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PIOTR PRANKE

W XX wieku w polskiej historiografii szczególne znaczenie miało przeko
nanie o dążeniu pierwszych Piastów do całkowitej niezależności oraz postrze
ganie politycznej funkcji ich państwa przez pryzmat tzw. idei piastowskiej, która 
miała wynikać z konieczności nieustannej obrony młodej państwowości przed 
„naporem niemieckim”1. Tak skonstruowana wizja przeszłości wiązała się nie 
tylko z trudnymi doświadczeniami II wojny światowej, ale przede wszystkim 
wynikała z wcześniejszej dyskusji, będącej częścią znacznie szerszego sporu 
pomiędzy „normanistami” i „antynormanistami”2. Ci pierwsi doszukiwali się 
w działalności skandynawskich, czy ogólnie „germańskich” przybyszów, funk
cjonujących wśród Słowian, czynnika państwotwórczego3. Zwolennicy koncep

1  Na temat tzw. „idei piastowskiej” vide: H. Ludat, Średniowieczne cesarstwo a pierwsze 
państwo piastowskie, [w:] Słowianie – Niemcy – Europa, red. J.M. Piskorski, Marburg–Poznań 
2000, s. 9.

2  O genezie „kontrowersji pomiędzy normanistami i antynormanistami” vide: S. Toma
szewski, Nowa teoria o początkach Rusi, „Kwartalnik Historyczny”, 1929, r. 43, z. 4, s. 42; 
W. Duczko, Skandynawowie w Europie Wschodniej  okresu wikingów,  [w:] Wędrówka 
i etnogeneza w starożytności i średniowieczu, red. M. Salomon, J. Strzelczyk, Kraków 2004, 
s. 237; G. Labuda, Tworzenie się państw narodowych w Europie średniowiecznej, „Kwartal
nik Historyczny”, 1993, r. 100, z. 4, s. 42; J. Bardach, O roli Normanów na wczesnośrednio
wiecznej Słowiańszczyźnie wschodniej, „Kwartalnik Historyczny”, 1958, r. 60, z. 2, s. 371.

3  Tego rodzaju poglądy wypowiadane były między innymi przez Franciszka Bujaka: 
„Miarą kultury skandynawskiej pod względem politycznym jest jej twórczość państwowa. 
Skandynawowie nie tylko w Skandynawii założyli wielkie państwa, ale nadto siedzieli przez 
czas dłuższy lub krótszy na południowych i wschodnich wybrzeżach Bałtyku, wschodnich 
wybrzeżach Anglii i zorganizowali wielkie pastwo wschodniosłowiańskie nazwane od nich 
Rusią”, F. Bujak, Dziejowe znaczenie morza, „Przegląd Historyczny”, 1921, t. 23, z. 1 – 2, 
s. 12. Jednym z największych orędowników hipotezy mówiącej o ukształtowaniu państwa 
polskiego w efekcie najazdu zewnętrznego był Albert Brachmann. „Das Bild vom ältesten 
polnischen Staat ist also demjenigen zum mindesten sehr ähnlich, das alle normanischen 
Staaten wiederspiegeln. In dieser Tatsache liegt ein nicht zu übersehendes Beweismoment 
für den normanischen Einfluß auf der Staat der ersten Piasten. Lassen wir, ich wiederhole es 
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cji „normańskiej” forsowali teorię najazdu jako wyjaśnienie procesu formowania 
się państwa gnieźnieńskiego4. Natomiast jednym z najważniejszych postulatów 
badań prowadzonych nad „zbiorowymi genealogiami narodów”5 przez „anty
normanistów” było podkreślanie „odrębności” i „duchowej wspólnoty” obszaru 
Słowiańszczyzny przy jednoczesnej marginalizacji „udziału czynników obcych 
w genezie państw  słowiańskich”6. Starano  się negować  jakikolwiek udział 
czynników zewnętrznych w procesie  kształtowania  się  struktur władzy  na 
terenie Europy ŚrodkowoWschodniej7. W ramach tej koncepcji duże znaczenie 
zyskał również pogląd mówiący o przymusowym zjednoczeniu „ziem polskich” 

noch einmal, dahingestellt, ob sie selbst Normanen waren, ob sie nur die Aktivität und die 
Staatsform von ihnen übernahmen, so kann doch nicht die Rede davon sein, daß es sich bei 
alledem um unhaltbare Hypothesen handelt”, A. Brachmann, Die Anfänge des polnischen 
Staates, [w:] id., Gesammelte Aufsätze, Weimar 1941, s. 161.

4  „Osiedlili się wtedy nasi Lachowie w tych samych stronach, gdzie jeszcze po pięciu 
i sześciu wiekach istniały około Poznania i Międzyrzecza osady skandynawskie, rozma
wiające swoim własnym językiem z podróżnymi ziomkami, którzy o tem w zachowanych 
po dziś opisach podróży wspominają. Po osiedleniu się tam mieli założyć Gniazdo lechic
kie, Gniazdo zaś znaczy w starożytnej mowie Normanów tyle co zamek, twierdza przezna
czona do chowania łodzi, zapasów i załogi normańskiej”, K. Szajnocha, Lechicki początek 
Polski, Lwów 1858, s. 108 – 109. Teorię najazdu głosił również Franciszek Piekosiński, 
twierdząc, że najdawniejsze polskie znaki własnościowe i herbowe wywodzą się z pisma 
runicznego. Badacz ten podkreślał także, że wyprawy skandynawskich wikingów nie mogły 
ominąć południowych wybrzeży Morza Bałtyckiego. Vide: F. Piekosiński, Najnowsze 
poglądy na wytworzenie się szlachty polskiej, „Kwartalnik Historyczny”, 1890, r. 4, s. 727. 
Vide:  id., O źródłach heraldyki  ruskiej, Kraków 1899,  s. 1. Vide  także: A. Jabłoński, 
W sprawie średniowiecznej heraldyki litewskoruskiej, „Kwartalnik Historyczny”, 1898, r. 
12, s. 558.

5  Vide: K. Potkański, O pochodzeniu Słowian, „Kwartalnik Historyczny”, 1902, r. 16, 
s. 243.

6  Od samego początku dyskusji pomiędzy zwolennikami teorii normańskiej a „antynor
manistami” problem ten miał wyraźne znaczenie polityczne. Vide: W.B. Wilinbachow, Problem 
normański w dziejach Europy Wschodniej, „Zapiski Historyczne”, 1969, t. 34, z. 4, s. 134. 
Postulat autonomicznej genezy państw słowiańskich dobrze oddają słowa Franciszka Krčeka: 
„[…] wyrastał lud spokojnego względnie usposobienia, którego zajęcia były pokojowe… 
Zamknięty przez czas długi sam w sobie nie znał obczyzny… do obczyzny nie tęsknił… 
Nikogo też obcego nie nęcił podbój ziemi słowiańskiej… Stanowiło to drugą przyczynę, dla 
której Słowianie rozrastali się tu tak spokojnie, nie ruszani i nie znani, czyli powód dla którego 
rozwijali się tak stopniowo, bez większych lub raptownych przewrotów i zmian, ale też 
samoistnie”, F. Krček, Teorya Peiskera o niewoli prasłowiańskiej w świetle krytyki, „Kwar
talnik Historyczny”, 1908, r. 22, s. 640. Analogiczne poglądy przedstawił także Maksymilian 
Kawczyński  (Pierwotne  rozsiedlenie  plemion  europejskich,  „Kwartalnik Historyczny”, 
1889, r. 3, s. 237). Warto zaznaczyć, że ogólnoeuropejską tendencją było postrzeganie współ
czesnych państw jako bezpośrednich „sukcesorów” władztw średniowiecznych i poszukiwa
nie w ich dziejach „odwiecznej” specyfiki i wyjątkowości własnych narodów.

  7  L. Leciejewicz, Normanowie, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk, s. 171; id., Nor
manowie nad Odrą i Wisłą w IX–X wieku, „Kwartalnik Historyczny”, 1993, r. 100, z. 4, s. 49.
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przez Piastów, dokonanym z obawy przed ekspansywną polityką Cesarstwa8. 
W konsekwencji teorii najazdu przeciwstawiono hipotezę podboju wewnętrz
nego9. Niekiedy polemika ta przyjmowała charakter pozanaukowy, odzwiercie
dlając współczesne historykom realia polityczne i kulturowe10. Analiza zjawisk 
historycznych była też w znacznym stopniu podporządkowana prawnopolitycz
nej definicji pojęcia organizacji państwowej11.

