaw Krzywousty dnia 28

padziernika 1138 r.; pochowany w Pocku, który by ulubioncm

dla miejscem pobytu, obok swego ojca, Wadysawa fiermaiia.
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WADYSAW I, 113S-1146 r.

Wadysaw li., Wielki Ksi polslci, szuka przedewszystkiem

sojuszów z ociennemi pastwami. Gdy w niespena rok po

mierci Krzywoustego panujca w Kijowie ga Rurykowiczów,

Monomachowiczami zwana, utracia ruski tron wielkoksicy^

a panowanie przeszo do innej gazi, zwanej Olgowiczami, Wa-
dysaw nie miesza si wcale w te spory, ale sojusz z Olgowiczami

zawar. Zrobi to, nie zwaajc na pokrewiestwo Monomacho-

wiczami. Modszy mianowicie jego brat, Bolesaw, zwany Kdzie-

rzawym, ksi mazowiecki, oeni si jeszcze za ycia ojca, w r^

1137 z Wierzchosaw, córk Wsewooda, ksicia nowogrodzkiego.

Bolesaw ten mia natenczas ledwie 12 lat; uwaano ten wiek za

dostateczny do maestwa politycznego. Bolesaw Krzywousty

chcia mie jak najwicej dobrych stosunków na Rusi ; tak samo

pragn tego i Wadysaw II. i zawiera sojusz z tymi, którzy mieli

wadz. Trzeci po starszestwie z braci, Mieszko, ksi wielko-

polski, oeni si wkrótce, w r. 1140 z Elbiet, siostr Beli 11.^

króla wgierskiego. Sam sa Wielki Ksie, onaty ju dawno

(okoo r. 1126) z Agnieszk, córk margrabiego austryackiego,

Leopolda III., stara si o rk Zwinislawy, córki nowego Wiel-

kiego Ksicia kijowskiego Wsewooda Olgowicza, dla swego syna

Bolesawa, zwanego Wysokim, który te nie mia nad 12-cie lat

wieku. Poniewa w rednich wiekach n^aestwa dzieci byy po-

spolite, mona byo kojarzy takie polityczne maestwa w jak

najmodszych nawet latach. Bya po Krzywoustym córeczka, Agnie-

szka; miaa lat trzy; szukano ju dla niej narzeczonego i to na

Rusi, midzy Olgowiczami.

Wydzielenie dzielnic braciom w myl ojcowskiego testa-

mentu,, nie byo rzecz piln, a nawet nie naleao tego jeszcze

robi, bo nawet najstarszy po Wadysawie, Bolesaw, zwany K-
dzierzawym, nie by jeszcze ,; ornym", a reszta pacholta. Dosy
byo czasu da im dzielnice, gdy dojd do lat. aden z nich nie

mógby jeszcze zawiadywa osobicie swem ksistwem ; rzdzi-

liby za nich najmoniejsi panowie z ich dzielnic. Ale to wanie
umiechao si wielmoom. Gdy powstan cztery dwory ksice,
pomnoy si w czwórnasób ilo dworskich dostojestw, uatwi

si do nich dostp, otworz si cztery róda ksicych nada
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i ask, któremi szafowa bdzie w ich imieniu monowadztwo.
U nieletniego ksicia atwiej o immunit! Rzdy trzech dzielnic

spoczyby w rku wielmoów, a przez to samo musiaby si
z nimi liczy sam Wielki ksi. Testament Krzywoustego ama '

jedynowadztwo w Polsce; osabi si za szybko wadza ksica,
'

a uronie znaczenie monych, jeeli si ten testament wykona za-
"

raz, zanim ksita modsi dorosn.

Pozostaa po Krzywoustym wdowa Salome, macocha Wa-
^

dysawa II., a matka modszej jego braci, czynia zabiegi o to,

'

eby jej wasnym synom odda zaraz dzielnice. Rzecz prosta, e
si baa, eby sprawa przez zwok nie przepada, bo nie ulegao i

wtpliwoci, e Wadysaw wolaby dzielnic nigdy nie wydziela.
'

Salomee poparo cae monowadztwo i zaczto wywiera nacisk

n Wielkiego ksicia.

O utrzymaniu jednolitoci pastwa nie mona byo marzy;

wczeniej, czy póniej, dzielnice by musiay. Upominali si bracia j

o to, co byo wszdzie, co gdzieindziej rozumiao si samo przez -I

si, uwaane wszdzie za rzecz prost i zupenie dobr. \

Sprawy pastwa mierzono t sam miark, jak sprawy pry- ^

watne. Wyobraano sobie, e jak prywatny majtek jest wasno-

ci rodu, tak te tron jest wasnoci rodu Piastów i kady Piast i

powinien mie w tem udzia. W rodowym majtku odgraniczao i

si na danie, co do kogo naley i byle tylko posiado nie
|

przesza w obce rce, wolno byo zreszt zarzdza kademu sa- i

moistnie i dowolnie t czci rodowego mienia, która na niego ^

przypada; wolno byo podzieli t cz midzy synów, wolno

byo braciom wspólnie gospodarowa lub te ' podzia przepro-

wadzi. To samo stosowano tedy do wadzy pastwowej, jako

do rodowej wasnoci Piastów
;
panujcy wedug tego mia prawo

pastwo podzieli, bracia mieli prawo domaga si dziaów ksi-

cych. Nieznany przedtem testament przyj si ju dziki wpy-
wowi prawa kanonicznego. Bolesaw Krzywousty rozporzdza te-

stamentarnie swoj wasnoci, t. j. pastwem, a nikomu z ówcze-

snych uczonych nie przynio si nawet, eby prawo publiczne,

pastwowe, miao by odmienne od prywatnego. Rozrónianie je-

dnego od drugiego jest rzecz o wiele póniejsz.

Do da Salomei i wieckiego monowadztwa przyczy -

si gos Kocioa. Arcybiskup gnienieski, Jakób ze nina, za-
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da te wydzielenia udziaów od razu, nie dowierzajc równie

Wadysawowi. Domagao si tego duchowiestwo ze wzgldu na

suszno — wedug ówczesnych poj prawnych — ze wzgldu
na niewzruszalno testamentu — czego Koció broni z caych

si — i ze wzgldu na interes biskupów, którym te atwiej byo
wywalczy zupene uznanie prawa kanonicznego u sabszych ksi-

t dzielnicowych, ni u jednego potnego monarchy caej Polski.

Salome w porozumieniu z arcybiskupem zwoaa wiec do

czycy, która bya wówczas posiadoci gnienieskiego kocioa.

By to zjazd ksit i wielmoów. Zjechali si wszyscy ksita
z onami i ksiniczki z matk Salome, tudzie biskupi, opaci,

wojewoda Wszebor, kasztelanowie i dworscy dostojnicy. Pierwszy

ten w historyi polskiej wiec, pierwszy szczebel do uznania wadzy
monowadztwa, odby si w r. 1141. Po raz pierwszy radz mo-
nowadcy obok ksicia o sprawach pastwa, jako majcy prawo,,

a nawet stanowi, jak si to okaza miao na losach trzechletniej

Agnieszki. Matka chciaa t dziecin odda do Benedyktynek

w Zwiefalten, z którym to klasztorem dynastya Piastowska miaa
od dawien dawna przyjazne stosunki; dwa lata przedtem wypra-

..wia tam starsz córk, 15-letni Gertrud, kiedy rok ledwie li-

czca Agnieszka nie moga si jeszcze obej bez matki. Teraz

kazaa przyjeda po ni z Zwiefalten; przyjecha stamtd mnich

; jeden i jeden rycerz ze sub, eby Agnieszk zabra. Ale wiec

nie pozwoli. Wiec uchwali zarczy malek z nie o wiele wi-
kszym synkiem Wielkiego ksicia Kijowskiego i tak si sta mu-
siao. Maestwo- to nie doszo potem do skutku, ale na razie

cel polityczny by osignity; jak najcilejsze stosunki z Kijowem,

^bez wzgldu na dawniejsz czno z Monomachowiczami.

Bez porównania wiksze ju byo znaczenie monowadztwa
Czechach ; tam zjedali si oni na wiece wasnowolnie, nie

'czekajc a ksi ich zwoa, a tronem szafowali wedug wasnego
uznania. Po mierci Bolesawa nie krpowali si bynajmniej wy-
dan przez niego ustaw, syna cakiem do tronu nie dopucili,

ale zjechawszy si, przystpili do samowolnego wyboru ksicia

z poród Przemylidów. Bya to formalna elekcya. Wybór pad
na Wadysawa II., który zjedna sobie gosy monowadców tem,

e dotychczas nie bra w sprawach publicznych cakiem udziau,

y spokojnie na ustroniu; przypuszczano, e nie ma zdolnoci
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do rzdów. Zawiedli si na nim. Wadysaw chwyci niespodzianie

ster rzdów siln rk, a od wielmoów wymaga posucliu. Za-

raz wic przystpuj do nowej elekcyi, ofiaruj tron dzielnico-

wenui ksiciu Konradowi Znojemskiemu (Znojmo na Morawach)

i zacza si wojna domowa dwóch pretendentów, któr rozstrzy-

gn na korzy Wadysawa król niemiecki Konrad III. W ci;^!!

zmiennych kolei tej wojny musia by Wadysaw opuszcza nawet

Czechy i schroni si do Niemiec, gdzie osobicie Konrada o po-

moc prosi.

Trzej ci monarchowie, Konrad III., czeski Wadysaw II.

i polski Wadysaw II. byli dziewierzami, onaci z trzema córkami

margrabiego austryackiego Leopolda III. Pozostawali te w poH-

tycznem porozumieniu. W r. 1144 wyprawi i Piastowski Wad\

-

saw poselstwo do Konrada III.; sprawowa je najwikszy mono-
wadca lzki, kasztelan wrocawski, ów Piotr Wast, który za

Krzywoustego pojma podstpnie ksicia przemyskiego. Mia tedy

Wadysaw przymierza z Niemcami, Czechami i z Rusi; dawno;

ju nie ukaday si polskie stosunki tak pokojowo, a Wielki ksi, -

majc zapewniony spokój od wszystkich ssiadów, móg powi- ;

ci sw uwag dokoczeniu wielkiego dziea swego ojca: sprawie:

Zaodrza i lutyckiej.
^

WOJNA Z BRAMI, 1145-1148 r. 1

W r. 1145 zabiera si widocznie do jakiego wikszego przed-

1

siwzicia, wymagajcego wikszych nakadów, bo naoy po-

datki, daniny na pastwo, na cae pastwo polskie. Nie bya je-

szcze wadza monowadztwa polskiego tak wielk, jak w Czechach,

gdzie podatek na wypraw wojenn zalea od przyzwolenia wiecu,

a jednak ta sprawa podatku z r.ll45 posuya naszym wielmo-

om do znacznego wzmoenia si. Gdy wielki ksi j wy-

biera podatek w dzielnicach braci, spotka si z odmow. Owiad-
czono, e nie ma do tego prawa, e moe wymaga podatków

tylko w swoim lzku i w Wielkoksicej dzielnicy, ale w udzia-

ach braci nie. Sprawa bya nader doniosa, zasadnicza; gdyby]

w tym sporze zwyciy Wadysaw, dzielnicowi ksita byliby i

tylko namiestnikami Wielkiego ksicia, a jedno pastwa ocalona! [

Inaczej kade ksistwo stawao si osobnem pastwem, a Wielki

'

ksi mia tylko wiksz dzielnic i tytu.
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Monowadztwo stano po stronie modszych braci; sprze

ciwili si Wadysawowi wielmoe nawet wasnej jego dzielnicy:

Wszebor wojewoda, Piotr Wast i inni. Na dworze Wadysawa
toczyy si gwatowne sporym, w których braa a nazbyt gorcy
udzia Wielka ksina, Agnieszka; dochodzio do ostrych sów,

nawet do gorszcych scen, z których wynikna nieprzejednana nie-

nawi Agnieszki i Piotra Wasta.

Wadysaw Il-gi, ufny w swe przymierza, postanowi wojn
dochodzi swych praw zwierzchniczyeh tak, jak je pojmowa
w trafnem , bdcobd , zrozumieniu istoty pastwa. Z ruskimi

posikami napad niespodzianie wschodnie dzielnice. Sandomier-

skie i Mazowsze; ksita Henry^k i Bolesaw uciekli do Poznania,

do brata Mieszka i pod opiek najwikszego Polski dostojnika,

arcybiskupa Jakóba ze nina. Zawrzaa wojna domowa, a mono-
wadztwo tem gwatowniej wystpio przeciw Wielkiemu ksiciu,

gdy za spraw Agnieszki pojmano podstpnie we Wrocawiu Pio-

tra Wasta i jego syna Idziego. Druyna wojenna odstpia Wa-
dysawa. Zebra wic wojsko na Rusi, na Pomorzu, wezwa nawet

Prusaków na pomoc i przystpi do oblenia Poznania. Natenczas

arcybiskup rzuci na niego kltw za to, e mia pogan w swym
obozie. Uy przeciw Wadysawowi II. tej samej broni, jak niegdy
krakowski biskup przeciw Bolesawowi miaemu. Skutek by ten

sam. Nikt z Polaków nie stan przy Wadysawie, wszyscy go
opucili, poniós pod Poznaniem klsk i musia ucieka z Polski.

Uda si do Niemiec, do Konrada III. Agnieszka próbowaa bro-

ni krakowskiego zamku, napróno jednak. Mieszko popdzi w Kra-

kowskie i Agnieszka tyle tylko otrzymaa, e jej pozwolono w spo-

koju wyjecha z dziemi za mem.
Konrad III. przedsiwzi tego samego jeszcze roku, 1146, wy-

I

prawe na Polsk, ale bya ona tak niefortunn, e wojsko niemieckie

nie zdoao nawet zdoby granicznych bron i ledwie dotaro do
Odry. Nastpnie uda si król niemiecki na dalek wypraw do
Ziemi w., na której mu towarzyszyli obydwaj Wadysawowie:
czeski i wygnany polski. Przemylida wraca potem przez Czarne

morze, Kijów i Kraków, a Piast musia stroni od ojczystej ziemi.

Odwoa si od arcybiskupiej kltwy do papieskiego sdu. Przy-

jeda w tej sprawie dwa razy do Polski legat papieski, kardy-

ina Gwido, w r. 1146 i powtórnie z kocem r. 1148. Z pocztkiem
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r. 1149 nietylko zniós kltw arcybiskupa rzucon na Wadysawa,
lecz nawet oboy ni wszystkici opornych wielkoksicej wadzy.

Biskupi polscy owiadczyli, e uwaaj t kltw za niewan, gdy
jest wydana zapewne bez polecenia papieskiego. By to wybieg

prawniczy. Apelacya na nic si te nie zdaa. Papie Eugeniusz III.

potwierdzi w styczniu 1150 r. kltw legata, i rzuci na cay kraj

interdykt, tj. zakaza publicznego odprawiania naboestw i udzie-

lania Sakramentów w., póki Wadysawowi nie bdzie przywró-

cone panowanie. Wadysaw by tedy zupenie pewny swego —
a jednak na nic si to nie zdao. W Polsce nikt o interdykcie nie

wiedzia, bo duchowiestwo nie ogosio papieskiego rozporzdzenia!

Biskupi dopucili si wyranego nieposuszestwa wobec Stolicy

apostolskiej, byle tylko nie dopuci do silnej wadzy monarchi-

cznej w Polsce! Tak luny by jeszcze zwizek duchowiestwa
polskiego z Rzymem.

To jawne nieposuszestwo biskupów polskich, okazane Sto-

licy apostolskiej, naley do n aj przykrzejszych wspomnie historyi

polskiej. Nie prawdziwy to Koció, który odrywa si od ulegoci

Rzymowi ! Papie Eugeniusz III. chcia utrzyma potg polskiego

pastwa, chcia, eby dzielnice ksice nie przeszkadzay polity-

cznemu rozwojowi Polski. Biskupi nasi nie zrozumieli papieskiej

myli. Czy j zrozumieli, czy nie, czy tak, czy owak, obowizani

byli do lepego posuszestwa papieowi. I okazao si, jak naj-

lepszym narodów opiekunem jest papiestwo, jak w Rzymie dosko-

nale pojmowano, czego wymaga dobro Polski. Przyszo poka-

zaa niebawem, jak le si przysuyli Polsce nasi biskupi w r. 1145.

Nie suchajc zarzdze gowy Kocioa, okazali, jak niewiele w nich

ducha kocielnego, jak byli nie tyle ksitami Kocioa, ile mo-

nowadcami polskimi w szacie duchownej, wyzyskujcymi swe

wpywy dla celów monowadczych, obcych Kocioowi. Nie ko-

cielna wic bya to polityka, która ograniczya znaczenie i wpyw
Wielkoksicej wadzy tak, e do innych dzielnic cakiem si w ni-

czem nie rozcigaa. Nie kocielna, skoro papieskiej przeciwna!

Bunt biskupów przeciw papieowi przypacia Polska utrat

wpywu na Zaodrzu. Poabianie ju byli dla nas straceni.

Przeciw sojuszowi Wadysawa II. obwarowano si sojuszami

przeciwnymi. Na zjedzie w Kruwicy 1148r. zawarli Bolesawiec

przymierze z ksitami saskimi, wrogami dynastyi Hohenstaufów,
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Z której pochodzi Konrad IIL; wtenczas ksi Albrecht Niedwied,

za spraw Bolesawa Kdzierzawego, oeni syna swego Ottona I.

Brandenburskiego, z córk Krzywoustego Judyt. Ten saski sojusz

kosztowa Polsk drogo. Ksita sascy zabrali si wanie do t-

pienia Sowian zaodrzaskich ; zapdzili si na Zaodrze, które od

Krzywoustego naleao do Polski, spldrowali wysp Rujan ; wy-

prawami swemi wyrugowali z nad Odry wpyw polski zupenie,

a adnego z polskich ksit nie obeszo to uszczuplanie Piastow-

skiego panowania, bo potrzebowali saskich ksit na w^szelki wy-

padek przeciw najstarszemu bratu. A zreszt, odkd kady z tych

ksit mia prawo do podatków i wojska tylko w swojej dziel-

nicy, nie sta byo nikogo z nich na jakiekolwiek przedsiwzicie

polityczne.

Sojuszowi Wadysawa z Olgowiczami przeciwstawiono sojusz

z Monomachowiczami, wracajc do polityki czasów z przed wiecu

czyckiego. Przedstawiciele tych dwóch gazi Rurykowiczów wy-

pdzali si cigle nawzajem z Kijowa; raz po raz potrzebowa który

z iMonomachowiczów pomocy. W r. 1140 wyruszyli te Bolesaw

Kdzierzawy i Henryk sandomierski na pomoc Izasawowi Mci-

sawiczowi, ale nie dojechali do Kijowa, gdy tymczasem Prusacy

najechali na Wielkopolsk i trzeba byo da posiki bratu Mie-

szkowi. Dobre stosunki z Izasawem trway jednak nadal. W r. 1151

syn jego, zwany Chrobrym, oeni si z najmodsz z Bolesawó-

wien, z Agnieszk, zarczon niegdy w czycy Olgowieowi; ju
czternacie lat miaa. Nawzajem z córk Izasawa, Eudoksy, oeni
si Mieszko, ksi Wielkopolski, Starym zwany.

Tak przez faszywy krok biskupów zmieniy si zupenie wszyst-

kie te stosunki polityczne, od których zawis by dalszy rozwój

pastwa polskiego. Wszystko urzdzao si na opak temu, co byo
w chwili objcia wadzy przez Wadysawa II., a dorobek pano-

wania Bolesawa Krzywoustego, przyczenie pónocnych Poabian,

zmarnowano i to tym razem niestety ju niepowrotnie.

t^c^c^c^cJSc^c^ciSSci$cjSc^?^c^_c^c^c^^
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ROZDZIA II.

TRON ELEKCYJNY.

BOLESAW KDZIERZAWY.

Wygnanie Wadysawa II. byo gwatem i bezprawiem. Jeeli

si zdawao panom wieckim i duchownym, e le spra-

wuje wielkoksic wadz, to w kadym razie naleao

mu pozostawi Slzk, który by jego osobist dzielnic, Kraków za
i godno wielkoksic naleao przyzna jego synowi, Bolesa-

wowi Wysokiemu. I jedno i drugie zagarn Bolesaw Kdzierzawy,

nie majc za sob adnego innego prawa, jak tylko wol mono-
wadztwa. Mona wic uwaa tego Wielkiego ksicia za pierw-

szego monarch elekcyjnego, t. j. z wyboru czerpicego sw wa-

dz. Panowa, bo go do panowania wybrano. Wpyw spoecze-

stwa na pastwo zaczyna si tedy od obsadzania tronu. Zmieniy

si czasy! Pierwsi Piastowie narzucali spoeczestwu sw wol
i nikogo o zdanie nie pytali; teraz za mona byo panowa tylko

za pozwoleniem i z aski najbogatszych i najbardziej wpywowycli[

z poród poddanych, a chcc ich ask pozyska, trzeba byo przy-

sta na ich dania. Pierwszem daniem wielmoów byo, eby
Wielki ksi nie wybiera podatków w caej Polsce. danie nie-j

mdre, zabijajce wszelkie wiksze polityczne przedsiwzicia!
]

Wadysaw Il-gi zwróci si o pomoc do Niemiec. Mino
atoli jedenacie lat, zanim stosunki niemieckie pozwoliy zaj si

t spraw nastpcy Konrada III-go, Fryderykowi Rudobrodemu.

Obojtne mu byo, kto w Polsce bdzie Wielkim ksiciem, chcia

tylko skorzysta z zamtu i Polsk shodowa. Zawezwa wic
przed swój sd Bolesawa Kdzierzawego, jakoby zwierzchnik

swego podwadnego. Piastowie nie byli wcale hodownikami,;
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a wic Bolesaw nie stawi si; posa tylko poselstwo, owiadcza-

jc ochot do zgody z bratem. Prawdopodobnie byby wtenczas

Wadysaw odzyska lzk; ale Fryderyk Rudobrody chcia ko-

niecznie podbi Polsk pod swoj zwierzchno. Latem 1157 r.

wyprawi si z posikami czeskiego Wadysawa II-go na wojn
przeciw ksitom polskim. Modsi bowiem bracia nie opucili

Bolesawa Kdzierzawego w tej potrzebie. Fryderyk zniszczy cay

kraj po Odr, przez któr przeprawi si zwyciko 22 sierpnia.

lzacy widzc wielk potg cesarza, spalili grody w Gogowie
i w Bytomiu, eby nie wpady w rce niemieckie. Nie byo na-

leytej obrony kraju, cesarz dotar a pod Pozna. Ksita mu-
sieli uledz. Bolesaw Kdzierzawy stawi si w obozie cesarskim

w Krzyszkowie nad Wart, w najgbszej pokorze, jakby niewol-

nik wobec pana, w habicej postawie, z mieczem zawieszonym

na powrozie u szyi. Uzna si hodownikiem Fryderyka i na znak

tego obieca mu da 300 zbrojnych na wosk wypraw; nadto

mia zapaci cesarzowi koszta wojenne. Przyrzeka te, e si

stawi osobicie na najbliszym zjedzie ksit niemieckich, eby
z ust króla niemieckiego usysze wyrok w sporze z bratem. a-
dnego jednak z tych przyrzecze Bolesaw nie dotrzyma, a urosz-

czenia niemieckie do zwierzchnictwa nad Polsk rozwiay si nie-

bawem.

eby sobie zapewni dotrzymanie krzyszkowskiej umowy, za-

bra cesarz z sob do Niemiec najmodszego z Bolesawiców,

Kazimierza i kilku monowadczych synów. Ten mia ju 19 lat,

ale bracia nie kwapili si z wyznaczeniem mu dzielnicy, cho by
opróniony po Wadysawie lzk. Nie dotrzymujc krzyszkow-

skich warunków, naraali Kazimierza na wizienie w Niemczech,

ale dla Polski lepiej to ju byo, ni uzna niemieck zwierzchno.

Fryderyk Rudobrody zajty sprawami woskiemi, a nastpnie now
wypraw palestysk, nie zajmowa si ju spraw polsk. Kazi-

mierz pozosta w Niemczech a do r. 1163.

Z Krzyszkowa wraca cesarz do Niemiec przez Prag. Tu
zmaro jedno z towarzyszcych ksiciu Kazimierzowi panit, a mia-

nowicie jedynak potnego monowadcy, Jaksy z Miechowa.

W Pradze mieli si polscy modziecy czemu przypatrze: trafili

na koronacy. Wadysaw II. czeski wysugiwa si bowiem wier-

nie Konradowi Ill-mu i Fryderykowi Rudobrodemu. Obecnie na
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wosk wypraw zebra dla cesarza kilka tysicy zbrojnych, co na

owe czasy :)ylo ju armi. Zasuga jego wzgldem Fryderyka bya
tem wiksza, e wiec monowadców czeskich odmówi podatków

na t wypraw (i susznie, bo có Czechów obchodzio to przed-

siwzicie?), a ksi za wasne pienidze onierza naj i uzbroi.

Za to dosta koron od cesarza dnia 11 lutego 1158 r.; miaa ta

korona o tyle by lepsz od poprzedniej Wratysawowej, e ju
miaa by dziedziczn, na co Fryderyk w tydzie potem da oso-

bny dokument. W drugiej potem wyprawie woskiej w r. 1162

wzi udzia Bolesaw Wysoki, najstarszy syn wygnanego Wady-
sawa.

Nasz Wadysaw II. umar w Niemczech w r. 115Q; pozo-

stawi trzech synów: Bolesawa, Mieszka i Konrada, i córk Ryks,

zamn od r. 1152 za Alfonsem VII., królem kastylijskim w Hi-^

szpanii. Gdy Rudobrody wróci z drugiej wyprawy woskiej, upo-^

mnia si o Slzk dla Wadysawiców. Nie chcc próbowa drugi;

raz Krzyszkowa, uczyni Bolesaw Kdzierzawy zado temu we-

1

zwaniu. Wtenczas wróci z niemieckiej niewoli najmodszy z sy-i

nów Bolesawa Krzywoustego, Kazimierz, pozostajcy w zakadni-i

ctwie. Slzk podzielono; z razu tylko na dwie dzielnice, gdy naj-l

modszy z synów Wadysawa by jeszcze pacholciem i wycho-^

wywa si w klasztorze. Bolesaw, zwany Wysokim, otrzyma Slzk
^

Dolny ze stolic Wrocawiem i z grodami Gogowem, Lignic,^

Opolem; modszemu Mieszkowi przypad lzk Górny z grodami

j

Raciborzem i Cieszynem. Wtedyto Mieszka z Wielkopolski, ich '•

stryja, poczto zwa Mieszkiem Starym, dla odrónienia od ksi-

cia raciborskiego. Byo o jedne dzielnic wicej i by ju prz\ -

kad, e w przyszoci kada dzielnica tak si bdzie dzieli po-

midzy braci. Ksita wrocawski i raciborski mieli uznawa
zwierzchno Wielkiego ksicia Krakowskiego, Bolesawa Kdzie-

rzawego, podczas gdy wedug testamentu Krzywoustego powi-

nienby w Krakowie panowa Bolesaw Wysoki. Tote nie ufa

Kdzierzawy synowcom i pozostawi w kilku miejscach Slzka

swoich urzdników i swe zaogi.

O adnej polityce nie byo ani mowy za Bolesawa Kdzie-
^

rzawego. Najdoniolejsz dla Polski spraw, panowania nad wy-

1

brzeami Batyku, zaniedbano zupenie. Ksita sascy wspólnie]

z Duczykami rozgospodarowali si tam ju na dobre. W roku
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1 157 zdoby Albrecht Niedwied stolic Lut\ivó\v, Branibor, a ze

zdobyczy tej powstao nowe margrabstwo brandeburskie. Pierw-

sz margrabin na sowiaskich zgHszczach bya tu córa Krzy-

woustego, tego, który cae ycie powica na to, eby krainy te

utrzyma pod polskim wpywem, a wydrze ze szponów niemie-

ckich I (Judyta, wysza zam za Ottona, syna Albrechta Niedwie-

dzia). W trzy lata póniej wyprawi si ksi Saski Henryk Lew
na Obotrytów i osadzi w ich grodach niemieckich grafów, któ-

rzy nigdy ju std nie wyszli. Ksi Niklot poleg w tej walce,

a syn jego by ju tak potulny, e sta si prostem narzdziem

w rku Henryka Lwa; zamieni si sam na niemieckiego ksicia

i potomkowie jego panuj do dzi dnia nad jedn czci ziemi

obotryckiej; jestto: Meklemburg, kraj na wskro niemiecki! Wre-

szcie w r. 1168 zdoby wit wysp Rujan król Duski, Wal-

demar I. Ustanowione przez Krzywoustego biskupstwo w Woli-

lini przeniesiono wtenczas do Kamienia. Przepada sprawa utwo-

rzenia wielkiego pastwa wraz z Polabianami. Nad samym za
Batykiem pozosta Polsce tylko strzpek Pomorza, kraina pomi-
dzy Persant a Wis, zoona z kilku ksistewek, które miay
hodowa Wielkiemu ksiciu Krakowskiemu. Najwaniejszem mia-

stem tej krainy Gdask.
Pad wielki dzia Sowiaszczyzny, Polska przestaa by po-

tg pastwow, a Czechy byy niczem. Darowana z aski nie-

mieckiego króla „dziedziczna" korona nie przesza na niczyj

gow. Wadysaw II. próbowa speni ustaw Sobiesawa I-go

i umylnie zrzek si tronu na rzecz swego syna, Fryderyka. Ale

skoro tylko oczy zamkn, wypdzono Fryderyka, a cesarz mia-

nowa ksiciem najstarszego wiekiem Przemylid, Sobiesawa II.,

odejmujc równoczenie od Czech koron! Odtd w ustawicznych

bez koca wojnach domowych co kilka lat kto inny panowa
w Pradze, a w tym wirze zamieni cesarz Morawy na margrab-

stwo, t. j. now marchi Rzeszy Niemieckiej. Przez ca ju reszt

XII. wieku nie miay Czechy najmniejszego znaczenia politycz-

nego; tron praski dostawao si nawet za pienidze u króla nie-

mieckiego.

Ru pod panowaniem zesowiaszczonych ju Waregów bya
równie niczem, jako pastwo. Tam roku nie byo bez wojen do-

mowych, a ksita dzielili si krajem do nieskoczonoci. Po-
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midzy rokiem 1125 a 1175, w przecigu zatem 50-ciu lat byo
w Kijowie 23 zmian panowania. W r. 1172 byo ksistw ruskich

siedmdziesit dwa!

Z caej Sowiaszczyzny saba, bardzo saba Polska bya i tak

jeszcze najsilniejsz. Niestety, przyby jej wróg nowy, straszny,

przeszkadzajcy Mazowszu i Wielkopolsce do lepszego zagospo-

darowania si przez ustawiczne upieskie napady. Wadysaw Il-gi

popeni w r. 1140 ciki grzech, e wezwa na pomoc Prusaków.

Pokaza im drog do Polski, z czego te oni bardzo chtnie na-

dal korzystali. Wyprawa z r. 1147 nie na wiele si zdaa; trzeba

byo wyprawia si tam jeszcze wiele razy. Na jednej z tych wy-

praw pruskich zgin w roku 1166 ksi Henryk Sandomierski.

Bezenny by, nie zostawi dziedziców; dzielnic po nim, troch

uszczuplon, dano Kazimierzowi, najmodszemu z braci, nie ma-

jcemu dotychczas wtenego udziau.

Kazimierz siedzia spokojnie, do polityki si nie miesza, bo

nie byo nadziei, eby w tych okolicznociach sam co móg zdzia-

a. Nie posiada zreszt nic i niczem nie by a do 28 roku y-
cia. Gdyby za ze skromnego swego sandomierskiego ksistewka

chcia wywiera wpyw na kierunek polityki, byby chyba wznie-

ci jeszcze wikszy zamt, wywoujc zazdro starszej braci. Zo-

baczymy w dalszem opowiadaniu, e Kazimierz by gbszym
umysem, zdolnym kierowa mdrze losami narodu. Od r. 1163,

onaty by z Helen, córk jednego z tak licznych Wielkich ksi- ]

t kijowskich (Rocisawa). W poyciu maeskiem szczliwy, •

dugo nie móg si doczeka szczcia z dzieci. Mia córk, ale

dwóch synów modo utraci: starszy, imieniem te Kazimierz, zmar
niemowlciem, modszy Bolesaw nie doczeka ornoci. Dopiero

w cztery lata po jego mierci, w r. 1186, doczeka si Kazimierz

syna, który go przey, Leszka, zwanego Biaym.

yjcy w sandomierskiem ustroniu zdaa od wielkiego wiata,

sprawia Kazimierz na polskich monowadcach podobne wrae-

nie, jak niegdy Wadysaw Il-gi na czeskich, czowieka sabego,

który nie potrafi silnie dziery wadzy. Podoba im si wanie
dlatego! Dla nich Bolesaw Kdzierzawy by jeszcze za silnym

wadc. Utworzyli te spisek, eby go zrzuci z tronu. Na czele

spisku sta Jaksa z Miechowa i syn Piotra Wasta, witosaw.
Zabierali si do zbrojnego buntu, a Wielkie ksistwo ofiarowali
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Kazimierzowi. Kazimierz odmówi. Jedyny chyba ze wszystkich

i polskich i niepolskich ksit! Odmówi tylko dlatego, e pozba-

wianie tronu brata byoby niesprawiedliwoci, dlatego, e nie

chcia w yciu chadza krtemi ciekami. Susznie te nazwaa

go historya Sprawiedliwym.

Dziki szlachetnoci modszego brata dokoczy Bolesaw

Kdzierzawy ycia na Wielkoksicym tronie; zmar w r. 1173.

MIESZKO STARY.

Kto mia by jego nastpc, trudno powiedzie. Wedug te-

stamentu Krzywoustego powinien panowa w Krakowie Bolesaw

Wysoki, ksi wrocawski. Jeeli linia lzka miaa by odsunit
od zwierzchnictwa, a na jej miejsce nasta linia mazowiecka, w ta-

kim razie po Kdzierzawym powinien nastpi nietylko na Ma-

zowszu ale te w Krakowie nieletni syn jego, Leszek. Ale jak

przedtem wygnawszy Wadysawa II., odsunito zarazem potom-

stwo jego od tronu, podobnie i teraz nie chcieli monowadcy
modego ksicia mazowieckiego, przeciw którego ojcu uknuli spi-

sek. W ich mniemaniu bya ju ta linia odsdzona. Chociaby
obowizywa seniorat, nie krpow^aby monowadców; wszak ju
ofiarowywali tron Kazimierzowi, nie dbajc o starszego brata,

Mieszka. Jakim okolicznociom zawdzicza Mieszko Stary, e zo-

sta Wielkim ksiciem, nie wiadomo. Prawdopodobnie Kazimierz

zrazi sobie monowadców poprzedni odmow i tak zosta im

jeden tylko kandydat, Mieszko Stary. By Wielkim ksiciem cztery

lata, niebawem take wygnany. Monowadztwo polskie szybko

zrównao si z czeskiem pod tym wzgldem, e zaczo szafowa

tronem.

Mieszko Stary chcia podnie znaczenie swej wadzy i rz-

dzi samowadnie. Wraca do czasów Bolesawa miaego, nie chcc
przyzna nikomu adnych praw, ani wieckim, ani duchownym.
Ale zmieniy si czasy i napróno próbowa cofn bieg dziejów.

Wadz ksic mona byo podnie ju tylko w zgodzie ze spo-

eczestwem, przez rozbudzenie pewnej wspólnoci interesów pomi-
dzy tronem a poddanymi. Tron musia nietylko uzna prawa spo-

eczestwa, ale zgodzi si na dalszy ich rozwój i sam nad tem czu-

wa; powinien by stan na czele spoeczestwa i prowadzi je, u-

ywajc jego si do celów pastwowych. Dopóki ksi upatrywa
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swój interes w uciemieniu spoeczestwa rzdami absolutnymi,

a spoeczestwo w pozbawieniu takiego ksicia godnoci, sowem,
póki bya niezgoda pomidzy tronem a narodem; nie mogo paii-

swo rozwija si naleycie.

Tak spoeczestwo, jakote dynastya, nie umiay sobie zrazu

radzi w zmienionych stosunkach i musiay przej dopiero przez

tward szko dowiadczenia. Próba ograniczenia wadzy mon.ar-

chicznej dokonana na Wadysawie II., bya niemdrze obmylona
i wysza na ze pastwu. Równie niemdra bya próba wzmo-
cnienia tej wadzy, dokonana przez Mieszka Starego na spoecze-

stwie, gdy chcia wznowi samowadztwo i w tym celu zwraca

si przeciw wszystkiemu, co byo wybitniejszego w spoeczestwie.

A panowa wanie w czasach, w których indywidualizm zaczytia

bra gór, w których coraz wicej byo takich, którzy rwali si

naprzód, eby si odznaczy, eby co znaczy, eby zyska pole

do okazania swych si, zdolnoci, przedsibiorczoci i energii. Or-

ganizacya pastwowa zbyt dugo ju trwaa, eby nie pobudzi

ludzi do mylenia i do dzy okazania, e i oni co potrafi. A czy

to nie by prd cywilizacyjny? Nie wiedzc co czyni, chcia Mie-

szko ten prd stumi.

WASNO ZIEMSKA OSOBISTA.

Indywidualizm okaza si najpierw w stosunkach gospodai"-

czych. W XII-tym wieku przewaaa ju stanowczo wasno oso-

bista, nad któr z dawnej wspólnoci rodowej pozostao tylko prawo

pierwszestwa do kupna, gdy który ze stryj ców sprzedawa ziemi.

Coraz czciej objawiaa si w spoeczestwie dno do zupe-

nego wyzwolenia si z wszelkich ogranicze rodowej organizacyi,

a wymylono do tego ciekawy fortel, przez który obchodzono prawo

zwyczajowe. Poniewa wasno pochodzca z nadania ksicego
nie podlegaa rodowym ograniczeniom na korzy krewnych, przeto

zdarzao si, e waciciel owiadcza uroczycie, e zrzeka si swej

majtnoci na rzecz ksicia (by nawet do tego ceremonia osobny:

przyklka na jedno kolano i wypija kubek wody: nazywao si to

wyroka, lub z aciska: renuncyacya,tj. zrzeczenie si); poczem ksi
t ju swoj niejako majtnoci obdarza na nowo od siebie tego

samego, który si jej zrzeka przed chwil. W ten sposób namno-
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ylo si w Polsce posiadoci zupenie wolnych od ekonomicznych

zwizków rodowych. Rzecz bya zupenie prosta i atwa. Potrzeba

byo do tego tylko zezwolenia ksicia, a ksi zezwala chtnie,

bo im wicej ludno potrzebowaa jego wadzy, im czciej do

niej si udawaa, tern lepiej dla niego. Móg te ksi przy tej

sposobnoci poda od siebie warunki, np. warunek, eby z wyzwo-

lonej w ten sposób majtnoci wyrusza na kad wypraw wo-

jenn zbrojny, jeden, dwóch, lub kilku, stosownie do okolicznoci.

Póniej ciar obrony kraju spoczywa wogóle tylko na ziemi, na

posiadociach ziemskich. Prawdopodobnie tu pocztek tego urz-

dzenia. Ci wszyscy, którzy od ksicia ziemi otrzymali, czy to na-

prawd, czy to w opisany sposób zmyleniem prawniczem, two-

rzyli wród wolnych gospodarzy osobny niejako stan, zwizani

cilej od innych z ksiciem. Takich ksi bardziej uw^aa za swoich

i skonniejszy by wywysza ich ponad innych. Wszak to byli jego

rycerze, tow^arzysze wojenni.

Dawna druyna wojenna, osiada w obozach pod gównemi
grodami, znikna bez ladu ju za Kazimierza Odnowiciela. Ob-
mylono to inaczej. Na wzór osad naroczników, zakada ksi
osady t. z. wodycze, tj. druyn wojennych. Kilku lub kilkunastu

dostawao ujazd, w którym mogli gospodarowa, jak im si podo-

bao, pod warunkiem, eby na kade zawoanie ksicia rusza w pole.

Poniewa suba wojskowa bya intratna, zgaszao si mnóstwo
ochotników do wodyczego stanu.

Gospodarz, który mia ju przedtem majtno i nie z po-

trzeby, nie dla chleba, lecz przez wyrok zobowiza si do su-

by wojskowej, by oczywicie czem wyszem od prostego wo-
dyki, któryby z godu gin, gdyby nie poszed na chleb wojskowy.

Tote tylko z tamtych powstao monowadztwo. Gzem bardziej

w lasno stawaa si osobist, tem wiksze zaczynay by rónice

majtkowe. Nie mona by wielmo bez wielkiego majtku,
a do bogactwa pierwszym krokiem bya wasno osobista i dzie-

dziczna. I tak z jednej strony wzrastaa wadza ksica w zna-

czenie przez nadania, lecz z drugiej strony zarazem przygotowy-

waa sobie rywali o czstk przynajmniej znaczenia i wpywów.
Wobec prawa nie róni si jeszcze najwikszy monowadca ni-

czem od najuboszego wolnego gospodarza. Byy tylko rónice

wynikajce nieuchronnie ze stosunków majtkowych i osobistych.
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Monaby raczej powiedzie, e wobec prawa chudopachokowie

zostajcy w gospodarstwie rodowem byli wanie czem wicejf
ni ci, którzy si przez ksice nadania dobili fortuny, bo mniej

dwigali ciarów pastwowych. Po staremu oddawali komorni-

kowi miark owsa lub krusz miodu, podczas gdy ci musieli

odbiega majtnoci i chodzi na wojn. Tak to wyrastaj po-

nad gowy innych ci, którzy w stanowczej chwili nie zawahaj si

rk mielej przyoy i wzi wikszy ciar na swe barki. Ci, któ-

rzy zostali onierzami, dorobili si wikszych majtków i zaczy-

nali przodowa. Wród wieckich oni mieli czas i mono zaj-

mowa si bliej sprawami publicznemi, a wic te interes w walce

z tronem o prawo, bo z nabytych praw mogliby' przedewszyst-

kiem oni korzysta. Cywilizacy i majtkiem stali na czele spoe-

czestwa, przodowali mu i te urzdzenia pastwowe, które byy
jeszcze zupenie dobre dla rolnika, bartnika, rybaka, zajtego tylko

wyywieniem siebie i rodziny i gincego w tumie wasnego rodu,

te dla nich ju nie wystarczay, a na rodowem prawie niewiele

im zaleao, bo zebrane dostatki pozwalay im obej si dosko-

nale bez prawnej solidarnoci rodowej. Zwizek rodowy z chudo-

pacholskimi krewniakami by dla nich raczej ciarem i zawad,

ni dobrodziejstwem prawa i korzyci. Oni woleli sta sami, sob
i najblisz sw rodzin i nowy ród zaoy ! Do tego trzeba byo, -

eby byli pewni swych majtków i tych stanowisk, które do ma-i

jtku wiody; eby byli monowadcami nie tylko przez szcz-i

liwy zbieg okolicznoci i z ksicej aski, ale na pewnej pod-

stawie prawnej. Dlategoto w walce o prawo szli rka w rk z bi-

skupami. Denia te miay wielk warto cywilizacyjn, byy
pierwszym wikszym wyomem indiwidualizmu w rodowym ustroju

spoecznym, tudzie pierwszym szczeblem do obywatelskoci w sa-J

mo\xadczym ustroju pastwowym.
Obok tych onierzy dobrowolnych byli onierze z musu,

owi wodycy. Na pozór nie mieli oni bezporedniego interesu ani

w walce o prawo, ani w urzdzeniu dzielnic ksicych. Ale o-
nierz dzielny, obrotny i rzutki móg wówczas mie nadziej, e
na wielmo wyronie. Monowadztwo nie tworzyo wcale zam-

knitej w sobie warstwy spoecznej, odgrodzonej od innych. Wszak

ono dopiero powstawao i dugo jeszcze szeregi te byy otwarte

dla nowych wybraców fortuny. Jeszcze kady, byle nie niewolnika I
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móg si wznie midzy wielmoe; jedni zasug, drudzy lepem
szczciem,' jak zawsze na wiecie.

I tak rosa ta warstwa spoeczna w sam raz z poród tyci,

którzy najblisi byli ksicia: z jego onierzy. Walczc z nimi, pro-

wadzi Mieszko Stary walk z samym sob.

NIEWOLNICY PRYWATNI.

Dawniej gospodarstwo a wojenka byy zupenie oddzielone.

Przez osady wodycze i przez coraz czstsze ksice nadania -
czyy si coraz czciej w jednem rku obydwa te zajcia: miecz

i- pug. Któ mia jednak gospodarowa, gdy gospodarze ci wy-

ruszyli na wojn? Zaczyna si tedy kupno niewolnika ju nietylko

przez ksicia, ale te przez osoby prywatne. onierze korzystali

na wojnie z prawa upu, brali zoto, srebro, tkaniny, sprzedawali

je i kupowali za to niewolników, którzy chodzili koo ich gospo-

darstwa. Tem bardziej byo na to sta pana rozlegego majtku
i tak zaczyna si niewolnicze osadnictwo w dobrach prywatnych.

Jeniec wojenny by wasnoci pastwa, ksicia; tylko zbroja jego

i ko, up przy nim znaleziony, by wasnoci tego, kto go pojma.

Nie pozwala ksi przywaszcza sobie samej osoby jeca, ba
cigle jeszcze zakadano nowe osady naroczników, z coraz nowemi
rzemiosami. Ju nietylko Rybaki i Skotniki, ale powstaway Szklary

i Zotniki. Trzeba wic byo kupowa niewolnika u ydów, trzeba

si byo stara o gotówk, a to powikszao coraz bardziej obroty

handlowe.

Owi prywatni niewolnicy nie byli jednak parobkami pracu-

jcymi wedug wskazówek i planu waciciela. Nie byo jeszcze

gospodarstwa folwarcznego. Niewolnik ten pozostawa w takim

samym stosunku do swego pana, jak narocznik do ksicego
wodarza. Pan wydziela mu kawa ziemi, nie na wasno, lecz

na sub, z poleceniem, aeby na niej polowa, apa bobry, owi
ryby, podbiera barcie czy ora, z przykazaniem, aeby to oddawa
panu, a sam mia przytem prawo poywi si. Z czasem nasta

w tych stosunkach lepszy porzdek i lepsza kontrola; niewolnik

mia oznaczone, ile ma odda panu, a co zyska sw prac ponadto,,

to byo dla niego. Pan, który go kupi, mia te prawo kadej
chwili go sprzeda, darowa lub te wypdzi, nie troszczc si
o dalsze jego losy; ale z tego prawa nikt nie korzysta, bo któby
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si pozbywa rk roboczych? Przeciwnie, pan stara si niewolnika

przywiza do siebie, eby mu nie zbieg; pan dba o dobro

i zdrowie swych niewolników, bo to by fundament jego majtku.

Kto nie pozostawa w organizacyi rodowej, a nie mia niewohii-

ków, ten by ndzarzem, bo ziemia nie dawaa mu adnych do-

chodów, zwaszcza, gdy wypado siada na ko i rusza na >x^ojn.

Powiksza si tedy w Polsce ilo ludnoci niewolnej i ona

to zaczyna coraz bardziej na ziemi gospodarowa na rachunek

panów, obok dawnej ludnoci wolnej gospodarujcej wasnemi
rkoma na wasny te rachunek. Po dalszych kilkudziesiciu

latach miaa si skutkiem tego zmieni zupenie nasza organizacya

spoeczna, a ze zmienionej miaa wyró nowa organizacya paii-

stwowa.

LICHA MONETA. YDZI.

Mieszko Stary sdzi, e byle tylko le robi tym zamoniej-

szym wacicielom ziemskim, czyli ziemianom, z poród których

powstawali monowadcy, ju przez to samo zrobi co dobregdi

dla pastwa. Ziemianie ci, jego onierzami zarazem bdcy, po-

trzebowali wanie coraz bardziej gotówki, choby tylko na kupno

niewolnika do gospodarstwa. Dokucza im wic cig zmian mo-

nety; po dwa, a nawet trzy razy do roku ogasza, e moneta jest

niewana, ciga j do skarbca, a wypuszcza w obieg Iejsz^

podlejsz; w kocu zacz bi t. zw. brakteaty, t. j. monety tali

cienkie, e tylko po jednej stronie da si na nich wybi stempelt

istne blaszki, naladujce pienidze. Zapewne uboeli przez to ci^

którzy najwicej posiadali gotówki, a wic monowadcy, ale fa-^

szowanie monety szkodzio caemu krajowi, bo psuo stosunki

handlowe! Moneta polska nie miaa dla zagranicznego kupc^

wartoci i móg j przyjmowa tylko w cenie znacznie niszej, ni^

bya warto przez ksicia naznaczona. Wszelkie tedy towary za-^

graniczne podroay, a upada warto podów krajowych. rodek
wymierzony w naj niezrczni ejszy sposób przeciw -monowadztwu,'

da si we znaki caej ludnoci; poczu to na sobie najuboszy

myliwy, który owi po lasach kuny i wiewiórki dla handlarzami

zbierajcego je dla zagranicznego kupca; musia bowiem dostarczyj

wicej skórek swem uporednikowi, za t sam, co przed tem, za-j

pat. Wszyscy na tem cierpieli, prócz ydów. Tych uy ksi^
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do mennicy i oni stali si teraz pierwszorzdnymi jego doradcami.

ydzi bili te na cze Mieszka monety z hebrajskimi napisami,

w których go zowi sprawiedliwym i bogosawionym.

Mieszko Stary pierwszy z Piastów przygarn ydów do siebie.

Dotychczas nikt si o nich nie troszczy, yli sobie jako wdrowni

kupcy, znajdujc obron w witem prawie gocinnoci. Mieszko

uczyni z nich bezporednich swoich poddanych. Tak byo w pa-
stwach zachodnich. Tam ydzi byli jakby wasnoci monarchy,

pozostawali pod jego opiek czasem, a czasem samowol; mo-

narcha móg z nimi poczyna sobie, jak chcia, okada podatkami

lub praw im udziela. Zwyczajnie tak bywao, e zachodni mo-

narchowie opiekowali si nimi, póki si nie zbogacili; potem

nagle nakadali na nich jak najcisze podatki i zaczynali ich

w rozmaity sposób uciska, eby si sami ich kosztem zbogacili.

Postpowanie takie byo nieuczciwe, podstpne. Koció inaczej

cakiem zapatrywa si na t spraw. Prawo kanoniczne nie po-

zwala yda w niczem na majtku krzywdzi, ale te nie pozwala

powierza im adnych urzdów, ani te uywa ich do zaatwiania

jakichkolwiek spraw tyczcych si chrzecijan.

Aeby sobie straty na monecie wynagrodzi w inny sposób,

zaczli monowadcy próbowa intratniejszego sposobu gospo-

darstwa w swych dobrach, a mianowicie rolnictwa, kupujc
takich niewolników, którzy zdatni byli do uprawy roli. Podnosio

to wielce warto ich posiadoci. Ale ksi przeszkadza w roz-

maity sposób osadnictwu na ich ziemi, tamowa przemian gospo-

darstwa lenego i pastewnego na rolnicze; powydawa cay szereg

drobiazgowych przepisów, które nie zday si w kocu na nic, ale

byy na razie nie tylko niedogodne, lecz take wielce dokuczliwe

i hamoway na kadym kroku swobodny rozwój stosunków. Ruszy
si nie byo mona, eby nie natrafi na jaki nowy przepis, a za

kad drobnostk kara jak najdotkliwiej, bo mniema, e wiel-

moe ulegn, gdy si im da dobrze we znaki i e nieograniczone

samowadztwo ksice zwyciy, pozbywszy si przeciwników.

KASZTELANIE BISKUPIE.

Podobnie nie chcia Mieszko przyznawa Kocioowi praw,

o które duchowiestwo musiao walczy w imi prawa kanoni-
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cznego. Nieroztropn bya ta walka, zwaszcza wobec zupenego
porozumienia pomidzy biskupami i opatami, a wieckimi wiel-

moami, wobec ich sojuszu cisego, a nazbyt cisego od czasu

wygnania Wadysawa II.

W ostatnich latach panowania Bolesawa Krzywoustego udao
si arcybiskupowi gnienieskiemu, Jakóbowi ze nina, zapewni
metropolitalnej stolicy trwae, wieczyste dochody, pozostajce pod

wasnym duchowiestwa zarzdem. Katedra gnienieska utrzy-

mywana bya z dochodów kasztelanii niskiej, do której nale-

aa t. z. „secina" niewolników, a wic dziesi osad narocznych,

a 24 osad wolnych, rodowych, skadao w niej swe podatki ; na

czyckiem za podegrodziu bya osada wojskowa, rycerska. Do-

chody wic tej kasztelanii byy w rzeczywistoci wasnoci arcy-

biskupi, ale tylko z aski ksicia, który sw ask móg kadej

chwili cofn. Krzywousty zrzek si swych praw monarszych

w tej kasztelanii; odtd arcybiskup sam bezporednio mia tu wy-

]<onywa prawa ksice i wprost na rachunek swego kocioa
ciga dochody. Aeby darowizn t, opart na zupenym ju
immunicie, zabezpieczy na przyszo, posano do papiea, który

osobn t. z. bull, t. j. papieskim dokumentem z r. 1136, daro-

wizn ksic zatwierdzi. Od tego czasu starao si duchowie-

stwo o to, eby darowizny na rzecz Kocioa dokonywane byy
koniecznie na pimie. Wszelkie podatki w kasztelanii niskiej za-

leay odtd od uznania arcybiskupa. Obowizek wzgldem pa-
stwa ustawa, zastpiony obowizkiem wzgldem katedry gnie-^

inieskiej. Wkrótce potem Bolesaw Kdzierzawy nada w ten sam

zupenie sposób kasztelani milick na lzku biskupom wroca-.

wskim, w r. 1155. Bezporedni tedy wasnoci biskupów byy

tylko osady ludnoci niewolnej w tych kasztelaniach ; nad innymi

mieli tylko ksice prawo zwierzchnictwa. Byo to po prostu prze-^

laniem praw kasztelaskich na biskupa.

W czterdzieci trzy lat potem otrzymao drug tak daro-

wizn biskupstwo wrocawskie, gdy jeden ze lzkich Piastowiców

zosta tam biskupem. Ten sposób wyposaania Kocioa nie by:

praktyczny i zarzucono go potem. Na razie nie byo jeszcze innego

sposobu, bo wobec rodowego prawa, chcc uczyni nadanie Ko-

cioowi, trzeba si byo zrzec najpierw posiadoci na rzecz ksicia,:

który dopiero od siebie nadawa je biskupstwu lub klasztorowi.:
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Do tego Mieszko Stary nie by pochopny, a gdy Koció domaga

si cigle zupenej swobody takich zapisów, stan przeciw niemu.

Nadanie kasztelanij niskiej i mihckiej pochodzio jeszcze

z czasów przed panowaniem Mieszka Starego. On sam nic podo-

bnego nie uczyni. Dwie za te kasztelanie stanowiy jakby pa-
stwo w pastwie. Arcybiskup gnienieski i biskup wrocawski

i
sprawowali tam wszelkie prawa monarsze, wybierajc daniny, któ-

I rych si ksita dla nich zrzekli byli. Mona powiedzie, e do
' ustanowionych przez Krzywoustego dzielnic, przybyway jeszcze

dwa ksistwa duchowne : niskie i milickie. Nie byo na to in-

nej rady, jak tylko uzna mono prywatnych zapisów na rzecz

Kocioa; wtenczas obeszoby si bez nadawania mu dochodów

wypywajcych z praw ksicych, bez nadawania mu caych ka-

sztelanij. Wkrótce te spostrzeono si na tem i tak postpiono,

ale nie pojmujcy sprawy Mieszko Stary nie. umia wymyle nic

innego, jak tylko walk z Kocioem. Stan te przeciw niemu

biskup krakowski Getko (Gedeon), zupenie tak samo, jak nie-

gdy Stanisaw Szczepanowski przeciw Bolesawowi miaemu.
Przeciw duchowiestwu trudno byo walczy, bo caa lu-

dno, wszystkie jej warstwy, stay wówczas po stronie Kocioa,

a przeciw ksiciu. Wiód do tego ludzi sam interes osobisty.

O cisym zwizku monowadztwa ju powiedziano. Mniej za-

moni za gospodarze, nie bdcy onierzami i trzymajcy si

jeszcze ekonomicznych zwizków rodowych, zazdrocili swym bra-

ciom ze niskiej lub milickiej kasztelanii. Lepiej byo pod bi-

skupem, ni pod kasztelanem, bo odpaday rozmaite daniny przy-

godne na rzecz pastwa; a Mieszko Stary by mistrzem w wy-

szukiwaniu ich i nakadaniu ! Immunit od pastwowych powin-

noci by zyskiem ludnoci osiadej pod pastoraem, bo Koció
czerpa swe dochody przewanie z wasnego gospodarstwa, a da-

niny z tytuu kasztelaskiej zwierzchnoci miay tylko drugorzdne

znaczenie. I niewolna wreszcie ludno take sprzyjaa Kocioowi,

bo tylko od niego moga si spodziewa poprawy swego losu.

Wszak prawo kocielne nie znao ni niewoli, ni kary mierci. Ku-

pno niewolnika przez duchown osob byo waciwie wykupie-

niem go z niewoli, a w dobrach duchownych powodzio im si

jak najlepiej.
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RZDY URZDNIKÓW.

Mieszko Stary nie nadawa godnoci i zaszczytów czonkom
nionowadczych rodów, ale wyszukiwa ludzi niezamonych, nie--

znanych jeszcze i tych wynosi. Dobreby to byo, gdyby laska

ksica wyszuki\\ala najuczciwszych i najzdolniejszych, a nie ta-

kich tylko, którzy odznaczali si jedynie nienawici ku moniej-

szym. Ksi nie spostrzega si, e byo to waciwie tylko zmian
osób, ale nie rzeczy, bo ci ludzie — choby najskromniejsi z po-

cztku — take si bogacili, a przez to stawali si zaoycielami

nowych gniazd nionowadczych. Nowi urzdnicy chcieli tem bar-

dziej zrówna si z tymi, którzy ju wyroli na urzdach, tem

bardziej podali bogactw i nie ominli adnej sposobnoci, eby
na urzdzie dorobi si majtku. Zaczo si tedy zdzierstwo i n-
kanie ludnoci takie, e biskup krakowski ksicych urzdników

nazwa publicznie: ,;wciekymi psami". Urzdnicy ci wiedzieli,

e ksi wymaga od nich jednej rzeczy, t. j. surowoci
;

przesa-

dzali si wic wzajemnie w bezwzgldnoci. Skoro przeladowanie,

dokuczanie, byo zadaniem tej suby ksicej, zgaszali si do

niej najchtniej ludzie nieszczególnej wartoci, a tak polityka ksi-

ca nie przyczyniaa si do wysuwania naprzód najlepszych

!

Urzdnicy ci mieli ksiciu pozyska serca uboszych przeciw

wielmoom. Ilekro si zdarzyo, e wielmoa pokrzywdzi chu-

dopachoka, pokrzywdzony zawsze dostawa od ksicia i jego urz-

dników sprawiedliwo; to prawda, i to byo dobrze. Ale to by-

wao wyjtkiem, a regu byo, e ludno garna si do mo-i'

nowadców, a zwaszcza do kocielnych dostojników, bo znajdy-

waa przy nich lepsze warunki zarobkowania. Na to nie byo rady

i ogó ludnoci wola opata lub wieckiego wielmoa, ni ksi-

cego urzdnika, z którym go nie czy aden interes. Szcz-^

ciem nie uday si plany Mieszka Starego, bo spenienie ich gro-'

zio istnym bizantynizmem. Losami pastwa kierowaaby nowa.,

warstwa spoeczna, urzdnicza, yjca z dokuczania ludnoci i du-j

chowiestwo byoby te znione do urzdniczego stanowiska; Ko-*,

ció staby si narzdziem w rku wadzy wieckiej. Wadza za
troszczyaby si tylko o dwie rzeczy: eby skarb ksicy by
peny i eby byo lepe posuszestwo. To za mao, eby spoe-:

czno wyksztaci na cywilizowany naród ! Przy penym skarbie
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ksicym moe by ndzy w kraju dosy, a przy lepem posu-

szestwie nie przestaje si rodzi gupota.

Mieszko Stary zupenie nie pojmowa nowyci czasów. Przy-

domek, który mu dawano, mógby mie miao przenone zna-

czenie, bo l3y naprawd stary duchem. Zdawao mu si, e mo-
na odwróci bieg czasów, e dadz si przywróci czasy pier-

wszych monarchów piastowskich i e si da wznowi stare spo-

eczestwo, w któremby nie byo monowadztwa, ae tylko jeden

ród ksicy poród reszty rodów praw nie majcych. Byo tak

jeszcze, ale u gincych Lutyków i Obotrytów. Polska posza ju
dawno naprzód ku spoecznemu rozwojowi, do czego mono-
wadztwo byo pierwszym krokiem niezbdnym, bez którego ro-

zwój dziejowy obej si nie mógh Polska czekaa na monarch,
któryby zdoa rzdzi z monowadztwem razem i uy tej pier-

wszej samodzielnej warstwy spoecznej do celów pastwowych,
wyzyska ich siy dla powszechnego dobra caego pastwa i ca-

ego narodu. Trzeba byo umie rzdzi nimi, ale te i z nimi.

KAZIMIERZ SPRAWIEDLIWY, 1177-1195 r.

Wybuch ogólny bunt przeciw Mieszkowi Staremu. Ducho-

wiestwo szo znowu razem z monowadztwem wieckiem. W Kra-

kowie stanli na czele opornych tak wojewoda Stefan, jakote

biskup krakowski Gedeon, a tron ofiarowali Kazimierzowi. Ten

jednak, nie chcc wojny domowej, powtórnie odmówi. Okazao
si jednak wkrótce, e nikt nie staje po Mieszkowej stronie. Je-

dnoczenie wybuchn bunt w jego wasnej dzielnicy, w Wielko-

polsce i zanosio si na to, e ju trzecia z kolei ga Bolesa-

wiców bdzie odsdzona od panowania; wszak wypdzajc Wiel-

kiego ksicia z Krakowa, pozbawiano zarazem i synów tego dzie-

dzictwa. Mieszka za wypdzano take z osobistej jego dzielnicy,

z Wielkopolski, podobnie, jak niegdy Wadysawa II. wygnano
i ze Slzka; zachodzia obawa, e Mieszko bdzie si musia wraz

z synami uda na wygnanie. Przewidujc to, wola najstarszy syn

Mieszka, Odo, sam stan przeciw ojcu i tylko temu zawdzicza

wielkopolska ga Piastów swe ocalenie. Widzc dopiero Kazi-

mierz, e Mieszko nawet w Wielkopolsce nie moe si utrzyma,

przyj wezwanie i rzdy w Krakowie obj. Historya obdarzya

go zaszczytnym przydomkiem Sprawiedliwego, na który w zupe-

12
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noci zasuy. Nie pragn nigdy cudzego, nigdy nie próbowa
rozszerza swego panowania przez zaloór udziaów innych ksit,
wojny ifiesprawiedliwej nie prowadzi, wola ustpi, ni gwa-
tem si czego dobija, a wzgldem spoeczestwa gotów by do

ustpstw z wadzy ksicej. Przyznawa prawa spoeczestwu,

sprowadzi zgod narodu z tronem i zapewni przez to pastwu
spokój na wewntrz, dziki czemu mona byo spróbowa znowu

uycia si na zewntrz i prowadzi jak polityk celem dopilno-

wania interesów polskich na pónocy i wschodzie. -i

OWIATA KOCIELNA.

Najwiksz potg w spoeczestwie byo duchowiestwo

i od zgody z niem trzeba byo rozpocz. Potga ta nietylko na

bogactwach polegaa, ale przedewszystkiem na olbrzymim wpy-
wie moralnym, który duchowiestwo wywierao na wszystkie war-*

stwy ludnoci. Znaczenie to i wpywy zawdziczali ksia nauce

i owiacie. Oni byli najbardziej wyksztaceni i najrozumniejsi ze

wszystkich i dlatego stali na czele caego spoeczestwa.

Olbrzymi jest potga nauki i wpyw jej na stosunki ludzkie.

Urzdzenia publicznego ycia zawisy od tego, co w pewnem po-

koleniu uwaa si za waciwe, dobre, poyteczne i godziwe, a na

zapatrywania o tem wywierali i wywieraj zawsze najwikszy

wpyw uczeni. Od nich zawisa opinia publiczna. Wszystko, co

tylko gosi si w yciu publicznem, wszelkie hasa, zasady i d-
noci, s tylko echem pomysów, które powstay najpierw w pra-

cowniach uczonych i rozpowszechniy si nastpnie wród spoe-

czestwa. I dobre i ze od nich przedewszystkiem pochodzi. Ich-

pomyki wiod te nieraz na bdne drogi tysice ludzi; ale te i

bez ich pracy nie byoby adnego postpu. Chrzecijastwo zo-!

staoby na zawsze martw liter, gdyby duchowiestwo nie po-^

wicao si naukom, dociekaniom i roztrzsaniem, w jaki sposób^

zastosowa w praktyce zasady chrzecijaskiej moralnoci. Im wi-'

cej byo w jakim czasie uczonych, przejtych duchem chrzci-;

jastwa, tem szybszy by postp sprawiedliwoci na ziemi. Ile razy:

opucio si duchowiestwo w tej pracy, tylekro traci Koció
wpyw moralny, a gwat i przemoc pisay sabszym prawa. Wieki

:

XII. i XIII. stanowiy wanie wietne czasy nauki chrzecijaskiej,
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tote Koció wywiera w caej Europie przewany wpyw na

stosunki.

Naukowemi dociekaniami zajmowao si zrazu tylko ducio-

wiestwo, bo tylko oni jedni posiadali ksikow nauk. Kady
kapan musia umie czyta, gdy s pewne czci mszy w., któ-

rych na pami mówi nie wolno; musia wic pobiera nauk
szkoln, uczy si na ksice. Przy kadym kociele musia by
msza i inne ksigi liturgiczne, spisane po acinie. Kandydat do

stanu duchownego uczy si wic po acinie, a w tym jz>'ku po-

zostaa po dawnych Rzymianach wielka spucizna ksiek, bogate

pimiennictwo czyli literatura. Znajc acin mia kapan w swem
rku klucz do caej owiaty staroytnej i móg si ksztaci.

Wszyscy uczeni ksia rónych narodów pisywali ksiki w owych
czasach tylko po acinie. Kto wic ten jzyk zna, mia dostp do

przyswojenia sobie nauki wszystkich narodów. acina bya jzy-

kiem powszechnym ludzi owieconych; w innych jzykach dugo
nikt nie próbowa nawet pisa. Nie troszczono si o to. Te yjce
jzyki byy do codziennego uytku, do zwykej rozmowy, a do

nauki tylko acina dla wszystkich najwygodniejsza.

Ksia przywieli z sob do Polski pierwsze ksiki kocielne,

ksia tylko mogli nauczy sztuki czytania i pisania. Nie garn
si do tej nauki nikt, kto nie musia, a wic kto nie zamierza

zosta kapanem. Bya te ta nauka trudna, bardzo mozolna i bar-

dzo kosztowna. Trzeba byo na szereg lat opuci strony rodzinne

i uda si do jakiej szkoy biskupiej lub klasztornej, której nieraz

trzeba byo daleko szuka. w. Wojciech uczszcza dziewi lat

do szkoy benedyktyskiej w Magdeburgu. Ksika bya koszto-

wn rzecz, bo bya rcznej roboty. Nie znano druku, kad ksi-k trzeba byo osobno przepisa z dziea autora, a to wymagao
duo czasu, tem wicej, e materyay do pisania nie bardzo byy
dogodne. Pisao si na umylnie w tym celu garbowanych i przy-

rzdzanych skórkach jagnicych, zwanych pergaminem, pisao si
farbami, które trzeba byo rozciera, a piórem bya trzcinka tem-

perowana. Kad liter trzeba byo osobno rysowa, jeeli pismo

miao by wyrane. Za ten trud trzeba byo dobrze zapaci, tote

cena ksiki bywaa nieraz wiksza, ni niejednego gospodarstwa!

acuchami przywizywano te skarby do pulpitów po klasztorach.

O poyczaniu ksiki nie byo mowy, a chcc j kupi, trzebaby
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dopiero poszuka kogo do przepisania i czeka, a przepisze.

Tote tylko nauczyciel mia ksik, a uczniowie musieli si jak

najwicej uczy na pami, eby ksik mie w gowie. Zabie-

rao to duo czasu i wymagao takiej pilnoci i cierpliwoci, o ja-

kiej dzisiejsza modzie nawet pojcia mie nie moe. Najpierw

si uczyo na pami, potem dopiero nauczyciel tumaczy i wy-

jania spraw.

Uczono gramatyki aciskiej, rozmówek w tym jzyku i wi-
czono w pisaniu. Na tem schodziy pierwsze trzy lata, jeeli ucze
by pojtny i pilny, lub wicej, gdy mniejsz mia zdatno. Do-

piero, gdy ju dobrze umia wyrazi si po acinie mow i na

pimie, zaczynaa si waciwa nauka. Zaczynao si od rachunków

(arytmetyka), potem nastpowaa nauka obliczania kalendarza ko-

cielnego, oznaczania Wielkiejnocy i wszystkich wit ruchomych

(rzecz wcale nie atwa), wreszcie nauka o ukadaniu nut i melo-

dyj, czyli t. zw. teorya muzyki, do czego rachunek jest niezbdny.

piewu kocielnego uczono praktycznie od samego pocztku, wi-
i

czc chopców do piewania przy naboestwach, ale ksidz mu-
sia si zna take na muzyce, bo zaleao na tem, eby j wpro-

wadza do liturgii. Uczono troch geografii, t. j. o rónych kra-

jach, eby kleryk wiedzia, gdzie Rzym i jakie s pastwa chrze-

cijaskie, troch te historyi naturalnej, t. j. o zwierztach, roli-

nach i mineraach; nieco te geometryi, czyli sztuki robienia po-

miarów i dokadnego oznaczania ksztatów; w kocu jeszcze astro-

nomia, o ile si wówczas na niej znano. Uczono te potrzebnych

w praktycznem yciu: pisania listów, ukadania protokóów, do-

kumentów i potrzebnych do tego wiadomoci prawniczych, prze-

dewszystkiem oczywicie prawa kocielnego. Na t wysz cz
nauki liczono dla uczniów najzdolniejszych lat cztery. Potem do-

piero móg si zacz uczy teologii, filozofii i prawa kanonicz-

nego szczegóowo. Nie atwo si byo namyle na dugie odsia-

dywanie lat szkolnych, w czasach, gdy czternastoletni chopcy

zwykli byli zawiera zwizki maeskie!
Dziki ksikowemu wyksztaceniu potrzebni byli ksia do

wszystkiego i w adnej niemal sprawie nie mona si byo bez

nich obej. Dosta kto list, a przeczyta go nie umia; prosi

wic ksidza i przez niego odpis dawa. Caa korespondencya

spoczywaa wycznie w rku duchowiestwa. Oni tylko mogli
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uoy ksiciu dokument, oni tylko umieli urzdzi i prowadzi

kancelarye. Od najwaniejszych spraw pastwowych a do wyu-

czenia kapeli muzycznej — wszystko musiao przej przez rce

ksiy, bo nikt inny tego nie umia. Kanclerzami, nauczycielami,

pisarzami, i t. d. tylko ksia by mogli. Byli potrzebni, przydatni,

obej si bez nich nie moa byo adn miar i w yciu wie-

ckiem, a nie tylko w sprawach religii dotyczcych.

KLASZTORY.

Ludzie posiadajcy wysz owiat umieli sobie w kadym
zakresie ycia radzi lepiej od innych i stawali si przewodnikami

ludnoci we wszystkiem, nie tylko w sprawach zwizanych bez-

porednio z nauk ksikow. Klasztory byy wielkiemi szkoami

i praktycznego take ycia. Zakonnicy lepiej od innych zarzdzali

swemi majtnociami, wiksze z nich cignli zyski, zaprowadzali

postpowe gospodarstwo. Przybywali do nas z krajów zachodnich,

posiadajcych wysz cywilizacy, a przywozili z sob nietylko

ksiki, ale te i pug ulepszony, i budowniczych i zdatniejszego

rzemielnika.

Prócz benedyktyskich klasztorów, których za Kazimierza

Sprawiedliwego byo ju kilkanacie (zdaje si, e 17), przybyy

te do Polski inne zgromadzenia zakonne. Benedyktyska regua

pocza upada, do zakonu wkrady si wieckie obyczaje i za-

niedbywanie obowizków. Natenczas jeden z francuskich opatów,

Robert z Szampanii, postanowi przywróci dawn surowo reguy

i zaoy w tym celu r. 1098 osobny klasztor w okolicy francu-

skiego miasta Di (Dijon) w miejscu zwanem Ssito (Citeaux), po

acinie Cistersium. Zajania ten klasztor wielkim blaskiem, gdy

z pocztkiem XII. w. wstpi do sawny w. Bernard z Klerwo

(Clairvaux); wkrótce powstao dwanacie podobnych klasztorów,

które w roku 1119 otrzymay osobn regu i tak powsta nowy
zakon Cystersów. Trzymali si oni cile tej zasady, eby nietylko

nauki uprawia w ksikach, ale te praktycznych zaj pilnowa.

Sawni byli z rolnictwa i z budownictwa i dlatego zapraszano ich

na wszystkie strony. Do poowy XIII. w. mieli w Europie przeszo

1700 opactw. Biskup krakowski Mateusz pisa do w. Bernarda

z Klerwo z prob, eby mu przysa swych uczniów, by ich uy
do missyj na schyzmatyckiej Rusi. Za mao ich jednak jeszcze
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bylo, eby mona byo cz wyprawi do Polski. Dopiero w r.

1143 przybyli do nas pierwsi Cystersi i osiedli w Wgrowcu.
Nie trudnili si jednak cakiem missyonarstwem, tylko gospodar-

stwem i budownictwem. Za Kazimierza Sprawiedliwego mieli

w Polsce klasztorów jedenacie, ale wszyscy byli cudzoziemcami.

W wieku IX. zaprowadzono w pastwie frankoskiem wspóln
regu i klasztorny tryb ycia dla duchownych, których kilku lub

kilkunastu przebywao przy jednym kociele. W ten sposób po-

wstaway przy wikszych kocioach t. z. zgromadzenia kanoniczne.

W wieku X. rozprzgy si te zakony, a majtek zgromadze za-

czto dzieli pomidzy czonków. W ten sposób powstali Kanonicy

wieccy przy katedrach biskupich i kocioach kollegiackich. Cz
jednak „kanoników" pozostaa przy wspólnoci dóbr i klasztornem

yciu i tych zwano kanonikami regularnymi, których regua i kla-

sztor}^ istniej dotychczas. W Polsce nie byo pierwotnego klasztor-

nego poycia kapitu, skoro dopiero w drugiej poowie X. wieku

rozpowszechnio si u nas chrzecijastwo. Regularni kanonicy,

zwani take lateraskimi, przybyli do nas najpierw w roku 1108

do Wrocawia. W r. 1148 oddano im klasztor w Trzemesznie

po Benedyktynach. Z kocem XII. w. mieli klasztorów siedm.

Zakonnicy ci byli najbogatsi ze wszystkich, tote garno si

do nich wielu takich, którym nie koniecznie chodzio o Bo
chwa. Zewiecczony zakon zreformowa w r. 1121 Sty Norbert,

zaoywszy swój klasztor w Pre Montre we Francyi. Std regua

ta zowie si Norbertask lub Premonstrantów. Ci dostarczali

chtnie missyonarzy. Do Polski przybyli za Bolesawa Krzywou-

stego i mieli pierwszy klasztor w Kaliszu, który jednak niedugo

istnia. Za Kazimierza Sprawiedliwego byo norbertaskich klaszto-

rów siedm.

Monowadca Jaksa z Miechowa bawic na wyprawie krzyowej

w Palestynie uczyni lub, e wystawi w Polsce podobizn witego
Grobu i zaoy fundacy na odprawianie takich samych naboestw,

jak przy grobie Zbawiciela. W ten sposób powsta w roku 1162

pierwszy klasztor Boogrobców w Miechowie. Nastpny powsta

dopiero póniej, w r. 1214. Nie rozpowszechnili si nigdy i przez

cay okres piastowski mieli tylko czternacie klasztorów.

Wszystkich razem klasztorów, dawnej benedyktyskiej i tych

nowych regu byo w Polsce za Kazimierza Sprawiedliwego 41.
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Kady klasztor skada si (jak i dzi) z ksiy i z braciszków.

Ale braciszkami zostawali czsto ludzie wysokiego rodu, pragncy

powici si pracy umysowej, do której gdzieindziej nie byo
sposobnoci, jak tylko w klasztorze. W klasztorach zagranicznych

byo wród braciszków wielu wybitnych uczonych i sawnych

artystów, zwaszcza malarzy i architektów.

I u nas w Polsce rozwino si budownictwo z materyau

trwaego, z kamienia, dopiero przez osoby duchowne. Mnisi i ich

braciszkowie byli pierwszymi budowniczymi naszych najstarszych

kocioów, pierwszymi mistrzami wszystkich tych licznych rkodzie,

potrzebnych do wzniesienia, wykoczenia i ozdobienia wspaniaych

gmachów. Dopiero potem, po kocioach i klasztorach, zaczto

stawia i wieckie budynki z kamienia i z cegy, od ksiy si

tego wyuczywszy. Budowle pochodzce z tego pierw^szegp u nas

okresu budownictwa pozna mona po pewnym ukadzie cian,

po ukach pókolistych nade drzwiami i oknami, po szerokiem

sklepieniu i niektórych drobniejszych cechach, które razem sta-

nowi t. z. styl, t. j. sposób budowania. Styl tych czasów nazywa

si romaski, a ladów jego jest duo we wszystkich ziemiach

Polski; potem jednak przerabiano te kocioy na nowe style,

które póniej nastay.

Tak tedy czynnem byo duchowiestwo przy wszystkiem

i wszyscy od nich czego potrzebowali i czego si uczyli. Kance-

lary monarchy zarzdza ksidz i ksidz uczy kamieniarzy, jak

ociosywa kamienie; ksidz pisa ksik i ksidz pokazywa, jak

lepiej ora, eby kosy byy cisze. Oni byli nauczycielami wszyst-

kiego, prócz wojennej sztuki. Co tylko ycie uatwia i umila

wszystko od nich pochodzio, jake wic niemieli po pewnym
czasie uj w swe rce steru spoeczestwa? Rzdzili innymi, bo

wicej od innych umieli, a wdziczne spoeczestwo chtnie dawao
posuch ich naukom, a take ich deniom i daniom immunitu.

Ksita wystpujcy do walki z nimi prdzej czy póniej musieli

przegra spraw. Duchowiestwo tyle wiadczyo dobrodziejstw,

e mogo si miao domaga praw dla siebie, pewne poparcia

caego spoeczestwa, które prdzejby ju obeszo si bez ksit,
ni bez nich! Rozumia to dobrze Wielki ksi Kazimierz Spra-

wiedliwy i postanowi uzna ju stanowczo prawo kocielne

w Polsce.
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SYNOD CZYCKI.
Kazimierz nie upatrywa w prawie kanonicznem wroga ks

t i pastwowej organizacyi. Znawc tego prawa, Wincentego z Ki

wowa pod Stobnic, zwanego Kadubkiem, który odby studya

za granic we Francyi
,
przyj do dworu i zrobi go w swej wa-

snej dzielnicy proboszczem sandomierskim. Pierwszy to uczony

Polak, o którym wiadomo, e uzyska za granic stopie naukowy
magistra, czyli mistrza w naukach.^) Wielkie ma zasugi w historyi

Kocioa polskiego. Mile widziany na dworze ksicym, by po-

rednikiem pomidzy duchowiestwem a wadz monarsz. Przez

trzy lata trway narady i porozumiewania si, zanim biskupi ob-

mylili, czego wymaga dla Kocioa w Polsce i jakie w tym celu

maj by wydane ustawy. Gdy ju bya powszechna pomidzy
duchowiestwem zgoda, zwoa arcybiskup Zdzisaw synod kociel-

nej prowincyi polskiej do czycy w r. 1180, wzywajc na wszyst-

kich biskupów, czonków kapitu, delegatów duchowiestwa para-

fialnego i przeoonych klasztorów. Tu wszyscy razem jeszcze raz

obradowali nad swoj spraw, eby wnioskom swoim nada osta-

teczn form, tak, w jakiej ksi mia je zatwierdzi. Gówne
uchway synodu, dotyczce stosunku Kocioa do pastwa, orze-

kay co nastpuje:

Koció moe posiada w Polsce swój wasny majtek, moe
przyjmowa fundacye od ksicia i osób prywatnych, a dobra te

przechodz z biskupa na biskupa, z plebana na plebana, z opata

na opata, wieczycie przywizane do kocioa czy klasztoru. Na-

stpca w godnoci duchownej jest tych majtków dziedzicem. Ni-

gdy wic nie mona powiedzie o dobrach duchownych po mierci

duchownego dostojnika, e one nie maj dziedzica i dlatego maj
wróci do dziedziców fundatora albo do ksicia. Nie wolno te

ksiciu zagarnia ruchomego majtku, pozostaego po biskupie,

^) Kadubek pisa liistory polsk, oczywicie po acinie, która siga do roku

1203. By biskupem krakowskim przez 10 lat, (1208-1218), poczem zoy
pastora i i wstpi do Cystersów w Jdrzejowie. Umar w r. 1223. Od-

znacza si wielk witobliwoci. Ogoszony bogosawionym przez

papiea Klemensa XIII. w r. 1764. - Pierwszym historykiem Polski by
kapelan Bolesawa Krzywoustego, ksidz Marcin z Francyi i dlatego po

acinie Gallus zwany.
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lecz naley i taki majtek przekaza nowemu biskupowi. W do-

brach duchownych niema adnej innej wadzy, jak tylko ducho-

wna, a ksi nie powinien tam ciga swych danin i podatków,

C5y to w gotówce, czy w naturze, czy te w wiadczeniach su-

ebnych. Majtek kocielny nie podlega ksicemu prawu. Nie

naley wic w dobrach kocielnych obsugiwa ksicych sug,

bo oni tam urzdowa nie maj prawa. Woln te jest ludno,

w dobrach kocielnych osiada, od powinnoci wobec grodu, bo

prawo kocielne nie zna adnego urzdzenia grodowego. Sowem,
mieszkacy dóbr kocielnych, tak wolni, jak niewolni, nie potrze-

bowali si wcale troszczy o prawo krajowe polskie, a przecho-

dzili pod prawo kanoniczne, atwiejsze i wygodniejsze, bo nie zna-

i jce ciarów wojennych i pastwowej organizacyi. Ludno ta

I skadaa tylko daniny Kocioowi, który nie potrzebowa tych ro-

I

zmaitych zobowiza i wiadcze suebnych, bez których nie mo-

go si jeszcze obej pastwo. Prawo kocielne lekkiem tedy byo
w porównaniu z polskiem, tote ludno chtnie garna si pod

I

pastora.

Na pozór rzecz tyczya tylko duchowiestwa, ale w praktyce

ulgi te przechodziy na maluczkich. Prawo wymagao np. eby
wysannikowi ksicemu dostarczy podwody i ywnoci a do

najbliszej nastpnej stacyi na ich drodze. Gocy tacy byli usta-

wicznie rozsyani na wszystkie strony, do kasztelanij i od kaszte-

lanij na dwór ksicy, a ywienie ich i dostarczanie koni i wo-

zów byo niemaym ciarem, który skrupia si najbardziej na

ludnoci mniej zamonej. Taki goniec by w drodze wielkim pa-

nem i pod pozorem ksicej suby rozkazywa, komu chcia. Za-

leao to zupenie od jego dobrej woli, czy poprzestanie na tem.

czego mu naprawd potrzeba, czy te wycinie, co tylko si da,

Gocy Mieszka Starego dopuszczali si cigych naduy, a kon-

trola bya niemoebna. Móg wpa do chaty biednego rolnika

i spldrowa j pod pozorem, e potrzebuje ywnoci; móg so-

bie dobra towarzyszów i zabi bydle na pokarm, kaza sobie

upolowa zwierzyny, dostarczy koni na kilka mil, po które trzeba

byo potem i pieszo, eby je odebra na nastpnej stacyi. We-
dug uchwa synodu czyckiego przynajmniej w duchownych do-

brach najuboszy czowiek móg si odezwa: Nie masz prawa!

jeeli chcesz, zapa, a popro, ebym ci sprzeda! Nabycie prawa
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wobec ksicia byo czem tak wielkiem, e ubosza ludno anih

miaa sama o tern zamarzy. To byo zdobycz Kocioa i jeg

darem dla podwadnej mu ludnoci, a darem nietylko materya

nym, lecz i moralnym, bo nic nie podnosi osobistej godnoi

czowieka, jak wiadomo, e si ma prawo, e si nie jest ni(

wolnikiem i igraszk zachcianek silniejszego. Doprowadzenie tyc

spraw do pewnego porzdku w dobrach kocielnych wpyno te

na innych ; w caym kraju zaczto myle o tem, jakby powinnoi

pastwowe urzdzi w ten sposób, eby nie byy cikiem brze

mieniem i eby si day pogodzi z dobrobytem ludnoci i z j(

interesami. Jako osignito to potem, a Koció pozyska sobi

wielk zasug cywilizacyjn, e od niego wyszy te starania.

Jeden tylko wyjtek dopuszcza synod czycki, a mianowicii

gdyby nieprzyjaciel wkracza do kraju, natenczas naleay si gori

com podwody take w duchownych dobrach.

Uchway synodu czyckiego zapady wobec omiu biskupów

polskich: arcybiskup gnienieski, biskupi: krakowski, wrocawsk
poznaski, kujawski, pocki, kamiski, lubuski, domagali si jedno

mylnie uznania tych ustaw przez ksit. Dyecezye ich obejmo

way wszystkie dzielnice ksice. Ksit byo wielu, a metropo

lita zawsze jeden, a wszystkie ksistwa spojone byy w jedn,

cao w jednolitej kocielnej prowincyi polskiej. Duchowiestw(

caej Polski solidarnie wystpio ze swemi daniami i grozio ki
' tw kademu, kto si do nich nie zastosuje. Uchway synodu prze

sano do potwierdzenia ojcu w. Zatwierdzi je papie, a wic za

twierdzi te grob kltwy dopisan na kocu. Odtd duchowie
stwo miao prawo rzuci kltw na ksicia, któryby uchwal l
czyckich nie przestrzega. Miao tych kltw by jeszcze sporo!