  8  „Mieszko I syn Ziemomysła wstąpił na tron gnieźnieńskopoznański w 960 roku, więc 
w chwili kiedy sprawa podboju ludów słowiańskich nad Elbą i Odrą wystąpiła ponownie na 
pierwszy plan polityki narodowej Niemiec”, M. Bobrzyński, Dzieje Polski w zarysie, t. 1, 
Jerozolima 1944, s. 63. Michał Bobrzyński wskazywał również na sposób organizacji władzy 
w państwie pierwszych Piastów: „Stykając się ustawicznie z Niemcami, jeżdżąc na dwór 
cesarski w Quedlinburgu, przypatrywał się Mieszko tamtejszym zwyczajom i prawom, 
urządził sobie w podobny sposób dwór, ustanawiał urzędników po kraju, organizował wojsko 
i uzbrajał je, o ile mógł na sposób niemiecki. Był to jedyny sposób ratunku i przygotowania 
się do samodzielności, ale umysły niezdolne sięgnąć dalej swym wzrokiem nie mogły i nie 
chciały postępowania Mieszka zrozumieć”, ibid., s. 65 – 66.

  9  Bodźcem dla polityki unifikacyjnej Piastów miało stać się uderzenie Cesarstwa na 
Połabie. K. Krotoski, Echa historyczne w podaniu o Popielu i Piaście, „Kwartalnik Histo
ryczny”, 1925, r. 35, s. 43. Vide: B. Miśkiewicz, Problematyka badawcza dziejów wojennych 
Wielkopolski, „Studia i Materiały do Dziejów Wielkopolski i Pomorza”, 1966, t. 9, z. 1, 
s. 6 – 7. Vide także: J. Widajewicz, Terytorium Polski w II poł. X wieku, „Zapiski Towarzy
stwa Naukowego w Toruniu”, 1955, t. 20, z. 1, s. 27. Oddziaływaniu czynników zewnętrz
nych nadawano status zjawiska wtórnego. G. Labuda, Tworzenie się państw narodowych 
w Europie średniowiecznej, „Kwartalnik Historyczny”, 1993, r. 100, z. 4, s. 42. W myśl tej 
koncepcji  obcy  etnicznie  przybysze  pozostawać mieli w bezpośredniej  zależności  od 
księcia. Byli oni utożsamiani z drużynnikami, którzy stanowili tu „żywioły obce, niezwią
zane z miejscowym społeczeństwem, często nastawione antagonistycznie w stosunku do 
jego dążeń”. Id., Zagadnienie suwerenności Polski w X–XII wieku, „Kwartalnik Histo
ryczny”, 1960, r. 67, z. 4, s. 1043. Vide także: W. Koroluk, Główne etapy rozwoju państwo
wości  wczesnofeudalnej  na  Słowiańszczyźnie  Wschodniej  i  Zachodniej,  „Kwartalnik 
Historyczny”, 1970, r. 77, z. 2, s. 289. Podobne poglądy reprezentował wcześniej Kazimierz 
Wachowski (Norwegowie na Pomorzu za Mieszka I, Lwów 1932, s. 4). Zygmunt Wojcie
chowski wskazywał zróżnicowaną genezę państw słowiańskich: drogą podboju zewnętrz
nego powstała Ruś, drogą ewolucji wewnętrznej Wielkie Morawy oraz Czechy. Vide: 
Z. Wojciechowski, Mieszko  I  i  powstanie  państwa  polskiego,  „Zapiski  Towarzystwa 
Naukowego w Toruniu”, 1935/1937, t. 10, s. 86.

10  Spór o pochodzenie Polaków nazwany został „lechomachią”. Vide: J. Rus, Słowianie 
i wiślańscy Chorwaci od VI–X stulecia, „Kwartalnik Historyczny”, 1934, r. 48, s. 287; 
W. Hensel, Podstawy dziejowe rozwoju kultury wczesnopolskiej, „Kwartalnik Historyczny”, 
1960, r. 67, s. 894. O atmosferze dyskusji pomiędzy „normanistami” i „antynormanistami” 
świadczyć mogą również słowa Aleksandra Brücknera: „Herezye, religijne i inne, mają to 
do siebie, że niełatwo ich wykorzenić, że się ciągle odnawiają: starłeś hydrze łeb, alić po 
chwili odrasta, zaczynaj walkę na nowo”. Vide: A. Brückner, Dogmat normański, „Kwartal
nik Historyczny”, 1906, r. 20, s. 664; id., Piast, „Przegląd Historyczny”, 1907, t. 4, z. 1, s. 19.

11  Vide: O. Balzer, O zadrudze słowiańskiej, „Kwartalnik Historyczny”, 1899, r. 13, 
s. 204. Na temat koncepcji dziejów osadzonych w nurcie determinizmu państwowego vide: 
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Kulminacja badań prowadzonych nad genezą oraz modelem funkcjonowania 
państwa pierwszych Piastów nastąpiła wraz z realizacją interdyscyplinarnego 
projektu badawczego związanego z obchodami Tysiąclecia Państwa Polskiego 
(latach 1948/1949 – 1965/1970)12. Podjęcie studiów poświęconych formowaniu 
się państwowości polskiej (na niespotykaną dotąd skalę) wiązało się ze zmianą 
przedmiotu zainteresowań ówczesnej mediewistyki oraz stworzeniem znacznie 
szerszej perspektywy badawczej13. Zagadnienia kształtowania się organizacji 
politycznej oraz przeobrażeń o charakterze społecznogospodarczym i organi
zacyjnoustrojowym  zostały  osadzone  w  kontekście  zmian  zachodzących 
w sferze ideologicznoreligijnej. W efekcie wykreowano obraz władztwa pia
stowskiego, które bez znaczniejszego wpływu czynników zewnętrznych wytwo
rzyło  silnie  scentralizowany organizm militarny, cechujący się dominującą 
pozycją księcia (oraz związanych z nim elit władzy) i postępującym, w obrębie 
monarchii, procesem feudalizacji. Zjawiska te miały zaowocować ekspansywną 
polityką zagraniczną państwa gnieźnieńskiego oraz wykształceniem się organi
zacji gospodarczej, której sprawne funkcjonowanie zależało od stopnia efektyw
ności wprowadzania systemu feudalnego.

W tym ujęciu procesy państwotwórcze powiązane zostały z czynnikami 
ekonomicznymi wywierającymi decydujący wpływ nie tylko w okresie budowy 
struktur terytorialnych władztwa wczesnopiastowskiego, ale i warunkującymi 
ich późniejszy rozwój. Powstanie państwowości łączono więc przede wszystkim 
z determinizmem ekonomicznym14. Kierunki dalszej ekspansji oraz zasięg for

L. Gumplowicz, Socyologia a polityka, „Przegląd Historyczny”, 1909, t. 9, s. 2; W. Kamie
niecki, O metodzie porównawczej w historii, „Kwartalnik Historyczny”, 1948, r. 55, s. 7.

12  Na  temat  znaczenia  badań milenijnych wypowiedział  się  ostatnio Michał Kara, 
dokonując podsumowania stanu badań przeprowadzonych w ramach tego projektu. Vide: 
M. Kara, Najstarsze państwo Piastów – rezultat przełomu czy kontynuacji? Studium arche
ologiczne,  Poznań  2009,  s.  11 – 46. Tam dalsza  literatura. O  późniejszych  programach 
badawczych vide: A. Buko, Archeologia Polski wczesnośredniowiecznej. Odkrycia, hipotezy, 
interpretacje, Warszawa 2005, s. 22 – 27. Programowym celem badań milenijnych miało być 
również „odkopanie Słowiańskości Pomorza Zachodniego” oraz historyczne uzasadnienie 
dla powojennej granicy zachodniej. Vide: G. Labuda, Potrzeby historiografii polskiej w dzie
dzinie historii Pomorza Zachodniego w średniowieczu, „Zapiski Towarzystwa Naukowego 
w Toruniu”, 1947, t. 13, s. 10.

13  M. Kara, Najstarsze państwo Piastów…, s. 12 – 13.
14  „Polityka handlowa państwa gnieźnieńskiego” była czynnikiem ugruntowującym nowy 

ustrój państwa. Stymulowała ona również procesy państwotwórcze zachodzące w obrębie 
dawnych struktur plemiennych. Ibid., s. 37. Vide także H. Łowmiański, Początki Polski. 
Z dziejów Słowian w pierwszym tysiącleciu n.e., t. 1, Warszawa 1963, s. 487 – 490; id., Pod
stawy gospodarcze formowania się państw słowiańskich, Warszawa 1953, s. 229. W relacjach 
politycznych mających zachodzić pomiędzy poszczególnymi plemionami czy związkami 
plemiennymi zakładano funkcjonowanie systemu zależności trybutarnych. M. Kara, Najstar
sze państwo Piastów…, s. 25 – 26. Tego rodzaju ujęcie prezentował również Tadeusz Gru
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mującej się monarchii wynikać miały z przebiegu ówczesnych szlaków handlo
wych15. Podkreślano również, że koszty systemu organizacji władzy Piastów 
prowadziły do wzrostu obciążeń fiskalnych ludności16. Dysproporcja pomiędzy 
siłami wytwórczymi a „programem politycznym” państwa Bolesława Chrobrego 
i Mieszka II miała w konsekwencji spowodować katastrofę państwa w latach 
trzydziestych XI wieku17. Tego rodzaju ujęcie modelowe stanowiło rozwinięcie 
koncepcji handlowej genezy państwowości, postrzeganej przez pryzmat teorii 
Engelsa–Morgana. Istotnym czynnikiem była również ewolucjonistyczna wizja 
rozwoju społeczeństwa: od egalitarnej wspólnoty rodowej do (będącego efektem 
feudalizacji) rozwarstwienia społecznego18. W badaniach „milenijnych” akcen
towany był specyficzny dla obszarów Słowiańszczyzny model przeobrażeń 
struktur  społecznych. Wypracowano  kategorie  pojęciowe, w myśl  których 
organizacje  terytorialnoplemienne  stanowiły  ogniwo  pośrednie  w  trakcie 
kształtowania się scentralizowanych form władzy państwowej19.

dziński (Z problematyki kształtowania się stosunku prawnego Pomorza do polskiej monarchii 
wczesnofeudalnej, „Zapiski Historyczne”, 1961, r. 26, z. 4, s. 16). Determinizm ekonomiczny 
objawiać miał  się przede wszystkim w  tworzeniu  aparatu  administracyjnomilitarnego 
i ośrodków kościelnych. W. Kowalenko, Ekspansja Polski na Bałtyk za Mieszka I, [w:] Liber 
Josepho Kostrzewski octogenario veneratoribus dicatus, red. K. Jażdżewski, Wrocław–War
szawa–Kraków 1968, s. 416.

15  H. Łowmiański, Podstawy gospodarcze i społeczne powstania państwa polskiego i jego 
rozwoju do początku XII wieku, „Kwartalnik Historyczny”, 1960, r. 67, z. 4, s. 945; M. Kara, 
Najstarsze państwo Piastów…, s. 28. Warto zaznaczyć, że w ujęciu historiografii milenijnej 
ekspansja miała charakter wtórny, będąc efektem oddziaływania procesu państwowotwór
czego na „działalność klas wyższych”. H. Łowmiański, Podstawy gospodarcze formowania 
się państw…, s. 217.

16  Ibid.
17  Vide: G. Labuda, Zagadnienie suwerenności Polski…, s. 1042.
18  W ten sposób procesy państwotwórcze prowadzić miały doprowadzić do wytworzenia 

się w obrębie monarchii wczesnopiastowskiej społeczeństwa klasowego. M. Kara, Najstarsze 
państwo Piastów…, s. 33 – 34.

19  „Grupy przodujące bynajmniej nie zdołały utrzymać swej przewagi, lub przodującego 
stanowiska w ciągu dziejów. Zastępowały je często inne, które uprzednio stały na wiele 
niższym etapie rozwoju. Nie narusza to, rzecz jasna, trafności poglądu o ogólnej tendencji 
rozwojowej od związków opartych na pokrewieństwie oraz związków, w których przewa
żają elementy terytorialne. Spoglądając na to od strony społecznej obserwujemy, że kieru
nek prowadzi od względnej równości poszczególnych członów do ciągłego uzależniania 
większości z nich przez formującą się grupę możniejszych do czasu wykształcenia się klas, 
wraz  z którymi  powstaje  państwo  jako  aparat  ucisku warstw  biedniejszych,  państwo 
o którego kierunku rozwoju decydują w różnych układach jednostki. Uwzględnić więc 
musimy wpływ tych czynników, które wiązały się z cechami biospołecznymi ludności 
wczesnopiastowskiej i panującej nad nią góry feudalnej”, W. Hensel, Początki państwa 
polskiego i jego kultury, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1971, s. 168; M. Kara, 
Najstarsze państwo Piastów…, s. 30.
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Ważnym elementem wizji przeszłości, osadzonej w duchu marksistowskiej 
teorii procesu historycznego, było przekonanie o rodzimym charakterze opisy
wanych zjawisk20. Przeobrażanie się warstwy arystokracji plemiennej w klasę 
społeczną postrzegano jako efekt rozpadu struktur plemiennorodowych. W tym 
ujęciu  rozwarstwienie społecznomajątkowe było wynikiem oddziaływania 
konkretnych czynników ekonomicznych21, przede wszystkim udziału państwa 
pierwszych Piastów w wymianie dalekosiężnej, ściśle związanej z powstawaniem 
stosunków feudalnych oraz  instytucjonalizacją władzy22. Ugruntowanie  się 
władztwa piastowskiego miało również doprowadzić do przekształcenia dawnych 
grodów plemiennych w ośrodki protomiejskie23. W ujęciu historiografii „mile
nijnej” system administracji grodowej, powstający w celu skutecznej egzekucji 
dóbr i posług, pozostawał zależny od zastosowania środków przymusu24. Deter
minizm państwowy, osadzony w realiach ekonomicznych, stanowił także pod
stawę dla dalszego rozwoju badań nad antagonistyczną wizją relacji pomiędzy 
Cesarstwem a „wspólnotą państw słowiańskich”25.

Dopiero niedawno zaczęto w większym stopniu zwracać uwagę na te ele
menty przekazów źródłowych, które wskazują na „obecność pierwszych Piastów” 
w obrębie struktur arystokratycznych Rzeszy. Wzajemne kontakty nie sprowa
dzały się bowiem jedynie do „wielkiej polityki”. Wiązać je należy również ze 
sferą  relacji  międzyludzkich,  wzajemnych  interesów,  tworzenia  wspólnej 
„przestrzeni” modlitewnej (komemoracja), przyjaźni (opartej również na związ
kach rodzinnych) i antagonizmów. Ich wypadkową pozostaje obraz utrwalony 
w materiale źródłowym. W niniejszym tekście chciałbym zatem zwrócić uwagę 
na wybrane aspekty prowadzonych współcześnie badań.

Mieszko I pojawił się na kartach dzieła Widukinda26 – mnicha klasz toru 

20  Ibid., s. 34.
21  Wśród nich wymieniano m.in.  rozwój handlu dalekosiężnego. Vide: W. Hensel, 

Podstawy dziejowe rozwoju kultury wczesnopolskiej, „Kwartalnik Historyczny”, 1960, r. 67, 
z. 4, s. 914.

22  H.  Łowmiański,  Podstawy  gospodarcze  i  społeczne  powstania  państwa  pol
skiego…, s. 963.

23  L. Leciejewicz, Miasta Słowian północnopołabskich, Wrocław–Warszawa–Kraków 
1968, s. 195

24  K. Modzelewski, Organizacja gospodarcza państwa piastowskiego, Poznań 2000 
(II wyd.), s. 113 – 114.

25  W tym oczywiście również i państwa Piastów.
26  Wichman pochodził z rodu Billungów. Był spokrewniony z Hermanem Billungiem 

oraz spowinowacony z Geronem i Ottonem I. Na temat postaci Widukinda vide: G. Althoff, 
Widukind, [w:] Lexikon des Mittelalters, t. 9, München 1998, s. 76 – 78. Literaturę dotyczącą 
dzieła Widukinda zebrał Stanisław Rosik (Die sächsischen Chronisten Widukind von Corvey 
und Thietmar von Merseburg über Anfänge Polens und Schlesiens, [w:] Niedersachsen – 
Niederschlesien. Der Weg beider in die Geschichte, red. W. Mrozowicz, L. Zygner, Göttin
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z Korvei, który dedykował swe dzieło córce Ottona I, Matyldzie27 – jako rex 
Licikavicorum28. Określenie  rex wynikło  z  tradycji,  uchwytnej w  źródłach 
powstałych na terenie Rzeszy, w których zazwyczaj przypisywano tytuł królew
ski nieznanym wcześniej „władcom” spoza karolińskiego „limesu”, wchodzącym 
w krąg zainteresowań Cesarstwa29. Tego rodzaju sformułowanie oznaczało po 
prostu zarządcę jakiegoś terytorium30. Postać władcy polańskiego została przy
wołana przez Widukinda przy okazji opowiadania o Wichmanie31, arystokracie 
saskim, zbuntowanym przeciw cesarzowi. Zdaniem Andrzeja Pleszczyńskiego 
zastosowana w dziele Widukinda konwencja wskazuje na zjawisko stopniowego 

gen–Breslau 2005, s. 19 – 35). Starsza literatura vide: H. Beumann, Widukind von Korvei. 
Untersuchungen  zur Geschichtsschreibung und  Ideengeschichte  des  10.  Jahrhunderts, 
„Abhandlungen über Corveyer Geschichtsschreibung”, Bd. 3, Weimar 1950, passim. Vide 
także: P. Wiszewski, Domus Bolezlai. W poszukiwaniu tradycji dynastycznej Piastów (do 
około 1138 roku), Wrocław 2008, s. 561.