Kazimierz Sprawiedliwy rozumia, e wola panujcego ni(

moe starczy za cae prawodawstwo. On sam przyj czyckh
uchway jeszcze tego samego roku 1180; wszak wiedzia, e si<

to przygotowuje i z góry si z tem zgadza. Nie wszyscy jedna

ksita podzielali to zapatrywanie i mino jeszcze sporo czasu

odbya si jeszcze niejedna walka, zanim uchway czyckiego ^\-

nodu uznane byy przez wszystkich Piastów. A nie obejmowa)
jeszcze te uchway bynajmniej wszystkiego, czego pragn Koció
wedug swojego kanonicznego prawa. Nigdy Koció w Polsce nie

wyzwoli si zupenie od zalenoci od wadzy wieckiej. Sprawa
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ta przechodzia w cigu dziejów pastwa polskiego przez róne

»je, pod najrozmaitszemi formami.

Synod czycki w zamian za dobr wol Kazimierza wzgl-

dem kocielnego immunitu uzna panowanie jego, jako Wielkiego

ksicia nad ca Polsk, do czego Kazimierz nie mia prawa z te-

stamentu Bolesawa Krzywoustego. Synod prosi tedy papiea Ale-

ksandra III. o przeniesienie krakowskiego panowania z najstarszej

gazi Boleslawiców dziedzicznie na najmodsz, aeby potomko-

wie Kazimierza Sprawiedliwego pozostali Wielkimi ksitami. Przy-

ichyli si do tego papie w marcu 1181. Tracili wic prawo do

Krakowa lzcy ksita, a tem bardziej Mieszko Stary. Taka bya
odtd ustawa, ale czy monowadzcy do niej si zastosuj, to za-

peao od ich dobrej woli. Tronem szafowali ci, którzy mieli si
forn w rku. Ustawa ustaw, a godno wielkoksica pozo-

'staa swoj drog nadal elekcyjn. Panowa w Krakowie ten, kogo

;5obie yczya wikszo wielmoów krakowskiej ziemi i sam Mie-

Iszko Stary mia jeszcze wróci na zamek krakowski, gdy si chwi-

flowo pogodzi z monowadztwem; i lzcy ksita mieli te jeszcze

piastowa wielkoksic godno.

KNOWANIA MIESZKA STAREGO, 1180-1191 r.

Kazimierz Sprawiedliwy mia wadz nad wiksz czci Polski.

Niemia dugo adnej dzielnicy, a dopiero po bezpotomnej mierci

brata Henryka dosta ziemi sandomiersk. By opiekunem mao-
letniego syna Bolesawa Kdzierzawego, Leszka, który by dziedzi-

cem Mazowsza i Kujaw. Ten stal potem wiernie przy Kazimierzu,

wdziczny, e »; Sprawiedliwy" nie uy opieki do wyzucia go z dziel-

nicy. Móg Kazimierz liczy zawsze na pomoc z Mazowsza i Ku-
jaw. W r. 1177 wybrany Wielkim ksiciem dosta Krakowskie,

czyckie, Sieradzkie i zwierzchnictwo nad Pomorzem (z którego

niestety ju tylko Gdaskie pozostao). Nie mogc si ju oddawa
zupenie rzdom w dzielnicy Leszka, ustanowi! wtenczas na Ma-
zowszu osobnego wojewod, yrona i jemu poruczy opiek. Za
tym przykadem poszo potem ustanawianie osobnego wojewody
w kadem ksistwie. Leszek ów zmar bezpotomnie w roku 1186
i wtenczas zaj Kazimierz Mazowsze i Kujawy pod swe bezpo-

rednie panowanie, jako jego spadkobierca. Nie panowa tylko we
waciwej Wielkopolsce i na lzku, ale mia nad temi dzielni-
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cami tak przewag, e móg by pokierowa ogóln polityk

ej Polski.

Chcc przywróci pastwu na zewntrz znaczenie, utracone

niemal zupenie za rzdów dwóch poprzedników, stara si usilnie

o zupeny pokój wewntrzny. Naleao tedy zaatwi si pokojowe

z Mieszkiem Starym, który móg kadej chwili wszcz wojn do-

mow o odzyskanie panowania. Aeby go sobie pozyska, da mi
Kazimierz zezwolenie, eby sobie zaj Gniezno i upowani na-

miestnika na Pomorzu, eby mu udzieli do tego pomocy. Rzdca
Pomorza by jeszcze za Bolesawa Kdzierzawego Subisaw, po-

tny monowadca, oeniony nastpnie z siostr yrona, mazo-

wieckiego wojewody. Ten mia dwóch synów: starszy Samboi

nastpi po ojcu na gdaskiem namiestnictwie, .modszy za Mszczuj

by poborc danin ksicych. Mszczuj oeni si z córk Mieszka

Starego, Zwinisaw. Po mierci starszego brata zosta on nast-

pnie namiestnikiem, wyniesiony na t godno ju przez Kazi-

mierza Sprawiedliwego. Mieszko Stary czyni zabiegi u cesarza

Fryderyka Rudobrodego, eby go namówi do wyprawy na Pol-

sk. Aeby przerwa te niebezpieczne dla Polski zmowy i od-

wróci moebny najazd niemiecki, wola Kazimierz dobrowolnie

przywróci Mieszkowi jak dzielnic w Wielkopolsce; poniewa

jednak Wielkopolanie nie yczyli sobie rzdów ksicia niedawno

dopiero wygnanego, trzeba byo uy przemocy, a tej mia do-

starczy Mszczuj, tak, eby si zdawao, e Mieszko zajmie Gnie-

zno wbrew Wielkiemu ksiciu i przez samowolne postpienie po-

morskiego rzdcy, a swego zicia. Plan powiód si. W r. 1182

opanowa Mieszko Gniezno z pomoc Mszczuja, a Pozna pozo-

sta przy synu jego, Odonie. Ale Mieszko nie poprzesta na tern

i nie zerwa stosunków z Niemcami, chcc z ich pomoc odzy-

ska Kraków. W r. 1184 gotowa si ju do wyprawy na Polska

syn Rudobrodego, póniejszy cesarz Henryk VI. Kazimierz odwró-

ci ten cios, wyprawiajc spiesznie poselstwo do Niemiec. Po-

sowie zastali cesarza w Halli, daleko jeszcze od granic Polski;

prosili o pokój, obiecujc uzna zwierzchnictwo Fryderyka Rudo-

brodego. Ujty tem cesarz, odwoa przygotowan ju wypraw.

Sojusznikiem Mieszka Starego by ksi Raciborski, Mie-

szko Kulawy. Midzy synami Wadysawa II. nie byo zgody;

swary dzielnicowych ksit rozpoczy si wanie najpierw na
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3lzku. w r. 1177 wystpi przeciw ksiciu wrocawskiemu, Bo-

esawowi Wysokiemu, wasny jego syn Jarosaw i pozyska po-

no stryja, Mieszka z Raciborza. Ten wygna Bolesawa z Wro-
:awia i by przez krótki czas panem caego lzka. Bolesaw Wy-
roki, który mia by waciwie Wielkim ksiciem krakowskim, po-

Izbawiony zupenie dzielnicy, nie mia si nawet gdzie schroni^

Igdy panujcy wówczas Wielki Ksi, Mieszko Stary, by mu
i:niechtny. Tego jeszcze roku zmieniy si jednak stosunki; Mie-

szko Stary utraci panowanie, a na' tron krakowski zaproszono

Kazimierza Sprawiedliwego. Nowy Wielki ksi uj si za Bo-

;lesawem, podczas gdy Mieszko Kulawy stan po stronie Mieszka

Starego i tem jeszcze bardziej narazi sobie Kazimierza. Gdy Ka-

zimierz utrwali sw wadz, wróci te Bolesaw Wysoki do Wro-
jcawia. Wród nastpnych wichrze Mieszka Starego zaleao Ka-

zimierzowi na tem, eby ksi Raciborski nie dostarczy mu po-

mocy. Aeby wic zjedna sobie Mieszka Kulawego, da mu spory

ikawa ziemi krakowskiej, z picioma grodami: Owicimiem, Zato-

jrem, Bytomiem górnym, Siewierzem i Pszczyn. Darowizna ta po-

zostaa ju przy dziedzicach Mieszka raciborskiego, a Bytom
|i Pszczyna licz si do dzi dnia do lzka. Krainy te naleay
[;i do r. 1821 do dyecezyi krakowskiej, poczem dopiero przy-
:zono je do wrocawskiej.

W tych czasach powstao na lzku trzecie ksistwo: go-
gowskie, którem wyposay Bolesaw Wysoki najmodszego swego
3rata Konrada, gdy do lat doszed.»W r. 11Q1 uknu Mieszko Stary nowy zamach na Kraków,

zszy sojusznika w kasztelanie krakowskim, Kietliczu. Ród
iKietliczów pochodzi z Czech; z kocem XII. wieku przenieli si
Jo uyc, a jedna ga do Polski. Znamienne to jest, e Mie-

iszko nie znalaz sobie sprzymierzeca wród monowadztwa ro-

dzimego, lecz opar swe nadzieje na nowym przybyszu, nie zwi-
zanym jeszcze tradycy z krajem. Nie mia te wojowa wst-
pnym bojem, lecz uy podstpu. Kazimierz bawi w r. 1191 na

Rusi wraz z dzielnym swym wojewod Mikoajem. Rozpuszczono

Wie o jego mierci, a e syn Kazimierza, Leszek Biay, mia do-

piero cztery lata, mówiono, e waciwym panem w Krakowie
bdzie wojewoda Mikoaj i skierowano bunt zrcznie przeciw

Dsobie wojewody. Widocznie wojewoda mia wielu niechtnych.
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Biskup krakowski, Peka, przeciwny by Mieszkowi i stan przj

nieletnim Leszku. Ziemianie krakowscy po wikszej czci podzie

lali zapatrywanie biskupa, tak, e przy Kietliczu stano ledwu

siedmdziesiciu ! Mieszko nie mogc zdoby zamku, pozostawi

w miecie swego syna Odona, a sam pospieszy do Wielkopolsk

zebra wojsko. Zanim jednak zdy wróci, ju Kazimierz by

w Krakowie, przyjty z radoci przez ludno. Nie uwizi Odona
przebaczy synowi i ojcu, tylko Kietliczowi odj kasztelastwc

i na wygnanie go skaza. Kietlicze przenieli si do Wielkopolski

gdzie niedugo potem jeden z nich zosta arcybiskupem gnie-

nieskim.
W tym nieudaym zamachu na Kraków wzi te udzia ob-

darowany tak hojnie przez Kazimierza Mieszko Kulawy! Co wi-

cej, Mieszko Stary zdoa przecign na swoj stron nawet Bo-

lesawa Wysokiego, który wszystko zawdzicza Kazimierzowi.

Szczególne wraenie sprawia rozpamitywanie dziejów Ka-

zimierza Sprawiedliwego. Niepospolity monarcha, który uczciwo
ceni wicej, ni tron, dba, eby nikomu koo niego nie stas

si krzywda, dowiadcza za to niewdzicznoci ; wiedzia, e gc

to czeka, ale wola by krzywdzonym, ni krzywdzicielem, i nic

odstpi nigdy od tej najwyszej zasady swego ycia. Niezwyk
wyjtkow szlachetnoci podbija serca ludnoci i na mioci pod-

danych opiera swe panowanie. Na chwa ówczesnego spoecze-

stwa powiedzie trzeba, e na niem si nie zawiód, skoro ledwie

70-ciu dao si uwie Kietliczowi.

W polityce zewntrznej dba Kazimierz Sprawiedliwy usilnie

o to, eby mie zabezpieczone granice pastwa. Odwróci zrcznie

najazd cesarski, a hodu skada do Niemiec nie jedzi. Gdaskie

Pomorze utrzyma przy zwizku pastwowym z Polsk. Dalsza

granic pónocn ubezpieczy wypraw podjt w roku 1192 na

Prusaków i pobratymców ich, Jadwingów; zmusi ich do uznania

swego zwierzchnictwa i pacenia haraczu. Wzdu caej za gra-

nicy wschodniej mia ksit ruskich od siebie zalenych. Ma
w tem wielk zasug, e przywróci znowu wpyw Polski na Ru.

RU NOWA, CZYLI SUZDALSKA.

Na Rusi poczynao zwolna dojrzewa spoeczestwo. Po-

midzy ruskimi wielmoami, t. z. bojarami, budzio si poczucie
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wasnej siy, wasnych praw i obowizków, nastpowao ocknienie

z tej biernoci, która niegdy wioda do niesyctianego, jedy-

nego w dziejach zjawiska, e proszono obcych, eby przyszh i pa-

nowanie objh. Miay tu wpyw niewtpHwie ustawiczne stosunki

z Polsk. Wychodzce czsto za ruskich ksit Piastówny zabie-

ray z sob swe dwory; niejeden Polak znalaz tam przez nie

stanowisko, zjecha nieraz katolicki kapan. Wpyw ten najsilniejszy

by oczywicie na Czerwonej Rusi, w ziemi Czerwieskich grodów,

gdzie warstwa bojarska wysza po wikszej czci z pierwotnego

polskiego osadnictwa. Ksita obcego pochodzenia, Waregowie,

wojowali z sob bez koca, nie dbajc o nic innego, jak tylko

o zajcie jak najwikszej iloci grodów dla osobistego wyniesienia

si, bez jakiejkolwiek myli politycznej. Wypdzao si ssiedniego

ksicia poprostu dlatego, e kto sam nie wypdza, tego wypdza
drugi. Nie byo adnej cilejszej spójni pomidzy Rusinami a ich

zruszczonymi powierzchownie wadcami; co gorsza, byo najfa-

talniejsze przeciwiestwo interesów. Spoeczestwo dyo przez

bojarów do wiata i swobody, do porzdnej organizacyi pa-
stwowej, podczas gdy ksita dyli tylko do tego, eby sobie

j potomkom waregskich druyn zapewni dostatki i panowanie

na koszt Rusinów. Waregowie, to panowie, a Rusini, to ich zdo-

bycz: w tem tkwia caa istota rzeczy.

Spoeczestwo ruskie nie doprowadzio wprawdzie jeszcze

do tego, eby by narodem, ale si ywotnych miao w sobie duo,
a objawiao je w sposób pozwalajcy rokowa na przyszo naj-

pikniejsze nadzieje. Otoczone od wschodu azyatyck dzicz ludów

niearyjskich, Czudców, Chazarów, Pieczyngów, Poowców, dao
sobie samo z nimi rad, bez niczyjej pomocy. Waregscy ksita,
sprowadzeni gównie dla kierowania wojskow obron od tych

ludów, poparci przez Ru, spenili pod tym wzgldem dobrze

swe zadanie. Znaczna cz tej dziczy rozpierzcha si w inne

strony, pozostaa reszta ulega i skoczyy si upiecze najazdy.

Chwa Rusi pozostanie, e teraz rozpocz si pokojowy, cywili-

zacyjny wpyw ruski na te ludy. Ruski kupiec zaczwszy tam han-

dlowa, osiedla si coraz gciej i ju bez dobycia ora narzu-

ca tym Azyatom swój jzyk, obyczaj i wiar. Nastpio olbrzymie

rozszerzenie ruskiego wpywu na wschód. Mona miao powie-
dzie, e przybywao Rusi drugie tyle Rusi, t. j. ruskoci zaszcze-
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pionej na obcym gruncie. Ru Nowa rónia si oczywicie wielce

od Rusi waciwej i staa od niej pod wzgldem cywilizacyjnym

znacznie niej, skoro przewaa w niej liczebnie ywio obcy jeszcze

wszelkiej kulturze. Co na starej Rusi ju si skoiiczyo, to tam na

nowej dopiero si zaczynao; co na zaciodnich Rusi kracach

byo ju przestarzae, to samo na kracaci wsciodnich stanowi

miao najnowszy postp. Za ruskim kupcem pody waregskl

ksi. Rurykowiczom zawsze mao byo ksicych dzielnic; ko-

rzystajc przeto z pracy podwadnego sobie spoeczestwa posu-

nli si i oni na wschód. Jeden z modszych synów Monomacha,

Jerzy, zwany Dohorukim, nie mogc otrzyma dzielnicy na Rusi,

ruszy daleko na pónocny wschód, do tych pierwszych ruskich

kolonij i tam o nie si oparszy, zaoy wród czudzkich poko-

le nowe ksistwo: Suzdalskie. Suzdal by daleko od ówczesnej

Europy, jeszcze przeszo 20 mil na pónocny wschód za Moskw.
Byo to w roku 1147.

W dziesi lat póniej syn jego, Andrzej Bogolubski, po-

sun si do Wodzimierza nad Klazm, rzek poboczn Oki z le-

wego brzegu (Oka za do Wogi wpada). Ten przyj te tytu

Wielkiego ksicia, a chcc wywrze zemst na starszych Ruryko-

wiczach, którzy nie mieli wród siebie miejsca dla jego ojca, ru-

szy r. 1169 na Kijów wraz z innymi dziesiciu ksitami z za

Dniepru, a zdobywszy star Rusi stolic, mci si na niej, wy-

dajc j przez trzy dni na igraszk swych onierzy. Zupiony]

i podpalony Kijów nie podniós si ju nigdy do pierwotnej wie-'

tnoci. Jaka moga by w tem wszystkiem myl polityczna? Nie

bya to cika zbrodnia, dokonana na Rusi przez wasnych jej

ksit ?

Upadek Kijowa wywar wielki wpyw na dalsze losy Rusi.

Tem raniej teraz podnosiy si ksistwa suzdalskie i coraz bardziej

rosy w znaczenie i przygotowywaa si w dorzeczu Wogi po-

lityczna przewaga nowej Rusi nad Rusi star, wysz tylekro

cywilizacyjnie.

Ssiedztwo Polski i oywione z ni stosunki toroway drog
wpywowi rzymskiego kocioa na Ru. Nie wyzyskano tego na-

leycie, ale przedostaway si bdcobd coraz bardziej zacho-

dnie pojcia o stosunku spoeczestwa do naczelnej wadzy pa-
stwowej. W samem te spoeczestwie poczynao si budzi
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yczliwe usposobienie dla Kocioa zachodniego i dno, eby
wprowadzi na Rusi urzdzenia na ksztat polskich. Stara Ru,
a zwaszcza Ru halicka, czyli Czerwona Ru, powstaa z zajtych

na Lachach grodów Czerwieskich, staa na rozdrou pomidzy
kultur zachodni a bizantysk, podczas gdy na Rusi nowej,

w Suzdalszczyznie, pozys-kiwa bizantynizm now, a potn pod-

por. Wczeniej czy póniej musiao te nastpi starcie si tych

dwu rónych od siebie Rusi. Byo za Polski interesem i obo-

wizkiem wesprze Ru Star, halick i kijowsk, a wpywem
swym torowa drog zwyciztwu zachodniej kultury. Z tego wzgldu
wan jest polityka Kazimierza Sprawiedliwego wobec ssiednich

ruskich ksistw.

MADZIARZY NA RUSI.

W r. 1182 wprowadzi Kazimierz zbrojn wypraw wasnego
kandydata na ksistwo brzeskie (Brze), ssiadujce z Mazowszem,
a po mierci tego ksicia (którego imi nieznane), nada t dziel-

nic swemu siostrzecowi, panujcemu we Wodzimierzu woy-
skim ksiciu Romanowi, synowi Mcisawa II. i córki Bolesawa

Krzywoustego, Agnieszki. Ten sam Roman zosta w r. 1188 ksi-

ciem halickim, poczy wic w swem rku trzy ksistwa od Polskiej

granicy. Niestety, osoba Romana nie nadawaa si do spenienia

zada, które owe czasy nakaday na ruskiego ksicia. Z bojarami

by w jak najgorszych stosunkach, odznaczajc si bezwzgldnoci
i okruciestwem.

Rywal Romana, Wodzimierz Jarosawicz, zbieg natenczas

na Wgry, uzna zwierzchnictwo króla wgierskiego Beli III. i na-

mówi go do wyprawy na Halicz. Uczyni to Bela i wypdzi
Romana z Halicza, ale go nie odda wcale Wodzimierzowi, lecz

wprowadzi na halickie ksistwo swego syna, królewicza Andrzeja.

Wydarzenie to jest pocztkiem wgierskich wpywów na Ru
Czerwon i pocztkiem dugiego wspóubiegania si Polski i W-
gier o t ziemi. W historyi Rusi byo to zdarzenie bardzo nie-

szczsne. Madziarzy zaczli gospodarowa, jak w zdobytym kraju

i uciskali ludno gorzej jeszcze od Romana. Najwaniejszem jednak

byo to, e Madziarzy zaczli przeladowa Koció ruski, nie

wzdragali si nawet bezczeci wity. Urzdowo nazywao si

13
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to nawracaniem scliyzmatyków na katolicyzm, a pod pokrywk
religijn dziay si najgorsze naduycia. Ludno nie znaa si na

teologicznych rónicach swego wyznania od rzymskiego. Chtnie
widziaa, jak w ssiedniej Polsce duchowiestwo jest dobroczyc
kraju, jak samo stoi na czele ruchu o prawo, ale z tego nie wy-

nikao wcale, eby mieli wole msz acisk od sowiaskiej

i eby mieli porzuca swój obrzdek dlatego, e duchowiestwo
ich, mniej od aciskiego wyksztacone, nie spenia naleycie swych

obowizków. W obrzdku tym wzrastay ju przez dwa wieki cae
pokolenia; by on Rusinom drogi i cakiem susznie. Rzym nie

przeladowa nigdy adnego obrzdku. W rzymskim Kociele

wzroso dzieo w. Cyryla i Metodego, miecia si w nim so-

wiaska liturgia w Chorwacyi, a od caego wschodniego kocioa
nie móg Rzym wymaga niczego wicej, jak przywrócenia tego,

co byo przed r. 1054, przed schyzm Cerularyusza, a wic uznania

papieskiej zwierzchnoci bez wzgldu na obrzdek. Sowiaska'
Polska moga to atwo zrozumie, ale nie zrozumieli tego Ma-

dziarzy. Chcieli usun schyzm przez wytpienie sowiaskiego

obrzdku, i postpowali zupenie tak samo, jak niegdy Niemcy

w pastwie Wielkomorawskiem. W obec tego Rusini zaczli nie-

nawidzi obrzdek aciski. Tym razem madziarskie rzdy nie

trway dugo, ale miay si one wkrótce powtórzy, a za kadym
razem przeladowanie Cerkwi podburzao ludno do coraz wi-
kszej nienawici przeciw aciskiemu obrzdkowi, a wywizaa
si z tego nienawi do katolicyzmu i papieskiego zwierzchnictwa.

Doczyy si do tego inne jeszcze potem przyczyny, pocztek

jednak nieszczsnej tej nienawici odnie naley do madziarskich

rzdów.

Zdradzony przez Madziarów Wodzimierz znalaz pomoc;;

u cesarza Fryderyka Rudobrodego. Ten nie dostarczy mu wpra-J

wdzie niemieckich posików, ale poleci Kazimierzowi Sprawiedli-1

wemu, eby mu dopomóg w imieniu cesarskiem. Miao to byi!

niejako dostarczeniem posików cesarzowi na jego rusk wypraw!^

W ten sposób tanim kosztem pomaga cesarz Wodzimierzowi^

polskim onierzem, sam nic nie dajc. Kazimierz wola Wodzi-

mierza, ni Madziarów, a mia przy tem dobr wymówk do"

opuszczenia sprawy Romana, na którym si zawiód. Wojewoda
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krakowski Mikoaj wypdzi te w r. 1189 królewicza Andrzeja

i osadzi tam Wodzimierza, który uzna si polskim hodowni-

kiem. W ten sposób utrzyma Kazimierz polsk przewag nad

Haliczem bez wzgldu na osob ksicia. Wodzimierz ów by
ostatnim z Rocisawiczów. Panowa w Haliczu a do swego

zsonu w roku 1198.

I



ROZDZIA III.

PRZESILENIE.

LESZEK BIAY, 1194-1227 r.

T^azimierz Sprawiedliwy zmar dnia 5 maja 1194 r. Tron mia
r\ by po nim dziedziczny i monowadztwo krakowskie pra-

^ gno rzeczywicie zaciowa go dla siedmioletniego syna

Kazimierzowego, Leszka, od jasnych wosów zwanego Biaym. :

Odbyli wiec i wyznaczyli rzdy opiekucze, które sprawowa -

miaa matka Leszka, Helena, biskup Peka i wojewoda Mikoaj.
\

Dziedziczno tronu bardzo im bya dogodna, gdy za nieletniego
'

ksicia sami mieli sprawowa wadz; czy byliby dotrzymali
;

wiary Leszkowi, gdyby by ju dojrzaym mem? Z pewnoci"^

tyle tylko, o ileby uszanowa ich prawa i zapewni im wpyw
na sprawy pastwa, o ileby nie chcia rzdzi samowadnie. Rzdy

,

bowiem rzeczywicie przy monowadztwie ju byy, nie przy

ksiciu; ksi musia im ulega, albo i na wygnanie. Panowa-

nie Leszka byo zapewnione, dopóki nie znalazby si inny ksi,
monowadztwu powolny. Nie znalaz si i nie mieli wyboru. '

1 tak jednak próbowali zmiany. Z Mieszkiem Starym raz wojo-

wali, drugi raz si godzili; spróbowali na chwil rzdów jego ,:

syna, a i potem jeszcze raz Mieszka Kulawego z Raciborza. Wra-

1

cali zawsze do Leszka, bo si przekonali, e jego wadza najlejsza.
\

Zaraz po mierci Kazimierza Sprawiedliwego ruszy Mieszko J

Stary na Kraków z pomoc Pomorzan i lzkich ksit, Mieszka
;

Kulawego i Jarosawa opolskiego, ale bezskutecznie, bo pobity

zosta nad rzeczk Mozgaw, cztery mile od Jdrzejowa, w roku ]

1195. Wojewodzie Mikoajowi przyby tam na pomoc Roman,
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ksi brzesko-wodzimierski. Po bezpotomnej mierci Wodzimie-

rza, dopomoono mu za to do zajcia na nowo Halicza w roku

1199. By to wielki bd polityczny, bo Naliczanie bagali wten-

czas, eby ich przyczy do ksistwa sandomierskiego, a nie na-

rzuca im znienawidzonego Romana! Bya sposobno odzyskania

Czerwieskich grodów, ale obawiano si wojny z Madziarami

i ksitami ruskimi. Do wikszych przedsiwzi politycznych

nie zdatn bya Polska, w której nawet nie wiadomo byo, kto

jest naprawd Wielkim ksiciem, bo jednoczenie Mieszko Stary

znowu rusza na Kraków.

W tyme roku Helena dobrowolnie ustpia Krakowa Mie-

szkowi Staremu, eby zaegna groc wojn domow. Mieszko

by ju naprawd stary, liczy lat 73, a Leszek 13. Skoro przy-

rzek mianowa Leszka swym nastpc, nie byo si tak dalece

o co spiera. Rzdy Mieszka day si jednak wnet we znaki pod-

danym. W r. 1201 przywoano znowu Leszka, ale znowu nastpia

nowa ugoda i Mieszko po raz czwarty zasiad na krakowskim

zamku, lecz ju na bardzo krótko, bo umar dnia 13 marca 1202

roku, w 76 roku ycia. Pochow^any w^ Kaliszu, w wystawionym

przez siebie kociele w. Pawa.

Skutkiem nieporozumie pomidzy wojewod krakowskim

Mikoajem, a sandomierskim Goworkiem, panowa w Krakowie przez

kilka miesicy Wadysaw Laskonogi, jedyny z synów Mieszka Sta-

rego, który przey ojca. Tego samego jeszcze roku, 1202, musia

ustpi przed naporem monowadztwa maopolskiego, a Leszek

Biay opanowa Kraków na stae. Aeby sobie tem pewniej zjedna

poparcie Kocioa, wznowi dawny akt Mieszka I. i zapisa swe

pastwo w. Piotrowi, t. j. uzna na dsob zwierzchno papiesk.

Panowanie Leszka nie byo ju tak rozlege, jak Kazimierza Spra-

wiedliwego. Nie sam by do dziedzictwa, mia modszego o rok

brata Konrada, któremu wydzieli Mazowsze i Kujawy.

Bracia Leszek i Konrad dzielili midzy siebie dwa najwa-

niejsze polityczne zadania ówczesnej Polski; Konradowi wypado
wojowa z Prusakami, Leszkowi strzedz polskiego wpywu na

ocienne ksistwa ruskie, zwaszcza na Grody Czerwieskie, dawn
polsk ziemi, na której odzyskanie nie starczyo ju si. Donios
te bya sprawa pomorska. Tam synowie Mszczuja i Zwinisawy

ogosili si ksitami: witopek I. i Sambor, który nazwa si
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Il-gim, jakkolwiek stryj jego, tego imienia, ksiciem wcale jeszcze

nie by. Ale na Pomorzu gdaskiem to przynajmniej ju byo
zabezpieczone, e nie wpadnie ono w rce niemieckie lub duskie.

;

Cirzecijastwo ju si te tam utrwalio i nie grozio stamtd;
niebezpieczestwo, jak od Prusaków; ci bowiem popaliliby ko- 1

cioy i zamieniliby cay kraj w zgliszcza i ruin, gdyby si nie|

pilnowa od ich granicy. Do trudnych tych zada, wymagajcych]
cigego pogotowia wojennego, nie mieli Leszek i Konrad adnej^
pomocy ani z Wielkopolski, ani ze lzka; ksita tamtejsi zajci •]

swarami midzy sob i cigem wzajemnem wypdzaniem si^^

utracili wszelki zmys polityczny.

Nie zdoa Leszek Biay utrzyma polskiego wpywu na Rusi^

ani te Konrad mazowiecki nie podoa swemu obowizkowi :

wzgldem pruskiego ssiedztwa. Nastay dla Polski bardzo przy-j

kre czasy.

KRÓLESTWO HALICKIE.

Na Rusi rozszerza swe panowanie Roman, osadzony z pol-
}

sk pomoc w Haliczu, panujcy zarazem w Wodzimierzu i w Brze-
j

ciu. Wkrótce rzdy jego miay sign daleko. Znienawidzony \

przez poddanych, mia jednak nadzwyczajne powodzenie na woj-

j

nie. Nietylko Kijów zdoby, ale ruszy na Ru Now i pokona
wadc Wodzimierza i Klazmy; nad wszystkimi Rurykowiczami '.

aciyo jego rami i nazywa si dumnie samodzierc caej
\

Rusi. Z bojarami pozostawa cigle w stosunkach jak najgorszych; '

wypdza ich i skazywa na mier. Walka o prawo zaczynaa ju
i na ostre; trudno byo wszystkim pocina gowy. Nie znamy

szczegóów tego, tak doniosego dla historyi powszechnej, ustpu

z dziejów Rusi, ale musiao zaj co, co Romana ugio. Nie-

spodziewanie nastaje zwrot ku Rzymowi, nawizuj si blizkie
"

stosunki z papieem Innocentym III., i Roman zostaje ,; królem".

Tytu to zachodni, nie znany zupenie kulturze wschodniej, a na
;

Zachodzie tylko tego tak tytuowano, komu papie przyzna ko- i

ron. Widocznie tedy Roman uzna zwierzchno kocieln Inno-
j

centego III. Mamy dowody, e by czas, w którym nie czu by-
;

najmniej wstrtu do rzymskiego Kocioa, a nawet go popiera.
\

Na daleki klasztor benedyktyski w Erfurcie, w Niemczech, oy ^

30 grzywien, co zapisano w zapiskach tego klasztoru z wyran
j
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wzmiank, e pochodz z daru Romana, „króla Rusi". Nie dziaa

jednak szczerze, ale pod wpywem jakiego nieznanego chwilo-

wego nacisku okolicznoci. Odrzuci te potem wpywy zachodnie^

odrzuci godno królewsk, wypar si papiea i zwróci si prze-

ciwko Polsce. Leszek i Konrad zczyli natenczas swe zbrojne

druyny i oddali je pod dowództwo mazowieckiego, a wic Kon-

radowego, wojewody Krystyna. W bitwie pod Zawichostem, przy

ujciu Sanu do Wisy, zwyciy w roku 1205 Krystyn, a Roman
poleg w walce. Ru Czerwona staa si na nowo polem zapasów

dla gromady ksit i ksitek; ale ju bojarowie okazywali sw
wol. W roku 1211 powiesili trzech naraz ksit Igorowiczów,

a w kocu postanowili zerwa zupenie z Rurykowiczami i wy-

nieli" na tron halicki jednego z poród siebie, Wadysawa Kor-

miliczyca (imi chrzestne zachodnie)! Na ustalenie jednak naro-

dowej dyastyi byo ju za póno.

Arpadowie wgierscy ju od r. 1188 mieli baczenie na Ru
Czerwon. Królewicz Andrzej, który wówczas krótko w Haliczu

panowa, zostawszy królem, miesza si cigle w ruskie sprawy.

Zrozumia donioso ustanowienia przez papiea królestwa, podj
ten tytu i po mierci Romana przywaszczy go sobie. Odtd ty-

tuuj si wszyscy wgierscy królowie take królami: „Halicza

i Wodzimierza", czyli z aciska: „Galicyi i Lodomeryi". Przyj-

cie tego tytuu byo grone dla interesów polskich. Leszek pró-

bowa osadzi w Haliczu swego kandydata. Daniela, syna Roma-
nowego; nie udao si to jednak. Narodowego ruskiego kandy-

data, Wadysawa Kormiliczyca, nie poparto z Polski. Zawar
natomiast Leszek Biay umow z Andrzejem II., która nie bya
niczem innem, jak tylko honorowym odwrotem Polski z Rusi.

Uoono maestwo dzieci: Trzechletnia Salome Leszkówna wy-

chodzia za m za 5-letniego królewicza wgierskiego Kolomana;

ukoronowano t par dzieci i uroczycie osadzono na halickim

tronie w r. 1214. Obiecano Leszkowi odczepnego dwa grody:

Przemyl i Lubaczów, ale umowy nie dotrzymano.

Madziarzy nie mieli najmniejszego prawa do ustanowionego

przez Innocentego III. królestwa. Aeby nie wywoa papieskiego

protestu, przedstawiali siebie,' jako obroców katolicyzmu na schy-

zmatyckiej Rusi! Rozpoczli na nowo polityczne „nawracanie". Ru-

sini chcieli si ich pozby i przywoali na pomoc ksicia nowo-
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grodzkiego, Mcislawa Udaego; ten walczy przez lat kilka, ale

w kocu wycofa si w sposób zupenie taki sam, jak przedtem

Leszek Biay: wyda swoj córk za brata Kolomana, Andrzeja i tej

nowej parze odda ialicz w r. 1227. Syn jednak Romana, Daniel,
^

mia jeszcze powróci na tron lialicki, i legat papieski mia go

koronowa na króla Rusi.

Podobnie jak Ru, miay te przepa dla Polski i Prusy,

shodowane chwilowo przez Kazimierza Sprawiedliwego i to jeszcze

w taki sposób, e przez wasn nieogldno wydano je na up
najgorszego wroga polskoci, bo na up Niemców ! Wojenne na-

jazdy z królestwa niemieckiego skoczyy si za Bolesawa Kdzie-

rzawego, ale zaczy si one wkrótce na nowo, tylko e z innej

strony, od batyckiego morza! Ale przedtem jeszcze rozpocz si

innego rodzaju zalew niemiecki, nie najazd orny, lecz pokojowe

osadnictwo, dobrowolne oddawanie polskiej ziemi w niemieckie

rce przez wasnych ksit, a mianowicie przez lskich Piastów

.

Wydarzenie to tak doniose w naszych dziejach, e trzeba mu po-

wici wicej uwagi, tem bardziej, e bez bliszych wyjanie
w tej sprawie niezrozumiae byoby niejedno w dalszem opowiadaniu.

NIEMCY NA LZKU.
Bolesaw Wysoki, ksi wrocawski, mia dwie ony, pierw-

sz Rusink, a drug Niemk. Z piciu synów dwóch tylko do-

czekao si dojrzaego wieku, najstarszy Jarosaw i najmodszy Hen-

ryk, który, wychowany przewanie przez matk, by zupenie zniem-

czony. Obydwaj przyrodni bracia nienawidzili si i wzajemnie

zwalczali. Jarosaw przeciwny by niemieckiemu kierunkowi panu-

jcemu wszechwadnie na dworze macochy, która przewodzia ju
zupenie nad ojcem. Sam te Bolesaw Wysoki wielkim by Niem- ^

ców przyjacielem i niema si czemu dziwi; wszak tylko dziki

niemieckiej pomocy odzyska lzk, jako spadek po ojcu, modo
za ca spdzi na niemieckim dworze i na wojnach prowadzonych

przez Niemców. Nie lubiano wic Jarosawa i przeznaczono go

do stanu duchownego. Pod tym tylko warunkiem wyznacza mu
ojciec Opole w doywocie, jako osobne ksistwo. Jarosaw przy-

j wicenia i zosta w r. 1198 biskupem wrocawskim, na czem

biskupstwo to wyszo najlepiej. Opole samo wrócio wprawdzie

po jego mierci do ksistwa wrocawskiego, ale Jarosaw jeszcze
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za ycia swego wydzieli z niego due posiadoci i podarowa

je biskupstwu. Powstao z tej darowizny duchiowne ksistwo Ny-

skie i odtd kady biskup wrocawski by zarazem ksiciem wieckim.

Bolesaw Wysoki umar z kocem roku 1201, pozostawiwszy

wrocawskie ksistwo zniemczonemu Henrykowi, zwanemu Bro-

datym. Jegoto maonk bya w. Jadwiga, ksiniczka niemiecka,

ksieni Cystersek w Trzebnicy, kanonizowana w 26 lat po swej

mierci. I w jego pokoleniu zaznaczyo si ponownie przeciwie-

stwo polskiego i niemieckiego ywiou. Mia dwóci synów : wiel-

biciela Niemców Henryka i przyjaciela polskoci, Konrada, który

poszed za przykadem stryja Jarosawa. Kady z nich myla o innyci

urzdzeniach w przyszoci, kady te mia swoich stronników, a tak

zaciek bya ich nienawi, e pod bokiem ojca wszczli nawet

wojn domow z sob w r. 1213. Niestety, w bitwie pod Studnic

Henr>^k zwyciy Konrada, a wkrótce potem mia Konrad mier-

teln przygod, gdy spad na owach tak nieszczliwie z konia,

e ycie utraci od tego upadku.

Bya ju wtenczas na lzku ludno niemiecka. Slzk ze

wszystkich ziem polskich naraony by najbardziej na wojny, a przez

to najbardziej wyludniony i najgorzej zagospodarowany. Wszystkie,

a tak liczne wojny niemieckie i czeskie opieray si najbardziej

i najpierwej o lzk. Bolesaw Wysoki, chcc powikszy dochody

ze swego ksistwa, j si prowadzi gospodarstwo rolne na ziemi

ksicej, a tej byo sporo na lzku rednim i dolnym, bo w kraju

sabo zaludnionym nie brako ziemi przez nikogo jeszcze nieza-

jtej, lub te opuszczonej, gdy waciciele jej wyginli w bojach,

a tak ziemi uwaano za wasno ksic. Dochody z danin

niewiele daway ksiciu dochodu, skoro poddanych mia sto-

sunkowo niewielu i do tego ubogich, po wikszej czci nie rol-

ników. Monowadcy lzcy bogatsi byli od swego wadcy. Po-

stanowi wic Bolesaw Wysoki zakada sam osady rolnicze i na-

dawa te ziemi swym rycerzom pod warunkiem, e równie osa-

dnika, znajcego si na rolnictwie, do swych dóbr sprowadz. Tru-

dno byo sprowadzi osadników z innych stron Polski. Rewolucya

po mierci Mieszka II. i straszny najazd Brzetysawa, wyludniy

Maopolsk i cz Wielkopolski, a cho mino od tego czasu

ju 150 lat, przeludnienia jednak wcale tam nie byo i o ziemi
nie byo trudno. Nie byo przeludnienia ani w Czechach, ani w Niem-
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czech i nikt nie potrzebowa opuszcza kraju dla braku ziemi. Emi-

growano jednake z Niemiec dla wielkiego ucisku, jakiego tam

doznawaa ludno rolnicza wasnemi rkoma pracujca okoo ziemi.!

PASZCZYZNA W NIEMCZECH.

W Niemczech wybujao zanadto rycerstwo; stan onierski]

by wszystkiem, a inni wobec niego nic nie znaczyli. Rycerze da-|

wali si ciko we znaki reszcie ludnoci, a znaczna jego czj
posuwaa si wrcz do jawnej grabiey. Powstali t.z. Raubritter,'

tj. r>'cerze rabusie, którzy naprawd zbójectwem si trudnili i z ra-

bunku si utrzymywali. Taki rycerz, wystawiwszy sobie obwaro-

wany gródek, napada na okoliczn ludno', na przejedajcych

kupców, a na gospodarzy w ssiedztwie nakada istne haracze

i y sobie wygodnie ich kosztem. Sami oni nie pracowali zgoa,

miecz i pug nie czy si w Niemczech w jednem rku, onierz

gardzi rolniczemi zajciami i sam gospodarstwem si nie trudni.

Ziemi posiadaH sporo, a niosa ona im owoce bez trudu. Oto

korzystajc ze swej zbrojnej przewagi, kazali innym na siebie pra-

cowa. Polski onierz kupowa od yda niewolnika cudzoziemca,

a niemieckifobraca w niewolnika swoich rodaków ssiadów, wio-

dcych ywot pokojowy. Szczególna ta przewaga onierza nad rol-

nikiem rozpocza si bya w Niemczech ju dawno, bo spoe-

czestwa germaskie miay zupenie inn organizacy, ni nasza.

U nich by t. z. f e u d a 1 i z m, polegajcy na tem, e kady, prócz

samego monarchy, by poddany komu wyszemu od siebie i sam

by zwierzchnikiem pewnego grona osób niszych od siebie. Cae
spoeczestwo dzielio si wic na panów i panków przerónych

stopni. Powstaa jakby drabina spoeczna, na której szczycie sta

król, ksita, margrabiowie, po nich wielmoowie i rónych stopni

rycerze, a na spodzie ci, którzy niczyjemi ju nie mogli by zwierz-

chnikami i zwali si Bauer tj. chopi. Pomidzy chopem a tro-

nem mogo by i kilkunastu nawet zwierzchników porednich, je-

den nad drugim. Feudalizm by z pocztku bardzo rozumnem urz-

dzeniem i potrzebny by rzeczywicie dla porzdku, a mia na celu

obron sabego. Tak rzeczywicie byo z pocztku. Ale u Niem-,

ców najpikniejsze idee szy jako na marne i wyradzay si zawsze.

Cesarstwo rzymskie wyrodzio si w zaborczo niemieckiego kr()-

lestwa i w zbrodnicze tpienie Sowian, a feudalizm skoczy sii
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na tem, e chop sta si niewolnikiem we wasnym kraju. Ry-

cerstwo naoyo na nich osobny rodzaj niewoH, t. z. L e i b e i g e n-

schaft, co byo stosunkiem paszczynianym chopa do pana.

Warunki byy rozmaite. W XII-tym wieku, za czasów Bolesawa

Wysokiego, musieli pracowa dla rycerza po 4 i 5 dni w tygodniu.

Potem poprawia si ich dola pod wpywem zakonu tercyarskiego

w. Franciszka, który wielce si zajmowa sprawami spoecznemi. Na
t\)t'ardej niemieckiej opoce zdziaano cho tyle, e w poowie XIIL

wieku paszczyzna wynosia przewanie po 3 dni w tygodniu,

a w wielu miejscach mniej. Ale ruszy si chopu ze wsi nie byo
wolno. Rycerze -rabusie i paszczyzna, oto dwie przyczyny nie-

mieckiej emigracyi, chocia Niemcy nie byy wcale przeludnione!

Kto tylko móg, ucieka ze swego kraju przed uciskiem i gn-
bieniem, gdy si rozesza wie, e ksi wrocawski przyjmie

ich i da ziemi bez paszczyzny, wymagajc tylko czynszu dzier-

awnego.

WSIE CZYNSZOWE.

Po raz pierwszy spotykamy wzmianki o niemieckich osadni-

kach na lzku w r. 1175. Bolesaw Wysoki nadawa grunta nie-

mieckim rycerzom, którzy si garnli do jego dworu i mamy
z tego roku wiadomo o posiadociach jakiego hrabiego Beze-

lina. W tyme roku sprowadzi Cystersów z niemieckiego klasztoru

w Pforte nad Sal (dopywem aby z lewego brzegu) i nada
im Lubi, upowaniajc zarazem do sprowadzenia osadników

z Niemiec, których uwolni z góry od ciarów prawa polskiego^

to znaczy od obowizków wzgldem wadzy ksicej. Nada kla-

sztorowi immunit, osadnicy mieli podlega bezporednio zwierz-

chnoci opata, a klasztor sam mia oznaczy warunki, pod któremi

zamierza wydzierawi ziemi przybyszom. Za nastpcy jego,

Henryka Brodatego, byo na lzku sze klasztorów, które otrzy-

may okoo 8.000 anów. Sam za ksi zaprowadza na wielk

skal kolonizacy tj. osadnictwo w swych dobrach, zwaszcza

w okolicy rody i Oawy. Za przykadem Henryka szed brat

jego stryjeczny, Kazimierz Opolski, umieszczajc niemieckich cho-

pów pod Opolem i Raciborzem. To samo czyni te biskup wro-

cawski. Od dzierawców swych pobierali czynsze, a za to zwal-

niali ich od wszelkich innych obowizków. Podatki uiszczane
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przez polsk ludno w naturze, pacili Niemcy tylko gotówk,

a sposób ten okaza si praktyczniejszy i wygodniejszy dla stror

obydwócli.

Warunki ofiarowane przez Henryka Brodatego niemieckimi

rolnikom byy tak wietne, e powsta w Niemczech nowy zawód!

przedsibiorców emigracyjnych, którzy niedugo potem rozwinli

dziaalno na wielk skal i mieli do rozporzdzenia cae tumy
emigrantów. Przedsibiorca taki zgasza si do ksicia i zawiera-

formaln umow, e sprowadzi osadników, a w zamian za to za-
'

strzega sobie i swym^ potomkom znaczne korzyci. Robili ma-

jtki na tym interesie. Utaro si nastpnie, e przedsibiorca taki

dostawa szóst cz wszystkich gruntów nowej osady na dzie-

dziczn wasno, monopol na karczmy i myny, to znaczy, /,e

tylko jemu i jego dziedzicom wolno byo w osadzie szynkowa
i mle, tudzie otrzymywa prawo pobierania czci kar sdowych.
Nowa osada rolnicza, a zatem wie, otrzymywaa zupeny samo-

rzd ; niemieccy osadnicy mieli zupen wolno rzdzi si swojern

prawem niemieckiem. Sami si te sdzili i w kadej wsi by sd
zoony z awników. Naczelnikiem za wsi, przewodniczcym a-

wników i gównym sdzi by sotys. Dlatego te mia on pewne

dochody z opat sdowych, których reszt oddawano skarbowi

ksicemu, na znak uznania najwyszej jego sdziowskiej wa-
dzy i pastwowej zwierzchnoci. Sotysem zostawa zawsze sam

przedsibiorca emigracyjny i to dziedzicznie. Sotys obowizany

by wyrusza na wojn konno, osobicie, lub te da zastpc.

Przybysze niemieccy musieli si organizowa zupenie inaczej,

ni zorganizowan bya ludno polska. Nie mogo by mowyj
o ustroju rodowym dla tej przyczyny, e nie cae rody si prze-

1

siedlay, ale osoby pochodzce z najrozmaitszych rodów, zupenie '

sobie obce, zwizane tylko wspólnoci nadziei, e sobie popra-

wi dol. Emigranci nie mog si organizowa inaczej, jak tylko

na podstawie prostego ssiedztwa i tak te czynili niemieccy przy-

bysze. Przedisbiorcy emigracyjnemu wyznaczano ujazd dla zwer-

bowanych przez niego osadników, a wszyscy ssiadujcy z sob
w tym ujedzie tworzyli jedn cao pod swoim sotysem i zwali

to Gemelnde, z czego powsta polski wyraz: gmina. Polskiego go-

spodarza pytano: jakiego rodu? a niemieckiego czynszownika:

z jakiej gminy?
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Skoro wasno ziemska stawaa si w Polsce coraz bardziej

f osobist, skoro w XIL wieku ju przewaaa, skoro coraz chtniej

j
wyzwalano si z rodowej wspólnoty majtkowej, widocznie poli-

czone ju byy jej czasy; z kocem XII. wieku naleaa ju do

I

wyjtków. Wasno osobista stawaa si jakby ruciom; wolno j
byo sprzedawa i przekazywa komukolwiek. W dalszym cigu mu-

siao doj do tego, e coraz czciej znajdowaliby si w ujedzie

;

dziedzice ze sob nie spokrewnieni, a przez to ujazd straciby ce-

j

ch rodow. Tylko przez zmiany posiadaczy zrbów, przez prze-

j

ciodzenie ich w obce rce, móg si ujazd zamieni na gmin,
' która tem wanie od ujazdu si róni, e nie dba o pokrewie-

stwo. Do tego bylibymy doszli i bez niemieckiego osadnictwa, ale

zwolna i póniej, bo ziemia nie przechodzi tak czsto z rk do

rk. Ludno niemiecka przyniosa t zmian z sob ju gotow,.

a przez to wpyna na przyspieszenie tych nastpnych zmian,

które zaczy si odbywa a zanadto szybko.

PRAWO MAGDEBURSKIE.

W Niemczech zakwitn handel wczeniej ni w Polsce, a to

przez stosunki z Wochami i ssiedztwo z krajami tak bogatymi,

jak Flandrya, Burgundya, Francya. Podczas gdy u nas kupiec by-

wa tylko wdrownym „gociem", tam dawno ju rodzima lu-

dno ja si handlu, a osady takie pozamieniay si w miasta.

Jak tyle innych urzdze cywilizacyjnych, podobnie i ustrój miejski

pochodzi od staroytnych Rzymian. U nich caa organizacya pa-
stwowa wyrosa z urzdze miejskich i do samego koca na nich

si opieraa. Urzdzenia te poprzenosili Rzymianie do podbitych

krajów, bo gdzie tylko liczniej si osiedlili, zaraz organizowali si
w miasto. Kady Rzymianin musia by obywatelem jakiego

miasta, a ci tylko mieli pene prawa polityczne, którzy mieli prawo

obywatelstwa w samym Rzymie, chociaby mieszkali o setki mil

od stolicy. W Anglii, w Hiszpanii, we Francyi byo sporo miast

rzymskich i tak organizacya miejska udzielia si tamtejszym lu-

dom, a potem przesza do Franków, przez pastwo za frankoskie

do Niemiec. Miejscy obywatele wytworzyli z czasem osobny stan,

osobn warstw spoeczn: mieszczask, utrzymujc si z prze-

mysu, handlu i rkodzie. W Niemczech poczo si podnosi
znaczenie mieszczan wanie w drugiej poowie XII. wieku ; mu-
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sieli oni stoczy niejedn jeszcze walk z rycerstwem i to walk j

krwaw, nie brak byo wojen domowych o wolno stanu miej-
]

skiego, ale ostatecznie nietylko utrzymali si przy swojem i nic

dali si rycerzom obróci w niewolników, ale nawet tak wzroli

,

i tak pozyskali potg, e nietylko o rycerzy, ale nawet o ksi-

t potem nie dbali. Do najpierwszych opiekunów miejskie

stanu nalea ju w XI. wieku arcybiskup magdeburski Wichmaii,

który uzna prawa swyci podwadnych i w porozumieniu z nimi ,

wyda w r. 1088 najstarsz w Niemczech ustaw miejsk. Od tego <

te prawo miejskie zwano powszechnie magdebursklem prawem.

Prawo to porczao bezpieczestwo ruchu handlowego, t. z. ,;mir",

bezpieczestwo dróg publicznych, zapewniao mieszczanom samo-

rzd i okrelao cile obowizki ich wzgldem pastwa, tak,

aeby zwierzchnik miasta (opat, biskup, ksi czy sam król) nie

móg od nich da niczego wicej ponad to, co prawem byo
przepisane.

Henryk Brodaty kaza sobie przepisa ustawy magdeburskie

i nada w r. 1211 to samo prawo targowej osadzie Zotoryi, gdzie

z powodu kopal zota wicej byo ludnoci, duy ruch i zna-

czniejszy obrót gotówki. Zotorya jest wic pierwszem w Polsce

miastem, osadzonem na „prawie magdeburskiemu. I ta nowo
okazaa si nader praktyczn. Chcc powikszy swe dochody

i zwikszy obroty handlowe w swem ksistwie, gotów by Hen-

ryk Brodaty zakada nawet nowe miasta dla Niemców. I nie za-

brako z Niemiec ochotników, bo ksi wabi dogodnymi wa-

runkami. Powstay w ten sposób Lowenberg i Naumburg, a z pol-

skich osad otrzymay magdeburskie prawo Krosno na Slzku

i roda, t. j. zostay zamienione na miasta na wzór niemieckich.

Ustawa dla tych nowych osad miejskich pochodzia wprawdzie

ju nie z Magdeburga, lecz z Halle, gdzie wprowadzono pewne

ulepszenia; potem z rónych innych miast czerpano wzory, ale

u nas utaro si nazywa miejskie prawo wogóle magdebursklem.

Wkrótce zreszt potem i sam Magdeburg zreformowa sw ustaw,
\

a sdownictwo miejskie tak si tam wyksztacio, e rzeczywicie^

wszystkim innym miastom suyo za wzór.
*

Dziki tym nowym „gminom" wiejskim i miejskim zacz:
si napenia skarbiec ksicia wrocawskiego. Po pewnym czasie ;

by wrocawski najbogatszym ze wszystkich ksit polskich. Szkoda

;
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tylko, e ksi przejty by przytem niemieckiemi upodobaniami

i e inn miark mierzy swych niemieckich poddanych, a inn
polskich. eby tylko powikszy jak najbardziej ludno ksistwa

w rocawskiego, wymaga od przybyszów jak najmniej, a nie czy-

ni równoczenie adnych ulg dla ludnoci polskiej, prawym dzie-

dzicom tej ziemi, którzy bronili jej z dziada pradziada wasn
I krwi. Stare polskie rody nie cieszyy si ksic opiek. • Polski

rolnik musia si stara o utrzymanie ksicych grodów, musia

dawa ksiciu sw prac i bra na swe barki wszystkie ciary

pastwa; podczas gdy kolonista niemiecki uywa wszystkich do-

brodziejstw porzdku pastwowego, ale po wikszej czci na ra-

chunek ludnoci polskiej, sam uwolniony od tych ciarów. Wy-
chodzio na to, e Polacy musieli si opaca za Niemców, na-

starczy ksiciu za siebie i za tamtych. Prostym skutkiem tego

byo coraz wiksze uboenie ludnoci polskiej, przez co musiaa

i pod innymi wzgldami cofa si i schodzi stopniowo na war-

stw podrzdn w obec coraz majtniejszych przybyszów. Ta

krzywda ekonomiczna stanowia germanizacy i dlatego mona
powiedzie o Henryku Brodatym, e germanizowa Slzk z ca-

ych si.

w OJNA WIELKOPOLSKA.

Nie spostrzeono si wówczas, jakie szkody moe wyrzdzi
sprowadzanie obcego ywiou na polsk ziemi. Przykad ienryka

Brodatego mia coraz wicej naladowców. Wnuk Mieszka Starego,

Wadysaw Plwacz, syn Odona, nada w roku 1225 klasztorowi

lubiskiemu ogromny obszar w puszczy nakielskiej, od granicy

pomorskiej, na niemieckie osadnictwo i potem przyda im jeszcze

dwa razy po trzy tysice anów. Nawet wojewoda krakowski,

Teodor, osadza Niemców w r. 1233 nad Dunajcem, eby mie
dochód ze swych posiadoci. A dziao si to, kiedy równoczenie
sadowili si Niemcy nad Batykiem. Nie mylano o nastpstwach,

nie dopilnowano si, bo caa Polska zajta bya czem innem:

a mianowicie ostatnim bojem walki o prawo, o zamanie abso-

lutnej wadzy ksicej kocielnym immunitem. Zacza si ta

walka w Krakowie w roku 1079, a zakoczya si na pónocy,
w Wielkopolsce. Ofiar jej pad tam syn Mieszka Starego, Wa-
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dysaw Laskonogi, który utraci ksistwo i Leszek Biay, który

straci ycie w tej zawierusze.

Wadysaw Laskonogi, wadca Gniezna i Poznania, nie chcia

stosowa w swem ksistwie ucliwa czyckiego synodu. Byli od

tego czasu dwukrotnie w Polsce papiescy legaci, w roku 11 8Q

i 1197, organizujc coraz cilej Koció polski, ale na Wielko-

polskich ksit, Mieszka Starego i Wadysawa Laskonogiego,
j

nie wywaro to wpywu. Immunit kocielny nic u nich nie znaczy,
';;

a cige zatargi skoczyy si na tern, e w r. 1206 arcybiskup

Henryk Kietlicz rzuci kltw na Laskonogiego. Ksi wygna
go za to z kraju. Arcybiskup jedzie do Rzymu, i tam przejmuje

si na dworze papiea Innocentego III. jeszcze gorliwiej zasad
nie tylko niezawisoci Kocioa, ale wprost pierwszestwa wadzy
kocielnej przed wieck. Wraca z Rzymu z postanowieniem dal-

szego wprowadzania prawa kanonicznego. Biskupów mianowali

dotychczas ksita. W r. 1208, po mierci krakowskiego biskupa,

stao si po raz pierwszy wedug przepisów kanonicznych, a mia-

nowicie kapitua sama obraa mistrza Wincentego (Kadubka)

owego zwolennika i znawc kanonicznego prawa, którego wy-

wyszy by Kazimierz Sprawiedliwy. Arcybiskup Kietlicz wraca

z Rzymu z programem, który obejmowa wzmocnienie karnoci

midzy duchowiestwem, dopilnowanie celibatu, nieograniczon

wadz Kocioa nad swemi dobrami, uwolnienie ich od wszelkich

wiadcze na rzecz pastwa, (chyba, eby dobrowolnie) i dowolne

rozrzdzanie biskupstwami i w ogóle stanowiskami duchownemi.

Wybór biskupa w Krakowie wiadczy, e metropolita polski

umia te dopilnowa wypenienia swego programu.

Wadysaw Laskonogi apelowa od kltwy arcybiskupiej do

papiea. Innocenty III. poruczy rozpatrze ca spraw byemu
biskupowi halbersztadzkiemu w Niemczech, Konradowi, naonczas

mnichowi w klasztorze Sychem w Turyngii i opatowi tego kia-
^

sztoru. Proces si przewleka, a sdziowie dali si zmyli drobnemi
;

ustpstwami. Tymczasem zebraa si przeciw Laskonogiemu liga

t. j. zwizek ksit piastowskich. Ksi bowiem poznaski wiód
ustawicznie wojn z synowcem panujcym w Kaliszu, synem star-

szego brata Odona, Wadysawem Odoniczem, zwanym Plwaczem.

Ten wnuk Mieszka Starego nie podziela ju przestarzaych zapa-

trywa stryja, lecz przeciwnie, sta gorliwie po stronie ducho-
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i
wiestwa. W obronie ksicia kaliskiego stanli Leszek Biay

i i Konrad Mazowiecki. Z tej wielkopolskiej zwady wywizaa si

\ chwilowo walka o tron krakowski. lzka linia spróbowaa szczcia,

czyby si jej nie udao w tym zamcie odzyska Krakowa i rze-

i czywicie w sierpniu 1210 r. zaj Kraków Mieszko Kulawy, ks.

raciborski. Rzdzi jednak na Wawelu ledwie kilka miesicy, gdy
zmar ju 16 maja 1211 r., poczem Leszek wróci do Krakowa

; bez przeszkody. Na pocztku tej walki wyjecha Kietlicz powtórnie

do Rzymu; wróciwszy otrzyma od Leszka Biaego, Konrada Ma-

zowieckiego i Wadysawa Odonicza przywilej, t. j. opisanie prawa

na pimie ^), e aden z nich nie bdzie zabiera majtku pozo-

staego po zmarym biskupie. W r. 1214 zosta Kietlicz legatem

papieskim na Polsk, a nastpnego roku wybra si do Rzymu po

raz trzeci i bra tam udzia w soborze powszechnym. Laskonogi

nie uleg wprawdzie sojuszowi ksit, ale tymczasem otrzyma

Koció rozlege przywileje od tych ksit, z którymi si zjednoczy.

S to trzy przywileje z lat 1210, 1215 i 1217, które stanowi pod-

staw swobód Kocioa w Polsce. Sam Laskonogi nie ustpi
wprawdzie i nie zrzek si nieograniczonej wadzy ksicej wobec

Kocioa; ale przywileje innych ksit ju rozstrzygny, jakim-

torem bdzie si dalej rozwija w Polsce stosunek wzajemny

pastwa i Kocioa. Zasady synodu czyckiego zyskiway coraz

wicej uznania.

Walka stryja z synowcem w Wielkopolsce przybraa nie-

bawem inny obrót, gdy Wadysaw Laskonogi ustanowi swym
dziedzicem Leszka Biaego, byle mu pomóg przeciw Odoniczowi,

którego uroczycie wydziedzicza. Stan te po stronie Laskono-

giego Henryk Brodaty, który panowa nad ksistwem wrocaw-
skiem, obj Opole po mierci brata, biskupa Jarosawa i Gogów
po bezpotomnem zejciu stryja Konrada. Henryk Brodaty by
ambitny, a zamiar Mieszka Raciborskiego, eby przywróci naj-

starszej linii Wielkie Ksistwo, znalaz w nim niezmordowanego

wykonawc. Uwaa na kad sposobno zdatn do wzmoenia

^) Kady dokument, zawierajcy okrelenie jakiego prawa, nazywano

przywilejem. Wszystkie wic prawa w dokumentach opisane, byy „przywilejami",

ale wyraz ten nie znaczy wówczas bynajmniej, e si nadaje prawa jednemu

z krzywd drugiego. Póniej si wyjani, w jaki sposób wyraz ten nabra od-

miennego znaczenia.

. 14
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swej potgi i do sporów ksicych w Wielkopolsce miesza si

chtnie. Wzbogacony ju wielce, wzmóg swe znaczenie tak, e
oczy caej Polski byy na niego zwrócone. Energiczny osobiciei

i dzielny, zamiewa Wielkiego kicia Leszka Biaego, który czsto'

potrzebowa jego pomocy. Najpierw by ksi wrocawski po

stronie Odonicza i pomóg mu zdoby Kalisz. Gdy jednak Lasko-

nogi wygna nastpnie synowca, Henryk nie chcia ju powtórnie,

mu pomaga i zmieniwszy polityk, zwiza si z tamtym. Naten--

czas Odonicz zwróci si o pomoc do witopeka pomorskiego,

(syna Mszczuja), enic si zarazem z jego córk Jadwig. wito-
pek wyprawi si do Wielkopolski i zdoby nawet sam Pozna.

Leszek Biay, jako zwierzchnik Pomorza, wyruszy przeciw niemu

i Odoniczowi, a Henryk Brodaty przywiód posiki osobicie. Gdy
wkroczyli do Wielkopolski, Odonicz uda si w pokor i prosi

tylko o sd polubowny, któryby rozstrzygn spory i doprowadzi

do zgody ze stryjem. Aeby si o to dokadniej umówi, zjechali

si ksita w Gsawie, na pónocny wschód od Gniezna. Tutaj

napad ich zdradziecko witopek. Henryk Brodaty, ranny, ledwie

si zdoa ocali, Leszka za dopadli siepacze w pobliskiej wsi

Marcinkowie i zabili. Dziao si dnia 23 listopada r. 1227. Lasko-

nogi wygnany z Wielkopolski umar po czterech latach w gocinie

na lzku, Odonicz zaj ca Wielkopolsk, a witopek -nie

troszczy si ju odtd do reszty o krakowskie zwierzchnictwo.

Immunit kocielny zwyciy w caej Polsce. Jedna sprawa do-

niosa dla spoeczestwa bya zaatwiona. Nareszcie mona si byo
spodziewa, e nastanie w caej Polsce ten pokój wewntrzny,

który nasta by w maopolskich dzielnicach, gdy Kazimierz Spra-

wiedliwy przyj uchway czyckiego synodu i e nareszcie bdzie

si mona j tak zaniedbanej polityki w sprawach ruskich, po-

morskich i pruskich.

PRZEWAGA LINII LZKIEJ.

Dziedzic Wielkoksiego tronu, Bolesaw, któremu dano potem

przydomek Wstydliwego, mia pótora roku. Znowu dobra spo-

sobno dla monowadztwa do wybierania sobie pomidzy uzna-

niem dziedzictwa a elekcyjnoci tronu. Przechodzio spoeczestwo

pod tym wzgldem ju w drugiem pokoleniu przez prawdziwe

przesilenie, gdy wobec maoletnoci Wielkich Ksit uznanie ich
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nie zobowizywao waciwie na razie do niczego, bo pod po-

zorem opieki mona byo wybra sobie monarch innego. Odkd
nawet w Wielkopolsce upado samowadztwo, nie zaleao ju nic

na tern, eby tron nie mia by dziedziczny. Monowadztwo si

waha i dzieli; maj zwolenników obie zasady, raz ta zwycia,

to znowu tamta. Opieka naleaa si stryjowi, Konradowi Mazo-

wieckiemu. Do walki o ni wystpi jednak Henryk Brodaty,

a umia sobie pozyska znaczne stronnictwo wród maopolskich

panów i Konrada wypar. Szczcie wojenne wnet jednak zupenie

si obrócio i Henryk sta si nawet jecem Konrada. Aeby si

uwolni z niewoli, musia si zrzec opieki w r. 122Q. Konrad da
Sandomierskie po Leszku swemu synowi Bolesawowi, sam za
osiad w Krakowie; byo widocznem, e ta opieka zmierza do

wyzucia ksicego dziecka nietylko z Wielkiego ksistwa, lecz

nawet z ojcowizny. Konrad uwióz nawet Bolesawa wraz. z jego

matk Grzymisaw i wizi na zamku w Sieciechowie. Ten po-

stpek da jednak haso do buntu i monowadcy przywoali sobie

Henryka Brodatego, a jeden z nich, Klemens z Ruszczy, uwolni

wizionych w Sieciechowie. Konrada wygnali z Krakowa, syna

jego z Sandomierza, a ksi wrocawski obj opiekucze rzdy.

Sprawowa równie opiek nad ksitami Górnego lzka. Za-

mianowany za dziedzicem przez Laskonogiego, któremu u siebie

uyczy gociny, ruszy po jego mierci w r. 1232 do Wielko-

polski i w wojnie z Odoniczem zdoby j po Wart. W roku

1234 panowa tedy na lzku, w Krakowskiem, Sandomierskiem

i w Wielkopolsce; potga jego bya niemniejsz od Kazimierza

Sprawiedliwego. Zdawao si, e linia lzka pokieruje dalszemi

losami pastwa Piastów.

Henryk Brodaty wywiadczy za Polsce prócz germanizacyi

lzka jeszcze inn niedwiedzi przysug a t jest: sprowadzenie

Krzyaków.

Jak ju powiedziano, wiaa wówczas Polska trzy najwaniejsze

sprawy polityczne: pomorsk, rusk i prusk. Kiedy bracia Leszek

Biay i Konrad Mazowiecki podzielili si ojcowskiemi dzielnicami,

wypado Konradowi pilnowa spraw pruskich. Konrad by jednak

zym politykiem, wadc niewidzcym w pastwie niczego oprócz

swej wadzy; nalea do tych, którym zazdro o t wadz po-

chania cae ycie i wydaje si jeszcze do tego najwaniejszym
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obowizkiem monarchy. Mia szczciem wojewod dzielniej szeL.';o

i rozum niejszego od siebie, imieniem Krystyna; ten rzdzi umia,

i wojowa. Tem jednak wzbudzi wanie zazdro w ksiciu
j

i Konrad kaza go zamordowa. Odtd Prusacy dawali si bez-j

karnie we znaki Mazowszu; doszo do tego, e zaczli si na Ma-
zowszu osiedla. Najechawszy cz Mazowsza, a mianowicie t. /.

ziemi Chemisk, zniszczyli j, zburzyli wszelkie lady chrzeci-

jastwa, ludno czci wytpili lub sprzedali w niewol, czci
do ucieczki zmusili, a sami tam zostali. Uszczuplili przez to do-

tkliwie obszar polskiego osadnictwa; ziemia za chemiska nigdy;

ju do Mazowsza nie wrócia, i gdy póniej przesza znów pod

polskie panowanie, zaliczaa si ju do prowincyi Prusami zwanej.

ZAKONY RYCERSKIE.

Nie brako nigdy witobliwych mów, którzy pragnli po-

wici ycie nawróceniu Prusaków. Za czasów Leszka Biaego

zgosi si do apostolskiej pracy mnich z Oliwy pod Gdaskiem,

imieniem Krystyn (Chrystyan), ustanowiony tam nawet w r. 1215

pierwszym biskupem przez papiea Innocentego III-go. Konrad

Mazowiecki wspiera go, ale by zbyt nieudolny, aby zapewni

biskupowi spokojne apostolstwo, a za saby, eby zama Prusa-

ków. Natenczas biskup Krystyn powzi zamiar, eby tu ustanowi

1 z. zakon rycerski.

Zakony rycerskie powstay w Ziemi w., w Palestynie. Kiedy

papiestwo stojc na szczycie potgi, wywierao wpyw niezmierny

na ca polityk zachodniej Europy,' postanowiono skorzysta z tego,

eby wspólnemi siami europejskich katolickich pastw wyzwoli

Ziemi wit z rk Muzumanów, t. j. wyznawców religii Ma-

hometa. Wyprawy podejmowane przeciw Muzumanom w imi

Krzya zway si wyprawami krzyowemi, czyli z aciska krucya-

tami. Prócz samego odebrania Palestyny z rk niewiernych, przy-

wiecay przytem papiestwu jeszcze dwa cele. Wspólne przedsi-

wzicie, wspólne trudy, wspólnie przelewana krew miay pouczy

i przyzwyczai katolickie narody do tego, eby si uwaay za

jedn rodzin, co przyczynioby si w znacznej mierze do szyb-

szego postpu ogólnej cywilizacyi chrzecijaskiej; nadto za ma-;

rzyli wieci krucyat gosiciele o tem, e pastwa europejskie za-
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jte wspóln wojn z Muzumanami zaprzestan wojen pomidzy
sob. Gdy si nie udaa idea cesarstwa ,; rzymskiego", przysza

kolej na ide wypraw krzyowych. I ta si nie udaa! Odzyskano

Palestyn, ale powstae tam chrzecijaskie pastwa nie zawsze

przynosiy zaszczyt chrzecijastwu, a krucyaty byway czasem nad-

uywane do celów wieckich równie podle, jak cesarska korona

na gowie wielu królów niemieckich.

Zdobyto Jerozolim w r. 1099, ale monarchowie kócili si

tam z sob o pierwszestwo i wszystkie swe swary przenieli

z Europy do Ziemi witej. Skorzysta z tego Turek, powypdza
chrzecijaskich wadców i nietylko zagarn Palestyn, ale wkro-

czy póniej do Europy, zdoby cesarstwo bizantyskie i panuje

do dzi dnia w Konstantynopolu.

Udzia w wojnach krzyowych by czynem religijnym, da-

rzonym przez stolic apostolsk wielkiemi askami i odpustami.

Oczywista, e tam trzeba byo by przedewszystkiem onierzem
i na nic nie zda si choby najpoboniejszy, jeeli nie by zda-

tny do wojny. Rycerstwo tedy, walczc za Grób Zbawiciela, oka-

zywao pobono orem, tak samo, jak inni prac i modlitw
po klasztorach. Po pewnym czasie zaczy powstawa w Palesty-

nie pobone stowarzyszenia, jakby bractwa rycerskie i z tego wy-

tworzyy si rycerskie zakony. Czonkowie ich musieli pozosta

bezenni, tak samo, jak zakonnicy po klasztorach, tak samo mu-
sieli lubowa, ale mieli jeszcze o jeden lub wicej, a mianowicie

obowizek cigej ornej obrony chrzecijastwa od niewiernych.

Miay zatem te rycerskie zakony tworzy w Palestynie stae wojsko,

gotowe zawsze do odparcia napadów muzumaskich. Posypay

si z caej Europy olbrzymie fundusze na ten cel i Zakony roz-

porzdzay w krótkim czasie niezmiernemi dostatkami, których

uyway z pocztku uczciwie, zgodnie z waciwym swym celem.

Gdy jednak panowanie w Palestynie chwia si poczo, gdy

przytem psowa si obyczaj i na dworach palestyskich ksit
i wród ich rycerstwa, zepsucie zaczo zwolna dosiga take za-

konów rycerskich. Przy Grobie w. utrzymywali tylko po jednym

;;domu", a reszta ich siedziaa sobie spokojnie w Europie, na bo-

gatych dobrach, zapisanych im przez pobonych fundatorów w tej

myli, eby nie zabrako rodków do walki w Palestynie.

Trzy byy gówne zakony rycerskie, powstae w wieku XII.
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Wosi zaoyli Joannitów, Francuzi Templaryuszów w r. 1118.

Kiedy póniej Niemcy pod cesarzem Fryderykiem Rudobrodymi

odbywali krucyat, zaoyli trzeci, swój niemiecki zakon rycerski;

w roku 11Q0, który nazwali ,;zakonem rycerzy Najw. Maryi Panny]

narodu niemieckiego". Po polsku zowie si ich krótko Krzy-'

akami od ubioru, e na biaym paszczu mieli wyszyty duyi^

czarny krzy.

W czasie wojen krzyowych bya Polska wanie rozbita na

dzielnice i osabiona. Spieszy do Palestyny na wasn rk Hen-

ryk sandomierski i niektórzy monowadcy, jak n. p. Jaksa z Mie-

chowa, który po powrocie zaoy klasztor Boogrobców, ale nie

byo wielkiej wyprawy krzyowej caego polskiego narodu. Nie

potrzebowali te Polacy szuka Muzumanów w Azyi, bo mieli

pogan tu na wasnej granicy : Prusaków i Jadwingów, podobnie

jak Hiszpanie mieli u siebie w domu Muzumanów. To te Oj-

ciec w. uwolni od obowizku palestyskich krucyat obydwa te

narody na przeciwnych kracach Europy: Hiszpanów i Polaków.

Polska dostaa uwolnienie od papiea Honoryusza III., który pa-

nowa na stolicy w. w latach 1216--1227, za Leszka Biaego.

Co wicej, papie ten ogosi prusk krucyat w Polsce i w Niem-

czech. Dwie takie krucyaty, które odbyy si w latach 1219 i 1222,

zdoay przynajmniej wypdzi Prusaków z ziemi chemiskiej, ale

na tem te skoczyo si wszystko. W drugiej krucyacie wzili

udzia Leszek Biay, Konrad Mazowiecki i Henryk Brodaty. Kon-

rad Mazowiecki nada wtenczas biskupowi pruskiemu, Krystynowi,

cz ziemi chemiskiej. Wtenczasto biskup Krystyn postanowi

zaoy osobny zakon rycerski do walk z Prusakami. Przykad do

tego da w r. 1204 biskup ryski (w Rydze) Albert, który jeszczej

dalej na pónocy nad Batykiem mia do czynienia z pogaskimi

otyszami i Estami, zaoy mianowicie zakon Kawalerów Mieczo-

wych. Za tym przykadem poszed biskup pruski.

Powsta tedy polski zakon rycerski, któremu Konrad odda
na wasno gród Dobrzy, od czego nazwali si Brami Do-

brzyskimi. Gotowano si do nowej wyprawy na Prusy. Piasto-;

wscy ksita wzili w niej chtnie udzia. Stawi si Konrad

Mazowiecki, stawi si Wielki ksi Leszek Biay, przyby te

Henryk Brodaty ze swymi kasztelanami, z biskupem wrocawskim

i lubuskim Wawrzycem. Bracia Dobrzyscy pomagali dzielnie
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i wystawioiTio wtedy nad Wis warowni Chemno, która miaa

si sta nowym waem przeciw zapdom Prusaków. Wyprawa je-

dnak nioi powioda si, a Bracia Dobrzyscy popadszy w rce

pogaslxie, zostali niemal w pie wycici w r. 1224. Naleao tedy

stara isi o to, eby si na nowo uzupeniy szeregi Braci i pra-

cowa: wogóle nad rozwojem tego Zakonu, zwaszcza, e goszona

w Ni^femczech krucyata moga i stamtd dostarczy posików. Nie-

rozwjany jednak Konrad Mazowiecki postpi inaczej i za rad
znieymczaego Henryka Brodatego usun zakon polski, a sprowa-

dzi/ niemieckich Krzyaków.

KPi^ZYACY.

Ju nieco bowiem przedtem przenieli si niemieccy Krzy-

^icy do Europy. Zaj si nimi ksi wrocawski i nada im roz-

Ifjege dobra w swem ksistwie. Najpierw tedy na polskiej ziemi

,tanli Krzyacy na lzku, w ksistwie Henryka Brodatego. W r.

^1211 przywoa ich król wgierski Andrzej II. na pomoc do walki

przeciw pogaskim Poowcom czyli Kumanom i nada im ziemi

pograniczn zwan Burca. Krzyacy atoli, zamiast broni od po-

gan, zaczli tu organizowa osobne pastewko, wskutek czego ich

Andrzej wypdzi w r. 1225. Szukali tedy nowego siedliska. Nie

o zwyke posiadoci im chodzio, bo tych mieli dosy w rónych
stronach, a take na lzku, ale o krain sposobn do zaoenia

wasnego pastwa. yczliwy im Henryk Brodaty, bawic na pru-

skiej krucyacie, spostrzeg, e ziemia chemiska nadawaaby si

do tego w sam raz, a za nieszczsn t rad poszed Konrad Ma-

zowiecki. Wypdzeni z Wgier Krzyacy radzi oczywicie byli

projektowi. W roku 1226 da im Konrad ziemie Chemisk
i Nieszawsk, po obu stronach Wisy, a oni przyrzekali za to wal-

czy z pogastwem w obronie Polski. Stao si to w roku 1226,

w roku zaiste przekltej pamici, w roku najnieszczliwszego bdu
politycznego, za który do dzi dnia pokutujemy. Sprowadzenie

Krzyaków byo przedewszystkiem objawem niedostwa Konrada,

a poruczenie obrony granic Niemcom, przypomina histor>' z Ru-

sinami, którym si nie chciao samym chodzi na wojn, wic
sobie sprowadzili Waregów. U nas jednak spoeczestwo wydao
z siebie Braci Dobrzyskich i cudza obrona bya zupenie niepo-

trzebna. Ba si chyba zazdrosny o wadz Konrad mazowiecki,
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eby Dobrzyscy nie stali si potniejsi od niego iszów" wola ob-

cych, ni swoich dopuci do wzrostu i znaczenia. n Ru
Zanim jeszcze Konrad zdy wyda swój dokur^/akonnent, ju

Krzyacy postarali si z góry u cesarza Fryderyka III., e ii Maryli nada
na wasno wszystko, co od Konrada dostan i co na Pruótko sakach

zdobd, a nadawa im to w lenno cesarskie! Cesarze byli lyszytoardzo

pochopni do rozdawania nieswoich rzeczy; ze swego dawa nie

lubili. Tak wic Krzyacy z góry sobie postanowili, e nie rozb.bd
walczy w interesie Polski, ale Niemiec i e si nie bd uw^k aa
za lenników Piastowskich, lecz za niezalenych zupenie od Poisa z iski.

Polskim kosztem miao powsta nowe niemieckie pastwo. W o.- ale m
lat potem dopucili si Krzyacy pierwszego faszerstwa, okazawsdu. jzy

papieowi Grzegorzowi IX. sfaszowany dokument, w którym dat)o m;ie

im na siedzib polskie ziemie przedstawione s jako ich wasnoe)ciobH
wyczna; ofiarowali je teraz niby od siebie w. Piotrowi, wite Oc
papie uzna, e nie s obowizani do podlegania nikomu. i^a 1

W r. 1228 przybya pierwsza krzyacka druyna na lewy brzegfaków

dolnej Wisy i usadowia si w zamku Folsgu (Yogelsang) pod-y pa-

Chemnem, pod dowództwem mistrza swego Hermana Balka. :t}ego.

W r. 1231 przekroczyli po raz pierwszy Wis; przeprawili si na jem-
brzeg prawy, pruski, i pod wodz Konrada Mazowieckiego roz- '222,

poczo si najpierw zdobywanie ziemi Chemiskiej. W r. 1234 ale

bya znowu krucyata, w której wzili udzia Wadysaw Odonicz, ^ill

Konrad mazowiecki, witopek pomorski i syn Henryka Broda- 3n-

tego, Henryk Pobony, a nadto margrabia brandeburski. Odniós- vi,

szy walne zwycistwo nad Sirgun, nietylko zapewniono sobie \\

ziemi chemisk, ale zdobyto te pierwsz krain prusk, a mia- f)

nowicie Pomezani, z bursztynowem wybrzeem. Ale w tym sa-

mym roku odbyli Krzyacy pierwsz wypraw na . . . chrzecijan. -^

Rzucili si na posiadoci Braci Dobrzyskich i zagarnli je. M- i

dry po szkodzie Konrad chcia si temu sprzeciwi, ale zaledwie %

tylko sam gród Dobrzy zdoa od nich wydoby. Bracia Do- a
brzyscy, nie majc utrzymania, sami czciowo do Krzyaków przy- o-

stali. Cz jednak polskiego rycerstwa, przejrzawszy ju Krzyaków, ^o-'

nie chciaa si z nimi czy i przeniosa si do Drohiczyna, gdzie ^d

wyginli w walce z Jadwingami. e
Wanie w tym samym roku obejmowa panowanie w Kra- im

kowie przyjaciel Niemców, Henryk Brodaty. Rzdzi tylko cztery nie



NAJAZD TATARSKI. 217

lata. Umierajc w r. 1238 pozostawi swe dziedzictwo zniemczo-

I nemu zupenie synowi, imieniem równie Henrykowi, z przydom-

I

kiem Pobonego, bo duo fundowa klasztorów. Obj on nietylko

I panowanie na lzku, ale te Wielkie Ksistwo, gdy Bolesaw

I

Wstydliwy cigle jeszcze by nieletni, majc dopiero lat 12.

NAJAZD TATARSKI.

Ledwie rozpocz rzdy, spad na Polsk cios ciki, od któ-

rego cay kraj zamieni si w pustyni. Do Europy wtargn azya-

tycki lud Mongoów.
Ojczyzn Mongoów jest rodkowa Azya, gdzie dugie wieki

wiedli koczownicze ycie, podzieleni na wiele plemion, a dopiero

z pocztkiem XIII wieku szereg wielkich wodzów poczy je w je-

den wielki lud zdobywczy. Lud ten naley do cakiem innej rasy,

zwanej ót, od ótawej cery ich skóry. Budow róni si te
znacznie od Aryjczyków; niskiego wzrostu, krpi, oczy maj osa-

dzone skono, a zarost twarzy naley u nich do rzadkich wyjtków.

Rolnictwo mieli w pogardzie, yjc z pasterstwa; bogactwem ich

trzody baranów i stada koni. Ko spenia u nich nietylko te prace,

co i u nas, ale nadto jest ywicielem, kobyle bowiem mleko za-

stpuje nasze krowie. Gównym pokarmem jest baranina, zagrzana,

niby wdzona, pod siodem jedca. W owych zwaszcza czasach

cay dzie uganiali cigle konno, czy to objedajc swe trzody

.ni pastwiskach rozlegych stepów, czy to gonic za zdobycz i u-
pem. O zakadaniu wsi i jakimkolwiek wogóle porzdku osiadym
nie byo mowy. Tak jest do dzi dnia ta ga mongolskiej rasy,

której przodkowie najechali na Europ w XIII wieku. Od stra-

sznych rzeczy, których si dopuszczali podczas swych wypraw, na-

zwano ich piekielnikami, ludmi z pieka rodem, co w rednio-

wiecznej acinie brzmiao Tartari; std po polsku Tatarami zwani.

Drobna tylko bardzo czstka Tatarów ucywilizowaa si; jedni

z nich osiedli potem na Litwie pod polskim rzdem, inni za s
na pówyspie Krymskim nad morzem Czarnem, wielu te w gbi
Rosyi. Reszta wiedzie w Azyi cigle ycie koczownicze. S jednak

inne ludy mongolskie, osiade i cywilizowane : Chiczycy i Japo-
czycy; tych z Tatarami miesza nie naley.

Wadcy tatarscy zwali si hanami, a najwyszy han hanów
dingishanem. Na pocztku XIII. wieku rzdzi nimi Temudszyn,
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który hordy swoje poprowadzi na zdobycie wiata. Zadraa Azya

pod kopytami ich jazdy. DaH si ciko we znaki Chinom, a kwi-

tnce mihonowe miasta muzumaskie^) w Indyach i w Persy!

zniszczyh prawie doszcztnie. Prawdziwie powiedziano o nich, e
trawa nie poronie, kdy oni przejd. Z podbitych ludów wybie-

raH sobie wojsko, nowe puki, które wraz z nimi musiay rusza
dalej na nowe upy. Celem tych wojen byo upi, zniszczy, na-

kada haracze. Nie myleli o zakadaniu jakiego wielkiego pa-
stwa powszechnego, nie posiadali zreszt nawet zmysu do tego,

eby sami mieli zorganizowa takie pastwo i sami niem zarz-

dza. Poprzestajc na daninach na znak ulegoci, zachowywali

sobie w podbitych krajach nie tyle prawo rzdzenia, ile raczej

prawo upienia. W prowadzeniu wojny byli najdzikszymi ze wszyst-

kich
;
mord i pooga byy dla nich nie rodkiem do zwycistwa,

ale same sobie celem i wielk przyjemnoci. Czy si kto broni,

czy podda, mczyzna, czy kobieta, czy dziecko nawet, wszystko

im byo jedno, byle mordowa.
Temudszyn, przekroczywszy góry Uralskie, podbi Astracha

i rzuci si potem na pogaski lud Poowców, ssiadujcy z Rusi.

Cz ich przeniosa si skutkiem tego najazdu nieco dalej ku

zachodowi, pod Wgry i tam zwano ich Kumanami i przeciwko^

nimto próbowa Andrzej II. uy Krzyaków.