27 Widukindi monachi Corbeiensis rerum gestarum saxonicarum libri tres, red. H.E. Loh
mann, P. Hirsch, MGH, SS, sn, Hannover 1935, s. XII, XXX–XXXVIII.

28  „Misacam regem cuius potestatis erant Sclavi qui dicuntur Licikaviki, duabus vicibus 
superavit fratremque ipsius interfecit, predam magnam ab eo extorsit”. Widukind, lib. III, 
c. 67, s. 141. D. Borawska, Mieszko I w gronie consanguineorum Ludolfingów, [w:] Społe
czeństwo Polski średniowiecznej, red. S.K. Kuczyński, t. 1, Warszawa 1981, s. 29. Na temat 
użycia tytułu rex wśród Słowian na przykładzie określenia rex Sclavorum, będącego praw
dopodobnie odpowiednikiem skandynawskiego terminu konung czy słowiańskiego kneze, 
vide: P. Boroń, Kniaziowie, królowie, carowie… Tytuły i nazwy władców słowiańskich we 
wczesnym średniowieczu, Katowice 2010, s. 144. Vide także: C. Erdmann, Der ungesalbte 
König, „Deutsches Archiv für Geschichte des Mittelalters”, 1938, Bd. 2, s. 311 – 340.

29  Przemysław Urbańczyk zwracał uwagę na fakt, że w ten sposób postrzegani byli 
w ramach pewnej konwencji „częściowo legendarni” władcy, tacy jak Ongendus, Sigifrid, 
Godofrid, Bjorn, Horic, Olef, Erik, Chnuba czy Ring. Wszystkim z wymienionych przypi
sywany był tytuł rex. Vide szerzej P. Urbańczyk, What did early medieval authors know about 
structures of governance and religion in northern Central Europe? (A comment on M. Hardt), 
[w:] Trade and communication networks of the first millenium A.D in the northern part of 
Central Europe: Central places, Beach markets, landing places and trading centres, Bd. 1, 
Hannover 2010, s. 357.

30  J. Laudage, Widukind von Corvey und die deutsche Geschichtswissenschaft, [w:] Von 
Fakten und Fiktionen. Mittelalterliche Geschichtsdarstellungen und ihre kritische Aufarbe
itung, red. J. Laudage, Köln–Weimar–Wien 2003, s. 199 – 200. Mniej znaczących wodzów 
postrzegano natomiast jako tzw. „subreguli”. Widukind określa w ten sposób chociażby 
Nakona oraz Stoigniewa. Vide: Widukind, lib. III, c. 50, s. 130.

31  J. Strzelczyk, Mieszko I w opiniach współczesnych i potomnych, [w:] Civitas Schines
ghe. Mieszko I i początki państwa polskiego, red. J.M. Piskorski, Poznań–Gniezno 2004 (II 
wyd.), s. 143. Kronikarz na kartach swego dzieła wielokrotnie akcentował aspekt militarny 
oraz historię zwycięstw swych protektorów. Na ten temat vide szerzej T. Scharf, Der rächende 
Herrscher, „Frühmittelalterliche Studien”, 2002, Bd. 36, s. 251. W ten sposób dowiadujemy 
się o zdobyciu przez niego znacznych łupów w kraju Mieszka (prawdopodobnie w 963 roku) 
oraz śmierci grafa w trakcie ucieczki z miejsca bitwy stoczonej w 967 roku. Vide: G. Labuda, 
Studia nad początkami państwa polskiego, t. 1, Poznań 1987 (II wyd.), s. 46 – 47.
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„oswajania” władcy piastowskiego oraz włączania go w akceptowany przez 
kronikarza system politycznokulturowy32. Kronikarz saski przydał Mieszkowi 
również tytuł amicus imperatoris33. Określenie to pojawiło się w relacji o śmierci 
Wichmana, wedle której saski graf, za pośrednictwem Mieszka, miał oddać swój 
miecz Ottonowi I34. Wydaje się, że sens tego symbolicznego aktu polegał na 
powierzeniu imperatorowi samego siebie, był swego rodzaju deditio, dzięki 
któremu Wichman powrócić miał do świata prawości utożsamianego z osobą 
cesarza. Tak odnowiona została relacja, dzięki której graf mógł uzyskać odpusz
czenie winy i dostąpić zbawienia35.

Innym interesującym źródłem dotyczącym kontaktów pomiędzy Piastami 
a Cesarstwem  i  jego elitami  jest żywot  świętego Udalryka. Wspomniał on 
o przyrzeczeniu złożonym przez Mieszka, zranionego w ramię zatrutą strzałą. 
W obliczu zbliżającej się śmierci książę obiecał przesłać świętemu, jako votum, 
rękę odlaną ze srebra,  jeśli dzięki  jego wstawiennictwu odzyska zdrowie36. 
Cudowne uzdrowienie władcy polańskiego (które nastąpić miało prawdopodob
nie przed 982 rokiem) musiało odbić się głośnym echem wśród arystokracji 
saskiej. Jacek Banaszkiewicz podkreślał, że nie tylko Mieszko czcił świętego, 

32  A. Pleszczyński, Niemcy wobec pierwszej monarchii piastowskiej (963 – 1034). Naro
dziny stereotypu, Lublin 2008, s. 43.

33  „Audiens autem Wichmannus urbem captam sociosque afflictos ad orientem versus 
iterum se paganis inmersit, egitque cum Sclavis qui dicuntur Vuloini, quomodo Misacam 
amicum imperatoris bello lascesserent”. Widukind, lib. III, c. 69, s. 143 – 144. Vide: J. Strzel
czyk, Mieszko I, Poznań 1992, s. 87. Na temat rozumienia terminu amicitia vide szerzej 
P. Urbańczyk, S. Rosik, The kingdom of Poland, [w:] Christianization and the rise of Christian 
monarchy. Scandinavia, Central Europe and Rus’ c. 900 – 1200, red. N. Berend, New York 
2007, s. 288. „Accipe, inquit hunc gladium et defer domino tuo, quo pro signo victoriae illum 
teneat imperatorique amico transmittat, quo sciat aut hostem occisum irridere vel certe pro
pinquum deflere’. Et his dictis converses ad orientem, ut potuit patria voce Dominum exo
ravit animamque multis miseriis et incommodes repletam pietati creatoris omnium effudit”. 
Widukind, lib. III, c. 69, s. 145.

34  J. Banaszkiewicz, Mieszko I i władcy jego epoki, [w:] Civitas Schinesghe. Mieszko I 
i początki państwa polskiego, red. J.M. Piskorski, Poznań–Gniezno 2004, s. 106.

35  Na temat elementów obecnych w rytuale deditio vide: G. Althoff, Symbolische Kom
munikation zwischen Piasten und Ottonen, [w:] Polen und Deutschland vor 1000 Jahren, 
red. M. Borgolte, Berlin 2002, s. 298.

36  „Alio quoque tempore quidam dux Wandalorum, Misico nomine cum sagitta toxicata 
in brachium vulneratus est. Qui cum sentiret, sese veneno nocivo esse percessum, et sibi 
inminere mortis interitum eadem hora putaret, cum magna fide et constantia votum vovit, ut 
brachium argentum cum manu quam cicius potuisset ad sanctum Oudalricum mittere non 
differet. Qui statim post votum relevatus a periculo, ad domum suam rediit, et brachium 
secundum suum votum componere praecepit. Cumque fabri brachium fabricare coepissent, 
et manum in eo fingerent, dux continuo de inminenti periculo liberatus surrexit, Deum lau
dans, qui cum per merita sui sancti episcopi de mortis periculo liberavit”. Gerhardi vita sancti 
Oudalrici episcopi, red. G. Waitz, MGH SS, t. 4, c. 22, s. 423.
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ale i Bolesław czeski37. Związek dewocyjny pomiędzy Mieszkiem a świętym 
biskupem z Augsburga został umocniony bogatym i symbolicznym darem38. 
Interesujące jest również to, że książę gnieźnieński odzyskał zdrowie dzięki 
pośrednictwu wiernego poplecznika Ottona I (uznanego z czasem obok świętego 
Maurycego i świętego Wawrzyńca za „obrońcę ojczyzny”)39. Propagowanie 
informacji o wstawiennictwie świętego Udalryka, syna Hupolda i Thietburgi, 
mogło również wiązać się z akceptacją władcy piastowskiego, określonego 
mianem dux Wandalorum, w kręgach arystokratycznych Imperium40. W tym 
samym czasie, dzięki zawartemu prawdopodobnie w 979/980 roku małżeństwu 
z Odą, spowinowacił się on z rodem z Handelsleben41. Być może również tym 
(jest to jeden z kilku powodów) tłumaczyć można obecność Mieszka w zapiskach 
nekrologicznych pochodzących z terenu Imperium. Wspominają go tzw. roczniki 
nekrologiczne z Fuldy42 oraz rocznik z Hildesheim43. Zawarta w nich tytulatura 
(marchio, comes), stosowana wobec arystokracji Rzeszy, stanowi świadectwo 
kulturowej akceptacji Piasta. Jej użycie zależne jest jednak od kontekstu. Ponadto 

37  J. Banaszkiewicz, Mieszko I i władcy jego epoki, s. 108.
38  J. Strzelczyk, Mieszko I w opiniach…, s. 145. Na temat koncepcji związanych z doko

nanym przez Mieszka aktem dewocyjnym vide: D.A. Sikorski, Kościół w Polsce za Mieszka 
I i Bolesława Chrobrego, Poznań 2011, s. 304 – 306.