W roku 1224 posunli si Tatarzy dalej: od Poowców na

Ru poudniow. Wielki ksi Mcisaw Uday zdoa zebra dru-

yny kilku tylko ksit; tak niesforni byli midzy sob Ruryko-^

wicze, e ani nawet wspólne niebezpieczestwo nie zdoao ich

poczy. Ksita ruscy ponieli nad rzek Kak, wpadajc do.

morza Azowskiego, najstraszniejsz klsk. Wojna z Chinami od-j

wrócia na razie Tatarów od Europy, ale nie na dugo. Po mierci'

Temudszyna podzielono dingishastwo, tj. cae tatarskie pano-.

wanie na cztery batuhanaty. Stolic dingishana bya obozowa:

osada Karakorum w rodkowej Azyi; batuhanowie za zdobywali

sobie kraje na cztery strony wiata. Batuhan zachodni mia sto-

lic sw nad jednem z uj Wogi, zwanem Achtub, w obozowi-

sku nazwanem Seraj. Std ruszyli Tatarzy w roku 1240 znowu na

Ru. Od tego roku datuje si niewola tatarska Rusi. Nic si nie

•) Tatarzy sami przyjli potem religi mahometask.
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zdoao oprze Tatarom
;
podbili ruskie ksistwa i miasta Rjaza^

Koomn, Suzdal, Wodzimierz, Moskw, Perejesaw, Czernichiów

i wreszcie Kijów. Std osobne cztery oddziay ruszyy w rónyci

kierunkach!
;
jeden z nicli do Polski.

Ru Czerwona pada za jednym zamacliem, poczem przysza

kolej na Sandomierz, gdzie ludno ca wycito w pie
;
podo-

bnie w Lublinie. Nastpnie udali si dwoma szlakami, jedni na

Kujawy, drudzy ku Krakowu. Wielki ksi, Henryk Pobony, by
daleko i nie przedsibra niczego. Rycerstwo maopolskie samo

pod wojewod krakowskim, Wodzimierzem, próbowao stawi

czoo. Ale doznali tylko dwóch klsk; pod Turskiem, nad wpa-

dajc z lewego brzegu do Wisy rzek Czarn i pod Chmielni-

kiem, niedaleko Sandomierza. Byo to ju w 1241 roku. Szaracza

tatarska ruszya przez Wilic na Kraków, opuszczony zupenie przez

tego, który mieni si jego Wielkim ksiciem. Cae miasto za-

mienio si w gruzy i perzyn : Kraków przesta istnie, zostaa

tylko pustynia na jego miejscu. Ocala tylko warowny koció w.
Andrzeja (przy Grodzkiej ulicy), w którym zgromadziy si ko-

biety i dzieci z niewielk tylko garstk starszych ju mczyzn.
Dzicz pogaska pobiega dalej na zachód, z nad Wisy nad Odr.
Pod Opolem trzeba byo broni przeprawy ; ale ani tu jeszcze nie

byo Wielkiego ksicia i dziedzica tej ziemi. Próbowali za niego

oporu ksita górnolzcy, Mieczysaw i Wadysaw, potomkowie

Mieszka raciborskiego ; sami za sabi, ulegli szalonej przemocy.

Ruszyli Tatarzy na Wrocaw; ludno wolaa w rozpaczy sama

podpali miasto i w lasy ucieka, ni wyda si na pastw roz-

bestwionego Tatarstwa. Nie mona byo ich pokona, skoro kada
niemal ziemia osobno nastawiaa piersi. Gdyby Bolesaw Pobony
by zebra odrazu wszystkie druyny sandomierskie, krakowskie,

górnolzkie i wasne, moeby bya cho jaka nadzieja. Wielki

ksi zamkn si w twierdzy lignickiej ; resztki krakowskiej i san-

domierskiej druyny zgosiy si tu pod jego rozkazy. Spodzie-

wano si posików czeskich, lecz nie doczekano si tej odsieczy.

Gód zmusi zaog lignick wyj z warowni i stoczy bitw, któ-

rej wynik by jak najgorszy. Sam Henryk Pobony walczy dzielnie;

poleg, a Tatarzy odcili mu gow i obnosili swoim zwyczajem

po obozie.

Bezskuteczno oporu przeciw tym strasznym najazdom tu-
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maczy si tern, e Tatarzy najedali masami, rzeszami caemi. Opo-
wiadaj wspóczeni, e przy pierwszym najedzie na Europ woj-

sko ich zajmowao w pociodzie 18 mil dugoci, a 12 szerokoci!

Jest w tem niewtpliwie przesada, ale choby si tylko cz przy-

jo za prawd, to có za olbrzymia horda bya to na owe czasy,

kiedy 1000 onierza uwaao si ju za armi, a 50 rycerzy przyj-

mowao si z wdzicznoci, jako posiki ! Pochód ich by nie-

zmiernie dugi, bo nietylko samych wojowników obejmowa, ale

te ich rodziny; kobiety z dziemi jechay za wojskiem, gdy wy-

ruszyli na zdobycie wschodniej Europy. Nastpne najazdy byy
ju bez taboru ich rodzin, gdy chodzio ju tylko o krótsze wy-

prawy po okup, haracz, upy i niewolnika. Kronikarz ruski opo-

wiada, e od renia koni, od ryku wielbdów, od skrzypu kó
ich wozów nie mona byo dosysze sowa ludzkiego. Pdzili na

swych maych koniach z niesychan szybkoci, odbywajc w cigu
jednej nocy drog, na któr zazwyczaj liczyo si dwa dni. Byo
ich takie mnóstwo, a pdzili tak gwatownie, e amali wszelki

opór. Zaczynali bitw od strzelania z uków strzaami, w czem nie-

sychan posiadali wpraw, i razili z daleka, podczas gdy nasi

z oszczepami i mieczami umieli walczy tylko z bliska, rami prze-

ciw ramieniowi. Nim si waciwa bitwa zacza, ju nasze szyki

amay si. Po gradzie strza nastpowao dopiero waciwe na-

tarcie. W szalonym pdzie biego tysice, nieraz kilkanacie tysicy

jazdy naraz, okalajc i zmiatajc nieprzyjaciela. Byo ich takie mnó-
stwo, e niezaleao ich wodzowi, ilu ich przytem pole. Kady
hufiec musia wypeni, co mu rozkazano, choby na pewn szed

mier. Karno bya taka, e gdy jeden tylko onierz z jakiego

hufca uciek z pola bitwy, wyrzynano w pie cay ten oddzia!

atwo byo o zwycistwo, gdy nie zaleao na tem, ilu w bitwie

padnie, gdy pomimo najwikszych strat, miao si i tak zawsze

wicej wojska od przeciwnika.

Ze lzka rzucili si Tatarzy na Morawy i tam dopiero po-

nieli pierwsz klsk pod Oomucem. Z Moraw rzucia si ta

horda na Wgry, eby poczy si z drug, która tam grasowaa

ju od kilku miesicy. Prawdopodobnie miay obie ruszy z W-
gier dalej na zachód, przez Czechy i Niemcy. Ale nadesza wie
o mierci ich Dingisa; ruszy na to Batu z powrotem do Azyi. Mieli

jeszcze wróci, ale tak daleko nigdy si ju nie zapdzili.
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Najazd mongolski stanowi okres w liistoryi polskiej, bo przez

t upiezk wypraw duo si w Polsce zmienio. Gdy ubyo przy-

najmniej poow ludnoci, nastay odrazu inne warunki ycia i go-

spodarstwa. Zuboa kraj, zabrako mu rk do pracy ! Da si Polsce

we znaki najazd Brzetysawa czeskiego przed 100 laty, a o ile

wicej ucierpia kraj przez ten najazd tatarski

!

A klska ta nad klskami spada na naszyci przodków wa-
nie w takim czasie, gdy zmieniay si urzdzenia spoeczne i po-

lityczne zapatrywania. Stare urzdzenia jeszcze nie znikny, a nowe

jeszcze si nie utrwaliy; stosunki takie — przesileniem zwane —
wymagaj wanie spokoju. Zanim si nad tem przesileniem za-

stanowimy, przyjrzyjmy si, w jakim stanie byo spoeczestwo

polskie w chwili, gdy spad na nie ów najazd „piekielników".

ZAWIZKI MIAST.

Nie prónowao spoeczestwo, ale zna byo na kadym
kroku owoce wszechstronnej i wytrwaej pracy, tote rozwijao

si dobrze i czynio postpy. Wzrasta ogólny dobrobyt, przyby-

wao nietylko pracowników, ale te i zaj; powstaway rozmaite

nowe sposoby zarobkowania i utrzymania ycia. Surowe pody
krajowe, futra, wosk, wyzyskiwane coraz lepiej, przyczyniay lu-

dnoci dochodów. Coraz znaczniejsza cz mieszkaców powi-
caa si rolnictwu, uwaajc je ju za gówne swe zajcie. Post-

powaa cywilizacya, a przez to zwikszay si te potrzeby; co

przed stu laty zbytkiem bywao, stawao si potrzeb. Chciano

wygodniej mieszka, lepiej si ubiera i otacza si w yciu wi-
kszym porzdkiem. Sprzedawano i kupowano wicej, a wic han-

del si wzmaga. Ju nietylko cudzoziemski, chrzecijaski, czy y-
dowski „go" trudni si nim, ale te pewna, cho jeszcze bar-

dzo drobna, cz ludnoci polskiej odwaaa si przynajmniej na

porednictwo w handlu. Kupiec nie jedzi ju od osady do osady,

ale mia pewne upatrzone miejsca, do których zajeda w pe-

wnych porach roku, tam oczywicie, gdzie wicej gromadzio si

ludzi. A najwicej gromadzio si ich przy kociele, zwaszcza na

wielkie wita, kiedy nawet daleko mieszkajcy parafianie uwaali

sobie za obowizek przyby na naboestwo. Prócz najuroczyst-

szych wit ogólnych, jak Wielkanoc, Zielone witki, Boe Na-

rodzenie, ma kady koció swoje doroczne wielkie wito, a mia-
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nowicie rocznic swego powicenia, obchodzon do dzi dni?

z wielk wystawnoci (gówny odpust). Kupcy wiedzieli dobrze,

kiedy to w której parafii wypada i zjedali na ten dzie. Jeeli

w okolicy dobre robili interesy, zostawiali tam swego penomo-
cnika, ajenta, eby np. skupowa dla nich skórki kunie, bobrowe,

suszon ryb, miód i wosk. (Zboa nikt nie sprzedawa, bo go

w kraju jeszcze nie byo na tyle). W takiej okolicy wchodzia go-

tówka w coraz wikszy obieg. Kupcy mieli wielk wygod z ajenta

i ludno take. Trudno byo sprowadza z zagranicy tych ajen-

tów; toby si nie opacio. Kupiec by wdziczny, gdy tego po-

rednictwa podj si który z Polaków. Podejmowa si niejeden,

bo to byo zyskowne i w tem pocztek polskiego handlu i ku-

piectwa. W osadach biskupich i kollegiackich, albo przy klaszto-

rach, gdzie ruch by wikszy, zdarzao si po kilku takich pore-

dników. W takich osadach bywa te czsto gród, a na podegro-

dziu wodycze rycerstwo. Ludno gciej osiada dawaa pocz-

tek miastom. Kupiec wola te mie na wszelki wypadek waro-

wny gród pod rk, bo tam mona byo towar bezpiecznie prze-

chowa, a kasztelan czy wodarz chtnie uycza opieki ;;gociowi".

Zacz si te pojawia nowy rodzaj kupców, handlujcych takim

tylko towarem, który sami wyrobili: to s rzemielnicy. Czem bar-

dziej ludzie rozchodzili si z dawnych siedlisk rodowych i czem

bardziej garnli si do rolnictwa, tem trudniej byo samym sobie

nastarczy we wszystkiem. W jednej osadzie brakowao koodzieja,

w drugiej szewca, w trzeciej agiewnika, w czwartej zduna, czyli

garncarza. Tote sami namawiali i starali si o to, eby pod gro-

dem osiedli si taki rzemielnik, a podczas uroczystoci kociel-

nych zaopatrywali si chtnie u niego. Ruch ludnoci coraz wi-
kszy dostarcza te coraz wikszego zarobku tym, którzy mieszkali

przy gównych kocioach i grodach; coraz wicej te ludzi tam

si osiedlao i osady te coraz bardziej róniy si od innych.

AZGOWIE.
Naroczników byo z czasem za duo; mnoyli si z pokole-

nia w pokolenie, a wci wszyscy z ojca na syna uprawiali jedno

i to samo rzemioso. Nareszcie musiao doj do tego, e gród

miaby dziesi razy wicej np. agwi, ni ich zaoga za dziesi

at moga spotrzebowa, koniuchów tylu, e kadego konia móg
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pa zosobna osobny koniucha, a kucharzy wicej, ni mis byo
na stoach w grodzie. Powiedziano ju, e zaczto tych ludzi za-

prawia do roh, ale nie zawsze si to dao i nie wszdzie bya
ziemia przydatna do rolnictwa takiego, jakie wtenczas znano;

z gorsz gleb nie mogli sobie jeszcze poradzi. Zdarzyo si np.

e klasztor jdrzychowski kupi duy las; podpalono go i skar-

czowano, a skoczyo si na tem, e na nowo ziemi lasem za-

puszczono. Jeeli tedy nie dao si zmieni tych ludzi na ratajów,

co po nich? Napróno tylko zajmowali ksiciu ziemi. Ducho-

wiestwo wypraszao si od nich najczciej, a ksita dzielni-

cowi, na coraz mniejszych dzielnicach coraz wiksze majcy wy-

datki, nie mieli ochoty ywi caych gromad za darmo. Uwalniali

ich przeto czsto ze swojej suby, dawali im wolno. (Nazywao

si to po acinie: manumisslo). Oswobodzeni z niewoli, tracili

jednak ziemi, na której wolno im byo polowa, ryby owi,
barcie podbiera w zamian za sub. Szli wic w wiat, szuka

suby u wielmoów, u ksiy; niejeden moe sam prosi wdro-
wnego kupca, eby go wzi i gdzie na nowo sprzeda, a nieje-

den, przedsibiorczy i ufny w swoje siy, poszuka sobie takiego

grodu lub kocioa, pod którym nie byo jeszcze takiego, jak on,

rzemielnika, albo by, ale potrzebowa pomocnika; niejeden zo-

sta kupcem, t. j. porednikiem obcych kupców. Potomkowie

pierwszego z nich byli pachokami, drugiego niewolnikami, trze-

ciego majstrami, a czwartego kupcami. I tak zawsze si sprawdza,

e wywyszenie lub ponienie rodu zaley przedewszystkiem od

energii, miaoci, przedsibiorczoci. Ten z naroczników, który

si odda ydowi na now sprzeda, chcia odrazu gotowego

chleba bez kopotów. Z pocztku z pewnoci jemu najlepiej si

powodzio; yd zaraz go dobrze karmi, eby dobrze na sprzeda

wyglda; ale te za to by i zosta niewolnikiem, on i jego dzieci.

Który na rzemioso si w wiat puci, nagodzi si dosy, nim

znalaz miejsce stosowne do zarobku; ale by wolny, syn jego

mia ju adny warsztat, wnuk trzyma czeladników, prawnuk by
rajc, a niejeden burmistrz od takiego narocznika si wywodzi.

Podobnie niejeden kupiec bogaty, zaszczycany w miecie dosto-

jestwami, zawdzicza wszystko temu, e przodek jego mia od-

wag nachodzi si sporo od osady do osady, nim mu gdzie

zaczto powierza wiewiórcze futerka.
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Ci ludzie musieli szuka, i to nieraz dugo, miejsca dla sie?'

bie. Oswobodzeni, mieli przed sob cay wiat otwarty, ale trzeba

go byo najpierw schodzi wasnemi nogami o godzie i chodzie.

Byo ich wielu, gonicych wiatem za nowym ktem dla siebie.

Nazywano ich azgami, a stare pisma i dokumenty duo o nich

pisz. Czasem szli ca gromad, nim ostatni z nich gdzie przy-

siad. Gromada taka musiaa by karna i zachowywa wród sie-

bie jaki porzdek; wybierali wic z poród siebie starszego, któ-

rego nazywano ,; starost azgów". Czasem si zdarzao, e kilku-

nastu osiado na tem samem miejscu, próbujc czego wspólnemi
siami; take mieli swego azgowskiego starost, nim si zwolna

przemienili w mieszczan. Zaczy tedy w Polsce powstawa mia-

sta z miejsc targowych i pocztki nowej w spoeczestwie war-

stwy: mieszczastwa, które nie dao si uj w obrb administra-

cyi opolnej, ani kasztelaskiej. Nie moga ona ju wystarcza na-

wet wacicielom ziemskim.

PRZESTARZAA ADMINISTRACYA.

Waciciele polskiej ziemi nie tworzyli ju jednolitej warstwy

spoecznej. Cz mniejsza, coraz mniejsza, trzymaa si jeszcze

pierwotnych swego rodu ujazdów, w których nowopowstajcym
rodzinom ju coraz mniejsze reby musiano wydziela; ci po sta-

remu podlegali starocie swej osady. Wiksza cz porzucia ju
ten sposób gospodarowania i z nada ksicych dosza do wi-
kszych dostatków, wyzwoliwszy si zarazem od dotychczasowego

rodowego zwizku, zakadaa ród nowy. Ci w pierwszem pokole-

niu sami sobie bd caym rodem, sami sobie te starostami byli.

Ich nie obchodzi starosta adnej ze ssiednich osad, bo oni mieli

osobny dla siebie nowy ujazd. Rada opola, skadajca si ze sta-

rostów rodowych, nie moga by dla nich wadz, bo aden
z tych starostów nie by przedstawicielem ich rodu. Powstaa

w ten sposób niedokadno i trudno administracyjna. Porzdek

wymaga, eby i takie posiadoci do opola zaliczy, bo byy wy-

padki, które tego koniecznie wymagay, jak np. gdy trzeba byo
stan do ,; ladu", t. j. ciga przestpc, zoy wiadectwo gra-

niczne i t. p. Z koniecznoci trzeba ich byo nieraz wcign
w ,; opole", do rady starostów. I podczas gdy tamci brali udzia

w sprawowaniu opola tylko przez swych starostów, ci od razu do
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rady naleeli, kady z nich od razu by starost niejako, bo ina-

czej nie byo sposobu dojcia do adu z prawem. Przez taki to

zbieg okolicznoci nastpio nieuchronne spoeczne wyniesienie

majcych posiadoci z nadania ksicego, zrównanie ich ze sta-

rostami rodowych osad. Gdy zwoywano rad, obsyajc staro-

dawnym zwyczajem lask opoln, sza laska do nich wszystkich,

a z tamtych tylko do starostów. Bya ju o tem mowa, e ci nowi

waciciele suyli wojskowo, naleeli do ksicej druyny; mieli

do ksicia atwiejszy przystp i aska paska czciej na nich spa-

daa. Ojcu, majcemu nadanie, atwiej ju byo wyrobi drugie

dla którego z synów, który znowu nowy ród zakada, i tak to

trwao dugo jeszcze, bo ziemi ksicej byo jeszcze sporo. Póki

si nie zamkny ksice rce, aden z tych nowych rodów nie

by tak dalece liczny; a cho si potem rozrodzi, majc nadania

w rónych stronach kraju, nie siedzieli nigdzie wiksz gromad.
Mniej liczni, wicej majcy ziemni, zawsze si ju utrzymali na

lepszem stanowisku wobec tych, którym si nie chciao ruszy

z pradziadowskich ujazdów. Tak tedy wród gospodarzy powstay

dwie warstwy, rónice si coraz bardziej majtkiem i stanowi-

skiem. Wród za nich samych, tych, którzy z nada ziemi mieli,

wyróniali si znowu niektórzy, którzy szczciem czy zasug do-

szli do wikszych bogactw i pomnaali warstw wielmoów, mo-
nowadcz. Gdzie taki wielki pan w opolu si znalaz, trzs pe-

wnie nieraz caem opolem; pewnie u niego nawet bya laska

opolna. On sam jeden móg mie tyle ziemi, ile cae opole!

Tote admiistracya opolna ju nie wystarczaa; na kadym
kroku okazywao si, jak to urzdzenie jest ju niedostateczne.

Np. opole powinno byo da ksiciu co roku wou i krow.
Dobre to byo dawniej. ki i pastwiska byy wspólne caemu
rodowi, po kolei z kadego domu pilnowa byda pastuch. Mona
byo opoln t danin naoy kolejno co roku na inny ród, albo

te kupi jarzmo z pienidzy caego opola. Czy do kosztów

» opola" mieli si te przyoy nowi ssiedzi? Byli zamoniejsi

i nie sprawiao im to trudnoci, jeeli to chcieli uczyni dobro-

wolnie. Gospodarstwo wypasowe kwitno w najlepsze, podczas

gdy rolnictwo byo jeszcze cigle czem podrzdnem. Taki np.

wielmoa Sdziwój Czarnkowa w tym wanie czasie, okoo roku

1240, wypasa w swych lasach rocznie 200 sztuk byda na sprze-

15
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da; ile mia lasu! Czy on take mia przyczynia si do skad
na wou i krow dla najbliszego grodu? Jeeli tego od niegd

dano, móg miao darowa opolu dwie sztuki i za wszystkicl

ssiadów danin zapaci. To jego dobra wola. Ale wobec praw;

wychodzioby to na to, e opole nie paci ju daniny, wobeci

prawa tak by nie mogo, a kasztelan wolaby wzi dwa jarzma

od Sdziwoja swoj drog, a od opola swoj drog. Tak te byc;

powinno. Obecno bogacza w opolu powinna powikszy pa I

stwowe dochody z tego opola, naleao wic zostawi dawny po-

datek tamtym, a na Sdziwoja naoy swoj drog nowy. Móg
si te kady gospodarz z nadania zasoni przed opolem tem, e
on paci danin ksiciu krwi wasn, a podatku ma dosy, gdy

wasnym kosztem musi mie na wojn zbroj i konia, i wasnym
kosztem na wojnie si ywi (nie zawsze si wygrywao i upy
brao!); w jego nadaniu niema wcale mowy o wou i krowie,

a wic nie jest zobowizany do opola. Podobnych wypadków
byo sporo; na kadym kroku byy wtpliwoci, co z tymi no-

wymi gospodarzami robi, czy ich uwaa za opolan, czy nie,

i jak z nimi postpowa. Przepisy nie wystarczay, trzeba byo
obmyle nowe. Administracya polska musiaa si zmieni i to

byo pilnem zadaniem najbliszego czasu. Trzeba byo ustanowi

jaki obszar administracyjny wikszy od opola, dosy duy, eby
si w nim zmieci mogli obok chudopachoków z rodowych

ujazdów take wielmoowie.

Starostowie rodowi znaczyli coraz mniej; caa ich gromada

czeme bya wobec jednego monowadcy? Na nich tedy nie

mona byo oprze nowej administracyi. Nie mona jej byo wo-

góle obmyla wedug rodów, tylko wedug ssiedztwa. Na wi-
kszej przestrzeni jedno tylko byo, co obchodzio wszystkich, t. j.

najbliszy im gród. Tam wszyscy si zbierali pod przywództwem

kasztelana, gdy trzeba byo ruszy na wojn; tam kolejno cho-

dzili na zaog; tam si odsyao i daniny w naturze i czynsze

i tam si jedzio na sdy, gdy ksi przyjecha. Czy wielmoa,

czy narocznik, wszyscy si na gród oglda musieli, a wszyscy

mieli w tem swój wasny interes, eby ten gród by mocny, wa-

rowny, dobrze opatrzony, mogcy by w razie wojny ochron ich

rodzin i mienia. Kasztelan, wielmoa, a przytem wielki dostojnik,

sta te dosy wysoko, eby móg przedstawia wadz nawet dla
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wielmoów. Administracya polska musiaa si urzdzi wedug
kasztelani].

Potrzeba reformy administracyi jest zawsze najlepszym do-

wodem, e spoeczestwo poczynio wielkie postpy, skoro mu ju
nie wystarczaj stare formy. Im spoeczestwo dojrzalsze, tem bar-

dziej daje mu si to we znaki, gdy wadza pastwowa na czas takiej

reformy nie przeprowadzi. A ta wadza spoczywaa w rku ksit
kilku, wkrótce kilkunastu i to niezgodnych z sob. Tote dugo
jeszcze trzeba byo czeka, nim reform t ogólnie i porzdnie

przeprowadzono. Dugo jeszcze wahaa si ta sprawa, a w rónych

czasach i w rónych ksistwach bywao zapewne rozmaicie. Gdy
stara administracya ju nie przydatna, a nowej jeszcze niema,

wychodzi na to, e na razie administracyi wcale niema, chociaby

do niej byo nie wiedzie ilu urzdników. Do wszelkich naduy
wadzy czas to najsposobniejszy. Tote nastay w Polsce zote

czasy dla wodarzów i komorników ksicych, a take dla swa-

woli monych, której ukróci nie byo komu. Wiemy, e czasem

przepdzano ksicych urzdników z osad, cho za to cikie

byy kary; ale rady sobie nieraz z nimi da nie byo mona.
Niegdy, za Mieszka Starego, dokuczali, bo ksi to lubi, chcia,

eby si bano kadego uamka jego wadzy. Teraz byo gorzej,

bo na wadliw ustaw nie pomoe ani najlepszy ksi, póki

ustawy nie zmieni. Okoo r. 1240 nie moga si ludno uskara
na ksit; ciemiyciela midzy nimi nie byo. Tylko na lzku
dosta w r. 1241 jeden udzia osawiony Henryk Rogatka, o któ-

rym jeszcze bdzie mowa. Zreszt ksita radzi byli swym pod-

danym; ale na wadliw, przestarza administracy nie umieli ina-

czej radzi, jak tylko udzielaniem rozmaitych zwolnie od wiad-
cze. Tak np. mamy ciekawe zwolnienie z r. 1250, e opole nie

bdzie obowizane przyjmowa podróujcych cigle ksicych
urzdników, jak tylko raz w rok, a i wtenczas nie naley im si

nic wicej, jak siano dla koni.

Do naduy sposobnoci byo tem wicej, e si podatki

skadao w naturze; pod tym wzgldem podatek pieniny jest

dla ludnoci o wiele wygodniejszy. Ale obrót gotówki by jeszcze

cigle nieznaczny, aczkolwiek o wiele ju znaczniejszy, ni przed

stu laty. Wicej byo osób zamonych, wicej przybywao kup-

ców do kraju. Niejeden bogaty, sprzedajc np. futra ze zwierzyny
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swych lasów, nie chcia w zamian np. sukna, bo go mia ju do-

sy w swej komorze, ale da od kupca zapaty gotówk. Zamo-
no spoeczestwa rosa widocznie i to szybko. Coraz wicej

byo osób mogcych sobie pozwoli na kupno niewolnika od

yda. Czytamy w ksidze pochodzcej w sam raz z tych czasów,

z poowy XIII. wieku, e ony rycerzy (tj. tych, którzy mieli zie-

mi z ksicego nadania, a za to chodzili na wojn), sprzedaj

len i nasiona, a za to mog sobie kupi suebnice; to ju znak

wikszego dobrobytu. Monaby wic byo ciga podatki w pie-

nidzach od rycerzy, ale od tamtych, którym si na wojn cho-

dzi nie chciao, byoby to jeszcze trudno. Pod tym wzgldem
byy to czasy przejciowe.

PASTWO W PASTWIE.

Nowa administracya zaczynaa si wytwarza w posiado-

ciach kocielnych. Uznawszy kocielny immunit, nie nadawano ju
Kocioowi na utrzymanie caych kasztelanij, co te i dla duchowieii-

stwa dogodnem nie byo. Z kasztelanii niskiej dochód by sto-

sunkowo niewielki i dziesi osad niewolnych warte byo wicej,

ni caa reszta kasztelanii; skoro za byo ju w niej 24 ujazdów

wolnej ludnoci, nie atwo byo rozszerza wasne gospodarstw o

na rachunek gnienieskiej katedry. Lepiej byo dla Kocioa, e
zyska prawo posiadania przez darowizn, kupno i testament i to

bez zachowywania formalnoci, eby fundator zrzeka si najpierw

prawa wasnoci na rzecz ksicia.

Do adu i skadu przywykay pod opiek Kocioa wszyst-

kie warstwy ludnoci, bo osadnictwo dóbr duchownych ze wszyst-

kich si skadao. Wodyka kasztelanii niskiej lub milickiej nie .

troszczy si o wojny lzkiej gazi Piastów z wielkopolsk; on ^.

na te wojny nie szed, bo ksi nie mia mu nic do rozkazywa-,i

nia. Zamieni si wic z onierza zupenie na gospodarza. Tak
|

samo uwolnieni byli na te czasy od suby wojennej tacy, którzy |

mieli posiado pierwotnie z nadania ksicia, ale potem pod
;

zwierzchno kocieln si dostali. Ci wszyscy obowizani byli .

ruszy na wypraw wtenczas tylko, gdy biskup kaza i oddawali I

si spokojnie gospodarstwu. Znikaa przez to w wielkich dobrach
,

kocielnych rónica spoeczna pomidzy ksicym „towarzyszem" I

wojennym, a tymi, którzy wywodzili swe posiadoci nie z nada,
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lecz Z rodowych zrbów. Niewolna za ludno, potomkowie na-

roczników, przechodzia coraz czciej na czynsze. Biskup nie po-

trzebowa grotników, korabników; koniuchów i komorników po-

trzebowa znacznie mniej od ksicia; wola^ ratajów i cieh, a sta-

ra si o winiarzów, witników i zotników. Robota wielu naro-

czników bya zupenie niepotrzebna, tote obracano ich w rata-

jów i zaprzgano do rolnictwa, jeeli byo na czem i jeeli byli

•do tego zdatni. Czasem Koció nie chcia tych naroczników, nie

wiedzc co z nimi pocz, a ksi nadajc klasztorowi ziemi,

usuwa osadników, pozwalajc im osiedli si gdziekolwiek indziej

w dobrach ksicych; tak byo przy lubiskim klasztorze w roku

1233. Klasztorowi za trzebnickiemu zastrzeono w r. 1204, e na-

rocznicy mog te opaca czynsz zboem. Wprawiano ich do

roli, a wic do pracy ciszej, ale te za to przechodzili z nie-

wolników na czynszowników, a e prawo dawne zwyczajowe nie

znao takiej warstwy spoecznej, wic ogaszano, e si ich stawia

odtd na równi z ,;gomi" wolnymi, co znaczyo, e bd oso-

bicie wolni, a ziemi dostan jakoby w dzieraw, w zamian za

pewne wiadczenia, w tym wypadku za czynsz. Zasada ekonomi-

czna bya tedy ta sama, jak w niemieckich wsiach na lzku.
Czynsz kocielny wynosi zapewne dziesit cz plonu, t. zw.

dziesicin, która staa si potem powszechnym podatkiem na

rzecz Kocioa, a wanie w XIII. wieku coraz bardziej si rozpo-

wszechniaa.

Majc pod swoj wadz osoby najrozmaitszych zaj i sta-

nowisk, od bogaczy do ndzarzy, wykonujc nad nimi wieck
wadz, poczyna Koció tworzy rzeczywicie pastwo w pastwie.

W dobrach duchownych nietylko e jemu wycznie naleay si

podatki, ale te naleao do niego i sdownictwo i to bez odwo-
a si do ksicia. Na synodach wywalczy sobie Koció nietylko

to, e duchownego nie wolno byo pozywa przed sd ksicy,
ale wkrótce i to nawet, e nikogo z kocielnych dóbr nie mona
byo sdzi z ramienia ksicia. W roku 1136 w jednej kasztelanii

caej dosta biskup ksice prawa; w r. 1240 w kadej osadzie

dóbr duchownych by ksiciem opat lub biskup. On tylko bra
daniny i on by najwyszym sdzi. Niebawem zacznie arcybiskup

gnienieski bi swoj wasn monet i okae tym widomym
znakiem, e s w Polsce naprawd dwie organizacye pastwowe:
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Piastowska i arcybiskupia. Która z nich bdzie silniejsza, ta drug
pokieruje. A w pastwie ksiem wicej byo wiata, rozumu

i oszczdnoci: tak si, jakote majtku.

Nas dzisiaj tak dziwi i a razi samo wysowienie: pastwo
w pastwie. Zmieniaj si pogldy ludzkie. W r. 1240 nikt w tem

nie widzia nic dziwnego; uwaano, e tak wanie bdzie lepiej.

A nie byo to wcale czem wycznie kocielnem; denie takie

byo wspólne wszystkim, a Koció tylko pierwszy cel swój osi-

gn. Od roku 1175 przygotowywao si przecie drugie takie

pastwo w pastwie; przygotowywao si i organizowao naj-

pierw na Slzku, a mianowicie niemieckie osadnictwo. Z góry

si godzono na to, e z tych osad ksi nie dostanie nic, prócz

maego czynszu i czci z opat sdowych i za to zrzeka si tam

swojej wadzy na rzecz sotysa i awników, którzy nakadali na

osad podatek i sdzili wedug swego prawa, nie troszczc si

zgoa o prawo polskie. Obok kanonicznego prawa zaczyna si

pokazywa prawo niemieckie i nikogo to nie gorszyo. Trzy tedy

prawa byy ju równoczenie w kraju: kanoniczne, niemieckie

i polskie.

I tak poczynao si w Polsce wszystko przemienia w pierwszej

poowie XIII. wieku. Nastpstwo tronu wahao si pomidzy elekcy

a dziedzicznoci; owiadczano si za potomkami Kazimierza Spra-

wiedliwego, ale rzdzili te w Krakowie inni Piastowie i to nie

jako opiekunowie maoletnich Wielkiego ksistwa dziedziców, lecz

jako samoistni wadcy. Monowadztwo szafowao tronem, ale

wasnej polityki jeszcze nie miao poza tem jednem, eby nie do-

puci do samowadztwa; byle uzna immunit kocielny, byle nie

ciemiy wieckich wielmoów, móg kady ksi liczy na ich

poparcie, choby niezdatny by do rzdów. Nie wyrobi si jeszcze

w spoeczestwie aden program polityczny, chocia bya ju
wiadomo praw wobec tronu. Administracya przestarzaa bya
za, nowej jeszcze nie ustanowiono. Powstaway miasta, ale jeszcze

nie oznaczono prawem ich stanowiska w pastwie, ni w spoe-

czestwie. Zaczyna si obrót gotówki, ale jeszcze nie uzyska prze-

wagi nad starem gospodarstwem oznaczajcem warto rzeczy

iloci skórek kunich lub wiewiórczych. Zjawiaj si czynsze, ale

po wikszej czci paci si jeszcze za dzieraw ziemi jak
czstk plonów, lub pewn iloci wasnej roboty. Podatki za
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tylko wyjtkowo i to tylko w jednej dzielnicy, na lzku, skadano

gotówk. Koció utrzymywany przez pastwo, z zasobów gro-

dowych, przechodzi na utrzymanie spoeczestwa przez szereg

prywatnych fundacyi i ogóln dziesicin; ale te ledwie dopiero

ukoczya si walka o immunit w Wielkopolsce. Organizacya

rodowa tracia coraz bardziej znaczenie ekonomiczne, ale byway
jeszcze wspólnoty rodowe. Spoeczestwo zaczyna si dzieli

na kilka warstw stosownie do zaj: onierzy i gospodarzy, rol-

ników, kupców i rzemielników, ale prawo niezna jeszcze innej

rónicy, jak wolnego, wyzwoleca i niewolnego i dzieli ca lu-

dno wieck wedug tego, czy naley do organizacyi rodowej,

czy te nie. Organizacya ta ani ju nie wystarczaa, ani te nie

miaa tego znaczenia, co dawniej, kiedyto bya dla spoeczestwa

wszystkiem; ale nowej organizacyi jeszcze nie byo, poczy si

pojawia dopiero pierwsze jej zarody. We wszystkiem byy ju
pierwiastki nowe, ale nie wyginy jeszcze dawne; sowem, spo-

eczestwo przechodzio przez przesilenie pod kadym wzgldem,
gdy na nie spada klska tatarska.

WACICIELE I DZIERAWCY.

Po najedzie tatarskim kraj wyglda, jak pustynia. Nie zo-

stao ni ladu z szczliwych pocztków miast, grody i kocioy
zburzone i spalone, zniszczone zupenie gospodarstwo caego kraju.

Klska bya tem wiksza, e Tatarzy brali mnóstwo jeca i o to

najbardziej dbali. Gównym celem ich wypraw bywa zawsze

jassyr; tak si nazywaa u nich niewola. Brali w jassyr nietylko

jeca wojennego, który dosta si w ich rce z broni w rku,

ale wszystkich, wogóle kadego, kto tylko wpad im w rce i to

nietylko mczyzn, ale kobiety i dzieci. Caemi tumami pdzili

pojman ludno w niewol na daleki Wschód. I to byo klsk
najcisz. Powiedziano o nich, e trawa nie rosa, którdy oni

przeszli, tak doszcztnie wyniszczyli wszelkie plony ludzkiej pracy.

Pilnoci i zdwojon zapobiegliwoci dadz si wprawdzie zabli-

ni najgorsze spustoszenia wojenne, po tatarskiej jednak nawale

nie byo komu zabiera si do zagospodarowania kraju na nowo,

bo kraj by jassyrem zupenie wyludniony; brako rk do pracy

i pustynia musiaa pustyni pozosta. Z caych kwitncych osad

nie pozosta nikt; cae obszary byy bez dziedziców. Tu i ówdzie
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udao si ludnoci zbiedz w puszcze i rozpierzchna si po wiecie.

Czasem kto wraca do dawnyci ognisk domowyci, eby roz-

pocz prac na nowo, znowu od samego pocztku, od tego, co

pradziad jego ju by zrobi. A nie majc rk do pomocy, powoli

tylko, bardzo powoli móg z gruzów wznosi gospodarstwo. Nie

bdzie w tem najmniejszej przesady, jeeli si powie, e tatarski

najazd cofa Polsk o sto lat w ty.

Gdy popowracali do swych osad ci, co przetrwali nawa,
znaleli wszystko nietylko w opustoszeniu, ale co wicej, przepad

cay porzdek, rwaa si caa organizacya. Kasztelan wróciwszy

do swego grodu widzia, e nietylko z grodu ledwie zgliszcza

stercz, ale przepada te bez ladu niejedna osada naroczników.

Czynszów nie byo komu paci, nie byo do kogo wysya opolnej

laski, eby zwoa narad. Jak doj, kto po kim ma dziedziczy,

kto zgin w walce, kto do jassyru si dosta, który grunt zupenie

bezpaski, a do którego moe si jeszcze kto zgosi? A gdy

si zgasza, jak si przekona, czy suszny jego wywód do dzie-

dzictwa, skoro przepadli bez wieci ci, którzy mogli by 'wiad-

kami? Musiano zaprowadza porzdek na nowo, na nowo oznacza

granice. Wadza ksica musiaa zaj si na nowo spraw osa-

dnictwa, bo przybyo nagle tyle ziemi jakby niczyjej, do której

nikt si nie zgasza.

Zupenie wolne mia rce ksi co do osad niewolnych,

z temi mia zawsze prawo postpowa do woli. Nadaje te hojn
doni opustosza po nich ziemi klasztorom i swoim rycerzom,

byle tylko zagospodarowaa si na nowo. Zmalaa przez to ilo
tych osad, zmalaa ilo niewolnika. Nowe nadania wymagay
suby wojskowej i czynszów. Ksita zrywali z przestarzaym

sposobem opacania podatków w naturze, nie zaleao im ju na

narocznikach tyle, co dawniej. Czsto uwalniaj reszt pozostaych

niewolnych, nadajc im swobod. Zmniejsza si przeto i to szybko

ilo niewolnej ludnoci, przybywa wolnych. Pamita za trzeba,

e bya ta warstwa ju spolszczona, e nietylko przyja polsk

mow, zwyczaje i obyczaje, ale e niewtpliwie i zwizkami ma-
eskimi z rodzim polsk ludnoci czy si musiaa.

Wród powszechnego zamtu dziay si naduycia. Na Sl-

zku zwaszcza zagarnia ziemi, kto chcia; tam przywaszczano

sobie nawet ziemi ksic i kocieln! Ju od dwóch pokole
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dokonywao si niemczenie lzka i byo tam wielu niemieckich

rycerzy na ksicych nadaniach. Zna te na Slzku wpyw ra-

busiowskiego rycerstwa. Po tatarskim najedzie poczyna si gra-

bie ziemi na wszystkie strony, nie pytajc o niczyje prawa. Sami

ci rycerze lzcy nie imaH si gospodarstwa, ale sprowadzali osa-

dników z Niemiec, aeby od nich pobiera czynsze. Tam zdarzao

si zreszt ju przed tatarskim najazdem, e gospodarze rady so-

bie da nie mogc z takim ssiadem gwatownikiem, woleli si

wyrzec gospodarstwa. Czytamy czsto o takich wypadkach. Po-

zostaa pami jednego takiego „rycerza", przezwanego Kobyl
Gow, przed gwatami którego usuna si caa osada. W innem

miejscu czytamy, e ludno szukaa u opata opieki przeciw uci-

skowi i grabiey, ale opieki znale nie moga, bo dobra ducho-

wne równie gwatów doznaway; rzucaj wic w kocu gospo-

darstwo i prosz ksicia, eby ich wzi na naroczników swoich,

mianowicie na gajowych w ksicej puszczy. Klasztor trzebnicki

skary si na ubytek dziesiciny, bo ludno wolna opuszcza

osady i t. p. Jeeli tak przedtem byo na lzku, có si dziao

dopiero po mongolskiej nawale!

O ucisku gospodarzy przez rycerstwo nie sycha nic w a-
dnej innej dzielnicy, prócz lzka. Polskie rycerstwo samo wyszo
z ziemi i rónio si od reszty wolnej ludnoci tylko tem, e miao
ziemi z nadania, wydzielon z poprzedniego zwizku rodowego.

Kady móg si sta rycerzem, skoro zamieni dawn opoln da-

nin na obowizek towarzyszenia ksiciu zbrojno. Warstwa ta nie

z wyjtków si u nas skadaa, ale raczej z ogóu, a po najedzie

znaczna wikszo wolnych rycerzami si staa, biorc ksice
nadania. Ci polscy „rycerze" musieli si raczej pilnowa, eby
ich nie pomieszano z wyzwolecami, t. j. z uwolnionymi naro-

cznikami, którzy do adnego starego polskiego rodu nie naleeli.

Przed najazdem tatarskim stawali si wyzwolecy azgami: ale

teraz, gdy tyle ziemi stao pustk, próbowali szczcia i do ziemi

i nieraz im si to udao. Ksi niemia w tem adnego interesu,

eby ich utrzymywa w gorszych warunkach obywatelskich, ni
innych; ale ci inni, potomkowie pierwotnych „ojczyców" ziemi

polskiej, mieli w tem interes, bo chodzio o ziemi. Nieraz ksi
gotów by przyzna wyzwolecom prawo do posiadania ziemi na

równi z rodowymi. Tak n. p. opustoszay przez najazd tatarski
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agiewniki pod Krakowem ; zostao agiewników tylko kilku. Da-

wn ich osad nada ksi Bolesaw Wstydliwy wielmoowi Mi-

kuowi, a tych kilku przenosi równoczenie gdzieindziej, na now
osad, ale ju rolnicz i to nie niewoln. Bya to aska ksica.
Jeden z agiewników nie mia ochoty przenosi si do nowej

osady i prosi o jak inn ,;zamian" ; chcia wida gospodaro-

wa sobie sam. Da mu ksi, o co prosi. Co wicej, zastrzeg

ksi, e gdyby który z tych dawnych jego agiewników powró-

ci do Polski, gdyby si komu z nich udao zbiedz z jassyru, b-
dzie mia prawo upomnie si o reb dla siebie ! Byo to zró-

wnanie niewolników z wolnymi, bo tylko wolnym rodowcom
przysugiway dotd takie prawa ! Na kadym kroku zna opiek

Kocioa i ksit nad t ludnoci. W caym szeregu dokumen-

tów czytamy o nadaniach, które naleay „niegdy" t. j. przed

Tatarami do naroczników; jeeli ta ludno ocalaa, prawie zawsze

zostaje teraz uwolnion. Tak otrzymali wolno wszyscy naro-

cznicy, gdy Bolesaw Wstydliwy obdarza ziemi klasztor w Sta-

nitkach. Podobnie postpi Gerard, dziekan kapituy krakowskiej,

gdy dosta nadanie od ksicia. W innej znowu okolicy oni sami

zamieniaj si z opatem na inn osad; dziaaj tedy zupenie,

jak wolni i wasnowolni. Objawia si w Polsce coraz czciej d-
no do zniesienia niewolnego przypisania do gleby. Z kocem
XIII. wieku spotykamy si z nadawaniem ziemi na wieczyste po-

siadanie potomkom naroczników. Tak ksi Przemysaw Kuja-

wski da w r. 1298 ujazd Bartodzieje szeciu bartnikom, z wodami,

lasami, pastwiskami i kami caego ujazdu. Tam nie móg ju
nigdy osi nikt, ktoby nie by potomkiem owych szeciu pier-

wszych bartników. Dziedziczy mieli ziemi spokojnie, a ksiciu

nie byli powinni nic wicej, jak tylko corocznie na w. Micha
12 duych krusz miodu. Powstawao wic w Bartodziejach nowe

gospodarstwo rodowe, takie samo, jakie niegdy prowadzili wszy-

scy wolni za pierwszych Piastów. Sprzeciwiao si to zupenie

prawu zwyczajowemu, bo wedug prawa po niewolnym nie mo-

gli dziedziczy boczni krewni, a ziemia po bezpotomnym' wracaa

do pana. W cigu XIII. wieku, a zwaszcza po najazdach tatar-

skich, powstaway jednak z potomków niewolników nowe rody,

rzdzce si dawnem prawem rodowem rodowitych z dziada pra-

dziada Polaków. To, co dla rodzimej ludnoci byo ju staro-
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wiecczyzn, gospodartwo rodowe, zaczyna si na nowo organi-

zowa wród czci wyzwoleców, osiadych na ziemi.

Skutkiem tatarskiego najazdu przedua si w Polsce orga-

nizacya rodowa na roli. Mia ksi duo wolnej ziemi do roz-

dania i czyni nadania chtnie; kto tylko chcia dosta posiado
za wojskow sub, dostawa j bez trudnoci, bo ksiciu zale-

ao na tern, eby si pustki zagospodaroway na nowo. Ale pod-

czas gdy przed tatarsk nawa aska ksica i wojskowa suba
byy jedynym sposobem, eby si wydoby z przeludnionego ju
ujazdu rodowego i doj do dobrobytu, to teraz si to zmienio

i byo wielu takich, którzy nagle zostawali bogaczami bez aski

ksicia i nie potrzebujc przechodzi na „prawo onierskie".

W Maopolsce ubyo tyle ludnoci ! Z niejednego ujazdu rodo-

wego nikt nie zosta, a z kadego ubya przynajmniej poowa
»stryjców". Ci, co pozostali, dziedziczyli po tamtych, którzy stra-

cili ycie, lub poszli w jassyr, a przez to „reby" powikszyy si

nagle. Nie brak byo ujazdów, z których ledwie kilku pozostao

i ci stawali si teraz wacicielami caego ujazdu. Jeeli jeden tylko

pozosta, zabiera cay ujazd dla siebie. Nie trzeba byo prosi si

ksicia, a nie kady mia ochot chodzi na wojn. Brak rk ro-

boczych zachca teraz na nowo do wspólnego gospodarstwa.

Wspólno rodowa staa si w niejednym wypadku potrzebn

i nie tylko przydatn, lecz nawet konieczn, eby rka rk wspie-

raa. Nie byo w adnym maopolskim ujedzie stryjców wielu,

wystarczao dla wszystkich ziemi obficie ! Kto wic onierzem nie

chcia by, móg si bez tego doskonale obej, a by bogaczem,

poprzestajc na starem prawie, wymagajcem danin w naturze

i wiadcze z wasnej pracy. Byway wypadki, e pozostali przy

yciu czonkowie rodowego ujazdu, nie mogc sami obrobi

wszystkich swoich gruntów, puszczali cz w dzieraw i to roz-

maicie, na daniny lub czynsze i ten dochód z dzierawy by
wspóln ich wasnoci rodow. Przed najazdem tatarskim mie-

wali dzierawców tylko wielmoowie „rycerze"; teraz mia ich

niejeden, który niedawno sam dla siebie ziemi mia za mao.

Przesadzano si te wzajemnie w podawaniu dzierawcom jak

najkorzystniejszych warunków, eby tylko ich dosta, bo inaczej

wiksza cz posiadoci byaby pozostaa niezagospodarowan

pustk. Tote jeeli dla kogo nastay zote czasy, to z pewnoci
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dla dzierawców. Garn si wic do roli kady azga i wyzwo^
lenie. \

Zdarzao si, e wyzwolecy sigali wyej i próbowali zró-

wna si od razu z rycerzami. O pierwszym takim wypadku sy-

szymy na lzku, jeszcze za czasów Bolesawa Wysokiego. Tam
osiedli ksi w Raczycacti czterech swoich kom.orników, a wic
naroczników. Potomkowie ich zaczli podawa si za dziedziców

tej ziemi, a ksi, chcc im pokaza, e siedz na ziemi tylko

z aski dopóty, dopóki si ksiciu podoba, kaza si im wynosi;
rugowa ich, zamieniajc tedy na azgów. Uproszony jednak przez

okolicznych „rycerzy", da si przebaga i zostawi ich w Rczy-
cach pod warunkiem, e mu dostarcz na kad wypraw jednego

jedca. A zatem zrobi ich z naroczników od razu rycerzami.

To by bdcobd wyjtek, bo z reguy okoliczni „rycerze"

nietylko nie wstawialiby si u ksicia, ale przeciwnie, sprzeciwia-

liby si takiemu wywyszaniu wyzwoleców. Wadza ksica bya
te coraz sabsza, a dla ksit panujcych na rozdrobnialych udzia-

ach coraz trudniej byo przedsibra cokolwiek wbrew wielmo-

om i rycerstwu; z tych za kady wola sam ziemi dosta lub

wykoata j dla którego ze swych krewniaków. Pod ich wpy-
wem pojawiaj si te w dokumentach zastrzeenia, eby potom-

kowie niewolnych, osadzani na nowo na ziemi, nie rocili sobie

prawa do swobodnego dziedzictwa. Gdy rycerstwo polskie coraz

bardziej zaczynao si trudni gospodarstwem, chciao te posi
jak najwicej ziemi, na której wydzielali potem gospodarstwa svc\'m

osadnikom. Kto dosta ziemi wprost od ksicia, ten szczcie zro-

bi. Kto j dostawa od wielmoy, od rycerza, niemia si sam na,,

razie gorzej od tamtych pod wzgldem majtkowym, ale dawaj

pocztek^ nowej warstwie ludnoci, ograniczonej pod wzgldem!

prawnym, a która potem miaa si znale w gorszych te mate-j

ryalnych stosunkach. Ziemi wolnej byo tyle, e mona byo do-i

sta gospodarstwo za bd co. Rycerz niewolników prawie nigdy-

nie mia po tatarskim najedzie; pod tym wzgldem czasy nagle-

zmieniy si zupenie. Nie mia mu kto ziemi obrobi. Z biedy

dawa j przeto do obrobienia kademu azdze, który tylko si

zgosi, i nie da za to nic wicej, jak tylko troch pomocy pod-

czas niw i sianokosów. Dawano kawa ziemi na wyczny uytek

osadnika, jeeli w zamian za to zgodzi si trzy dni , a jeden
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dzie wia i móci na paskiem. Wiadomo t mamy z r. 1254.

W nastpnym roku stana umowa jeszcze atwiejsza do wyko-

nania: jeden tylko dzie i jeden kosi. Z r. 1280 mamy do-

kument, w którym pan ziemi da tylko, eby mu przez dwa dni

kady kosi i zwozi siano. Któby nie przysta na takie prawdzi-

wie zote warunki? Za dwa do trzech dni robocizny na cay rok

chleb dla siebie i dzieci! Tote korzystali z tego azgi i nie wra-

cali ju na podegrodzia. Opustoszay dawne targi, upady rzemio-

sa pod klasztorami, katedrami i grodami, bo o ziemi znowu byo
tak atwo ! Wznosio si powoli na nowo rolne gospodarstwo po

tatarskim najedzie, ale miasta si nie odradzay.

Wobec tego, e wszyscy tak si ubiegali o dzierawców, po-

czwszy od ksicia, a skoczywszy na ujazdowym stryjcu wspó-
wacicielu, nastay te zote czasy dla osadników z Niemiec. Ju
przed najazdem mongolskim byli nietylko na lzku, ale na Ku-

jawach i w Krakowskiej ziemi nad Dunajcem. Teraz za, po ta-

kiem strasznem wyludnieniu, zaczli napywa tysicami, a to tem

bardziej, e we wasnym ich kraju nastay czasy niespokojne, nie

dobre dla gospodarstwa. Nieporzdki panujce pomidzy Piastami

byy niczem w porównaniu z brakiem jakiegokolwiek adu w Niem-

czech. Miny czasy wielkiej potgi królów niemieckich. Dynastya

Hohenstaufów marniaa w wojnach domowych, cesarz Fryderyk II.,

majc swe wasne królestwo w poudniowych Woszech, nie tro-

szczy si o Niemcy. Jego potomkowie poginli we walkach o wo-
skie dziedzictwo, a w Niemczech nie byo pana. Doszo do tego,

e aden z moniejszych ksit nie chcia nawet by królem nie-

mieckim, ani cesarzem. Czasy pomidzy r. 1246 a 1272 s naj-

gorsze, najsmutniejsze w historyi niemieckiej, a zowi si bezkró-

lewiem, bo naprawd króla nie byo. Zmienio si to dopiero

w r. 1272, gdy tron ofiarowano Rudolfowi Habsburgowi, praoj-

cowi dynastyi, która stale potem rzdzia w Niemczech i zasiada

dzi na tronie cesarstwa austryackiego. Podczas bezkrólewia nie

byo adnego prawa; kto by silniejszy, robi ze sabym co chcia.

Powstao t. zw. prawo pici, Faustrecht; silniejsza pi dykto-

waa prawo i nie byo na to rady. Zakwitny grody rycerzy-

rabusiów i oni byli prawdziw wadz. Ludno uciekaa te tu-
mnie z Niemiec, a gdy najazd tatarski Polsk tak strasznie wy-
ludni, zwrócia si do nas ca aw emigracya niemiecka. Ksi-
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ta byli im radzi, bo mona byo przez to szybciej kraj na nowo
zagospodarowa. Niesposób byo czeka, a si ludno krajowi

powikszy przez przyrost naturalny^), chtnie wic witano Niem-
ców. Za przykadem ksit lzkich poszli te nietylko maopolscy;

ksita, ale i wielkopolscy, chocia tam nie byo tatarskiego na-

jazdu.

Byo w owych czasach najwysz zasad prawa, e kady

J

ma si rzdzi swojem prawem, tj. prawem tem, wród którego

wzrós, prawem spoeczestwa i stanu, z którego pochodzi. Nie-

miec mia si rzdzi niemieckiem prawem, choby nawet by pod
polskiem panowaniem, a podobnie Polak, chociaby si znalaz

pod wadz niemieck, mia postpowa w swych sprawach we-

dug swego prawa zwyczajowego. Nie przynio si wtenczas ni-

komu, eby wszyscy mieszkacy pastwa musieli mie jednakie

prawo spadkowe, jednaki przewód sdowy, czyli postpowanie

przy procesach, lub jednakie przepisy porzdku w swojej osadzie.

Porzdku mia kady pilnowa po swojemu, jak mu dogodniej,

byle tylko porzdek by. Nie przeszo wic te nikomu przez myl,

eby niemieccy gocie mieli si stosowa do prawa polskiego,

eby np. spadkiem dzielili si tak, jak to u Polaków byo w zwy-

czaju. Pozostawiono im pod tym wzgldem zupen wolno i byo
to bardzo rozumnie. Przymus do podlegania obcemu prawu wy-

rodzi si musi z koniecznoci w bezprawie ! Rzecz to bardzo prosta,

bo gdzie nikt prawa nie zna, jake moe by posuszestwo prawu?

Niemiecki dzierawca nie zna polskiego prawa, a polski waci-
ciel tak samo nie zna niemieckiego. eby wic nie byo bezprawia,

jedyna bya rada, eby sobie tylko wymówi wynagrodzenie za

dzieraw, a zreszt zostawi tym ludziom zupen swobod i da
im samorzd, eby si sami midzy sob rzdzili swojem prawem

niemieckiem, saskiem czy szwabskiem. Polscy dzierawcy mogli

uzna waciciela ziemi np. swym sdzi, bo on sdzi ich we-

dug polskiego prawa; ale trudno byo by sdzi nad Niemcami,'

których prawa si nie znao. Dla waciciela wielka bya wygoda,

e nie mia ze swymi dzierawcami adnych kopotów, prócz czyn-

szu i e nic go nie obchodzio, kto si z kim pobi, kto po kim

Tak zowiemy wzrost ludnoci przez sam tylko przewag iloci urodzin

nad iloci zgonów.
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dziedziczy itp. Dla dzierawców te wygodniej byo i przyjemniej,

e si sami mogli rzdzi. Samorzd dogadza obydwom stronom,

tote zaczto wkrótce duo wsi polskich przenosi umylnie na

,, prawo niemieckie", czyli na „prawo goci". Czytamy nieraz w ów-

czesnych dokumentach, jak ksi, opat lub prywatny waciciel

polskich swych dzierawców „równa z gomi"; to znaczy, e
pozostawia ich familijne i majtkowe sprawy ich wasnemu sa-

morzdowi, e si w to miesza nie chce, a za wydzierawienie

ziemi chce czynszu gotówk, a nie danin w naturze ni robocizny.

Wola pienidze, za które kupi sobie znowu niewolnika od yda
i kaza mu obrobi na potrzeby wasne kawa ziemi koo swego

domu, a o reszt si nie troszczy i mia dochody bez wielkich

gospodarskich kopotów.

GBURY I SZLACHTA.

Powstaa wic nowa a bardzo liczna warstwa spoeczna: dzier-

awców. Oni to s przodkami ludu wiejskiego w Polsce. Byli zu-

penie wolni, mogli i zamieszka, gdzie chcieli i robi, co chcieli,

a wzgldem wacicieli mieli tylko te obowizki, o które si umó-

wili, biorc dzieraw. Kto si dorobi, kto mia pienidze, móg
sobie ziemi kupi i sam zosta wacicielem; adne prawo tego

nie wzbraniao. Móg si te przenie z jednej dzierawy na drug,

w inne strony, gdy mu si tak zdao lepiej, byle tylko uczyni

zado obowizkom dzierawnym u poprzedniego waciciela. Po-

wstay te potem przepisy, co do warunków rozwizania dzierawy.

Nie umawiano si bowiem, na ile lat ma by dzierawa, ale za-

wierano umow zawsze na czas nieograniczony tj. a do wypo-

wiedzenia. Przyjmowao si zawsze domys, e dzierawa ma by
wieczyst i dziedziczn i tak te byo z reguy. Waciciel kontent

by, e ma kogo na roli, a dzierawca mia wszelkie uatwienia,

eby tylko siedzia na miejscu i nie przenosi si gdzieindziej. Wy-
jtkowo tylko zdarzay si spory; potem dopiero, znacznie póniej,

gdy kraj si ju zaludni, gdy znowu trudniej byo o ziemi, ni
o ludzi, okazaa si potrzeba przepisów prawnych do oznaczenia,

pod jakiemi warunkami wolno dzieraw opuci.
Niemieccy osadnicy wiejscy nazywali sami siebie w swoim

jzyku ,,gebuer'\ W tem sowie wymawia si e tylko z lekka,

bardzo mao, tak, e w wymowie nie znajcy jzyka Polak rozu-

»
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mia »gbur" i std nazwa „gburów". Urzdy nasze nazyway ich

jednak zawsze ,;gomi" lub ,; przybyszami" (po acinie: hospites—
advenae)y tote nazwa gburów przyja si tylko tam, gdzie urzdy
byy niemieckie. Wyraz „gebuer" znaczy po prostu: wocianin,

to samo, co w nowszym jzyku niemieckim „bauer", które od

tamtego pochodzi. Niemieccy osadnicy nazywali te „gburami"

nietylko siebie, ale i polskich dzierawców, jako ludzi tego samego
stanu. Pod zniemczonymi Piastami lzkimi nastay niemieckie

urzdy; na pónocy za, nad doln Wis, przesza cz kraju

pod panowanie niemieckich Krzyaków. W dwóch tych czciach
Polski nazywano now warstw spoeczn z urzdu po niemiecku,

a wic gburami i rzeczywicie nazwa ta tak si tam przyja i za-

korzenia, e oznacza tam do dzi dnia i to w polskim jzyku

wiejskiego gospodarza, nie bdcego szlachcicem, i to gospoda-

rza zamonego. Poniewa wówczas w adnym urzdzie nie pisy-

wano jeszcze po polsku (tylko po acinie), nie wiemy zgoa, jak

po polsku nazywano w poowie XIII. wieku tych dzierawców,

którzy nie byli przybyszami z zagranicy. Nie wiemy, jak zaoy-
ciele wociaskiego stanu sami siebie nazywali. Wyraz „chop"

znaczy wówczas tyle, co „czowiek".

Nie wiemy równie, jak sami siebie nazywali waciciele

ziemscy w przeciwstawieniu do swych dzierawców. I jednych

i drugich znamy tylko nazwy niemieckie. Niemcy spostrzegli, e
waciciele nale do starej organizacyi rodowej, podczas gdy

dzierawcy polscy nie maj z nimi rodowego zwizku i dopiero

tu i owdzie zaczynaj organizowa si na wzór tatntych. NazwaH

wic Niemcy wacicieli ziemi cakiem susznie rodowcami, co po

niemiecku mówio si: »slahta''. Z „gebuer" zrobi si polski w)-

raz: gbur — a ze „slahta": szlachta. Szlacht nazywali wszystkich,

którzy tylko mieli wasn ziemi, a tych z pomidzy szlachty,

którzy mieli ziemi na „prawie wojskowem", zwali rycerzami.

Takie byy stosunki i taka rozmaito wród ludnoci wiej-

skiej. Co tylko ocalao z tatarskiego pogromu, jo si pracy na

ziemi. O przyszo wsi polskiej nie byoby kopotu i bez Niem-

ców. Wie nigdy nie zaginie, bo ludzie najchtniej garn si do

ziemi -ywicielki i wtenczas dopiero myl o innych sposobach do

ycia, gdy gruntów dla wszystkich nie moe ju starczy. Dlatego

te Polska bya zawsze krajem przewanie rolniczym, bo za mao
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miaa ludnoci na tak du ziemi, eby wytworzy naleycie te

wszystkie warstwy spoeczne, które s potrzebne do tego, eby
potga narodu rozwina si wszechstronnie. Za mao nas byo
po tatarskim najedzie, a i póniej znowu nas byo za mao w sto-

sunku do posiadanej ziemi!

MIASTA NIEMIECKIE.

W Maopolsce nikt do miast nie wraca; przeciwnie, resztki

mieszczastwa powstajcego z ,;azgów" rzuciy si do wiejskiego

gospodarstwa i z wielkopolskich miast niejeden wyruszy w Kra-

kowskie lub Sandomierskie, eby tu osi na dzierawie. Nie

sposób ju byo obej si bez miast, a nie byo na tyle ludnoci,

eby je dwign na nowo rodzimemi siami. Do tego uyto wic
take niemieckich przybyszów.

Zakadane na nowo miasta, nie krpowane niczem, urzdzay

si wygodnie, korzystajc ju z dowiadczenia poprzedniego po-

kolenia. Fundamentem miasta by targ. Wytyczano wic obszerny

rynek na targi, a z niego na wszystkie strony ulice. eby miasto

byo obronne, otaczano je cae murem; przybyway potem roz-

maite jeszcze obwarowania, gródki pod murami, way, rowy wy-

peniane wod, mosty zwodzone do bram miejskich i t. p. Obo-
wizek obrony murów miejskich spoczywa na mieszczanach; za

to jednak byli oni wolni od wszelkiej innej powinnoci wojskowej.

Miasta naczelnikiem by wójt, którym zostawa zazwyczaj dzie-

dzicznie sam przedsibiorca emigracyjny; on kierowa ca admi-

nistracy wespó z rad miejsk, zoon z rajców, którzy pocho-

dzili z wyboru. Do sdownictwa byli awnicy, podobnie, jak po

wsiach na prawie niemieckiem. Wójt pobiera rozmaite opaty

i mia take monopol myna i karczmy. Daleko poza mury miej-

skie siga ujazd, tj. obszar ziemi bdcy wasnoci miasta. Temi

gruntami dzielili si przybysze, a wójt bra szóst cz.
W zaoonem w ten sposób na nowo miecie nie wolno si

ju byo osiedli jakiemukolwiek azdze. Przybysze zakadali mia-

sto dla siebie i swoich dzieci, a nie dla obcych. Pierwsi mieszcza-

nie tworzyli jakby jeden ród, a kto si z niego nie wywodzi, nie

mia w miecie adnych praw, nie wolno mu byo w miecie ani

wasnoci nabywa, ani handlowa, ani zaoy warsztatu. Do tego

trzeba byo pozyska najpierw prawo miejskie, co nie byo atw
16
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rzecz. Tak wic niemieccy emigranci powznosili szybko miasta

na nowo, ale te zamknli do nich przystp Polakom. Nie mogo
by polskiego mieszczastwa, aby si chyba spolszczyli potom-

kowie pierwszych mieszczan niemieckich. Kilkadziesit niemieckich

rodzin nie mogo sobie oczywicie wystarczy. Potrzebowali suby,

parobków, pomocników, czeladników; napywao i tych sporo

z Niemiec. Za dobrym zarobkiem przybywali cigle nowi emi-

granci, ale ci nie byli ju równymi tym pierwszym, dla których

miasto zaoono. Tylko tamci byi panami w miecie; wszystkie

urzdy byy tylko dla nich i ich potomków. Powstay tedy dwie

warstwy w miastach; potomkowie pierwotnych osadników utwo-

rzyli t. zw. patrycyat miejski, sprawujcy rzdy i majcy do wszyst-

kiego prawo, a reszta ludnoci tworzya t. zw. pospólstwo, majce

prawo tylko do szukania zarobku w granicach dozwolonych przez

rad miejsk.

W ten sposób zaoono na nowo zniszczony przez Tatarów

Wrocaw, zaraz po najedzie w r. 1242. W Wielkopolsce pozo-

stay wprawdzie polskie osady miejskie, ale osabione znacznie

przenoszeniem si ludnoci na rol. Nie byy te polskie miasta

jeszcze urzdzone wedug osobnych dla siebie praw, jako dopiero

wytwarzajce si zwolna i czekajce na stosown dla siebie orga-

nizacy. W Niemczech organizacya ta ju si dawniej dokonaa

i przeniesiono j gotow na Slzk jeszcze przed najazdem tatar-

skim. Stamtd byaby si niewtpliwie i tak rozszerzya w Polsce,

ale nie byby przytem zapanowa w miastach ywio niemiecki.

Po najedzie za miasta nietylko przyjmoway prawo ;; magdebur-

skie", ale te obywateli otrzymyway z Niemiec. W roku 1253

przeniesiono Pozna na prawo niemieckie i zniemczono zarazem:

W roku 1255 zamieniono na takie miasta Lignic i Sandomierz.

Stolica Wielkoksica, Kraków, powstawa jednak z gruzów wla-

snemi polskiemi siami; moe tu garno si wicej polskiej lu-

dnoci dlatego wanie, e to bya stolica; w kadym razie nie

mylano o sprowadzaniu do Krakowa Niemców po pierwsz)'in

najedzie tatarskim. Ale po drugim najedzie zniemczy si Kra-

ków i cay dalszy szereg miast polskich. A chocia zosta na miej-

scu, zwaszcza w Wielkopolskich miastach, ten i ów z dawnych

polskich mieszczan, nic nie znaczy wobec nowych obywateli nie-

mieckich, którzy zabierali rzdy miasta i wprowadzali swój j7\'k
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do urzdów miejskich. Mona przeto powiedzie, e skutkiem ta-

tarskich najazdów znikny miasta polskie, a powstay natomiast

miasta niemieckie w Polsce.

A do pocztków XIII. wieku wszystkie osady polskie byy
wiejskie i caa ludno wiejska, z wyjtkiem nielicznych mieszka-

ców, osiadych pod gównymi grodami. W XIII. wieku zaczyna

powstawa mieszczastwo, a od poowy XIII. wieku ustaliy si

ju miasta, odgrodzone warownemi murami, z ludnoci szukajc
utrzymania w handlu, przemyle i rkodzieach.

Zwizek tych miast niemieckich z nasz organizacy pa-
stwow by nader saby i luny, a natomiast utrzymyway one

cise zwizki z miastami w Niemczech. Poniewa w Polsce nie

byo znawców niemieckiego prawa, do których monaby wnosi
apelacy od wyroków awniczych, przyjo si, e ci przybysze

uznali sd w Magdeburgu za swoj najwysz instancy. Nieba-

wem za przystpiy te miasta do wielkiego zwizku niemieckiego,

zwanego „Hanz". W Niemczech zakwitn handel. Wiejskiemu

ludowi le si powodzio, ale mieszczastwu bardzo dobrze. Mi-

ny ju czasy, kiedyto na morzu spotykao si Normanów, Wi-

kingów i sowiaskich Pomorzan. Niemcy nauczyli si eglugi,

byli zdolnymi kupcami, a usiln prac, wielk rzdnoci i zapo-

biegliwoci doprowadzili do tego, e w poowie XIII-go wieku

mieli ju poow europejskiego handlu w swym rku. Na czele

niemieckiego ruchu handlowego stay trzy potne miasta: Kolo-

nia, Lubeka i Hamburg. Kupcy niemieccy mieli swoje skady to-

warów i kantory w caej pónocnej Europie. Ju w XI. wieku

tworzyli stowarzyszenie w Londynie, a w XII. zaoyli wielki kan-

tor na drugim kocu Europy, w Wielkim Nowogrodzie. Docho-

dzili szybko do olbrzymich bogactw, bo umieli urzdza spóki

i dobrze si w nich rzdzili, a przytem trzymali si cisej soli-

darnoci. Nikt si nie wyrywa na swoj rk, ale czono si

w stowarzyszenia kupieckie, które wszystkiem kieroway. W poo-
wie XIII-go wieku mdra ta zasada solidarnych spóek signa
jeszcze wyej. Oto cae miasta czyy si w zwizki kupieckie

i tak powstaa sawna Hanza, która z czasem staa si nietylko

handlow potg, ale te polityczn. Wanie w r. 1241 zwiza
si Hamburg z Lubek i to byo Hanzy pocztkiem. W sto lat

potem obejmowaa Hanza ju kilkadziesit miast, prowadzia wojny
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na wasn rk i szafowaa tronem duskim, gdy kraj ten pró-

bowa wydoby si z pod jej przewagi ekonomicznej. I nasze

miasta do ianzy naleay, a czerpic z tego zwizku poczucie

swej siy, próboway stanowi nietylko o handlu, ale te i o po-

lityce. I u nas próbowao potem niemieckie mieszczastwo szafo-

wa polskim tronem i cigno spraw polsk tam, gdzie tego

wymaga nie polski interes, lecz niemiecki. Zniemczenie miast

stao si istn kul u nogi w rozwoju polityki polskiej.

NOWE ZAKONY.

W XIII. wieku powsta nieznany przedtem u osób wieckich

prd ascetyzmu, t. j. umartwiania ciaa. Da temu pocztek w.
Franciszek z Asyu we Woszech (waciwie Jan Bernardone, zwany

Francesco dla swej biegoci w jzyku francuskim), jeden z naj-

wikszych wieczników chrzecijastwa, który ycie swoje powici
na usugi ubogich i wzgardzonych. Aeby si do nich skuteczniej

zbliy, sam si skaza na zupene ubóstwo, a raczej nie na ubó-

stwo, lecz na ndz i nic nie posiadajc, niczego zgoa z sob
nie biorc, przebiega wsie i miasta, speniajc wzgldem naj-

uboszych uczynki chrzecijaskie, a serca zamoniejszych kruszc

wzruszajcemi kazaniami. Chodzio mdremu sudze Boemu prze-

dewszystkiem o to, eby bogaty nauczy si szanowa ubóstwo,

eby nie gardzi ubogim, bo pogarda taka wytwarza moraln prze-

pa pomidzy bogatym a ubogim, wyradza si w nienawi.

w. Franciszek z Asyu naley do najwikszych wynalazców ludz-

koci przez to, e wynalaz sposób na otoczenie ubóstwa czci,

e oddali od biedy wstrt i obrzydzenie. Kaza uczniom swoim,

eby si sami stali ebrakami ! Bojc si, eby jego zakon si nie

zewiecczy i nie uleg losowi Benedyktynów i Cystersów, którzy

byli ju waciwie wielmoami w habitach, nakaza swym uczniom

ebra i ywi si tylko z jamuny, zachowujc jeszcze i t ostro-

no, e zabroni przyjmowa jamuny pieninej ! Zaprowadzi

te ostr regu ascetyczn, pen umartwie. Ascetyzm znany by
w Kociele od dawna, ale u pustelników. Franciszkanie jednak

nie mieli by pustelnikami, ale przeciwnie, y jak najwicej z lu-

dmi i pomidzy ludmi, mieli bra ywy udzia w yciu prakty-

cznem, a pozosta ebrakami i pielgnowa ascetyzm. Robota dla

nich wyznaczona bya nie w klasztornych celach, ale na ulicach,
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rynkach, po warsztatach, tam, gdzie zbieraj si ludzie, gdzie cie-

raj si ludzkie interesy, gdzie si rodz namitnoci, tam wsz-
dzie mia i Franciszkanin i pilnowa, eby praktyczne ycie,

zdobywanie chleba i uywanie dóbr wiata odbywao si po chrze-

cijasku ! Od ksicego zamku do chaty pastucha, wszdzie mieli

Franciszkanie! wkroczy i baczy, eby si sabszemu nie dziaa

krzywda. Nie wytpili zych skonnoci ludzkich, z któremi w ka-

dem pokoleniu na nowo trzeba walczy, ale uchronili Europ
zachodni od grocej jej w XIII. w. rewolucyi socyalnej, a przy-

szym wiekom wskazali, co w podobnych niesnaskach czyni na-

ley. Przez ustanowienie tercyarzy przeprowadzali swe zasady

wród ludzi wieckich; pozyskali do tercyarstwa mnóstwo boga-

czów i szereg ksit, a wród ogóu pobonych uprocili nie-

zmiernie sposób ycia, wyrugowali zbytek, nauczyli y skromnie,

a bogactw uywa rozumnie i po chrzecijasku. Zakon ten po-

wsta w r. 1211, ale dopiero w r. 1223 zosta ostatecznie zorga-

nizowany i przez papiea zatwierdzony. Jestto niewtpliwie naj-

wikszy, najdoniolejszy wypadek w historyi Europy XIII. w.

U nas nie grozia socyalna rewolucya, bo nie byo ani

ucisku ludnoci przez ksit, ani paszczyzny, ani prawa pici,

ani rycerzy -rabusiów. Ale nie brako u nas zbytników, pysznych,

samolubów i skpców, a wic i nam zdali si Franciszkanie; zdali

si i stanowi duchownemu, który z ludzi si skada, wic te
mia swoje wady. Idea w. Franciszka potrzebna jest zawsze i wsz-
dzie, potrzebn te bya w ówczesnej Polsce. Bogaczom otwary

si oczy na wiele rzeczy, których przedtem nie widzieli i mieli

dziki Franciszkanom co lepszego do roboty, ni olniewa ubo-

gich swemi bogactwami. Skromno zacza uchodzi za nowy
obowizek, nieznany przedtem. Ju Henryk Brodaty nosi tylko

tanie szaty, nie uywa zota ni klejnotów. Najpierw zjawili si

Franciszkanie na ziemi polskiej w Kronie na lzku w r. 1221,

a wic jeszcze przed nadaniem im formalnej reguy zakonnej przez

papiea. Do Krakowa przybyli w r. 1237.

Mio bliniego okazywana praktycznie ubogim sprowa-

dzia w tym samym czasie do Polski zakon szpitalny Duchaków,

którym biskup krakowski Iwo wystawi szpital w r. 1220 na

Prdniku, a gdy ten przepad wród tatarskiej naway, przeniós
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ich do miasta, za obronne mury. We Wrocawiu byli Duchacy

ju r. 1214.

Trzecim nowym zakonem byli Dominikanie. Zaoyciel ich,

Hiszpan, w. Dominik, powici si nawracaniu sekty Albigensów,

powstaej w poudniowej Francyi. Orem jego zakonu kazno-

dziejstwo i pilna nauka teologii, eby tem snadniej strzedz czy-

stoci wiary. Jestto wic zakon nauczajcy. Dla nas bardzo by
podany, bo paraf

ij
jeszcze byo mao, a obowizek nawracania

schyzmatyckiej Rusi dla braku duchowiestwa zaniedbany. Pier-

wszym polskim Dominikanem by lzak, imieniem Jacek, rodem

ze wsi Kamienia, który przyby ze lzka do Krakowa na nauk
wraz ze swym krewnym, póniejszym biskupem Iwonem. Pocho-

dzili z rodu Odrowów. Przyjwszy wicenia kapaskie, zosta

w. Jacek wkrótce kanonikiem ; nastpnie pojecha z biskupem

do Rzymu. Przebywa tam wanie naówczas w. Dominik, a nasz

rodak przysta do jego uczniów. Wracajc na pónoc, odbywa
misye w Tyrolu. W Rzymie pozyska sobie towarzysza w osobie

witobliwego Polaka, Czesawa, i z nim razem wróci do Kra-

kowa, gdzie otrzymali budujcy si wanie koció w. Trójcy.

wity Czesaw odby z Krakowa podró do pobratymczej Pragi,

a w powrocie zatrzyma si duej we Wrocawiu i zaoy tam

klasztor. We Wrocawiu te by kres jego ywota. Sam za w.
Jacek wybra si na wschód, do Kijowa, pomidzy schyzmatyków.

Tam cztery lata przebywszy i zaoywszy klasztor, pody na pó-

noc i znowu w Gdasku zakon urzdzi. Umar w Krakowie

w r. 1257, kanonizowany w r. 1504.

Nietylko Dominikanie, ale te Franciszkanie powicili si

misyjnej pracy nad schyzm rusk. Dominikanów wprowadzi do

Kijowa w. Jacek w r. 1228, a w r. 1238 byy ju obydwa za-

kony w Haliczu; nadto Dominikanie w r. 1242, zaraz po naje-

dzie mongolskim, w Przemylu, a w r. 1270 dalej na wschodzie,

we Lwowie.

Czwartym nowym zakonem byli Augustyanie, którzy czyli

prace dominikaskie i franciszkaskie, a mieli znacznie lejsz re-

gu. Powstali w r. 1244. U nas nie rozszerzyli si i a do r. 1350

powstay ledwie trzy augustyaskie klasztory w Polsce.

Od czasów Kazimierza Sprawiedliwego a do pierwszego

najazdu mongolskiego przybyo klasztorów 29, w czem franci-
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szkaskich 3, dominikaskich 6, cysterskich 7. Najwicej funda-

torów znajdowaH Cystersi, dla tej prostej przyczyny, e byH go-

spodarzami, rolnikami i budowniczymi ; by wic z nich prakty-

czny uytek dwojaki : duchowny, bo to zakonnicy i wiecki, bo

umieli urzdza osadnictwo rolnicze lepiej od wszystkich emi-

granckich przedsibiorców. Bogiem a prawd, ulatywa te coraz

bardziej z tych klasztorów duch zakonny, a wzmaga si coraz

bardziej duch przedsibiorczy. Tak kady zakon ma czasy swego

rozkwitu, speni swe zadanie, a potem nowe czasy potrzebuj

znowu nowych zakonów i zazwyczaj je te znajduj.

Straszliwa tatarska nawaa wstrzsna do gbi caem spoe-

czestwem. Ludzie zamani nieszczciem, pozbawieni rodzin i do-

robku pracy wielu lat, niepewni, czy najazd si nie powtórzy,

w trwodze o ziemskie powodzenie poczuli — jak zwykle bywa —
równoczenie trwog sumienia. Najazd przedstawi im si jako ci-
ka kara za grzechy. Po najedzie, pod wpywem strasznego ciosu,

tysice zwróciy si do Boga, bo — trwoga! A kady z nich

chcia da swej pobonoci jaki znak widomy, ubogi wrzuca do

skarbony grosz, bogacz fundowa klasztory. Pod wpywem trwogi

speniali uczynki prawdziwie bogobojne ludzie wcale nie bogo-

bojnie usposobieni. Có dopiero tacy, którzy naprawd mieli

Boga w sercu ! Ten ogólny pobony nastrój wyszed te oczywi-

cie na dobre spoeczestwu, bo powikszy si wpyw osób za-

patrujcych si na ycie gbiej, cile wedug chrzecijaskiej

moralnoci, bo podniós ogólny stan moralnoci w spoeczestwie.

WICI POLSCY PATRONOWIE.

Po najedzie tatarskim wzmóg si te bardzo ascetyczny prd
i sign nawet o wiele dalej, ni tego wymaga w. Franciszek

od osób wieckich. Odznaczy si w tem ksi Wielkopolski Prze-

mysaw, który przez wielki post nosi wosiennic, wstawa o pó-
nocy na modlitw i lubowa od miodu. Wielki ksi krakowski,

Bolesaw Wstydliwy, chocia onaty, y jak mnich, w zupenej

powcigliwoci. Wiele osób zamonych, a zwaszcza niewiast, wst-
powao do klasztorów. Pomidzy pierwszym a drugim najazdem

tatarskim, w cigu zaledwie 18 lat (1241-1259) powstao klaszto-

rów 27. Prawda, e znowu cysterskich byo najwicej, bo om,
ale dominikaskich ju siedm i sze franciszkaskich wiadcz.
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e nowe idee znajdoway coraz liczniejszych zwolenników. Powstao

te nadto kilka eskich klasztorów franciszkaskich, t z. Klarysek,

któremi ksine polskie wielce si opiekoway.

Wzmoona w spoeczestwie pobono wydaa nawet kilka

najszczytniejszych kwiatów: witych Paskich i bogosawionych,

uznanych przez Koció i wyniesionych na otarze. Bya ju mowa
o witych: Jacku i Czesawie. W tyche czasach ya w norber-

taskim klasztorze Zwierzynieckim pod Krakowem pobona mni-

szka, imieniem Bronisawa, która za zezwoleniem przeoonych

spdzia kilkanacie lat w pustelni na wzgórzach na zachód od Kra-

kowa, zwanych Sikornikiem. Kanonizowana w XIX. dopiero wieku

przez papiea Grzegorza XVI. (który panowa od 1831 — 1846).

I na ksicych dworach nie brako witych. witobliwa
maonka Henryka Brodatego, Jadwiga z rodu frankoskich hra-

biów, wysza za m majc nie caych lat 13; powia mowi sie-

dmioro dzieci, poczem zamieszkaa w klasztorze trzebnickim, gdzie

ksieni bya jej córka Gertruda, i wytrwaa tam lat 30; pdzia ycie

jak najsurowsze. Kanonizowana w 24 lat po mierci w r. 1267

przez papiea Klemensa IX. Podobnie pokutniczy ywot wioda
w. Salome, córka Leszka Biaego, zamna za królewiczem

wgierskim^ Kolomanem, owym ,; królem halickim", który straci

ycie podczas najazdu tatarskiego. W cztery lata po mierci ma
wstpia do Klarysek i w dwóch ich klasztorach, w Zawichocie

i w Skale, przebya 23 lat. Umara w r. 1268. W r. 1673 pozwoli

papie obchodzi jej pamitk w Kociele. ona Bolesawa Wsty-

dliwego, bogosawiona Kunegunda czyli Kinga, ya podobnie

nabonie, a w trzy dni po mierci ma wstpia do Klarysek

w Starym Sczu, gdzie 13 lat spdzia. Umara w r. 1292, beaty-

fikowana w r. 1690. Lud góralski opowiada o niej wiele piknych

legend; jej cudownemu dziaaniu przypisuj te odkrycie salin,

tj. kopalni soli w Bochni. W poczet bogosawionych zostaa te

zaliczona Grzymisawa, ona Leszka Biaego, zmara w r. 1258;

bya z rodu ksiniczk rusk, córk Ingwara, ksicia uckiego.

Podobnie zostaa beatyfikowan w r. 1827 bogosawiona Jolanta,

ksina kaliska, ona Bolesawa, zwanego Pobonym, z rodu kró-

lewna wgierska, córka Beli IV., która owdowiawszy w r. 1279

wstpia do Klarysek w Gnienie.

Pokolenie paajce myl o niebie trapio si tem, e aden
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Polak nie by jaszcze kanonizowany. Patronem Wielkopolski by
w. Wojciech, Czech z rodu; Maopolska cakiem patrona nie

miaa, a Kazimierz Sprawiedliwy uprosi u papiea w Rzymie,

eby posa do Krakowa jakie relikwie i wtenczas przywieziono do

Krakowa ciao rzymskiego mczennika, w. Floryana. Po najedzie

tatarskim powzili Dominikanie myl, eby si stara o kanoniza-

cy biskupa Stanisawa Szczepanowskiego, którego grób syn
cudami. Poparo te starania cae spoeczestwo, nietylko sami

duchowni, a gdy po przeprowadzonych zwykych dochodzeniach

danie okazao si susznem, ogosi papie Innocenty IV. krako-

wskiego biskupa witym. Byo to w r. 1253. Na uroczyste ogo-
szenie papieskiej bulli zjechali do Krakowa wszyscy Piastowie,

wszyscy biskupi i opaci i tumy ludu nietylko z caej Polski,

ale te z Czech i Wgier. Odbya si wówczas uroczysta proce-

sya na »Skak", do miejsca mczestwa w. Stanisawa, a wzili

w niej udzia take ksita z Wielkim ksiciem Bolesawem Wsty-

dliwym na czele. Odtd weszo w zwyczaj, e kady nowy mo-
narcha po wstpieniu na tron procesy t odbywa; szo si brze-

giem Wisy, prosto z Wawelu na Skak. Relikwiami w. Stanisawa

obdzielono wszystkie znaczniejsze kocioy polskie; cz rki

posano do pobratymczej Pragi czeskiej.

NIEMIECKIE DUCHOWIESTWO.
Koció sta cigle na czele spoeczestwa, bo pilnowa prze-

dewszystkiem sam u siebie porzdku. Podnosia si te coraz bar-

dziej karno i wyksztacenie polskiego duchowiestwa. Ju ust-

puj z pola ksia onaci, celibat tj. bezestwo zwycia w caym
kraju; ju ksia oddani wycznie swemu powoaniu, wzbudzili

u ogóu ludnoci poszanowanie dla nauki, a u niejednego pra-

gnienie, eby j posi. Mnoy si zastp uczonych, kwitn szkoy

katedralne i kollegiackie. Gdy czwarty sobór lateraski nakaza

w r. 1215, eby ksia zakadali szkoy przy kadej parafii miej-

skiej, nie byo u nas adnych trudnoci w spenieniu tego zlecenia.

Ale przy gwatownym napywie niemieckiej ludnoci poczy-

nao zagraa zniemczenie nawet Kocioowi polskiemu, tej zasa-

dniczej ostoi narodowego ycia

!

Za niemieckimi osadnikami przybyo te do Polski nieco ich

duchowiestwa, aeby sprawowa powinnoci kapaskie pomidzy
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naszymi ,,gomi". Rzecz cakiem suszna; przecie Niemiec nic

móg korzysta ani z polskiego kazania, ani te spowiada si;

po polsku i byo to prostym obowizkiem naszych biskupów, eb;
dopucili do swych dyecezyi niemieckich ksiy, skoro ju miel!

niemieckich dyecezyan. Ten obowizek chrzecijaskiej uczciwo'
spenili nasi biskupi najzupeniej. Ale niemieccy ksia nie chciel

zrozumie nawzajem tego, co byo znowu ich obowizkiem i za^

brali si do prowadzenia u nas niemieckiej polityki. Klasztory nie-

mieckie, cysterskie i franciszkaskie, przestay przyjmowa Polaków;

do nowicyatu ! ! Zdawao im si, e tylko Niemiec godzien jestl

powici si subie Boej ! Cel by widoczny : eby coraz mnieji

byo polskich zakonników, eby niemczy polsk prowincy ko-

cieln. Miasta byy niemieckie i do szkó miejskich parafialnych

nie chciano przyjmowa na nauczycieli polskich ksiy ! Te szkoy

nie byy przecie tylko dla miast, ale dla caego kraju i polska

modzie musiaa mie do nich dostp; trzeba wic byo nauczy-

ciela, któryby móg si porozumie z polskimi uczniami. Niemieccy

ksia -nauczyciele nie chcieli si jednak uczy po polsku, tylko

dali, eby modzie dla nich uczya si po niemiecku ! Stawali

si ci ksia coraz mielsi i zaczli si wdziera na polskie pa-

rafie wiejskie. Po najedzie tatarskim, z ogólnym ubytkiem lu-

dnoci ubyo te duchowiestwa polskiego. Rozbudzony za równo-

czenie silny prd religijny, wielka spoeczestwa pobono, spra-

wiaa coraz nowe fundacye; wznosiy si nowe kocioy, powsta-

way nowe parafie, których nieraz nie mona byo obsadzi Po-

lakiem, dawano je wic chtnie Niemcowi, gdy si zgosi. Skoro

ksidz niemiecki podejmowa si z wasnej ochoty by plebanem

wród Polaków, czy nie rozumiao si samo przez si, e nauczy

si po polsku ? Inaczej nie bdzie móg parafian swych uczy za-

sad wiary w., ani odbywa z nimi praktyk religijnych, ani udzie-

la im Sakramentów w. W spoeczestwie niemieckiem nastao

w XIII. wieku jakie ogólne haniebne zdziczenie. Ksidz niemiecki

parafi polsk wzi, ale po polsku si nie uczy i z caej parafii

obchodzia go tylko... dziesicina. Franciszkanin nawet niemiecki

traci co z cnót go. Franciszka, gdy polsk mow zasysza 1

Nieprawdopodobne a jednak prawdziwe ! Najzacniejsi, póki sami

midzy sob, woli Boej oddani, w tem jednem z wol Bo po-

godzi si nie mogli, i jakby za ze Panu Bogu mieli, e i Pola-
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^i<ów take stworzy. Duo z tego byo kwasów i tylko rozumowi

naszego duchowiestwa i dzielnoci spoeczestwa zawdziczamy,

e sprawa kocielna nie poniosa przy tem szwanku.

Po klasztorach nie sami tylko byli Niemcy; z pocztku byo
|wicej nawet Francuzów i Wallonów, a dopiero po tatarskich na-

^Ijazdach Niemcy stanowili wikszo wród cudzoziemskiego du-

chowiestwa, dopiero te wtenczas rozpoczynaj si narzekania, e
nietylko nie speniaj swych obowizków, ale nawet le si przy-

jsuguj krajowi, wród którego dziaa im wypado. Duo w tem

byo winy zniemczonych Piastów lzkich ; za ich to wpywem
pojawiy si pierwsze próby, eby do klasztornych nowicyatów

nie przyjmowa Polaków. Mamy ciekawe przykady, jak zakonnicy

i dopomagali do niemczenia lzka.
Z dawniejszych jeszcze czasów, z czasów Piotra Wasta,

przemonego monowadcy za Krzywoustego i Wadysawa II.,

bya przy kociele na Piasku we Wrocawiu fundacya Kanoników

regularnych. Zakonnicy ci posiedli nastpnie jeszcze klasztory

w Kamienicy, w Nowimburku, w eganiu. Najstarsi z nich byli

pochodzenia walloskiego, ale potem przyjmowano ju samych

tylko Niemców, bo tak chcia ksi i kaza do dóbr klasztornych

sprowadza osadników niemieckich. W ten sposób dawne majtki

Piotra Wasta koo Wrocawia zamieniy si na okolic niemieck.

Kiedy z kocem XII. wieku ustpowali Benedyktyni z klasztoru

w. Wincentego we.Wrocawiu, sprowadzono na ich miejsce z Nie-

miec Norbertanów (zwanych tam Premonstrantami), a ci zapro-

wadzili zaraz niemieck kolonizacy w swych obszernych posia-

dociach koo Kostynlota. Germanizacy Opola rozpoczli Nor-

bertanie z Czarnowsów. Wszyscy ci zakonnicy, poboni, pilni

i zacni, byli z razu niewiadomem narzdziem w rku lzkich
ksit, z czasem przyzwyczaili si jednak do tego, a wreszcie

sami poczli wystpowa zaczepnie przeciw ludnoci polskiej.

Jedni tylko Dominikanie, wprowadzeni na lzk przez w. Czesawa,

pamitali o potrzebach religijnych polskiej ludnoci; wszyscy inni

oswoili si ju z tem, e ich polska ludno nic nie obchodzi.

Tego wymagaa wadza wiecka; inaczej nie dostaliby fundacyj

ksicych! Dochoway si ciekawe dwa listy czeskiej królowej

Kunegundy w tej sprawie. Królowa ta pisaa z wyrzutami do

córki Henryka Pobonego, Agnieszki, która bya ksieni w Trze-
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bnicy (zmara 1272 r.) o to, e uycza swej opieki Franciszkai

niemieckim, a nie pamita o polskich lub czeskich, chocia

za Polk powinna si uwaa. W drugim licie, pisanym

jednego z kardynaów, pisze wprost, e Franciszkanie niemieccyd do tego, eby wytpi Franciszkanów czeskich i polskich.

Koció polski stan w obronie poniewieranego spoecze-
stwa. Na synodzie odbytym w padzierniku 1257 uchwalili biskupi

polscy, e do adnej szkoy parafialnej nie wolno przyj nauczyciela,;

któryby nie wada jzykiem polskim. Pomimo to dziay si dalej

naduycia. Na nastpnym synodzie w r. 1285, wystpili biskupi

z ca stanowczoci i surowoci. W statutach synodalnych po-

wiedziano, e skoro klasztory fundowane s za polskie pienidze,

skoro polskie spoeczestwo je ywi, wic Polakom winny przy-

nosi poytek; zagroono, e si odbierze fundacy klasztorowi,

któryby odmówi przyjcia Polaka do nowicyatu. Ksiom po

parafiach przykaza synod wykada co niedziel po polsku pacierz

i ustp z ewangelii na ten dzie przypadajcy, ze stosown nauk.

Zaprowadzono wic przymus polskiego kaznodziejstwa. Na nau-

czycieli za wszelkich szkó pozwala synod przyjmowa tylko

takich, którzy uczc aciny potrafi udziela chopcom objanie
po polsku.

I te surowe postanowienia nie wszdzie pomogy. Ksita
bowiem niemczyli si, mieszczastwo niemieckie wzbijao si w coraz

wiksz potg, a stosunki polityczne byy coraz gorsze dla nas,

tak, e trzeba byo z orem w rku broni si, eby z ca Polsk

nie stao si to, co si ju stao ze lzkiem. Nastay cikie czasy

i podziwia trzeba si, ywotno i powicenie polskiego spoe-

czestwa, które nie szczdzc adnych wysików, nietylko uporao

si z niemczyzn, ale zachowao naszej Polsce najbardziej so-

wiask cech ze wszystkich pastw pobratymczych.

UPADEK POLITYCZNY.

Polska, cho podzielona, moga bya znaczy co w polityce,

gdyby jej ksita byli midzy sob zgodni. Niezgody, swary,

wojny domowe dzielnicowych ksit sprawiy, e o adnej polityce,

zgoa myle nie mona byo. Osabienie politycznej siy caego

pastwa postpowao te coraz bardziej, a gdy który z ksit
mia kiku synów, gdy dla nich wyznacza nowe osobne dzielnice.
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Z powstaniem kadej takiej dzielnicy budzia si tylko obawa, e
i bdzie jeszcze wicej wojen domowych o granic, o gród jaki

i

drewniany, o jak wreszcie obraz. Temu mogo zapobiedz tylko

- spoeczestwo samo, porzucajc ksit lekkomylnych, mniej zdol-

; nych i mniej rozumnych, takich, którzy nie umieli si zdoby na

• nic wicej ponad to, eby bratu lub synowcowi zabra par wiosek,

a popierajc takiego, który sobie przypomni, e Polska ma do

spenienia doniose zadania polityczne. Gdyby si pojawi ksi
taki, choby najdzielniejszy i najrozumniejszy, nicby nie sprawi,

I skoroby go ssiedni krewniacy cigle opadali, pókiby nie mia
poparcia caego spoeczestwa. Póki ono przypatrywao si dosy
obojtnie walkom ksit midzy sob, póki ich samo do zgody

nie zmuszao, nie byo nadzieji lepszych czasów. Musiao wic
najpierw spoeczestwo samo dojrze politycznie, i swoj polityk

Piastom narzuci, popierajc tego z nich, który j przyjmie za swoj.

W r. 1240 dzielia si Polska na sze dzielnic, z tych pi
pod panowaniem Piastów, a jedna — Pomorze — pod osobn swoj
now dynasty. Po synach Krzywoustego pozostay trzy gazie
Piastowskiego rodu: potomstwo Wadysawa II., Mieszka Starego,

i Kazimierza Sprawiedliwego. lzk przez wymarcie linij bocznych,

skupiony by w rku jednego ksicia, Henryka Pobonego.

Dziedzictwo Mieszka Starego podzielone byo od 1239 roku po-

midzy dwóch jego prawnuków: panujcego w Poznaniu i Gnienie

Przemysawa i wadajcego w Kaliszu Bolesawa Pobonego.

W Sandomierskiem rzdzi wnuk Kazimierza Sprawiedliwego, Bo-

lesaw Wstydliwy, a na Kujawach, w czycy i na Mazowszu

modszy syn Sprawiedliwego, Konrad I. ,; mazowieckim" zwykle

zwany. Kraków by w mocy ksicia lzkiego. Piastowskich wic
ksistw byo r. 1240 pi: lzk, Kujawy, Sandomierskie, Kaliskie,

Poznaskie. (Krakowskie przechodzio od jednej gazi Piastów

do drugiej, jako Wielkie Ksistwo z prawem zwierzchnictwa).

Pi dziaów, to piciokrotne osabienie potgi dynastyi; a to byo
jeszcze stosunkowo dobrze, gdy w najbliszych omiu latach,

do r. 1248 miao przyby nowych dzielnic... dziewi; w r. 1248

byo ksicych dziaów czternacie.

Miny czasy wielkich wypraw wojennych zagranicznych,

bo rozdrobnione pastwo nie mogo si odway na wielkie

przedsiwzicia. Nie o podboje chodzi, nie o zabory cudzej ziemi;
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nie czyniono tego ani przedtem. Dawne wyprawy kijowskie nie

miay nigdy na celu podboju Rusi, lecz tylko wcignicie si

waregskich ksit w koo polityki Piastowskiej, a przedewszyst-

kiem zabezpieczenie wasnych granic od tej ciany. Chodzio o to,

eby Ru pomoga do wytworzenia wielkiej sowiaskiej potgi,

a przynajmniej, eby do tego nie przeszkadzaa. Wojny ruskie

byy tylko rodkiem, a cel by cakiem gdzieindziej. Celem byo
zajcie ziem zaodrzaskich, wyrwanie Pomorza i Poabia z pod

wpywu Niemiec, do czego trzeba byo wytworzy wielk poli-

tyczn potg, tak, któraby kadej chwili moga si zmierzy

z Niemcami. To ju przepado. Walki z Rusi zajy duo czasu

i si, a wynikiem ich bya: utrata Grodów Czerwieskich. Polska

w podziaach nie tylko nie zdoaa narzuci Rusi swej przewagi.

politycznej, ale nie moga si nawet zebra na odzyskanie utra-

conej wschodniej poowy ziemi Lachów. Bezradnie musiano ze-

zwoli na powstanie osobnej dynastyi na Pomorzu, która si staa

now zawad w polityce nad Batykiem, a te w kocu przestano

nawet myle o tej sprawie. Nawet od Prusaków broni si nie

umiano i wezwano do tego obcych. Tak tedy na wszystkie strony

istne wyrzeczenie si wszelkiej polityki zagranicznej. Dawny Pia-

stowski idea, eby pod polsk Koron zebra zachodni Sowia-
szczyzn, poczy Polsk z Poabiem i Pomorzem w jedno wielkie

pastwo, i Czechy wyrwa z niemieckiego zwizku, ten idea

Bolesawów, adnemu z tych dzielnicowych ksit, którzy rzdzili

okoo r. 1240, ani si nie przyni.

Byo niegdy Królestwo polskie wietne, wielkie, potne,
ale tylko dziki temu, e nastpowali po sobie dzielni monar-

chowie. Gdy tylko nastpi mniej zdolny, zaraz pastwo upadao,

a gdy nasta nieudolny, nastpi upadek taki, e ledwie si mona
byo wydwign z przepaci.. Bo pastwo byo wówczas potne
tylko przez królów, a nie przez spoeczestwo. Wielki monarcha

móg je zawsze podnie chwilowo, ale te tylko na czas niedugi,

póki starczyo jego samego. Tylko spoeczestwo samo moe za-

pewni pastwu trwae powodzenie.

c^c^c^c^c^c^c^c^c^c^c^c^c^c^c^€^



CZ III.

Pastwo przez spoeczestwo

wytworzone.
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ROZDZIA I.

NOWE PASTWA OCIENNE.

W poowie XIII. wieku wszystko do okoa Polski zmienio

si; powstao nowe królestwo ruskie; czesk koron uzna
papie, a Czechy stay si silnem i potnem pastwem;

ostatnie za w Europie pogaskie narody, tworzce szczep baty-

cki, czci ujarzmione, czci same dobrowolnie cirzecijastwo

przyjmuj; powstaje z pogan nowe litewskie królestwo. Nad Ba-
5 tykiem za tworzy si nowe pastwo niemieckie, wyzywajce do

walki wszystkich ssiadów. Caa pónocno-wschodnia Europa przy-

biera zupenie now posta.

r KRÓL RUSKI DANIEL.

Ru doznawszy ju dwóch najazdów tatarskich, w r. 1224

i 1241, przesza pod zwierzchnictwo pogan. Tatarzy nie usuwali

I nigdzie ksit rodzimych; owszem, zostawiali ich chtnie, jeeli

\ tylko uznali zwierzchnictwo hana. Oni sami bezporednio rzdami
si nie zajmowali; chodzio im tylko o haracz i radzi byli, e
ruscy ksita sami si zajmowali wybieraniem go z poród lu-

dnoci. Czem regularniej i cilej oddawa ksi danin haskim
wysannikom, t zw. baskakom, tem wiksze mia aski u hana.

Korzystali z tego ksita Suzdalscy i pod tatarsk opiek wybili

si wkrótce na naczelne stanowisko Wielkich ksit. Wielki ksi
otrzymywa od hana na znak uznania kaftan honorowy, t. zw. jarlyk,

po który posya zazwyczaj poselstwo z wielkimi darami. Musia te
zoy hod, który odbywa si przez ucaowanie haskiej stopy.

17
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Niekiedy han zwalnia) Wielkiego ksicia od obowizku stawienia

si w Hordzie, a ceremonia ioldu odbywa si wtakim razie w cie-

kawy sposób. Oto han przesya do Moskwy odcisk swej stopy, który

przewoono uroczycie w kosztownej zamknitej skrzynce. Ten

odcisk caowa Wielki ksi wobec tatarskich posów i dostawa

za to jaryk. Skrzynka za, jako najdroszy klejnot pastwa, zawie-

szona bya nad wielkoksicym tronem. Zwano ten odcisk ha-
skiej stopy: basma.

Haracz tatarski by tak wielki, e jeeli panujcy ksi chcia

oprócz tego mie jeszcze co dla wasnego uytku w skarbie, mu-
sia si dopuszcza zdzierstw. Pacio si t danin azyatyckim

sposobem od ogniska domowego, t. j. od kadego samodzielnego

gospodarstwa. Uciniony lud ruski wynalaz sposób umniejszenia

sobie ciaru tej daniny. onaci synowie nie zakadali wasnych
domów, ale pozostawali przy ognisku ojca. Bracia, a nieraz sy-

nowcowie, i siostrzecy, z onami swemi i rodzinami, yli razem,

przy jednem wspólnem ognisku domowem. Spadku po ojcu nie

dzielono, lecz pozostawiano umylnie niepodzielony, na wspólne

gospodarstwo, eby baskak tatarski nie móg zarzuci, e udaj
tylko rodow wspólnot, eby oszuka skarb haski. Ksita nie

sprzeciwiali si temu; woleli da hanowi mniej, a sami sobie wi-
cej pozostawi. I tak przez ten tatarski system skarbowy cofno
si ruskie gospodarstwo i cay stan cywilizacyjny Rusi Zaleskiej.

Przepad tam zupenie indywidualizm, jednostka gina w rodzie.

Cofnito si do pierwotniejszego gospodarstwa, a ze wspólnoty

rodowej powsta nastpnie t. zw. mir, polegajcy na tem, e
grunta pewnej wsi s wspóln wasnoci wszystkich ojców rodzin

z teje wsi; co kilka lat nastpuje nowy podzia, t. j. wyznacza

si, kto gdzie ma gospodarowa, ale osobistej wasnoci nigdy

nikt nie posiada. Jakkolwiek bowiem ksita moskiewscy wybili

si potem z pod mongolskiego jarzma, pozostawili jednak u siebie

dawny system podatkowy tatarski. „Mir" istnieje do dzi dnia

midzy ludem moskiewskim i dopiero za naszych czasów zaczy-

naj powstawa na t przestarza form gospodarstwa.

Kiedy potem Turcy podbili Sowiaszczyzn poudniow
i zaprowadzili azyatycki system podatków pomidzy Serbami

i Bugarami, nastpi i tam zwrot do wspólnoty rodowej, zwanej
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tam zadmg. Tak przez zwierzchnicze panowanie Azyatów cofna

si cywilizacya w znacznej czci Sowiaszczyzny.

Nieszczliwa Ru powraca w drugiej poowie Xin. wieku

do tego sposobu gospodarowania i do tej organizacyi spoecznej,

od której poczyna si iistoryczny rozwój narodów. W Polsce gi-

nca ju niemal cakiem wspólnota, zyskaa przez najazd tatarski

zwolenników na nowo, ale na Rusi cofno si do tej organiza-

cyi niemal cae spoeczestwo. Upadaa potem znowu wspólnota

w miar, jak cz ziemi ruskici przechodzia z pod panowania

tatarskiego pod litewskie i polskie; zagniedzia si za i utrzy-

maa najduej na Rusi Nowej, w Suzdalszczynie, która nietylko

najduej zostawaa pod tatarsk zwierzchnoci, ale te sama wiele

od mongolskich ludów przeja.

Sprawy czerwono -ruskie opucilimy na roku 1227, kiedyto

w Haliczu obj rzdy królewicz wgierski Andrzej, oeniony

z córk ksicia nowogrodzkiego, Mcisawa Udaego. Jak kade
panowanie na Rusi, tak te i to nie byo trwae. Do walki o Ha-

licz wystpi ssiedni ksi wodzimierski Daniel Romanowicz,

wojownik szczliwy, któremu udao si ju opanowa Podole,

dorzecze Piny, Drohobu i uck. Z Halicza dwa razy wypdzany,
zawadn wreszcie tym grodem po raz trzeci w roku 1239. Gdy
w trzy lata potem zagarn take Kijów, mia panowanie tak roz-

lege, jakiego ju dawno na Rusi nie widziano, od róde Dniepru

a po Karpaty. Po najedzie tatarskim podnieli przeciw niemu

bunt bojarowie, ale ostatecznie, po kilkoletniej walce z ksiciem

czernichowskim Rocisawem, musieli si bojarowie podda, a Da-

niel by od roku 1249 pewnym ju swego. Dokona nowego po-

dziau Rusi na dzielnice ksice pod swojem zwierzchnictwem.

Synom swym wyznaczy udziay za ycia, osadziwszy w Haliczu

Swarna, a Lwa (t. j. Leona) w Przemylu. Dla Lwa wystawi na-

stpnie dalej na wschodzie nowy gród, nazwany od jego imienia

Lwowem. Sam za osiad w Chemie, równie przez siebie zao-

onym.
Daniel musia jednak uznawa nad sob zwierzchnictwo ta-

tarskie i hanowi haracz opaca. Pragnc t zaleno zrzuci,

przemyliwa o wielkim sojuszu przeciw Tatarom. Dwa ssiednie

kraje byy w tem najbardziej interesowane, Polska i Wgry, które

same od Tatarów tyle ucierpiay i byy zagroone, e po Rusi
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przyj moe i na nie kolej tatarskiego jarzma. Zawiera wic Da-

niel sojusze z Piastami i Arpadami na Wgrzech. Pod wpywem
polskim pozostajc, nawiza stosunki ze stolic apostolsk. Po-

wstaa myl, czyby si nie udao uprosi papiea, eby ogosi
wypraw krzyow na Tatarów, majc ich wyprze z krain za-

dnieprskich znowu do Azyi, a zamawszy ich potg wojenn
uwolni Ru z jarzma i odwróci groce cigle Polsce i W-
grom niebezpieczestwo. Aeby papiea tem pewniej pozyska,

powodowany nadto nadziej pomocy zachodniej Europy, odstpi
Daniel schyzmy, uzna papiea gow Kocioa i zawar t. zw. uni,

t. j. poczenie z kocioem katolickim. Papie pozostawia na Rusi

nietknity obrzdek wschodni i jzyk cerkiewny sowiaski, staro-

bugarski, w naboestwie. Pozostawi te obyczaj wschodniej cer-

kwi, przyzwoli, e onaci mogli by przyjmowani do stanu du-

chownego. Daniel nie przechodzi tedy ze swymi biskupami i pod-

danymi na obrzdek rzymski, aciski, ale tylko czy podwadn
sobie cz Kocioa wschodniego z zachodnim pod zwierzchno-

ci papiesk. W jego ziemiach ustawaa schyzma, a katolicyzmo>xi

przybywa nowy obrzdek, mianowicie grecki (bo z Konstantyno-

pola pochodzi), z jzykiem kocielnym sowiaskim. Zawarszy

uni rozpocz w Rzymie starania o królewsk koron. Nie od-

mówiono mu jej i w r. 1254 by koronowany uroczycie w Dro-

hiczynie na króla Rusi przez legata papieskiego Opiza.

POTGA WGIER I CZECH.

Niegdy szafowali polscy królowie i ksita koron wgier-

sk. Zmieniy si zupenie czasy! Dynastya Arpadów panowaa
nietylko nad Madziarami, ale owadna ju caemi Wgrami i rz-

dzia niemi w spokoju. Od roku 1205 a do 1262 nie byo na

Wgrzech wojny domowej; potem zanosio si na rokosz przeciw

królowi Beli IV., ale papie doprowadzi do zgody i a do roku

1295 nie byo adnych walk o tron. Dynastya madziarska, panu-

jc na Wgrzech nad znaczn iloci Sowian, dy do rozszerze-

nia panowania na pónoc, na Ru Czerwon. Królewicz Koloman

obejmuje z Salome Leszkówn tron halicki w roku 1215; ginie

w roku 1241 z ran otrzymanych podczas tatarskiego najazdu, ale

dynastya nie zrzeka si ju tytuu halickiego królestwa i uywaa
go nawet wtenczas, kiedy papie Danielowi przyzna rusk koron.
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Dla Polski byo to grob na przyszo. Arpadowie panujcy

i na Wgrzeci i na Rusi Czerwonej byliby dla Piastów ssiadami

tak przemonymi, e atwo sta si mogli niedogodnymi. Interes

Polski wymaga, eby do tego poczenia nie dopuci, a wic
i raczej przeciw Arpadom, a popiera rodzimych ruskich ksit.
Bya jednak druga sprawa, która wymagaa wanie przyjani z W-
grami, a t bya: obawa tatarskich najazdów. Obawa ta wspóln
bya i Wgrom i Polsce, kazaa gotowa si do wspólnej obrony,

a wic wymagaa sojuszu. Sojusz midzy równymi zamienia si

w przyja. Ale Arpadowie potniejsi byli w tym czasie od Pia-

stów i to znacznie; a taki sojusz si nierównych wychodzi w kocu
nieraz na to, e sabszy wysuguje si silniejszemu. Pogorszyy

si wic niewtpliwie stosunki polskie na poudniu.

Jeszcze wiksze zmiany zaszy na zachodzie. Organizacya

pastwowa bya przedtem w Polsce pewniejsza i silniejsza, ni
w Czechach, zalanych krwi bratni w walkach o tron. Ale teraz

walki byy w Polsce, a w Czechach ad i porzdek. Organizacya

pastwowa czeska nietylko dorównaa ju naszej, ale j nawet
o wiele przewyszya.

Czechy zdoay si ju wydoby z zamtu, w który popady
byy w XII. wieku i byy jako pastwo potniejsze od wszystkich

polskich ksistw razem. Odrodzenie Czech zaczyna si w r. 1197,

kiedy rzdy obj Przemyl Otokar I., panujcy dugo, a do 1230

roku. Mdry i dzielny monarcha umia skorzysta z osabienia

Niemiec i nie spocz, a Czechy zamieni na niezalene królestwo

W r. 1204 uzyska potwierdzenie tytuu królewskiego od Stolicy

apostolskiej i odtd byy ju Czechy równe innym królestwom

w chrzecijastwie. W r. 1228 kaza koronowa ^Wego syna, Wa-
cawa, eby nie byo po jego mierci sporów o tron. Pierwszy

to w caej Sowiaszczynie wypadek takiego silnego utwierdzenia

tronu i tak wczesnego, a pewnego zapewnienia nastpstwa. Król

Wacaw wiód walk z niemieckim królem, Fryderykiem II. i dy
do tego, eby przyczy do Czech margrabstwo austryackie czyli

rakuskie, dawn ziemi sowiaskich Rakuszan. Udao si to rze-

czywicie jego synowi, Przemylowi Otokarowi II., króry panowa
od r. 1253 do 1278. W Austryi bya godno margrabska dzie-

dziczn w rodzie Babenbergów i po ich -to wyganiciu signli
Przemylidzi po cenn spucizn, która obejmowaa i Styry. Do
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tej Spucizny roci sobie jednak prawa i król wgierski, Bela IV.

Stano z razu w roku 1260 na tern, e Otokar wemie Austry,

a Bela Styry.

Darzyo si czeskim pobratymcom, a pastwo ich tak wzra-

stao w potg, e wedug wszelkich ludzkich oblicze zdawao
si, e ta dynastya Przemylidów, na której nigdy nie mona
byo polega w walce z Niemcami, stanie si teraz najpewniej-

szym puklerzem Sowiaszczyzny, a sam Przemyl Otokar II. bdzie
w historyi jakby drugim Bolesawem Wielkim. .

INFLANTY.

Samo królestwo niemieckie nie byo wówczas grone nikomu,

ale grozio wielkie niebezpieczestwo niemieckiego panowania

od tego Zakonu Krzyaków, sprowadzonego niebacznie nad Batyk

przez Konrada Mazowieckiego. Nastpcy jego przewinili wielce,

e dopomagali Krzyakom do zdobycia pruskiej ziemi. Nie po

chrzecijasku to byo, bo mieczem nawraca nie wolno. Krzyacy

powinni byli poprzesta na zbrojnem pogotowiu, eby odpiera

najazdy pogaskich Prusaków na chrzecijask Polsk. Do na-

jedania i zdobywania Prus nie mieli prawa ani Krzyacy, ani

piastowscy ksita: jedni i drudzy mieli tylko obowizek czyni

starania o nawrócenie tego ludu. Samo sprowadzenie Krzyaków
byo oznak niedostwa. Skoro za ci zdobywa poczli Prusy

dla siebie, prosta ju przezorno kazaa wstrzyma si od udziau

w tej sprawie, bo z tego musiao powsta nowe niemieckie pastwo
nad Batykiem! A granice tego paswa miay by zakrelone miao
i daleko, tak, e cae poudniowe i wschodnie wybrzee Batyckiego

morza miao przej pod niemieckie rzdy!

Najdawniejsze osadnictwo niemieckie na wschodniem wy-

brzeu Batyku poczo si dalej na pónocny wschód od Prus,

w kraju Inflantami zwanym, nad doln Dwin. Pierwszymi osa-

dnikami byli nie rycerze, lecz kupcy niemieccy. Kraina ta znan
bya duskim Wikingom i ruskim kupcom z Pskowa i z Wiel-

kiego Nowogrodu; tamci morzem, a ci z gbi ldu zjedali tu

juto w celach handlowych, juto po upy. W zachodniej Europie

nikt zreszt o istnieniu Inflant jeszcze nie wiedzia. Kraj zamie-

szkany by przez kilka plemion otewskich, ludu pokrewnego
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Prusakom i Litwinom. W poowie XII. wieku przybyli do Inflant

cakiem przypadkowo kupcy niemieccy. W r. 1159 pyn okrt

kupiecki z miasta Bremy do Wisby, handlowego miasta na wyspie

Gotlandyi; burza morska zapdzia okrt w nieznane tym kupcom

strony, na wybrzee inflanckie przy ujciu Dwiny. Bremeczycy

nawizali tu zaraz stosunki handlowe, popynli w gór Dwin,
zwiedzili troch kraju i przebywali tu ju stale, a e handel by
bardzo zyskowny, zaoyli wic najpierw stay nieduy kantor ku-

piecki, ma osad. Wystawili koció, a koo kocioa warowny

gród. W roku 1188 wystarali si o utworzenie tu biskupstwa misyj-

nego; ale nawracanie nie szo Niemcom. Drugi z kolei biskup

inflancki, sawny Albert, zaoy miasto Ryg w r. 1202, a w dwa
lata póniej zakon rycerski Kawalerów Mieczowych celem ,, nawra-

cania", t. j. tpienia otyszów. Kawalerowie doskonale to pojli,

ale te chcieli za to sami by panami kraju i nie podlega ani

kupcom, ani biskupowi. Rozpoczli zaraz spór z ryskim biskupem

który trwa cae wieki, urozmaicany kltwami i wojnami domowe-
mi. Panowanie swrozszerzali szybko, a przez to zdobywali coraz

wicej kraju dla bremeskiego handlu i niemieckiego osadnictwa

w ogóle. Std nastpnie zaczli zapuszcza swe zagony w stron

Pskowa i na Litw. Za sabi byli jednak do tej walki, bo Psków
by bogat potn rzeczpospolit, a na Litwie poczynaa wanie
tworzy si porzdna organizacya pastwowa.

W tych to czasach sprowadzi Konrad Mazowiecki Krzya-

ków, a polscy ksita pomagali im dzielnie, eby sobie zaoyli

w Prusiech pastwo, tak, [jak to Kawalerowie Mieczowi czynili

w Inflanciech. Krzyacy szerzyli swe podboje od dolnej Wisy
w stron Inflant, które przedzielaa od Prus litewska kraina mujdzi
zwana. Ze zdobycia wszystkich tych krain powstaoby znaczne

pastwo. Dwa rycerskie zakony niemieckie postanowiy zczy
si w tym celu w jeden i utworzy wspólne pastwo. Poniewa
Krzyacy byli starsi, bo pochodzili jeszcze z niemieckiej wyprawy
krzyowej do Ziemi w., a do tego liczniejsi i bogatsi, bo mieli

posiadoci ju w rónych stronach Europy, wic Kawalerowie

Mieczowi rozwizali swój zakon w r. 1237 i sami wszyscy dobro-

wolnie przystali do Krzyaków. W ten sposób posiedli Krzyacy
nad Batykiem drug ju krain: Inflanty. Wielki Mistrz Zakonu
przeniós si z Wenecyi do Prus, a inflanckim oddziaem Zakonu
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zarzdza! odtd w jego imieniu osobny mistrz ziemski, t z.

mistrz. O panowanie nad morzem Batyckiem walczya z Krzya-

kami Dania, ale okoo r. 1250 cofa si i dopiero w r. 1298 pró-

bowa podj t walk na nowo król duski Eryk VI.

Przeciwko Tatarom nie bronili Krzyacy ani Polski, ani Rusi.

Ale chcieli skorzysta z osabienia swych ssiadów, zgnbionych

pogask nawanic. W r. 1241, po drugim najedzie Mongoów
na Ru, (a pierwszym na Polsk), rzucili si od razu na Psków^

i zdobyli go. Ale w obronie staroruskiego gniazda stana Ru
Nowa. Ksi suzdalski Jarosaw wyprawi wojsko pod wodz
swego syna Aleksandra, wsawionego ju wojownika, który rok

przedtem odniós walne zwycistwo nad Szwedami nad rzek

New, od czego ma zaszczytny przydomek Newskiego. Aleksander

Newski stoczy z Krzyakami zwycizk bitw na lodach zamar-

znitego jeziora czudzkiego, przez co Psków wolno odzyska.

PRUSY.

Drugim z kolei wrogiem Krzyaków sta si ksi pomorski

witopek. Chodzi on razem z Piastowicami na pruskie ,;krucyaty"

pomaga Krzyakom, ale pierwszy ze wszystkich spostrzeg si

i pozna na krzyackiem nawracaniu. Przejrza szczliwie i prze-

strzega, e Krzyacy zwróc si przeciw Polsce, gdy z Polski

pomoc dokonaj podboju Prus. Ba si o swoje Pomorze i wola

zawczasu pozby si niemieckich ,;goci" ze swego ssiedztwa.

Wybuchno wielkie powstanie pruskie, prowadzone z ca za-

ciekoci. Bya chwila, e Zakon ju zwtpi o sobie, i myla
o porzuceniu tych krain, pomimo, e mia posiki z Niemiec i od

Piastów, a mianowicie od Przemysawa wielkopolskiego i Kazi-

mierza Kujawskiego. witopek pomorski poczy si w tej

wojnie z Prusakami. Ostatecznie jednak umierzono Prusaków,

a i witopek musia zawrze z Krzyakami pokój w roku 1253.

W najbliszej za potem wyprawie podbili oni ju cay kraj pruski,

pozyskawszy nowe posiki, tym razem a z Czech.

Jak niegodziwie Krzyacy z Prusakami postpowali, widzieli

to najlepiej sami biskupi, pruski i inflancki, którzy mieli sposobno
przyjrze si dokadnie temu ,; nawracaniu" i sami od Zakonu

rycerskiego cigych krzywd doznawali. Niemieccy rycerze tpili

Prusaków, jak dzik zwierzyn; samo duchowiestwo uwaao za
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rzecz potrzebn donie do Rzymu o tej gospodarce i przedstawi

papieowi ale i skargi nieszczliwego ludu. Przyjecha do Prus

legat papieski, Jakób, archidyakon lejdejski i wymusi grobami

przyrzeczenie Krzyaków, e si bd z Prusakami obchodzi po

udzku i rzdzi nimi wedug jakich praw. Wedug owoczesnej

zasady powinni byli Prusacy rzdzi si swojem wasnem pruskiem

prawem, ale lud ten, bardzo mao jeszcze rozwinity, posiada

ledwie prawo familijne; to nie mogo wystarczy do okrelenia wszy-

stkich stosunków prawnych w porz-dnej pastwowej organizacyi.

Wybrali wic sobie Prusacy prawo polskie, byle tylko Krzyacy

nie rzdzili nimi wedug tego, co sami za prawo uzna zechc.

I stan ciekawy bardzo ukad pomidzy Krzyakami a pokona-

nymi Prusakami, zawarty za porednictwem papieskiego posa dnia

7 lutego roku 1249 w grodzie Kiszpor (Christburg), ukad, w któ-

rym Prusacy zastrzegli sobie wasne prawo spadkowe, a poza tem,

e bd sdzeni w krzyackich sdach wedug polskiego prawa!

Krzyacy roli w potg przez to, e z poganami wojowali.

Ustaway wielkie wyprawy europejskie do Ziemi w., a zapa na-

rodów zwróci si ku popieraniu rycerskiego Zakonu, który z Pa-

lestyny wyszed i teraz nad Batykiem mia szerzy chrzecijastwo.

Ju w r. 1234 wzi w pruskiej wyprawie udzia margrabia bran-

deburski; wkrótce dalecy ksita nietylko z Niemiec, ale nawet

z innych narodów uwaali sobie za wielki zaszczyt, e mogli Krzy-

akom pomaga, i nieraz osobicie stawiali si w Prusiech. Wielkie

fundacye sypay si na nich z caej zachodniej Europy w imi zbo-

nego dziea obrony chrzecijastwa i nawracania pogan. A z Anglii

i Szkocyi przybywali tu rycerze, eby speni lub pobony. Nie

byo chyba w historyi wikszego zudzenia z jednej,' a oszustwa

z drugiej strony. Krzyacy bowiem wcale Prusaków nie nawra-

cali, ale podbijali ich kraj tylko po to, eby dla siebie zdoby
dostatki i panowanie. Modsi synowi'e niemieckich wielmoów, gdy
ojcowizna zbyt ju bya rozdrobniona, wstpowali do tego „za.-

konu", szukajc tu fortuny kosztem gnbionych i grabionych

Prusaków. Sta si te Zakon niewyczerpanem ródem zaopa-

trzenia dla niemieckiego rycerstwa pod paszczykiem walki o wiar
w., a pod protekcy caej Europy.

Król czeski Otokar II., pan pobony, chcia okaza czem
wdziczno sw Opatrznoci za aski, których doznawa, chcia
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dopeni jakiego wielkiego pobonego dziea. Có mogo by wi-
kszego, jak dokona nawrócenia pogaskiego ludu? Wybra si

wic w r. 1254 na Prusaków! O jednego wicej, który mieczem

clicia Panu jedna dusze. Wyprawa bya nader pomylna, dotara

zwycisko a do wscliodnich granic pruskiej ziemi i tam nad rzek

Lipca (Pregel), na pagórku w lesie zwanym po prusku Twangtse^

zaoy król czeski swoim kosztem dla Krzyaków warowny gród,

który oni nazwali na jego cze ,; królewsk gór", po niemiecku

Konigsberg (po polsku Królewiec), znaczne potem i bardzo bo-

gate miasto, o którem nieraz jeszcze rzecz bdzie.

Teraz Krzyacy mieli ju swe pastwo i Polska graniczya

od pónocy ju nie z Prusakami, ale z Niemcami, którzy panowali

i nad czstk polskiej ziemi. Polskim poddanym nada Wielki mistrz

ju w r. 1233 polskie ;; prawo wojskowe", tj. e mogli posiada

ziemi na tych samych prawach, jak ci, którzy mieli j pod pol-

skiem panowaniem z nada ksicych, a zatem obowizani byli

stawa na kade zawoanie Krzyaków na wojn. Z ludnego Ma-

zowsza, z jedynej polskiej krainy, w której ludnoci nie ubyo i ziemi

nie byo nazbyt, cigali Krzyacy osadnika do podbitych Prus,

w których zaprowadzili na wielkie rozmiary rolnicze gospodartwo.

Tu kady ,;azga" z Mazowsza móg zosta od razu ziemianinem

onierzem, równym starym rodowcom. Jest to pierwsza emigracya

polska. Witali j chtnie Krzyacy, bo jej potrzebowali i nie mo-

go by jeszcze wówczas mowy o adnym ucisku. Owszem lu-

dnoci polskiej powodzio si w Prusiech dobrze, tote cigle jej

przybywao. Osiadajcy na prawie ,;WOJskowem" nowi „rycerze"

cigali za sob innych, mniej ju szczliwych rolników, którym

szczali swe posiadoci w dzieraw na warunkach dawnego prawa

polskiego. Tych nazywano w krzyackich urzdach ,,gburami'

\

Nie brako te pod panowaniem krzyackiem niemieckich prawdzi-

wych ,ygebuerów" tj. wocian sprowadzonych z Niemiec, których

Polacy i tutaj nazywali po swojemu, „gomi". Ci siedzieli na swo-

jem niemieckiem prawie gminnego samorzdu. Tylko z Prusakami

byo coraz gorzej. Zdobywszy cay kraj, nie dotrzymano im kiszpor-

skiej umowy! W r. 1261 odebrano Prusakom korzystanie z prawa

polskiego, a zatem pozostawiono ich dowolnoci i samowoli krzy-

ackich urzdników.
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KRÓL LITEWSKI MENDOG.

Ujarzmiwszy Prusaków, rzuci si Zakon krzyacki na mujd
i Litw.

Litwini nale do szczepu batyckiego i s pobratymcami Pru-

saków. Mieszkaj dalej na wschód od Prus, w gb ldu, nad- rze-

kami dolnym Niemnem i gównym jego dopywem, Wili. Na pó-

noc od nicli, nad Batykiem, w dalszym cigu pruskiego osadni-

ctwa nad morzem, zamieszkali mujdzini, blisi pochodzeniem Li-

twie ni Prusom, a historycznie zwizani potem z Litw jak naj-

cilej. Od wschodu i poudnia graniczyo litewskie osadnictwo

z waregskiemi ksistwami Rusi, a obrona przed ich zaborczoci

wywoaa tam pierwsz organizacy polityczn. Pierwotnie i na

Litwie nie byo adnego pastwa; kada okolica wioda oddzielne

ycie, majc tylko drobnych ksit nad sob. Do obrony przed

Rusi trzeba si byo skupi pod wodz jednego naczelnika, a ten

wybrany z poród drobnych dynastów, stawa si z czasem dzie-

dzicznym wadc. W ten sposób powstali wielcy ksita, których

okoo r. 1200 byo na Litwie piciu a na mujdzi dwóch. Byo
to ju postpem i wzmocnio to walk z Rusi; walka ta zamie-

nia si niebawem z obronnej na zaczepn. Szczcio si Litwi-

nom i zaczli kosztem Rusi sami rozszerza swe panowanie. Okoo
roku 1200 zdobyli Grodno nad rednim Niemnem. W roku 1209

najechali po raz pierwszy Woy, krain daleko na poudniu od

ich wasnych siedzib, w poudniowem dorzeczu Prypeci, pomi-
dzy Kijowszczyzn a Lubelskiem. Bya to tylko upieska wypra-

wa, jakby na prób. Wnet jednak zaczli systematyczny podbój

od Czarnej Rusi, oddzielajcej Litw od Woynia, pomidzy Niem-

nem a Prypeci. Zachodni jej cz zagarnli w r. 1219, a wscho-

dni w r. 1224. Ta ostatnia wyprawa odbya si pod wodz
Mendoga.

Mendog by jednym z Wielkich ksit na Litwie ju w roku

1219. Oprócz niego byo jeszcze czterech innych: ywinbud, bracia

Dowiat i Wilikail i brat Mendoga Dowsprunk na Litwie, a dwóch
na mujdzi : Erdywi i Wikint. Mendog rzdzi poudniow czci
waciwej Litwy. Wzmocniwszy swe siy podbojem Czarnej Rusi,

j si zwraca przeciw litewskim innym wadcom, dc do po-

czenia caego kraju pod swem panowaniem. W cigu lat dzie-
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siciii, pomidzy r. 1226 a 1236, shodowa te ca Litw. Stara

si usuwa rywalów, nadajc im w zamian zdobycze na Rusi, do
czego sam chtnie pomaga. W r. 1239 opanowali te ksita li-

tewscy cliwilowo Smolesk, nader wany gród ruski nad górn) m
Dnieprem, a okoo r. 1242 Poock nad Dwin. Std niedaleko do

Inflant. Bya tam ju raz litewska wyprawa w r. 1219. W r. 1236

zada Mendog cik klsk Kawalerom Mieczowym, ale nie zmie-

nio to stosunku si politycznych, gdy tymczasem osiad ju w Pru-

siech Zakon krzyacki, do którego te Kawalerowie przystpili za-

raz po tej klsce. mujd oddzielaa Prusy od Inflant; odtd te
Krzyacy uwaali zajcie mujdzi za gówne swe zadanie, eby
zapanowa nad krain, która klinem wchodzia pomidzy ich po-

siadoci nad Batykiem. Podczas wielkiej wojny z Prusakami po

r. 1241 wyprawi si te Mendog na pomoc pobratymcom z wiel-

kiem wojskiem, ale wyprawa speza na niczem. Lepiej mu si

wiodo z dalszem czeniem litewskiej ziemi w swem rku. Nie

obeszo si jednak bez zatargów. Trzech osadzonych na Poocku
ksit. Wyki nta, Towtiwia i Erdywia, pochodzcych z poudniowo-

zachodniej mujdzi, wypdzi Mendog w r. 1248; ci zbiegli na-

tenczas do Daniela Romanowicza, Wielkiego ksicia Rusi. Daniel

baczy pilnie na podboje Mendoga, zbliajce si coraz bardziej do

granic jego pastwa. W miar, jak Mendog posuwa si na poudnie,

posuwa si te Daniel coraz dalej ku pónocy, zakadajc waro-

wne grody tu u granic Mendogowych zaborów. Dwa rozszerza-

jce si coraz bardziej pastwa spotykay si ju na Czarnej

Rusi. Na granicy ruskiego panowania stan Chem, ulubione

miejsce pobytu Daniela, który pragn std posun si dalej

na pónoc, ku Drohiczynowi. Mendog i Daniel stali si rywalami.

Daniel zawiera wanie uni z Rzymem, a papie mianowa
legatem swym na Rusi arcybiskupa ryskiego z Inflant. Przez to

Ru zbliya si politycznie do Inflant, a Daniel znalaz tam goto-

wych sprzymierzeców przeciw Mendogowi, tak w arcybiskupstwie

ryskiem, jakote w Zakonie krzyackim. Do tego przymierza przy-

stpia te poudniowo -zachodnia mujd, skd pochodzili owi

wygnani ksita. Pozyskano te Jadwingów, najdzikszy ze wszyst-

kich ludów batyckiego szczepu, zamieszkay pomidzy Prusami,

Mazowszem, Czarn Rusi a Litw, a prowadzcy koczownicze

ycie i nie znoszcy adnej organizacyi pastwowej. Umówiono
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si O wojn. Daniel ruszy z poudnia, od swego Chema na

Czarn Ru, a równoczenie wyprawi si na Litw krzyacki land-

mistrz z Inflant, Andrzej. Podczas tej wojny przyj w Rydze chrzest

jeden z wygnanych przez Mendoga ksit, Towtywi. Zakon i Daniel

wysunli Towtywia, jako chrzecijaskiego kandydata do panowania

nad Litw, przeciw poganinowi Mendogowi. Natenczas Mendog,

eby odwróci od siebie nieprzyjai Zakonu, sam si te owiad-

czy z chci przyjcia chrzecijastwa i rzeczywicie ochrzci si

w zimie z r. 1250 na 1251. Od razu zmienia si pooenie polity-

czne, tem bardziej, e Mendog przyrzeka Zakonowi znaczne daro-

wizny i fundacye. Krzyacy nietylko Daniela opuszczaj, ale nawet

zawieraj przeciw niemu sojusz z Mendogiem. Jedzie do papiea

wspólne poselstwo od Mendoga, arcybiskupa ryskiego i krzya-

ckiego landmistrza. Papie w lipcu 1251 uznaje Mendoga chrze-

cijaskim królem Litwy. Mendogowi sprzyja szczcie; Wykint

poleg, Towtywi ucieka do Daniela, a Daniel sam sobie pozosta-

wiony, przerywa wojn. W pierwszej poowie lipca 1253 odbya
si koronacya Mendoga, a w rok potem koronowa si take Da-

niel. Jeszcze w r. 1254 wybuchna na nowo wojna pomidzy nimi^

ale tylko na krótko. Obaj nowi królowie zawarli przymierze i po-

godzili si. Syn Daniela, Roman, otrzyma wtenczas zachodni cz
Czarnej Rusi jako lenno litewskie, Mendog za czyni zabory

gdzie na Rusi, bo w. r. 1255 zatwierdza mu papie Aleksander

IV- ty zdobycze poczynione na Rusi. Mendog pragn utrwali

swoje królestwo i zwróci si do papiea z prob o pozwolenie

na koronacy jednego ze swych synów. Pozwolenie otrzyma, ale

niezadugo tak si zupenie zmieniy stosunki, e nietylko ta koro-

nacya druga nie dosza do skutku, ale nawet chrzecijastwo na

nowo ustpio miejsca pogastwu.

BISKUPSTWO UKOWSKIE I LITEWSKIE.

Nawrócenie pogaskiego szczepu batyckiego : Prusaków^

Jadwingów, Litwinów, mujdzinów, tudzie poczenie z rzym-

skim Kocioem schyzmatyckiej Rusi byo obowizkiem i history-

cznem powoaniem Polski. Nie brako te takich, którzy o tem

pamitali. Nawrócenie Daniela dokonao si niewtpliwie pod
wpywem polskim. Ru graniczya z dyecezy krakowsk, a zatem

krakowscy biskupi winni byli przedewszystkiem pilnowa tego
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flidziea. Ale ci ledwie mogli podoa wasnej dyecezyi, która d^I
olbrzymia; naleaa do najwikszych w calem chrzecijastwie,

a wci jej jeszcze przybywao. Lachowie bowiem i Mazurzy roz-

cigali coraz dalej swe osadnictwo ku wschodowi, na niezamie-|

szkae i puste jeszcze ziemie pomidzy Jawie a Rusi. Zwa-
szcza Mazur odznacza si od wieków ruchliwoci, przedsibior-

czoci i wielk zdatnoci do osadnictwa. Ju za chrzecijaskich

czasów zajli krain z prawej strony Wisy pomidzy jej dopy-

wami Bugiem a Wieprzem i tu wystawili gród uków. Na pó-

noc ukowa bya ju ziemia Jadwingów. Osadnictwo Mazurów

posuno si dalej na poudnie w gór Wieprza i zaoyli tu Kra-

snostaw. Nowe to osadnictwo dokonao si siami samego spoe-

czestwa, nie popierane przez ksit, a gdy wadza ksica osa-

ba, pozostawione byo do reszty losowi. Zdobycze Daniela byy
bardzo niebezpieczne dla tego osadnictwa, bo cigny si w sam

raz równolegym do niego pasem, tu obok od wschodu. Chem
by zaoony naprzeciw Krasnostawu, ledwie o pi mil od pol-

skiej osady i grodu, a w dalszym cigu okry Daniel mazurskie

osadnictwo ukowskie i zaoy swój gród w Drohiczynie, om
mil na pónoc od ukowa. Nie byo wówczas najmniejszego nie-

bezpieczestwa, eby tu za polskiem osadnictwem wtargno ru-

skie i wyrugowao Mazurów. Daniel sam musia sprowadza osa-

dników i sprowadza nietylko ssiednich Lachów, ale te dalekich

Niemców ze Slzka, zwabiajc ich jak najlepszymi warunkami.

Niebezpieczestwo byo jednak polityczne, eby te kresy nie byy
oderwane od Polski i nie dostay si pod ruskie panowanie.

Rozszerzajce si coraz bardziej granice dyecezyi przyspa-

rzay trudów i zachodów biskupom krakowskim na wasnej, pol-

skiej ziemi. Organizacya kocielna nie prdko dosza z Krakowa

do pónocnych kresów dyecezyi. Dopiero z kocem XII. wieku,

za Mieszka Starego, zdy biskup Oetko pozakada archidyako-

naty w Radomiu i w Lublinie. Stosunki kocielne byy tam w po-

owie XIII. w. opakane. Cho mino ju sto lat od zaoenia

archidyakonatu w Radomiu, (do którego nalea uków), skary

si biskup Prandota papieowi Innocentemu IV. w r. 1254, e tam

ludzie ledwie z imienia mog by chrzecijanami, chrzest przyj-

muj w dorosym wieku, a czsto i bez niego umieraj. Rzadko

kiedy zajecha tam jaki ksidz zaledwo na misye, a parafij nie byo.
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Wszak jeszcze w r. 1327 na przestrzeni dwunastu mil, od Siecie-

chowa a po uków, istniay na prawym brzegu Wisy wszyst-

kiego razem trzy parafie, a plebanie tak byli ubodzy, e nie mieli

czem opaci witopietrza. Zbytnia rozlego dyecezyi sprawiaa;

e biskupowi zawsze nie dostawao duchowiestwa. Wobec tego

czy byo sta biskupów krakowskich na misye na Rusi?

Widzia to jasno biskup Mateusz jeszcze za czasów Bole-

sawa Krzywoustego, kiedy si stara o misyonarzy z Zachodu,

niestety napróno. Pisa on w tej sprawie do sawnego w caej

Europie Cystersa francuskiego. Bernarda z Klerwo (Clairvaux),

który przygotowywa drug krucyat do Palestyny. Krzywousty,

zajwszy ziemie nadodrzaskie, zaoy tam nowe biskupstwo

w Lubuszu, powierzajc tej katedrze take opiek nad m.isy wscho-

dni, tote biskup Wawrzyniec, yjcy wanie przed pierwszym

najazdem tatarskim, zapragn rozpocz dziaanie misyjne na Rusi.

Uda si o pomoc w tej mierze do Henryka Brodatego i ksi
ten nada mu pomidzy 1234 a 1238 rokiem znaczne posiadoci

w dzielnicy sandomierskiej, midzy innemi Opatów z okolic, tu
nad Wis. W Opatowie by klasztor Cystersów, a opata miano-

wa mia odtd biskup lubuski. Pierwszy taki opat. Bernard imie-

niem, by tedy pierwszym biskupem misyjnym Rusi, t j. biskupem

katolików na Rusi zamieszkaych, a zarazem kierownikiem urzdza-

nych tam misyj. Zajy si tem dwa nowo w Polsce zaprowa-

dzone zakony Dominikanów i Franciszkanów, które nie poprze-

stajc na samej Rusi, wcigny i Litw w zakres swego apo-

stolstwa.

Koron tego dziea miao by utworzenie nowej dyecezyi

na polsko-ruskiej granicy, tu pod bokiem Jawiey. Papie Inno-

centy IV., odpowiadajc na ale krakowskiego biskupa Prandoty,

poleca zaoy w ukowie nowe biskupstwo. Mia tego dokona
legat papieski, który jecha tamtdy do Drohiczyna na koronacy
Daniela. Na biskupa upatrzony by mnich Franciszkanin.

Równoczenie toczya si te sprawa kocielnej organizacyi

Litwy z powodu nawrócenia i koronacyi Mendoga. Arcybiskup

ryski chcia mie Litw przyczon do swej metropolii, ale jedno-

czenie wystpi z temi samemi pretensyami arcybiskup gnienie-
ski Peka. Widocznie tedy bya ju na Litwie czynn jaka misya

polska, bo inaczej nie mógby roci adnych praw do Litwy zwie-



272 TEMPLARYUSZE.

rzchnik polskiego Kocioa. Peka zamianowa nawet od siebie

biskupa, a mianowicie Dominikanina, Wita. Dwie wielkie misye

wsciodnie miay tedy by podzielone midzy dwa zakony. u-
kowskim biskupem dla Rusi mia zosta Franciszkanin, a Domi-
nikanin litewskim. Arcybiskup ryski i Krzyacy przeszkadzali tym
planom. Skoczyo si na tem, e biskupem litewskim zosta

kapan krzyacki, Krystyn, ale Litwy nie przyczono do adnej
metropolii; nowy biskup mia podlega bezporednio samemu
papieowi. Mendog darowa biskupstwu trzy wielkie gromady
dóbr i osad na mujdzi, w ssiedztwie krainy darowanej Za-

konowi.

Nie yczyli sobie te Krzyacy nowego biskupa w ukowie.
Stosunki Zakonu niemieckiego z piastowskiemi dworami ju si

zamciy; znikno zaufanie do tych goci nad Batykiem. W oto-

czeniu Bolesawa Wstydliwego, prawdopodobnie na dworze bi-

skupa Prandoty, powstaa myl, eby powoa przeciw Jadwin-
]

gom Zakon rycerski ; ale niechcc ju Krzyaków, sprowadzono
]

francuskich Templaryuszów i im, a nie Krzyakom, nada Bolesaw

'

Wstydliwy uków na wasno. Niechtni te za to Krzyacy ca-

I

ej sprawie, przeszkadzali zaatwieniu jej w Rzymie. Prosili o za-
j

oenie biskupstwa i ksi Bolesaw i mistrz Templaryuszów, mieli -

gotowego kandydata w osobie Franciszkanina czeskiego, imie-

niem Bernarda, ale napróno.

Krzyacy uwaali, e im si naley monopol na pogan; póki

nie ochrzczeni, nie wolno nikomo z nimi walczy, a gdy si

ochrzcz, musz od nich przyj organizacy kocieln. Obstawali

przy tem upornie, tem bardziej, e w Polsce ju si na nich po-

znano i odwraca si od nich poczto. Sprawa Templaryuszów

w ukowie nie jest tego jedynym dowodem. W tych wanie
czasach, przed owemi dwiema koronacyami, mieli jakie zamiary

wzgldem pogan, Prusaków, czy te raczej moe Jadwingów,

ksita krakowski i czycki, Bolesaw Wstydliwy i jego synowiec

Kazimierz. Przewidujc, e gdyby zajli na poganach jak kra-

in, zgosz si zaraz po ni Krzyacy, postarali si z góry u pa-

piea Innocentego IV. o nadanie spodziewanych zdobyczy sobie.

Otó Krzyacy zaraz przeciwko temu apelowali ! Pomimo to otrzy-

ma Kazimierz czycki w Rzymie nadanie nienawróconego jeszcze

i pustego zreszt Polesia i ziemi goldzkiej, krain dalekich od
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Krzyaków, wchodzcych raczej w zakres pohtyki króla Daniela,

któreby do ukowskiej naleay dyecezyi. Nie mia te Kazimierz

wcale zamiaru wyprawia si tam. Stara si o to wida jeszcze

•sprzed uni rusk, a teraz w zmienionych warunkach nie miao
to adnego znaczenia. Pomimo to nie spoczli Krzyacy, a si

ksi zrzek w r. 1255 na ich rzecz tych swoich ,;praw"; do

tego stopnia baczyli, eby nikt nawet pozornych praw do pogan

nie mia! Postarali si te o to, eby do owego dokumentu z wy-

rok Kazimierza czyckiego przywiesili swe pieczcie wszyscy

: interesowani w sprawie biskupstwa ukowskiego : i mistrz Tem-
plaryuszów i kustosz Franciszkanów w Polsce i biskup lubuski

!

Kto tylko myla o misyach wschodnich, stawa si nieprzyjacie-

lem Krzyaków, bo im psu interes ! Coraz jawniej si okazywao,

e im o wieckie cele chodzi, a nie o spraw duchown. Nie

kocielne to pastwo powstawao nad Batykiem, ale niemieckie,

wrogie imieniowi polskiemu

!

BOLESAW ROGATKA.

Niebezpieczestwo od niemczyzny zwikszyo si wanie

J37
tym czasie, gdy ksi lignicki, osawiony rycerz rabu, Bole-

aw Rogatka, sprzeda ziemi lubusk margrabiom brandeburskim,

pkoo roku 1250 -go. Potna marchia niemiecka rozszerzya si

W ten sposób na polsk ziemi ! Margrabiowie brandeburscy od-

znaczali si od czasów Albrechta Niedwiedzia szczególn zacie-

faoci w tpieniu sowian. Stanwszy na polskiej ziemi zaczli

zaraz szereg walk z ksitami wielkopolskimi i pomorskimi

i w przecigu jednego pokolenia wydarli Polsce ca krain nad

doln Wart i Noteci, któr wr. 1272 zorganizowawszy w tak

2W. Now Marchi na stae ju do Niemiec wcielili. A byli najle-

pszymi Krzyaków przyjaciómi i brali nas nieraz we dwa ognie!

W sam raz przypada na te czasy najwikszy upadek polity-

czny Piastów, a przez to i caego pastwa polskiego. Po mierci

ienryka Pobonego na lignickich polach, nastpi po nim na

Wielkiem ksistwie krakowskiem najstarszy jego, syn Bolesaw

ysy, ów osawiony Rogatka z rogat dusz, ze wszystkich Pia-

stów najwyrodniejszy. ycie jego jest jednem pasmem naduy
i lekkomylnoci bez koca. Godno ksica suya mu tylko

18
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do tego, eby wycisn z poddanych pienidze w jakikolwiek

sposób, choby najbezecniejszy i przetrwoni je równie bezecnie

i bezmyhiie. Trzech modszych jego braci zmaro od trucizny

;

ich zabójcy stanowili najmilsze towarzystwo tego ksicia! Walcz\

na wszystkie strony, ale bez jakiegokolwiek celu politycznego,

eby tylko bra up i mie z czego znów przez kilka miesicy

y hucznie ze swymi niemieckimi towarzyszami. ona, pomorska

ksiniczka, ucieka od niego. Hulaka bez opamitania, zastawia,

gdy nie byo sposobnoci do upiey. W kocu nie mia ju co

zastawia; natenczas pocz porywa ludzi, eby na ich stryjcach

wymusza okup, zupenie na wzór niemieckich rabusi. Tak zrobi

biskupowi wrocawskiemu Tomaszowi, którego porwa z noclegu

wraz z dwoma kanonikami, nakadajc na nich okup po tysic

grzywien. Kasztelanowi kronieskiemu, na granicy dolnego lzka,

porwa syna. Do Wielkopolski nie pozwolono mu w kocu ani

si pokaza, a kronieskie rycerstwo przeposzyo jego otrzyków.

Popad w kocu Rogatka w ndz; towarzysze, nie wszc ju
grosza, opucili go. Mia. ju tylko jednego konia, a i ten bywa!

w zastawie. Widywano go wdrujcego pieszo od grodu do grodu,

od osady do osady i kacego si ywi i dostarcza sobie koni

i odziey. Ksi! Na strzpy posza przez niego godno mo-

narsza. Pochodzenie z ksicego rodu byo dla niego i kilku jemu

podobnych niczem innem, jak tylko rodkiem utrzymania si bez

pracy. Tote w ksistwach takiego Rogatki waciwie nie byo .

cakiem wadzy ksicej ; ale spoeczestwo byo ju na tyle doj-

rzae, e si umiao obej bez tego. O ksicia nikt si nie tro-

szczy, a wszystko i tak szo swym naturalnym trybem.

W Krakowie nie dugo popasa ksi Rogatka, wypdzon\'

przez Konrada Mazowieckiego, który nie zapomina przynajmniej

o powadze ksicej godnoci. Sawnym jednak by gwatowni

-

kiem. Zabija wasnych dostojników, jak np. wojewod swego

Krystyna i kanclerza ksidza Czapl, nad którego ciaem jeszc/c

po mierci si pastwi. Wygnao go z Krakowa monowadztwo
pod przewodem biskupa Prandoty i Klemensa, dziedzica Ruszcz\

.

Ofiarowali tron krakowski, którym przywykli ju szafowa swo-

bodnie, synowi Leszka Biaego, Bolesawowi Wstydliwemu, któr)'

doszed ju tymczasem lat siedmnastu.
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BOLESAW WSTYDLIWY, 1243-1279 r.

Panowa na Wielkiem ksistwie Krakowskiem 36 lat, nie za-

znaczywszy swego panowania adn myl polityczn, adnym
programem na przyszo. Tem przynajmniej celowa, e nie urz-

dza niepotrzebnych wojen domowych, nie wszczyna zwad z in-

nymi Piastami o lada gródek, jak to czynili inni.

Na jego czasy wypada osawiona dziesicioletnia wojna

o d, gród nad Wart, w której bra udzia cay szereg ksit:
Syn Konrada Mazowieckiego, (który umar w r. 1247) Kazimierz,

ks. kujawski i czycki, zwany przez wspóczesnych ,; drapiec cu-

dzej wasnoci" i walczcy po przeciwnej stronie modszy jego

brat, Ziemowit, ks. czerski ; z linii lzkiej oczywicie Rogatka,

tudzie jego bracia: Henryk wrocawski i Konrad gogowski, który,

mianowany ju nastpc biskupa Passawskiego w Niemczech,

sprzykrzy sobie jednak zawód duchowny; z wielkopolskiej wre-

szcie linii stanli do tego niezaszczytnego boju synowie Wady-
sawa Odonicza Plwacza: Przemysaw I. poznaski i gnienieski

z bratem Bolesawem Pobonym, ks. kaliskim. Walczcy szukali

pomocy za granic i wcignli do tej wojenki margrabiegoj my-

sznieskiego i arcybiskupa magdeburskiego. Wzajemne pustosze-

nie grodów, wizienia i okupy byy jedyn korzyci caej zawie-

ruchy. Susznie powiedziano, e w tych czasach „jedna poowa
Piastów bya w wizach u drugiej''. Ci, którzy posiadali ziemi

z nada ksicych, musieli bra udzia w tych wzajemnych bez-

mylnych napadach, obowizani stawia si zbrój no na kade we-

zwanie ksicia, pod którego wypado im nalee w mnocych
si cigle dziaach piastowskich. Nieszczególna to bya szkoa po-

lityczna dla rycerstwa, dla tej wanie warstwy, która coraz wi-
cej nabieraa znaczenia w spoeczestwie. Demoralizowali si i scho-

dzili do rzdu zbirów ksicych, walczcych z sob chyba tylko

dla upu. Na cze ich i chwa powiedzie trzeba, e im wkrótce

obmierzo suy za ksicych pachoków, rzucajcych si na ka-

dego, na kogo pan kae. Czasem sami ksit przepdzali, a cz-

sto odmawiali posuszestwa, nie widzc adnego celu w cigych
wzajemnych najazdach. Zaczynano te tskni za pokojem w kraju,

a wród duchowiestwa i wiatlejszego monowadztwa poczo
si objawia pragnienie jakiej przewodniej myli politycznej, któ-
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raby ca Polsk jednym natchna ducieni i wyrwaa j z toni

ksicego bezrzdu.

Znaczenie ducliowiestwa wzmagao si coraz bardziej, a wiel-

kiego blasku dodaa mu kanonizacya w. Stanisawa, dokonana
szczliwie po wielu trudach w r. 1254. Zjechali prawie wszyscy

Piastowie, lzkich nie wyczajc, na uroczysto ,; podniesienia

koci" patrona na otarz w katedrze na Wawelu. Na chwil przy-

najmniej spocz bratobójczy or. Zjechali te wszyscy biskupi,

a wród nich take dwaj nominaci, t. j. kandydaci do infuy ju
wyznaczeni, litewski i ukowski, ruskim zwany.

Tak zbiegiem okolicznoci schodz si daty trzech wanych
wydarze: w r. 1253 koronacya Mendoga, a w r. 1254 kanoni-

zacya w. Stanisawa i koronacya Daniela. Ze wszystkich wspó-
czesnych zdarze te tylko warto moraln posiaday i dla histor\i

co znaczyy, nad których ziszczeniem pracowa Koció i które

byy oznak i skutkami jego stara i wpywu.
Daniel ruski przyj uni, liczc na krucyat przeciw Tata-

rom. Sam wnet walk z nimi rozpocz. Mendog posa mu po-

siki, ale podczas wojny powstay nieporozumienia pomidzy kró-

lami Rusi i Litwy. W r. 1258 Tatarzy wyprawili si na Litw
pod wodz Burondaja, a Daniel odda swoje wojsko pod rozkazy

poganina przeciw Litwie. Mendogowi poszczcio si jednak;

odebra synowi Daniela, Romanowi, lenno litewskie, a z Tatarami

upora si w bitwie pod Mogiln. Teraz Burondaj zabra si do

Rusi .Nieszczliwy Daniel uciek z kraju. Wódz tatarski kaza

jego synom i braciom zburzy gówne grody : Wodzimierz, uck,
Krzemieniec i Lwów. Potem kaza im ruskie wojsko poczy
z tatarskiem i razem z nimi dokona drugiego strasznego najazdu

na Polsk w r. 1259. Wiedli Tatarów synowie Daniela: Lew i Wa-
sylko. Ofiar tego najazdu pada Maopolska. W Sandomierzu wy-

cito w pie ca ludno, a odbudowany co dopiero Kraków,

zniszczyli na nowo. Ludno uprowadzili w jassyr i znowu kraj

by pustyni, pokryt trupami i zgliszczami.

Od mongolskiego najazdu mona si byo obroni podda-

niem si, haraczem, i oddaniem rycerstwa pod rozkazy tatarskie.

Jak Rusini okupili si pokor, mogli byli tak samo ocali si Po-

lacy. Jak Rusini poczyli si z Tatarstwem i powiedli je na Pol-

sk, podobnie mogo byo polskie rycerstwo powie ich dalej
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na Czechy. Ale byo w polakiem spoeczestwie na tyle iartu.

moralnoci i prawdziwej cywilizacyi, e woleli by mczennikami,

ni zdrajcami. Susznie te papiee kazali pielgrzymowa do miejsc

uwiconych rozlewem krwi polskiej w obronie wiary podczas ta-

tarskich najazdów. Spoeczestwo polskie spenio swój obowi-

zek. aden Polak nie zdradzi Krzya. Midzy Piastami byli ni-

kczemni; ale tak nikczemny nie by ani jeden, eby swój miecz

odda na tatarsk sub.

UPADEK KRÓLESTWA LITEWSKIEGO.

Krzyacy mieli w r. 1258 i 1259 doskona sposobno do

walki z pogastwem. Przypomina im ten obowizek papie Ale-

ksander IV., ale ani jeden Krzyak nie ruszy przeciw Tatarom.

Tylko Prusaków niby nawracali, t. j. urzdzali wród nich istne

rzezie. Prusacy zaczli gromadnie ucieka i tem bardziej rzucali

si teraz na ssiednie ziemie. Pod Sandomierzem by ich cay hu-

fiec po stronie tatarskiej. Poruszyli te Prusacy na nowo Jadwin-

gów i pogaskie stronnictwo.

Cz mujdzi, podarowana Zakonowi przez Mendoga, nie

chciaa si podda krzyackiemu panowaniu, ani te przyj chrze-

cijastwa. Ju w r. 1254 rozpocza si tam walka i trwaa do

r. 1257; po dwuletnim za rozejmie wybuchna na nowo w roku

1259 -tym. Ze mujdzinami poczyy si ssiednie ludy Kurów
i Semigallów. Po pewnym czasie stan na czele walczcych przeciw

Krzyakom Trojnat, syn Erdywia, ksi pónocno wschodniej

mujdzi. Mendog dotrzymywa przymierza z Zakonem, chocia

sprowadza tem na siebie' niebezpieczestwo, bo w calem pa-
stwie powstao przeciw niemu potne stronnictwo pogaskie,

z ksiciem holszaskim, Dowmontem, na czele. Gdy Krzyacy po-

nieli waln klsk nad jeziorem Durben, stronnictwo przeciwne

Mendogowi zyskao stanowcz przewag. Mendog sam musia
teraz zmieni polityk i zwiza si z Trojnatem. Zwróci si
przeciw Zakonowi. Sami Krzyacy znaleli si w cikich opaach,

ale ocalia ich znowu pomoc z Polski, dostarczona przez Bole-

sawa Wstydliwego i Ziemowita czerskiego. Litwini napadli za to

na Mazowsze i pojmawszy ksicia Ziemowita, zabili w r. 1262.

Mazowsze byoby ulego zupenemu spustoszeniu, gdyby nie po-
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moc Bolesawa Pobonego z Wielkopolski. Tak dobrze wychodzia
Polska na opiekowaniu si Krzyakami

!

Sam za Mendog zawar przymierze z Wielkim Nowogro-
dem i uoy wypraw na Kies, stolic landmistrza inflanckiego.

Wyprawa nie powioda si, bo Nowogrodzianie nie dopisali;

Mendog zerwa natenczas z Trojnatem. Odtd zaczyna si pod-

stpne dziaanie Trojnata i Dowmonta przeciw osobie Mendoga;
uknuli oni spisek na ycie króla i zamordowali go podczas wy-

prawy na Brjask jesieni 1263 roku, a wraz z nim i dwóch jego

synów. Rubla i Repeka. Stronnictwo pogaskie byo odtd u steru

pastwa, chrzecijastwo upado. Sam Mendog wytrwa do koca
w chrzecijastwie, na co s niewtpliwe wiadectwa w dwóch
bullach papieskich, Aleksandra IV. ze stycznia 1260 r. i Klemensa

IV-go z r. 1268. W pi lat po mierci Mendoga chwali papie

jego pami., jako króla chrzecijaskiego. Krzyacy wymylili po-

tem bajk, jakoby Mendog porzuci by chrzecijastwo i zosta

apostat'; zmylili te drug bajk, jakoby im by podarowa ca
mujd, a pastwo litewskie uzna lennem krzyackiem.

Wzamian za opiekowanie si Zakonem, nie otrzyma Bole-

saw Wstydliwy adnej pomocy przeciw pogaskim Jadwingbm,
którzy pustoszyli cigle Sandomierskie. Dopiero w r. 1264 udao
mu si zada im pod Zawichostem, przy ujciu Sanu do Wisy,

tak waln klsk, e odtd przez 18 lat by ju od nich spokój.

KRÓL CZESKI OTAKAR II.

Upady dwie ssiednie potgi: litewska i ruska, tylko od

strony zachodniej kwitny Czechy i dochodziy pod mdremi
rzdami Otakara II. do nieznanej przedtem potgi. Zawarta z W-
grami ugoda o spucizn po Babenbergach pocza si chwia.

Ze Styryi zaczli Czesi wypdza wgierskie zaogi i wybuchna
wojna czesko -wgierska. Bolesaw Wstydliwy mia z Wgrami
sojusz i przez wzgld na cige wspólne niebezpieczestwo od

Tatarów zaleao mu na tem, eby nie dopuszcza do osabienia

potgi Arpadów. Wytrwa wic w sojuszu i wysa zbrojny hufiec

na pomoc Beli IV., królowi wgierskiemu; hufiec ten walczy na

Morawach. Przy tej sposobnoci okaza si po raz pierwszy roz-

dwik polityczny midzy lzkiem, a reszt Polski. Z ksit
lzkich jeden tylko Wadysaw, ksi Opola, owiadczy si za
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polityk Wielkiego ksicia Krakowskiego i da mu posiki, pod-

czas gdy reszta ksit lzkich sprzyjaa Otakarowi. Ta wojna

skoczya si pomylnie dla króla czeskiego, który Styry przy-

czy do swego pastwa. Wojna o Styry powtórzya si jeszcze

w r. 1271. Krakowskie ksistwo i Wielkopolskie dzielnice, zwi-

zane sojuszem z Wgrami, walczyy znowu po stronie Beli. Ale

po czeskiej stronie byli ju teraz nietylko wszyscy ksita lzcy,

nie wyjmujc nawet ksicia Opolskiego, ale nadto pomagali Cze-

chom: Ziemomys, ksi Kujawski i Leszek Czarny, Sieradzki.

I ta wojna pomyln bya dla Otakara; Wgrzy zrzekli si wszel-

kich praw do ziem austryackich. Szczliwy Otakar naby jeszcze

niebawem Karynty.

Tego byo ju Niemcom zanadto. Teraz nie monaby ju
uwaa Czech za proste ksistwo niemieckiego pastwa. Za due
byy i za potne, stanowczo o wiele potniejsze od pogronych
w upadku Niemiec. Sabe niegdy Czechy suyy Niemcom nie-

raz za przewodnika i pomost do dalszych zdobyczy. Obecnie, po-

tne, mogy prowadzi mielsz polityk i sta si zupenie sa-

moistn potg sowiask. Pod wpywem wzrostu Czech obu-

dzia si czujno w ksitach niemieckich. Niektórzy z nich ofia-

rowali z razu Otakarowi koron niemieck, chcc uy czeskich

si do wydobycia Niemiec z upadku i zwiza Czechy tem cilej

z Niemcami. Przejrza to jednak Otakar i koron niemieck od-

rzuci. Pragn bowiem wanie zerwa polityczn jedno Czech

z Niemcami, a polityka jego przybieraa cakiem inny kierunek.

Oto marzy Otakar o poczeniu wielkich i potnych Czech z Pol-

sk. Wobec polskich ksitek, z których jeden ju tylko Krakow-

ski mia obszerniejsz dzielnic, by Otakar mocarzem; wobec roz-

drobnionej na kilkanacie ju czci Polski byy Czechy pierwszo-

rzdnem pastwem i teraz, w zmienionych zupenie stosunkach,

mona byo myle o przyczeniu Polski do Czech. ya tedy

w Otakarze wielka myl polityczna.

Tymczasem w Niemczech postanowiono skoczy raz wre-

szcie z bezkrólewiem, eby nie osabia si coraz bardziej wobec
rosncej czeskiej potgi. Gdy w r. 1272 wybrano nowego króla

w osobie Rudolfa z Habsburga, pooono mu za warunek, eby
od Otakara odebra ziemie przez niego nowo nabyte, do Czech

przyczone i od zwizku politycznego z Niemcami przez to ode-
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rwane. Rudolf zaraz nastpnego roku wszcz wojn z Otakarem.

Odkd korona wgierska zrzeka si praw, susznych czy urojo-

nych, do spucizny po Babenbergach, nie by ju Bolesaw Wsty-

dliwy krpowany sojuszem z Wgrami. Tote zawar teraz sojusz

z Otakarem przeciwko Niemcom, a krakowskie rycerstwo pospie-

szyo te na pomoc Czechom. Ale tym razem mia Otakar pa
ofiar zdrady. W bitwie pod Diirnkrut roku 1278, na olbrzymich

boniach nad rzek Moraw, znalaz si ohydny zdrajca, Milota

z Dziedzic, którego imi do dnia dzisiejszego budzi wstrt w Cze-

chach. Zdradzony król dosta si do niewoli, a rozbrojonego

zabi oszczepem austryacki rycerz Schenk. Ciao Otakara wysta-

wiono na widok publiczny w Wiedniu. Tam te pody musieli

zabrani do niewoli rycerze polscy. Austry, Styry i Karynty za-

garn zwyciski Rudolf Habsburski dla swojej rodziny.

Klska pod Diirnkrut na Morawskich boniach jest cikiem
nieszczciem dla Sowiaszczyzny. Skutki jej trwaj do dzi dnia.

Zamieszkay na poudnie od Czech sowiaski naród Sowieców
skazany by na cig germanizacy, pozostawiony na pastw nie-

mieckiego panowania. W najnowszych dopiero czasach obudzi

si tam na nowo ruch narodowy. Gdyby Otakara dzieo byo si

utrwalio, byby ywio sowiaski panowa niepodzielnie od Pragi

po Tryest. Czechy za, chocia nie zeszy ju do dawnego pod-

rzdnego stanowiska, i wkrótce potem na nowo stay si pa-
stwem potnem, chocia nastay czasy, e dynastya siedzca na

ich tronie bya najpotniejsz w Europie, nie zerway jednak

nigdy politycznego zwizku z Niemcami i pozostay niemal zawsze

pastwem pó na pó niemieckiem. Na wasnej nawet ziemi mu-

sieli si Czesi opdza przewadze niemieckiej.

LESZEK CZARNY, 1280-1288.

Bolesaw Wstydliwy o rok tylko przey Otakara; tego roku

1279-go umar te Bolesaw Pobony, ksi Kaliski. I osawiony

ksi Lignicki, Bolesaw ysy Rogatka, pooy si w tyme cza-

sie (1278) do grobu. Gównymi ksitami wród Piastów byli

teraz: Leszek Czarny, wnuk Konrada Mazowieckiego, wyznaczony

przez Bolesawa Wstydliwego nastpc na tronie krakowskim;

w Wielkopolsce Przemysaw II., syn Przemysawa I., a synowiec

Bolesawa Pobonego; na lzku za Henryk IV. wrocawski, z przy-
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domkiem Probus. Ten ostatni by Niemcem na wskro; nawet

wiersze niemieckie pisywa, a po polsku nawet nie umia.

Henrykowi Probusowi udao si uszczkn cz spucizny

po królu Otakarze, a mianowicie zagarn Kodzko (Glatz). Umie-
chaa mu si bardzo nadzieja, e bdzie sprawowa opiek nad

maoletnim synem Otakara, Wacawem; ale tego samego zada
te margrabia brandeburski Otto. A pod Prag zapdzili si obaj

wspózawodnicy z wojskiem, ale Praanie otworzyli bramy Bran-

deburczykowi, a ksi wrocawski musia z niczem wraca do
domu. Aeby si utrzyma przy Kodzku, poprzyjani si Henryk
z nowym królem niemieckim, Rudolfem, i za zapewnienie bez-

piecznego posiadania, uzna si lennikiem królestwa niemieckiego.

W ten sposób pierwszy z ksit lzkich Henryk Probus zerwa
czno pastwow z Polsk i z Wielkiem Ksistwem Krakow-
skiem; odrzuci przynaleno do pastwa polskiego, a uzna si
ksiciem pastwa niemieckiego.

Panujcy w Krakowie Leszek Czarny te by na wpó zniem-

czony i opar swe panowanie nie na polskich ziemianach, gospo-

darzach i rycerzach, zwanych z niemiecka szlacht, lecz na nie-

mieckiem mieszczastwie. Osobicie dzielny rycerz, umia jednak

broni swej dzielnicy przed zewntrznym nieprzyjacielem. Gdy
syn Daniela, Lew, ksi Halicki, zapragn kosztem ziemi sando-

mierskiej rozszerzy swe panowanie i wziwszy sobie do pomocy
oddzia Tatarów, przeprawi si przez Wis, spotka si zaraz pod
Golicami, dwie mile od Sandomierza, z hufcami ksicymi i po-

niós klsk. Leszek za wyprawi si nadto do jego ziemi, wtargn
a pod Lwów, a wracajc odebra gród Przeworsk i do swego pa-

nowania przyczy w roku 1280. Gdy w dwa lata potem ruscy

ksita podmówili Jadwingów do najazdu na Polsk, pokona
ich Leszek Czarny i powracajcym do domu odebra upy i je-
ców. Nie zyska pomimo to serc swych poddanych, bo lekcewa-

/:y polszczyzn, a popiera Niemców, ze szkod ludnoci rodzimej.

Nastpstwu Leszka Czarnego na ksistwo krakowskie opie-

ra si jeszcze za ycia Bolesawa Wstydliwego biskup Pawe z Prze-

nrankowa i by nawet o to wiziony. Ten te stan teraz na czele

wielmoów i ziemian, niechtnych niemieckiej polityce. Ksi ka-

za go porwa i odesa do Sieradza, swej dzielnicy po ojcu, za

co papie Marcin IV. rzuci na Leszka kltw, a na jego ksistwo
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interdykt, tj. zakaz publicznego odprawiania naboestw i udzie-

lania sakramentów w. Wywoao to wzburzenie ludnoci przeciw

ksiciu ; wreszcie zanioso si na jawny bunt i wtedy dopiero uwol-

ni ksi biskupa po dwuletniem wizieniu. Byo za póno, bunt

i tak wybuclin, wezwano na tron ksicia czerskiego, Konrada,

brata stryjecznego Leszka. Mieszczastwo krakowskie, zoone z nie-

mieckich osadników, bronio stolicy, podczas gdy ksi otrzyma

wkrótce posiki z Wgier, któremi wsparty pokona stronnictwo

narodowe w bitwie pod Bogucicami nad Rab dnia 4 sierpnia 1285.

Henryk Probus, wrocawski ksi, mia równie zatarg z bi-

skupem Tomaszem II. Rzecz posza o 60 wsi, zaoonych w da-

wnej V bronie" tj. pasie granicznym pomidzy lzkiem a Cze-

chami, do których i ksi i biskup rocili sobie prawdo. Ksi
popad w kltw, ale nie ustpowa i zaj nawet gwatem Nys,

stolic pastewka wrocawskich biskupów. Przyby z Rzymu legat

i skaza ksicia na znaczne grzywny, ale ksi szydzi sobie z wszel-

kiej wadzy duchownej. Ludno caa podzielia si na dwa obozy

:

za ksiciem lub za biskupem. Po pewnym czasie i tu tak si sprawy

uoyy, e ksice stronnictwo byo niemieckie, a biskupie polskie.

Nie cae te duchowiestwo byo po stronie biskupa. Nie brako-

wao na lzku niemieckich klasztorów, które nie przyjmoway ju
wtedy wcale polskich nowicyuszów ; te wanie cieszyy si szcze-

góln opiek ksic. Wygnany biskup schroni si do Raciborza,

którego ksita nie zupenie jeszcze zapomnieli o swem polskiem

pochodzeniu. Wysano znowu z Rzymu komisy do zbadania ca-

ej sprawy; na czele jej stan arcybiskup gnienieski, jako me-

tropolitalny zwierzchnik biskupa wrocawskiego. To si nie podo-

bao ksiciu, ani te niemieckiemu duchowiestwu i wtenczas to

z dwunastu klasztorów reguy w. Franciszka na lzku odczyo
si om od prowincyi polskiej, a przystpio do niemieckiej, sa-

skiej. Ze sporu o posiadanie wsi zrobi si spór narodowy. Wi-

docznie dawno wrzao ju we wrocawskiem, a spór o wsie do-

starczy tylko pozoru do ostatecznego zorganizowania si dwóch

narodowych stronnictw. Teraz nie tajono ju, o co waciwie

chodzi jednej i drugiej stronie. Ksi posprowadza na sporn

ziemi osadników niemieckich, a biskup domaga si, eby przy-

wróci dawnych polskich. O tern Henryk nie chcia ani sysze.