39  J. Banaszkiewicz, Mieszko I i władcy jego epoki, s. 109.
40  A. Pleszczyński, Niemcy wobec pierwszej monarchii piastowskiej…, s. 78.
41  P. Wiszewski, Dagome iudex – Mieszko I wobec Rzeszy, [w:] Świat średniowiecza. 

Studia  ofiarowane  Profesorowi  Henrykowi  Samsonowiczowi,  red.  A.  Bartoszewicz, 
G. Myśliwski, J. Pysiak, P. Żmudzki, Warszawa 2010, s. 453.

42  W rocznikach nekrologicznych z Fuldy Mieszko wpisany został jako Misicho marchio, 
Misicho comes et Scl. 4 Id. Mai. Misicho marchio. Ob. Misicho com. et Scl. Vide: Annales 
necrologici Fuldenses, red. G. Weitz, MGH, S, t. 13, Hannoverae 1881, s. 206. Jarosław 
Wenta zwrócił uwagę na związki pomiędzy położonym w węzłowym punkcie via regia 
klasztorem w Fuldzie a obszarem wchodzącym w skład państwa pierwszych Piastów. Jed
nocześnie odwołał się także do kontaktów monastycznych i hipotezy upatrującej w Fuldzie 
klasztoru macierzystego dla klasztoru św. Wojciecha w Gnieźnie. Vide: J. Wenta, Dlaczego 
Bamberg, dlaczego Nordgau?, [w:] Świat średniowiecza. Studia ofiarowane Profesorowi 
Henrykowi Samsonowiczowi, red. A. Bartoszewicz, G. Myśliwski, J. Pysiak, P. Żmudzki, 
Warszawa 2010, s. 488 (przypis 22). Vide także: id., Die Annalen des Königreiches. Das 
Problem der Anfänge der Annalistik in Polen, [w:] Die Hofgeschichtsschreibung im mitte
lalterlichen Europa, red. R Schieffer, J. Wenta, Subsidia Historiographica, 3, Toruń 2006, 
s. 49. Vide: Annales necrologici Fuldnenses, s. 206.

43  W roczniku z Hildesheim, pod rokiem 992, znajduje się wzmianka dotycząca śmierci 
Mieszka oraz sukcesji Bolesława Chrobrego: „992 Misaco obiit, succesitque ei filius illius 
Bolizlavo”. Powyżej tej wzmianki znajduje się tekst dotyczący działań podjętych przez 
Bolesława Chrobrego: „Bolizlavo vero, Misachonis filius, per seipsum ad dominum regem 
venire nequaquam walens – imminebat quippe illi Grande contra Ruscianos bellum – suos 
sibi saris fideliter milites in ministerium regis dixerat”. Vide: Annales Hildesheimenses, red. 
G.H. Pertz, MGH, SS, t. 3, Hannoverae 1839, s. 69.
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w X i XI wieku bardzo często występuje ona zamiennie44. Stąd też na jej pod
stawie trudno jest określić „miejsce” Piastów w obrębie ówczesnych struktur 
arystokratycznych Imperium.

Znacznie większe wątpliwości nastręcza regest dokumentu Dagome iudex. 
Został on włączony przez kardynała Deusdedita do trzeciej księgi Collectio 
Canonum, jako tekst znaleziony in alio tomo sub Iohanne XV papa45. Jest on 
najstarszym świadectwem aktu prawnego dokonanego przez Piastów. Ze względu 
na wiele możliwości interpretacyjnych związanych z użytą w dokumencie formą 
imienia księcia46 oraz tytulaturą donatorów jego treść była kanwą rozlicznych 
interpretacji wysuwanych przez badaczy wczesnego średniowiecza. Przedmiot 
darowizny określony został w dokumencie jako civitas quo uocatur Schinesghe 
cum omnibus suis pertinentiis47. W tym kontekście warto podkreślić, że powstałe 

44  A. Pleszczyński, Niemcy wobec pierwszej monarchii piastowskiej…, s. 93 – 98.
45  Vide: Die Kanonessamlung des Kardinals Deusdedit,  red. V.W. Glanvell, Bd. 1, 

Paderborn 1905, lib. III, c. 199, v. 11, s. 359. Vide także: Dagome iudex, wyd. A. Bielowski, 
MPH, t. 1, Lwów 1864, s. 148 – 149. Na temat wydań dokumentu Dagome iudex oraz litera
tury dotyczącej regestu vide: B. Kürbis, Dagome iudex, [w:] Na progach historii, t. 2, Poznań 
2001, s. 10 – 11. Vide także: Z. KozłowskaBudkowa, Repertorium polskich dokumentów doby 
piastowskiej, Kraków 2006 (II wyd.), s. 50 – 52. Regest dokumentu został umieszczony 
w rozdz. 199, III ks. „Zbioru kanonów”. Łącznie zachował się on w ośmiu egzemplarzach, 
wliczając w to dwie późne kopie dwunastowiecznych rękopisów. B. Kürbis, Dagome iudex, 
s. 12 – 13. Vide także: Die Kanonessamlung des Kardinals Deusdedit, s. XX–XXI.

46  Dagome lub Dagone. Wśród hipotez dotyczących imienia Mieszka obecny jest pogląd, 
że mogło to być imię chrzestne. Użyta w Dagome iudex forma miałaby pochodzić od imienia 
Dagobert. Funkcjonuje także pomysł, że w regeście zapisane zostało w zniekształconej formie 
imię rodzime – Dzigoma lub skandynawskie Dagr. O charakterze dyskusji dotyczącej „imion” 
Mieszka świadczyć może wypowiedź Jerzego Dowiata: „Imię Mieszko, pozornie o tyle 
prostsze i dużo bardziej swojskie […] już w średniowieczu było w Polsce niezrozumiałe 
i stawało się przedmiotem dociekań etymologicznych. Jest nim w dalszym ciągu”. Vide: 
J. Dowiat, Metryka chrztu Mieszka I i jej geneza, Warszawa 1961, s. 42. Dyskusję dotyczącą 
imienia Mieszko oraz Dagome/Dagone podsumował także Jerzy Strzelczyk (Mieszko I…, 
s. 61 – 67). Vide także: K. Jasiński, Rodowód pierwszych Piastów, Poznań 2004 (II wyd.), 
s. 57 – 58 (tam dalsza literatura). O nadaniu imienia Mieszko synowi Siemomysła wspomina 
kronika Galla – Galli Anonymi chronicae et gesta ducum sive principum Polonorum, red. 
K. Maleczyński, MPH sn., t. 2, Kraków 1952, lib. I, c. 4, s. 13 – 14 (dalej Gall). Na temat 
analizy opowieści o odzyskaniu przez Mieszka wzroku szerzej J. Banaszkiewicz, Podanie 
bohaterskie o Mieszku I zanotowane w Kronice Galla Anonima (I, 4), [w:] Homines et socie
tas. Czasy Piastów i Jagiellonów. Studia historyczne ofiarowane Antoniemu Gąsiorowskiemu 
w sześćdziesiątą piątą rocznicę urodzin, Poznań 1997, s. 37 – 44. Na temat struktury opowieści 
dynastycznej Galla vide: J. Banaszkiewicz, Podanie o Piaście i Popielu. Studium porównaw
cze nad wczesnośredniowiecznymi tradycjami dynastycznymi, Warszawa 1986, s. 28 – 44. Vide 
także: T. Manteuffel, Jeszcze w sprawie regestu Dagome iudex, [w:] Europa – Słowiańszczy
zna – Polska. Studia ofiarowane ku uczczeniu Profesora Kazimierza Tymienieckiego, Poznań 
1970, s. 308; G. Labuda, Studia nad początkami państwa polskiego…, t. 1, s. 459 – 460.

47  Die Kanonessamlung des Kardinals Deusdedit, lib. III, c. 199, v. 15 – 16, s. 359. W tym 
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w Rzymie Collectio Canonum miało charakter instrumentu prawnego, który był 
wykorzystywany przez papieży w aktualnych sprawach politycznych i fiskal
nych48. Deusdedit dedykował swoje dzieło bezpośrednio papieżowi Wiktorowi 
III49. Na podstawie tej informacji ustalona została datacja „Zbioru kanonów”. 
Daty graniczne wyznaczają: konsekracja Wiktora III – 9 maja 1087 r., oraz śmierć 
papieża (16 października 1087 r.)50. W literaturze przedmiotu dominuje pogląd, 
że podstawę regestu stanowił bezpośrednio oryginalny akt darowizny51. Pogląd 
ten został jednak ostatnio zakwestionowany przez Dariusza Andrzeja Sikor
skiego. Badacz ten podkreślił, że nie mamy możliwości określenia, na podstawie 
jakiego dokumentu został sporządzony regest52. Wymienienie w tekście grupy 
ofiarodawców może natomiast wskazywać na jego memoratywny charakter53. 
Być może w jakimś stopniu był to akt analogiczny w stosunku do darowizn 
królowej Matyldy oraz przedstawicieli arystokracji Rzeszy54.

kontekście interesujące pozostają także uwagi Henryka Samsonowicza dotyczące postrze
gania pojęcia civitas. Vide: H. Samsonowicz, Uwagi o istocie miasta w dziejach, [w:] Klio 
viae et in via. Opuscula Marco Cetwiński dedicata, red. A. OdrzywolskaKidawa, Warszawa 
2010, s. 272.

48  B. Kürbis, Dagome iudex, s. 41.
49  W nagłówku prologu do Collectio Canonum znajduje się dedykacja: „Beatissimo atque 

apostolici viro pontifici domno papae Uictori Tertio et omni clero Sancte Romane Ecclesie 
Deusdedit exigus presbiter tituli apostolorum in Eudoxia”. Vide: Die Kanonessamlung des 
Kardinals Deusdedit, s. 1.

50  S. Löwenfeld, Die Canonsammlung des Cardinals Deusdedit und das Register Gregors 
VII, „Neues Archiv der Gesellschaft für Ältere Deutsche Geschichtskunde zur Beförderung 
einer Gesammtausgabe der Quellenschriften deutschen Geschichten des Mittelalters”, 1885, 
Bd. 10, s. 311, 326.

51  G. Labuda, Stan dyskusji nad dokumentem Dagome iudex i państwem Schinesghe, [w:] 
Civitas Schinesghe cum pertinentiis,  red. W. Chudziak, Toruń 2003,  s. 11. Vide  także: 
Z. KozłowkaBudkowa, Repertorium…, s. 53.

52  D.A. Sikorski, Kościół w Polsce za Mieszka I i Bolesława Chrobrego, s. 274 – 275.
53  W starszej literaturze przedmiotu pojawiały się koncepcje, że Mieszko I starał się 

o arcybiskupstwo lub o godność królewską. Vide: S. Zakrzewski, Mieszko I jako budowniczy 
państwa polskiego, Warszawa 1921,  s. 146. Vide  także: T. Grudziński, Z problematyki 
kształtowania się stosunku prawnego Pomorza do polskiej monarchii wczesnofeudalnej, 
„Zapiski Historyczne”, 1961, t. 26, z. 4, s. 24; H. Łowmiański, Problematyka początków 
państwa polskiego w nowszych badaniach historycznych, „Slavia Antiqua”, 1976, t. 23, s. 99. 
Starsze hipotezy zostały odrzucone przez Gerarda Labudę, który skłaniał się ku przyjęciu 
„koncepcji dynastycznej”. Akt darowizny miał stanowić gwarancję „wyznaczonego dzie
dzictwa” dla synów Mieszka i Ody. Vide: G. Labuda, Studia nad początkami państwa pol
skiego, t. 2, Poznań 1988, s. 262 – 263.

54  Na temat charakteru darowizn dla papiestwa vide: H. Hoffmann, Zur Geschichte 
Ottos des Großen, „Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters”, 1972, Bd. 28, s. 380; 
Vita Mathildis reginae antiquior,  red. B. Schütte, MGH SS, sn, Hannover 1994, c. 16, 
s. 139 – 141.
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Istotne znaczenie dla określenia miejsca Piastów w ramach Cesarstwa mają 
również badania nad użytą w Dagome  iudex  tytulaturą. W  tekście  regestu 
Mieszko został określony terminem iudex, natomiast jego małżonka Oda była 
tytułowana senatrix55. Ich synowie zostali wymienieni jedynie z imienia, bez 
wskazania tytulatury56. Przemysław Wiszewski zaznaczył, że użycie tytułu iudex 
może wskazywać na nieco niższą pozycję Mieszka względem małżonki tytuło
wanej  zaszczytniej57. Termin  senatrix miałby bowiem oznaczać  szlachetne 
pochodzenie oraz wysoką godność (mogło się odnosić zarówno do przedstawi
cielki arystokracji, jak i małżonki senatora58), w przeciwieństwie do tytułu iudex, 
który nosili  raczej  niżsi  rangą urzędnicy. Wiszewski podkreślił,  że obecna 
w tekście regestu tytulatura Mieszka noszona była przez osoby, którym upraw
nienia zostały nadane przez władcę zwierzchniego, natomiast tytułem senatrix 
obdarzano w X w. kobiety pochodzące z najwyższych kręgów arystokracji59. 
Jednocześnie  i  iudex,  i senatrix odnoszą się do  terminologii stosowanej na 
dworze cesarskim60. W analogicznym kontekście – jak w Dagome iudex – termin 
senatrix pojawił się w tekście Adama z Bremy. W scholionie 47 kronikarz 
odwołał się do postaci świętej Emmy z Gurk. Kanonik bremeński podkreślał 
godność świętej wyrazem inclita senatrix61. Użył także sformułowania nobilis
sima62. W tekście kroniki obecne jest także wyraźne rozróżnienie pomiędzy 
godnością Emmy a tytulaturą przypisywaną jej mężowi (Liutgerowi63) oraz bratu 

55  Die Kanonessamlung des Kardinals Deusdedit, lib. III, c. 11 – 12, s. 359.
56  G. Labuda, Zjazd i synod gnieźnieński roku 1000 w nowym oświetleniu historiogra

ficznym, [w:] Cognitioni gestorum. Studia z dziejów średniowiecza dedykowane Profesorowi 
Jerzemu Strzelczykowi, red. D.A. Sikorski, A.M. Wyrwa, Poznań–Warszawa 2006, s. 164.

57  P. Wiszewski, Dagome iudex…, passim.
58  Z tytułem senatrix występuje przykładowo Agrypina: „Quedam senatrix cum se a con

fesione apostoli post orationem verteret habitura, Agripinum in angulo contemplate: Hic, 
inquid puero suo, peregrines est, et quantum reverential genuine testator, constat non exigue 
familiae esse personam”. Vita partum iurensium Romani, Lupicini, Eugendi, red. B. Krusch, 
MGH, Ss, Hannoverae 1896, c. 14, s. 151.

59  P. Wiszewski, Dagome iudex…, s. 451.
60  J. Strzelczyk, Bolesław Chrobry, Poznań 2003, s. 21.
61  „Inclita senatrix Emma predicante Libentio archiepiscopo sanctae Bremensi ecclesiae 

duas cruces et tabuque Bremensem ecclesiam valde dilexit suumque tesaurum Deo et genitrici 
eius Ac confessori Willehado fere fotum optulit”. Magistri Adam Bremensis Gesta Hamma
burgensis Ecclesiae pontificum, red. B. Schmeidler, MGH, SS, Hannover–Leipzig 1917, Lib. 
II, c. 67, schol. 47 (48), s. 126 – 127 (dalej Adam). Na temat relacji Piastów z Cesarstwem 
vide: K. Görich, Die deutsch – olnischen Beziehungen im 10. Jahrhundert aus der Sicht 
sächsischer Quellen, „Frühmittelalterliche Studien”, 2009, Bd. 43, s. 317 – 325.

62  „In diebus illis nobilissima senatrix Emma obiit, uxor quondam Liutgeri comitis et 
soror Meginwerki, episcope Podarburnensis sed iam vidua per annos XL, totum fere quem 
habuit ingentem tesaurum pauperibus et ecclesis dispersit”. Adam, lib. II, c. 80, s. 138.

63  Mąż Emmy był synem Hermana Billunga oraz bratem księcia Bernharda I, natomiast 
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(Meginwerkowi). Akt „darowizny gnieźnieńskiej” zawiera także opis granic 
charakterystyczny dla majątków ziemskich. Wśród hipotez związanych z genezą 
regestu Dagome iudex na uwagę zasługuje także koncepcja pośrednictwa cesa
rzowej Teofano64. W zamian Mieszko miał wspierać dwór cesarski w misji 
chrystianizacyjnej obszaru Połabia i podporządkowania go diecezji w Magde
burgu65. Problem ten nie jest jednak rozstrzygnięty.