W zaciekoci swej posun si do tego, e nietylko zagrabi
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wszystkie posiadoci biskupie, ale nawet rzuci na biskupa jak
przez siebie samego wynalezion wieck, ksic kltw. Zagro-

zi, eby nikt w caem ksistwie nie way si obcowa z bisku-

pem lub z kimkolwiek z jego sprzymierzeców, zakazywa soju-

szników biskupa przyjmowa na nocleg, dawa im jada lub na-

pitku, chociaby nawet za pienidze itp. Takie bowiem znaczenie

miaa kltwa. Poniewa z biskupem czya si ludno polska,

wic by to jaki ogólny wyrok na wszystkich Polaków. Mieszka

raciborskiego wezwa Probus, eby biskupa od siebie wypdzi,

a gdy ten niechcia wygnaca rugowa ze swego kraju, wyruszy

Henryk z wojskiem na Racibórz. Rozpoczo si oblenie. Bi-

skup, nie chcc dopuci do wojny domowej, wyszed sam z miasta

do obozu ienryka w ornacie i z pastoraem w rku, idc wprost

a do ksicego namiotu. Ksi zgody potrzebowa, bo mia
wanie zamiary wzgldem Krakowa, nie stawia przeto trudnoci

i cay spór zaagodzono, nie zaatwiwszy zasadniczej rzeczy. Bi-

skup posya na ksicia skargi do Rzymu, wyprawiwszy tam, jako

swego penomocnika, kanonika Jana Muskat, poniewa ten zna

dobrze prawo kanoniczne, którego si uczy na uniwersytecie w Bo-

lonii we Woszech. Muskata by Niemcem z Wrocawia; tak si

jednak umia przychlebi Tomaszowi, e mu zaufa. Bawi Mu-

skata w Rzymie od pocztku r. 1284 do poowy 1285, przywa-

szczy sobie cz pienidzy danych przez biskupa na koszta pro-

cesu, a powróciwszy, nie odda biskupowi potrzebnych dokumen-

tów i przeszed na stron ksicia. Pilnowa w Rzymie wasnego

wyniesienia i wychodzi sobie tam urzd papieskiego kollektora,

tj. poborcy witopietrza w Polsce, urzd bardzo intratny i wpy-
wowy, a przytem zapewniajcy cige stosunki z dworem papie-

skim. Kollektorowie robili zazwyczaj wietne karyery. Ten Jan Mu-
skata zosta nastpnie biskupem krakowskim i bdzie o nim po-

tem jeszcze mowa.

Leszek Czarny myla tymczasem o zemcie nad Konradem

Czerskim. Mia zezwolenie od papiea na krucyat przeciw Ja-

d7Avingom i zebra na ni wojsko, ale zamiast na pogan, popro-

wadzi je na Mazowsze, przeciw ksiciu czerskiemu! Byo to

ju wyzywajcem lekcewaeniem potrzeb publicznych, doprowa-

dzeniem samowoli ksicej do szczytu ! Jak gdyby naród by dla

ksicia, a nie ksi dla narodu

!
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Ale zato nie wzi osobicie udziau w obronie kraju od no-

wego, trzeciego ju z kolei najazdu tatarskiego.

W grudniu 1287 r. nadcigna nawaa tatarska przez ziemie

ruskie. Kniaziowie ruscy stawiali si jeden za drugim na wezwanie

liana, przyprowadzali posiki i szli wraz z pogastwem dalej na

Polsk, upi i mordowa. Synowie Daniela, Mcisaw i Lew, take
towarzyszyli Tatarom i suyli im za przewodników. Gówne grody

maopolskie: Sandomierz i Kraków, zdoay si tym razem obro-

ni, dziki warownym murom. W dobywaniu warowni Tatarzy

ani nie mieli biegoci, ani te nie chcieli si tem wstrzymywa,
w upieskim pochodzie. Nie o zdobywanie kraju im chodzio, lecz

o pldrowanie. Wyniszczyli te ca Maopolsk znowu doszcz-

tnie, sigajc swemi zagonami tym razem a do ziemi Sieradzkiej.

Leszek Czarny schroni si na Wgry. Król wgierski przysa po-

siki, które stoczyy pod Sczem zwycisk bitw. Niedugo ba-

wili Tatarzy w Polsce, ale zadali nam cios straszny przez to, e
brali tym razem jassyru jeszcze wicej, ni poprzednio. Samych
dziewczt zabrali 2L000. Takie tumne uprowadzanie ludnoci mu-
siay odczu pokolenia nastpne. Tote nastaway coraz lepsze czasy

dla... osadnictwa niemieckiego.

Przybywao znowu ziemi bezpaskiej i przybywao niemie-l

ckich miast. Po Wrocawiu (1242), Poznaniu (1253), Lignicy i San-

"

domierzu (1255) przysza kolej na niemieck lokacy Krakowa w roku

125Q. Wtenczas to rozszerzono miasto ku pónocy i na miejscu

dawnego rynku (koo kocioa w. Trójcy, odstpionego nastpnie

Dominikanom), zaoono ten olbrzymi rynek nowy, drugi co do

wielkoci plac miejski w caej Europie. Polska ludno nie braa

cakiem udziau w tem odnowieniu Krakowa. Stolica caej Polski

przestaa by polskiem miastem. Po trzecim najedzie mongol-

skim otrzymaa te Wieliczka ludno niemieck, w r. 1290. Zo-

staa ledwie garstka polskich górników, którzy byli na subie ksi-

cej i do mieszczan wcale si nawet nie liczyli; panami miasta

byli Niemcy. W innych miastach byo mieszczastwo mieszane,

zoone z Polaków i z Niemców, ale po krótkim czasie we wszyst-

kich miastach Niemcy byli gór. W XIII. wieku przeszy jeszcze

na prawo magdeburskie: Kalisz i Gniezno (1282) i czyca (1292);

potem po duszej przerwie Lublin dopiero w r. 1317.

Zaraz po najedzie tatarskim umar Leszek Czarny, nie pozo-
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stawiajc po sobie nic, prócz zamieszania. By bezdzietny, tak samo,

jak jego poprzednik Bolesaw Wstydliwy. Nastpcy nie wyznacza

po sobie. Z czterech modszych jego braci jeden, Ziemomys ku-

jawski, zmar rok przedtem. Pozostao trzech : Wadysaw, Kazimierz

i Ziemowit, z których kady mia swoj dzielniczk. Najstarszym

z nich by Wadysaw, zwany okietkiem, dla niskiego wzrostu.

Przez bezpotomne zejcia Bolesawa Wstydliwego i Leszka

Czarnego, podczas gdyj.Bolesaw Pobony nie mia mskiego potom-

ka, a Przemysaw Wielkopolski jednego tylko syna, powstrzymao

si dzielenie Polski w nieskoczono. Krakowskie i Sandomierskie

tworzyy ju tylko jedne dzielnic, a w caej Wielkopolsce pano-

wa mia Przemysaw, zwany Pogrobowcem, gdy on jeden tylko

pozosta ju z linii Mieszka Starego, którego by praprawnukiem.

Ale nie brako mskich potomków liniom Wadysawa 11. i Kazi-

mierza Sprawiedliwego, lzkiej i mazowiecko-kujawskiej.

W roku mierci Leszka Czarnego byo w Polsce i tak ksistw

szesnacie, a stolicami tych pastewek byy nastpujce grody:

Kraków, Pozna, Sieradz, czyca, Dobrzy, Inowrocaw, Wyszo-

gród, Gniewków, Czersk, Pock, Wrocaw, Lignica, Gogowa, Opole,

Racibórz, Sprotawa.

STRONNICTWO NARODOWE.

Coraz trudniej byo wydoby Polsk z politycznego upadku,

przywróci jej wpyw i znaczenie w pónocno-wschodniej Europie,

bo tymczasem zmieni si zupenie polityczny ustrój tych krajów

i narodów, wród których Polska pooon bya. Niegdy tu pierwsza,

niemoga ju nietylko przewodzi nad ssiadami, ale sama stawaa

si coraz bardziej od nich zawis i broni si musiaa, eby wród
coraz potniejszych pastw ociennych utrzyma w caoci swe

granice. Ju marchia brandeburska wchona cz Wielkopolski,

a stojce za ni cale królestwo niemieckie wzmogo si na nowo
i byo grone ssiadom. Czeska potga krótko trwaa Otakar II.

chcia wyrwa Czechy raz na zawsze z pastwowego zwizku

z Niemcami; gdy jemu ofiarowano koron niemieck, nie przyj

jej, a gdy wyniesiony na tron Rudolf z Habsburga zada hodu
z Czech, Moraw, Austryi, Stryryi, Krainy i Karyntyi, król czeski

odmówi. Fatalna klska w r. 1278 zmieniaa od razu wszystko.

Wszystkie te kraje staway si na nowo lennami Rzeszy Niemieckiej,
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na gruzach potgi czeskiej pocza ró nowa potga niemiecka,

a mianowicie dynastyczna potga Habsburgów, gdy nowy król

niemiecki nada wasnym synom Austry, Styry i Karynty. Syn
Otakara, Wacaw, mia ledwie siedm lat, a opiekunem jego i rzdc
Czech zosta margrabia brandeburski, Otto Dugi, zwany w Pradze

n niemieck plag". Od zachodu tryumfowali wic wszdzie Niemcy,

od pónocy powstawao jeszcze jedno niemieckie pastwo: Krzy-

ackie. A dziao si to jednoczenie, podczas gdy miasta w Polsce

zamieniay si na niemieckie osady i tumy niemieckich kolonistów

kraj zaleway. I jeszcze równoczenie coraz nowe tatarskie najazdy,

a Ru nie tylko nie zdoaa utrzyma swej królewskiej korony,

nietylko nie nadawaa si do sojuszów, ale przeciwnie: ksita
jej sami Tatarów wiedli na Polsk. Podobnie na Litwie runo
katolickie królestwo, za ywioy pogaskie na nowo rozpasane,

dne cigle upu, rzucay si do najazdów upieczych na Polsk.

Od wschodu tedy trzech upieców: Litwini, Rusini, Tatarzy,

a od pónocy i zachodu Niemcy, we wasnym kraju zniemczony

ju lzk i kilku zniemczonych ju ksit, nawet na krakowskiem

Wielkiem ksistwie na pó zniemczony Leszek Czarny. Jasn byo
rzecz, e czem sabsz bdzie Polska, tern bardziej i szybciej

bdzie si niemczy i zanosio si na to, e Piastowskie dziedziny

dostarcz chyba tylko nowych marchij Niemcom, tak, jak to ju
stao si u Poabian, a jak dzia si poczynao u Czechów.

Kto mia temu zaradzi? Biskupi wypowiedzieli ju walk
germanizacyi w Kociele; synod 1285 roku ponowi wymagania
polskiego jzyka od proboszczów i nauczycieli. Ale samo wzno-
wienie dawniejszej uchway jest najlepszym dowodem, e ona

jeszcze wykonana nie bya i wykona si nie daa, skoro niemczyli

si sami Piastowscy ksita. Któ mia ocali Polsk od zniem-

czenia, czy tych szesnastu ksit polskich? Byo ich za wielu!

Poowa bya zniemczona, a druga pogrona w swarach; aden
za z nich sam nic nie móg zdziaa, bo nie wiele znaczy, mae
tylko majc ksistwo. A zreszt ksita zdatni byli po wikszej

czci w sam raz do wojny o Led i do niczego wicej.

Spoeczestwo polskie samo sobie radzi byo winne i samo

te sobie radzi musiao, jeeli nie miao sta si na wasnej ziemi

erem dla Niemców. Obowizek ocalenia samodzielnoci narodu

i wskrzeszenia wielkiego polskiego pastwa spoczywa na waci-
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cielach ziemi, na tych, których Niemcy nazywah szlacht, na da-

wnych polskich rodowcach. Na Slzku ju ziemia przechodzia

w niemieckie rce, a to byo dla nas najlepszem ostrzeeniem!

Szczciem sia zbrojna bya jeszcze tylko przy Polakach, bo prócz

jednego lzka nigdzie jeszcze Niemcom nie nadali ksita ziemi

na wasno na wojskowem prawie. Póki do tego nie doszo, by
jeszcze czas zabra si do dziea i rozpocz polsk polityk.

Przywyko ju spoeczestwo do udziau w sprawach pa-
stwowych i dawno ju szafowao tronem. Chodzio tylko o to,

eby w wyborze ksit trzyma si stale pewnego programu,

t. j. pewnych warunków, któreby wiody do celu. Waciciele

ziemi ze swymi monowadcami na czele posiadali te coraz wicej

wyrobienia politycznego i w tych wanie czasach powstaje wród
nich stronnictwo, którego program obejmowa dwa gówne punkty:

uznawa wadz takich tylko ksit, którzy nietylko nie s zniem-

czeni, ale nawet jawnie wystpi przeciw niemczeniu, a wic
sucha tylko ksit uywajcych polskiego jzyka i trzymajcych

si polskiego obyczaju; powtóre: przeszkadza tworzeniu si no-

wych dziaów w dzielnicach ksicych; w walkach ksit o jak
ziemi owiadcza si za silniejszym i poprze go jeszcze bardziej,

eby si jak najwicej polskiej ziemi skupiao w jednem rku.

Stronnictwo to dyo do wznowienia królestwa polskiego.

Na czele stronnictwa stali zawsze arcybiskupi gnieniescy, co

historya na chwa ich zapisa winna. Z biskupów raz tylko je-

den — poznaski — stan przeciw narodowemu stronnictwu; zreszt

wszyscy, nie wyczajc wrocawskich, byli gorcymi jego zwo-

lennikami. Wielmoowie wieccy w znacznej wikszoci przyjli

równie ten program; kilkunastu ledwie zdradzio spraw naro-

dow dla wasnej korzyci. onierze z pomidzy szlachty nie

stanli ani razu w obronie jakiego ksicia, niedogodnego do wy-

konania narodowego programu. Nawet ci z pomidzy szlachty,

którzy majc ziemi na prostem prawie rodowem, do suby woj-

skowej obowizani nie byli, stawiali si nieraz dobrowolnie na

obron narodowych kandydatów. Co wicej, ruch narodowy
udzieli si nawet polskim dzierawcom. Chocia nie mieli wedug
ówczesnych wyobrae adnych obowizków wzgldem pastwa,
i polityka do nich nie naleaa, jednakowo z wasnego popdu
nietylko sprzyjali narodowemu stronnictwu, ale sami kilka razy
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czynnie do rzeczy si przyoyli. Z nielicznemi tedy wyjtkami po-

zyska sobie program narodowy niemal wszystko, co tylko w Pol-

sce byo polskiego. Cae wic spoeczestwo przejrzao, poznao,

czego mu trzeba i na jedno si zgodzio. Tej wielkiej solidarnoci

caego narodu przypisa trzeba, e ostatecznie pomimo najci-
szych przeszkód sprawa przecie si udaa.

Zawsze spoeczestwo osignie cel zamierzony, jeeli ogó
zgodny jest w doborze rodków. A nastaa wanie w Polsce

zgoda pod tym wzgldem taka powszechna, e nieznaczn ledwie

garstk widzimy poza stronnictwem narodowem. Ogó narzuci

sw wol ksitom, doprowadzi do tego, e oni stali si narz-

dziem w rku spoeczestwa, a wreszcie powstao z tego ruchu,

nowe pastwo polskie przez spoeczestwo utworzone i na niem

oparte, a nie na dynastyi tylko.

Ku koronie polskiej zwracay si utsknione myli Polaków;

przybywao spoeczestwu ambicyi, budzio si pragnienie, eby
co znaczy w Europie! Spoczyway insygnia koronacyjne pod
wiern stra biskupów i kapituy krakowskiej, zoone na grobie

w. Stanisawa. Pamitano o nich i marzono o tej chwili, kiedy

ich bdzie mona uy na nowo dla Pomazaca boego. Wzra-

stajca coraz bardziej pobono narodu budzia wiar, e Opatrz-

no czuwa nad losami narodów i przekonanie, e na szczliwsze

losy trzeba sobie zasuy, eby by godnym powodzenia. Wie-

rzono gboko, e ponienie Polski jest kar za grzechy poprzednich

pokole, ale te wierzono zarazem, e po poprawie musi nastpi
Boe zmiowanie nad dawn koron Bolesawów.

Powszechne przekonanie wszystkich Polaków wyrazi prostemi

a rzewnemi sowy pisarz ywotu w. Stanisawa, uoonego w r. 1261.

,;Bóg wiadom rzeczy przyszych, karzcy grzechy ojców do

trzeciego i czwartego pokolenia, poniewa sam wie dobrze, kiedy

si ma ulitowa nad narodem polskim i wywie go ze zniszczenia,

przeto a do owego czasu wszystkie insygnia królewskie, to jest

koron, bero i wóczni w skarbcu kocioa w Krakowie mieci

i w siedzibie królewskiej w ukryciu zachowywa, dopóki si nie

zjawi powoany jaki Aaron, dla którego s przeznaczone".
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ROZDZIA II.

PRZEWAGA WIELKOPOLSKI.

Trzy tatarskie najazdy wyludniy Maopolsk, ale aden z nich

nie sign do Wielkopolski. Bya ona wic ludniejsza, za-

moniejsza i, nie tyle obcego osadnika potrzebujc, pozostaa

te bardziej w rku rodzimej ludnoci. Tam byo mniej cudzo-

ziemskiego duchowiestwa, i mieczów wicej w polskiem rku;

tam gniazdo polszczyzny. Wielkopolska i Mazowsze miay ludnoci

do roli poddostatkiem. Nad Bugiem i Wieprzem rozszerzao si

I
coraz bardziej polskie osadnictwo, stamtd wychodzi polski osadnik

-' do Prus pod panowanie krzyackie, i to nie tylko czynszowy

dzierawca, ale nawet wielu „rodowców", którzy przenosili si

tylko wtenczas, jeeli dostali gdzie ziemi na wasno, na woj-

skowem prawie. Podobnie sza emigracya wielkopolska na Po-

morze gdaskie, krzewic tam rolnictwo i dostarczajc „rycerstwa"

pomorskim ksitom. Dziki tej kolonizacyi wytwarza si te
coraz cilejszy zwizek pomidzy Wielkopolsk a Pomorzem.

Rzecz prosta, e stronnictwo narodowe tam miao gówn
siedzib i stamtd czerpao najwicej si, gdzie najwicej byo
Polaków, gdzie najwicej dostatków utrzymao si w polskiem

rku, a wic w Wielkopolsce. Tam te bya gowa stronnictwa:

arcybiskup gnienieki, ten przedstawiciel jednoci caej Polski,

która podzielona na kilkanacie ksistw tworzya jednak jedne

tylko prowincy kocieln. Tam odbyway si owe synody ko-

cielne, które tak czuway nad zachowaniem Polski dla Polaków.

19
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Niebezpieczestwo niemieckiej przewagi rozumiano te naj-

lepiej w bezporedniem ssiedztwie i margrabiów brandebur-

skich i krzyackiego zakonu. Pod wpywem wojny witopeka
z Zakonem budzi si duch narodowy na Pomorzu, a Pomorzanie

staj si bardzo gorliwymi zwolennikami wznowienia wielkiego

;

pastwa polskiego. W roku 1227 nikogo tam nie obeszo to, ej
ksi pomorski zabi Wielkiego Ksicia krakowskiego. Po pi-
dziesiciu latach zmieniy si zupenie stosunki. Pomorzanie chc
zgody, porzdku i cznoci z reszt Polski i wywieraj coraz

wikszy nacisk na swego ksicia, eby z Pomorza zrobi take

szczebel do sawy Polski. Skoro tak si zachowywaa ludno
pomorska, có dopiero mieszkacy kolebki piastowskiego pastwa, \

waciwej Wielkopolski! -

W Gnienie i w Poznaniu panowa w poowie XIII. wieku -

prawnuk Mieszka Starego, Przemysaw I., który zmar w czerwcu

1257 r. W cztery miesice po jego mierci powia wdowa po nim

syna, którego ochrzczono równie ojcowskiem imieniem; jestto

Przemysaw II. Pogrobowiec. Monowadztwo wielkopolskie strzego

wiernie praw niemowlcia do tronu, powoawszy na opiekuna

jego stryja, ksicia kaliskiego Bolesawa Pobonego. Panoway
tam stosunki znacznie lepsze, ni w Maopolsce. Opiekun nie robi

adnych zamachów, eby pozbawi prawowitego dziedzica jego

spadku, nie byo wojen o opiek, nie byo adnych frymarków.

Baczono natomiast pilnie na wychowanie maego Przemysawa.

Mamy wiadomoci, e starano si o to, eby mody ksi zna

dobrze history wasnego kraju i zaprawiano go wczenie do

tego, eby pozna, jakie niebezpieczestwo grozi Polsce od Niemiec,

a zwaszcza Wielkopolsce od rozrodzonego licznie rodu margra-

biów brandeburskich, Askaczyków (byo ich dwunastu, siedzcych

na rozmaitych udziaach, a przeciw Polsce zawsze zgodnych).

Z Askaczykami bya w tych czasach ciga wojna; rok w rok

urzdzali jak wypraw, eby urwa co z Wielkopolski. Niestety,

przewaga bya po stronie czyhajcych na cudze drapieców; zajli

oni gród Santok z okolic i znaczny pas ziemi po obu brzegach

dolnej Warty, a w r. 1272 utworzyli sobie z tych zdobyczy nowe

margrabstwo, zwane Now Marchi (Neumark). Wielkopolanie
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prowadzili cig walk podjazdow i udao im si odebra przy-

najmniej dwa grody: Strzelce i Drdze. Na wyprawy te brano

zawsze modziutkiego ksicia, tak, e od najwczeniejszycli lat

zna t spraw z wasnego dowiadczenia.

Nagle zwikszyo si jeszcze bardziej niebezpieczestwo nie-

mieckich zaborów. Na Pomorzu panowao dwóch braci: Mestwin

i Warcisaw, niezgodnych z sob. Mestwin nienawidzi Warcisawa;

sam syna nie mia, ale niechcia, eby brat po nim dziedziczy

na wypadek jego mierci. Zapisa sw gdask dzielnic ksiciu
z t. z. tylnego Pomorza, nad doln Odr, Barnimowi. Po pewnym
czasie rozwiaa si jednak przyja z Barnimem, Mestwin spo-

rzdzi nowy zapis, przekazujc tym razem Gdask jednemu z Aska-
czyków, margrabiemu Konradowi. To byo grone dla polskiego

ywiou; okazuje si na tym przykadzie, do jakiego stopnia

ówczeni ksita bywali bezmylni i prowadzili polityk szkodliw

dla narodu, nie mylc nawet o tem, co dla spoeczeswa jest

potrzebne, a co wiedzie do zguby. Nie zaskarbi sobie Mestwin

tym krokiem mioci poddanych. Brat Warcisaw wypowiedzia

mu wojn i znalaz poparcie ludnoci; tak Mestwina przycisn,

e ten wasnemi pomorskiemi siami obroni mu si nie móg
i przyzwa na pomoc margrabiego Konrada. Askaczyk chtnie

przyby ze zbrojn druyn i zaj Gdask. Podczas wojny umar
Warcisaw. Zmienio si pooenie. Mestwinowi nietylko nie grozio

adne niebezpieczestwo, ale sam po bracie obj spadek i sta

si panem caego Pomorza. Brandeburskie wojsko nie byo do

niczego potrzebne, ale Konrad z Gdaska ustpi nie chcia! Za-

channo ta oburzya Mestwina, a gdy mdry Bolesaw Pobony
ofiarowa mu posiki przeciw Konradowi, przyj je chtnie ksi
pomorski. Nie majc ju swarów z nikim na Pomorzu, o tem

tylko teraz myla, eby wywrze zemst na Askaczyku. Wyrzu-
ciwszy go z Gdaska z pomoc rycerstwa kaliskiego i pozna-
skiego, odwoa swój zapis, dajc Konradowi tylko odczepnego

dwa powiaty: supski i Sawiski. I potem dawa jeszcze Bolesaw
Pobony Mestwinowi posiki przeciw Brandeburczykom, za co

on odwdziczy si dostarczywszy nawzajem pomocy raz przeciw

ksiciu wrocawskiemu Henrykowi Probusowi. Ten zupenie zniem-

czay ksi chcia tanim kosztem powikszy swe posiadoci
i zaprosiwszy modego Przemysawa Pogrobowca na zjazd do
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Barycz, uwizi go, eby wytargowa od niego kilka granicznych

grodów za okup. Nie udao si jednak ksiciu rabusiowi. Wzma-
cniay si tymczasem coraz bardziej wzy czce dwory kaliski

i poznaski z gdaskim. Bezdzietny Mestwin upodoba sobie Prze-

mysawa i coraz czciej zaprasza go do Gdaska, a e nie mia
dziedzica, nastrczaa si przeto sama z siebie myl, jakby to byo .

dobrze, gdyby po najduszych! dniach Mestwina Pomorze przy-

1

pado znowu Wielkopolsce. Stronnictwo narodowe nie zaniedbao!

tej sprawy, a ,;Szlachta", t. j. waciciele ziemscy z Wielkopolski"

bratali si coraz bardziej ze szlacht pomorsk. Polityka polska

zwrócia si ku pónocy. Szesnastoletni Przemysaw pojecha w po-

owie roku 1273 po on na Pomorze tylne, do Wyszomierza

(Wismar) i poj w maestwo tamtejsz ksiniczk Ludgard,

zabezpieczajc sobie na wszelki wypadek i stamtd pomoc przeciw

Brandeburgii. W sze lat potem umar Bolesaw Pobony, a e
nie mia syna, odziedziczy Przemysaw ksistwo kaliskie. W r. 1282

I

speniy si te yczenia jego co do Pomorza. Mestwin sporzdzi I

nowy testament i cae swe ksistwo jemu zapisywa, ku wielkiemu
:;

zadowoleniu pomorskich obywateli. Da mu te od razu gród Wy-
j

szogród i pozwoli uywa tytuu dziedzica Pomorza. Szlachta
'

pomorska zaraz tego samego jeszcze roku zoya hod Przemy-

sawowi. Zna w tern ostrono, eby zmienny Mestwin nie

móg si ju cofn.
Panowa wic Przemysaw nad znaczn czci Polski, a po

mierci Mestwina mia si sta najpotniejszym ksiciem, nie

ustpujcym obszarem swych posiadoci Wielkiemu Ksiciu kra-

kowskiemu. Nie na wiele jednak zdaoby si to poczenie trzech

dzielnic w jednem rku, gdyby Przemysaw zmar bezpotomnie. By
j

ostatnim z gazi Piastów wywodzcej si od Mieszka Starego. '

Krewniaków z innych linij, z kujawskiej i mazowieckiej, byo kilku,

wszyscy w równym stopniu pokrewiestwa; zachodzia obawa,
|

eby znaczna zjednoczona dzielnica nie zostaa kiedy w przy- :

szoci znowu rozszarpana na kilka dziaów. W pótora roku po

mierci Ludgardy (1283) oeni si z królewn szwedzk Ryks,
.

znowu na pónocy szukajc zwizków ze wzgldu na nieprzyja j

Brandeburgii. Po trzechletniem maestwie doczeka si z drugiej

ony potomka, ale dzieci byo pci eskiej.
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WALKA O KRAKÓW.

Po mierci Leszka Czarnego, w roku 1288, nie ubiega si

Przemysaw o wielkie ksistwo. Gdyby si przeniós do Krakowa,

mogyby zaj na pónocy zawikania, groce zerwaniem zwizku

z Pomorzem. Ksicia Mestwina trzeba byo pilnowa i pozostawa

z nim w cigych osobistych stosunkach.

Szlachta maopolska wezwaa na tron krakowski ksicia po-
ckiego Bolesawa, rodzonego brata Konrada czerskiego. Wszyscy

wspóczeni wychwalaj tego Bolesawa, jako dzielnego ksicia.

Bya to formalna elekcya. Ziemianie krakowscy i sandomierscy

odbyli zjazd w Sandomierzu pod przewodem biskupa krakow-

skiego Pawa z Przemankowa i wysali do Pocka zaproszenie na

tron. Krakowskie i Sandomierskie tworzyy osobne dzielnice we-

dug testamentu Bolesawa Krzywoustego, byy a do Leszka Bia-

ego pod osobnymi ksitami, a miay i potem zawsze osobnych

wojewodów, kanclerzów, mieczników, sdziów gównych itp., tak,

e rzeczywicie tworzyy ksistwa oddzielne, ale nie chciay mie
osobnych ksit, lecz wolay pod jednym pozostawa, aeby nie

mnoy dzielnic. Dlategoto Krakowianie odbyli elekcy wspólnie

ze Sandomierzanami. Ksi pocki przyby na wezwanie i zaj
gród krakowski. Nikt z Polaków nie sprzeciwi si jego wyborowi.

Mieszczastwo krakowskie wystpio jednak przeciw Bole-

sawowi pockiemu i samo od siebie wyprawio poselstwo do

Wrocawia, do zniemczaego Henryka Probusa, ofiarujc mu tron

polski. Sprzeciwia si to wszelkiemu prawu przyrodzonemu, eby
l^rzybysze mieli stanowi o polityce i o rzdach kraju, w którym

znaleli gocinno, eby mieli szafowa tronem tego kraju! Wi-

da z tego, jak osabiony by w Maopolsce ywio polski i co

za- rónica midzy ni a Wielkopolsk! Tam polscy rodowcy wy-

rzucili z Pomorza brandeburskiego margrabi, a tu nie mogli

mie ksicia wedug wasnej woli!

Henryk Probus przyby z wojskiem i zaj miasto Kraków,

ale na Wawelu zostaa zaoga Bolesawa pockiego. Naleao j
si ora, ale Bolesaw zawiód pooone w sobie zaufanie. Ust-
pi. Ba si wojny, której wynik uwaa za bardzo wtpliwy. Ba
si, e nietylko w Krakowie si nie utrzyma, ale i Pock straci

moe, gdy zawre bój miertelny midzy ywioem polskim a nie-
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mieckim. Mia pod tym wzgldem zupen suszno, e zanosi

si na wojn dug i uciliw. Ksi, któryby chcia stan na

czele narodowego ruchu, móg wszystko straci, bo naraa si

na to, e go Niemcy wypr z jego wasnej dzielnicy. A wszystko

przemawiao za tem, e Niemcy bd w tej walce silniejsi. Trzeba
,

byo nietylko osobistej dzielnoci, której nie brako Bolesawowi, ^

ale hartu i powicenia, eby t walk podj w Maopolsce. Nie t

da si do tego skoni ksi Bolesaw. Ustpujc, wystawi na |

sztych swych zwolenników. Có oni mieli pocz, gdy si zbli-
j

ao wojsko Probusa? W czyjeme imieniu mieli z nim walczy, i

skoro nie chcia walczy Bolesaw? Cz wic ziemian poddaa i

si Probusowi; cz jednak pozostaa pod broni, opucia swe
[

majtki i udaa si do Wielkopolski po rad i pomoc.
]

Gdy Bolesaw wróci do Pocka, wróci te Henryk do swego 1

Wrocawia. Nie zamierza wcale zamieszka w Krakowie; zostawi;^

tylko ma zaog na grodzie, pewny zupenie swego, nie przy- -i.

puszczajc, o Kraków trzeba bdzie jednak jeszcze walczy. j

W Wielkopolsce zajto si gorliwie spraw narodow. Sami
ksi Przemysaw nie zamierza wystpi do walki, ale gotów

^

by da posiki przeciw ienrykowi Probusowi, gdyby si znalaz

wród Piastów kto wytrwalszy i mielszy od ksicia pockiego.

Znalaz si taki w osobie ksicia brzeskiego Wadysawa, mod-
szego brata Leszka Czarnego.

Ksi Wadysaw niczem si dotychczas nie odznaczy. Do-

sta po ojcu, Kazimierzu I. kujawskim, drobny dzia: Brze ku-

jawski. Ze starszym bratem Ziemomysem prowadzi bratersk

wojenk, jakto bywao w zwyczaju, o Gosty, który zatrzyma po

jego mierci w r. 1287. W rok potem odziedziczy po najstarszym

bracie, Leszku Czarnym, Sieradz. Wszystko to razem stanowio bar-

dzo mao. Sama osoba Wadysawa bya równie niepokana. By
najmniejszy wzrostem ze wszystkich Piastów; taki niski, e go

oktkiem, okietkiem przezwano, miejc si, e nie mierzy wicej

nad okie. Miao si potem pokaza, e w tem maem ciele jest

wielki duch, a zwaszcza nadludzka wytrwao i hart zdolny do

borykania si ze wszystkiemi przeciwnociami. Ukocha te ten

ksi spraw polsk z caej duszy. Odda si polityce narodowej

bez zastrzee, gotów kadej chwili straci sam wszystko, byle
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tylko spoeczestwo nie ustao w walce z niemczyzn. Takiego

nam wanie trzeba byo!

Ta cz maopolskiego rycerstwa, która do Wielkopolski

si schronia nie chcc si podda Probusowi, ogosia Wady-
sawa okietka kandydatem swoim do tronu wielkoksicego.

Przeciw Henrykowi wrocawskiemu stan do walki Wadysaw
sieradzki, bez porównania sabszy od niego. Stan nie o wasnych

silach i nie z wasnego popdu, bo to byoby wrcz niemoliwo-

ci, ale wsparty posikami dostarczonymi mu niemal z caej Pol-

ski, jako wykonawca i przedstawiciel woli spoeczestwa. Popiera

go Przemysaw z Wielkopolski, a nawet z Pomorza otrzyma on po-

siki; taki ju wpyw wywierao spoeczestwo na polityk ksit,
e nawet Mestwin wzi udzia w przedsiwziciu, które go oso-

bicie wcale nie obchodzio. Wasn osob stanli na t wypraw
obydwaj poprzedni kandydaci do tronu: Konrad czerski i Bole-

saw pocki, porwani ogólnym prdem i zapaem. Wielkopolska,

Pomorze, Kujawy, Mazowsze, wystpiy do boju w obronie Ma-
opolski. Po przeciwnej stronie byli tylko zniemczeni Piastowice

lzcy. Henrykowi Probusowi pomagali: Henryk lignicki, syn Ro-

gatki, Bolesaw opolski i Przemysaw, sprotawski ksi, syn Kon-

rada gogowskiego. Spotkay si wojska oba pod Siewierzem, dnia

26 lutego 1289 r. Nastaa straszna bitwa, jedna z najkrwawszych

owego czasu, walka o polsk lub niemieck przewag nad Wis.
Ksi opolski dosta si do niewoli, a sprotawski poleg na polu

\\'alki; okietkowi przypado wietne zwycistwo i zasiad na sto-

licy krakowskiej. lzcy ksita nie dali jednak za wygran.
Henryk Probus bdc chory, nie móg osobicie wyruszy, ale

zaj si gorliwie jego spraw Henryk lignicki. Ten w dwóch
bitwach znowu dwa razy pokonany, z niczem na Slzk wraca.

Natenczas wrocawskie niemieckie mieszczastwo ofiarowao Pro-

busowi 3.500 zacinego onierza, zwerbowanego w Niemczech,

L200 wozów do transportu i 100 wozów z przyrzdami do oble-

gania miasta; docza si do tego niemieckie rycerstwo ze Slzka
i trzecie wojsko rusza na Kraków pod wodz ksicia lignickiego.

Bitwy unikano, lecz zajto miasto zdrad w porozumieniu z mie-

szczastwem. okietek musia uchodzi. Nielicznym jego zwolen-

nikom popalono domy, a nawet poniszczono plony w polu za mia-

stem. Biskupa krakowskiego, Pawa z Przemankowa, uwiziono.
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Dwa razy zwyciyo stronnictwo narodowe, ulego za trzecim

razem. Pierwszy raz okazao si w tej wojnie, jak o losach walki

rozstrzyga moe bogactwo. Pokonana dwa razy niemczyzna po-

rwaa si do trzeciej wojny, bo Probus by bogaczem, Wrocaw
najbogatszem ze wszystkich miast, a dostatki maopolskiego mie-

szczastwa byy na usugi niemieckiej sprawy. Nie brakowao pie-

nidzy. Ani wrocawscy, ani krakowscy mieszczanie nie przelali

ni kropli krwi, dali tylko pienidzy na zwerbowanie w Niemczech

zacinych, t. j. ludzi, którzy z onierki zrobili sobie rzemioso

i najmowali si na onierzy kademu, kto dobrze zapaci. Mona
byo takich wojsk straci i dziesi, a pomimo to nie traci na-

dziei wygranej, póki starczyo pienidzy, eby sobie naj jeszcze

jedenaste. W porównaniu z niemieckiem bogactwem bya wielko-

polska szlachta ubog, a maopolska ubouchn. O zebraniu pie-

nidzy na zacinych nie byo ani mowy. Polacy walczyli sami

osobicie, wasn przelewajc krew, wasn naraajc gow, a za-

niedbujc przez ten czas swoje sprawy domowe. Takie wojsko

musiao by po trzech wyprawach zupenie wyczerpane i nie spo-

sób byo zerwa si jeszcze do czwartej. Dodajmy do tego, e ze

zdrad i najdzielniejszemu wojsku trudna sprawa. Niemcy pod-

stpili cichaczem pod samo miasto, a mieszczanie otwarli im zdra-

d bram w nocy, wanie, gdy okietek obchodzi mury, odby-

wajc przegld swych stray. W ciemnoci nie zdawano sobie

z razu sprawy z tego, e Niemcy s w miecie; wród popo-

chu i zamieszania nie byo nawet czasu schroni si na gród.

Otoczony nagle przewaajcem i siami nieprzyjació na ulicach,

gdzie przytem z kadego domu czyhaa na zdrada, ledwie zdy
okietek schroni si do franciszkaskiego klasztoru, majc przy

sobie tylko kilkunastu zbrojnych. Z klasztoru wychodzia furtka

na mury miejskie i tdy wydosta si ksi Wadysaw za miasto

w przebraniu, we franciszkaskim habicie.

TESTAMENT HENRYKA PROBUSA.

W ten sposób, dziki bogactwu, zasiad na Wielkiem ksi-

stwie ksi wrocawski, oddany zupenie niemczynie. Henryk

Probus by hodownikiem niemieckiego królestwa. Niegdy po-

maga by Otakarowi czeskiemu przeciw Rudolfowi Habsbur-

gowi; po klsce na morawskich boniach ba si, eby zemsta
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nowego króla niemieckiego nie zwrócia si przeciw niemu i uprze-

dzajc cios, pospieszy iod zoy i uzna si ksiciem Rzeszy

niemieckiej. Zerwa tedy zwizek pastwowy Wrocawia z Polsk.

Zmieniy si potem w Czechach stosunki, krajem rzdzi Otto Dugi

brandeburski, który królow-wdow wraz z dziemi trzyma w nie-

woli, zupi skarbiec czeski, a kraj skolonizowa na dobre niemie-

ckimi przybyszami, ciemic ludno rodzim. Królewicz Wacaw
wychowany by jak najgorzej i gdy dorós, zniemczony zupenie,

przyczynia si tylko najnieroztropniejsz polityk do powikszenia

sawy i potgi Niemiec. By poniewolnem narzdziem w rku króla

niemieckiego, swego tecia. Oeniono go z córk Rudolfa, Guta,

zaraz po mierci ojca, gdy mia lat siedm, a nawzajem siostr jego,

Agnieszk (dziesicioletni), wydano za niemieckiego królewicza,

imieniem take Rudolfa. Byo to sztuczk polityczn na wypadek,

gdyby Przemylidzi wymarli. Wychowano za Wacawa z szata-

skiem wyrachowaniem, eby mu zniszczy zdrowie. Miny ju
czasy, kiedyto sztuka czytania i pisania znan bya tylko ducho-

wiestwu
;
ju wieccy wielmoowie kazali równie uczy swych

synów, a có dopiero ksita! Ale Wacaw mia ju lat sporo,

a czyta jeszcze nie umia; zna si natomiast dobrze na wszyst-

kiem, co podkopuje zdrowie i skraca ycie; nim jeszcze dorós,

ju zmarnowa swe siy fizyczne, a gdy si opamita, byo ju
za póno i doy ledwie trzydziestu czterech lat wieku. Temu to

Wacawowi zoy w r. 1289 hod ksi bytomski- Kazimierz, zry-

wajc za przykadem Probusa zwizek pastwowy z Polsk. Sam
za Probus obieca Wacawowi ksistwo wrocawskie i mianowa
go swym nastpc. Zapis mia wkrótce doj do skutku, gdy
ksi Henryk ani roku nawet nie cieszy si posiadaniem Kra-

kowa. Umar 24 czerwca 1290 r. Umierajc rozporzdzi jednak

sw spucizn w sposób niespodziewany, sprzeczny z caem swem
yciem.

Przed sam mierci ozwaa ci w zniemczonym Piacie za-

styga polska krew i w sam dzie mierci, w obliczu jej grozy,

wyda dokumenty, któremi pragn naprawi krzywdy wyrzdzone
germanizacy polskiemu spoeczestwu. On, ciemizca biskupa wro-

cawskiego, przyzna mu suszno w ostatniej chwili i przysta

na wszystko, o co si dawniej przez sze lat tak zaciekle spiera.

On, ten zaarty Niemiec, zapisa w obliczu mierci Kraków i San-
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domierz Przemysawowi Wielkopolskiemu ! lzkie za swe posia-t

dloci zapisa jedynemu ze lzkich ksit, który nie popiera ni-l

gdy jego zamiarów, jedynemu, który na lzku trzyma si pol-

skiej strony, Henrykowi gogowskiemu. Nie brako bliszych kre-i

wnych i by przecie ten Henryk lignicki, który mu trzy razy wo-i

dzi wojsko na Kraków. y Wacaw czeski, który mia by jego!

nastpc w myl dawniejszej umowy. Ale ci wszyscy pominici,

a zniemczony, po polsku nie umiejcy, Henryk Probus, przekaza

sw spucizn tym tylko, którzy polskiej suyli sprawie.

I^rzemysaw stawa si przez ten testament potnym ksia^-

ciem, gdy do caej Wielkopolski przyczy mia ca Maopolsk,
a ju od r. 1282 mia zapisane sobie Pomorze. Rzeczywiste je-

dnak poczenie tych trzech dzielnic byo niewykonalne, gdy dó

walki wystpi król czeski, majcy sojuszników w ksitach l-
skich i margrabiach brandeburskich. Poprzestajc na prawnym
tytule do Krakowa, przekaza Przemysaw walk o Kraków znowu

okietkowi, sam za stan na stray Pomorza. Margrabiowie bran-

deburscy protestowali przeciw rozporzdzeniu Mestwina i trzeba

byo utrzymywa cige pogotowie .wojenne ze wzgldu na nich.

Nie byo za na tyle si, eby walczy równoczenie i nad górn
i nad doln Wis.

CZESI W KRAKOWIE.

Pozoru prawnego do zajcia Krakowa dostarczya Waca-
wowi wdowa po Leszku Czarnym, Gryfina. Wystpia z twierdze-

niem, em zapisa jej ksistwo krakowskie i sandomierskie, a ona

przelewa obecnie ten zapis na króla czeskiego. Dziwna rzecz, e
Gryfina milczaa o tak cennym dla siebie zapisie a dotychczas.

Byo to proste oszustwo, eby tylko mie czem usprawiedliwi

wypraw wobec zagranicy. W rzeczywistoci chodzio o to, eby
Maopolsk zatrzyma w niemieckich kleszczach. Pomys wyszed

prawdopodobnie od Askaczyków z Brandeburgii, którzy te do-

starczyli Wacawowi posików. Gdyby Wacaw nie by niemieckiem

narzdziem, byby przeciw wzmocnieniu potgi Przemylidów

zaraz wystpi i król Rudolf i wszyscy margrabiowie. Ale Wacaw
odda lzk zaraz w 1290 r. pod zwierzchnictwo Rudolfa Habs-

burga i dopiero od niego przejmowa zwierzchno nad ksi-
tami lzkimi, jako lennik Rzeszy niemieckiej. Aeby obali zupenie
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estament Probusa, podmówiono Henryka lignckiego, który wc-

jzi ju trzykrotnie niemieckie wojsko na Kraków, eby si wy-

prawi na Wrocaw. I rzeczywicie zaj ksistwo wrocawskie syn

Dsawionego Rogatki, wypdziwszy z Wrocawia ksicia gogow-
skiego. Gdy Wacaw w drodze do Polski stan w Oomucu,
pospieszyli do niego z hodem jeszcze dwaj ksita lzcy: Mie-

szko opolski i Bolesaw cieszyski. W Krakowskiem znalaz si

iblizko lzkiej granicy monowadca, nie nalecy do narodowego

stronnictwa ; kasztelan ze Skay podda Wacawowi swój gród i przez

to otworzy mu drog do Krakowa, który te zaj wysany przo-

dem biskup praski Tobiasz. Szczególny biskup, idcy z wojskiem

na zajmowanie cudzego kraju

!

Z drugiem wojskiem nadcign z pónocy margrabia Otto

Dugi, ten sam, który wizi niegdy Wacawa, gdy by jego

,fOpiekunem" w Czechach, a teraz popiera go, eby wzmocni
nie czesk, lecz niemieck spraw. W Opolu zczyy si wojska

czeskie i brandeburskie i tu zoy znowu hod Wacawowi ksi
raciborski Mieszko. Z Opola ruszono do ziemi krakowskiej i po-

obsadzano czesko-niemieckiemi zaogami wszystkie grody. Usu-

nito zupenie krakowsk szlacht od suby wojskowej, a obce

wojsko, cigle pod broni bdce, miao utrzyma w posusze-

stwie ludno krajow. Po raz to pierwszy pojawiy si takie cu-

dzoziemskie rzdy wojskowe. Najlepsza w tem wskazówka, e
szlachta Wacawowi nie sprzyjaa; inaczej bowiem nie potrzebo-

waby tego na pó czeskiego, na pó niemieckiego (brandebur-

skiego) pogotowia wojennego w kraju, nad którym pragn pano-

wa. Pozostawienie w grodach cudzoziemskich zaóg nadao pa-

nowaniu Wacawa w zupenoci cech wojennego zaboru.

Rzecz caa bya obmylan zrcznie. Zaogi te mogy si

kadej chwili rzuci na krakowskich ziemian i trzymay ich w ja-

rzmie, e nie mogli wystpi jawnie przeciw swym zaborcom.

Udzia Brandeburgii w tej wojnie krpowa Przemysawa Wielko-

polskiego. Walczc z Wacawem byby zarazem walczy z Ottonem
Dugim, a zatem wypowiadaby wojn nietylko Przemylidom, lecz

take Askaczykom i zawrzaaby od razu wojna take na pónocy.

Przemysaw musiaby si broni we wasnej dzielnicy i na los

Krakowa nie mógby niczem wpyn. Gdyby da Maopolanom
posiki, musiaby je i tak zaraz odwoa. Tem si tumaczy, e
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ksi poznaski zachowa si tym razem neutralnie i nietylko san

nie upomnia si o nalen sobie spucizn po Probusie, ale takt

nie da pomocy okietkowi.

Wadysaw okietek bowiem podj i tym razem walk! W ie-

dzia, e moe straci swój Brze i Sieradz, ale chociaby w nie-

pomylnej walce te dwa grody przeszy take pod czesko-niemie-

ckie panowanie, nie byoby dla Polski takiej dotkliwej szkody,

jak gdyby Brandeburczycy zajli Pomorze!

Henryk lignicki zaj by w r. 1289 Kraków w subie Hen-

ryka Probusa, ale nie posun si dalej na wschód. Ziemia san-

domierska pozostaa w rku ksicia Wadysawa i dopiero teraz

wysa tam na niego wojsko Wacaw czeski. Walka bya nadzwy-

czaj nierówna; drobny ksi walczy mia z potnym królem!

A jednak walczy, bo wiedzia, e ludno caa jest za nim, wal-

czy, eby chocia podjazdow walk podtrzyma opór przeciw cu-

dzoziemskim rzdom. Udao mu si z pomoc okolicznej szlachty

zaj raz niespodzianym napadem gród Wilic, ale byo to po-

wodzenie przemijajce. Wkrótce musia opuci- Sandomierskie

gdy nadeszo znaczniejsze wojsko czesko-brandeburskie, nie mona
byo myle o tem, eby si utrzyma przeciw Wacawowi. Co-

fn si Wadysaw do swego rodzinnego Sieradza i tam si zam-

kn w grodzie wraz z bratem swym Kazimierzem czyckim. Nie

pozostawiono ich tam w spokoju. Sieradz zdobyto, obaj bracia

popadli w moc Wacawa i byli jego jecami. Odzyskali wolno
pod tym tylko warunkiem, e zo hod Wacawowi. Przystali

na to ksita, bo przysta musieli, ale pomny polskiej sprawy

okietek, zastrzeg si wyranie, e skadaj hod Wacawowi tylko

jako Wielkiemu ksiciu krakowskiemu, a wic na polskiem prawie

pastwowem, a nie jak lzcy ksita, którzy w osobie Wacawa
hodowali królowi czeskiemu i Rzeszy niemieckiej. Byo to w r. 1291

W dwa lata póniej porozumiewa si Przemysaw Wielko-

polski z Wadysawem okietkiem o wspóln wypraw na Kraków^

Wacaw bowiem zajty by zawikaniami w Niemczech. Tam po

mierci Rudolfa Habsburga (w r. 1291) nie chciano wynie na

tron jego syna Albrechta dlatego, e ród Habsburski by ju po-

tny. Ksita niemieccy chcieli mie króla jak najsabszego i wy-

brali sobie ubogiego i nie wiele znaczcego hrabiego nassawskiego

(Nassau) Adolfa, który nie mia nawet z czego zapaci dugu za-
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lignitego u mieszczan frankfurckich na wydatki potrzebne do

jtrzyzwoitego wystpienia i utrzymania podczas elekcyi. Wybucha
70jna domowa pomidzy nim a Albrechtem habsburskim. Król

zeski uwaa si przedewszystkiem za ksicia Rzeszy niemieckiej.

Ojciec jego, Otakar II. by mdry i nie chcia przyj niemic-

;kiej korony, ale Wacaw by dziwnie sabym politykiem. Gdyby

y Polsce wystpi jako przeciwnik niemieckiego ywiou, mógby
)y pozyska serca narodu i Polsk zczy z Czechami ; a on

sc^ystpowa w Polsce jako lennik niemiecki i siy czeskie mar-

,iowa dla sporów o tron niemiecki i owiadcza si w Niemczech

a Albrechtem, a wic za utwierdzeniem nowej wielkiej potgi dy-

lastycznej ! Spory niemieckie nie byy dla Czech czem obcem,

ak si ju Czechy zyy za Wacawa z Rzesz niemieck! Chcia

: tego skorzysta Przemysaw i namawia okietka do wyprawy

ia Kraków, przypuszczajc, e Wacaw, zajty w Niemczech, nie

Ddzie móg stawi naleytego oporu w Polsce. Spraw okietka

popiera biskup krakowski, nastpca Pawa z Przemankowa, Pro-

kop, który by poprzednio kanonikiem w Gnienie.

Gdy obydwaj narodowi ksita przygotowywali si do tej

wyprawy, zaszed wypadek którego nikt nie móg przewidywa^

[który niezaleny by od politycznych rachub czy czeskich, czy pol-

iSkich, a jednak wywar stanowczy wpyw na wszystkie stosunki.

Oto Tatarzy na jechali po raz czwarty Maopolsk i spustoszyli zie-

mi sandomiersk. By to najazd may w porównaniu z poprzedniemi,

lale wystarczy, eby zniszczy tamtejsz ludno i uczyni j na du-
szy czas niezdoln do jakiegokolwiek przedsiwzicia. Byo to zim
z roku 1293 na 1294. Zaraz potem nastpi najazd litewski, który

sign a pod czyc. Litwini spalili miasto i gród, zupili, co

tylko si dao i brali jeca, zupenie jak Tatarzy. W bitwie nad

rzek Bzur zgin ksi Kazimierz czycki, brat okietka. o-
kietek odziedziczy po nim czyc, ale byo to dziedzictwo pu-

stek i ruin. I ksistwo sieradzkie równie byo spustoszone i wy-
ludnione strasznym najazdem. Ksi Wadysaw mia przez to

jakby bro wytrcon z rki, a e równoczenie take poowa
Maopolski wyniszczona bya przez Tatarów, musia spezn na

niczem cay zamiar zaczepienia Wacawa.
Nie umia Wacaw broni kraju, ale umia pilnowa swojej

wadzy. Donioso si do jego uszu co o zamiarach niezomnego
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Wadysawa okietka i biskupa krakowskiego Prokopa. Donosi;

cielem by prawdopodobnie kollektor witopietrza, ów Jan Mui

skata, który ju w sprawie Henryka Probusa z biskupem wro

oawskim Tomaszem II. okaza, jak umie siadywa na dwóch sto]

kach i zdradza. Wacaw wezwa biskupa Prokopa do Pragi i tar

musia krakowski pasterz podpisa w czerwcu 1294 upokarzajc]

dokument, w którym uznaje króla czeskiego prawym wadc Kra

kowa i Sandomierza i zobowizuje si nietylko zerwa stosunk

ze stronnictwem okietkowem, ale nawet donie zaraz Waca
wowi, gdyby si czego dowiedzia o przedsiwziciach przecie

czeskiemu panowaniu. Wkrótce po tem upokorzeniu umar bisku]

Prokop ze zmartwienia. Jan Muskata bra udzia w caem ten

ledztwie w Pradze, przebywa tam wanie równoczenie, a (

sobie zaskarbi aski Wacawa, najlepszym dowodem, e on wa
nie zosta nastpc Prokopa i z kocem tego samego jeszcze roki

1294 zasiad na katedrze krakowskiej. Wdar si na to biskupstw(

poparty przez Wacawa, z pogwaceniem przepisów kocielnych

tote zarzucano mu potem jawnie, e wybór jego i konsekracy^

odbyy si wbrew prawu kanonicznemu, a nawet, e si dopuci

symonii, t. j. kupczenia dostojestwami kocielnemi. Opróniajc
si godnoci duchowne w Krakowie obsadza Muskata tylko Niem'

cami. Za to otrzyma od Wacawa w r. 1295 tytu ksicy i po

Zwolenie na obwarowanie biskupich miast Sawkowa, Iy, Tar

czek i Kielc; nowe te warownie miay powstrzyma zapdy stron

nictwa narodowego. Obsadzenie biskupstwa krakowskiego Niem

cem byo rzeczywicie cik klsk narodow i mogo oddziaa^

jak najgorzej na przyszo Maopolski.

KORONACYA PRZEMYSAWA.

Natenczas powstaje na arcybiskupim dworze w Gnienii

myl miaa. Cokolwiek bdzie po mierci Przemysawa, (niema

jcego mskiego potomka), wskrzeci polsk koron, dopóki Pol

ska nie jest jeszcze czci Rzeszy niemieckiej. Ody raz si t(

zrobi, przybdzie si narodowi, gdy po dwustu latach zabynii

na nowo nad Polsk znami jednolitej najwyszej pastwowe
wadzy ! Gdy Przemysaw woy koron, ten tylko bdzie si móg
uwaa za jego nastpc, kto równie zrobi to samo. Ktokol

wiek nad Polsk zapanuje, w kadym razie bdzie to król polski
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I nie ksi krakowski, sandomierski, poznaski i t. d. Raz po-

j)przQga si tych ksit w jak cao pod jedn koron! Kto

[<oronowany bdzie, z tym aden z reszty ksit nie bdzie si

[nóg równa i ocali si przynajmniej zasad pastwowej jednoci

Polski. Wszyscy polscy biskupi, nie wyczajc wrocawskiego,

!7godzili si na ten plan i uzyskano te pozwolenie stolicy apo-

stolskiej ; biskup krakowski, Niemiec Muskata, nie mia jawnie

protestowa.

Gdy w grudniu 1294 r. umar Mestwin, zaj Przemysaw

Pomorze bez najmniejszych trudnoci; wszak mieszkacy Pomo-

rza dawno go ju uwaali za swego ksicia i pragnli poczy
si z Wielkopolsk. Protestowali przeciw temu Askaczycy i wy-

starali si u króla niemieckiego, Adolfa nassawskiego, o dokument,

moc którego on, jako niby nastpca cesarzów i zwierzchniczy pan

caego wiata chrzecijaskiego, nadawa Pomorze margrabiom

brandeburskim. Tem bardziej pragn Przemysaw przyspieszy

sw koronacy.

Mia Przemysaw w Krakowie dobrych przyjació w kapitule

katedralnej, skoro zdoano uwie stamtd, z pod panowania Wa-
cawa, z pod oka Muskaty, insygnia koronacyjne i przewie je

do Gniezna. Bya to korona Bolesawa miaego. Woy j na

gow Przemysawa arcybiskup gnienieski Jakób winka w oto-

czeniu wszystkich biskupów polskich, prócz Muskaty. To nie tylko

Wielkopolska, ale caa Polska obchodzia wielkie narodowe wito
i radowaa si, e nadszed wreszcie ów Aaron, którego wyczekiwa-

no z ufnoci w miosierdzie Paskie nad skoatan ojczyzn. W Gnie-

nie odby si wielki zjazd z caej Polski, a byli na nim take wy-

sacy krakowskich ziemian, bez wzgldu na to, e na Wawelu
bya zaoga Wacawowa. Dziao si to dnia 26 czerwca roku 1295.

Polska bya znowu królestwem, naród stwierdza przez ko-

ronacy sw samoistno, swe prawo i sw niezomn wol sta-

nowienia samemu o swym losie.

Biskup krakowski Muskata nie pojecha do Gniezna na ko-

ronacy, ale do r^ragi i tam namówi Wacawa, e wysia do

Rzymu protest przeciw tej koronacyi, co jednak na nic si nie

zdao. Nie na to przestrzega papiestwo Chrystusowego prawa,

eby jeden naród dawa drugiemu w poddastwo!
Sza wciekoci opanowa Askaczyków. Postanowili zamor-
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dowa Przemysawa skrytobójczo. Niegdy margrabia Gero tru

sowiaskich ksit; Henryk II. zrobi zasadzk na ycie Bole

sawa Wielkiego; Krzyacy faszowali dokumenty i czyhali ii;

Braci Dobrzyskich; czemuby margrabiowie brandeburscy ul

mieli zgadzi tgo, który blaskiem korony przyda Polsce sawy
Kady monarcha ma niechtnych sobie. Wród ziemiai

wielkopolskich dwa rody byy nieprzyjazne królowi Przem}sla

wowi : rody Zarbow i Naczów, gdy sprawiedliwo królewski

daa si im we znaki. Z tymi zmówili si Askaczycy i uoone
zamach na ycie królewskie, gdy Przemysaw w cigych s\x \ cl

podróach po kraju, zjecha w lutym 1296 r. do pograniczneg(

od Brandeburgii miasta Rogona. Trzech Askaczyków, Otto Dugi
dawna ;; plaga niemiecka" Czech, brat jego Otto May i cioteczna

ich Jan, najli ca gromad otrów i wyuczyli ich, co maj robi

Naczowie za i Zarbowie baczyli, kiedy bdzie sposobna pon

do zamachu i mieli swoich w Rogonie, eby suy zbójcom zj

przewodników. Ostatniego dnia zapustów biesadowano hucznie

na dworze Przemysawa; w nocy popielcowej pogreni by
wszyscy w twardym nie, gdy wtem cay hufiec zbójecki wpad
do miasta od granicy brandeburskiej. Zdrajcy wskazali miejsa

królewskiego noclegu i caa"gromada zbójców wpada do komnat]

Przemysawa. Zbudzony niespodzianym napadem broni si. Chciane

go porwa ywcem i odda margrabiom w niewol, zapewni

eby wydusi na nim w wizieniu zrzeczenie si Pomorza. Okry'

tego ranami wsadzono nieprzytomnego na konia, a dwóch jed
ców z obydwóch stron popdzao konie ku granicy. Upyw krw

by jednak zbyt wielki, nieudao si Przemysawa utrzyma m
koniu; spad w drodze. Tymczasem mordowano w Rogonie kró

lewskich dworzan. Niektórzy jednak zdoali . si ocali, a spo

strzegszy, co si dzieje, pucili si w pogo za porwanym kro

lem. Zbójcy syszc nadjedajc pogo, dobili Przemysaw!

i porzucili trupa na drodze, a sami rozpierzchli si na wszystkii

strony i znanemi sobie przejciami przedostali si za brandebursk<

granic. Pogo znalaza na drodze martwe ju ciao królewskie

W taki sposób chcieli Niemcy pozbawi Polsk korony.
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RONACYA WACAWA.
Szlachta wielkopolska przyzwaa na tron Wadysawa Lo-

ka, ale ksi ten mia doj do korony dopiero po dwudziestu

reci latach ustawicznej walki. Nie byo chyba nigdy wikszego

litycznego zamtu, jak po mierci Przemysawowej. Do walki

o Pomorze wystpili brandeburscy margrabiowie, ksi szcze-

ciski ze zachodniego Pomorza, Bogusaw III. i z Piastów jeden,

Leszek inowrocawski, e by powinowatym Mestwina po kdzieli;

okietek by tam czwartym ze wspózawodników. O Wielkopolsk

zgosi si Henryk gogowski, syn Konrada, najbliszy króla Prze-

mysawa krewny, posiadajcy wzdu granic Wielkopolski sze-

reg miast i grodów, z dokonanego w r. 12Q1 podziau lzkiej

spucizny po Probusie, a mianowicie prócz Gogowy: cinaw,
i Hajnów, Bolesaw i z drugiej strony Odry: Gór, Milicz, Trzebnic

fi Syców. Wszyscy zapanicy ruszyli do boju. okietek ze wszyst-

kimi walczy, podczas gdy oni, cho sobie wzajemnie zazdroszczcy,

zawsze byli gotowi czy si przeciw niemu. Zwycistwo byo
niemoebne, ale i z tamtych nikt nie by o tyle silniejszy od re-

szty, eby móg sam zaj i ca Wielkopolsk i Pomorze. Jedy-

r.ym skutkiem tej walki mogo by rozerwanie Wielkopolski i Po-

morza na dzielnice. Jako ustpowa ju okietek Gogowczykowi
zachodniej czci Wielkopolski z miastem Poznaniem. Nie tego

yczya sobie szlachta i duchowiestwo ! Nie na to koronowano

Przemysawa, cho nie posiada Krakowa!

Pitrzce si koo okietka trudnoci wyzyskiwa sprytnie

król Wacaw, stosujc si w tem do rad Muskaty. W lutym 1297

zjecha si biskup krakowski z ksiciem Wadysawem w Brze-

nicy i namawia go, eby si zrzek swych praw do Maopolski, e
król czeski gotów da mu za to znaczn kwot pienin. Za pie-

nidze monaby naj zacinych i obroni si rywalom w Wielko-

polsce; to czysty zysk za zrzeczenie si Krakowa, którego okietek

i tak nie posiada i Wacawowi nie odbierze. Jeeli za na ukad
taki nie przystanie, moe nie mie ani Krakowa ani Gniezna. Na
pozór ukad by dla okietka bardzo korzystny i ksi da si

zapa na lep obietnic Muskaty. Dnia 18 listopada 1297 stana

pisemna umowa, moc której okietek zrzeka si na rzecz Wa-
cawa wszelkich swych dawnych praw do ziemi sandomierskiej

20
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i krakowskiej za cen 5000 grzywien. Olbrzymia to bya suma
ale ksi nie dosta ani grosza. Zwlekano z wypat, a gdy.

si Wadysawowi powodzio coraz gorzej, wystpiono z no-

wym ukadem na znacznie ciszych warunkaci. Mia dosta;

ju tylko cztery tysice grzywien, a za to zoy jeszcze hod!

z Wielkopolski. Podpisa i te warunki okietek dnia 23 sierpnia

1299, ale Wacaw ani tym razem nie myla o wypacie, a n;

miast sam wystpi przeciw niemu zaczepnie. Okazao si, e oby-j

dwa ukady byy tylko chytrym podstpem, eby zepsu okie-I

tkowi saw, e gotów niejako sprzeda Kraków Wacawowi i e
nie jest dobiym wykonawc woli narodu, skoro uznaje si za pie-

nidze hodownikiem tego samego monarchy, przeciw któremu

mia naród prowadzi do boju. Rzeczywicie te zacz Wady-
saw traci stronników. Zrczna polityka Muskaty doprowadzia

do tego, e Wielkopolanie zaczli si zastanawia, czy nie lepiej

i prociej samego Wacawa zaprosi, ni mie ksicia, który uzna

jego zwierzchnictwo?

Najwaniejsz rzecz byo, eby nie robi na nowo dzielnic,

ale utrzyma jedno. Temu wzgldowi musiay ustpi na razie

wszystkie inne. Podanym si sta Wielkopolanom kady, ktoby

mia na tyle potgi, eby adnemu z reszty zapaników nie da
ani pidzi ziemi. Tyle potgi mia tylko jeden : pan Krakowa

i Sandomierza, król czeski Wacaw. I wezwano go do Poznania,

dajc tylko, eby polubi córk Przemysawa, Reiczk i eby
si koronowa. Mia panowa nie jako król czeski, lecz jako król

polski.

Nie byo w tem postpowaniu szlachty wielkopolskiej ani

baamuctwa, ani zmiany programu. Powoujc okietka mniemano,

e zajmie Wielkopolsk bez trudnoci, przynajmniej bez wikszych

trudnoci, skoro sami mieszkacy pragn jego panowania. W y-

stpienie tylu wrogów naraz byo niespodziank. Leszek inowro-

cawski da si po niedugim czasie przekona, zrzek si uro-

szcze do Pomorza i sam przysta do okietka. Ale od Bogusawa

szczeciskiego poniós ksi Wadysaw klsk (w r. 1298 pod

Bytowem), a mia nadto wojn z Askaczykami i ksiciem go-

gowskim. Niespodzianie bya Wielkopolska wcignita w wir stra-

sznej walki, przechodzcej jej siy i wystawiona na najazdy ze

wszech stron. Równoczenie walczono nad Batykiem i na lzkiej
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granicy. okietek nie dawa za wygran, przerzuca si szybko

z jednego pola walki na drugie, po bitwie stoczonej na Pomorzu

pdzi na Slzk, eby wtargn w dzierawy Gogowczyka, ale

coraz bardziej byo widoczne, e nie starczy si na opdzenie si

wszystkim. Przy kocu trzeba byo wojowa i z Czechami, gdy
Wacaw ruszy na ksistwa sieradzkie i czyckie. Cicc mie
o jednego wroga mniej, próbowa ukadów to z Wacawem, to

z Gogowczykiem, bo jasnem byo, e przy caej Wielkopolsce

si ju nie utrzyma. Utrudnio ca spraw stanowisko biskupa

poznaskiego Andrzeja, owego jedynego biskupa Polaka, który

nie popiera w tych czasach narodowego stronnictwa, lecz stan
po stronie Henryka gogowskiego. Biskup rzuci nawet kltw na

okietka, gdy onierze jego naruszyli w pochodzie jak wie bi-

skupi. Spoeczestwo byo oburzone na biskupa i za wdaniem

si ziemian biskup wkrótce kltw odwoa, ale tymczasem wojsko

Henryka poczynio ju znaczne postpy w Wielkopolsce, a nie

byo na tyle si, eby je wyprze z zajtego kraju, bo si miao
równoczenie do czynienia z ksiciem szczeciskim i margrabiami

brandeburskimi.

Kilka rozmaitych wojsk jednoczenie w kraju i ciga walka

podjazdowa na wszystkie strony uboyy kraj, rujnoway ludzi

gorzej od najwikszej a regularnej wojny. Poniewa siy przeci-

wników równowayy si mniej wicej, nie byo nadzieji koca tej

wojny, fóz wraz inne wojsko przechodzio i co chwila dla kogo

innego domagano si posuszestwa i danin. Nikt nie wiedzia

w kocu, kogo sucha, kto jest panem, wodzem, sdzi; kady
rozkazywa i wojskiem wymusza spenienie rozkazu. Nie mogo
by adnego prawnego porzdku, gdy co jeden zaprowadzi, po

kilku tygodniach drugi zmienia. Wadysaw okietek by wszyst-

kim drogi, tote podjto pod jego przewodem cik walk,

ale przegrano j i nie miano na tyle si, eby go utrzyma przy

wadzy. Wród ogólnego zamieszania znikn w kraju wszelki po-

rzdek i zanosio si na panowanie chyba prawa pici. Korzy-

stali z zamtu tylko tacy, dla których brak silnej prawnej wadzy
by podan sposobnoci do popeniania bezprawi. ad, porz-

dek i spokój trzeba byo koniecznie przywróci, ale nie przez

tworzenie nowej dzielnicy, nie przez odstpowanie poowy Wiel-

kopolski Henrykowi gogowskiemu ! Skoro na wojnie przegrano,
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trzeba byo ponie nastpstwa przegranej i na razie odstpi od:

kandydatury okietka. Skoro za okietek nie móg zosta królem,!

lepiej byo posa po Wacawa, ni poddawa si Henrykowi.

Odkd za Wacaw i tak ju wystpi przeciw okietkowi, zaci

dzila obawa, eby si wszyscy wrogowie nie porozumieli i mej
rozszarpali pomidzy siebie Wielkopolski i eby Pomorze nie do-

1

stao si margrabiom. Stokrotnie ju lepiej byo podda cay kiaj

dobrowolnie jednemu z nich. Odbyto wic wTaz z duchowicii-

stwem zjazd walny i wyprawiono poselstwo do Pragi, pocieszajc

si tem, e przynajmniej Kraków i Gdask, Sandomierz i Poznaii

bd wreszcie pod jednym rzdem. Nie wszyscy jednak byli po-

litykami i pomimo wszystko nie brako jeszcze okietkowi stron-

ników, którzy nie chcieli zoy broni. Wacaw musia resztki o-
nierzy maego ksicia wypiera od grodu do grodu. Zrazi te
sobie na samym wstpie Wielkopolan tem, e wyjedajc z Praoi

podda koron polsk królowi niemieckiemu Albrechtowi I., bio-

rc Polsk od niego w lenno. By panem dwóch królestw, a je-

szcze si nie móg obej bez tego, eby si Niemcom nie ukorzy

!

Koronacya Wacawa odbya si latem 1300 roku w Gnienie

koron Bolesawa miaego. Ukoronowa go arcybiskup Jakób

winka, ten sam, który namaci Przemysawa. Innem zupenie

sercem dokonywa tej ceremonii przed piciu laty, kiedy przy-

ozdabia koron gow wybraca narodu, ni teraz, gdy polityczna

konieczno zmuszaa ofiarowa j zniemczonemu Wacawowi.
Doprowadzili Wielkopolanie bdcobd do tego, e chcc nad

nimi panowa, trzeba byo by królem, a nie tylko ksiciem. Oca-'

liii trwao korony polskiej, a to ju byo wielk zasug. Nowy
król wyrzdzi atoli bolesn obraz caemu narodowi, e si uznali

lennikiem Niemiec. Tote wszystkie umysy zwróciy si tem bar-

dziej ku Wadysawowi, wszyscy yczyli sobie, eby jak najpr-i

dzej mona byo na nowo rozpocz walk w pomylniejszycK

okolicznociach. Koronacya Wacawa bya klsk, politycznie roz-:

tropnie zagodzon, ale bdcobd klsk. Tylko koronacya o-
kietka moga by znakiem zwycistwa polskiej sprawy.

;

okietek opuci nietylko Wielkopolsk, ale nawet swoje ro-^

dzinne ksistwa i grody: Brze, Sieradz, czyc. Wybra si-

w dalek drog, do Ojca w. do Rzymu. Mia w tem swoje plany;

wiedzia dobrze, czemu tam jedzie. Nie by on wygnany z Wiel-
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kopolski, lecz by z alem egnany, a ci sami, którzy otaczali Wa-
cawa podczas koronacyi, wiedzieli dobrze, e okietek bdzie

w Rzymie czyni starania, eby t koronacy uzna za niewan.
Plan okietka polega na dokadnej znajomoci ówczesnych sto-

sunków europejskich i polityki papieskiej, tote trzeba przypuci,

e plan ten powsta nie w obozie wród wojskowej druyny, ale

na dworze arcybiskupim i e sam Jakób winka wyprawi nie-

zomnego naszego ksicia do Rzymu. Zwraca te uwag jedna

okoliczno, mianowicie, e przez cae czeskie panowanie arcybi-

skup usun si od spraw pastwowych i sta na uboczu.

Niezadowolenie z ksicego nierzdu dzielnicowego byo
powszechne. W Maopolsce i Wielkopolsce nie chciano dopuci
do tworzenia dzielnic na nowo, a na lzku chciano si ich te
pozby. Wrocawianie dwa razy wzywali Wacawa, eby sam nad

nimi wadz obj; nie zrobi tego, ale przyjwszy opiek nad

dziemi Henryka V. wrocawskiego, przysa do Wrocawia swego

namiestnika. Za tegoto czeskiego namiestnictwa umar biskup

Romka, który asystowa koronacyi Przemysawa, a nastpc jego

zosta Henryk von Wiirben, pierwszy Niemiec w katedrze wro-

cawskiej, w roku 1301. Odkd ludno polska na lzku stracia

podpor moraln w Kociele, losy tej ziemi byy ju ostatecznie

rozstrzygnite.

Wacaw nie mieszka w Polsce, ale rzdzi ni przez swych

namiestników, podobnie jak w Wrocawiu. Zwali si starostami,

ale nie maj nic wspólnego z dawnymi starostami tworzcymi
rad opola; tych nawet pami ju gina. Starosta czeski by
urzdnikiem wojskowo administracyjnym, mianowanym przez króla.

Wacaw nie ufa polskiemu rycerstwu, poobsadza wic grody

czeskiemi zaogami, a przywódca takiej druyny wojennej zwa si

starost. Do niego naleao te wybieranie danin pastwow34ch,

czyli podatków, które naleao skada na grodach. On te by
sdzi z ramienia królewskiego w tych sprawach, które sdo-
wnictwu monarchy byy zastrzeone. Naczelnym starost, namie-

stnikiem nad caem pastwem, by Czech Hynek z Dubu. Rodzime

ywioy byy tedy usunite od sprawowania rzdów. Dawne urzdy
polskie byy pozbawione swego zakresu wadzy, a nawet w znacznej

czci cakiem nie obsadzone. Polacy byli zupenie odsunici od
spraw pastwowych. Przez cay czas panowania Wacawa w Kra-
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kowie nie byo cakiem urzdu sdziego krakowskiego, a po ko-

ronacyi, po r. 1300, nie byo w Maopolsce ani wojewodów, ani 3

kasztelanów, ani sdziów, ani nawet podsdków. Wszelka wadza
j

przesza na starostów czeskich. Taki starosta, choby chcia, nie

wiele móg zdziaa, skoro by cudzoziemcem, nie znajcym ani

prawa zwyczajowego, ani stosunków miejscowych. Administracya

czeska bya skutkiem tego jednostronn. Pilnowali ci starostowie

dobrze wszystkiego, co si spoeczestwu od króla naleao; gor-

liwi byli do brania, niedbali do opiekowania si ludnoci. Wedug
;

polskiego zwyczaju objeda monarcha kraj, a zjedali si zawsze
^

na jego dwór wszyscy urzdnicy tej ziemi, w której przebywa,

eby si naradza nad potrzebami kraju. Za czasów czeskich, od

r. 1290 a do r. 1306, nie odby si ani jeden taki zjazd. Cze-

ska administracya nie bya czem innem, jak tylko rodkiem do

utrzymania absolutnej wadzy nad spoeczestwem, które od dawna

ju od niej odwyko i wcale jej nie potrzebowao. Tote staro-

stowie czescy pozostawili po sobie pami podobn do tej, jaka

zostaa po urzdnikach Mieszka Starego. Uwaano ich tylko za

zdzierców podatkowych i za nic innego. Hynek z Dubu wywoa
gone skargi caego kraju na siebie, a sam Wacaw uzna wreszcie,

e niebezpiecznie byoby naduywa cierpliwoci polskiej i namie-

stnika swego odwoa. Na jego miejsce ustanowi trzech wielko-

rzdców czyli generalnych starostów: przyrodni brat królewski, ksi
opawski Mikoaj, obj rzdy Maopolski; Niemiec ze lzka Frycz

rzdzi Wielkopolsk waciw, a Kujawami Protazy z Wisemburga,

zwany Tasza. Ten Tasza by potem podskarbim w Czechach,

a zostawi po sobie i tam pami najgorszego zdziercy. Czasy

panowania czeskiego byy dla politycznego wyrobienia ludnoci

bardzo szkodliwe, bo j zraay do wadzy, zamiast ku niej zblia
i wzbudza zaufanie. Straszna niech ku tym starostom dopro-|

wadzia do tego, e wyrobio si wród spoeczestwa przekonanie, ?

jakoby urzdnikiem publicznym móg by z korzyci dla krajur'

tylko kto pochodzcy koniecznie z tej samej okolicy, w której^

urzduje.

Do jakiego stopnia rzdy Wacawa nie miay dla spoecze-
\

stwa adnej wartoci, okazao si najlepiej w roku 1302 podczas|

ponownego najazdu Litwy i Rusi. Po grodach byy królewskie|

zaogi, ale aden starosta nie ruszy w pole! Szlachta sama zorga-
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nizowaa si i stana do walki z najedcami, a sprawia si

dzielnie; odebrano nawet zajty poprzednio przez Ru Lublin.

Umiaa si przeto rzdzi sama i speni obowizek obywatelski.

Sprawy pastwowe lepszego miay opiekuna w spoeczestwie,

ni w rzdzie. Dobry to znak dla przyszoci! Dojrzao ju spoe-

czestwo do tego, eby samo utworzy stosown dla siebie orga-

nizacy pastwow. Narzucanie mu czegokolwiek byo ju zupenie

niepotrzebne, a obce rzdy, usuwajce krajowców od wspóudziau,

byy wprost szkodliwe. Nie miay te trwa dugo.

PAPIE BONIFACY VIII.

Mona byo podnie wtpliwoci, czy koronacya Wacawa
na króla polskiego jest wana. Odbya si bowiem bez wiedzy

i zezwolenia papieskiego. Arcybiskup Jakób winka nie zwróci

na to uwagi Wacawa i od siebie adnych przeszkód nie stawia;

nie wymaga bynajmniej od Wacawa, eby si o takie pozwo-

lenie najpierw wystara i sam do Rzymu o pozwolenie nie pisa.

Ukoronowa Wacawa, poczy Maopolsk z Wielkopolsk, uspokoi

Askaczyków, pozby si Henryka gogowskiego, a tymczasem

okietek pojecha do Rzymu ze skarg, e koronacya niewana!

Nauczono si ju sprytu i politykowano podstpnie. Wyzyskano

Wacawa do poczenia ziem polskich od Karpat do Batyku,

a gdy tego dokona, gotowe dzieo chciano odda okietkowi,

a Wacawa si pozby. Byy wanie stosunki takie, e skarg

na Wacawa suchano w Rzymie bardzo chtnie.

Od r. 1294 by papieem Bonifacy VIII. On to przywróci

Polsce tytu królewski, zezwalajc na koronacy Przemysawa. Ten

papie podj na nowo walk o wyszo wadzy papieskiej ponad

wszystkie trony. W r. 1302 wyda bull zaczynajc si od sów
-Unam sanctam", w której owiadcza, e ta tylko wadza jest

prawowit, która od Kocioa pochodzi, e wic Ojciec w.
jest najwyszym caego chrzecijastwa naczelnikiem nietylko w du-

chownych sprawach, jest ródem wszelkiej wadzy i ten tylko

jest prawowitym monarch, kogo papie uzna. Wystpi przeciw

królowi niemieckiemu Albrechtowi I., który ogosi si cesarzem

bez papieskiego zezwolenia. Nakaza pokój królom Francyi i Anglii,

królowi Aragonii (w Hiszpanii) nada lennem od siebie wyspy
woskie Korsyk i Sardyni, rozporzdzi tronem Neapolu (po-



312 SOJUSZ z KAROLEM ROBERTEM.

ludniowych Wioch), Wgier i Polski. Polowa Europy bya jakby

lennem papieskiem.

Poprzednia dynastya niemiecka, Hohenstaufów, panowaa te
w poudniowych Woszech. Ulega i pada w walce z papiestwem.

Przeciw nim wezwa by papie Urban IV. brata króla francuskiego,

ksicia Karola Andegaweskiego, któremu nada od siebie w lenno

t. z. królestw^o Obojej Sycylii, t. j. poudniowa Wochy i wysp
Sycylia. Potem utrzyma si jednak Karol tylko przy staym ldzie

woskim i sta si zaoycielem królestwa neapolitaskiego. Ród
jego odznacza si wiernoci dla stolicy apostolskiej, popieram-

nawzajem cigle przez papiey. Syn Karola I., Karol II. Chromy
oeni si z Mary z dynastyi Arpadów, córk Stefana V. w-
gierskiego. Z tego maestwa by syn Karol Martel (t. j. Mot).

Gdy za Stefan V. nie mia syna, a z dynastyi Arpadów pozosta

jeden tylko z bocznej linii, Andrzej III., zgosi si Martel do tronu

wgierskiego, jako bliszy krewny ostatniego króla. Pretensye jego

popiera gorliwie papie Mikoaj IV. Nastaa w Wgrzech wojna

o tron pomidzy Karolem a Andrzejem. Stronnictwo andega-

weskie nie opanowao caego kraju, ale miao pewn przewag,

tak, e Karol Martel kademu z dwóch swych synów osobn prze-

kaza koron: starszemu Karolowi Robertowi wgiersk, a neapo-

litask modszemu Robertowi Dobremu. Andrzej mia jednak

take stronnictwo i sprawa moga si jeszcze obróci. Andrzej

Arpadowicz zwróci si o sojusz do Pragi i król Wacaw zarcz\i

nawet swego syna z jego córk i jedyn dziedziczk.

Wacaw mia zamiar opanowa trzy korony: czesk, polsk

i wgiersk. O wgierskiej myla wprzód jeszcze, ni o polskiej,

ale polsk atwiej mona byo zdoby. Walka z okietkiem wstrzy- •

maa go na pewien czas od dostarczenia posików Andrzejowi
,)

przeciw Karolowi Robertowi. W ten sposób stawa si okietek j

mimowoli sojusznikiem andegaweskiej sprawy na Wgrzech.
|

Upadek Wadysawa w Polsce by klsk Karola Roberta, który)

musia si teraz obawia, e Wacaw bezpieczny ju o Polsk, «

przerzuci si na Wgry i da pomoc Andrzejowi. Interes Karola j

Roberta wymaga, eby okietek jak najprdzej wszcz znowu
'

walk z Wacawem. j

Ksi Wadysaw jecha do Rzymu przez Wgry i zabawi
j

tam pewien czas u naczelnika andegaweskiego stronnictwa, wo-
j
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jewody Amadeja. Nastpio zupene porozumienie i zawarto przyja,

która miaa trwa dugo i przej na synów i nastpców tak Wa-
dysawa, jakote Karola Roberta. W Rzymie móg ju okietek

wystpowa jako rzecznik nietylko swojej wasnej sprawy, ale te
andegaweskiej, któr równie teraniejszy papie, Bonifacy VIII.,

uwaa za swoj. Wacaw zarczajcy swego syna z królewn w-
giersk przeciwnej dynastyi, snujcy sobie plany co do Wgier,

stawa w poprzek polityce papieskiej. okietek wystawia niepra-

wno jego gnienieskiej koronacyi i lenny stosunek do Albrechta I.,

którego papie nie chcia uzna cesarzem. Wystawia, e Polska

nie jest cesarskiem lennem, lecz papieskiem. Wszak podda j
stolicy apostolskiej ju Mieszko I., potem Bolesaw Wielki i Ka-

zimierz Sprawiedliwy; wszak na znak tej ulegoci opaca Polska

od czasów tego ksicia witopietrze, po trzy denary od kadego
gospodarstwa ziemiaskiego. Nie opacali za witopietrza ani cesarz

Albrecht, ani król Wacaw, jego lennik. Panowanie Wacawa jest

tedy uszczupleniem praw stolicy apostolskiej wzgldem Polski,

a sama koronacya jest urganiem z wadzy papieskiej, skoro na-

stpia za zezwoleniem cesarskiem, a nie papieskiem. A wanie,
gdy nasz niezomny ksi w Rzymie bawi, umar Andrzej III.

r. 1301 i nastpio wszystko tak, jak przewidywano. Król Wacaw,
tnajc ju wolne rce w Polsce, posa wojsko na Wgry, wypar
Karola Roberta, który schroni si do Austryi i dokona tego, e
syn jego — imieniem równie Wacaw — koronowany by na króla

w gierskiego. Om lat jeszcze miaa trwa walka Audegaweczy-
ków z Przemylidami, wzgldnie z ksiciem bawarskim Ottonem,

na którego Wacaw przela nastpnie swe prawa w r. 1305.

I w tej wgierskiej sprawie czynny by znowu biskup Mu-
skata. On by wicekanclerzem modego Wacawa, pojecha na

Wgry i robi co móg, eby swemu panu jedna stronników,

nie wahajc si nawet dziaa przeciw legatowi papieskiemu Boc-

casiniemu, którego Bonifacy VIII. wysa na Wgry. W listopadzie

1301 pogrozi mu za to papie zoeniem z godnoci biskupiej.

To poskutkowao. Muskata wróci do Krakowa, gdzie wkrótce

mia rozpocz now walk z okietkiem.

Na Wacawa modszego rzuci papie kltw, a do ojca na-

pisa surowy list dnia 10 czerwca 1302 roku, w którym nietylko

sprzeciwia si zajciu Wgier, ale te odmawia mu tytuu króla
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polskiego i spraw polskiego tronu zastrzega sobie do wasnego
orzeczenia. Kardyna Boccasini, legat na Wgry, zosta mianowany
legatem take na Polsk i otrzyma stosowne polecenia. Legat ten

jednak zajty cigle na Wgrzeci nie zdy nawet przyby na

pónocn stron Karpat. Ali papie sam ogosi wkrótce uroczy-

cie, e Wacaw przestaje by królem polskim. Bonifacy VIII-my

wnet potem umar, w padzierniku 1303 roku, ale nastpc jego

zosta Mikoaj Boccasini, jego legat polsko-wgierski, który zasiad

na tronie papieskim pod imieniem Benedykta XI. Ten rok wpra-j

wdzie tylko panowa, ale tymczasem by ju w Polsce Wadysaw
okietek. Zagroony w posiadaniu Polski Wacaw, polubi czem-

prdzej w r. 1303 Reiczk, córk Przemysawa, eby si przez tof

maestwo na tronie utwierdzi.

ZWYCIZTWO STRONNICTWA NARODOWEGO.
W roku 1304 wróci ksi Wadysaw z Rzymu i zatrzyma

si znowu na Wgrzech. Wziwszy troch onierza od wojewody
Amadeja, przekroczy Karpaty i zacz wojn z czeskimi starostami.

Móg si na to miao odway, bo i z innych te stron uderzono

na Wacawa. Sam cesarz Albrecht, zmieniwszy sw polityk, po-

godzony z Rzymem, wystpi przeciw królowi czeskiemu a Karol

r

Robert rozpocz na nowo wojn na Wgrzech. Wród takich;^

sprzyjajcych okolicznoci rozpocz nasz ksi zbiera swych
J

stronników w Polsce. Stanwszy w Maopolsce, zaj najpierwi

gród biskupstwa krakowskiego, Peczyska, a wkrótce potem wa-

ny gród ksicy Wilic. Proboszcz wilicki, Mikoaj, nalea
do gorcych stronników okietka, a okolica przygotowan ju
bya na przyjcie narodowego kandydata. Pospieszyli pod chor-

giew niezomnego ksicia nietylko ci, którzy obowizani byli do <

suby wojskowej, rycerze, ale te inni ziemianie, nie majcy dóbr^

na prawie wojskowem, szlachta nierycerska. Co wicej i co naj- \

waniejsza, wzi w tej sprawie czynny udzia lud maopolski,
^

dzierawcy, nie posiadajcy wasnych gruntów. Warstwa ta, spol-

szczona ju zupenie, okazaa przy tej sposobnoci po raz pierw-

szy zainteresowanie si spraw publiczn i to w zupenej zgodzie
j

z dawnymi rodowcami czyli szlacht. Lud stan wiernie przy
^

okietku i broni jego sprawy koo Sandomierza, Wilicy i bliej
]

Krakowa, a mianowicie koo Ojcowa, gdzie kasztelan Skay sprzy-

^
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jal czeskim rzdom. Z Sandomierskiej ziemi wygnano czeskie za-

ogi w cigu roku 1305. Na Wgrzech nie powiodo si te Prze-

mylidom i mody Wacaw musia w tym samym czasie ustpi.

Najwiksz jednak klsk sprawy czeskiej bya mier Wacawa
II-go, dnia 21 czerwca 1305 r.

Syn jego i nastpca, Wacaw III., zamierza podj walk
z okietkiem. Przyj tytu króla czeskiego, wgierskiego i pol-

skiego, ale gotów by wyrzec si Wgier, eby tylko utrzyma si

przy koronie polskiej. Roszczenia swe do Wgier odstpi ksiciu

bawarskiemu Ottonowi, cesarzowi za Albrechtowi ustpi Minii,

eby sobie zapewni od niego pokój i swobod do wojny pol-

skiej. Min jednak rok cay, zanim zdy przygotowa wypraw
wojenn. Z pocztkiem sierpnia 1306 roku stan król Wacaw
w Oomucu, dokd cigay ze wszystkich stron jego druyny
wojskowe; ale tu mier nagle przerwaa wszelkie zamysy. Dnia

4 sierpnia wyszed król czeski na kruganek w domu proboszcza,

u którego stan kwater, gdy wtem zbliy si do nieznany jaki

rycerz i ugodzi go sztyletem. Nikogo przy tem nie byo, dopiero

na krzyk króla nadbiegli dworzanie. Tymczasem morderca zdy
zada królowi trzy miertelne ciosy. cigano go, dopadnito i po-

rbano mieczami na miejscu. I król i zabójca nie yli; nie mona
byo doj, co za przyczyna bya tego skrytobójczego napadu,

czy zbójca mia wspólników, czy dziaa z wasnego popdu, czy

tej^by najty przez kogo innego, a potniejszego od siebie. Podej-

rzywano cesarza Albrechta, który chcia Czechy zagarn dla swego

dontu i rzeczywicie przepar na tron czeski swego syna Rudolfa.

Niema jednak adnych do wodów winy; wymierzeniem doranej

sprawiedliwoci na zabójcy, od którego nie mona si byo niczego

ju dowiedzie, okryto mimowiednie ca t zbrodni wieczyst

tajemnic. Ledwie tylko zdoano stwierdzi imi królobójcy. By
.nim rycerz niemiecki Konrad von Bodenstein z Turyngii. Na
Wacawie III. wygasa czeska dynastya Przemylidów.

Tymczasem zyskiwa okietek coraz wicej stronników w Ma-
opolsce. Dnia 15 maja 1306 roku by ju Wawel w jego rku.

Samo jednak miasto Kraków byo po stronie czeskiej, a wójt

krakowski, Albert, stana czele niemieckiego stronnictwa w Polsce,

nie chccego dopuci do wznowienia piastowskiego panowania.
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Biskup krakowski Muskata niechtny by, jak zawsze od pocztku, i

narodowemu ksiciu. Nie bez przyczyny uderzy okietek zaraz ^

w 1304 r. najpierw na jego posiadoci. Mia Muskata wówc/;is

proces przed gnienieskim arcybiskupem o symoni, t. j. o bez-

prawne zajcie godnoci biskupiej przekupstwem, a nawet o za-

bójstwo. W sierpniu 1304 r. uwolniony od kar kocielnych mu-
sia jednak przyrzec posuszestwo arcybiskupowi. Pomimo to b\i

niepewny i uwaano go cigle za gównego wroga okietka.

Znienawidzony przez stronnictwo narodowe, wpad w roku 1305

w rce rodu Toporczyków, którzy, pojmawszy go, wizili w Ku-

nowie. Namiestnik czeski, Ulryk z Boskowic na Morawach, za

mao mia si, eby si oprze wzbierajcemu coraz potniej ru-

chowi narodowemu, zwaszcza, gdy i lud przeciw Czechom w\'-

stpi. Pociesza si tem, e walna wyprawa Wacawa III. zmusi

znowu okietka do cofnicia si, gdy wtem naga mier króla

czeskiego zmienia wszystko gruntownie.

Mieszczastwo krakowskie przystpio zaraz do ukadów]
z okietkiem, bojc si, eby nie postradao swych przywilejów,

i

jeeli nie uzna dobrowolnie ksicia, któremu po tylu cikichj

przejciach poczo si szczcie umiecha. okietek, daleki jeszcze;

od celu, majcy jeszcze wiele mozou przed sob, rad by zaa-i

twi si pokojowo z Krakowem, z jego wójtem i biskupem. Na-'

da wic miastu rozlege prawa handlowe, uzyskawszy w zamian

uroczyste uznanie swego panowania w niespena miesic po mierci

Wacawa III., dnia 1 wrzenia 1306 r. Muskacie obieca nietylko

zwrot zajtych Peczysk, ale nadto jeszcze, tytuem wynagrodzenia

za szkody wyrzdzone podczas wojny dobrom biskupim, przyrzek

mu darowa zamek Chciny z licznemi wsiami. Nie ufajc jednak

biskupowi, nie da mu grodów odrazu, odkadajc wykonanie

umowy a do czasu bezpiecznego, aeby utwierdzi naleycie swe

panowanie; tymczasem mia Muskata pobiera za to 300 grzywien

rocznie z up bocheskich. Jako okazao si, e ostrono o-
kietka bya zupenie suszn.

Panowanie okietka znalazo uznanie w ziemiach krakow-

skiej i sandomierskiej, na Kujawach, w Sieradzu i w czycy, tu-

dzie na pónocy w ziemi dobrzyskiej i na gdaskiem Pomorzu.

Przedstawiciele ziemiastwa tych dzielnic zjechali do Krakowa

i w dzie 1 wrzenia 1306 roku uznali go swym wadc. Kada
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dzielnica z osobna zapraszaa go na tron do siebie; w ten sposób

dokonywao si czenie Polski na nowo pod jednem berem
atoli prócz Wielkopolski, tej wanie dzielnicy, która w Polsce

stanowcz miaa przewag, na której i od której najwicej zaleao.

WROGOWIE OKIETKA. -

Na pónocy trzy rody monowadcze byy teraz niechtne

okietkowi; w Wielkopolsce Zarbowie i odziowie, a na Pomo-
rzu wicowie. Nie brako stronników ksiciu Wadysawowi, ale

nie chciano wywoywa wojny domowej i postanowiono raczej

poczeka jeszcze, a dziaa ogldnie. Zaleao niezmiernie na tem,

eby przeciw panowaniu okietka nie mona byo podnie a-
dnych zarzutów, eby nie byo innego kandydata, któryby móg
wywodzeniem swych praw do tronu budzi zamieszki, a moe
nawet poszuka pomocy u ociennych wrogów. W Maopolsce
po mierci Wacawa III. nie. móg nikt wystpi z uroszczeniami

do tronu przeciw okietkowi, ale inaczej w Wielkopolsce, gdzie

sam ksi Wadysaw ustpi by niegdy Poznania Henrykowi

gogowskiemu. Henryk marzy sam o koronie polskiej i zabra

si do wykonywania swych zamiarów ju w r. 1298, starajc si

wówczas pozyska przywilejami biskupów wielkopolskich. Pozy-

ska sobie jednego tylko, biskupa poznaskiego Andrzeja z rodu

odziów. Potem po mierci Wacawa przysa do Poznania na

starost swego wielmo, Bogusza z Wisemburga, którego biskup

Andrzej ochotnie przyj i we ws'zystkiem by mu pomocny. Nie-

mieckie mieszczastwo stano po stronie Henryka gogowskiego,
i tak, zanim okietek zdy przyby do Wielkopolski, ju tam

rozparo si znowu panowanie wrogie narodowemu stronnictwu,

a tem niebezpieczniejsze, e powoujce si na dawny ukad, któ-

rego okietek nie móg si zaprze. W grodach wielkopolskich

osiedli lzcy starostowie, prawie wszyscy niemieckiego pochodzenia.

Pospieszy okietek na pónoc w listopadzie 1306, ale nie

przeciw Henrykowi gogowskiemu, lecz na Pomorze, aeby zaj
spiesznie t ziemi, której take zagraao powane niebezpiecze-

stwo. Król Wacaw III., kiedy si wybiera na zdobycie tronu pol-

skiego, chcc sobie zapewni poparcie margrabiów brandebur-

skich, darowa im z góry Pomorze, nim je sam jeszcze mia w rku.

Tote kandydatura czeska bya na Pomorzu znienawidzona i jedni
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tylko wicowie gotowi byli broni sprawy Wacawów, obdaro;

wywani przez nich coraz to nowemi nadaniami. Posiadoci tcor;

rodu obejmoway znaczne przestrzenie nietylko na Pomorzu, ah

te w Wielkopolsce; im te poruczali czescy wielkorzdcy w a

niejsze urzdy. Jak potny by ten ród, wida z tego, e w reku

jednego tylko z nich, Piotra, znajdowao si dziewi grodów.

Szczciem pozosta sam Gdask w rku Wojsawa, zaufanego

kasztelana okietkowego, którego przysa tam by jeszcze po mierci

króla Przemysaw^a. Obecnie przybywa okietek z wojskiem, któn:

powikszyo si, gdy szlachta pomorska zaraz ochotnie sama si

zgosia pod jego sztandary. Swicowie przycichli, a okietek sta-

nwszy w Gdasku z kocem grudnia 1306 r., móg si zabra

do zaprowadzenia nowego porzdku w kraju. Odebra wiecom
znaczn cz grodów i poobsadza je swymi zwolennikami ; zo-

stawi te na Pomorzu swoich dwóch synowców, ksit kujaw-

skich Przemysawa i Kazimierza. Ledwie ksi Wadysaw opu-

ci Pomorze, porozumieli si Swicowie z Brandeburczykami i we-

zwali ich do zajcia kraju. Wyprawi si rzeczywicie margrabia

Waldemar i zacz obsadza swem wojskiem graniczne powiaty.

Ksi Wadysaw dowiedzia si jednak na czas o zdradzie, a b-
dc jeszcze blizko, nagle wróci i uwizi Piotra wic; wypuci!

go wprawdzie na usilne bagania caego rodu, ale wzi za niego

na zakadników dwóch modszych jego braci. Margrabia Waldemar

te si cofn, i na krótk chwil zdawao si', e niebezpiecze-

stwo pomorskie zaegnane. Margrabia jednak i Swicowie wie-

dzieli, e ksi musi wraca do Krakowa i e mu nie atwo b-
dzie przyby powtórnie z wojskiem nad Batyk, bo tymczasem

gotowa mu znowu trudnoci biskup krakowski Muskata. Wobec
kopotów na Pomorzu i w Krakowie nie mogo by mowy o od-

zyskaniu Wielkopolski.

Muskata czy si znowu z wrogami Wadysawa okietka,

ksi wic pozajmowa biskupie grody: I, Kielce, Sawków,

Tarczek i Biecz, w kocu nawet samego biskupa uwizi. Wi-
zienie trwao krótko, a Muskata wypuszczony na wolno, poszed

na wygnanie; schroni si do biskupa wrocawskiego Henryka \()n

Wiirben (z Wierzbna), gdzie przebywa pótora roku. Arcybiskup

Jakób winka zasuspendowa go, tj. nakaza mu wstrzyma si od

speniania biskupiego urzdu i odj mu wadz nad dyece/\a;
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sam te zjecha do Krakowa, eby uporzdkowa sprawy krakow-

skiej dyecezyi, przyczem pozbawi godnoci wielu stronników Mu-

skaty wród niemieckiego ducliowiestwa, sprowadzonego przez

Muskat do Krakowa. Biskup odwoywa si do stolicy apostol-

skiej i wszcz procesy. Do apelacyi mia zupene prawo, ale nie

mia prawa robi w Polsce niemieckiej polityki i z Wrocawia

ukada plany przeciw narodowemu ksiciu, jedynemu prawowi-

temu wadcy Krakowa. Spiski, obmylane przez Muskat w Wro-

cawiu, uwaa okietek widocznie za niebezpieczne dla siebie, skoro

nietylko aowa pocz, e go puci na wolno, ale postanowi

dosta go na nowo w swoj moc, choby nawet podstpem. Zwa-

biwszy biskupa do Krakowa pod pozorem zawarcia zgody, uwi-
zi go znowu i wypuci dopiero po kilku miesicach, gdy Mu-
skata podpisa dnia 2 lipca 1309 umow, w której skada przy-

rzeczenie wiernoci, zobowizywa si, e bez zezwolenia ksicia

nie opuci dyecezyi, odwoywa proces apelacyjny i oddawa w rce

ksice ostatni swój gród, Lipowiec. Nie zaniecha przecie pro-

cesu, a chocia w kocu i na dworze papieskim przyznano o-
kietkowi suszno a biskupa potpiono, sprawi jednake ksiciu

sporo kopotów, bo proces przed nuncyuszem i na dworze pa-

pieskim przewleka si a do r. 1317. Bawi wanie na Wgrzech
od r. 1308 legat papieski kardyna Gentilis de Monteflorum, wy-

sany przez papiea Klemensa V., aeby zapewni zwycistwo spra-

wie Karola Roberta andegaweskiego. By mianowany legatem

take na Polsk. Jednak zajty cigle politycznemi sprawami na

Wgrzech, nie zdy przyby na pónocn stron Karpat, zwoa
wic synod kocielny polski do wgierskiego miasta Preszburga

na 10 listopada 1309 r. Arcybiskup gnienieski i polscy biskupi

\\\sali tam swych zastpców. Muskata chcia by osobicie i wy-

bra si w drog, przyrzekszy ksiciu Wadysawowi, e proces

przed legatem umorzy. Zmieni biskup krakowski swoje zaalenie

i skary teraz nie ksicia, lecz swego duchownego zwierzchnika,

arcybiskupa Jakóba wink o niezasuone ciganie go karami ko-

cielnemi, o niesuszne posdzenie go o róne zbrodnie, jak za-

bójstwo i krzywoprzysistwo; uywa bowiem Muskata w Polsce

jak najgorszej sawy. Dopiero 12 czerwca 1310 r. zapad polubo-

wny wyrok legata: Muskata by uwolniony od kar kocielnych

i mia tylko zapaci arcybiskupowi sto grzywien , ale mia go za
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wszystko sam osobicie przeprosi i zwróci wszelkie koszta pro-

cesu. Stwierdza natomiast legat co do okietka, e ksi za samo
uwizienie biskupa popad w kltw na mocy prawa kanonicznecro

i zastrzeg, e kltwa nie bdzie zdjta wczeniej, a Muskata p
wrócony bdzie w zupenoci do swego biskupstwa i posiadoci.
Ciocia tedy przyznawano, e Muskata le postpowa, nie daro-

wano ksiciu, e sobie sam nad nim zrobi sprawiedliwo; strze-

ono z najwiksz przezornoci kocielnego immunitu, zupenej
niezalenoci wadzy duchownej od wieckiej, nawet w takim ra-

zie,] gdy infua na niegodnej spoczywaa gowie. Nie byo wi-
kszego da okietka niebezpieczestwa, jak w tej sprawie z Mu-
skata. Wszak celem niezomnego ksicia bya korona polska; do

koronacyi trzeba byo pozwolenia papieskiego, a do tego trzeba

byo mie na dworze papieskim opini dobrego syna Kocioa.
Lata cae miny, zanim w otoczeniu papiea zrozumiano dobrze

ca rzecz i uwzgldniono wszystkie okolicznoci. Na razie wie-

dziano tylko, e ju raz biskup poznaski Andrzej rzuci na o-
kietka kltw, a e teraz znowu wisi nad nim druga kltwa z po-

wodu biskupa krakowskiego. okietek postpowa susznie, ale

nieostronie; chocia zwyciy ostatecznie, na razie jednak sobie

szkodzi i zwycistwo przez to oddala. Nieszczciem wszczli ró-

wnoczenie synowcowie jego spór z trzecim biskupem, kujaw-

skim Gerwardem, którego te uwizili.

UTRATA POMORZA I BUNT MIAST.

Podczas tych kopotów z Muskata pozostawa okietek w usta-

wicznej obawie, e dojrzewaj spiski zdradzieckiego biskupa i e
w porozumieniu z krakowskiem mieszczastwem i ze lzkimi
Piastami wybuchnie bunt. Niedaleka przyszo sprawdzia, e prze-

widywania jego byy zupenie uzasadnione. Zanim jednak wybuch
bunt niemiecki w Maopolsce, spotkaa Polsk cika klska Jia

pónocy, a mianowicie utrata gdaskiego Pomorza.

Margrabia brandeburski Waldemar wyruszy ponownie na

Pomorze z wojskiem znacznem i zaj kraj. Pomorzanie byli za

sabi, eby mu si oprze zwycisko, a w ssiednej Wielkopolsce

rzdzili starostowie Henryka gogowskiego, który cieszy si z osa-

bienia si narodowego stronnictwa i jego ksicia. Wyprawiono

spiesznie goców do okietka, ten jednake ruszy si nie m(')gl
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Z Maopolski, bojc si buntu w Krakowie, zajty nadto odpie-

raniem jakiego najazdu ruskiego, czy te litewskiego, o któ-

rym nie mamy zreszt adnych bliszych wiadomoci. Natenczas

jeden z pomorskich wielmoów ze stronnictwa okietka powzi
pomys, eby przywoa na pomoc Krzyaków, tych ,;jamuników

polskich", którzy yjc na ziemi podarowanej im przez Piastów,

[powinni Polsce dostarczy pomocy, tem bardziej, jeeli si im

zwróci koszta na wojnie poniesione. Niedawno przedtem zajli

Krzyacy ziemi michaowsk nad rzek Drwc, dopywem Wi-

sy, a to w ten sposób. Wadca tej ziemi, ksi Leszek inowro-

cawski, posikowa Wgrów przeciw Wacawowi i popad w cze-

sk niewol. Zadano od niego 500 grzywien okupu; nie majc
tej gotówki, poyczy od Zakonu, dajc za to ziemi michaowsk
na trzechletni zastaw. Krzyacy raz do Michaowa wszedszy, ju
z niego nie wyszli. Stao si to w r. 1303 lub 1304 i powinno

byo by przestrog! Krzyacy weszli na Pomorze, margrabia

Waldemar ustpi. Ale Krzyacy odej i wraca do domu nie

chcieli ! okietek zada rachunku kosztów wojennych. Policzyli

mu sto tysicy grzywien, tj. dwiecie razy wicej, ni dali za ca
ziemi michaowsk ! Bezwstydne to danie miao oczywicie tylko

ten cel, eby spraw przewlec a w Gdasku pozosta. Pozostali

i popenili podo godn margrafa Gerona, który tru gromadnie

sowiaskich ksit. Zburzyli mury miejskie, rozbroili ludno
(Gdask byo miastem czysto polskiem), a w czasie wielkiego od-

pustu na w. Dominika, który czy si z walnym jarmarkiem, na-

padli na bezbronn ludno i urzdzili tak rze, e dziesi ty-

sicy ludzi wtedy wymordowali. W podobny zdradziecki sposób

opanowali nastpnie Tczew, wiecie, Chojnice i Nowe, wypdza-
jc zewszd zaogi polskie, pozostajce tam od czasów króla Prze-

mysawa. Lud okoliczny dostarcza oblonym ywnoci. Krzyacy

wieszali ich za to na szubienicach. I znowu mamy wiadomo
o zachowaniu si ludu polskiego na przeciwlegym kracu Polski

:

i tu ten lud jest za okietkiem. Odtd Krzyacy panowali na Po-

morzu i tu przenieli wgy swego pastwa. Tu zaoyli sobie sto-

lic, Malborg, gdzie zamieszka Wielki mistrz Zakonu. Odsunli

przez to Polsk na dugie lata od morza; dorobek króla Przemy-

sawa poszed na marne. Stao si to w r. 1309.

Nastpnego roku, 1310, powoali Czesi na swój tron cesa-

21



322 BUNT MIAST.

rzewicza niemieckiego, Jana, syna cesarza Henryka VII. z niemie-

ckiej dynastyi luksemburskiej. Król Jan, jako nastpca Wacawów,
przyj zaraz tytu króla polskiego i roci sobie prawa do zwierz-

chnictwa nad ca Polsk. Nawiza stosunki z niemieckim mie-

szczastwem, a wójt krakowski Albert, Czech rodem, wójt wie-

licki Oerlaci i biskup Muskata wszczli bunt przeciw okietków i.

Przyzwali sobie tymczasem do Krakowa ksicia opolskiego Bole-J

sawa, niejako na namiestnika króla Jana. Ale okietek Opolczykal

wypdzi, bunt stumi i ukróci prawa niemieckiego mieszczastwa

w Krakowie. Wójt i rajcy mieli by odtd mianowani przez

wojewod. Od r. 1312 ksigi miejskie krakowskie prowadzone s
ju nie w niemieckim jzyku, lecz po acinie. Po polsku wówczas

jeszcze nie pisano. Muskata za przebywa na lzku, a potem wy-

jecha do Francy i.

I poznaskie mieszczastwo musia okietek poskramia. Po

mierci Henryka Gogowczyka w r. 1309 panowali w Poznaniu

i zachodniej Wielkopolsce jeszcze przez dwa lata jego synowie,

i dopiero przy kocu r. 1312 udao si ich wyprze. Nie obeszo

si jednak bez walki. Wójt poznaski, Przemek, przeciwi si o-
kietkowi, uleg jednak wojewodzie Dobrogostowi, stronnikowi na-

rodowego kandydata. Wojewoda zdoby miasto, a okietek zniós

urzd wójta w Poznaniu. Wznowiono go dopiero w 1358 r.

KRÓL WADYSAW NIEZOMNY.

Takie byy cikie pocztki rzdów okietka. A mia prócz

wrogów zewntrznych take wewntrznych, gdy niejednemu z wiel-

moów nie podobaa si silniejsza wadza monarsza. Za sabych

dzielnicowych ksit przyzwyczai si niejeden z nich trz w swem
ksistwie wszystkiem i wszystkimi, a teraz mia by tylko jednym

z wielu, podlegym i posusznym wadcy caej Polski. Dzielnice

przez dwiecie blisko lat rozdzielone nie prdko te mogy przy-

wykn do wspólnego rzdu. Chocia znaczna wikszo spoe-

czestwa yczya sobie tego, co innego byo yczenie, a co innego,

przeprowadzenie rzeczy w praktyce i tu dopiero zaczy si oka-

zywa róne trudnoci. Przez te dwa wieki powyrabiay si w ró-

nych stronach Polski rozmaite zwyczaje prawne i wcale odmienne

stosunki, które trzeba byo uszanowa, a jednak nie wszystko mo-

na byo utrzyma nietknitem. Zwolna trzeba byo przygotowa
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uowy porzdek rzeczy, niechtnych poskramia lub przejednywa,

a przeciwiestwa godzi. W wielu okolicach ile to razy walczyo

z sob po kilku ksicych zapaników naraz, a kady wydawa
rozporzdzenia i czyni nadania ! To samo nadanie miao nieraz

dwóch i trzech, kady od innego ksicia, któremu kto sprzyja!

Nie brakowao rozporzdze ksicych wrcz sobie przeciwnych.

Trzeba byo uporzdkowa te stosunki, a porzdkujc je, nie mona
byo unikn, by nie przysporzy sobie nieraz niechtnych. Nieraz

wypado uniewani to i owo z postanowie poprzedników. Opo-
wiadaj te o okietku, e targa czasem dawniejsze dokumenty

i odrywa pieczcie od nada. Stosunki spoeczne wymagay wiel-

kiej bacznoci, bo obok szlachty zaczynaa si wyrabia nowa,

a wielka warstwa spoeczna: polskie wociastwo, nie zorganizo-

wane jeszcze zupenie. Niewolników nie byo ju prawie cakiem.

Wocianie nie mogli by poddani starostom i kasztelanom, jak

niegdy narocznicy, bo nie mieli adnego zwizku z organi-

zacy wojskow. Osadzano ich przewanie na czynszach i podle-

gali ksiciu, biskupowi lub szlachcicowi, stosownie do tego, od

kogo brali rol. Zawikan t spraw zaatwio si ostatecznie do-

piero za nastpnego panowania. Nie mniejsza te trudno bya
z tem, na jakiej prawnej podstawie oprze swe panowanie wobec

uroszcze dynastyi luksemburskiej, w Czechach panujcej. Za

spadkobierców króla Przemysawa mogli uchodzi synowie Go-
gowczyka równie dobrze jak okietek, a lzcy ksita uznawali

si hodownikami króla Jana. Naleao si wic oprze tem silniej

na woli ogóu, a chcc t sobie na stae zapewni, trzeba byo
w kadem z dawnych ksistw z osobna usuwa lub zjednywa
niechtnych. Nie byo adnego sposobu prawnego na to, eby
cay naród Polski, od Krakowa po Gdask, objawi sw wol.

Znano ju tylko dzielnicowe wiece i nie byo innej rady, jak

oprze swoje prawo na tem, e kada dzielnica z osobna yczy
sobie jego panowania. Wznowienie jednolitego duego pastwa
nastpowao przeto przez uni, tj. poczenie dzielnic w osobie

panujcego, przez t. z. uni personaln czyli osobow. Zwizek
l^aiistwowy Poznania, Sandomierza, czycy itd. polega na tem,

e ta sama osoba bya ksiciem poznaskim, sandomierskim, -
czyckim itd. Trzeba wic byo czyni starania o utrwalenie tej

unii, eby by wszdzie uznanym dziedzicznie, eby adna z tych
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dzielnic nie oderwaa si potem od unii. Te wszystkie sprawy na-

leao zaatwi choby jako tako na razie, tymczasowo, jeeli zje-

dnoczenie Polski pod rzdem narodowym miao by ubezpieczone

na przyszo. Zajo to Wadysawowi dziesi lat czasu.

Praca niezomnego ksicia okoo odrodzenia Polski byaby
niedokoczon, gdyby Wadysaw nie przywdzia królewskiej ko-

rony, za wzorem Przemysawa. Trzeba byo do tego papieskiego'

pozwolenia. Gdyby król Przemysaw mia by syna, taki bezporedni

jego dziedzic i nastpca mógby si koronowa na mocy prostego

dziedziczenia; ale Wadysaw ubieony by przez Wacawów, których

nastpc mieni si Jan Luksemburski; nawet synowie Henryka

gogowskiego — sami niezgodni midzy sob -- tytuowali si kró-

lami poskimi. Bonifacy VIII., wielki Wadysawa protektor, zmar
r. 1303. yczliwy mu równie Benedykt XI. rok tylko panowa
a nastpca jego, papie Klemens, przeniós stolic z Rzymu do

Francyi, do miasta Awinij (Avignon), gdzie papiee przebywali

kilkadziesit lat, a do r. 1377. U Klemensa V. pocz okietek

czyni starania o koron. Wielki opiekun narodowego stronnictwa,

arcybiskup gnienieski Jakób winka, dokona penego zasug

ywota w r. 1314, w marcu. Tego roku w maju wybrano jego

nastpc Borysawa, dawnego kanclerza ksicia Bolesawa pockiego.

Ten wybra si z polecenia ksicia Wadysawa zaraz do Avinionii,

eby uzyska zatwierdzenie 'swej metropolitalnej godnoci i w\ -

bada, jakby na dworze papieskim uwaano koronacy okietka.

Pobyt Borysawa w Avinionie przeduy si. Umar tymczasem

Klemens V., a nastpc jego zosta w r. 1316 Jan XXII. Zatwier-

dzony przez niego Borysaw nie wróci jednak do Polski; chorob

nawiedziony, zmar w Avinionie. Papie sam mianowa nastpc
po nim; arcybiskupem zosta archidyakon gnienieski Janisaw,

który równie duszy czas u papiea przebywa i wróci dopiero

w r. 1318, ale z pomylnemi wieciami. Papie zezwala na ko-

ronacy. W czerwcu 1318 zwoa okietek wiec dostojników caej

Polski do starego opactwa Cystersów w Sulejowie, eby wysucha
poselskiego sprawozdania Janisawa. Papie mia pewne yczenia

co do Polski. Pragn, eby zaagodzi ostatecznie spór z bisku-

pem krakowskim, stanowicy bdcobd publiczne zgorszenie.

Muskaa, zamany ju wiekiem i przeciwnociami, nie móg ju
teraz by niebezpiecznym, skoro mieszczastwo niemieckie za-
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mane ju byo tak w Maopolsce, jakote w Wielkopolsce, nie

mieli za stronników w Polsce ani synowie ksicia gogowskiego,

ani król Jan Luksemburski. Wybaczy wic okietek Muskacie

i biskup do Krakowa powróci, ale niedugo ju y, bo umar
z pocztkiem r. 1320. Drugie yczenie papieskie tyczyo si za-

prowadzenia sdów duchownych przeciw heretykom zwanym Re-

ginami, których bdna nauka i obyczaj przedostay si z Niemiec

do niemieckiego osadnictwa w Polsce. Trzeciem za yczeniem

papieskiem byo, eby zmieni sposób pobierania witopietrza

w Polsce, a mianowicie, eby zamiast po trzy denary od rodziny,

paci po denarze od gowy. witopietrza i rozmaitych innych

opat potrzebowali papiee na dalekie misye wschodnie, sigajce

wówczas a do Chin; zakadano te w Avinionie skarb, eby po-

kusi si jeszcze raz o odzyskanie Palestyny. Wiec Sulejowski

przysta na wszystkie dania papieskie i wystosowano teraz jawn,

urzdow prob do Stolicy apostolskiej o dozwolenie koronacyi.

Prosi cay kraj, wszystkie stany, duchowiestwo, ziemianie a take

ju i miasta. Skoczyy si poufne zabiegi, zaczy si gone for-

malne starania, o których wiedziano powszechnie. Wielkopolanie

odbyli jeszcze jeden osobny wiec w Pyzdrach i take prob do

papiea podali. Zrobiono to dlatego, eby nikt nie móg zarzuci,

e okietek moe by królem tylko krakowskim, ale nie wielko-

polskim zarazem. Gotoway si bowiem takie zarzuty i protesty.

Krzyacy namówili Jana Luksemburskiego, eby wyprawi w tej

sprawie poselstwo do Avinionu; jako w styczniu 1319 stan
na dworze papieskim wysaniec króla Jana z protestem, wywo-
dzc, e tylko jego pan ma prawa do korony polskiej. Wpy-
no to na sposób uoenia papieskiego pisma w tej sprawie

W sierpniu 1319 r. wyda Jan XXII. breve, w którem pisze, e
Polska moe ze swoich praw korzysta, byle niczyich praw nie

narusza. Uznawa wic papie, e Polska ma prawo do korony,

a sowa o prawach innych móg sobie kady tómaczy dowolnie;

urzdowo nic wyranie nie powiedziano. Postpi Jan XXII. z naj-

wiksz ostronoci, eby si nie narazi monej bardzo dynastyi

luksemburskiej; nie tak, jak niegdy Bonifacy VIII., który Wacawa
odsdzi od polskiej korony. Równoczenie jednak wysa dwa
pisma do Polski, jedno do biskupów, a drugie do samego Wa-
dysawa, zawierajce wyrane zewolenie.
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Dnia 20 stycznia 1320 r. zosta nasz ksi niezomny królenij;
j

ukoronowany przez arcybiskupa Janisawa w katedrze na zamku
i

krakowskim, na Wawelu. Odtd koronowali si ju wszyscy polscy 1

monarchowie. Skoriczyy si czasy ksice, a z zamtu dzielnico-

i

wego wyaniao si nowe pastwo polskie. Now te bya korona^]

któr dokonano witego obrzdu. Korona Bolesawa Wielkiego
i

pozostaa w skarbcu królów niemieckich. Korona Bolesawa mia- :

ego, która suya Przemysawowi, bya w Pradze, wywieziona

przez Wacawa II. zaraz po jego koronacyi, przesza po Przemy-

lidach w posiadanie rodu Luksemburskiego. Sprawiono wic
koron now, wspanialsz od poprzednich. Skada si ona z dzie-

wiciu szczerozotych pyt uoonych w regularn obrcz; ma
drogich kamieni wikszych 117, mniejszych 180, rubinów, szma-

ragdów, szafirów i 90 pere. Prócz korony naleao do obrzdu
koronacyjnego t. z. jabko monarsze, t. j. kula zota z krzyem,

majca wyraa, e nad wiatem panuje przedewszystkiem krzy

Chrystusa, tudzie bero królewskie. Usta ju dawniejszy zwyczaj •

uywania wóczni, jako oznaki godnoci monarszej, a natomiast

pojawia si przy koronacyach miecz. Przemysaw uy do swej

koronacyi dawnego miecza Bolesawa Wielkiego, zwanego Szczer-

bcem, który kaza przewie w r. 1291 z Krakowa do Gniezna,

a który tam potem, niestety, zagin, zabrany moe przez czeskich

starostów. Wadysaw okietek uy do koronacyi swojego miecza,

zwanego ,;órawiem", który znajduje si do dzi dnia w skarbcu

katedry na Wawelu.

Tak po dugim lat szeregu, po cikich przejciach, penych

wysile i powicenia, stano nareszcie stronnictwo narodowe

:

u celu, wyniósszy do królewskiej godnoci swego kandydata.^

Dla ksicia Wadysawa suszn to byo losu nagrod. Mona
o nim powiedzie, e sobie na koron zasuy i zapracowa.twardym

znojem ywota. Królem zosta, bo wiernie narodowi siiy i j
si tej suby w imi odrodzenia polskiego królestwa wtenczas, i

kiedy ona bya bardzo niebezpieczn, kiedy mona byo na niej

wszystko straci, gdy inni ksita przed ni si cofali. Jako by ..

czas, e straci wszystko i nie mia nawet gdzie spokojnie gowy

|

zoy; ale si nie wyrzek swego powicenia i sprawy nie za-J

niecha. Królem by teraz, ale zacz od tego, e by narodowej
;

sprawy ofiarnym szermierzem i chorym polskiego sztandaru; niós
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go wytrwale, nie dbajc o wasn wygod, znoszc cios po ciosie,

a nie wypuszczajc go z hartownej doni. Wród zmiennoci losu

on pozosta wiernym zawsze swemu hasu. Tak samo myla po

zwyciskiej bitwie pod Siewierzem, i po ucieczce w przebraniu

z franciszkaskiego klasztoru w Krakowie i po zdobyciu Sieradza

przez Czechów. Nie sprzeniewierzy si narodowi, gdy Wielko-

polanie postanowili dopuci do koronacyi Wacawa, nie warcholi

i nie psu polityki polskiej, gdy dobro powszechne wymagao,
eby usun jego osob. Dziaa i walczy nie dla swego wynie-

sienia, ale osob sw odda narodowi do rozporzdzenia; ust-

powa, gdy tak dla dobra Polski wypado i nie szemra, nie brudzi,

nie wyrzeka si narodowej sprawy ani nawet wtenczas, gdy si

zdawao, e zbierze z tej walki na siebie same tylko ciosy. Bra

je na siebie i dwiga, pozbawiony wasnego nawet rodzinnego

Brzecia, a gdy inni, zaszczyceni przed nim wyborem narodu, nie

chcieli si naraa i woleli spokojnie siedzie na swych dzielnicz-

kach, on jeden wród ksit nie myla o swem ksistwie, ale

stawa do walki bez wzgldu na to, co z nim samym si stanie.

Hart duszy mia niepospolity. Jak zoto w ogniu si czyci, tak

on urasta i potnia na duchu w przeciwnociach. Gdy mu ju
nic a nic nie zostao prócz miecza órawia, gdy wedug wszel-

kich ludzkich oblicze sprawa jego przepada, on nie straci

ducha i rzecz ca na nowo poczyna. Wypadki i zdarzenia byy
przeciw niemu; ale on tak mia siln wol, tak potg swego

ducha górowa nad okolicznociami, e to, co tkwio w jego

umyle i sercu wicej wayo od tego, co si koo niego dziao

i ostatecznie oddziaay wypadki na niego o duo mniej, ni on

na nie. On je wytwarza umia i wycisn na nich swoje pitno.

Maego by ciaa i wspóczeni zwali go przezwiskiem okietek.

Ten okietek zostanie w historyi wiekopomnym przykadem, e
czowiek nie jest losu igraszk, e mona wyksztaci sw wol
do tego stopnia, eby nad losem zapanowa, a to, co kto ma
w duszy, znaczy wicej i moe by mocniejsze od tego, co si

w yciu przygod nawija. Naley to do ycia, eby dowiadczao
moralnych si czowieka; do czowieka za naley, by w zem
i w dobrem, w doli i w niedoli jednako niezomnym. Mamy
w tym królu taki przykad najszczytniejszego mskiego przymiotu,

taki wzór mskoci, jakiego nam pozazdroci mog liczne narody.
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Uczcijmy go wic przydomkiem Niezomnego i niech nam ten
\

przydomek zawsze przypomina, w jaki sposób m prawy do-

chodzi do celu.

Król Wadysaw Niezomny zasiad na tronie w królewskiej

koronie dlatego i przez to, e nie uroni nic ze skarbów swej du-^

szy wtenczas, gdy cigany i wojska pozbawiony kry si musia^'

w pieczarach ' koo Ojcowa, majc za cae swe mienie yczliwo]
okolicznego prostego ludu. ]

Wraz z Wadysawem Niezomnym ukoronowano jego ma- 'I

onk, Jadwig, córk Bolesawa Pobonego, kaliskiego ksicia. Go- I

dna to bya takiego ma ona. Do niej to powiedzia raz biskup Mu--

skata: ^/Szukajcie sobie innego biskupa, a ja poszukam sobie in-|

nego ksicia i pierwej nie wróc do Krakowa, a z innym ksi-|

ciem". Dzielia z mem najtwardsz niedol, prawdziwa jego to-j

warzyszka i ywota wspópracowniczka. Gdy Wadysaw przeby-

^

wa na wygnaniu i w dalekim wiecie szuka musia rady i po-*

mocy, ona cigana przez wrogów na równi z mem, musiaa i

w przebraniu mieszczki szuka schronienia u wiernego mieszcz-
^

nina w Sieradzu. I ona umiaa by nieugit, niezomn. A to

wanie jest wzruszajce w dziejach tej królewskiej pary, e ycie

im upywao nie w samych tylko zamkach i paacach, ale czciej]

midzy chudopachokami, ni wielmoami.
|

Koronacya nie bya kocem, lecz dopiero zapowiedzi koca;;

narodowej niedoli. Naród postawi na swojem, pokaza, e bdzie

samowadnym, e chcc nad nim panowa, trzeba by pierwszym

sug narodowej sprawy. Pokaza, e go sta na to, eby utwo-

rzy z Polski europejskie pastwo; owiadcza gono, wobec ca-

ego wiata, e ziemi polskiej nie da przefrymarczy, ani rozdra-

pywa wrogom. Ale wrogowie byli po koronacyi tak samo, jak

przed ni, a stali si jeszcze zawzitsi i trzeba byo podj z nimi

walk. Dzieo narodowego odrodzenia i odbudowania królestwa

polskiego trzeba byo dopiero wasn krwi obroni. Obrona ta

zaja jeszcze sto lat czasu. Z pocztku, za rzdów Wadysawa,
byo w tej walce wicej klsk, ni zwycistw, byo duo cierpkich

chwil i goryczy. Siy byy takie nierówne, e podziwia trzeba

przodków naszych, jak mogli z tej walki wyj ostatecznie zwy-

cisko. Ale bo te dzielne to byy pokolenia! Cay naród stawa

si niezomnym.
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PROCES PRZECIW KRZYAKOM.

Rozpoczto starania o odzyskanie Pomorza, zagarnitego nie-

sychan zdrad przez Krzyaków w r. 1309. Ofarowali oni kró-

lowi dziesi tysicy grzywien srebra za zrzeczenie si tej krainy.

Ale to nie by Wacaw, nie kupczy polsk ziemi; odrzuci wic
frymark. Zaskary natomiast Krzyaków przed papieem; wszak

ci niemieccy rycerze zakonem byli, a papie ich najwyszym s-
dzi. Równoczenie skary si na nich arcybiskup ryski, którego

chcieli wyzu z posiadoci w Inflaniech. Papie Klemens V. rzu-

ci na nich kltw w r. 1309, nazywajc ich ,;chytrymi nie-

przyjaciómi Chrystusa" i kaza wytoczy przeciw nim

ledztwo. Okazay si w caej nagoci zbrodnie Zakonu, ich spo-

sób „nawracania-', naduycie pobonych fundacyj z caej Europy

i darowizny polskich ksit do celów zupenie wieckich, eby
sobie zaoy pastwo nad Batykiem. Okazao si, e Krzyacy

dawno ju przestali by zakonnikami i tylko wstyd przynosz Ko-

cioowi. A wanie niedawno przedtem zniós papie Klemens V.

francuski zakon rycerski Templaryuszów. Zaczy chodzi pogoski,

e Jan XXII. gotuje ten sam los niemieckim Krzyakom. Sam wic
Wielki Mistrz pospieszy osobicie do Avinionu, eby przedsta-

wi, jak Zakon jego potrzebny jest dla obrony od schyzmatyckiej

Rusi i pogaskiej Litwy. Co do sprawy pomorskiej, postanowiono

na dworze papieskim, eby zbada rzecz na miejscu i w tym celu

wyznaczy papie komisy zoon z Polaków i cudzoziemców.

Wzywano wiadków, ksit, wojewodów, starostów, sotysów

i mieszczan i spisywano ich zeznania. Akta tego ciekawego pro-

cesu dochoway si szczliwie do naszych czasów. Po duszem
ledztwie wydaa komisya wyrok w Inowrocawiu w r. 1321, ska-

zujc Krzyaków na zwrot Pomorza i wynagrodzenie szkód i ko-

sztów. Ale Zakon niemiecki nie fpodda si wyrokowi ! Musiaa

by wojna, a proces okaza tylko przed Europ, e w wojnie tej

nieuniknionej suszno jest po stronie polskiej i e nie z zakon-

nikami si walczy, ale ze zdziercami i upiecami.

Nieuniknion bya wojna, a zatem trzeba si byo zawczasu

stara o sojusze. Krzyacy mieli po swej stronie króla czeskiego

Jana, nowego cesarza Ludwika bawarskiego i jego syna, który

zosta margrabi brandeburskim. okietek zawar by jeszcze w r.
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1315 przymierze z królami skandynawskimi: Danii, Szweyi i Nor|

wegii, z ksitami meklemburskimi i Rugii, co mogo by bardz<;

przydatne przeciw Brandeburgii. Utrzymywa te przyja z daj

wnym swym sojusznikiem, Karolem Robertem wgierskim i w r

1320 da mu za on sw córk, Elbiet. Wkrótce stan sojus;

nowy, a to z Litw, uwieczony w r. 1325 maestwem pol-

skiego królewicza, 15-letniego Kazimierza, z ksiniczk litewska

Aldon. O przymierze z Litw zacz si stara król polski zaraij

po inowrocawskim wyroku.

GEDYMIN.

Na Litwie by po Mendogu przez duszy czas zamt. Okoc
r. 1300 by wadc kraju Witenes, o którym wiadomo, e mia
zamiar ochrzci si, ale zamiaru nie dokona i w pogastwie po-

zosta. W r. 1315 nastpi brat Witenesa, Gedymin, równie chrze-

cijastwu chtny. Polscy Franciszkanie i Dominikanie mieli zu-

pen wolno goszenia na Litwie sowa Boego. W Wilnie i No-

wogródku byy kocioy katolickie. Chcc raz uwolni si od

krzyackiego ,; nawracania" mieczem, a bardzo prawdopodobnie

przejty te szczerem przekonaniem, postanowi Gedymin przyj
chrzest, lecz nie od Zakonu, ale bezporednio od samej stolicy

apostolskiej. W r. 1322 pisze tedy do Awinionu do papiea Jana

XXII, skary si na niegodziwe postpowanie Krzyaków, niszcz-

cych cigle Litw, prosi o przysanie legata i owiadcza si z zu-

pen gotowoci przyjcia chrztu, byle tylko móg by niezawisy

od Zakonu. Jednego z posów wiozcych ten list pojmali Krzy-

acy i wtrcili do wizienia. Gedymin rozpisa tedy listy do ró-

nych wybitnych osób i miast w Niemczech, opisujc ca spraw.

Zakon krzyacki' opiera si gównie na ofiarnoci niemieckiego

spoeczestwa, dlategoto tam Gedymin pragn mu zepsu opini;

Dochoway si listy pisane do Dominikanów i Franciszkanów

w Saksonii, tudzie do miast niemieckich nad Batykiem, które

prowadziy handel w Prusiech, Inflanciech i na Litwie. Przedsta-

wia w tych listach swoje pooenie i wzywa, eby zawierano z nim

przymierza i traktaty handlowe, zaprasza nawet do osiedlania si

na Litwie, powoujc si na sw gotowo do przyjcia chrztu.

Do papiea wysa za drugie pismo za porednictwem Ryan.

Krzyacy bowiem i miastu Rydze dawali si ciko we znaki. Ba-
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wi wanie na papieskim dworze Fryderyk, arcybiskup ryski, od

dwunastu lat wygnany ze swej dyecezyi przez Krzyaków. W r'

1323 odby si w Wilnie wielki zjazd. Przybyli na zaproszenie

Gedymina posowie z inflanckich miast, z pooonej nieco dalej

na pónoc Estonii, a take Zakonu, eby zawrze z Litw pokój

wieczysty. Na zjedzie tym owiadczy Gedymin, e on rzeczy-

wicie porozsya listy na wszystkie strony. Zawarto pokój, a do

dokumentu przywiesili swe pieczcie take penomocnicy krzy-

accy. Byo to atoli tylko udzeniem Gedymina! Chrzest Gedy-

mina nie by Krzyakom na rk; oni woleli, eby pozosta po-

ganinem, eby mogli zbiera na Litw krucyaty rzekomo dla

obrony wiary, w rzeczywistoci za, eby na koszt Litwy rozsze-

rza swoje pastwo

!

We dwa miesice po tym pokoju wileskim zawiera Zakon

przymierze z Wielkim Nowogrodem przeciw Gedyminowi. Zamy-

kaj szczelnie wszelkie drogi z Litwy, tak, e Gedymin by zu-

penie odgrodzony od wiata i usta zupenie wszelki ruch han-

dlowy. Przygotowa te Zakon dwie wyprawy wojenne, jedn na

mujd, a drug na ruskie miasto Psków, które Krzyacy take

zagarn pragnli. Posa tam Gedymin swego wodza, Dawida.

W maju 1324 r. napadli Krzyacy na stolic Litwy, miasto Wilno,

i spalili przedmiecia. Stany inflanckie, tak duchowne, jakote

wieckie, miasta i rycerstwo, zmusza Zakon grobami do zerwa-

nia pokoju wileskiego i do wypowiedzenia wojny. Co za naj-

gorsza, porozumiewa si Zakon ze stronnictwem pogaskiem
i z podleg Gedyminowi schyzmatyck Rusi. Rusini wypowia-

dali posuszestwo, a mujdzini zagrozili wprost nietylko po-

wstaniem, ale nawet mierci Wielkiemu ksiciu i zagad caej

jego rodziny, jeeli przyjmie chrzest. Musia Gedymin zaniecha

swego zamiaru, jeeli nie chcia narazi si na utrat tronu, a pa-
stwa litewskiego na zupene rozbicie. Tote gdy w r. 1324 przy-

byli papiescy legaci, Gedymin zapar si, jakoby by mia zamiar

przyjcia chrztu i owiadczy, e piszcy owe listy sekretarz, Fran-

ciszkanin, przekroczy samowolnie penomocnictwo, bo ksi ka-

za mu tylko owiadczy si z ulegoci dla papiea, ale przez

t ulego nie rozumia wcale, e si ochrzci. To byo owiad-
czenie urzdowe, oficyalne, ale poza tem dowiedzieli si legaci

prawdy i zrozumieli pooenie. Nie okazali wcale oburzenia na



332 PIERWSZA WOJNA Z KRZYAKAMI.

Gedymina. Zabawili jeszcze om miesicy w Rydze, zajci spo-

rem tamtejszego arcybiskupa z Zakonem i z Rygi porozumiewali'

si z Litw. Wstawiali si za posami litewskimi uwizionymi

przez Krzyaków, a nawet kazali ich wypuci z wizienia. Przed'

odjazdem za polecili Zakonowi i Stanom inflanckim, eby przez'

cztery lata pozostawili Litw w spokoju i dotrzymali przymierza i

wileskiego. Natomiast na Zakon niemiecki spada równoczenie

w r. 1325 kltwa. Gedymin wydali wprawdzie ze swego dworu

Franciszkanów, ale pozosta w jego otoczeniu Dominikanin, Oj-

ciec Mikoaj. Dochowaa si do naszych czasów wiadomo o je-

dnej rozmowie Ojca Mikoaja z Gedyminem. Dominikanin zwró-

ci uwag ksicia, e chcc doprowadzi do skutku swój zamiar,

powinienby oprze si o króla wgierskiego lub czeskiego, bo

;; Ojciec w. jest tak daleko, e zanimby ode pomoc przybya,

nieprzyjaciel tymczasem doszcztnie was zrujnuje".

Nie wiemy, czy Gedymin próbowa »wybra sobie króla

Czech lub Wgier za ojca" — ale tego samego roku 1325 wyda-

wa sw córk Aldon (na chrzcie Ann), za polskiego królew i-

cza Kazimierza, a na wiano da jej dwadziecia cztery tysice je-

ców chrzecijaskich. Posag to by bardzo bogaty, skoro naraz

tyle rk roboczych przybywao polskiemu gospodarstwu.

PIERWSZA WOJNA Z KRZYAKAMI.

Zaraz nastpnego roku wyprawi si król Wadysaw z li-

tewskiemi posikami na Brandeburgi i spustoszy krain koo
Frankfurtu nad Odr. W r. 1327 ruszy na Polsk król czeski,

Jan Luksemburczyk i dy prosto pod Kraków; zaj Sawków
i by ju blizko stolicy, ale cofn si, gdy mu zagrozi wojn
sprzymierzeniec polski, król wgierski Karol Robert. Natenczas po-,

stanowi Jan przygotowa wypraw na drugiego sprzymierzeca

okietka, na Gedymina. W r. 1329 wyruszy przez Brandeburgi

do Prus; wyprawa caa zwrócia si niespodzianie przeciw Polsce.

Poczone wojska czeskie i krzyackie zajy ziemi Dobrzysk,

a król Jan, jako rzekomy król polski, darowa j zaraz Zakonowi.

Wtenczas te zmuszono ksicia pockiego, Wak, e zoy Ja-

nowi hod, uznajc go niejako tem samem królem polskim, a nie

Wadysawa. Mieli odtd Luksemburczycy lenników w samem

sercu Polski, nie tylko na lzku.
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Na czasy tych wanie wstpnych walk z Krzyakami przy-

gada oderwanie si caego niemal Slzka od Polski. Nierzd ksi-

:cy doszed ju do szczytu w tym kraju. Dzielnicowe rozdrob-

lienie Slzka pozbawiao ksit wszelkiego znaczenia, a nawet

3Sobistej powagi. Tak n. p. ksistwo wrocawskie rozpado si

\iv roku 1311 na wrocawskie, lignickie i najmniejsze brzezkie

,Brzeg), a to najmniejsze podzielono potem jeszcze na pi dziel-

nic i popowstaway ksistewka: brzezkie, niemczeskie, oawskie,

strzeleckie i kluczborskie! Z podziaami wzmagay si tylko zwady.

Ksi wrocawski, Henryk VI., nie mogc sobie da rady z Wro-
:awianami, uciek si raz do opieki okietka. Król uspokoiwszy

mu ksistwo, odda nieuszczuplone, za co ksi ten rozpocz
^araz konszachty z Janem czeskim przeciw Wadysawowi! Nieszcze-

gólni to byli ludzie, ci lzcy ksita. Taki np. ksi brzeki,

Bolesaw, gdy ju pozastawia wszystkie swe grody i gródki, da
Wrocawianom w zastaw wasnych swoich synów: Wacawa i Lu-

dwika. Wadysaw lignicki pldrowa po gocicach na spók
z niemieckim „rycerzem" Hornsbergiem. Nareszcie zmówio si

na niego 20 niemieckich //gburów", pojmali go i odstawili do

brata Bolesawa w Brzegu, z prob, eby go nie puszcza na

ludzi. Tene Wadysaw oeni si potem z córk Bolesawa II.

pockiego; przemarnowa posag, a mu zosta tylko jeden ko.
[edzi sobie tedy od dworu do dworu, od proboszcza do pro-

boszcza i tak si ywi w cigej gocinie u swoich poddanych.

Synów Henryka gogowskiego, dwa razy zwanionych, dwa razy

musia godzi okietek. W roku 1325 posyali Wrocawianie dwa
razy do króla Jana, eby przyszed zabra sobie Wrocaw. Zmu-
sili te w kocu swego ksicia, e w r. 1327 odda Wrocaw Ja-

nowi i to nie, jako lenno czeskie, ale wprost na wasno. Hen-
ryk VI. zastrzeg sobie tylko doywocie. Zaraz potem pospieszyli

z hodem królowi czeskiemu inni ksita lzcy, z wyjtkiem

trzech. Pozostali jeszcze przy zwizku pastwowym z Polsk Prze-

mysaw gogowski, Bolko fiirstenberski i Bernard widnicki.

Zagroony sojuszem dynastyi luksemburskiej z Zakonem,

chcia król mie spokój przynajmniej od marchii brandeburskiej.

Panujca tam dynastya askaska wygasa w r. 131Q, a cesarz Lu-

dwik Bawarski nada t marchi w lenno w r. 1323 swemu wa-
snemu synowi, imieniem take Ludwikowi, jeszcze maoletniemu.
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Kiedy Krzyacy zajli w r. 1329 z pomoc króla czeskiego zie-

mi dobrzysk, a nadto posuwajc si jeszcze dalej, spustoszyli

Kujawy, zdobyli Wyszogród i Bydgoszcz, okietek obawiajc si(}

nadto nowego najazdu brandeburskiego, wyprawi do margra-

biego z kocem roku wojewod poznaskiego i wielkopolskiego

wielkorzdc, Wincentego z Szamotu, i zawar pokój na trz}i

lata. Ubezpieczony z tej strony zabra si na nowo do wojny

z Zakonem. '

Otrzymawszy posiki z Wgier, ruszy król Wadysaw w pole

w sierpniu 1330 r. i wtargn do ziemi chemiskiej. Krzyacy

bitwy adnej nie przyjli, pozamykali si w swych warownych;

grodach, a tych Polacy zdoby nie mogli. W lipcu 1331 nast-^

pia za to wielka wyprawa krzyacka na Polsk. Zdobyli Naklo,

zrabowali Gniezno, podpalili Pyzdry, oblegali Kalisz, poczem zwró-

cili si do ziemi sieradzkiej, czyckiej i przez Kujawy wracali do

domu z bogatemi upami. Najazd ten nie ustpowa w niczem ta-

tarskiemu; palili wszystkie wsie po drodze, rabowali kocioy, za-

bierali nawet dzwony i obrazy, rozbijali skarbonki kocielne. Król

zbiera rycerstwo w Maopolsce i czeka na posiki wgierskie,

nadchodzce od Scza, a w Wielkopolsce prowadzi z Krzya-

kami podjazdow wojn wojewoda Wincenty. Pod Pyzdrami sta-

wiono si najedcom, ale bezskutecznie. Gdy król do Wielkopolski

przyby, bardzo by niezadowolony z niedonej obrony i Win-

centemu z Szamotu odj wielkorzdztwo. Król ciga cigle

Krzyaków, postpujc za nimi ze swem wojskiem i upatrujc

sposobnej chwili do bitwy. Gdy cz Krzyaków posza oblega

Brze i wojsko ich rozdzielio si, postanowi okietek natrze

wstpnym bojem. Stoczono bitw pod kujawsk wiosk Powcami,

o mil od Radziejowa, na pónocny zachód od Brzecia kujaw-

skiego. Siedmdziesicioletni król dowodzi osobicie i osignl zu-

pene zwycistwo dnia 27 wrzenia 1331 r. Na znak zwycistwa

przezwa król pobojowisko Krakowem i uroczycie je tak obwoa.
Krzyacy ustpili z Polski po tej przegranej. Ale nadeszy wojska

króla czeskiego i podstpiwszy pod Pozna, poczy go obl<^a.

Odpar ich Wincenty z Szamotu, który, pozyskawszy przebaczenie

królewskie, powróci do swych obowizków.

Nastpnego roku ruszyli Krzyacy na now wypraw zaraz

wczesn wiosn i poszli pod Brze z siami znaczniejszemi, ni
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•oku zeszego. Wincenty z Szamotu zebra oddzia rycerstwa i wy-

3ra si z odsiecz, ale przyby za póno. Krzyacy mieli dosko-

nae machiny oblnicze i gród zajli, poczem rozsypali si po

:aej kujawskiej ziemi. Tym razem nie bya to tylko upieska wy-

orawa, lecz zaborcza. Zakon postanowi w Kujawaci ju pozosta

i przyczy je do swego pastwa. Król Wadysaw dopiero w sier-

pniu zdy zebra maopolskich rycerzy; wyprawa jego zupenie si

nie powioda. Kujawy byy stracone! Ksita lzcy skorzystali

z przegranej polskiej i zajli wtenczas Kocian i kilka grodów gra-

nicznych.

Wrogowie tryumfowali ! Pastwo polskie byo bardzo uszczu-

plone; przepad nietylko lzk, nietylko nie odzyskano Pomorza,

ani ziemi michaowskiej, ale stracono nadto ziemi dobrzysk
i Kujawy. Panowanie krzyackie sigao a pod Kruwic! Zda-

wao si, e runie królestwo polskie. Niemiecki Zakon rozpano-

szy si ju nie na granicy Polski, ale w samym jej rodku,

nad Gopem, okoo kolebki polskiego pastwa. Od zachodniej

ciany odrywa si lzk, wzmagajc swemi zasobami potg nie-

przyjaznej dynastyi luksemburskiej. Z dwóch stron napieraa na

kraj niemiecka nawaa, majc gotowych sojuszników w Polsce sa-

mej, w niemieckiem mieszczastwie. Król Jan czeski uywa cigle

tytuu króla polskiego i uwaa piastowsk koron za sw wa-
sno; wisiaa nad Polsk groba, czy król czeski nie pokusi si

zdoby sobie tron polski wojn, a czyby mu si to nie udao
w poczeniu z Krzyakami i Brandeburgi ?

Czeskie uroszczenia do polskiej korony miay i tak fatalne

nastpstwa, bo nietylko ksita lzcy, ale nawet ksi pocki

na Mazowszu Luksemburgom hodowa, a nie Piastom. okietek

broni si, jak móg, ale gówn obron jego bya nieprzyja

pomidzy dynasty luksembursk a andegawesk na Wgrzech.
Utrzyma si dziki sojuszowi z Karolem Robertem, a we wszyst-

kich wojnach opiera si na wgierskich posikach. Polskie siy

byy za sabe do zwycistwa, a chocia czasem odniosy tryumf,

jak np. pod Powcami, nie na wiele si to przydao. Zakon móg
przegra niejedn bitw bez wielkiej szkody dla siebie, bo mia
zawsze gotowe wiee wojsko i peny skarb.
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BRAK SI WOJENNYCH.

Stosunek Polski do nieprzyjació za panowania króla Wadysaj
wa okreli mona krótko tak, e broniono si bez wzgldu na wy!

niki obrony. Stanowisko pastwa polskiego byo tylko obronnei

Tamci zaczepiali, wic si trzeba byo broni, a dzielny król umiai

zawsze zagrza swe rycerstwo do nowego boju. Ale w ten sposót

musiayby te wojny trwa bez koca, a chyba do zupeegd

wyczerpania si jednej strony; a nie mogo ulega wtpliwocij

e polskie siy wyczerpi si wczeniej, ni niemieckie, napywajce
równoczenie z Rzeszy, z Czech i od Krzyaków. Aeby mieC:'

spokój, naleao nie tylko broni si, ale samemu zaczepi i takie

odnie nad Niemcami zwycistwo, eby ich zgnie zupenie.

Trzebaby ruszy przeciw Luksemburgom z takiem wojskiem, eby
za jednym zamachem wygna zniemczaych ksit ze lzka,
a przynajmniej zmusi ich do ulegoci polskiej Koronie i stan
wobec Czech, jako ssiad grony, stanowicy ostrzem miecza wa-

runki pokoju. Trzebaby zebra tak potg, eby Krzyaków wy-

pdzi nie tylko z Kujaw, ale te z Pomorza, a Brandeburgi

uczyni zawis od polskiej polityki. Póki nie byo si do takiej

wielkiej wojny, póki ich starczyo ledwie na obron od dotkliwych

najazdów, bya Polska na asce i nieasce potnych wrogów. Od
ich woli zaleao, kiedy na Polsk napadn, ile wojen Polsce

narzuc; mogli to robi choby co roku. A kada wojna niszczya

kraj, wyludniaa i uboya. Po kadej takiej wojnie bylimy coraz

sabsi do odparcia nastpnej. Skoro nie byo nadziei zgniecenia

wroga raz na zawsze, czeme byy te wojny, jeeli nie ustawicznem

upuszczaniem krwi spoeczestwu i coraz wikszem osabieniem

pastwa?
Niegdy, za Bolesawów, dawalimy sobie rad z Niemcami.

Nie brako mstwa Polakom XIV. w., umieli si dzielnie spisa

w polu, nie brako zapau i mioci Ojczyzny, skoro na tyle wojen

nieli swe ycie w ofierze i nie brako dzielnych wodzów pod

spraw najdzielniejszego: samego króla Niezomnego. Ale czaM

byy inne, zupenie inne. To wszystko wystarczao dawniej, a teraz

ju nie; trzeba byo czego wicej: pienidzy! To pastwo miao

zwyciy, którego spoeczestwo wikszym si wykae dobrobytem.
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Zmienia si przedewszystkiem sama sztuka wojenna. Rzadziej

ju staczano wielkie bitwy, a chocia j czasem stoczono, nie od

tego zawis by wynik wojny, lecz od zdobywania grodów. Nie-

gdy gród suy tylko za schówk skarbów, za schronisko kobiet

i dzieci, a dla onierzy by tylko rodkiem pomocniczym, skadem
broni i miejscem wypoczynku. Byy te te grody drewniane; dugo
w nich nie mona si byo trzyma, bo nieprzyjaciel puszcza je

z dymem; wychodzia wic zaoga na bitw i pod grodami staczao

si stanowcze walki. Nieprzyjaciel pokonany w jednej walnej

bitwie ju wojn stanowczo przegrywa; nie mia si gdzie chowa
i musia ucieka. Póniej zaczto jednak wznosi grody kamienne;

to ju nie byy tylko schroniska i skady, ale twierdze, w których

mona byo wytrzyma dugie oblenie, nagromadziwszy zapasy

ywnoci. Nie bano si ju agwi rzuconej z nieprzyjacielskiego

obozu; miano nad nim wanie przewag, prac go pociskami

i strzaami z silnych baszt. Chcc wojn wygra, trzeba byo zdo-

bywa mozolnie gród po grodzie. Okoo grodów powstay miasta,

które same te warowne byy, otoczone czstokoem, murem, ro-

wami wypenionemi wod. Najpierw trzeba byo zdoby miasto,

a potem dopiero mona byo kusi si o zdobycie grodu. Póki

si jeden gród trzyma, nie bya wojna przegran!

Ten by gór, kto mia lepsze grody, warowniejsze, czyje

miasta lepszemi byy fortecami. Na Zachodzie dawno ju kade
miasto byo fortec, a u nas dopiero si to zaczynao, nasze grody

byy jeszcze po wikszej czci drewniane. Trudno u nas byo
o kamie budowlany, trudno o ludzi, umiejcych wznosi takie

warownie. Pozostalimy w tyle za wojenn sztuk zachodniej Europy,

bo przez dwiecie lat nie prowadzilimy wielkiej polityki, nie na-

leelimy do europejskich sojuszów, a nasze wojny byy prawie

wycznie wojnami domowemi ksicia z ksiciem, Piasta z Piastem.

Wojny z Rusi niczego nas w tej mierze nauczy nie mogy, bo

u nich sztuka wojenna staa jeszcze niej, ni u nas. Nauka moga
przyj tylko z Zachodu, a przez cay czas dzielnic ksicych nie

wyszy wojska polskie ani razu poza zachodnie granice piasto-

wskiego panowania. Wojownik polski nawet nie widzia nigdy

w yciu porzdnego grodu, chyba e popad w niewol i jecem
dosta si do Niemiec. Sami z siebie nie zdobylimy si na ten

postp i nie moglimy si zdoby. Najazdy mongolskie pozbawiy

22
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Polsk przynajmniej poowy ludnoci; brakowao przecie rk do

gospodarstwa na roli i w lesie, jake wic miay zakwitn rze-

miosa? Wanie gdy z azgów zaczy powstawa miejskie osady^

gdy pocza si wytwarza warstwa rkodzielnicza, naraz wszystko

przepado i nietylko nie mona byo myle o postpie, ale da i

samego osadnictwa trzeba si byo zabra na nowo! Gdzie bra4

kowao ludzi do sochy, musiao tem bardziej zabrakn budo-i

wniczych i rzemielników do wznoszenia grodów. Tak tedy i na

tem polu zna byo skutki tatarskich najazdów; zdziesitkowani

i zbiedzeni pozostalimy na nowo o sto lat w tyle za szczliwszymi

ssiadami z zachodu, którzy nie przechodzili przez takie klski,

u których rozwijay si nadal bez przerwy rkodziea, a miasta

i grody z drewnianych przemieniay si w murowane, podczas

gdy my nawet drewniane dopiero ze zgliszcz na nowo musielimy

wznosi. Unas brakowao rk roboczych a Niemcy mieli ich na tyle,

e nawet tumna emigracya na wschód nic im nie zaszkodzia.

Wszystkie te zdobycze postpu wojennego rzemiosa byy
atwo dostpne Krzyakom. Zdobywszy Prusy, a potem zdrad

Pomorze, urzdzili te u siebie osadnictwo niemieckie na wielkie

rozmiary. Ten niemiecki przybysz by ich rodakiem, jednej z nimi

krwi. Gdy niemieckie miasto pod panowaniem okietka obwiodo
si warownym murem, mogo to by niebezpieczne dla króla

Polski; gdy to samo stao si pod panowaniem krzyackiem, byo
to tylko korzystne dla Zakonu. ywio miejski dugo osabia

u nas si wadzy królewskiej, bo nietylko by pastwem w pa-
stwie, lecz pastwem przeciw pastwu. U Krzyaków wzrost miast

wychodzi tylko na dobre ich rzdom i powiksza coraz bardziej

potg ich wobec pastwa polskiego i byo coraz wicej niemie-

ckiego naporu na Polsk. Wielkie koszta wznoszenia murowanych

fortec niczem byy dla Krzyaków, którzy mieli w caej Europie'

tyle bogatych fundacyj. Europa uwaaa ich za to, czem by byli po-^

winni: za obroców chrzecijastwa i za apostoów dalekiego po--

gaskiego i schyzmatyckiego Wschodu. Suy Krzyakom krwi,

orem lub majtkiem znaczyo dla Niemca, Anglika, Francu/a

i Czecha to samo, co suy sprawie wiary w. Królowie urzdzali

wielkie wyprawy wojenne, eby im pomóc przeciw poganom,

a tysice osób z rónych narodów czynio im rok rocznie zapis)-

i spieszyo cho pieninym darem przyczyni si do nawrócenia
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wschodu, gdy nie kady móg osobicie wyruszy do Prus na

wojn z pogastwem. Kosztem Europy yjcy Zakon, by te naj-

wikszym w Europie bogaczem, a równoczenie Polska zniszczona

i wyludniona bya najubosz w Europie krain. Skdeby w pu-

stym skarbie polskiego króla miay si wzi rodki na uczynienie

Polski warown? Na skarb niemieckiego Zakonu skada si cay

Zachód, a nasz skarb ograniczony by do dochodów z podatków

wasnych. Garstka monowadców, a reszta sami prawie ludzie

ubodzy, na dorobku dopiero bdcy! Szlachcic ledwie zacz za-

ludnia czynszownikami swoje ziemie, kmiecia za czynszowego

potrzeba byo oszczdza jak najbardziej, eby si do roli przywiza.

Cay podatek polega na opatrywaniu grodów w ywno i na tem,

e szlachcic wasnym kosztem rusza na wojn; niczego ponadto

nie mona byo jeszcze wymaga, bo kraj dopiero zagospodaro-

wywa si na nowo.

Sabo wojenna Polski wobec Zakonu bya jeszcze wiksza

przez to, e zupenie innym by onierzem Krzyak, ni Polak.

Krzyak móg si wojskowoci powici zupenie. On na ycie

nie pracowa; opywa w dostatki bez trosk i zachodów. Móg te

by na wojnie rok w rok, choby caemi miesicami, bo nic na

tem nie traci. Polski za onierz, szlachcic, musia stara si

o utrzymanie swoje i swej rodziny, a kada wyprawa wojenna

przyczyniaa mu kosztów, bo król nic mu na wojn nie dawa,

ani zbroi, ani konia, ani ywnoci. Dusza wojna bya ruin dla

niego i dla caego kraju. Wojsko polskie skadao si z gospo-

darzy, z wacicieli ziemskich; prowadzi wojn, to znaczyo oderwa
od ziemi wszystkich gówniejszych jej wacicieli. Taki onierz

wzdycha do tego, eby tylko jak najprdzej wróci do domu,

taki onierz nie by z wojn w przyjani. Podziwia trzeba zaiste

powicenie ich, e pomimo to nie odmawiali nigdy królowi krwi

swojej i szli na jego wezwanie. Ale to trzeba byo zmieni. Trzeba

byo koniecznie urzdzi to wszystko inaczej, eby szlachcica wojna

tak nie rujnowaa, eby tej warstwy nie doprowadzi do zniech-

cenia. Szlacht byli tylko dlatego i tylko za to, e byli onierzami;

ale gdyby mieli mie z tego cigle same tylko straty, wyrzekliby

si wszystkiego, i woleliby nie by szlacht, a na wojn nie chodzi.

Albo trzeba byo obmyle onierzom jakie wynagrodzenie, albo

te caa ta warstwa popadaby w kocu w tak ndz, e nie
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mieliby za co kupi sobie zbroji, broni i rumaka wojennego. Okosj

roku 1330 panowao ju wielkie ubóstwo wród nich. Wtencza|

kiedy przydaoby si porwa do wielkiej wojny, eby odebrali

Kujawy, Pomorze i Slzk, wtenczas wanie ubóstwo nie pozwalaa

zebra porzdnego wojska na duszy czas. Dlategoto nie móg
okietek poszuka Niemców w ich wasnem pastwie, nie móg
wyruszy ani na Pomorze, ani do Brandeburgii, ani do Czecij

ledwie si mogc zdoby na podjazdow wojn, gdy wróg wpadj

ju do Polski. Musia bowiem okietek wojny unika, nie maje
jej za co prowadzi i wojowa tylko o tyle, o ile go zaczepiono w*

wasnym kraju.

PASTWA DYNASTYCZNE.

Miaa Polska do czynienia z wrogami potnymi, majcym
siy o wiele znaczniejsze, ni ich z najwikszym nawet wysikien

mogo zebra cae spoeczestwo polskie. Chocia Wielkopolski

poczya si z Maopolsk, nie stanowiy jednak wielkiego pa
stwa w porównaniu z innemi, a bez lzka i Pomorza byy pa
stwem. bdcobd maem. Nietylko w Polsce domagaa si opi

nia publiczna czenia ksistw dzielnicowych w jedno wiksze pan

stwo; podobny prd panowa w caej Europie. Wszdzie powstaj

z odrbnych pastw wiksze monarchie przez czenie ich poi

jednem berem. Rónica polegaa tylko na tem, e w Polsce do^

czay si do tego denia narodowe, obce jeszcze naówczas lui

dom zachodnim. Tam nie narodowa idea wytwarzaa wielkie pai

stwa; dokonywao si to wycznie na tle ekonomicznem, z po

parciem gównie mieszczaskiego stanu, bo kupieckim miaston

zaleao na tem, eby byo mniej granic pastwowych i mnie

zwad ksicych. Czem wiksze pastwo, tem lepiej dla handli

tem wiksza rkojmia publicznej opieki interesów miejskich. Mie

szczastwo owiadczao si stale za ksiciem silniejszym i rad

byo, gdy jeden ród panowa na jak najwikszej przestrzeni.

W Rzeszy niemieckiej cz si coraz bardziej rozmaite ksi

stwa i margrabstwa. Gdy umar ksi Henryk karyncki, nikt ni

pomyla o tem, eby nowy jaki ród mia zapanowa w Tyroli

i Karyntyi ; wszyscy byli zgodni w tem, e kraje te trzeba przy

czy do posiadoci której z dynastyj niemieckich ; chodzio tylk(

o to, do której? Ostatecznie utrzymali si przy tych ziemiacl
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iabsburgowie, którzy odtd zaczli by najpotniejszym rodem

ksicym w Niemczech. W ten sposób powstaway potne dy-

'lastye przez zagarnianie coraz nowych ksistw i wytwarzay si

V Europie pastwa dynastyczne. Nie narodowo, ale dy-

lastya bya spójni w tych nowych pastwach. Sami za ci dy-

lastowie nie poczuwali si do adnej narodowoci i adn si

lie krpowali, byle tylko panowa nad rozlegem pastwem. Spo-

sobem do rozszerzania granic dynastycznego panowania byy tra-

daty o nastpstwo tronu. Czasem zawieray dwie dynastye ukad
') wzajemne dziedziczenie, tak, e jeeliby jedna z nich wygasa, druga

niaa obj wadz w obydwóch pastwach. Poddani nie tylko

lie sprzeciwiali si takim umowom, lecz owszem prawie zawsze

sprzyjali tej polityce. Przez to zaczo si owo przenoszenie si

lynastyi z tronu na tron, z jednego koca Europy na drugi,

:o przedtem byo nieznane. Dawniej by król przedewszystkiem

:zonkiem spoeczestwa, którem rzdzi; w XIV. stuleciu by
ylko dynast, któremu byo wszystko jedno, nad kim panuje.

Dynastye przestaj by narodowemi. Habsburgowie ze Szwaj-

:aryi przeszli do Austryi, nastpnie do Czech, do Wgier, po-

:em do Niderlandów i do Hiszpanii, a do tego wszystkiego

starali si jeszcze o tron polski. Czeme wic byli ? Niemcami,

\X^grami, Czechami, Holendrami czy Hiszpanami? adnego nie

byli narodu, bdc tylko dynastami. Luksemburska dynastya wy-

sza z nieduego kraiku na francuskiej granicy, gdzie posiadali

dziedziczn godno hrabiowsk. Jeden z nich zostawszy arcybi-

skupem trewirskim, przeprowadzi wybór swego brata na tron

liemiecki. Królem tym by Henyk VIII. (1308-1313), a jego syn

[an, zosta szczliwie królem czeskim i chcia by jeszcze pol-

skim. Jeeli kto nie przyznawa si do adnego narodu, to chyba

<ról Jan, któremu cae ycie zeszo na szukaniu przygód po wszyst-

<ich krajach Europy, który w Czechach rzadkim tylko by go-

ciem i do koca ycia bardziej si zajmowa francuskiemi spra-

^'ami, ni czeskiemi, bo na tych si nie zna i nie rozumia ich !

Takim te dynast by sojusznik polski, król wgierski Karol Ro-

bert, o którym niesposób orzec, czy Francuzem by, czy Wo-
sem ? Madziarem z pewnoci nie by, cho nad Madziarami

panowa! Tylko w Polsce powstao pastwo narodowe, podczas

^dy wszdzie do okoa byy pastwa dynastyczne.
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Niewtpliwie, e moralna warto polskiego pastwa, wy-

tworzonego przez samo spoeczestwo, bya wiksza; ale tamte

byy silniejsze. Có dopiero, gdy do dynastycznej potgi Luksem-

burgów dodamy margrabstwo brandeburskie i pastwo krzya-

ckie! Doprawdy, nawet si dziwi nie mona, e wród takich

okolicznoci Polska wydawaa si niechtnemu cesarzowi upin,

któr zdmuchnie bez wysiku. Królem niemieckim by natenczas

Ludwik z ksit bawarskich. Ten, chocia pozostawa pod kltwa

Jana XXII,, postanowi koronowa si na cesarza i wyruszy dc

Rzymu, liczc, e mu we Woszech dopomoe stronnictwo prze-

ciwne zamieszkaemu w Awinionie papieowi. Zawiód si pod

tym wzgldem na Rzymianach, ale od koronacyi cesarkiej nie od-

stpi i sam sobie j urzdzi w sposób bardzo pompatyczny, ale

te troch zabawny, wiadczcy tylko o niezmiernej pysze nie-

mieckiego króla. Jako rzekomy cesarz, uwaa si za króla królówj

a pierwszym uytkiem z tej rzekomej wadzy zwierzchniczej nad

ca Europ byo, e Ludwik bawarski zaraz po tej koronacyi zo-

y sd na polskiego króla ! Kaza go oskary przed sob o obraz

swego majestatu i zdrad pastwa za to, e Wadysaw nie po-

szed ladem Wacawów i nie bra korony polskiej w lenno oc

Niemiec! Dnia 8 lutego 1328 odbya si w paacu Lateraskin:

w Rzymie wielka komedya polityczna: Ludwik bawarski strca!

z tronu króla Wadysawa, a Polsk darowa swemu synowi, mar-

grabiemu brandeburskiemu!!

W obec takiej zaciekoci musiaa nasta w kocu wielkc

wojna Polski z Niemcami. Ale byoby nieroztropnoci teraz jui

t wojn wywoywa. Naleao poprzesta na walce obronneji

o ile ona bya nieodzown i nieuchronn, a unika wojny w ogólei

o ile tylko si dao, eby zyska na czasie, wzmódz si na siach

doj do dobrobytu. Rozumia to król Wadysaw. Wiedzia, e
on ju nie pokona ni Krzyaków, ni Luksemburczyków, e sta-

nowcz rozpraw z nimi pozostawi trzeba nastpnym pokole-

niom, a tymczasem dba raczej o to, eby tej stanowczej wojii)

z ca niemczyzn jeszcze nie byo.
,

Uprosi wic stolic apostolsk, eby si wdaa ponownicj

w spraw Polski z Krzyakami i rad by, gdy nuncyusz papieskli

uoy rozejm i zapowiedzia nowy sd polubowny. Przystali nfi

to Krzyacy, bo nie myleli wyroku usucha, gdyby by dla nic
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niekorzystny; przystali Polacy, bo do dalszej wojny nie mieli si.

Wyrok mieli wyda sojusznicy obustronni : królowie czeski i w-
gierski. Miny dwa lata, nim wyrok wydali. Stary król Wady-
saw ju go nie doczeka. Umar dnia 2 marca 1333, pochowany

po lewej stronie wielkiego otarza katedry na Wawelu, której go-

tyck budow rozpocz. Królowa Jadwiga wstpia po jego mierci

do zakonu Klarysek w Starym Sczu.

Synowi swemu, 23-letniemu Kazimierzowi, pozostawia pa-
stwo niewielkie : Krakowskie, Sandomierskie, Mazowsze i waciw
Wielkopolsk bez Kujaw. Przy mierci królewskiej pastwo mniej-

sze byo, ni gdy rozpocz rzdy, a jednak historya wspomina
go bdzie z najwiksz wdzicznoci. Uszczuplenie pastwa nie

z jego pochodzio winy, ani te nie z winy spoeczestwa, lecz

z przemocy grabieców. On za w wytrwaych walkach broni

narodowego dostojestwa, broni godnoci korony polskiej, a wród
walk wiedzionych przebojem, doprowadzi spoeczestwo do tego,

e poczuo si samowadnym narodem. Niezomnoci swoj przy-

wieca narodowi wzniosym przykadem, a chocia tyle polskiej

ziemi byo w rku wroga, naród nie opuci rk, ale rozwanie

j si pracy okoo odzyskania zaborów.

W spadku po sobie zostawi ten król Polsce niezomno,
a cnota ta wyprowadzia naszych przodków cao ze wszystkich

niebezpieczestw.

Syn i nastpca Wadysawa Niezomnego, Kazimierz, rozpo-

cz rzdy zaraz od królewskiej koronacyi. Jemu przypado w udziale

prowadzi dalej dzieo ojcowskie i tak rzdzi, eby spoeczestwu

przybywao si do przyszej walki ze wszystk niemczyzn.

c^c^c^c«^c^c^c^c^c^c^c^€^<!^c^c^c^



ROZDZIA III.

KAZIMIERZ WIELKI 1333-1370 r.

Mody król Kazimierz, majc skarb pusty, nie móg myle
o odzyskaniu utraconych ziem wojn, lka si za, eby
go zaczepka wrogów nie zmusia do prónego przelewu

krwi, z czego wyniknoby tylko nowe osabienie kraju. Trzeba

si byo najpierw zagospodarowa, a do tego potrzebny by pokój.

Dba wic usilnie o to, eby mu nie wypowiedzia nowej wojny

ani Zakon krzyacki, ani król czeski Jan Luksemburczyk.

POKÓJ Z LUKSEMBURCZYKAMI. 1335 r.

W sze tygodni po mierci ojca zawar nowy król zawie-

szenie broni z Krzyakami, które miao trwa a do czasu, gdy

królowie czeski i wgierski wydadz wyrok, jak to byo umó-
wione jeszcze za ycia króla Wadysawa. Zarazem zacz obmy-

la, jakby sobie zapewni pokój od dynastyi luksemburskej, eby
si zrzekli swych uroszcze do polskiego tronu. Król Jan by wa-
nie w cikich kopotach, majc wojn z niemieckim cesarzem,

Ludwikiem bawarskim. Panujcy w Tyrolu i w Karyntyi ksi
umar bez mskiego potomka. Córka jego, Magorzata (z przy-

domkiem Maultasch), bya za czeskim królewiczem, Janem Hen-

rykiem, a ten pragn teraz zagarn spadek po teciu. Ale nie bra-

ko innych wspózawodników. Pomidzy Czechami a Karynty

bya Austrya, w której rzdzili Habsburgowie; i oni radziby po-

wikszy swe posiadoci. Wedug lennego za prawa mia Tyrol

i Karynty wraca do niemieckiego króla, który innej jakiej ro-

dzinie móg nada te kraje na nowo w lenno. Cesarz Ludwik
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lie zamierza da tego wielkiego i bogatego lenna ani Luksem-

)urgom, ani Habsburgom, bo mia wasn rodzin ! Korzysta z ce-

arskiej godnoci, eby powikszy potg wasnego domu. Gdy
[;i oprónio lenno w Brandeburgii, nada ten kraj swemu sy-

lowi; tak samo zamierza postpi sobie i teraz. Nastaa wic
uVOJna trzeci najpotniejszyci niemieckich rodzin ksicych : ba-

x^arskiego rodu-Wittelsbachów, austryackich liabsburgów i panu-

cych w Czechach Luksemburgów. Wszystkich trzech posiadoci

graniczyy ze sob, a take z Wgrami i Polsk. Wittelsbachowie

graniczyli bowiem z Polsk przez Brandeburgi, któr mia ce-

jsarzewicz, a Luksemburgowie od Slzka; liabsburgów za posia-

doci graniczyy z pastwem wgierskiem, gdzie panujcy wów-
czas Karol Robert by dawnym Polski sojusznikiem, a Luksem-

burgów wrogiem. Wszystkim rywalom zaleao na tem, czy Wgry
i Polska wmieszaj si w t spraw i po czyjej stronie stan?

Gdyby bowiem który z tych rodów zajty by wojn z Wgrami
lub z Polsk, nie mógby naleycie wystpi do walki w Niem-

czech. Dla Kazimierza nastaa dobra sposobno, eby rozpocz
targi z Janem czeskim. W maju 1335 r. zawar przymierze z ce-

sarzem i jego synem, margrabi brandeburskim, obliczywszy so-

bie dobrze, e tem zaskoczy Luksemburgów. Ci bali si teraz,

eby nie mie równoczenie wojny z cesarzem, Polsk i Wgrami.
Zaraz te król Jan zapuka o pokój i wyprawi poselstwa do W-
gier i do Polski; do Polski wysa swego syna Karola, który by
potem monarch bardzo wsawionym. Król polski po to tylko wojn
grozi, eby wymusi pokój, rad wielce poselstwu ; chtnie si wda
w rokowania. da, eby Luksemburgowie zrzekli si uroszcze

do polskiej korony i przestawali nawet uywa tytuu króla pol-

skiego,, a na porednika do ukadów wyznaczy Karola Roberta.

Zaznaczy w ten sposób, e panuje zupena zgodno pomidzy
dworem polskim a wgierskim, e w danym razie obydwa pa-
stwa postpi sobie jednako. Król Jan przysta na danie, na

które w innych okolicznociach byby zapewne odpowiedzia wojn.