Interesujące w związku z podjętą  tu problematyką pozostaje określenie 
Mieszka mianem dux inclitus66. Danuta Borawska wskazała, że tytułem tym 
honorowani byli przede wszystkim monarchowie sascy oraz członkowie ich 
rodzin, przynależący do grona najwyższej arystokracji Cesarstwa – consangu
ineorum Ludolfingów67. U Thietmara  termin  ten pojawił  się kilkukrotnie68. 
Kronikarz używał go zresztą nie tylko w odniesieniu do Mieszka, ale i do syna 
Bolesława II Pobożnego, Jaromira69. W tekście kroniki zwrot ten może wskazy
wać osobę uznaną za stronnika cesarza. Biskup Merseburga, pisząc o podjętej 
przez Hodona wyprawie, wyraźnie bowiem zaznaczył, że Mieszko pozostawał 

Emma wywodziła się z domu Widukinda. Należący do najwyższej arystokracji Cesarstwa 
komes Liutger został pochowany w Lüneburgu (w miejscowym nekrologu został wpisany pod 
datą 26 II). Vide: Die Totenbücher von Merseburg, Magdeburg und Lüneburg, red. G. Althoff 
und J. Wollasch, MGH, Libri memoriales et necrologica, sn, Hannover 1983, s. 36.

64  P. Bogdanowicz, Geneza aktu dyplomatycznego zwanego Dagome iudex, „Roczniki 
Historyczne”, 1959, r. 25, z. 1, s. 13.

65  J. Fried, Theophanu und die Slaven, [w:] Kaiserin Theophanu. Begegnung des Ostens 
und Westens um sie Wende des ersten Jahrhunderts. Gedenkschrift des Kölner Schnütgen – 
Museums zum 1000 Todesjahr der Kaiserin, red. A. von Euw, P. Schreiner, Bd. 2, Köln 1991, 
s. 370. Christian Lübke podkreślał, że sytuacja ta trwała do roku 1003. Vide: Ch. Lübke, The 
Polabian alternative: paganism between Christian Kingdoms, [w:] Europe around the year 
1000, red. P. Urbańczyk, Warszawa 2001, s. 379.

66  „Miseco dux inclitus a Boemia regione nobilem sibi uxorem senioris Bolizlai sororem 
duxerat”. Thietmari Merseburgensis episcopi chronicon, red. R. Holtzmann, MGH, SS, sn, 
t. 9, lib. IV, c. 55, s. 195 (dalej Thietmar).

67  D. Borawska, Mieszko I w gronie consanguineorum Ludolfingów, s. 34 – 35.
68  „Quod eum inclita imperatrix Aethelheidis compeiret, tristis protinus effecta regem 

tunc VII annos regantem visitando consolatur ac vice matris secum tamdiu habuit, quoad 
ipse, protevorum consilio iuvenum depravatus, tristem illam dimisit”. Vide: Thietmar, lib. IV, 
c. 15, s. 150. Termin inclitus Thietmar odnosi także do „sławnych wasali biskupa Arnulfa”. 
„Qui satis providus, ut sic melius sequentes lederet, inter lignorum condensitatem iacencium 
fugit et, sagittis, quibus maxime defenduntur, more solito remissis, primo hunc posteaque 
Bernhardum, Isin et Bennonem, Arnulfi presulis inclitos satellites, cum aliis commilitonibus 
multis VIII Id. Septembr. Incautos prosteravit despoliavit”. Vide: Thietmar, lib. VI, c. 22, 
s. 300. „Inclita venerabilis gesta Mathildis, que post excessum senioris sui summopere fecit, 
equidem paucis comprehendam ad imitacionem bonam fidelibus cunctis: quia sancta est”. 
Vide: Thietmar, lib. I, c. 21, s. 27.

69  „Venit etiam huc Iarimirus, Boemiorum dux inclitus et regi per omnia fidelis”. Thiet
mar, lib. VI, c. 56, s. 344.
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wierny Ottonowi  I70. Wzmiankę  tę postrzegać można nie  tylko w związku 
z płaconym przez Mieszka trybutem, lecz również przez pryzmat całości wza
jemnych relacji71. Istotne znaczenie pełni tu kolejna z uwag Thietmara. Zdaniem 
kronikarza Mieszko przebywając w otoczeniu margrabiego Hodona, nigdy nie 
wywyższał się strojem, ani też nie ośmielał się siedzieć, gdy margrabia stał72. 
Przedstawiony w ten sposób obraz „polańskiego homo novus” wskazuje na 
respektowanie rangi przedstawicieli arystokracji Rzeszy.

Wydaje się, że obecność Mieszka w kręgach arystokratycznych Cesarstwa 
związana była z sojuszem wymierzonym przeciwko Słowianom połabskim oraz 
dążeniem do uczestniczenia w życiu ekonomicznym Rzeszy. Był to bowiem 
nie tylko element awansu „cywilizacyjnego”, ale i możliwość pozyskiwania 
(poszukiwanych przez ówczesne elity władzy) przedmiotów konsumpcji luk
susowej (w tym srebra). Warto przy okazji wskazać na zbieżność chronolo
giczną zmian zachodzących w obrębie samego Imperium. Thietmar napisał, że 
w 960 r. znaleziono w górach Harzu nowe złoża srebra73. Fakt ten zaznaczył 
się wyraźnie w materiale archeologicznym74. Obserwowany jest przede wszyst

70  „Intera Hodo, venerabilis marchio, Miseconem inperatori Fidelem tributumque usque 
in Vurta fluvium solventem exercitu petivit collecto”. Thietmar, lib. II, c. 29, s. 74.

71  Interesujące są uwagi Gerda Althoffa na temat pojęcia amicitia, mającego nie współ
występować z płaceniem trybutu. Badacz ten podkreśla również, że uwagi Thietmara na temat 
płacenia przez Mieszka trybutu postrzegać można jako formę polemiki ze statusem Bolesława 
Chrobrego. Vide: G. Althoff, Symbolische Kommunikation…, s. 294 – 296.

72  „Vivente egregio Hodone pater istius Miseco domum, qua eum esse sciebat, crusinatus 
intrare vel eo surgente numquam sedere presumpsit”. Thietmar, lib. V, c. 10, s. 232.

73  Thietmar, lib. II, c. 13, s. 53. T. Lalik, O cyrkulacji kruszców w Polsce X–XII wieku, 
[w:] Studia średniowieczne, red. A. Gąsiorowski, I. Skierska, Warszawa 2006, s. 183.

74  S. Suchodolski, Change of transcontinental contacts as indicated by coins in the 
Baltic zone around 1000, [w:] Europe around the year 1000, red. P. Urbańczyk, Warszawa 
2001, s. 86; B. Malmer, Some remarks of Money circulation in Viking age Scandinavia, [w:] 
Money circulation in antiquity the middle ages and modern times. Time, range, intensity, red. 
S. Suchodolski, M. Bogucki, Warszawa–Kraków 2007, s. 36; B. Malmer, Circulation and 
monetary silver in the Baltic Area during Viking Age, [w:] Society and trade in the Baltic  
during Viking Age, red. S.O. Liundquist, Acta Visbyensia 7, Udevalla 1985, s. 185; E. Mik
kelsen, The Vikings and islam, [w:] Viking world, red. S. Brink, N. Price, New York 2008, 
s. 545; H. Valk, The vikings and the eastern Baltic, [w:] The viking world, red. S. Brink, 
N. Price, London–New York 2008, s. 488; T.S. Noonan, Medieval islamic copper coins from 
Russia and surrounding regions: the use of the fals in early islamic trade with Eastern Europe, 
„Journal of the American Oriental Society”, 1974, vol. 94, nr 4, s. 449; P. Urbańczyk, Mile
nijna podróż transkontynentalna, Warszawa 2001, s. 47; H. Steuer, Der Handel der Wikin
gerzeit zwischen Nord – und Westeuropa aufgrund archäologische Zeugnisse, [w:] Untersu
chungen zu Handel und Verkehr der vor – und frühgeschichtlichen Zeit in Mittel – und 
Nordeuropa. Göttingen 1987, Bd. 4, s. 184; A.M. Stahl, The central Middle Ages: The period 
of the silver penny, [w:] Medieval archeology an encyclopedia, red. P.J. Crabtree, New 
York–London 2001, s. 94 – 96. Vide także: J. Gillingham, Chronicles and coins as evidence 
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kim w związku z przeobrażeniami zachodzącymi (od drugiej połowy X w.) 
w morfologii depozytów srebrnych, zawierających znaczną liczbę emisji monet 
zachodnioeuropejskich.  W  materiale  źródłowym  odnotowujemy  również 
czterokrotny wzrost (w stosunku do okresu od drugiej połowy IX wieku) liczby 
przywilejów menniczych wydanych na terenie Rzeszy75. Warto podkreślić, że 
w skarbach z terenu Wielkopolski znajduje się szczególnie dużo srebrnych 
monet pochodzących z mennic saskich oraz zlokalizowanych w Moguncji, 
Kolonii i Ratyzbonie76.