Chodzio jeszcze o oznaczenie odczepnego, bo rozumiao si

samo przez si, e za darmo nie zrzeknie si choby niesusz-

nych praw do korony. Prowadzono o to ukady na ziemi wgier-

skiej w Trczynie i oznaczono w kocu odczepne na 20 tysicy

kóp groszy prazkich ; za te pienidze sprzedawa król Jan Kazi-
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mierzowi swój tytu króla polskiego. Nie byo to wcale za drogi

a miao si ju pewno, e o to wojny nie bdzie, e król Ja

nie sprzeda tego tytuu komu innemu i e bawic si w polskieg

króla, nie porobi w Polsce jakici nada na rzecz Zakonu ! Zastrzt

ga sobie tylko król Jan, e pozostanie przy nim to, co zdy z>

ska na Polsce, jako jej król rzekomy; wszak go tu uznali kr
lem ksita lzcy i pocki. Ci mieli pozosta i nadal jego lenni

kami; skoro za nie mia si ju uwaa za polskiego króla, lec

tylko za czeskiego, a zatem ksita ci mieli si sta iodowni
kami korony czeskiej. Król Kazimierz mia si tedy zgodzi n

oderwanie tych ziem od pastwa polskiego. O ksistwo pocki

nie byo kopotu; rozumiao si samo przez si, e tam czeski

lenno na dugo si nie utrzyma; skoro tylko przestanie król czesfe

tytuowa si polskim monarch, ksi pocki niebawem od nieg<

odpadnie. To by tylko sprawa osobistej ambicyi króla Jana, któr

dla jego nastpców nie moga ju mie adnego znaczenia. Ina

czej ze lzkiem, który graniczy z Czechami ! Ten kraj móg by

przyczony do czeskiego pastwa raz na zawsze. Ale te kraj tei

by ju po wikszej czci zniemczony, a ksita jego, chobj

Polsce hodowali, czy byliby wierni? Chodzio tylko o t czci

lzka, która jeszcze nie bya do reszty zniemczona, o tych ksi

t, którzy nie zoyli hodu królowi czeskiemu i przynajmniej po

zornie trwali przy zwizku pastwowym z Polsk. Co dla Polsk

i tak ju przepado, o to si król Kazimierz nie upiera, ale nw
chcia uroni tego, co jeszcze mogo by ocalone. Stano w koci

na tem, e którzy z ksit lzkich hod Janowi ju zoyli, tyc

ksistwa zostan ju wprawdzie przy czeskiej koronie, ale innych

pozostawia si pod zwierzchnoci polsk. Nie zrzeka si ted\

król polski lzka, tylko ksita lzcy otrzymywali wolny wy^

bór pomidzy Czechami a Polsk. Ze wzgldu na przyszo wa-

na to rónica. Tote teraz dopiero zaczy si na dobre zabieg

czeskie i polskie na dworach ksit lzkich. Na razie pozosta-

way pod polsk koron trzy lzkie ksistwa : widnickie, jawo-

rzyskie i ziembickie.

Pozostawa jednak i tak cay lzk pod jednym wzglderr

w zwizku z Polsk, a mianowicie w zwizku kocielnym. Nale-

a i nadal do polskiej prowincyi kocielnej, a biskup wrocawsk

podlega arcybiskupowi gnienieskiemu.
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WYROK WYSZEHRADZKI.

Takie byy warunki pokoju trenczysktego 1335 r. Uoywszy
si o nie, zjeciali si obaj królowie w gocinie u wgierskiego s-
siada, na jego zaproszenie, w listopadzie tego jeszcze roku. Zjazd

odby si w Wyszehradzie, w wielkim i wspaniaym zamku nad

Dunajem, na wschód od miasta Ostrzyhomia (po niemiecku Gran.)

Tu miano wyda sobie wzajemnie dokumenty na pokój trenczyski,

a naradzi si nad stosunkiem do Krzyaków. Królowie wgierski

i czeski wydali te tu wyrok polubowny, tej treci, e Zakon ma
zwróci Polsce ziemi kujawsk i dobrzysk, ale Pomorze otrzyma

od króla Kazimierza jako ;;jamun". Przyznawa tedy i Jan Lu-

ksemburczyk, wielki Zakonu protektor, e Pomorze jest prawnie

polsk wasnoci, e bez zezwolenia Polski nikt tam wada nie

moe. Wyrok wyszehradzki mia tedy warto prawnicz dla Polski

i by uznaniem jej praw w zasadzie take na Pomorzu. O nic

innego Kazimierzowi nie ciodzio. Praktycznego znaczenia aden
wyrok nie miaby, bo wszyscy dobrze wiedzieli, a sam król polski

najlepiej, e Zakon adnego wyroku nie posucha. Chodzio tylko

o to, eby nie byo nowej wojny z Zakonem, eby jak najduej

utrzyma pokój, a do tego wyrok taki poowiczny dobrze si na-
' dawa. Król go przyj, ale si zastrzeg, e musz go przyj take

polscy panowie. Wykonanie wyroku wymagao dopiero nowych

ukadów, a gdyby tymczasem Krzyacy cho z Kujaw ustpili, byby
i w tem zysk. Jako osign to król po omiu dalszych latach.

Na razie nie myleli Krzyacy opuszcza Kujaw, ale te nie my-

leli o nowej na Polsk wyprawie. Wszak Kazimierz mia teraz

sojusz nietylko ju z Wgrami, ale nawet z Luksemburgami i z mar-

chi brandebursk. Zrczn polityk zabezpieczy sobie król zu-

peny spokój.

NASTPSTWO TRONU.

Rozpoczynaj si teraz ukady innego rodzaju, majce jeszcze

bardziej cieni tak poyteczny sojusz z dynasty andegawesk
i uczyni go nierozerwalnym. Polska, pewna kadej chwili w-
gierskiej pomocy, stawaaby si od razu potg polityczn. Spo-

sób za na to by ten, eby królewicza wgierskiego Ludwika
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uzna nastpc polskiego tronu na wypadek, gdyby król Kazimierz

nie mia syna.

Ukady takie byy zwyczajn wówczas rzecz. Nietylko w Pol-

sce, ale w caej rodkowej Europie umawiano si nietylko o na

stpstwo tronu, ale o wzajemne dziedziczenie pomidzy caemi

dynastyami na wypadek wymarcia jednej z nich. Byo to skutkiem

ogólnej dnoci do tworzenia wielkich pastw, a poddani po-

pierali starania swych dynastów, eby skupi w swem rku jak

najwicej krajów. W dynastyi andegaweskiej ga neapolitaska

blisk bya wyganicia, podczas gdy Karol Robert mia trzech

synów. Przeznacza jednemu tron wgierski, drugiemu neapoli-

taski, a dla trzeciego potrzebowa nowej korony. Miaa ni by
Polska. Plany Karola Roberta nie zupenie si uday. Najmodszy
syn Stefan zmar przedwczenie; redni Andrzej zasiad wprawdzie

na tronie Neapolu, ale zgin wkrótce zamordowany. Najstarszy

Ludwik poczy po mierci Kazimierza Wielkiego pod swem ber-

em Wgry i Polsk.

Ukady o nastpstwo zaczy si ju w r. 1335, ale dopiero

po czterech latach dojrzay. Bez zgody monowadztwa nie mona
byo szafowa tronem i trzeba si byo umówi o warunki. Na
wypadek mierci króla Kazimierza bez pozostawienia mzkiego
potomka, nie brakowao Piastów; byy ich jeszcze dwie linie:

mazowiecka i lzka. lzk wyczono zupenie od panowania

w Polsce, a to w imi narodowego interesu, za to, e zniemczyli

si i hodowali obcym. Zaczli oni nawet uywa czarnego ora

w herbie, zamiast polskiego biaego. W r. 133Q uchwalono w Polsce,

e nietylko aden z nich nie moe by dopuszczony do dziedzi-

ctwa tronu, ani do sprawowania opieki w razie maoletnoci

króla, ale te ani do wielkorzdztwa, ani nawet do wojewodzi-

skiej godnoci. Wykluczenie to byo wynikiem polityki narodowej.

Ci lzcy Piastowie byli zreszt dalsi od tronu, jako potomkowie

Wadysawa II., podczas gdy tron polski nalea dziedzictwem

tylko potomstwu Kazimierza Sprawiedliwego. Kazimierz Wielki

by jego praprawnukiem, ale zupenie tak samo byli nimi ksita
mazowieccy. Ci mieliby do nastpstwa tronu prawo niewtpliwe,

gdyby nie jedna okoliczno, jedna mianowicie zmiana w prawie

spadkowem ksicem. W dawniejszem prawie polskiem kobiety

nie mogy dziedziczy. Zdarzao si, e ksine wykonyway
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rzdy w ksistwach, jako opiekunki swych maoletnich synów;

nie odmawiano kobietom wadzy, ale odmawiano im dziedzicze-

nia ziemi. Zmienio si to potem pod wpywem Kocioa. W za-

chodniej Europie kobiety byy ju dawniej przypuszczane do dzie-

dziczenia, u nas zaczto si z tem oswaja dopiero z kocem XIIL w,

W lzkiej i wielkopolskiej linii Piastów byo ju kilka wypadków
nastpstwa córki po ojcu, córki zamnej, przez co przechodzio

ksistwo w obce nawet rce. Wacaw II., koronujc si na króla

polskiego, zarczy si z Reiczk, córk króla Przemysawa, któr

potem polubi. Skoro uznano, e mona dziedziczy take po

kdzieli, przez kobiety, nie mieli ksita mazowieccy praw do

tronu bliszych od królewiczów wgierskich, którzy byli synami

rodzonej siostry króla Kazimierza, Elbiety, wydanej za Karola

Roberta. Zaleao to zupenie od woli króla, kogo zechce przy-

j na nastpc; czy którego z ksit kujawskich, którzy byli po

mieczu najblisi, czy te blizkiego po kdzieli krewnego, siostrzeca.

Król musia wybra siostrzeca, bo inaczej mógby si by zerwa
sojusz z dynasty andegawesk, a nawet zmieni na nieprzyja.

Tem mielej móg by król polski przysta na andegawe-
skie yczenia, e nastpstwo Ludwika byo rzeczywicie dla Polski

bez porównania korzystniejsze, ni gdyby po najduszem yciu

Kazimierzowem mia wstpi na tron który z mazowieckich ksi-

t. W obec wielkich dynastycznych potg Luksemburgów, Habs-

burgów, Wittelsbachów j Andegawenów, w obec znacznej prze-

wagi potnego Zakonu, trzeba byo Polsce wadcy, któryby

sw si i znaczeniem by tamtym równy. Ju wykazao dowiad-

czenie, e Polska moe si od nich obroni tylko przez sojusz

z Wgrami, sama bdc do tego jeszcze za sab. Potrzebowaa

te Polska wadcy wyksztaconego naleycie politycznie, któryby

umia sobie radzi wród zmieniajcych si zupenie stosunków

politycznych w Europie. Drobni kujawscy i mazowieccy ksita
nie mieli nawet pojcia o tem, jak wyglda europejska wielka

polityka i czego potrzeba, eby Polsce zapewni powane stano-

wisko wród nowych potnych pastw dynastycznych. Ca ich

polityk byo, eby ssiadowi - krewniakowi urwa jaki gród

;

szerszego wiata nigdy nie widzieli, siedzc w swym zaktku,

jakby deskami zabitym od wielkich spraw europejskich. Król

Wadysaw Niezomny zawdzicza swe wyniesienie temu, e w Rzy-
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tycznych, wzajemnym ich zwizkom i przeciwiestwom; z Rzymu
|

przywióz sobie sojusz andegaweski, zrozumiawszy, e to si -
czy z interesem polskim najlepiej. W polityce sta Kazimierz

jeszcze znacznie wyej od swego ojca. Znaczn cz swej mo-
doci spdzi na dworze wgierskim, przybywa tam duej, na-

wet bdc ju onatym. Z siostr Elbiet czyy go zawsze jak

najserdeczniejsze stosunki. Starszy od niego Karol Robert, dzie-

wierz, by niejako nauczycielem modego Kazimierza. Wgry nie

stay w cywilizacyi bynajmniej wyej od Polski, ale o ile wyej
staa dynastya andegaweska od piastowskiej! Dwór wgierski

czy w sobie kultur francusk z wosk, skupia w sobie, co tylko

byo n ajwykwintu i ejszego w ówczesnej cywilizacyi. Sam król obe-

znany by doskonale ze wiatem; wszak by neapolitaskim kró-

lewiczem za modu, mia krewnych na francuskim tronie, a cieszy

si szczególniejsz opiek Stolicy apostolskiej, pozostajc z Rzymem 5

cigle w stosunkach jak nabiszych. Zasobny skarb dynastyczny
|

pozwala na utrzymywanie najwietniejszego w Europie dworu. '

Wyszehradzki zamek mia 350 komnat, podczas gdy krakowski

dopiero za okietka zamienia si na skromn rezydency mo-
narsz, a mazowieckie i kujawskie ksice dwory mieciy si

jeszcze w drewnianych dworkach ! W Wyszehradzie wicej byo
klejnotów, ni w Krakowie szat, a w Czersku ora. Andegawe-
czyk na polskim tronie mia prowadzi wielk europejsk poli-

tyk, a potg sw zapewni pastwu nietylko bezpieczestwo

od wrogów, ale tak si, eby si mona byo zaczepnie zwróci

przeciw Krzyakom i odebra Pomorze. Jake mógby si z ta-

kim wadc równa który z mazowieckich ksitek? Król Kazi-

mierz nie mia si nawet czego namyla.
Spoeczestwo za samo byo na tyle politycznie dojrzae

eby to wszystko zrozumie. Wród monowadztwa nie ozwa
si ani jeden gos za zachowaniem dziedzictwa Piastom ; chodzio

tylko o uoenie jak najkorzystniejszych warunków wgierskiego

nastpstwa. O te warunki umawia si ju nie sam tylko król^

ale na równi z nimj' wielmoowie polscy. Nie nowin im byo
powoywa na tron ksit wedug wasnej woli. Krakowski tron

wielkoksicy bywa ju z kocem XII. w. elekcyjnym, tj., e
wstpujcy na ksita opierali si nie na prawie dziedzictwa.
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lecz na wyborze monowadztwa. Wród walk o tron krakowski

zmieniaa si osoba Wielkiego ksicia najczciej w latach 1177

do 1202; bo siedm razy; otó pi tych zmian dokonao si przez

elekcy, przez powoanie na tron. W cigu XIII. w. byo kilka-

nacie podobnych wypadków w rónych dzielnicach. Od Leszka

Czarnego poczwszy, zawsze ju rozporzdzaa tronem sama lu-

dno; czasem polska szlachta, a czasem niemieckie mieszcza-

stwo. Wadysaw panowa z ramienia szlachty i wociastwa,
wacicieli ziemi i dzierawców, z ramienia ludnoci rolniczej w prze-

ciwstawieniu do stanu miejskiego, z ramienia ludnoci polskiej

przeciw niemieckim osadnikom. I teraz nie miaby zgoa znacze-

nia ukad o nastpstwo tronu, gdyby go nie zawarli wraz z kró-

lem przedstawiciele ludnoci, a mianowicie monowadcy. Majc
powoa na polski tron obcego, zastrzegali sobie przedewszyst-

kiem, eby nie sprawowa rzdów tak, jak niegdy król Wacaw,
eby obcy król nie przynosi z sob jarzma obcego panowania.

Ludwik musia si zobowiza, e nie bdzie nadawa urzdów
i godnoci w Polsce cudzoziemcom, e bdzie rzdzi tylko we-

dug praw w Polsce obowizujcych i nie bdzie nakada na

ludno adnych nowych podatków. Obok tego zobowizywa si

odzyska na Krzyakach zabrane przez nich ziemie. Gdy si o te

warunki uoono, nastpi ponowny zjazd w Wyszehradzie w r.

1339, na którym uznano królewicza wgierskiego nastpc pol-

skiego tronu. Dokument wydany na to ma dat dnia 7 sierpnia

1339 roku.

Dziesi tygodni przedtem owdowia król polski. Królowa

Aldona Anna, córka litewskiego wadcy Gedymina, pozostawia

mu dwie córki: Elbiet i Kunegund. Syna król nie mia, wobec
czego ukad z dynasty andegawesk zyskiwa wiksze znaczenie.

.SPRAWY RUSKIE.

Nadarzaa si sposobno odzyskania Grodów Czerwieskich,

czyli Rusi Czerwonej. Wgierska korona miaa do tego kraju

te swoje uroszczenia, gdy jeszcze nie dawno panowali w Haliczu

modsi królewiczewie wgierscy, a królowie wgierscy uywali

stale tytuu królów Halicza, czyli z aciska: Galicyi. Sprawa ruska

wpyna niezawodnie na ukady wyszehradzkie. Trudno byo ma-
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rzy o zajciu Rusi Czerwonej przeciw Wgrom i naraa si
wojn z andegawesk dynasty.

Nastpcy Daniela halickiego nie uywali królewskiego tytuh:

i pozostawali w tatarskiem poddastwie, podobnie, jak wszysciii

inni ruscy ksita. W niewoli tej nieszczliwa Ru nietylko n|f

postpowaa w swym rozwoju dziejowym, ale cofaa si wsteci

Na nowej Rusi zwaszcza, w Suzdalszczyznie, zwanej te Rusi Zal^

sk, coraz gorzej si dziao. Uciskaniem poddanych, haraczami, sta^

rali si ksita tamtejsi pozyska ask hanów tatarskich, a o go-

dno wielkoksic toczyli midzy sob spory. Przeciwko Suzdalo-

wi wystpi Wodzimierz, a przeciw Wodzimierzowi Moskwa, nie

wiele dotychczas znaczce ksistwo. Jerzy Daniowicz moskiewski

oeni si z pogank, siostr hana Uzbeka i przez ni otrzyma od

Tatarów jaryk, t. j. kaftan honorowy i wielkoksic godno. Od
r. 1328 Moskwa ju stale bya stolic Rusi Zaleskiej, a przeniós

si tam take metropolita schyzmatycki, mieszkajcy dotychczas

we Wodzimierzu nad Klazm. Wszyscy ci ksita odznaczali si

uciskiem poddanych. Dobrodziejstwem dla Rusi byo, e Litwa

zacza czyni zabory na ruskich ziemiach; zaleno od litewskich

ksit bya o wiele lepsz od panowania wasnych ksit pod

tatarskiem zwierzchnictwem. Zrzuci to cikie jarzmo próbowali

ksita Rusi Czerwonej, ale bezskutecznie, gdy zabrako im wy-

trwaoci, a zwizek ich z Polsk nie by szczery. Prawnukowie

Daniela, Andrzej wodzimierski i Lew II. halicki, próbowali znowu

walki z Tatarami, ale na wasn rk. Obaj polegli w r. 1324;

wasnej krwi nie skpili dla dobra Rusi i za to naley si

im zaszczytna pami w historyi; ale ofiara ta na nic si nie

zdaa i zda si nie moga. Walk z Tatarami naleao podj
wspólnie z Rusi Zalesk, z Litw, Polsk i Wgrami; bez tych

sojuszów nie byo nadzieji powodzenia. Zostaa po polegych

ksitach siostra Marya, zamna za Piastowiczem, ksiciem ma-

zowieckiem Trojdenem, ksiciem Czerska i Sochaczewa, jednym

z licznych praprawnuków Kazimierza Sprawiedliwego. Bojarowie

haliccy powoali na tron jej syna, Bolesawa, a ten objwszy pano-

wanie przeszed na schyzm i zmieni nawet imi, nazywajc si

odtd Jerzym. Nowy ksi pragn porozumienia z Polsk i z Litw;

w szóstym roku swych rzdów oeni si z Eufemi, ochrzczon
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córk Gedymina, która przyja chrzest nie w cerkwi wschodniej

jednak, lecz w Pocku, w katoHckim kociele. Sam ksi zacz
niespodzianie okazywa niewczesn gorliwo w krzewieniu aci-
skiego kocioa na Rusi za pomoc gwatów i okazywania wzgardy

wschodniemu obrzdkowi. Sprawy te nie s jeszcze bliej zbadane

i nie wiemy, kto wystpi w obronie schyzmy; czy sami bojarzy

z wasnej ochoty i z wasnego przekonania, czy te tatarscy ba-

skakowie, którzy wiedzieli, e zblienie si Rusi do katolickiego

Zachodu musi si skoczy zrzuceniem ich zwierzchnoci. Znamy
tylko grony koniec ksicej pary. Dnia 7 kwietnia 1340 r. umar
Bolesaw Jerzy otruty przez spiskowych bojarów w Wodzimierzu;

Eufemi za wrzucili pod lód do Wisy pod Zawichostem w nie-

spena dwa lata póniej (5 lutego 1342).

Jeszcze na drugim zjedzie wyszehradzkim 1339 r. porozumia

si Kazimierz Wielki z Karolem Robertem w tej sprawie ruskiej.

; Bolesaw Trojdenowicz pragn sojuszu z Wgrami i Polsk; po-

stanowiono te pomaga mu wspólnemi siami przeciw buntowi

bojarów, a gdyby jego panowanie utrzyma si nie dao, podj
walk z Tatarami i zdoby Ru Czerwon dla tego przyszego

pastwa polsko-wgierskiego, którem mia wada Ludwik ande-
^ 'weski. Bolesawowi niebyo ju danem skorzysta z tego sojuszu.

ZAJCIE RUSI CZERWONEJ.

PW kilka tygodni po mierci Bolesawa Trojdenowicza by
Kazimierz W. pod Lwowem i zabra wielkie skarby tamtejszego

grodu, eby si nie dostay w rce tatarskich baskaków. W czerwcu

1340 stan pod Lwowem powtórnie, tym razem na czele licznego

I

wojska, ale tylko polskiego, bez posików wgierskich. Nadzwy-

czajny pospiech króla tómaczy si tem, e naleao przewidywa,

e han Uzbek wystpi ze swemi prawami zwierzchniczemi, których

król polski nie zamierza oczywicie uzna. Uzbek wyruszy na

czele Hordy i pustoszc wszystko po drodze dotar a do brzegów

Wisy, a z tym najazdem tatarskim poczya si cz bojarów,

nie yczcych sobie polskiego panowania. Nad Wis przeci

król Tatarom drog i nie da im przeprawi si na lewy brzeg

rzeki. Uzbek rzuci si ku pónocy, pod Lublin, którego jednak

nie zdoa zdoby. W dwóch nastpnych latach, 1341 i 1342 po-

wtórzyy si jeszcze te najazdy, nietylko na Polsk, ale te na

23
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Wgry. Zdoano jednak odeprze dzicz mongolsk, a Ru od ich

jarzma uwolniona przesza pod rzdy wgiersko-polskie. Z ramienia

obydwóch królów zosta starost ruskim Dtko, bojar czerwonoruski.

Wyprawa ruska Kazimierza Wielkiego nie bya zaborczy rri

najazdem, lecz najwikszem dla Rusi dobrodziejstwem, bo uwol?

nieniem jej z mongolskiej niewoli, a przywróceniem tego krajt|

Europie, odzyskaniem go dla cywilizacyi. Nie zamierza te now)|

wadca krzywdzi w niczem Rusinów, osiadych ju tak dawnd
na tej ziemi, polskiej pierwotnie. Za pierwszym we Lwowie pobyten|

przyrzek zachowa ich wiar i prawa i przyrzeczenia tego do|

trzyma jak najrzetelniej w cigu caego swego panowania. Wedug
ówczesnych wyobrae powinienby by król katolicki uy swej

wadzy do przeladowania schyzmy. Kazimierz Wielki nie chcia

nawraca mieczem, pozostawi to prawdziwemu apostolstwu, po-

kojowemu dziaaniu duchowiestwa i cywilizacyi zachodniej. I^o-

piera misyonarsk prac Dominikanów i Franciszkanów, zaoy
te w r. 1350 aciski koció, dzisiejszy archikatedralny we Lwowie,

ale stara si i o zaoenie schyzmatyckiej metropolii w Haliczu,

eby i schyzmatycy mieli naleyt organizacy kocieln. Papie

Benedykt XI. owiadczy, e przysiga zoona przez króla na

swobod greckiej wiary jest niewana, bo niedozwolona i kaza

krakowskiemu biskupowi naoy za to na króla pokut kocieln.

Zniós to król spokojnie, ale za wiar nikogo nie przeladowa,

pozostawiajc t rzecz sumieniu kadego.

Po odszczepiestwie patryarchy konstantynopolskiego Focyusza

nie przesta istnie katolicki patryarchat konstantynopolski; na

miejsce schyzmatyckiego mianowa papie nowego patryarch.

Jestto bowiem zasad Kocioa, e biskupstwo jakiekolwiek, raz

utworzone, zawsze si ju obsadza; chociaby nawet biskup nie

móg zamieszka w swej dyecezyi, chociaby musia poprzesta

na samym tylko tytule, zawsze si nowego mianuje. Mianowa
papie cigle aciskich patryarchów dla Kostantynopola; byli om
duchownymi zwierzchnikami tych, którzy przebywajc w krajach

schyzm dotknitych, pozostawali mimo to w jednoci z Rzymem.

Byli te mianowani aciscy arcybiskupi halicko-lwowscy, ale nie

wiemy o nich nic bliszego, nie wiemy nawet, czy mieszkali w swej

archidyecezyi. Byli to zapewne zakonnicy, misyonarze na Rusi

Czerwonej. Bya ju o tem mowa, jak sprawa ruskich misyj wizaa
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si z biskupstwem lubuskiem. Biskupi ci twierdzili, e caa Ru
naley do ich dyecezyi, ale sprawa bya sporna. Polskiemu rzdowi

zaleao na tem, eby powstaa nowa dyecezya, choby tylko

dlatego, eby uly ciaru krakowskiej. Bya teraz sposobno
w \-nagrodzenia sobie niedoszego biskupstwa ukowskiego. I opinia

Rzymu nie przyznawaa ju wycznych praw dyecezalnych bisku-

pom lubuskim. W r. 1358 mianowa aciski patryarcha konstanty-

nopolski, Wilhelm II. Pusterlius, Dominikanina Piotra biskupem

wodzimierskim; czy biskup ten obj jednak sw dyecezy, to

wtpliwe. Sam król polski stara si o rzeczywiste obsadzenie

arcybiskupstwa lwowskiego; koció we Lwowie wystawi, ale bi-

skupa przy nim nie byo! Wloky si dugo ukady w tej sprawie,

ale napróno. W roku 1363 zapytywa papie Grzegorz XI. arcy-

biskupa gnienieskiego, czy Lwów znacznem jest miastem, czy

ziemia czerwonoruska do obszerna, eby stanowi osobne arcy-

biskupstwo? Król napróno zarcza, e podlega jego beru Ru
jest do obszern na siedm biskupstw, nie doczeka si utwo-

rzenia nowej prowincyi Kocioa katolickiego. Dopiero za na-

stpnego panowania przywiedziono t rzecz do skutku.

Równie natrafia na wielkie trudnoci plan utworzenia schy-

i
ziiiatyckiej metropolii w lialiczu. Caa Ru naleaa z dawnego

prawa do metropolii kijowskiej; metropolici ci przenieli si ju
do Wodzimierza nad Klam, a stamtd do Moskwy, co zatwier-

dzi synod patryarszy wanie za czasów Kazimierza Wielkiego,

'w roku 1354. Panujcy nad tyla Rusi Wielki Ksi litewski

Gedymin nie yczy sobie, eby jego poddani podlegali wpywowi
^metropolity tytuujcego si kijowskim, ale rezydujcego u ksit
i-moskiewskich i bdcego politycznem narzdziem w ich rku.

[Postara si te o osobnego metropolit dla swoich Rusinów

i chcia, eby i Ru Czerwona naleaa do tej metropolii litewsko-

ruskiej. Tego jednak nie chcia Kazimierz Wielki, zwaszcza, gdy

przyja litewska zerwaa si i zamienia na wojn o Woy.
(Potem, w r. 1349, najechali Litwini nawet sam Ru Czerwon).

Patryarcha schyzmatycki nie chcia si naraa ani w Wilnie, ani

w Moskwie, ustanawianiem osobnego metropolity halickiego. Król

wzi si w kocu na sposób. W tajemnicy przed papieem wy-

prawi do Konstantynopola upatrzonego przez siebie kandydata

na metropolit, Antoniosa, z listem, w którym domaga si sta-

k
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nowczo, eby go wywici; w przeciwnym razie grozi, e ka(j

dzieci chrzci w obrzdku aciskim, bo jaki porzdek by musi!

Ta groba poskutkowaa; Antonios zosta zatwierdzony i obji

rzeczywicie metropoli. Nim dojecha z powrotem, nie y ju;

król Kazimierz; Antonios by jednak w Haliczu jeszcze r. 137
Niektórzy ruscy pisarze twierdz, e polskie rzdy przela-

doway od pocztku ich wyznanie. Otó za Kazimierza Wielkicoc

nietylko niema ani ladu przeladowania, lecz przeciwnie, kró-

lowi polskiemu zawdziczali schyzmatycy naleyt organizacyc

swego kocioa. aciskich za biskupstw cakiem na Rusi Czer-

wonej za tego króla nie byo. W Przemylu, Wodzimierzu i Che-

mie byy tylko katolickie aciskie parafie.

STOSUNKI EKONOMICZNE.

Odzyskanie Rusi Czerwonej byo dla Polski niezmiernie wane
ze wzgldu na dobrobyt publiczny. W pastwie cienionem ze

wszystkich stron nie móg rozwin si 'naleycie aden sposót

zarobkowania. Rolnictwo zyskao ju zupen przewag wróc
zaj gospodarskich, obsiewano coraz wicej ziemi, a chleb prze-

stawa ju by zbytkownem poywieniem, stajc si powszednirr

pokarmem caej ludnoci. Gospodarstwo pastewne tracio na zna-

czeniu; niegdy gówne, stawao si zwolna ubocznem. Rybo-

óstwo, mylistwo, bobrownictwo i pasiecznictwo schodziy n
stanowisko podrzdne. Dokonywa si przewrót gospodarski m
korzy rolników, siejcych ziarno. Zboa musiao by poddostatkierr

na wyywienie ludnoci. Wszystkich innych rodzajów poywienia

byo w kraju stosunkowo coraz mniej, podczas gdy zboa mogc
by coraz wicej. Niegdy obfitujcy w zwierzyn bór ywi ca(

opole. Coraz gciejsze osady ludzkie umniejszay zwierzynie sie-

dlisk; poszona cofaa si w gb puszcz, w Maopolsce córa;

dalej na poudnie, w góry. Niegdy mona byo w Krakowskierr

urzdzi polowanie gdziekolwiek. Za Kazimierza Wielkiego nie

byo ju pod Krakowem tak wiele zwierzyny. Król, wielki owó>x

mionik, musia sobie na stokach wzgórz Sikornikiem zwanycl

zaoy sztuczny zwierzyniec, eby móg znale kadej chwili rc^

zrywk. eby za mie gdzie niedaleko odprawia wiksze polo-

wania, zachowa wycznie dla siebie lasy nieco niej nad Wis
i jedyna ta ju w caej nizinnej Maopolsce puszcza, niepoomsk^
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zwana; ocalaa tylko dziki temu, e królewsk pozostaa wasnoci,
niedostpna osadnictwu. W porównaniu z naszymi czasami byo
zapewne lasu jeszcze sporo, ale byo go mao w porównaniu

z czasami Krzywoustego, kiedy to od jednej osady do drugiej

bywao dwie i trzy mile, bory miay po kilkanacie mil kwadra-

towych, a zwierz mnoy si bez przeszkód i powiedzie mona,
e by gównym mieszkacem kraju, za ludzkie osady wyjtkami
tylko niejako wród nieprzejrzanych borów; wówczas dziesita cz
tej zwierzyny starczya na misne poywienie caej okolicy. owców
przybywao, a zwierza ubywao, bo si przed ludmi cofa w góry.

Podobnie ubywao ryb, które stanowiy wszdzie artyku wany,
a w Wielkopolsce byy najwaniejszym. Za panowania Kazimierza

Wielkiego mielimy ju ryb mniej, ni ich byo potrzeba dla

ludnoci. Ju z obcych krajów przywoono do nas suszon ryb!
Bobry, gniedce si nad rzekami, byy wielkiem bogactwem
kraju; ju je przetrzebiono nieogldnem polowaniem, ju one byy
nie tak pospolite, a w niejednej okolicy cakiem ich ju nie byo •

Ubywao te pszczó i barci lenych, skoro ubywao lasów. Coraz

mniej byo najwaniejszych i gównych do niedawna jeszcze rod-
,' poywienia. Coraz mniej byo futer, bobrowego sada, pima,

miodu i wosku, gównych artykuów polskiego handlu. Podwójnie

wic ubywao dobrobytu: i mniej ywnoci w kraju i mniej za-

robku handlowego. A wszystkie te bogactwa przyrody nie day si

rozmnoy w sposób sztuczny. Nie znano jeszcze ula na pszczoy,

nie znano sadzawek i hodowli ryb pod opiek czowieka, nie

ni()wic ju o sztucznem zarybianiu rzek, wynalezionem dopiero

w XIX. wieku; na zapobieenie wytrzebieniu zwierzyny nie po-

siadamy do dzi dnia innego rodka, jak ograniczenie polowa.
Te bogactwa przyrody, raz utracone, przepady dla tamtych po-

kole. Miaa Polska bogactwa inne, ale jeszcze ich nie poznano,

jeszcze nie umiano ich wyzyskiwa. Wszak nasze skarby górnicze

dzi jeszcze ani w czwartej czci nie s wyzyskane! Wówczas
tylko sól wydobywano w Bochni i troch w Wieliczce, ale w bardzo

niewydatny sposób. Dopiero Kazimierz Wielki zorganizowa nasze

górnictwo salinarne, a w Wieliczce urzdzi porzdne kopalnie.

Ubytek artykuów handlowych musia sprowadzi upadek

handlu. Tote rzeczywicie handel w Polsce wcale si nie roz-

win w cigu ostatniego stólecia, od najazdu Mongoów a do
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pocztków panowania Kazimierza Wielkiego. Rzecz prosta, e na-

jazdy tatarskie zaday mu cios zabójczy, a podwignicie si^i

utrudniay czasy dzielnicowe. Cige wojny domowe ksice^!

brak bezpieczestwa na drogaci, zwaszcza w Wielkopolsce, od^^

straszay kupców zagranicznych. Zawizki rodzimego kupiectw||

przepady. Nowo zaoone niemieckie miasta wprowadzay dó

nas sztucznym sposobem gotowy ju stan mieszczaski. Miejska

ta ludno nie ya jednak wycznie ze zaj mieszczaskich;

dopiero dziki polityce króla Kazimierza zaczli si bogaci. Za

dni okietkowych wszystkie te miasta byy jeszcze osadami na

pó rolniczemi. Nawet krakowscy mieszczanie uprawiali rol i wy-

pasali bydo, a po mniejszych miastach dugo socha i jarzmo

byy na równi z okciem i wag. Futra i wosk nie mogy do-

starczy zarobku caej tej warstwie ludnoci!

Nie handel, lecz rzemiosa byy pierwsz i zasadnicz pod-

walin miejskiego dobrobytu. Cho kraj by wyludniony i zubo-

ay, bez rkodzie obej si nie móg, a niemieccy osadnicy nie

odbierali przez to zarobku ludnoci polskiej, lecz tylko wdro-
wnym kupcom zagranicznym, którym nie opacao si ju przy-

jeda do nas z wyrobami przemysu zachodnich krajów. Znika

te zupenie z Polski ów ,;go", wdrujcy od grodu do grodu,

od kocioa do kocioa z furami adownemi towarem. Z dawnych

tych „goci" zostali tylko ydzi, ale ci przestali si trudni w-
drownym handlem. ycie koczownicze zamienili na osiade i jli

si porednictwa w sprawach pieninych.

ydów byo bardzo mao. Znaczny wzrost tej ludnoci na-

stpi dopiero z kocem nastpnego stólecia; za Kazimierza Wiel-

kiego ilo ich cakiem nie wchodzia jeszcze w rachub w sto|

sunku do ogóu ludnoci miejskiej. Osiedlali si po waniejszyc^

miastach. W Maopolsce byli tylko w Krakowie i Sandomierzul

We Lwowie byli jeszcze przed nastaniem polskich rzdów. Po

za temi gównemi miastami wyjtkowo zdarzy si" gdzie yd
w mniejszem miecie. Tworzyli gminy osobne. Prawa miejskiego

nie posiadali, nie mogli by miast obywatelami, tj. bra udziau

w zarzdzie miejskim. Wadza miejska nie troszczya si o nich,-

bo zasad redniowiecznego prawa byo, eby kady stan sam

o sobie radzi, sam sobie pilnowa swoich interesów i porzdku

midzy swoimi. Tworzyli wic ydzi stan osobny i rzdzili si
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swojem prawem zwyczajowem, a nikt si nie troszczy, co si tam

midzy nimi dzieje. Nabywa place i domy mogli tylko w ozna-

czonej poaci miasta; np. w Krakowie dzisiejsza ulica -tej Anny
bya pierwotnie ydowsk. Trudnili si poyczkami, co oczywicie

wiodo do licznych procesów. Od tego byli przy kadym woje-

wodzie osobni sdziowie, zwani przez to sdziami ydowskimi,

to znaczy: do spraw z ydami. Poyczki na sowo lub skrypt nie

miay znaczenia wobec prawa; wolno byo pozywa tylko o takie

poyczki, które byy udzielone na zastaw rzeczy lub posiadoci.

Stosunek prawny ydów do krajowej ludnoci okreli urzdowo,

na pimie, dokumentem, najpierw Bolesaw Pobony Wielkopolski

w r. 1264. Gdy w XIV. v/. Maopolska poczynaa mie coraz

wiksze znaczenie, a zwaszcza, gdy rozbudzi si ruch handlowy

po odzyskaniu Rusi Czerwonej, przybyo ydów Krakowowi

i wtenczas w r. 1367 kaza król opisa dokumentem ich prawa

w Maopolsce. Nie trudnili si ani rzemiosami, ani handlem.

Na poyczkach bogacili si jedni, a drudzy tracili. Byy midzy
nimi zamone jednostki, ale po wikszej czci yli w biedzie.

Badaniem talmudu zgoa si nie zajmowali, nie wydali z poród
siebie ani jednego ^uczonego". Nie mieli jeszcze na tyl-e dobro-

bytu. Gmina ydowska najmowaa sobie kogokolwiek obeznanego

jako tako z przepisami Zakonu, a ten by dla nich w jednej oso-

bie i rabinem i kantorem i nauczycielem dzieci. Ustanawiano dla

niego datki podczas wit i wesel, nie majc z czego opdzi
inaczej kosztów jego utrzymania. Bajk jest, jakoby za Kazimierza

Wielkiego ydzi cieszyli si jak szczególn opiek, jakoby ich

naraz duo przybyo do nas z zagranicy i jakoby si im szcze-

gólniej dobrze u nas dzia miao. Tradycya pomylia tu dwóch
królów Kazimierzów; namnoyo si u nas ydów dopiero za

Kazimierza Jagielloczyka, w sto lat póniej! W XIY. wieku nie

zawadzali te nikomu w zarobkach. Przeciwnie, niemieccy mie-

szczanie pozbawili ich zarobkowania i wyparli ich cakowicie

z handlu, podobnie jak wszystkich dawnych „goci".

Jli si ydzi trudni poyczkami z powodu jednego bdu
w pojciach prawa redniowiecznego, a mianowicie kanonicznego.

Koció surowo zakazywa da wynagrodzenia za poyczk, nau-

czajc, e dogodzenie komu powinno wypywa ze samej mi-

oci bliniego. Wszelki procent, choby najrnniejszy, uwaany
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by za lichw i podlega karom kocielnym, nawet kltwie. Po-

niewa jednak handel i przemys nie moe si adn miar obej
bez procentowych poyczek, byli zatem ydzi bardzo podani
we wszystkich znaczniejszych ogniskach handlowych, bo im wolno

byo trudni si lichw.

Kupczenie wyrobami wasnych rkodzielni wewntrz kraju

nie stanowi jeszcze handlu, a pody surowe uszczuplonego przez

Luksemburgów i Krzyaków pastwa nie starczyy ju do tego,

eby da handlow naleyt podstaw kupieckiemu stanowi.

Dwa tylko byy sposoby wydobycia caego kraju z ubóstwa:

zorganizowanie wywozu podów surowych i ujcie go przez kra-

jowców, tudzie sprowadzenie takich stosunków i okolicznoci,

w których monaby wzi udzia w powszechnym wielkim han-

dlu europejskim.

Futra, wosk i sól potrzebne byy krajom zachodnim, ale

popyt na nie osab, bo spowadzanie ich z Polski byo utru-

dnione. Drogi handlowe do Polski wiodce byy w rku wro-

gów; czy na Slzk, czy na marchi brandebursk byo si zwróci,

wszdzie same tylko nieprzyjazne utrudnienia. Ustalenie pokoju,

zaagodzenie przeciwiestw politycznych miao dopiero stopniowo

otworzy naszym kupcom te naturalne drogi zbytu. Najwaniejsz

drog by bieg Wisy, do morza, do przystani Batyku, ta za
droga bya zupenie zamknita przez Krzyaków. Gleba polska

okazaa si niezmiernie zdatn do rolnictwa, yzn nad inne

kraje; ziarno uprawiane ponad wasn potrzeb, na wywóz, zna-
j

lazoby od razu kupców zagranicznych, gdyby je tylko mona
byo przewozi taszemi do transportu wodnemi drogami ; ale

^

tak ujcie Warty, jakote Wisy byo w rku wroga. Pókiby si I

Pomorza nie odzyskao, nie móg w yznej Polsce powsta handel i

zboowy, a inne pody surowe nie mogy osign naleytej ceny

targowej. Zajcie Rusi Czerwonej przysparzao bardzo pod(')\\

surowych, bo ten kraj w nie obfitowa; przybywa te zaraz han-
^

dlowych zarobków, ale nie byo to niczem w porównaniu z tem,
\

coby by mogo, gdyby te pody mona byo odstawia do
l

Gdaska. Sprawa odzyskania Pomorza bya przeto nietylko poli-
^

tyczn i narodow, ale dotyczya wprost chleba powszedniego

mieszkaców caego pastwa, tak wiejskiej ludnoci, jakote miej-
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skiej. Póki ujcie Wisy w niemieckiem byo rku, zamknity by
dla nas dostp do liandlu morskiego na Batyku.

Ograniczeni wic bylimy na udzia w handlu ldowym.
Ten a do poowy XIV. w. drugorzdne tylko mia znaczenie

w Europie, gdy towary wschodnie sprowadzano niemal wy-
cznie okrtami, przez morze ródziemne. Wanie jednak w XIV.

wieku zaczy si zmienia te stosunki, a ku poowie XIV. w.

handel ldowemi drogami w poprzek caej Europy dostarcza ju
znacznych zarobków. W tym handlu, zwanym ewantyskim t. j.

wschodnim, moga Polska wzi udzia dziki zajciu Czerwonej Rusi.

Od wieków sprowadzano z Azyi, z Indyi, towary zwane

korzennemi, tudzie drogie materye, tkaniny, jedwabie, kobierce.

Kupiec europejski nie jedzi po nie do Azyi, ale nabywa je

w przystaniach morza Czarnego, przewanie w Konstantynopolu.

Porednikami pomidzy kupcami azyatyckimi, a europejskimi byli

Ormianie. Naród to azyatycki, lecz aryjski i chrzecijaski; zawsze

celowa w handlu i do dzi dnia handlem przewanie si trudni.

Oni skupowali w Azyi towary od Persów i Hindusów i zwozili

je do Carogrodu, gdzie osobn mieli dzielnic. W XIII. wieku

kupcy woscy zajli si bardzo tym handlem carogrodzkim, a We-
necya i Genua, dwie najwiksze wówczas woskie przystanie,

byy te gównemi skadami wschodnich towarów dla caej Europy.

Z kocem XIII., w. powstao w Azyi mniejszej pastwo tureckie,

które rozszerzao si szybko przez podboje; z pocztkiem XIV. w.

wspózawodniczyli ju zwycisko z cesarstwem bizantyskiem na

morzu Egejskiem, oddzielajcem Europ od Azyi i na licznych

jego wyspach; wkrótce wkroczyli na stay ld europejski i roz-

i:)0czli podbój cesarstwa bizantyskiego. W r. 1361 by ju sto-

lic tureckiego pastwa Adryanopol, najwaniejsze po Konstan-

tynopolu miasto na pówyspie bakaskim. W tej stronie Europy

wrzaa wojna bez ustanku, ruch floty napotyka na trudnoci co-

raz czstsze i znaczniejsze, niejedno ognisko handlu ulego spu-

stoszeniu. Handel woski wiele ucierpia, a droga handlowa l-

dowa, na pónoc od Konstantynopola i czarnomorskich przystani,

zyskiwaa coraz wicej. Cae wybrzee nad dolnym Dunajem,

Dniestrem, Dnieprem a do ujcia Donu stawao si jedn wielk

krain handlow i sami woscy kupcy zaczli si tu przenosi.

Std Ormianie zaczli wozi wschodnie towary dalej ku pónocy
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i pónocnemu wschodowi. Na pónocy zaj Wielki Nowogród
stanowisko takie, jak Wenecya i Genua na poudniu. Poczto te
szuka nowej drogi handlowej, w gb do Europy z czarnomor-

skich przystani. Ormianie zaczli odbywa dalekie kupieckie po-

dróe i ju znaczna cz ich towarów dochodzia do rodkowej

Europy nie okrtami przez Wochy, lecz ldow drog przez

Wooszczyzn, Siedmiogród i Wgry. Druga droga, jeszcze dalej

ku pónocy wysunita, wioda wanie przez Ru Czerwon. Panu-

jcy w tych stronach Mongoowie nie przeszkadzali handlowi,

poprzestajc na pobieraniu pewnych opat, (których zreszt wy-

magano wszdzie), ale kraj licho urzdzony i sam nie posiadajcy

stanu kupieckiego nie nci ich znaczniejsz korzyci. Wysunity
daleko na wschód Lwów nadawa si doskonale na wan stacy

handlow. Za Bolesawa Trejdonowicza, a moe nawet wczeniej,

byli tam ju kupcy ormiascy, ale nieliczni, bo droga ta miaa

jeszcze podrzdne znaczenie.

Zmienio si wszystko od razu na lepsze, gdy Lwów prze-

szed pod polskie panowanie. Kupcy z Krakowa i Lublina zaczli

dojeda do Lwowa, odkd ten gród do tego samego nalea

pastwa, odkd rzd polski postara si i o bezpieczestwo dróg

i o prawn opiek na tym handlem. Lwów szybko wyrasta na

wielkie miasto kupieckie. Ormian osiedla si tam tylu, e mieli

osobn dzielnic dla siebie. Zwikszone zyski cigaj ich w kró-

tkim czasie tylu do czerwieskich grodów, e we Lwowie trzeba

byo urzdzi dla nich arcybiskupstwo. Skoro tylko na czerwono-

ruskim szlaku handlowym zapanowa porzdek, zaraz pozyska on

pierwszorzdne w Europie znaczenie, a kupiectwo niemieckie

zwrócio si ku niemu i nawizao z nim .stosunki. Wielki han-

dlowy zwizek niemieckich miast, zwany ianz, zaprasza polskie

miasta do udziau i cznoci, bo Polska bya teraz ogniwem

w handlu ze Wschodem. Ormiaski kupiec dojeda do Lwów a

i tu spotyka si z krakowskim; ten odstpowa towar wTOcaw-

skiemu i stamtd szed towar dalej do Frankfurtu, Erfurtu, Augs-

burga i innych miast niemieckich. Hanza dotara do zyskownego

wschodniego handlu tylko przez porednictwo Polski. Poredni-

ctwa tego nie mona byo wymin i w tem mia kupiec polski

zapewniony zysk, póki si znowu potem nie zmieniy drogi handlowe.

Ru pod tatarskiem jarzmem nie rozwijaa si i staa pod
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kadym wzgldem znacznie niej od Polski. Wschodnie krainy

mogy suy za pole zbytu wyrobom rkodzielniczym naszych

miast. Tote nie byo waniejszej sprawy dla mieszczastwa,

jak rozszerzenie pastwowych granic ku wschodowi, na Ru i na

Litw. Hanza dowozia tam mnóstwo towarów przez morze Baty-

(ie, do Rygi, skd Dwin w gór i Dnieprem rozchodziy si

daleko po Rusi. Teraz otworzya si temu handlowi nowa droga:

przez Wrocaw i Kraków, albo przez Pozna i Lublin do Lwowa,

a std do innych ziem ruskich. I na tem mia polski kupiec zysk

zapewniony, poredniczc w sprzeday i dowozie zachodnich wy-

robów. Rkodziea zakwitny nagle, bo wiedziano, e mona ro-

bi miao na wywóz, a wszystko niezawodnie si sprzeda. Tyle

roboty przybywao warstatom rzemielników, a zarobek by tak

wydatny, e nawet wocianin polski, potomek narocznika i co
z tradycyi rodzinnej umiejcy rzemiosa, rzuca rol i osiada w mie-

cie, nie loytajc nawet, czy mu dadz miejskie prawo, pracujc

na cudzy rachunek, ale majc zarobek dobry i pewny. Z zajciem

Rusi Czerwonej tak wzmóg si popyt na wyroby, e krajowe

siy dugo jeszcze nie mogy temu nastarczy i przez dwa poko-

lenia jeszcze szy przez Polsk na wschód wyroby rkodzielnicze

z Niemiec. Niegdy bya wielka emigracya wocian niemieckich

nad Wart i Wis; teraz to ustao a nasta napyw rzemielników.

Rodowici Polacy byli jeszcze prawie wycznie rolnikami.

Dla nich pyny z tego wszystkiego zyski porednie. Odkd za-

kwitny handel i rzemiosa, nie dba mieszczanin o rolnictwo,

ubywao wic rolników. To jednak byo rzecz podrzdn. Ale

coraz ludniejsze miasta spoyway coraz wicej podów wiejskich,

kraj potrzebowa coraz wicej zboa i wszelkich wytworów wiej-

skiego gospodarstwa. Na pustkach powstaway cigle nowe i nowe
miasta, a wszystkim dobrze si dziao; kade za miasto dostar-

czao zarobków wiejskiej ludnoci caej okolicy. Dla rolników przed-

sibiorczych otwierao si za nowe pole na Rusi Czerwonej. Oto

tam dua a bardzo yzna kraina, leca przeszo od wieku po

wikszej czci odogiem i nieuytkiem, dopraszaa si uprawy.

Kto w dawnej Polsce nie mia ziemi, komu si le powodzio,

móg w nowej ziemi próbowa szczcia. Posypay si nadania

królewskie, zjawili si przedsibiorcy emigracyjni i ju nie nie-

mieccy, ale swoi, polscy. Niejeden szlachcic zosta takim przed-
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sibiorc, a niejeden wocianin zosta na Rusi szlachcicem. e
za ze wszystkich polskich ludów najbardziej przedsibiorczy i naj-

raniejsi do dziea s Mazurzy, oni te najbardziej to wyzyskali.

Zacza si emigracya mazurska na wschód i miaa trwa caych

dwiecie lat!

Nastpne wypadki dziejowe otwary ten Wschód Polakom

na ocie. Zajcie Rusi Czerwonej stanowio dopiero may pocz;.

tek wielkiego przewrotu historycznego. Nie wyzyskalimy nale-

ycie tych pomylnoci, bo nas byo za mao. Za Bolesawa Wsty-

dliwego i Leszka Czarnego byo nas za mao, eby nie zaniedba

roli, a chwyci si zaj miejskich. Za okietka bylimy zbyt nie-

liczni, eby bez zaniedbania gospodarstwa wytworzy z poród
siebie silny osobny stan wojskowy. Za Kazimierza Wielkiego nie

starczyo nas liczb na tylu, eby odsun wspózawodnictwo nie-

mieckiego towaru. Nieliczni we wasnym kraju, zaczlimy si je-

dnak wkrótce przesiedla na wschód. Od Kazimierza Wielkiego

czasów mielimy ziemi poddostatkiem, a potem przybyo nam jej

tyle, emy wszyscy w spokoju pozostali rolnikami. Ale to spraw a

póniejsza; tu si tylko zaznacza, e w r. 1340, jej pocztek.

Mia wic rolnik polski zysków duo z wyrwania Czerwonej

Rusi Tatarom, ale zote czasy nastay nie dla niego, lecz dla mie-

szczanina. Rolnik Ru sobie ceni, ale eby i dla niego nastay

zote czasy, do tego potrzebowa Pomorza! To za nie dao si

odzyska, póki skarb pastwa nie by peny, pókiby si Polska

nie wzbogacia. Do dobrobytu ludnoci, do napenienia skarbu

królewskiego wiodo przyczenie Rusi do polskiego pastwa. I tak

powiedzie mona, e przez Ru wioda droga na Pomorze, na

to upragnione Pomorze!

POKÓJ KALISKI.

Polubowny wyrok królów czeskiego i wgierskiego, wydany

w Wyszehradzie w 1335, przyznawa Polsce prawn wasno
Pomorza, ale orzeka, e si t prowincy odstpi ma Krzyakom,

jako wieczyst jamun. Król owiadczy wtenczas, e przedstawi

t rzecz panom polskim do zatwierdzenia. Ale dostojnicy królewscy

,

wojewodowie, kasztelanowie, starostowie, nie chcieli adn miar
na to przysta. Przedstawi król spraw miastom; te, cho nie-

mieckie, ani sysze o tem nie chciay, bo i dla nich wolny dostp
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do morza Batyckiego by spraw pierwszorzdnej wagi. Wszystkie

te narady byy tylko formalnoci. Panowie i miasta pomagali

królowi zyska na czasie, bo miano jeszcze nadziej, e si wy-

musi jako lepsze warunki; próbowano wic tego do ostatka i zwle-

kano z wydaniem dokumentu na darowizn Pomorza. Uda si
te król pod opiek Stolicy apostolskiej za porednictwem Gal-

harda z Szartr '(Chartres), legata papieskiego, bawicego wanie
w Polsce i znajcego ca spraw dokadnie. Wszak stolica apo-

stolska wydaa ju raz wyrok w sporze z Krzyakami, w r. 1321,

nakazawszy wówczas zwrot Pomorza. Wyszehradzki wyrok sprze-

ciwia si orzeczeniu papieskiemu. Król polski zasoni si wic
tem, e nie moe samowolnie zmienia wyroku najwyszej Gowy
cirzecijastwa i wtenczas tylko mógby zastosowa si do wy-

szehradzkiego wyroku, jeeli si papie na to zgodzi. Papie majc
sobie przedstawiony do zatwierdzenia wyrok tak sprzeczny z wy-

rokiem swego poprzednika, nie móg go zatwierdzi. Powinien

go by odrzuci, skasowa, a skoro tego nie uczyni, lecz inn
obra drog, naley si w tem domyla yczenia samego króla Ka-

zimierza, pragncego, eby si sprawa przewlekaa jak najduej,

byle tylko nie mie przez ten czas wojny z Zakonem. Papie

nakaza rewizy caego procesu i wyznaczy swych penomocni-

ków, tym razem cudzoziemców, dwóch Francuzów: legata Gal-

harda i Piotra erwe (Gervais). Zoono komisy sdow w War-

szawie. Proces rozpocz si 4 tutego 1339. Zaraz pierwszego

dnia owiadczyli penomocnicy krzyaccy, e nie uznaj tego

sdu za waciwy i w razie nieprzychylnego dla nich wyroku

uyj jeszcze jednej apelacyi, ostatniej ju w prawie kanonicznem,

apelacyi do ponownej informacyi papiea, ;,od papiea le po-

wiadomionego do majcego by lepiej powiadomionym".

Na czele penomocników polskich sta Jarosaw Bogorya,

archidyakon Krakowski, jeden z dawnych doradców królewskiego

ojca jeszcze, króla Wadysawa. Akty procesu zachoway si do

naszych czasów, przesuchano wiadków duchownych 43 a wie-
ckich 83 (dwunastu z nich odpowiadao po acinie, bez tuma-
cza); przesuchano znowu ksit z Mazowsza, wojewodów, sta-

rostów, kasztelanów, podkomorzych, chorych, sdziów, podsd-
ków, czeników, podczaszych, owczych, mieczników, sotysów,

notaryuszów, ksiy, szlacht, mieszczan i wocian; nie pominita
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adnego stanu, adnego stopnia wyksztacenia, a zeznania odbie--

rano pod przysig. Sprawa bya jasna; ziemia od wieków polska,

bya w cudzem rku, a nie bya darowana, a wic... zabrana

by musiaa! A prawem jakiem? Wojennem? Ale zabrano j
podczas pokoju, gdy zaborcy przymierze mieli z okietkiem!!

A zatem zdrada i prosty rozbój. Dnia 25. wrzenia 1339 ogosia
komisya wyrok w warszawskim kociele go Jana: Zakon ma
zwróci Polsce ziemie pomorsk, chemisk, michaowsk, do-

brzysk i Kujawy i zapaci królowi polskiemu 194.500 grzywien.

Dwa miesice przedtem odby si wanie ów drugi zjazd

wyszehradzki, na którym uznany nastpc polskiego tronu Ludwik,

wgierski królewicz, zobowizywa si odzyska Pomorze.

Apellacya do ponownej informacyi papieskiej miaa ten

skutek, e papie mianowa od siebie nowego penomocnika, który
|

mia poredniczy do zawarcia staego pokoju pomidzy Polsk i

a Zakonem niemieckim. Przysta na to król Kazimierz, a nadto
"

jeszcze uy porednictwa luksemburskiego. Wielk to ju byo
wygran polityczn, e odcign t dynasty od sojuszu z Zakonem.

Polityka Kazimierza W. sigaa jeszcze dalej, eby z Luksem-

burgów zrobi sobie przyjació. Zaprzyjani si z modym Karo-

lem, morawskim margrabi, a przyszym królem Czech. Karol

przyjecha do Krakowa z projektem, eby owdowiay król oeni
si z jego siostr, Magorzat, wdow po ksiciu bawarskim.

Przysta na to Kazimierz i wybra si na lub do Pragi, ale zasta

tam narzeczon chor; zamiast poprowadzi j do otarza, odpro-

wadzi j do grobu. Wkrótce potem oeni si kró i to take

z porady Luksemburgów, a mianowicie w padzierniku r. 1341

z Adelajd, córk Henryka II. elaznego, landgrafa heskiego. lub
odby si w Poznaniu, a nastpnie w Krakowie koronacya. Na

opraw zapisa król maonce ziemi sandomiersk. Maestwo
to byo bardzo nieszczliwe i zupenie bezdzietne. Andegaweno-

wie mogli si tem pociesza.

Nie moe ulega wtpliwoci, e przez nowe zwizki ma-
eskie osabia si sojusz wgierski; tem bardziej te zblia si

król do luksemburskiej dynastyi, tem bardziej, e spodziewa si

duo od ich porednictwa w krzyackiej sprawie. Margrabia Karol

pojecha do Krzyaków i rozpocz ukady, które si przewlel<ay

z powodu mierci Wielkiego mistrza i wyboru nowego. Krzyacy
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[ie mieli ochoty oddawa niczego a Polska za saba bya, eby
irem odzyska cokolwiek.

Niespodzianie zmciy si stosunki z luksembursk dynasty,

to o sprawy lzkie. Jak tylko zerwaa si ta przyja, zaraz Za-

kon zacz si^ stawia i Kazimierz obawia si, e nastpi wojna.

Na pocztku r. 1343 spodziewano si krzyackiego najazdu. Król

Kazimierz zawar wtenczas sojusz z ksitami Pomorza tylnego,

nadodrzaskiego, wydajc równoczenie za jednego z nich, Bo-

gusawa X., córk sw, Elbiet. Ksita pomorscy przyrzekali, e
nie przepuszcz przez swój kraj adnych posików Zakonowi, a sami

w razie wojny dostarcz Polsce 400 rycerzy, na pomoc. Ale Ka-

zimierz bezwarunkowo wojny sobie nie yczy i nie przewlekajc

ju duej sprawy, przysta na wyszehradzkie warunki. Zgodzi si

te i Zakon wycofa si6 z Kujaw i z ziemi dobrzyskiej.

Zawarto pokój w Kaliszu dnia 23 lipca 1343 r. na warun-

kach nieco odmiennych od wyszehradzkich rokowa. Krzyacy

opuszczali Kujawy i Dobrzyskie, a dostawali ziemi michaowsk
i chemisk na wieczyst ,;jamun", Pomorze za jako lenno

polskiej korony, za roczn danin i ze zwykym obowizkiem len-

ników dostarczania posików. Ten obowizek ograniczono jednak

tylko do wypraw przeciw niewiernym, a wic przeciw pogaskiej

Litwie i schyzmatyckiej Rusi. Krzyacy dali, eby ukad ten za-

twierdzili wszyscy ksita mazowieccy i kujawscy, zi królewski

Bogusaw X. i Ludwik wgierski. Ale Ludwik, polskiego tronu

nastpca, dokumentu na to nie wyda.

SPRAWY LZKIE.
Przyjazne stosunki z Luksemburczykami zerway si z po-

wodu spraw lzkich. Kazimierz Wielki mia na nie zawsze zwró-

con baczn uwag, a przedewszystkiem stara si o to, eby przy-

najmniej kocieln jedno lzka z Polsk zachowa. Zajmowa
si pilnie sprawami biskupstwa wrocawskiego.

Do biskupiego ksistwa wrocawskiego nalea te zamek
i gród obronny Mielicza, pooony na samej granicy pastwa
polskiego i przez to wany pod wzgldem wojskowym. Król

Jan czeski chcia go odkupi od biskupa Nankiera, który przed-

tem by biskupem w Krakowie, po Muskacie. Biskup nie mia
do tego ochoty i nie mia te prawa pozbywa dóbr kocielnych

;
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do tego trzeba byo wyranego pozwolenia papieskiego. Kazimierz

i

Wielki wystara si przez bawicego wanie w Polsce legata Oal-

harda z Szartr, który i na lzku bawi (ten sam, który zaj
si procesem z Krzyakami), eby papie sprzeday zakaza.

Ale wrocawskie niemieckie mieszczastwo uzbroio wasnym ko-

sztem hufiec zbrojny, zmuszone do tego niespodzianego podatku

przez króla Jana, który zjecha sam w tym celu do Wrocawia,/

Milicze zagrabiono ; na króla spada kltwa, na Wrocaw interdykt,

tj. zakaz odprawiania publicznie naboestw. Biskup Nankier umar"

w r. 1341, a król Jan ociemniawszy zupenie, odstpi w nastpnym
roku rzdów Czech i lzka synowi Karolowi. Papie Benedykt XIIL

zastrzeg by sobie, e nastpc Nankiera sam wyznaczy ; i w tem

byy moe starania Kazimierza, eby nie dopuci do katedry wro-

cawskiej jakiego nieprzyjaciela polskoci. Benedykt XIII. umarhj

jednak wanie, a nastpc jego zosta dawny nauczyciel Karola,'

pod imieniem Klemensa VI. Karol kaza prdko wybra kapitule

kanonika Przecawa z Pogarla, zupenie zniemczonego, który za-

siada dugo na biskupiej stolicy, od r. 1342 do r. 1376, .a upa-

mitni si nabyciem dla biskupstwa Grotkowa w ziemi opolskiej ;

i wielkich dóbr na granicy morawskiej. Od jego czasów biskupstwo ;

wrocawskie zaczto nazywa „zotem" z powodu nadzwyczajnych

bogactw.

Karolowi zaleao wielce na tem, eby mie biskupem wro-

cawskim swego zwolennika, bo rozpocz starania o oderwanie

tej dyecezyi od metropolii gnienieskiej. Chcia poczy Slzk

i pod kocielnym wzgldem z Czechami. Czechy nie stanowiy

dotychczas jeszcze osobnej prowincyi kocielnej, nalec pod arcy-

biskupstwo mogunckie. Za staraniem jednak Karola wyniós papie

Klemens VI. biskupa praskiego do godnoci arcybiskupiej. Teraz
dopiero przestay Czechy by zalene od Niemiec w sprawach

kocielnych. Do nowej tej metropolii mia by wczony Slzk.

Król Kazimierz tak si temu opiera, e postanowi choby wojn
zmusi Karola do porzucenia tej myli. Przyspieszy ugod z Za-

konem, eby mie wolne rce wzgldem Czech i zaraz po tra-

ktacie kaliskim rozpocz wojn z dynasty luksembursk. Ruszy

tego samego jeszcze roku 1343 na lzk i zdoby Wschow i Cie-

niaw, której gród spali.

Luksemburczycy byli wanie w wojnie z cesarzem Ludwi-
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kiem bawarskim. Kazimierz zawar z nim sojusz; latem 1345 r.

wyda drug sw córk, Kunegund, za cesarzewicza Ludwika
(z przydomkiem Rzymskiego), który by brandeburskim margrabi
i ksiciem bawarskim. Do sojuszu tego przystpi te Ludwik w-
gierski i za usilnemi staraniami króla' polskiego dwaj lzcy ksi-

ta, którzy nie zoyli hodu czeskiej koronie : Henryk jaworzyski

i Bolko widnicki. Z ich posikami wyruszy Kazimierz na lzk
górny, do ksistw raciborskiego i opawskiego. Królewicz Karol

bawi daleko na pónocy, biorc udzia w wyprawie krzyackiej na

Litw; powracajcego przez Polsk pojmano i uwiziono w Kaliszu.

Zbieg jednak z wizienia. Kazimierz liczy zapewne na to, e gdy
bdzie mie Karola w swem rku, stary król Jan przystanie pr-
dzej na pokój, eby syna uwolni i zgodzi si na korzystne dla

Polski warunki. To zawiodo, a uwizienie Karola wzmogo tylko

ch zemsty. lepy król Jan, wiecznie zajty rycerskiemi przygo-

dami w obcych krajach, bawi wówczas nad Renem. Prdko zje-

cha do Wrocawia, nabra tu, jak zwykle, pienidzy i zebra woj-

sko, z którem ruszy najpierw na Bolka widnickiego. W kwietniu

1345 oblono widnic tak cile, e dostp by niemoebny;

ale gród by dobrze zaopatrzony przez króla polskiego, zaoga za
taki dzielny stawia opór, e król Jan sam ofiarowa pokój. Ksi
zawar pokój osobno, tj. nie czekajc na koniec wojny i nie ogl-

dajc si na swych sprzymierzeców, ani na króla polskiego. Król

Jan uzna jego niepodlego. Poniewa Bolko widnicki nie zo-

y hodu królowi polskiemu, a czeski król ju te hodu od niego

nie wymaga, móg si pyszni, e jest samodzielnym monarch,

równym w zasadzie wszystkim królom Europy, tylko e na ma-

em ksistewku. Zaatwiwszy si z Bolkiem, stan król Jan oso-

bicie na czele wyprawy i zmusi wojsko polskie do odwrotu, po-

stpujc za niem trop w trop a pod Kraków; rozpocz nawet

oblenie stolicy. Przysta jednak na rozejm, gdy nadeszy posiki

wgierskie. Próbowa potem Kazimierz wszcz na nowo wojn
na lzku i zdoa namówi do tego niestaego ksicia widni-

ckiego, który otrzyma tymczasem i jaworzyskie ksistwo (po

mierci Henryka w r. 1346). Polskie wojsko wkroczyo powtórnie

na lzk; przez pótora roku trwaa ruchawka, podjazdowa wo-

jenka, prowadzona z obydwóch stron niedbale i leniwie. Do wojny

na wiksze rozmiary nie miaa ochoty ani jedna, ani druga strona.

24
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Zmienia si polityka; zanioso si nietylko na pokój, ale nawe
na sojusz.

Dyplomacya jest jak ciorgiewka i w r. 1348 stan z Lii-

ksemburczykami nowy sojusz. Tymczasem bowiem z kolei zacza
si chwia przyja wgierska, o sprawy ruskie, a Karol IV. lu-

ksemburski, ju nie tylko król czeski, ale i niemiecki i cesarz, po-

trzebowa przyjani polskiej. Sam poprosi o pokój. W Namysowie
na lzku zjeciali si obaj królowie i ksi Bolko. Kazimierz obie-

ca pozostawi lzk w spokoju, a Karol przyrzek za to dostar-

czy posików do odzyskania polskich ziem zagrabionych przez

Brandeburgi i Zakon, a wic t. z. Nowej marchii i Pomorza.

Nie myla jednak Kazimierz o wojnie z Zakonem ; chodzio mu
tylko o zerwanie zupene sojuszu Luksemburgów z Zakonem. Po-

koju za potrzebowa, bo si gotowa do nowej wyprawy na Ru,
dalej w gb Rusi, na Woy.

Ksistwa ,; niepodlegego" Bolka przeszy wnet pod czesk

koron, ale nie wojn. Dziedziczk ksicia bya nieletnia jego sio-

strzenica Anna; z ni zarczy Karol swego syna, dopiero co na-

rodzonego w r 1351. Gdy ten „pan mody" nie doczeka ani je-

dnego roku wieku swego i umar w pieluchach, wymykao si

królowi czeskiemu to ostatnie znaczniejsze i dobrze urzdzone ksi-

stwo na lzku. Jak na ksistwo dzielnicowe, powstae z podziaów
dzielnicowego ksistwa, byo panowanie Bolka dosy rozlege:

od Strzygowa a do gór Olbrzymich czyli Karkonoszów na cze-

skiej granicy i od Bolesawia a do ostatnich stoków gór zwa-

nych Sowiemi. Inni ksita nie wchodzili ju cakiem w rachub.

Co to byli za ksita, najlepiej pozna na przykadzie. Ksi
lignicki zastawi w r. 1339 dwa miasta swoje: Lignic i Hajnów,

czterem mieszczanom wrocawskim. Ci nie majc czasu na spra-i

wowanie tam rzdów, to znaczy na pilnowanie ce, czynszów i opat i

targowych, pucili wszystko w dzieraw dwom szlachcicom oko-'

licznym. Wyniky z tego procesy i doszo wreszcie do tego, e
ksi musia stawa przed sdem, zoonym z piciu szlachty i piciu

mieszczan lignickich ! Syn jego, Ludwik, mia przez duszy czas

jedne tylko miecin. Bukowe, któr zdoa jako szczliwie w >-

kupi z zastawu i tam sobie urzdzi ksicy dwór. redni mie-

szczanin wrocawski lub krakowski móg kadej chwili kupi ta-

I
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[kiego ksicia. Wród takich by Bolko widnicki wielk powag
[i jakby mocarzem.

W lutym r. 1353 owdowia król Karol i natychmiast, zaraz

!:po pogrzebie, owiadczy si o rk Anny widnickiej. W kwarta

Ipotem odby si lub z trzynastoletni ksiniczk, koronowan
pxr lipcu tego roku w Pradze na czesk królow. Król polski wo-

bec tej wojny, stoczonej na lubnym kobiercu, by bezbronny i mu-
sia jeszcze na wesele gratulowa. A ksi Bolko, niepodlegy i te
cesarza, mia szalone szczcie. Powiksza swe posiadoci na róne
sposoby. Wkrótce naleao do niego niema pó lzka; co wicej,

kupi Dolne uyce i przez to podwoi swe panowanie. Król czeski

nie przeszkadza temu, ale oczywicie pomaga. Gdy w r. 1368

Bolko umar, przesza reszta lzka do korony czeskiej.

Nie usta te Karol w staraniach o przyczenie lzka do

metropolii prazkiej. Król polski trzyma na dworze papieskim oso-

bnego ajenta, który tam pilnowa tej rzeczy. Aeby za utwierdzi

polskie stronnictwo w kapitule wrocawskiej, zjecha w r. 1351 do

Wrocawia, wziwszy z sob arcybiskupa gnienieskiego. Wten-

czas wybrano kanclerza polskiego, Jana Starzyka, dziekanem kate-

dralnym wrocawskim. Ten pojecha sam do Avinionu, gdzie

wówczas rezydowali papiee. Mia polecenie, eby si w najgor-

szym razie wystara koniecznie przynajmniej o oderwanie caego

Górnego lzka od dyecezyi wrocawskiej. Owicim, Zator, Bytom,

Siewierz i Pszczyna naleay i tak do krakowskiej dyecezyi, bo
to cz ziemi krakowskiej, darowana przez Kazimierza Sprawie-

dliwego Mieszkowi raciborskiemu; chodzio wic tylko o ziemi

raciborsk i cieszysk, w której germanizacya nie poczynia jeszcze

wikszego spustoszenia. Stolica apostolska nie kwapia si ze spe-

nieniem ycze króla czeskiego. Ani Klemens VI., chocia zreszt

\'czliwy luksemburskiej dynastyi, ani Innocenty VI. nie przystali

na to, eby wrocawskie biskupstwo wcieli do metropolii praskiej.

U póniejszego za papiea, Urbana V., zaprzesta ju Karol stara

w tej sprawie, bo chorgiewka dyplomacyi znowu si obrócia,

Kazimierz sta w polityce przeciw Luksemburczykom i zaczyna

si zmawia na nich z królem wgierskim. Przyrzek Karol w r. 1360,

e nie bdzie ju odrywa Wrocawia od Gniezna, byle król polski

nie zawiera przeciw niemu sojuszów. Byo tego wanie roku

poselstwo polskie w Avinionie. Przyrzeka Karol, bo ju wiadome
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byo , e i Urban V. nie zgodzi si na te plany. Król polski wy-

prawia w nastpnym roku jeszcze wtóre poselstwo do papiea

;

czu si widocznie zupenie bezpiecznym o biskupstwo wrocaw-

skie, skoro w dyplomacyi robi swoje miao i nie zawaha si

narazi jeszcze raz nieprzyjazni Luksemburgów.

LENNO MAZOWIECKIE.

Jeden z ksit lzkich mia pozyska panowanie na Mazo-

wszu. Gdy mianowicie Bolesaw III. pocki zgin w r. 1351 na

ruskiej wyprawie, a nie pozostawi mskiego potomstwa, nada król

Karol spadek po nim, jako zwierzchnik pockiego ksistwa, mowi
siostry Bolesawowej, ksiciu egaskiemu Henrykowi V. ela-

znemu. Kazimierz czu si na siach, eby wystpi przeciw temu,

i sami ksita mazowieccy owiadczyli si za zniesieniem lennego

stosunku do Czech. Byo ich dwóch, Kazimierz i Ziemiowit III.,

Trojdenowicze, rodzeni bracia Bolesawa-Jerzego halickiego, a stry-

jeczni ksicia pockiego i dlatego kandyda ci do dziedzictwa po nim,

gdyby uniewaniono rozporzdzenie czeskiego króla, przenoszce

prawo dziedzictwa take na powinowatych po kdzieli. Wyzyska
król polski to pooenie i doprowadzi do uroczystego owiad-

czenia, e lenny stosunek do Czech nie obowizuje ksistwa po-

ckiego, bo ksita poccy nigdy si na nie zgadzali, lecz tylko

przemoc, gwatem wojennym, byli do tego zmuszeni. (Rzeczywi-

cie, król Jan zmusi by przemoc wojenn w r. 1329 Wak po-

ckiego do hodu, o to, e ksi ten dostarczy posików królowi

Wadysawowi przeciw Krzyakom, których sprzymierzecem by
król czeski). Owiadczono, e nad mazowieckiemi krainami tylko

polski król zwierzchnictwo mie moe, a tym jest teraz wobec

wszystkich tylko król Kazimierz, nawet wobec Luksemburczyków,

skoro si ju zrzekli tytuu króla polskiego. Zaczem uznano ksi-

stwo pockie lennem Kazimierza Wielkiego. Z dwóch braci mazo-

wieckich modszy Kazimierz umar wkrótce potem w roku 1355^

poczem na jedynego tej linii przedstawiciela, Ziemowita III., prze-

szo cae ju Mazowsze, a zatem 5 dotychczasowych ksistw po-

dziaowych : czerskie, rawskie, sochaczewskie, wiskie i pockie. Po

mierci Ziemowita III. nastpi podzia na nowo; potomkowie jego

panowali na Mazowszu a do r. 1529, jako lennicy korony polskiej.

Karol IV. zrzek si wszelkich pretensyj do zwierzchnictwa nad
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Pockiem, gdy w r. 1353 eni si z Ann widnick; nawzajem

zrzek si wtenczas król polski praw dziedzicznych po ksiciu Bolku,

które i tak nie wiele byy warte. Nastpio wzajemne zrzeczenie

si tytuów prawnychi, nie mogcych ju mie praktycznego zna-

czenia. Tylko ubogi ksi egaski wzdycha do piknego i do-

brze zagospodarowanego Pocka, którego nawet nie oglda. Aeby
raz na zawsze i ju na ca przyszo zaatwi wszechstronnie

spraw mazowieck, eby tu, w jakichkolwiek zmienionych okoli-

cznociach prz>'szoci, nie wbi si jaki Niemiec lub niemiecki usu-

nik klinem pomidzy Zakon a Polsk, poj Kazimierz Wielki,

wstpujc w r. 1363 w ponowne zwizki maeskie, za on córk
egaskiego ksicia, Jadwig. Sam stawa si przez to jego

spadkobierc.

Z dawnych dzielnic ksicych pozostao na Kujawach jeszcze

jedno ksistwo: gniewkowskie, którem wada praprawnuk Kon-

rada Mazowieckiego, Wadysaw Biay. Ten, pragnc si powici
stanowi duchownemu, a adnych bliszych krewnych nie majc,

sprzeda swe ksistwo w r. 1364 królowi Kazimierzowi.

Nastpnego roku, 1365, odzyska Kazimierz W. cz zagra-

bionej przez Brandeburczyków Nowej marchii, a mianowicie zo-

yli hod koronie polskiej panowie von Osten, wadajcy grodami

Drezdenkiem i Santokiem, które im nada w r. 1317 margrabia

Waldemar.

WOJNA z LITW O RU.
Gownem dziejowem dzieem Kazimierza Wielkiego byo -

czenie Rusi z pastwem polskiem ; odzyskanie Grodów Czerwie-

skich byo zaledwie pocztkiem tej pracy, w której nigdy nie usta-

wa król prawdziwie mdry, wielki gospodarz i wielki polityk.

W tym samym jednak kierunku dy- te król wgierski. Gdy
po mierci hana Uzbeka panowanie tatarskie ulego rozprzeniu,

wyprawi si Ludwik w r. 1341 na wschód, za Dniestr i zaj zna-

czny kawa ziemi niemal pustej, któr zamierza przyczy do W-
gier: byo to poudniowe Podole i cz pónocnej Modawii. Ale

by do Rusi jeszcze wspózawodnik trzeci : Litwa. Wielki ksi Ge-

dymin rozpociera swe panowanie coraz dalej na wschód i pou-
dnie. Syn jego Lubart, oeniony z Busz, córk ostatniego ksicia

wodzimierskiego, Andrzeja, mia pod sw wadz Wodzimierz,



374 WOJNA z LITW O RU.

Bez i Chem jeszcze od r. 1324; po mierci Uzbeka zabra cay
Woy. Równoczenie zmar Gedymin, take w 1341 r. Nastpi
po nim syn jego Jawnuta, strcony niebawem z tronu przez star-

szych braci: Olgierda i Kiejstuta (1345). Obydwaj byH równymi
sobie Wielkimi ksitami, a rzdzili wspólnie we wzajemnem po-

rozumieniu, podzieliwszy midzy siebie prace: Kiejstut pilnowa

Krzyaków a Olgierd Rusi. Olgierd postanowi zdoby Ru ca
i gosi jawnie, e wszystko, co ruskie, ma by podbite przez litew-

sk dynasty, nie wyczajc nawet Rusi Zaleskiej, Moskwy i Su-

zdala; jako i tam si wyprawia. Kiejstutowi nie darzyo si

w walce z Krzyakami; w r. 134Q poniosa Litwa cik klsk
nad rzek Straw, wpadajc do Wilii z lewego brzegu. T chwil

uwaa król polski za sposobn, eby wyprze Lubarta z Woynia;
zdoby Wodzimerz i cay Woy a po górny bieg rzeki Styru,

z wyjtkiem grodu ucka, który pozosta w litewskiem rku. Tryumf

jednak by krótki. Gdy Litwa skoczya wojn z Krzyakami, na-

stpi straszny odwet. Olgierd i Lubart nietylko odzyskali strat\;,

ale posunli si dalej, spalili Lwów, najechali graniczne ziemie

polskie i uprowadzili mnóstwo jeca. Kazimierz za nie dowierzaa

eby wasnemi siami móg si zmierzy skutecznie z Litw. Za

sab bya Polska nietylko do walki z Zakonem, ale nawet z Litw.

Brak siy ornej miaa wynagrodzi polityka.

Jak w r. 1340, podobnie i teraz wchodzi Kazimierz w spók
z Ludwikiem wgierskim. Król wgierski mia równie dalsze je-

szcze zamiary co do Rusi. W r. 1347 wystara si u papiea o do-

kument zatwierdzajcy mu wasno wszystkich ziem, jakie tylko

zdy zdoby na poganach i schyzmatykach. Ludwik gotów by
do spóki, ale pod warunkiem, e Polska uzna prawa korony w-
gierskiej do Rusi Czerwonej. W r. 1350 uoono w Budzie do-

kument, moc którego Ludwik, jako pan waciwy Czerwonej Rusi,

oddaje j Kazimierzowi w doywocie. Wszak sam mia by jego

nastpc! Gdyby jednak Kazimierz mia syna, wróci Ru Czer-

wona pod panowanie andegaweskie, za zwrotem kosztów w kwo-

cie stutysicy florenów. To prawo wykupna przysua ma kró-

lowi Ludwikowi, lub jego bratu Stefanowi. Przysta na te warunkr

Kazimierz Wielki, byle tylko mie wojsko teraz, zaraz, byle teraz

posiada Ru Czerwon i posi jeszcze wicej. Co miao by
w przyszoci, o tem rozstrzygnie i tak dopiero przysza polityka,
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a Kazimierz wiedzia z wasnego dowiadczenia, e mona wojo-

wa z tym, z którym si przed chwil jeszcze byo w sojuszu.

Niech tylko Polska ma skarb peny i wojsko sprawne w przy-

szoci. Do tego za trzeba obecnie koniecznie Rusi jak najwicej

!

Jak gorczkowo król pragn tej wojny o Ru, jak gotów by
duo woy w t spraw, najlepszy dowód w tem, e majc skarb

niedo zaopatrzony, zastawi za om tysicy kop groszy prazkich

ziemi Dobrzysk — Krzyakom! byle tylko mie pienidze na

t wypraw.
Dwie wyprawy polsko-wgierskie przeciw Gedyminowicom

nie na wiele si zday. Na pierwszej z nich, w r. 1351, któr do-

wodzi Ludwik (Kazimierz zaniemóg obonie), zajto z razu

Wodzimierz, a nawet pojmano Lubarta. Natenczas zgosi si

o pokój nie Olgierd, lecz Kiejstut, pod którego wadz Ru nie-

bya, i jako Wielki ksi litewski, zawar pokój obudny, obie-

cujc, e chrzest przyjmie, e sam osobicie pojedzie do Budy,

stolicy Wgier i tam si ochrzci w rzymskim kociele. Zawiera

sojusz, przyrzekajc Ludwikowi posiki na wszelkie wojny, w za-

mian za co mia mu Ludwik pomaga przeciw Krzyakom i Ta-

tarom, tudzie wyjedna u papiea koron królewsk. Pokój

zawarto, Lubarta puszczono na wolno i wybrano si z powro-

tem, wiozc ze sob Kiejstuta na chrzest do Budy. W drodze

Kiejstut zbieg; wszystko si rozwiao i trzeba byo na nastpny

rok now przygotowa wypraw. Wzi ju w niej udzia take

I
Kazimierz, lecz zupenie si nie powioda. Litwa zawara sojusz

^ z Tatarami. Oblenie Beza nie powiodo si, król Ludwik odniós

;
ran w boju. Natenczas zawarto dwuletni rozejm, tak uoony,
eby kada strona zachowaa to, co posiadaa przed wojn. Lwów
i Halicz pozostawa przy Polsce, a Woy przy Litwie. Nadspo-

dziewanie trwa ten rozejm, zawarty tylko na dwa lata, przez lat

czternacie. W czasie tym wyprawia si Kazimierz w r. 135Q na

Wooszczyzn, ale i ta wyprawa nie powioda si.

Dopiero w r. 1366 wyda król znowu wojn Lubartowi,

a szczliwszy tym razem zdoby Wodzimierz i zachodni cz
Woynia przyczy do Polski. Panujcy za od kilku lat na Podolu

litewscy ksita Koryatowicze, uznali Podole lennem korony pol-

skiej. Odtd droga na wschód bya ju wolna i bezpieczna.
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Rozszerzaa te i Litwa dalej swe zabory. Pokonawszy Ta-

tarów w wielkiej bitwie nad Sinemi Wodami, dopywem Bohu

z lewego brzegu, przyczy Olgierd w r. 1362 do Litwy pou-

dniow Ru, tj. Podole i Ukrain. Kijów, starodawna Rusi stolica,

nalea odtd do litewskiego pastwa. A po Dniepr bya I^u

woln od Tatarów. Tylko do Moskwy posya lian cigle swoj
basm, tylko na Rusi Zaleskiej opacano si jeszcze od ogniska

tatarskim baskakom.

Tak wspózawodniczc z Wgrami i Litw zapewni Kazi-

mierz Wielki swemu pastwu udzia w iandlu ze wscliodem przez

ruskie nabytki. Grone byo wspózawodnictwo Wgier i wedug
wszelkich oblicze skoczyoby si zupenem wyparciem Polski,

jako sabszej. Ocali tu interesy polskie mdry pomys zawarcia

spóki z Wgrami. Nienmiej gron, a moe jeszcze groniejsz

bya rywalizacya litewska. Niezadugo poczto si zastanawia,

czyby i tego wroga nie mona pozyska równie zawarciem

spóki? Nowy to zupenie pomys w polityce, nieznany dyplo-

macyi zachodu; pomys zaiste wiekopomny, godny najwikszej

chway, skoro godzi przeciwiestwa a nieprzyjació wiza soju-

szem wspólnych interesów. Zrazu bya to tylko prosta spóka;

ale wkrótce miaa z niej wyoni si wielka, wspaniaa idea c\-

wilizacyjna, godna chrzecijastwa, najwspanialszy wykwit cyw i-

lizacyi: unia.

KONGRES KRAKOWSKI I PODRÓ DO MALBORGA.

Polityka Kazimierza Wielkiego polegaa na zrcznem utrzy-

mywaniu pokoju, eby unika wojny, o ile si tylko da. W r; 1362

zawisa nad nim groba, e bdzie musia wojowa i to niemajc

w wojnie adnego interesu. Zanosio si bowiem na wojn po-

midzy Andegaweczykami a Luksemburczykami, podczas gdy

król polski z obiema dynastyami by wanie w sojuszu. Dwa
lata przedtem ustpi Karol Kazimierzowi w sprawie dyecezyi

wrocawskiej pod warunkiem, e nie bdzie wchodzi w adne
przymierza przeciwko niemu. Tego za roku 1362, wybiera si

wanie Olgierd na zajcie poudniowej Rusi. Na niczem nie za-

leao tak królowi polskiemu, jak na Rusi i kada litewska wy-

prawa w te strony bya dla niego klsk polityczn. Przeszkodzi

nowym zaborom litewskim mona byo tylko wspólnie z Wgrami,



ZAEGNANIE WOJNY. 377

e Ludwik musia t spraw zda na losy, majc przed sob
ojn z Karolem. Nie mona byo dopuci do klski' Wgier,

o w takim razie przepadaby Ru dla Polski ! Ludwik mia
awo zada posików, Karol mia prawo zada neutralnoci,

azimierz znalaz si midzy motem a kowadem. W razie tej

A\"ojny czekay go jak najwiksze trudnoci polityczne. A wojna

ta wisiaa na wosku
;
ju Ludwik zawar przymierze z arcyksi-

etami austryackimi, ju si zbroi. Olgierd zaj tymczasem Kijow-

szczyzn i poudniowe Podole; jeeli Wgry bd zajte gdzie-

indziej, czy si nie rzuci na Polsk, czy nie odbierze jej Woynia,

a moe i Lwowa, on, który gosi, e caa Ru musi do niego

nalee?
Wyta wic Kazimierz wszystkie siy, uywa wszelkich

dków swej mistrzowskiej dyplomacyi, eby do tej wojny nie

dopuci. Doprowadzi do tego, e zgodzono si na zaatwienie

sprawy przez sd polubowny, wybierajc sdziami jego i Bolka

widnickiego. Tymczasem za zaagodzi Kazimierz wpywami
swemi na obydwóch ociennych dworach cay zatarg i dokaza

tego, e wojn zaegna. Sam zbliy si podczas tych ukadów
jeszcze bardziej do Luksemburczyków, wydajc w r. 1363 za

owdowiaego znowu cesarza Karola wnuczk sw, Elbiet, córk

Bogusawa pomorskiego. Koronacya jej na królow czesk odbya
si w Pradze dnia 18. czerwca 1363. Gdy nie grozio ju adne
niebezpieczestwo, wydali obydwaj sdziowie polubowni doku-

ment w Krakowie dnia 12. grudnia 1363 r., w którym po prostu

polecaj powanionym królom, eby si pogodzili. Na zupenej

zi;odzie zaleao królowi polskiemu niezmiernie. Opiera na niej

widocznie jakie polityczne plany, do których potrzebna mu bya
przyja i wgierska i czeska. Nic jednak bliszego o nich nie

wiemy, bo cae ostatnie dziesiciolecie jego rzdów jest niestety

bardzo mao znane. Brak nam te bliszych wiadomoci o wiel-

l<im kongresie monarchów, który si odby w Krakowie z kocem
[wrzenia 1364 r.
r

;
By to jeden z najwspanialszych zjazdów monarszych, o ja-

ikich wspomina historya. Byo na nim piciu królów i dziesiciu

ksit panujcych: król polski, gospodarz zjazdu i gocie jego:

Karol IV. król czeski i cesarz niemiecki; syn jego Wacaw; mar-

grabia morawski Jan — Luksemburczykowie; ksita lzcy
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Bolko widnicki i Wadysaw Opolski, który póniej duo mia
znaczy w Polsce; król wgierski Ludwik; król duski Waldemar;

ksi mazowiecki Ziemowit; trzech ksit austryackich : Rudolf,

Alfred i Leopold — Habsburgowie; ksi dzielnicowy bawarski

Otto z rodu Wittelsbachów ; ksi Bogusaw V., zi króla pol-

skiego, a te cesarski; wreszcie go z bardzo dalekiej krainy,

Piotr, król Cypryjski z rodu Lusinjanów. Ten ostatni zagroony

by przez Turków, którzy rozszerzajc coraz bardziej swe pano-

wanie na pówyspie bakaskim, w Azyi Mniejszej i na wyspach

egejskiego morza, dyli te do zaboru jego wyspy Cypru, na

której królowa. Aeby uzyska pomoc przeciw Turkowi, obje-

da król Piotr dwory europejskie od padziernika 1362 r. Naj-

pierw by we Woszech, w Wenecyi, n ajpotniejszem wówczas

morskiem pastwie, skd pody do Francyi do Avinionu, upro-

si u papiea krucyat, potem do Anglii, skd znowu powróci

do Francyi i przez Koloni, Erfurt i Mini pojecha do cesarza^

do Pragi, a std wraz z Karolem wybra si z pocztkiem wrze-

nia 1364 do Krakowa, chcc skorzysta z tak licznego zjazdu

monarchów.

Na kongresie tym zatwierdzono ponownie zgod Lukseni-

burczyków z Andegaweczykami i Habsburgami, ale to byo for-

malnoci nie wymagajc osobistego zjechania si, a có dopiero

zapraszania ksicia pomorskiego, króla duskiego i ksicia z ba-

warskiego rodu, panujcego take w Brandeburgii? Kronikarz

wspóczesny, piszcy w kilkanacie lat póniej, Janko z Czarnkowa,,

opowiada, e zebrani ksita, „przyrzekali sobie wzajemn przyja

i porczali j". By moe, e król polski, pogodziwszy Karola

z Ludwikiem, chcia podobnie pogodzi cesarza z Wittelsbachami,

porónionych o brandeburskie sprawy. Z obecnoci tych ksit
wnosi naley, e chodzio Kazimierzowi o sprawy pónocne.

Z Pomorskimi ksitami by w sojuszu, Brandeburgi chcia wi-

dzie w pokoju, a wic chyba chodzio o Krzyaków? Mamy te

z tego samego roku 1364 ciekaw prob Kazimierza do papiea:

prosi, eby go papie zwolni od' przysig danych chrzecija-

skim i pogaskim ssiadom na traktaty, któremi poodstpowa im

ziemie! Chrzecijanom odstpi by lzka i Pomorza. Przeciw

Luksemburczykom jednak nie móg by zwrócony kongres kra-;

kowski, skoro oni sami na nim byli, a wic naley si domyla,;
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e król polski chcia w osobistem zetkniciu si ze wszystkimi

lonarchami przekona si, czy mógby przedsiwzi co przeciw

[akonowi? Pragn sam przekona si o politycznem usposobieniu

ych wszystkich, od których udziau, lub pomocy, nieprzyjani lub

leutralnoci zaleaby wynik wojny z Zakonem.

Wedug wszelkiego prawdopodobiestwa kongres ten prze-

:ona tylko jeszcze mocniej króla, e czas ornej rozprawy z Krzya-

cami jeszcze nie nadszed. Gdyby by móg liczy na wspódzia-

anie, sama pora bya do zaczepienia Zakonu stosown i dobrze

)bmylon. Krzyacy wiedli wanie spory ze wszystkimi biskupami

V swem pastwie, nie wyczajc samego arcybiskupa ryskiego.

\^ r. 1352 zagrabili Krzyacy miasto Ryg, za co papie Inno-

:enty IV. rzuci na nich kltw, w której pozostawali przez lat 30,

lie mylc o wydaniu miasta. Biskupi czynili starania, eby utworzy

w kraju si zbrojn gotow na swe rozkazy, lecz to si nie udao;

szukali tedy opieki za granic, wród nieprzyjació Zakonu: w Danii,

w Meklemburgu i na tylnem Pomorzu. Arcybiskup Fromhold Fisch-

hausen prosi osobicie o opiek papiea Innocentego VI. i ce-

sarza Karola IV.; wszak by ksiciem Rzeszy niemieckiej. Zakon

przywizywa wida znaczenie do tej podróy arcybiskupa i ba
si, e Fromhold znajdzie obroców, skoro sami przystpili wr. 1366

do ukadów. Pierwsza konferencya nie doprowadzia do niczego,

wywoaa tylko jeszcze wiksze rozgoryczenie. Równoczenie

wydano w cesarskiej kancelaryi w Pradze dokument datowany

dnia 23 kwietnia 1366, moc którego Karol IV. wyznacza arcy-

biskupstwu ryskiemu protektorów w osobach królów: szwedzkiego,

duskiego, ksicia meklemburskiego, Bogusawa V. pomorskiego

i króla polskiego, upowaniajc kadego z tych monarchów do

wojny z Zakonem w obronie uciemionego arcybiskupa. Wi-

docznie Kazimierz Wielki przysta poprzednio na przyjcie tego

wprotektorstwa", które jednak nie mogo mie ani dla niego, ani

dla biskupów pruskich i inflanckich adnego praktycznego zna-

czenia, skoro król polski sam jeden nie móg si naraa na nie-

przyja Zakonu. Krzyacy zwoali jednak drug konferency

ugodow do Gdaska. Przybyli na ni nietylko wszyscy biskupi

z pod panowania Zakonu: chemiski, warmiski, pomezaski,

z metropolit swym arcybiskupem ryskim, ale te przedstawiciele

szlachty i mieszczastwa ich ksistw biskupich. Kady bowiem
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Z tych biskupów by zarazem ksiciem wieckim pod zwierzclir

ctwem lennem Zakonu; byy to mae pastewka kocielne. Zakci

dy do odjcia biskupom wieckiego panowania i w tem tkwii

istota wszystkici tycli sporów. Tym razem Zakon ustpi i 7 maj

spisano w Gdasku ukad, którego Krzyacy nie myleli jednaj

dotrzyma. Dla Kazimierza W. caa ta sprawa nie moga ju mi(?

adnego znaczenia; przeciwnie, zaleao mu teraz na tem, eb
nawet nie wzbudza u Zakonu adnych podejrze. By wani
zajty wojn z Litw, wojn, która si skoczya pomylnie dl;

Polski. Z kocem sierpnia by we Wodzimierzu, przyczonyr

ju do polskiego pastwa. Nie wraca std do Krakowa, ale z '

niespodzianie jedzie do Prus.

Wczesn jesieni 1366 roku, we wrzeniu lub na poc/

padziernika, wybra si Kazimierz Wielki w podró do Krzyaków

Zabawi trzy dni w ich stolicy, w Malborgu, przyjmowany z wszel

kimi honorami nalenymi królewskiemu majestatowi. W hucznen

i wspaniaem przyjciu, w powitaniach i biesiadach nie bral)

jednak udziau nigdzie w drodze, ani w Malborgu, osoby dU'

chowne; aden biskup, ani nawet praat nie by dopuszczony dc

króla polskiego. Opisujcy t podró szczegóowo herold krzy

acki, Wigand, opowiada, e podczas uczty powiedzia król polski

» Ledwie nie padem ofiar zdrady i znam tych zdrajców; miaen-

wojowa z wami, bo mówili, e wam niedostaje zapasów wojen-

nych". Wtpi naley, eby król co podobnego powiedzia^

dobrym by politykiem do takich niepolitycznych artów. Jak te

zwykle bywa z t. z. ,;liistorycznemi" rozmowami, wymylia je

zapewne wspóczesna opinia publiczna. Wspóczeni byli tego zdania

e król polski chcia wszcz wojn z Zakonem, ale musia ó

tego zamiaru odstpi. Mieli suszno. Podró do Malborga w)

glda na wizyt z przeprosinami, na publiczne owiadczenie, 2

król polski pragnie tylko pokoju. Tak tedy na nic si nie zdj

kongres krakowski; wynika tylko z niego jazda do Malborg,

nie sprawiajca chyba królowi przyjemnoci. I

Ruchliwa i stosujca si cigle do okolicznoci polityka krói

lewska zacza si w roku 1369 zwraca znowu przeciw dynastyi

luksemburskiej. Rajcy wrocawscy pisali strwoeni do Karola IV.j

e kapitua knuje jakie spiski z królem polskim; przewaao w ka^

pitule wrocawskiej stronnictwo polskie. Zim bawi KazimierJ
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^ielki w Budzie i s lady, e zanosio si na sojusz z Ludwikiem

gierskim przeciw Karolowi; do sojuszu przystpowa Albrecht

iwarski. Sprawa ta, niejasna zreszt, nie dojrzaa, a w kilka mi-
kcy potem zachorowa król polski miertelnie, skutkiem przygody

i owach i zmar dnia 5 listopada 1370. Pochowany jest po prawej

ronie wielkiego otarza katedry na Wawelu, której budow przez

jca rozpoczt dokoczy.

RGANIZACYA SPOECZNA. RYCERSTWO.

Zasuyby Kazimierz na przydomek Wielkiego w zupenoci

I za to samo, e przez lat 37 ustrzeg Polsk od niebezpiecznych

^ojen, które mogy narazi jej byt, a zajciem Rusi Czerwonej

Woynia zapewni krajowi dobrobyt Wzi po ojcu pastwo
agroone zewszd, a pozostawi zagospodarowane i pewne swego,

potnym sojuszem wgierskim. Dziki jego roztropnej polityce

ymina Polska szczliwie groce jej niebezpieczestwa, a w po-

ojowym rozwoju przygotowywaa si do tego, eby si sama

ta moga wrogom gron. Ale to dopiero poowa jego zasug.

W polityce wewntrznej okazuje si dopiero wielko jego umysu
V caej jasnoci. On uj w swe rce ster spoeczestwa, on wadz
w dopomóg do ziszczenia zamiarów tym wszystkim, którzy

nieli na oku dobro publiczne. Kada dobra myl znajdywaa w nim

)piekuna i dziki jego opiece dokonaa si za niego organizacya

ipoeczna i pastwowa w Polsce.

Przedewszystkiem chodzio o obronno kraju. Dawne urz-

izenia wojskowe przestarzae ju byy i nie dopisyway. Za króla

sK^adysawa rycerstwo sprawowao si dzielnie, ale nim si zebrao,

Tiijay tygodnie, czasem miesice; król tak wojowniczy ogranicza

>i musia po wikszej czci do cigania nieprzyjaciela powra-

:ajcego ju do domu, kiedy kraj ju by doszcztnie zniszczony.

Mia onierza za mao i musia na niego za dugo czeka.

Za Kazimierza Wielkiego postanowiono, e kady, kto ma
wasn ziemi, musi by onierzem, bez wzgldu na to, czy j
posiada z nadania ksicego, czy te nadania takiego mu brak

i posiado sw z samego tylko prawa rodowego wywodzi. Stana
zasada, e kto chce ziemi posiada, ten jej te sam broni musi.

Zwikszya si przez to ilo onierza, bo ciar suby wojskowej

&pad na wszystkich tych wacicieli, którzy dotychczas nie byli
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do niej zobowizani, nie wziwszy nigdy adnego nadania o»

ksicia. Znikna te przez to rónica pomidzy szlacht rycerski

a nie rycersk; odtd kady szlachcic na ziemi osiady by zan

zem rycerzem; choby nie chcia, by nim musia. Wyraenii

;;szlachcic" znaczyo dotychczas tylko tyle, co ^rodowiec"; odti

znaczyo zarazem to samo, co „onierz", a ,; prawo onierskie

znaczyo zarazem to samo, co ,; szlacheckie", gdy obejmowao ju

wszystkich rodowców. Skoro za kady onierz polski by waci
cielem ziemskim, zwali si te ziemianami. I tak utary si te

na oznaczenie tej warstwy spoecznej trzy wyraenia: rycerstwo

ziemianie, szlachta. Czonkowie tej warstwy byli bowiem wszysc

ziemianami, a w olbrzymiej wikszoci zarazem potomkami da

wnych polskich rodów, czyli, jak mawia poczto, ,, urodzonymi''

Drobna tylko cz rycerstwa nie bya „szlachetnego" rodu

a mianowicie kmiecy waciciele ziemi i sotysowie. Wyraz „kmie-

zmienia znaczenie w cigu historyi polskiego jzyka. Za Kazi

mierz W. ustalio si znaczenie nowe, a mianowicie nazywane

kmieciami dzierawców ziemskich, a wic tych gospodarzy, oc

których pochodzi lud polski. Jeeli taki dzierawca zbogaci si(

i kupi sobie grunta na wasno, stawa si ziemianinem; musia

chodzi na wojn, a wic zostawa rycerzem, chocia nie by

szlachcicem. Byo takich wielu i nazywani s w prawach i w aktach

wyranie „onierzami z kmieci" (po acinie: miles e cmetlione)

Obok nich s te inni jeszcze nieszlachcice, „onierze z sotysów"

(miles e sculteto).

Król jest zwierzchnikiem wojska i jedynym szafarzem krwi

tych zastpów. Wszelka szkoda wyrzdzona onierzowi jest zara-

zem szkod króla, uszczerbkiem siy wojennej pastwa i dlatego

trzeba j byo wynagrodzi nietylko skrzywdzonemu lub jegc

rodzinie, ale te pastwu. Tem si tumaczy, e za zabicie lub

zranienie onierza cisze byy kary, ni za kmiecia nie nale-

cego do organizacyi wojennej. I wród samych onierzy ni€

jednako wszystkich szacowano. Bya w prawie ówczesnem zasada^

e za kade przewinienie ponosi si kar na majtku, tj. paci sie;

grzywny karne. Za zabicie „onierza z kmiecia" pacio si kar^

10 grzywien. Sotysi od samego pocztku obowizani byli dc

suby wojskowej, byli onierzami, cho nie rodowcami, nie

szlachcicami. Sotystwo byo urzdem dziedzicznym; ale podczas
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gdy gruntami sotysa dzielili si wszyscy jego synowie, sprawo-

wanie urzdu przej* mogo tylko na jednego z nici; ten te
tylko by sotysem i on te tylko onierzem, a bracia jego kmie-

(Ciami. Teraz wszyscy potomkowie sotysów zostawali onie-
rzami, bo ziemi posiadali, a przez to weszli jakoby porednio

do szlacity. Gowa ,; onierza ze sotysa", szacowana bya na 15

grzywien. Potem zatara si pami pochodzenia i potomek so-

tysa lub kmiecia, by tak samo szlachcicem, jak inni. Trzeci sto-

pie szlachectwa, to ci, którzy mieli ziemi z nada ksicych,
lub dziedzictwo swe rodowe na nadaniowe zamienili i dawno
ju przyjli byli obowizki wojskowe. Znaczna ich cz miaa
na to „szpargay" tj. dokument królewski; zwano takich z aciska
scartabelliy a za ich gow trzeba byo zapaci podwójnie, t. j.

grzywien 30. Do tej warstwy przeszli te potomkowie wodyczego
rycerstwa, bo ci nie mogli nawet mie ziemi inaczej, jak tylko

z królewskiego nadania. Wreszcie potomkowie dawnych uczestni-

ków wypraw pierwszych Piastów, ju prawie wszyscy wielmoo-
wie, a onierze peni sawy i trdycyi wojennej, rosncy w do-

stojestwa i zaszczyty z pokolenia w pokolenie, szacowali sw
wasn gow na grzywien 60.

Ta nierówno szacunku ycia ludzkiego nie wynikaa by-

najmniej z dzielenia ludzi na zacniejszych i podlejszych z uro-

I dzenia; nie trzeba tego wcale uwaa za dowód jakiej pogardy

dla ,;onierza z kmiecia", e si jego gow szacowao sze razy

niej od gowy wielmoa. Nie rozumie rednich wieków, ktoby

posdza ówczesnych ludzi o jakiekolwiek przesdy stanowe

!

Jeszcze nie byo wówczas tego dopustu boego nad rozumami

ludzkimi, a przynajmniej nie byo go z pewnoci w naszej

Polsce. Jeszcze si nikomu nie przynio, e kmie z innej gliny

ulepiony, ni pan wielmony.

Za Kazimierza Wielkiego szacowao si tych onierzy roz-

maicie dlatego, e rozmait bya warto ich suby wojskowej.

Nie na osobie, ale na ziemi ciy ten obowizek. Gdy si szla-

chcic pozby ziemi, wolnym by od wojska; a stawa si onie-
rzem kupiec, szewc, rzenik, czynszownik, potomek narocznika,

jeeliby naby posiado. Nie od osoby to zaleao; przeciwnie,

, sama osoba bya prawu obojtna; to zaleao od posiadoci. Nie

jednakowo te ponoszono ciar wojskowy, ale rozmaicie, w miar
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posiadoci. Jeden bra konia i uk i tak rusza na wojn; drugi

musia wyjecia z ca zbroj, trzeci musia jeszcze drugiego o-
nierza dostawi, a czwarty uzbroi piciu, dziesiciu, dwudziestu^

wyszuka ochotników i swoim kosztem na wojnie icli ywi!
Czem wicej kto mia ziemi, tem wicej musia si przyczynia

do jej obrony, jak tego suszno wymagaa. Nie za osob pa-
cono grzywn, ale za zmniejszenie siy zbrojnej. Rzecz prosta,

e wielmoa wart by dla wojska królewskiego sze razy wicej,

ni uboszy kmie. Przyjto, e taki dostarcza królowi ze swych

posiadoci rednio szeciu onierzy i dlatego pacio si posz(')-

stnie za jego gow.
W ustawach Kazimierza Wielkiego nie tylko niema nigd/.iL

ladów wzgardy dla wieo w onierzy zamienionych rodowców

lub nawet kmieci, ale przeciwnie, s przepisy, majce uatwi
zlanie si ich z dawn oniersk szlacht, s przymusowe rodki,

eby jak najprdzej zatrze rónice prawnych i spoecznych urz-

dze pomidzy nimi. Cz ziemian pozostaa w tyle poza innymi

przez to, e si trzymaa starych urzdze rodowych. Te postanów ii

król osabi i wydano w tym celu kilka przepisów. Przeciw po-

dziaowi spadku pomidzy rodzestwo wolno byo wystpowa
tylko w cigu trzech lat i trzech miesicy od dokonania podziau; po

tym czasie wanym ju by wieczycie i aden ,;stryjec" nic ju
nie móg poradzi. Jeeli kto sprzeda sw posiado bez zezwo-

lenia stryjców, bya taka sprzeda niewana i rodowcy mieli a
do Kazimierza W. prawo odkupi j kiedykolwiek; mamy wia-

domoci o uniewanianiu takiej sprzeday nawet w nastpnem

pokoleniu. W r. 1347 ograniczono to prawo odkupu te do trzech

lat i trzech miesicy, poczem stryjcowie tracili swe prawo bliszoci.

Rodowe prawo osabiane byo bardzo przez przyznanie córkom

dziedzictwa ziemi w braku mskich potomków; w tym wypadku

ograniczono rodowe dziedziczenie tylko do braci stryjecznych,

którzy musieli jednak spaci dziedziczki w krótkim bardzo :

owe czasy terminie jednego roku, inaczej posiado stawaa .s.^^

nieodwoalnie wasnoci owych córek, a przez ich maestwa
przechodzia w inne rody. Znaczne te ograniczenie prawa rodo-

wego zawiera przepis, e wszelka darowizna jest bezwzgldnie

wan, jeeli umar dawca lub obdarowany; chociaby nawet nic

byo na to dokumentu, stryjcowie nie mogli zaczepia darowizn),
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która bez przeszkód przechodzia na spadkobierców obdarowanego.

Przepis ten nada raz na zawsze wano w obec prawa pol-

eskiego testamentom ustnie robionym. Wystarczyo wic w dzie
mierci darowizn zrobi, a stryjcowie i nawet najbliszi krewni

tracili wszelkie prawa. W r. 1368 posuno si nowe ustawo-

dawstwo jeszcze dalej. Wolno byo córce da ziemi, nawet, je-

eli si miao synów, a mianowicie posag w gruntach, byle tylko

owiadczy to przy królu. Król ustawicznie podróowa po kraju,

kto wic koniecznie chcia ziemi córk wyposay, czeka tylko,

a król w jego okolice zjedzie. Bdcobd, zastrzeenie królew-

skiej obecnoci byo jeszcze utrudnieniem; zapewne król by za

tem, a spoeczestwo jeszcze si wahao.

Skoro suba wojskowa ciya na ziemi, nastao pewne
przeciwiestwo pomidzy interesem pastwa a Kocioa. Koció
posiada dobra, a ksia nie tylko e sami na wojn oczywicie

i nie mogli, ale zasaniali si prawem kanonicznem, które ich

zwalniao od wszelkich ciarów pastwowych. Kada nowa da-

rowizna na rzecz Kocioa uszczuplaa obecnie wojsko królewskie.

Postanowiono tedy w r. 1368, e z dóbr otrzymanych nie od

króla musz duchowni spenia powinno wojenn, tj. wyszuka
na swój koszt ochotników. Dawniejsze nadania ksice pominito

ju milczeniem; przy nowych stanowiby ju król warunki, jakieby

mu si zdaway stosowne. Przymusu trzeba byo tylko do nada
prywatnych, a ustanowiono przymus elazny, postanawiajc, e
inaczej duchowni musz odstpi dobra krewnym poprzedniego

waciciela. Ziemia, która raz bya na prawie onierskiem, mu-
siaa ju na zawsze na niem pozosta, w czyjemkolwiek byaby

rku. Samo duchowiestwo uznao potrzeb takiego przepisu.

Arcybiskup gnienieski zgodzi si na to.

Interes pastwowy wymaga kontroli, czy posiado jest na

prawie onierskiem, aeby nikt nie usuwa si od wojskowej po-

winnoci. T kontrol wykonywaa szlachta sama i wykonywa
musiaa przez to, e kady musia nalee do pewnego stanu,

jeeli chcia mie nad sob opiek prawn! Ktoby. nie chcia

by onierzem, musiaby wystara si o prawo miejskie, albo

przej do czynszowego wociastwa; inaczej nie miaby nawet

sdu, przed którym mógby si uskary w razie pokrzywdzenia.

Przej na prawo mioj^kie nie byo rzecz atw; o to trzeba byo

25
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mieszczan prosi; a kto nieby kupcem lub rzemielnikiem, zgi*:

nby w miecie i nie miaby tam co robi. Kmiecej za wasnoci
ziemskiej bez suby wojskowej take ju nie byo. Wobec tego;

wycofanie si ze szlacheckich szeregów byo niemoebne b2
pozbycia si wasnoci. Tem si tumaczy, e wród szlachty wy--

robio si szybko poczucie stanowe, solidarno i duma; stan tenj

sta si bowiem zwartszym od innych. Naodwrót, nietrudno byc^

z miasta przej na wiejskie gospodarstwo, nietrudno byo zbo

gaconemu czynszowemu wocianinowi naby wasno ziemsk,

o ile zdarzaa si sposobno kupna; byo to dozwolone i nikt

zakazywa tgo jeszcze nie myla. Dziao si to ju przedtem i to

czsto. Za Kazimierza Wielkiego nie nalea wcale do rzadkoci

waciciel ziemski, nie pochodzcy wcale ze szlachty, z rodowców,

a pragncy wej w jej szeregi przez ziemi i sub wojskow.^

Zdarzao si czsto przy rozprawach sdowych, o ajanie, pobicie

zabójstwo, przy sprawach spadkowych, e jedna strona zarzucia

drugiej brak szlacheckiego pochodzenia, gdy chodzio np. o wy-

soko grzywny lub o prawo stryjców. Nietylko tedy nie trzeba

byo kontroli nad tem, eby szlachty nie ubywao, ale przeciwnie,

trzeba byo obmyle kontrol nad cigymi nowymi przybytkami

do tego stanu. Nikt nie potrzebowa udowadnia, e nie jest

szlachcicem, lecz przeciwnie, niejeden musia broni swego szla-

chectwa i prawem opisano, jak si ma szlachecki wywód przepro-

wadzi wobec sdu. Trzeba byo wykaza si, czy si jest onie-
rzem z onierzy, czy na starej sawie, czy na wieszym » szpar-

gale" (szecioma wiadkami, po dwóch z trzech rodów) inaczej

by uwaany za „onierza z kmiecia" i wart by tylko 10 grzy-

wien. Przez t potrzeb wywodu szlachectwa roso za szlachectwo

j

w powaanie i znaczenie.

Kady onierz musia w grodzie i obozie sta pod pewn
chorgwi. Wymaga tego prosty porzdek, bo z onierzy luzem

chodzcych nie da si zrobi wojska. Ustawa z r. 1346 zawaro-

waa, e ktoby tego nie zrobi, ten bdzie schwytany i odstawiony

królowi do ukarania, a konie jego przypadn podkomorzemu.

Stawali wic razem stryjcowie pod rodow chorgwi, mieli nawet

swój osobny okrzyk wojenny, haso rodowe, t. z. zawoanie i oso-

bne swoje znaki, czyli herby. Kto by bez krewniaków w swej

kasztelanii, musia si zawczasu wprosi do jakiej chorgwi. Ot(')
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mieszczanin lub kmie, gdy naby grunt na prawie olnierskiem,

chorgwi swej nie majc, zawsze by w tern przykrem pooeniu,
e si musia wprasza pod cudz. Po tem zawsze go byo zna,

przez to on róni si od tamtych na sw niekorzy i przez

ca wojn by, jak na sztychu. To te przyczyniao si do wzbi-

jania w dum szlacheckiego stanu i sprawiao, e kto by wie-

ym r, rycerzem", robi, co tylko si dao, eby zatrze lady swego

nieszlacheckiego pochodzenia. Byy to ostatnie skutki pierwotnej

organizacyi rodowej spoeczestwa.

K.MIECIE.

Obok rycerstwa siedzia na roli stan kmiecy, gospodaru-

jcy na dzierawaci. Przypomnijmy sobie, jak waciciele dóbr

ziemskich, tak duchowni, jakote wieccy, dyli ju dawno do

zagospodarowania swych posiadoci i w tym celu zakadali wsie,

zwabiajc osadników z poród ludnoci bezrolnej, z uwolnionych

naroczników i azgów, a nieraz i z poród zuboaych ,;rodow-

ców". Wie w ten sposób zaoona pozostawaa pod zwierzchni-

ctwem waciciela gruntu, i on by wadz, urzdem, dla swych

wocian. Oni brali od niego grunta w wieczyst dziedziczn

dzieraw. Dzierawne byo rozmaite, stosownie do umowy: czynsz,

daniny ze zbiorów, robocizna kilku dni w roku, podczas siano-

cia i niw. Jeeli waciciel sam si zaj zaoeniem wsi, sam

by swoim przedsibiorc werbujcym przybyszów, natenczas nie

byo pomidzy nim a wieniakiem adnej poredniej wadzy. Jeeli

jednak sam si tem nie zaj, a uy porednictwa przedsibiorcy

emigracyjnego, natenczas pomidzy panem a ludnoci wsi stawa

ów przedsibiorca, jako sotys i ten sotys by we wsi wadz
i urzdem, a waciciel mia tylko prawo do dzierawnego. Jeeli

wie zaoon bya na prawie niemieckiem, tj. na wzór wsi osa-

dniczych niemieckich, natenczas ludno jej rzdzia si sama

w swoich sprawach, jak to ju opisane byo, czyli : miaa samo-

rzd. Jeeli za bya wie osadzona na prawie polskiem, rzdy jej

sprawowa sam waciciel, tak samo, jak starostowie niegdy

w osadach rodowych, a ten stosunek zowie si w nauce patry-
mon ialny m.

Za Kazimierza Wielkiego spoeczestwo byo w olbrzymiej

wikszoci za samorzdem. Znikaj po wsiach urzdzenia patry-
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monialne, a mno si z roku na rok wsie samorzdowe, czyli,

jak wówczas mawiano, na prawie niemieckiem. Waciciele sami

bowiem, z wasnego popdu, przenosili swe wsie z prawa pol-

skiego na niemieckie, ustanawiali sotysów i kazali wybiera awni-

ków. Mnóstwo wsi czysto polskich, w których ani jednego nie

byo Niemca, wsi nie nowo zaoonych, lecz nawet starszych od

niemieckiego osadnictwa, dawnych osad niewolnych, zamieniao

si na wsie na prawie niemieckiem.

W ten sposób powstaa nowa warstwa spoeczna, a miano-

wicie polski lud wiejski. Skada si on z najrozmaitszych ywio-
ów i gdyby u polskiego wocianina zbada genealogi tj. po-

chodzenie po przodkach, okazaoby si, e w jednej i tej samej

nieraz wsi prapradziad jednego by Polakiem, drugiego Niemcem,

trzeciego Czechem, Wgrem, Rusinem, Prusakiem, a tu i ówdzie

nawet Tatarem. Jeden pochodzi od polskich rodowców, drugi od

niewolnych, trzeci od ;/gocia" zagranicznego. We wsiach starych

wicej byo jednolitoci, ale w nowszych osadach rozmaito
wielka, bo brano ludzi do gospodarstwa, skd tylko si zgosili,

a kady by rad, e si trafia dzierawca kawaka gruntu. Z tej

mieszaniny rozmaitych ywioów wytworzy si lud polski,

a polski na wskro przez to, e Koció przejty by w Polsce

narodowym duchem, waciciel wsi nietylko by Polakiem, ale

krwi wasn kraju bronic, wzniós si do poczucia mioci Oj-

czyzny, a wreszcie wród samego tego ludu stali pod wzgldem
cywilizacyjnym najwyej ci, którzy czy to z Polaków si wywo-
dzili, czy te z rodzin od dawna ju w Polsce osiadych. Wie,

w której ywio polski przewaa, staa pod kadym wzgldem^;

wyej od wsi wieo zaoonej z obieywiatów, stawaa si d\\

nich wzorem. Osobno stay przez pewien czas wsie czysto nie-;

mieckie, osady emigracyjne szwabskie, frankoskie, turyskie, ba^

warskie. Ale czas ten trwa krótko, bo nowe zwizki rodzinne^

dokonywane w Polsce, polszczyy te wsie szybciej, ni miasta-

których mieszkacy przez cige kupieckie podróe utrzymywali

stae zwizki z Niemcami.

Cay ten lud by zupenie wolny. Odkd si roz^

przg dawny stosunek naroczników do kasztelanij, odkd paj
stwo nie potrzebowao ju niewolników do swej organizacy:

wojskowej, znikna te niewola. Za Kazimierza Wielkiego niq
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byo w Polsce niewolnego ludu; nie sycha te zgoa o kupnie

niewolników przez osoby prywatne. Widocznie udao si Kocio-
owi przej spoeczestwo chrzecijaskim pogldem na wiat,

niedopuszczajcym niewoli. Wocianie osiedleni w dobrach

szlacheckich byli tych gruntów dzierawcami i niczem innem.

O adnem poddastwie ludu niema mowy w tym
czasie!

Wocianin, bdcy wolnym dzierawc, móg zmienia
dzieraw, przenie si w inne strony, lub cakiem zawód rolni-

czy porzuci, gdy mu si tak spodobao.] Prawo nie robio pod

tym wzgldem adnych innych ogranicze, prócz tych, których

wymagaa suszno i prosty rozsdek. I dzisiaj przepisuje prawo

i przepisywa oczywicie musi, eby dzierawca odchodzc zosta-

wi po sobie gospodarstwo w porzdku; inaczej niktby gruntu

nie puci w dzieraw! Aeby t spraw uoy, wydano w r. 1347

prawo na wiecu w Piotrkowie, e wolno kadej chwili opuci
grunt, jeeli dzierawca zapaci trzy grzywny i umówiony czynsz

roczny; te trzy grzywny stanowi wynagrodzenie szkody, jak po-

nosi waciciel przez opuszczenie roli, nim sobie nowego kmie-

cia wyszuka. Zdarzao si, e dzierawca trzech grzywien nie ma-

jc lub paci nie chcc, zbieg bez oznajmienia, uciek po prostu.

Taki dzierawca krzywdzi waciciela w sposób dotkliwy. Posta-

nowiono tedy na takich gospodarzy, e póki si z wacicielem

gruntu nie ugodz, nie mog nigdzieidziej zawiera adnej

wanej umowy i wyznaczono rok cay terminu do tego. Jeeli

waciciel wiedzia, gdzie zbieg przebywa, móg na nim w cigu
caego roku dochodzi swych praw i da albo 3 grzywien,

albo powrotu na, grunt; jeeli zaniecha uczyni tego w cigu
roku, uwaano spraw za przedawnion i waciciel traci prawo

do wynagrodzenia. Rok ten liczy si jednak dopiero od czasu,

w którym waciciel dowiedzia si o miejscu pobytu swego dzier-

awcy. Ustawa ta miaa na celu przeszkodzi nieuczciwym dzieraw-

com, eby si nie przenosili z gruntu na grunt, nie czynic nigdzie

zado swym obowizkom. We wsiach na prawie niemieckiem

powinien by odchodzcy obrobi rol, obsia ozimin i jarzyn,

lub te da na swe miejsce nowego dzierawc. Skoro obsia, nie

chciao mu si odchodzi; jeeli si odej namyli, f)onosi
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Z pewnoci nie mniejsz strat od 3 grzywien przepisanych pra-

wem polskiem; zboe miao bowiem warto stosunkowo znacznie

wiksz, ni za naszych czasów. W r. 1368 uchwalono na mao-
polskim wiecu w Krakowie, e porzucajcy grunt ma pozostawi

poow zasiewów; druga poowa bya jego wasnoci, móg j
tedy sprzeda, a sprzedawa zapewne samemu wacicielowi. Po-

przestano wic ostatecznie na wymaganiach mniejszych od prawa

niemieckiego. Ale za to na szkodników uciekajcych z gruntu

bez uoenia si z wacicielem, naoono kar podwójn, bo a
sze grzywien.

Kady mia prawo opuci grunt natychmiast bez jakiego-

kolwiek wynagrodzenia dla waciciela, cakiem si o niego nie

troszczc, jeeliby waciciel skrzywdzi na honorze jego on lub

córk, jeeliby z winy waciciela wie caa znalaza si rok pod

kltw, tudzie, jeeliby podpadli egzekucyi sdowej. Tak posta-

nowiono w r. 1346. Ale ju nastpnego roku dodano jeszcze po-

prawk, e za zobowizania pienine lub jakiekolwiek wogóle

waciciela, nie wolno przeprowadza egzekucyi sdowej na grun-

tach, które s wprawdzie jego wasnoci, lecz wypuszczone s
w dzieraw.

Wszystkie te prawa wiadcz wymownie, e nikt nietylko nie

by do gleby przypisany, e wolno byo przenosi si z miejsca

na miejsce, e tedy kmiecie byli ludmi wolnymi, ale stwierdzaj

nadto, e stosunki prawne szlachty do ludu byy oparte na su-

sznoci i uczciwoci. Dorobek wociaski by nietykalny; wa-
ciciel móg by obduony, móg popa w egzekucy, a dzier-

awc nic to nie obchodzio i nie by obowizany da ani grosza

ponad swój czynsz zwyczajny. Dbao te prawo i o moralne in-

teresy tej warstwy. Gdyby wie z winy szlachcica pozbawion bya
naboestw, musia to waciciel naprawi w cigu roku, inaczej

caa wie moga mu opustosze, bo wszyscy mieli prawo wynie
si, nie dajc adnego odszkodowania. Dbao te prawo o godno
osobist, o honor wocianina, mszczc wszelkie targnicie sie na

jego domowe ognisko dozwoleniem opuszczenia roli, najcisz
kar, jaka tylko moga spa na waciciela, bo podkopaniem jego

dobrobytu.

W niektórych okolicach Maopolski zaczli waciciele zabie-

ra dla siebie spadek po swych kmieciach zmarych bezpotomnie.
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W r. 1346 wychodzi zaraz prawo usuwajce to naduycie', bo prze-

kazujce spucizn krewnym, którzy mieli za to sprawi kielich

do kocioa parafialnego za pótorej grzywny.

Ustawodawstw^o Kazimierza Wielkiego bronio starannie ludu

wiejskiego przeciw wszelkim naduyciom. Gdy szlachta ruszaa na

wojn, nie wolno jej byo odbywa stacyj, tj. popasów, wypo-

czynków we wsi, ale w polu za wsi; nie wolno byo bra koni,

byda, trzody; naleaa si im tylko ywno dla nich i pasza dla

koni, i to, powiada ustawa wyranie, umiarkowana pasza i y-
wno o tyle, o ile bez niej nie monaby pochodu odbywa.

Gow zabitego kmiecia oszacowao prawo na dziesi grzy-

wien, z czego sze przypadao krewnym nieboszczyka, a cztery

grzywny wynagrodzenia za ubytek siy gospodarskiej kasztelanii

w dobrach królewskich, biskupowi czy opatowi w kocielnych,

wacicielowi wsi w dobrach szlacheckich.

Takie byy stosunki dwóch warstw rolniczych w Polsce: szla-

checkiej i wociaskiej. Pomidzy jedn a drug byli sotysi, lecz

ci nie wytworzyli osobnej warstwy poredniej. Sotysom dobrze

si wiodo, mieli pienidze, chodzili ze szlacht na wojn i chcieli

by szlacht we wszystkiem. Czsto sotystwo sprzedawali, a kupo-

wali sobie majtno w innej okolicy i potomkowie ich ju do

szlacheckiego naleeli stanu. Szli te zbogaceni sotysi do miast,

eby tam jeszcze lepsze robi interesy. Handel sotystwami kwitnie

ju za Kazimierza Wielkiego, a póniej mia przybra jeszcze wi-
ksze rozmiary. Szlachta bardzo chtnie kupowaa sotystwa, bo to

by doskonay interes, wart nieraz wicej od caej wsi, a przytem

dawa szlachcicowi wadz nad wociastwem, bo robi go sdzi
nad nimi. Zdarzao si, e kupi sotystwo inny szlachcic, ze s-
siedztwa i byo we wsi dwóch szlachciców: jeden do sdów, a drugi

do czynszów. Byo to wielk niedogodnoci i wiodo do kótni.

Zastrzeono przeto w r. 1346, e aden szlachcic nie moe kupi
sobie sotystwa w cudzej wsi bez zezwolenia jej waciciela. Jeeli

sotysem zosta szlachcic, trzyma si musia w swem urzdowaniu

przepisów tych samych, jak dawniejszy sotys, bo nie dla tego

mia wadz, e by szlachcicem, lecz tylko dla tego, e by so-

tysem. W razie naduycia szed kmie na skarg wyej, nawet do

samego króla, a czy sotys by szlachcicem, czy nie, to byo wo-

bec prawa zupenie wszystko jedno. Obie te warstwy spoeczne.
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szlachta i wociastwo, tworzyy pod wzgldem zarobkowym je]

den stan : rolniczy i przez to samo wspólne im byo wszystko, c(

tyczyo ziemi, wspólnych wiele interesów. Maj te wspólne pra^

wodawstwo, które ziemskiem prawem nazwano. Za Kazimierza

Wielkiego powstawa pocza ta wspólno ; coraz czciej widzimy

to w ustawach, e gdy o szlachcicu mowa, zaraz mówi si tak(

o ludzie wiejskim. Prawodawstwo królewskie miesza si nawel

w stosunki prawne wsi na prawie niemieckiem zaoonych, co

zdarzao si potem coraz czciej, a cay lud polski poddano prawu

ziemskiemu, okrelajcemu prawa i obowizki warstw obydwóch

i wzajemny ich stosunek, który niestety potem si pogorszy.

Prawo ziemskie spisane w statuty za Kazimierza Wielkiego,

jest ostatecznym wynikiem owej pokolenia cae trwajcej walki

o prawo, rozpocztej jeszcze za Bolesawa miaego. Spoeczestwo
okrelio wreszcie dokadnie stosunek swój do pastwa: pastwo
ma by takiem, jakiego sobie spoeczestwo yczy. A wród spoe-

czestwa przypa musia wpyw na sprawy publiczne przedewszy-

stkiem tym, którzy królowi Wadysawowi Niezomnemu pomogli

ze czasy przetrzyma i pastwo polskie utrzyma: ziemianom.

Skoczya si walka o prawo, a zaczyna si walka o kiero-

wnicze w pastwie stanowisko; walka o ster i o pierwsze miejsce.

Lud w tem udziau nie bra; tote potem prawo ziemskie przy-

biera coraz bardziej cech szlacheckiej wycznoci. Za Kazimierza

Wielkiego jednake strzego prawo ziemskie interesów wocia-
skich niemniej, jak szlacheckich i gdyby tak byo pozostao, zaiste,

naród polski byby si wyrobi na przykad narodom europejskim.

ródem prawa publicznego bya pierwotnie tylko wola mo-

narchy, który móg dobiera sobie doradców, ale nie mia obo-

wizku liczy si ze zdaniem poddanych. Stosunki si zmieniay

i okolicznoci same zmuszay ksit do liczenia si z wol spo-

eczestwa, zwaszcza w okresie dzielnicowym. Ustawa jednak wy-

chodzia w teoryi tylko od ksit; zachowywano jeszcze dugo
pozory absolutyzmu, cho go w rzeczywistoci dawno ju nie

byo. A do roku 1306 byy ogólne, caego pastwa tyczce wiece,

przewanie zjazdami ksicymi, na których dostojnikom przysu-

giwa gos doradczy, o ile ksita na to zezwolili. W r. 1306 za-

mienia si wiec na zjazd ustawodawczy, odbywany przez dostoj-

ników, jako przedstawicieli spoeczestwa i pastwa wobec mo-
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larchy. Maj oni ju gos stanowczy. Król Wadysaw jest pa-
twa naczelnikiem, spoeczestwa przodownikiem, lecz nie panem
lieogranczonym, majcym prawo narzuci mu sw wol. Jest ra-

:zej wykonawc woli spoeczestwa ziemiaskiego, ni jego wadc.
)o wszystkich swych przedsiwzi potrzebuje poparcia spoecze-
,twa, potrzebuje swego stronnictwa, jakbymy dzi powiedzieli.

Kazimierz Wielki poprzestaje najzupeniej na tem. Wszystkie jego

.tatuty powouj si na wol warstwy ziemiaskiej, wielmoów i szla-

:hty. Sta ten król wysoko ponad spoeczestwem nie przez sw
adz, ale przez niepospolity rozum, przez to, e by naprawd
j^ielkim spoeczestwa przodownikiem i w kierunku wytknitym
3rzez Koció i ziemian jeszcze za jego ojca, szed sam dalej od

nnych, patrzc w przyszo, a dokadajc wszelkich stara, eby
zorganizowa nowe ywioy, uporzdkowa nowe stosunki i utwo-

z\' z nich podstaw dla nowego pastwa polskiego.

|VIIESZCZASTW0.

Bya w Polsce jedna warstwa, która do wytworzenia no-

;. .-o pastwa nic a nic si nie przyczynia; przeciwnie, przeszka-

dzaa nieraz dzieu podjtemu przez duchowiestwo, rycerzy i kmieci.

T warstw byo mieszczastwo niemieckie, które nie yczyo so-

bie wcale odnawiania piastowskiego pastwa, a nawet sprzeciwiao

mu si czynnie, popierajc natomiast pomys- przyczenia Polski

do dynastycznego pastwa Luksemburczyków. Stay przeciw sobie

<<^o dwie idee pastwowe: pastwa dynastycznego i narodo-

,40. Bunty miejskie stumi król Wadysaw z pomoc ziemia-

stw a, a e ziemiastwo byo u nas czysto polskie, (z wyjtkiem

Slzka, który wpywu na opini publiczn u nas ju nie wywie-

ra), a mieszczastwo niemieckie, wytworzyy si wic przeci-

wiestwa narodowe. Mieszczastwo stawao przez pewien czas

z ca wiadomoci przeciwko polskoci. Pokonane raz i drugi

przycichno, dao za wygran. Nie marzyo ju o tem, eby w Polsce

niemczyzna staa si wybitnym czynnikiem politycznym, wywiera-

jcym wpyw na sprawy pastwowe; poprzestali na pilnowaniu

swych ekonomicznych interesów. Interes miejski wymaga przede-

wszystkiem, eby pastwo byo jak najwiksze, a jak najmniej pro-

wadzio wojen. Polityka Kazimierza Wielkiego dogadzaa im naj-

zupeniej; zajcie Rusi Czerwonej i Woynia, sojusze z ociennymi
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monarchami, a przytem widoki poczenia Polski z Wgrami po.,

jednem berem, rokoway mieszczastwu jak najlepsz przyszo^

Spostrzegli, e byle si wstrzymywali od robienia niemieckiej

lityki, bdzie im w Polsce bardzo dobrze. Pogodzili si te ni

zupeniej z pastwem Kazimierza Wielkiego.

Król patrza jednak w przyszo. Przewaajcy za jego pa"

nowania pokój by tylko rodkiem do celu, którym miay by.

w przyszoci wielkie wojny z Krzyakami o Pomorze, z Luksem-

burczykam o Slzk', z Litw o Ru. Wojny te wymagayby w\

siku nie mniejszego, ni za okietka walka o monarcii Piasto

sk. Pomylny ich wynik byby zapewne wielkiem szczciem tal

dla mieszczastwa, ale wynik wojny jest zawsze wtpliwy. Mi

szczastwo za zawsze mogo mie inny sposób powikszenia swe|

dobrobytu, przez przyczenie Polski do panowania obcej dynasl

przez wcignicie jej w koo interesów Rzeszy niemieckiej. Wal]

o Slzk nie przedstawiaa dla mieszczastwa niemieckiego w Polsc

najmniejszego interesu. Slzk bowiem bez handlu z Polsk i tak

adn miar obej si nie móg. Droga handlowa na Pomorze

bya o wiele bardziej ziemiaskim interesem, ni mieszczaskim.

Jedynie tylko w walce o Ru byo mieszczastwo zainteresowa

na równi z ludnoci rolnicz. Z trzech wic wielkich spraw pr2

szoci w dwóch nie mona byo liczy na wspódziaanie mij

szczastwa, a nawet naleao si obawia przeszkód z ich stroi

Tote naleao zawczasu dba o to, eby te miasta nie urosy ji

nigdy do politycznej potgi w pastwie, eby nie wybujay za-

nadto, a przedewszystkiem, eby nie wyrobio si pomidzy niemi

takie porozumienie i jedno, któreby polityce narodowej prze-

ciwstawi mogy w pewnych razach niemieck polityk w kraju.

Kazimierz Wielki przedewszystkiem dba o to, eby adne
miasto nie zyskao wybitnego przewodniego stanowiska wród
innych. Przez otwarcie dróg handlu ze Wschodem wzmaga si

si najbardziej Kraków; stojcy ju przedtem na czele miast, zy-

skiwa obecnie coraz wiksz przewag, rós szybko w dostatki

i zamienia si na wielkie miasto. Nie by wcale podany Kazi-

mierzowi wzrost potgi tego miasta, które byo najwikszym prze-^

ciwnikiem jego rodu! Zbiega si tu zewszd ludno, nie mogca
si ju pomieci w obrbie murów i powstaway przedmiecia;

król jednak nie kwapi si wcale z wcieleniem ich do miasta.



KRAKÓW, KAZIMIERZ, KLEPARZ. 395

Powstaway z tego nieporzdki, gdy niewiadomo byo, czyjej wa-
izypodlega ta ludno, zamieszkaa o sto kroków od krakowskici

murów, miejska i znajdujca zarobek dziki ssiedztwu Krakowa.

Porzdek wymaga, eby rozszerzy mury Krakowa i te przedmiecia

do miasta wycieli. Król jednak wynalaz sposób, eby porzdkowi
[stao si zado, a Kraków eby nietylko z tego korzyci nie mia,

ale nawet szkod. Ustanowi z tych przedmie samodzielne miasta

i tak powstay tu obok niemieckiego Krakowa dwa nowe: Ka-

zimierz i Kleparz, zoone ju w znacznej wikszoci z ludnoci

polskiej ! Miasta te, powoane do oczywistej konkurencyi z Kra-

kowem, stay si najlepsz rkojmi wiernoci starego miasta. Za-

leao to bowiem od skinienia królewskiego, eby dawnemu nie-

mieckiemu miastu odj jakie prawo handlowe, a przenie je na

Kazimierz lub Kleparz.

rednie wieki nie znay wolnoci handlowej. Kupiec mia
przepisan drog, którdy i jak daleko wolno mu byo wozi
towary; po drodze musia wstpowa do wyznaczonych na to miast

i przez przepisany czas towar swój tam wysprzedawa, a dopiero

z reszt wolno mu byo dalej jecha, lub te wraca do domu,

stosownie do przepisu, który zalea najzupeniej od króla. O ile

.bowiem kade miasto w obrbie swych murów miao samorzd, o tyle

wzajemne ich stosunki midzy sob zaleay w Polsce w zupe-

noci od króla. Za granic byy wielkie zwizki miast, np. Hanza,

która nawet wpjny prowadzia na wasn rk. U nas z pocztkiem

XIV. wieku byway zwizki miast w Wielkopolsce przeciw roz-

bojom na gocicach, ale poza to nigdy jedno miast si nie na-

w izaa i nie dozwalano im adnych zwizków.

Deniem kadego miasta byo, eby pozyska t. z. prawo

skadu, t. j. eby przejedajcy kupcy musieli skada w niem swe

r towary i wystawia na sprzeda. Na tem bogacili si mieszczanie

najbardziej. Urzdzanie „skadów", jak wogóle krpowanie ruchu han-

dlowego przepisami, miao na celu, eby zarobek rozdzieli na róne
miejsca, eby si jedno miasto nie bogacio kosztem drugiego, lecz e-
by kade miao swoje róda dochodu. Kraków by tak szczliwie po-

oony wobec handlu ze Wschodem, e inne miasta nie miayby przy

nim adnego znaczenia. Ale zaj si niemi król i korzysta zkad ej spo-

sobnoci, eby Krakowowi przysporzy konkurencyi. Ju król Wady-
saw rozpocz by t polityk, popierajcNowy Scz wbrew interesom
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Krakowa. Kazimierz Wielki odj Krakowowi prawo skadu na mie
i elazo, i nada je Bochni. Równie popiera król Skawin i Wieliczkj

które zabieray Krakowowi cz dochodów. Zrcznem rozdzielanie!

prawa skadu zapewnia król kademu miastu dobrobyt, ale te ac

nemu z nich nie da uró w zbytni potg. Czasem drobna na poz(

zmiana przepisów stanowia o powodzeniu miasta. Tak n. p. prosij

miasto Kraków króla, eby podczas jarmarku obcy sukiennicy sprz(

dawali tylko wasnego wyrobu sukna, i to osobom z poza Kraków
nie mniej jak 6 postawów naraz; chodzio im o to, eby porednictwi

w handlu suknami i drobn sprzeda utrzyma w swem rki

Król przysta na to, ale wyjmujc od tego postanowienia szlacht

i kmieci, t. j. tych, którzy wanie kupowali sukno w mniejszyc

ilociach, na swe wasne potrzeby. Ci mogli si zaopatrzy podcza

jarmarku tanio wprost z pierwszej rki, u obcego kupca. Alb(

n. p. taki wypadek. Wocianie przywocy swe pody na ia
do miasta z odlegoci piciu mil, nie opacali ca. Nagle kazan(

im co paci, a przez to wocianin nie dojeda ju do Krakowa

ale stawa na Kazimierzu lub Kleparzu i tam si targi przeniosy

Podroay te rozmaite artykuy ywnoci, podczas gdy na przed

mieciach pozostay niezmienione. Zniós te król t. z. wolny tar|

na miso, przez co równie traci Kraków, a zyskiway Klepar

i Kazimierz. Podobnie wszystkie inne miasta trzyma w swen

rku zrcznym szalunkiem aski i nieaski. Na przykadzie Kraków,

pouczyy si wszystkie, e odtd tylko ulegoci co zyska mog
Wola królewska moga kadej chwili przeciw niesfornemu miasti

wysun ssiedni wie, i da jej prawo miejskie i na ni ^ski(

rowa ruch handlowy.

yczy król Kazimierz mieszczastwu jak najwikszych dO'

statków, ale nie chcia, eby si te dostatki gromadziy tylko n;

jednem miejscu; tote pozakada w rónych czciach Polski ca;

szereg miast nowych. Stosunki za handlowe tych miast stara si

tak urzdzi, eby one na wycigi staray si o ask królewsk

i przesadzay si w wiernoci królowi i tym, którzy stali najblie

jego osoby, dostojnikom i wielmoom polskim. Ekonomiczna za

leno miast od dworu królewskiego wytpia te doszcztni(

zachcianki robienia niemieckiej polityki w Polsce.

Wszystkie osady zaoone na prawie niemieckiem miay swoj(

odrbne sdownictwo, urzdzone przewanie na wzór Magdeburga
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zwano te to prawo zazwyczaj magdeburskiem. Ilekro sdziowie

miejscowi mieli wtpliwoci, lub gdy zachodzia potrzeba odwo-
ania si, czyli apellacyi, zwracano si po wyrok do Magdeburga.

Kazimierz Wielki postanowi przeci t sdow zaleno swych

miast od zagranicy i ustanowi w Polsce sdy wysze magde-

burskiego prawa, oddzielny w kadej dzielnicy i najwyszy sd
apellacyjny na zamku w Krakowie. Pierwsz wic instancy by
sotys, drug zamiast Magdeburga sd wyszy dzielnicowy, trzeci

i ostatni, ju bez apellacyi, sd na zamku krakowskim. Poniewa
mnóstwo wsi przeniesiono w tych czasach z prawa polskiego na

niemieckie, dotyczya ta reforma znacznej czci wociaswa pol-

skiego. Wociaskie bowiem sprawy toczyy si najpierw przed

wiejskim sotysem i one to, a nie tylko sprawy miejskie, miay
si w toku instancyj dostawa przed te nowe sdy publiczne,

urzdujce z ramienia króla. Byo to w roku 1365 uchwalone na

ogólnym wiecu ustawodawczym caego pastwa. System ten nie

utrzyma si jednak w przyszoci, poniewa szlachta skupywaa

coraz wicej sotystw, a szlachcic nie móg tym sdom podlega^

lecz tylko sdownictwu ziemskiemu. I apelacya od jego wyroku

sza te póniej inn drog, do osobnych sdów w tym celu urz-

dzonych. Zasad bowiem byo, e kady stan ma mie swoje

wasne sdownictwo.

NOWA ADMINISTRACYA.

Rozwina si za Kazimierza W. nowa administracya. Gdy
za króla Wadysawa czyy si dzielnice w nowe pastwo polskie,

nie znosi król wcale urzdów, powstaych pod osobnymi ksi-
tami. Pozostali nadal wojewodowie, miecznicy, czenicy, i t. p.

czyccy, sieradzcy, sandomierscy i t. d., pozostali nadal wszyscy

nowo powstali kasztelanowie. Ale do nowej administracyi weszli

tylko wojewodowie i kasztelanowie, reszta za urzdów pozostaa

tylko honorowymi tytuami, bez adnej wadzy. Poniewa w kadej

z poczonych dzielnic by tylko jeden wojewoda, a on by ze

wszystkich dostojników najwyszym, zaczto dawne ziemie, ksi-

stwa dzielnicowe, zwa póniej województwami i to si ju utrzy-

mao na zawsze. Wojewoda zosta teraz naczelnikiem szlachty

w swej ziemi, przedstawicielem ziemiaskich interesów przy królu.

Mia nieznaczn wadz sdownicz, poza tem nie wiele na prawd
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znaczy, a przywódzc wojennym by przesta. Duo dostojesb

a mao wadzy. Póniej dopiero, gdy szlachta zagarna rc
pastwa w zupenoci, wzmoga si te wielce wadza wojew^

dziska. Kasztelanie nadaway si doskonale do tego, eby z nic

utworzy okrgi administracyjne i tak si te stao, ale urzdi

kami administracyjnymi nie kasztelanowie zostali, lecz Starostowi

Pozostawiono ten urzd z czasów czeskich, pozostawiajc mu przj

prowadzanie w swym okrgu w powiecie, wszelkich rozkazój

królewskich, tudzie sdownictwo kryminalne, czyli w sprawa(

gardowych, jak wówczas mawiano, gdy karano za nie na gardU

Starostowie ci, rodowici Polacy, dobro kraju majcy na oku, przed

narodowym królem odpowiedzialni, nie popeniali naduy, nie

tamowali rozwoju spoecznego, przestrzegajc tylko, eby ludno
ich powiatu nie gwacia ustaw. Zadaniem ich byo sta na stray

praw. Na opornych mieli si zbrojn, pachoków swoich i wi-
zienie. Starosta przedstawia w swym powiecie majestat królewskiej

osoby. Ustawa z roku 1347 orzeka wyranie, e dobycie miecza

wobec starosty ma by karane zupenie tak samo, jak gdyby si

to stao wobec samego króla. Nad starostami byli dwaj generalni

starostowie, zwani te krotko generaami: wielkopolski w Poznaniu

i maopolski w Krakowie; ci byli niejako namiestnikami króle-

wskimi i dowódzcami wojska. Obok nich ustanowi król Kazimierz^

jeszcze trzy wielkie urzdy na cae pastwo. Marszaek by naczel-

nikiem królewskiego dworu i obejmowa wadz najwysz wszdzie,

gdziekolwiek król bawi, pilnujc porzdku i bezpieczestwa. Kan-

clerz by naczelnikiem królewskiej kancelaryi, przez jego rce prze-

chodziy wszystkie dokumenty, on przechowywa piecz królewsk,

do niego naleay przedewszystkiem stosunki z innemi pastwami,

a wic polityka zewntrzna, zagraniczna. Podskarbi by zarzdc
skarbu królewskiego, a wic dóbr królewskich i podatków. Dobra

królewskie, królewszczyznami zwane, byy zagospodarowane wzo-

rowo, a zarzdzali niemi podwadni podskarbiemu wielkorzdcy,

prokuratorowie i wodarze. Ci wszyscy byli urzdnikami króle-

wskimi, podczas gdy wojewodowie i kasztelanowie byli przedsta-

wicielami szlachty, urzdnikami ziemskimi, podobnie, jak wójtowie

byli urzdnikami miejskimi.

Ustawodawcza czynno Kazimierza Wielkiego trwaa przez

cae panowanie tego króla, a zbadan naleycie do tej chwili nie
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st; na tyle jednak ju j znamy, eby módz pozna, e czynno
a bya ogromna, obejmowaa i przenikaa wszystkich i wszystko.

Iz tego ustawodawstwa, tyczca si prawa ziemskiego, uciwa-

ana i ogaszana na kilku wiecacli, odbywanycli kolejno w Piotr-

cowie, Wilicy i w Krakowie, zowie si zazwyczaj ustawodawstwem

.vilickiem, dlatego, e pierwszy z tych wieców odby si w r. 1346

.V Wilicy. To ustawodawstwo ;; wilickie" stanowi jednak tylko

:z prawodawczej pracy wielkiego króla.

PASTWO STANOWE.

Pastwo redniowieczne skadao si ze ,; stanów", z których

kady mia swoj autonomi. W rozmaitych pastwach rozmaita

bya ilo tych politycznych stanów, majcych prawo samorzdu.

Pastwo Kazimierza Wielkiego skadao si z trzech stanów : z du-

chowiestwa, ziemiastwa (szlachty i kmieci) i mieszczastwa.

Duchowiestwo miao swoje prawo kanoniczne, prawodawc by
dwór papieski, a w Polsce synody; wykonawcami prawa biskupi.

Nie róni si w tej mierze Koció polski niczem od urzdze
kocielnych w innych krajach europejskich. Ziemiastwa prawo-

dawc byy wiece odprawiane przy królu, ustaw prawo ziemskie,

wykonawcami prawa wojewodowie i kasztelanowie. Organizacya

tego stanu bya inn w Polsce, ni na Zachodzie, a to z dwóch

wzgldów. U nas obejmowa ten stan nietylko szlacht, ale te

lud rolniczy, podczas gdy zagranic lud nie korzysta wcale z opieki

prawnej publicznej, zdany w kadej wsi z osobna na ask i nie-

ask waciciela; o ile za sam ziemi posiada, nie tworzy 'ca-

kiem osobnego stanu, ani te doszlacheckiego przyczony nie by.

Wocianin nie nalea za granic wcale do organizacyi pastwo-

wej. Trzeci stan w Polsce rzdzi si osobnem prawem „magde-

burskiem", mia swe sdownictwo, ale wasnej wadzy prawodawczej

nie mia. Za granic kwitny zwizki miast, byy wspólne miast zja-

zdy i sejmy, wspólne wadze nad miastami; u nas kade miasto

z osobna podlegao królowi, nie majc z innemi miastami sto-

sunków adnych poza prawem prywatnem, poza handlem. Mie-

szczastwo nasze nie wyrobio si te na stan polityczny tak, jak

na Zachodzie; stano w pó drogi. A nie mona byo dopuci
go do zupenego politycznego rozwoju, skoro nie byo polskiem.

Kazimierz Wielki ze zupen wiadomoci rzeczy popiera te zie-
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mianstwo bardziej ni miasta, a szczególniej kmieci, bo z nici

spodziewa si dla przyszoci tyci zastpów, które miay napi

rem rodzimego ywiou na miejskie zawody, przyczyni si
polszczenia miast.

Ponad stanami sta król ze swymi urzdnikami. Kady st

uwaa go za swego zwierzchnika i naczelnika; duchowni oc

wicie tylko o tyle, o ile na to zezwalao najwysze zwierzchni-

ctwo papiea. Kade prawo, czy to kanoniczne, czy ziemskie, cz\

magdeburskie, musiao by przez króla uznane, eby mie zn

czenie w pastwie. Króla rzecz byo dopilnowa, eby te tr

prawa nie stay sobie wzajemnie na przeszkodzie, a gdzieby jed

cierao si z drugiem, on mia rozstrzyga. W sporze jedneg

stanu z drugim odnoszono si zawsze do króla, jako najwyszego

rozjemcy. Tak np. krzyowao si prawo ziemskie z magdebur-

skiem przez to, e szlachta przebywaa w miastach, a nawet ku-

powaa tam domy, mieszczanie za nabywali dobra ziemskie. Jeeli

szlachcic dopuci si w miecie przestpstwa, kto go mia sdzie

ziemski sd, czy miejski? Rozstrzygn król, e sprawa naley do

sdów ziemskich, ale miasto ma prawo szlachcica ;;wywieci
tj. wypdzi z miasta i zakaza mu powrotu, jeeli si stanie ni

bezpiecznym dla porzdku publicznego. Z domu kupionego

w miecie nie opaca szlachcic miejskich podatków, a mieszczanin

nie opaca podatków ziemskich od gruntów odlegych od miasta

nie wicej, ni dwie mile. Dopiero gdyby posiado jego odda-

lona bya od miasta poza dwie mile, musi z niej paci podatek

ziemski, a wic dostarczy te onierza na wojn, lub samemu

wyruszy. Nie stawa si jednak jeszcze przez to szlachcicem, pó-

kiby si nie zrzek prawa miejskiego. Nie mona byo bowiem

nalee do dwóch stanów! Móg szlachcic lub ksidz posiada

w miecie domy, a nie stawa si przez to mieszczaninem, tak

samo, jak ten nim by nie przestawa, chociaby kilka wsi naby

Zazwyczaj te przechodzcy na rol zbogacony mieszczanin zrze-

ka si prawa miejskiego. Zachowanie tedy porzdku midzy
stanami naleao do króla i jego urzdników; o porzdek za w swem
wasnem onie kady stan sam si stara, a wadza królewska wy-

stpowaa dopiero wówczas, gdy wadze stanowe nie mogy po-

doa zadaniu.

Bdc wszystkich stanów zwierzchnikiem, okrela król wza-

I
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jemny ich stosunek do siebie, a zawiadowa bezporednio tern

wszystkiem, co dotyczyo ogóu, co nie byo spraw jednego stanu,

lecz caego pastwa. Nale wic do niego bez adnego ograni-

czenia: polityka zewntrzna i obrona pastwa. Zawiera i zmienia

Kazimierz Wielki sojusze wedug wasnego uznania, i aden stan

nie mia prawa do udziau w tych sprawach. Zaleao to zupenie

od woli królewskiej, jakimi si otoczy doradcami; móg sobie ich

dobiera z duchowiestwa, ze szlachty, z mieszczastwa; móg si
kierowa zdaniem czyjemkolwiek lub niczyjem; to wszystko pozo-

stawione królewskiej woli, nie naleao jeszcze do adnego prawa.

Równie panem samowadnym by król na wojnie i wogóle

w sprawach wojskowych. To tylko stano za Kazimierza Wiekiego

ograniczenie, e na wyprawie zagranicznej utrzymanie wojska od-

bywa si kosztem skarbu królewskiego, t. j. na koszt pastwa. Od
woli królewskiej zaleao, kiedy, z kim i gdzie wojowa, którdy

rusza, gdzie si zatrzyma. Od niego te zaleao, jakie przedsibra

rodki, eby kraj uczyni obronnym. Budowa grodów do niego

naley. Kazimierz Wielki wystawi kilkadziesit nowych grodów

murowanych; powstao nawet z tego suszne zupenie przysowie

o nim, e ;;zasta Polsk drewnian a zostawi murowan".
Cel pracy caego ycia wyraony jest jasno we wstpie do

statutu wilickiego „aeby by jeden król, . jedno prawo i jedna

moneta". Zasta Kazimierz dwóch królów polskich, bo obok niego

uywa tytuu króla polskiego take Jan Luksemburski; zapobieg

ju takim wypadkom na przyszo, a spoeczestwo tak przejte

byo poczuciem wspólnoci pastwowej, e o ponownem rozbiciu

pastwa nie byo ju mowy. Zasta Kazimierz rozmaite prawa

w rónych dzielnicach; tylko kanoniczne wszdzie byo jednakie,

ale ziemskie i magdeburskie róniy si w niejednej rzeczy w Wielko-

polsce i w Maopolsce; szczególniej postpowanie sdowe, sposób

prowadzenia procesu, róni si bardzo na poudniu, a na pónocy

pastwa. Dwadziecia dwa lat powici król temu, eby wszdzie

byo jedno prawo; osign swój cel co do magdeburskiego

w r. 1365, co do ziemskiego w r. 1368. Moneta krya w Polsce

najrozmaitsza i rzeczywicie dopiero Kazimierz Wielki zaprowadzi

w tej rzeczy jednostajno. A ostatecznym celem wszystkiego tego

byo, eby cae spoeczestwo sprzdz w jeden wielki zwizek,

26
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W wiadomy siebie naród, któryby nigdy ju nie rozprzga wi(

jednolitej organizacyi pastwowej.

W sprawie tej wspierali króla uczeni mowie, a zwas;

dwóch duchownych: Jarosaw Bogorya Skotnicki, arcybiskup gnie:

nieski i siostrzeniec jego i nastpca Janusz Strzelecki, zwa]
Suchywilk. Ze wieckich najwybitniejszymi w kole królewskie)

doradców byli: z pocztku Spytek Melsztyski, kasztelan krakowskij

dawny powiernik króla Wadysawa, a póniej Jan Rzeszowski.

Nie byo w radzie królewskiej nikogo, ktoby si nauk wysz nie

odznacza, bo te sam król j posiada. Tem si tómaczy, e rzdy

Kazimierza Wielkiego nie tylko teraniejszoci czyniy zado, ale

te stay si drogowskazem na przyszo. Sprawowali je bowiem

najrozumniejsi.

UNIWERSYTEr.

wiato wyszej nauki dochodzio do Polski z Zachodu,

z Francyi i z Woch. Tam byy róda wiedzy, zakady powicone
naukom, zwane uniwersytetami. W rodkowej Europie dugo nie

byo adnego. Skotnicki ksztaci si w Bolonii we Woszech, tam

te do Padwy posa Rzeszowski swego syna. Nie brako w Polsce

ludzi z uniwersyteckiem wyksztaceniem, ale trzeba byo po ni(

jedzi do dalekich krajów. A do wyszych stanowisk w pastwie

trzeba byo koniecznie takich ludzi, zwaszcza, e na uporzdko-

waniu prawa krajowego królowi tyle zaleao. Potrzebowao nowe

polskie pastwo, dce do tego, eby co znaczy w Europie

mów uczonych, a zwaszcza prawników. Dopiero w roku 1347

powsta uniwersytet w Pradze, zaoony przez Karola IV., pierwsz}

w Europie rodkowej; byo naszym ju znacznie bliej, ale kró

nie spocz, a mia w swem pastwie uniwersytet wasny. Trzeb

byo do tego papieskiego zezwolenia.

Otrzyma je z wiosn 1363 posujcy w tej sprawie do Avi-

nionu Jan Rzeszowski. Przystpiono zaraz do dziea. Ju dnia

12 maja 1364 wydaje król i miasto Kraków dyplomy dla powsta(!

majcej ,; SzkoyOównej" królestwa polskiego, która nie moga przet(

by gdzieindziej, jak w stolicy pastwa. Profesorowie i studenci

pochodziliby z rozmaitych stanów i do tego z rozmaitych narodów;

gdyby kady z nich innemu podlega prawu, nie byoby adnegc

porzdku. Utworzono wic z czonków uniwersytetu osobny stan,
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Z zupenym samorzdem. Miasto Kraków z najwiksz ochot
wydao dokument porczajcy wszelkie swobody uniwersytetowi.

Obydwa dokumenty posano papieowi, który ju zapytywa arcy-

biskupa gnienieskiego o blisze, wiadomoci. Dnia 1 wrzenia

1364 r. zatwierdzi papie Urban V. fundacy uniwersytetu, ale

na razie jeszcze bez wydziau teologicznego. Z kocem wrzenia

odbywa si wanie ów kongres monarchów w Krakowie i po-

suy za sposobno do zjednania przychylnoci nowemu uniwersy-

tetowi wród ociennych wadców, bo z ich krajów miaa modzie
napywa do Krakowa. Ustanowi król trzy katedry prawa kano-

nicznego, pi prawa rzymskiego, dwie lekarskie i jedne t. z. nauk

wyzwolonych, t j. dla wstpnego ogólnego wyksztacenia. Pace
profesorów byty nierówne, od dziesiciu do czterdziestu grzywien

rocznie, razem grzywien 340, a wypaca je miano z dochodów
up wielickich. Na pocztek urzdzono wydzia ,;nauk wyzwolo-

nych", jako przygotowawczy, bo dopiero po egzaminie z tego

wydziau niszego wolno si byo zapisa na medycyn lub prawo.

Nie mona tedy byo zaczyna wykadów na tych dwóch wy-

dziaach, póki profesor ,;nauk wyzwolonych", któremu oddano szkol

przy kociele N. Maryi Panny, nie przygotuje zastpu pierwszych

uczniów. Dopiero w r. 1366 móg uniwersytet otworzy Wydzia
prawniczy i to nie zupeny; zaczto od prawa kanonicznego. Tymcza-

sem za rozmyli si król i postanowi uniwersytet urzdzi inaczej,

a mianowicie, eby profesorowie mieszkali razem w t. z. kolegium

i tam zarazem wykadali, a uczniowie te razem w t. z. bursach.

W Krakowie nie znaleziono stosownego miejsca pod budow
gmachów, czy moe miasto nie chciao ponie potrzebnych na

to ofiar, czy te, e król chcia uwietni nowe miasto przez siebie

zaoone i od swego imienia nazwane, do, e pod koniec ycia

postanowi król przenie uniwersytet z Krakowa na Kazimierz

i tam w miejscu zwanem „na bawole" ^) zacz stawia kolegium.

Ledwie zdono zbudowa fundamenty, skoczy król ywot, a po

nim zabrako opiekuna rozpocztemu dzieu. Uniwersytet by
wprawdzie w Krakowie, ale to by ledwie may uniwersytetu ua-

mek, szkoa przygotowawcza i troch prawa kanonicznego. Dalej

^) Od gospody „pod bawoem", która naleaa do cecliii papierników,

a którzy mieli bawou za godo.
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nie rozwijao si dzieo; nie opiekowa si niem cakiem ki

Ludwik wgierski, a dopiero w zmienionych zupenie stosunkacl

odnowiono i uzupeniono fundacy Kazimierza W. w lat 30 p(

jego mierci, w r. 1400. Pierwsza zasuga jemu jednak naley!

jego to pomys i jego pierwsze trudy okoo szkoy, która w na^j

stpnym wieku tyle Polsce miaa przysporzy sawy, a staa si(

niespoyt warowni kultury polskiej w czasach najboleniejszyci

i najciszych. wiato rozniecone na polskiej ziemi przez Kazi-

mierza W. janieje do dzi dnia.

Król Kazimierz Wielki zamienia Polsk z drewnianej na

murowan, bogaci j, organizowa, wzmacnia wszechstronnie je

siy. By ,; królem chopów". Kmieci, którzy mieli wasn ziemi

tych wszystkich doliczy do rycerstwa, skutkiem czego przeszli dc

szlachty, a którzy na dzierawach byli, ci otoczeni troskliw opieki

prawn, w takich byli dostatkach, e za spadek po krewnyi

mogli kupowa kielichy do kocioów. Ten sam ;;król chopów
pamita te o owiacie, chcia podnie naród cay, do wyszeg(

poziomu cywilizacyjnego, jakby wiedziony przeczuciem, e poty

si Polska bdzie rozwija, póki w niej owiata sta bdzie wy-

soko i ostatnie lata swego^ycia powica urzdzeniu uniwersytetu

MAESTWA KAZIMIERZA W.

Monarcha, który tyle szczcia zapewni poddanym, sam

osobicie w prywatnem yciu szczliwy nie by. Majc lat 15.;

polubi równie 15 letni Aldon Gedyminówn, weso, zamio-

wan w owach. Z Aldon nie mia syna, a w powtórnem ma-

estwie z Adelajd hesk cakiem nie mia dzieci. Król zawar

by traktaty zapewniajce Ludwikowi wgierskiemu nastpstw(

po sobie, ale wolaby, eby si bez tego obeszo i pragn ko-

niecznie mie syna. Chcia przeto rozwie si z bezpodn ma-
onk i nowe zawrze luby. Stara si o dyspenz i otrzyma!

dokument papieski z dyspenz, jak si potem okazao, wydany

bez wiedzy papiea! Sprawa ta nie jest jeszcze dostatecznie wy-

janion; bdcobd pad król ofiar podejcia i faszerstwa)

którego si dopuszczono, eby sobie pozyska jego aski. W r. 1356^

bawic w maju w Pradze, pozna tam król pikn mieszczk,

Krystyn, wdow po rajcy Mikuszu Rokiczaskim. Nastpnego

roku odesa Adelajd do Hessyi, zaj ziemie w Sandomierskiem
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wyznaczone na jej opraw, a sprowadzi z Pragi Krystyn i wzi
z ni lub, którego udzieli opat tyniecki, Jan. Koronowan nie

bya. Ludwik wgierski owiadczy, e gdyby z tego maestwa
by syn, nie bdzie go uwaa za dziedzica polskiego tronu, ale

sam obstawa bdzie przy swych prawach do nastpstwa. Nie-

dugo porzuca król Krystyn i dnia 25. lutego 1363 eni si

z Jadwig egask. lubu udzieli we Wschowie biskup pozna-
ski, na jakiej znowu zasadzie, niewiadomo. Czy duchowiestwo
polskie samo moe uniewanio lub z Krystyn, a do mae-
stwa z Jadwig uyto poprzedniej podrobionej dyspenzy, czy te
now ukuto do " tego intryg, to pozostanie na zawsze taje-

mnic. Sam król sprzyja zapewne obmyleniu pozorów, któreby

nowe maestwo uczyniy prawnem' w oczach wiata. Ludwik

wgierski wyda te w r. 1354. dokument, w którym zrzeka si

nastpstwa tronu, jeeliby król mia syna z maestwa zawartego

z ksiniczk z jakiego domu panujcego. Ksiniczka Jadwiga

bya koronowana, powia królowi trzy córki, ale syna nie byo.

I

Krystyna Rokiczaska pozostaa te w Polsce. Królowa Adelajda

zacza dochodzi swej krzywdy i okazao si, e papie dyspenzy

nie dawa. Rozpoczo si w tej sprawie ledztwo w r. 1365,

I które skoczyo si po trzech latach pomylnie dla Jadwigi. Pa-

pie Urban V. ogosi dnia 26. maja 1368, e król polski rzeczy-

wicie dyspenz otrzyma i zaprzeczy pogoskom, jakoby poprze-

dnia bya podrobiona. Zachodzio wic widocznie jakie nieporo-

zumienie i szczególniejszy, a nieznany nam dzisiaj, zbieg okoli-

cznoci. Dzieci Jadwigi uzna Urban V. za prawe. Nieszczliwa

Adelajda przeya o rok króla Kazimierza.

Majc lat 60 by Kazimierz Wielki w r. 1370 krzepki i zdrów

zupenie, gdy uleg przygodzie. Dnia 9. wrzenia polujc w Przed-

borzu, w województwie sieradzkiem, spad z konia i zama nog.

Opatrzono ran i zdawao si, e nie bdzie niebezpieczestwa-

Lekarz nadworny, Henryk z Kolonii, bawi podtenczas w Sando-

mierzu; król majc tam jecha, nie kaza nawet po niego posya,

ale sam wybra si do Sandomierza; widocznie nie przywizywa

wikszego znaczenia do tego wypadku. Lekarz Henryk ostrzega

jednake i wyda polecenia stosowne; król cakiem si ich nie

trzyma, odbywa wycieczki w okolic, ucztowa i zabawia si.

Na jednej z takich wycieczek nagle zaniemóg i musia om dni
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przelee, w klasztorze koprzywnickim. Dwign si i ruszy d

Osieka; tu znowu mu si pogorszyo, ale nie zwaajc na to ri

szy do Krakowa. Zatrzymawszy si jeszcze w drodze w Nowei
miecie Korczynie, dojecha do stolicy dnia 30. padziernika. Na
zajutrz traci ju chwilowo przytomno, dnia 3. listopada uó]
testament a o wschodzie soca dnia 5. listopada 1370 r. zakor

czy smutne dla siebie, a dla Polski tak poyteczne ycie. Prze

sam mierci wyznaczy pienidze na nowe obwarowanie gro

wodzimirskiego; tak do ostatniego tchu „murowa" gmach pat

stwa polskiego wielki król-gospodarz.

TESTAMENT KAZIMIERZA W.

Ludwik wgiei*ski mia tedy zosta nastpc; ale ostatni

wola Kazimierza Wielkiego ograniczaa znacznie jego panowanif

Wnuk królewski po kdzieli, ksi szczeciski Kazimierz, syn Bo
gusawa V. i Anny, najstarszej córki Kazimierza Wielkiego, zro

dzonej z Aldony, brat Elbiety królowej czeskiej i cesarzowej, on;

Karola IV.; otrzyma niespodzianie wielkie wyposaenie. Testamen

królewski wyznacza mu Kujawy, czyckie i Sieradzkie, jako lenn(

korony polskiej ; trzy ziemie pooone w samym rodku Polski

W ten sposób powstaoby znaczne pastwo, rozdzielone na dwi(

czci Pomorzem gdaskiem, pozostajcem w rku Krzyaków. Ksi
ta szczeciscy dyliby oczywicie do poczenia swych posia

doci, a zatem prowadziliby politykdc do odzyskania Gdask
i dolnego biegu Wisy. Posiadoci Kazimierza Szczeciskiego gra

niczyy z wszystkiemi temi ziemiami, na których zaleao Kazimi(

rzowi Wielkiemu ze wzgldu na nieukoczon jeszcze walk z nie

mieckim naporem. Ksistwo szczeciskie graniczyo nietylko z Za
konem krzyackim, ale te od poudnia z Brandeburgi i na po

skiej ziemi utworzon Now Marchi, a od pónocnego wschodi

z niepodlegem biskupstwem kamiskiem nad Batykiem, które te

biskupstwo pragn Kazimierz Wielki wcieli do metropolii gnie

nieskiej i rozpocz nawet pomylne o to starania na dworze pa

pieskim. Kujawy graniczyy od pónocy z biskupstwem chemi
skiem, które ryskiej podlegao metropolii, a bdc na polskiej ziemi

powinno te byo nalee do prowincyi kocielnej polskiej. Sie;

radzkie za graniczyo ze lzkiem, z wrocawsk dyecezy. Pa
stwo Kazimierza Szczeciskiego graniczy wic miao ze wszyst-
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kienii temi ziemiami, których odzyskanie i poczenie z Polsk

miao si sta zadaniem polskiej polityki. Bya to wskazówka, jak

maj dziaa ksita szczeciscy, na nowo dla polskiego narodu

odzyskani. Rzecz bowiem prosta, e ksi, majcy trzy polskie pro-

wincye, musiaby si poczu polskim ksiciem i prowadzi na-

rodow polityk, jeeli si chcia przy polskich lennach utrzvnx.x.

Testament Kazimierza Wielkiego przycza do polskiej polityki

i czy z polsk koron Pomorze odrzaskie, dawn zdobycz Bo-

lesawa Krzywoustego i wskazywa wielkie pole do pracy w kie-

runku zachodnim. Wschodnich praw miaa pilnowa Maopolska,

najbardziej bezporednio w nich interesowana. Przyszo naj-

blisz wyobraa sobie wielki król tak, e naród polski podzieli si

na dwa polityczne odamy; aeby z przesilenia, które przechodzi,

wyj nietylko obronn rk, ale z chwa, wzmocniony i eby
nie uroni niczego ze swego dziejowego obszaru, bdzie okolona

posiadociami ksicia szczeciskiego Wielkopolska prze ku Ba-

tykowi, a Maopolska ku Dnieprowi i morzu Czarnemu.

Ukad z Ludwikiem wgierskim z r. 1355 zastrzega, e po

inim mog dziedziczy koron polsk tylko jego synowie, a nie

córki. Ludwik za mia trzy córki ale nie mia syna. W r. 1370

naleao wedug wszelkiego ludzkiego obliczenia przewidywa, e
po najduszem yciu Ludwika tron polski nie bdzie mie dzie-

|dzica, e bdzie trzeba obmyle nastpstwo po nim. A któ byby
stósowniejszy na nastpc, jak nie ksi pomorski, kujawski, sie-

radzki i czycki, powoany testamentem Kazimierza Wielkiego na

ispadkobierc jego polityki, gdy nie móg by powoany na bez-

poredniego nastpc tronu? Po Kazimierzu Wielkim ma nastpi

Ludwik wgierski, ale potem nowa dynastya: pomorska, któraby

zapewnia Polsce nietylko ujcie Wisy, ale nawet Odry. Pano-

wanie Ludwika wgierskiego miao by tylko niedugim ustpem

midzy rzdami dwóch dynastyj : piastowskiej i pomorskiej.

Takiego testamentu nie ukada si na prdce. Rzecz caa

bya oczywicie dawniej obmylana i nie bya niespodziank dla

poufnego grona królewskich doradców, zwaszcza dla kanclerza

Janusza Suchywilka Strzeleckiego. Wykonaniu testamentu w tej

formie sprzeciwi si jednak król Ludwik i nada Kazimierzowi

Szczeciskiemu inne lenna, a mianowicie ziemi Dobrzysk (wy-

kupion od Krzyaków) i pónocny skrawek Kujaw i Wielkopolski:
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ziemi bydgosk i waeck z grodami Bydgoszczem i Waczem.
Lenna te, mniejsze bez porównania od zapisu Kazimierza W., wci-

skay si wskim pasem pomidzy pastwo polskie a krzyackie.

Nie wiele dodaway siy ksiciu szczeciskiemu i nie mogy mie
adnego politycznego znaczenia. Niesposób jednak byo wszczy-

u?^ wojn i posun si do buntu przeciw Ludwikowi.

ZAKOCZENIE.

Przebieglimy, liczc od czasów witych Cyryla i Metodego,

piset lat dziejów Polskici, history pitnastu pokole naszych

praojców. Z mroku pogaskiej przeszoci wyprowadzio nas na

widowni wiata chrzecijastwo. Kocioowi katolickiemu mamy
do zawdziczenia pierwsz nasz cywilizacy i cilejsz styczno
z Zachodem. Dziki katolicyzmowi i zachodniej cywilizacyi, dziki

roztropnoci pierwszych wielkich Piastów zorganizowao si pastwo
Polskie, pooyo tam pchajcemu si na w^schód ywioowi nie-

mieckiemu i ochronio nas od losu, jaki dosta si w udziel

braciom naszym z nad aby, Odry i z Pomorza.

Z dwuwiekowego politycznego upadku dwigaj nas donie

znowu wielkich Piastów i kad podwaliny przyszej wietnoci

i potgi królestwa polskiego, dziki silnemu, ogólnemu poparciu

spoeczestwa, które w dwuwiekowej niedoli ducha narodowego

nigdy nie tracio. Tym wielkim Piastom i tym naszym prapra-

dziadom z owych wieków zawdziczamy i nasz wiar i nasz

narodowo. Cze im za to.

O
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