O ugruntowaniu pozycji Mieszka I w ramach elity politycznej Cesarstwa 
świadczą  jego  związki  z opozycją  antycesarską. Gdy w Wielkanoc  984  r. 
Henryk  Kłótnik  został  obwołany  królem,  Mieszko  wraz  z  Bolesławem 
i   Mściwojem przyrzekł mu wsparcie  jako władcy. Thietmar wymienił  ich 
z  imienia  jako  książąt  przybyłych  do Kwedlinburga wraz  z  dostojnikami 
Rzeszy, spośród których „wielu z obawy przed gniewem Bożym” nie udzieliło 
swego poparcia Henrykowi77. W chwili gdy ostatecznie władzę w Cesarstwie 

for levels of tribute and taxation in late tenth and early eleventh century England, „The 
English Historical Review”, 1990, vol. 105, nr 417, s. 950. W okresie nawiązania kontaktów 
z obszarami Cesarstwa przez Piastów zmienia się struktura depozytów nie tylko na terenie 
państwa pierwszych Piastów, ale i w obrębie całej strefy bałtyckiej. Spośród 1200 depozytów 
zawierających 250 tysięcy numizmatów o proweniencji zachodnioeuropejskiej w Polsce 
odnalezione zostały 84 tysiące monet – S. Suchodolski, Change of transcontinental con
tacts…, s. 90.

75  Otton I 9 VII 965, red. T. Sickel, MGH, DD O I, t. 1, Hannoverae 1879 – 1884, 301, 
s. 417. Otton I, 10 VIII 965, DD O I, t. 1, 307, s. 422 – 423. Otton I, 12 XII 965, DD O I, t. 1, 
307, s. 422 – 423. Otton I, 9 IV 973, DD O I, t. 1, 430, s. 583. Otton II, 4 VI 973, red. T. Sickel, 
MGH, DD O II, t. 2, Hannoverae 1893, 29, s. 30. Otton II, 4 VI 973, DD O II, t. 2, 70, s. 84. 
Otton II, 19 VIII 974, DD O II, t. 2, 88, s. 103. Otton II, 16 IX 976, DD O II, t. 2, 140, s. 158. 
Otton II, 19 III 977, DD O II, t. 2, 147, s. 165. Otton III, 30 XI 977, red. T. Sickel, MGH, DD 
O III, t. 2, Hannoverae 1893, 23, s. 422. Otton III, 20 V 987, DD O III, t. 2, 34, s. 434. Otton 
III, 16 III 988, DD O III, t. 2, 40, s. 439. Otton III, 4 VII 989, DD O III, t. 2, 55, s. 460 – 461. 
Otton III, 4 VIII 990, DD O III, t. 2, 66, s. 473. Otton III, 18 X 992, DD O III, t. 2, 135, s. 516. 
Otton III, 29 VII 993, DD O III, t. 2, 135, s. 546. Otton III, 8 X 997, DD O III, t. 2, 256, s. 674. 
Otton III, 23 III 1000, DD O III, t. 2, 350, s. 780. Otton III, 30 IV 1000, DD O III, t. 2, 350, 
s. 786. Nadanie tak znacznej liczby przywilejów wiązać można ze wzmianką u Thietmara 
o odnalezieniu srebra w górach Harzu. Przywileje mennicze miały silne związki z komemo
racją. Na uwagę zasługuje także pośrednictwo cesarzowej, jako osoby zabiegającej o wysta
wienie przywileju, a tym samym o zbawienie osób z grona rodziny cesarskiej. Związki 
z memorią zauważyć można także poprzez formułę (pro beate memoriae) odnoszącą się do 
rodziców cesarza lub samego imperatora (oraz jego rodziny). Zagadnienie to stanowi przed
miot odrębnych studiów i zostanie zaprezentowane w ramach osobnego tekstu.

76  R. Kiersnowski, Początki pieniądza polskiego, Warszawa 1962, s. 56 – 57.
77  „Hac in festivitate idem a suis publice rex appelantur laudibusque divinis attolitur, Huc 

Miseco et Mistui et Bolizlavo duces cum caeteris ineffabilibus confluebant, auxilium sibi 
deinceps ut regi et domino cum iuramentis affirmantes. Multi ex his fidem violare ob timorem 
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objął Otton III78, Mieszko przybył wraz z Bolesławem na dwór cesarski i uzna
jąc sukcesję Ottona wziął udział w ceremonialnej „wymianie darów”. Kronikarz 
wspomniał,  że  Mieszko  podarował  imperatorowi  wielbłąda  oraz  udzielił 
wsparcia militarnego. W myśl średniowiecznej logiki daru cesarz nie pozostał 
dłużny i hojnie nagrodził swych stronników79. Informacje dotyczące udziału 
Mieszka w prowadzonych przez cesarza wyprawach została zamieszczona 
w Annales Quedlinburgenses oraz Annales Hildesheimenses. W obydwu rocz
nikach mówi się o dwukrotnym (w 985 i 986 roku) udziale Mieszka w prze
prowadzonych przez Sasów atakach80. Teksty roczników podkreślały zgodnie, 
że Otton III otrzymał w 986 roku z rąk Mieszka znaczną liczbę „obcych” (multa 
xenia) przedmiotów oraz budzącego zachwyt na dworze cesarskim wielbłąda81. 
Tego rodzaju dary podkreślały także znaczenie darczyńcy. Andrzej Pleszczyń
ski stwierdził, że pod koniec życia Mieszko był osobą mającą podobną rangę 
jak Bernhard Billung czy Ekkehard. O obecności Mieszka w kręgu arystokra
cji imperialnej świadczyć może także udział w zjeździe dworskim w 991 r., 
podczas którego jako dux Sclavonicus był równy innym książętom82.

Obraz relacji pomiędzy Cesarstwem a Piastami dopełnia pielgrzymka Ottona 
III do grobu świętego Wojciecha w Gnieźnie83. Thietmar pisząc o spotkaniu 

Dei non presumentes paululum evaserunt et ad civitatem Hesleburg, quo consocii eorum 
adversus ducem iam palam conspirantes conveniebant, festinavere”. Thietmar, lib. II, c. 2, 
s. 132.

78  Szerzej: K. Leyser, Communications and power in medieval Europe. The Carolingian 
and Ottonian centuries, London–Rio Grande 1994, s. 197.

79  „Celebrata est proxima paschalis solempnitas in Quidilingaburg a rege, ubi quatuor 
duces ministrabant, Henricus ad mensam, Conradus ad cameram, Hezil ad cellarium, Bern
hardus equis prefuit. Huc eciam Bolizlau et Miseco cum suis convenient omnibusque rite 
peractis muneribus locupletati discesserunt. In diebus illis Miseco semetipsum regi dedit et 
cum muneribus aliis camelum ei presentavit et duas expediciones cum eo fecit”. Thietmar, 
lib. IV, c. 9, s. 141.

80  „Et eodem anno Saxones Sclaviam invaserunt, quibus ad supplementum Misaco cum 
magno exercitu venit; qui totam terram illam incendiis et caedibus multis devastaverunt”. 
Annales Hildesheimenses, 985, s. 66 – 67. „Saxones Sclaviam invaserunt, quibus ad supple
mentum Misacho cum magno exercitu venit; qui totam terram illam incendiis et caedibus 
devastaverunt”. Annales Quedlinburgenses, 985, s. 66.

81  „Otto rex ad huc puerulus cum magno exercitu Saxonum venit in Sclaviam, ibique 
venit ad eum Misaco cum multitudine nimia, obtulitque ei unum camelum et alia xenia multa, 
et se ipsum etiam subdidit potestati illius. Qui simul pergentes, devasterunt totam terram illam 
incendiis et depopulationibus multis”. Annales Hildesheimenses, 986, s. 67. „Otto rex adhuc 
puerulus cum magno exercitu Saxonum perrexit in Sclaviam, ibique ad eum venit Misacho  
cum multitudine nimia, obtulitque ei unum camelum et alia xenia multa, se ipsum etiam 
subdidit potestatis illius. Qui simul progredientes, devasterunt totam terram illam incendiis 
et populationibus multis”. Annales Quedlinburgenses, 986, s. 67.

82  A. Pleszczyński, Niemcy wobec pierwszej monarchii piastowskiej…, s. 103.
83  M. Uhlirz, Studien über Theophano, „Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelal
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cesarza z Bolesławem, nie tylko podkreślił „wspaniałe przyjęcie”, ale i wspo
mniał o wielu darach, którymi Chrobry miał go uczcić. Wśród nich biskup 
z Merseburga zaakcentował przekazanie Ottonowi trzystu militum loricatorum84. 
Przypomniał  też o wsparciu, którego Bolesław Chrobry udzielił wcześniej 
świętemu Wojciechowi oraz o zabiegach związanych z dążeniem do wykupienia 
ciała męczennika85. Fakt ten przytoczyły również żywoty świętego Wojciecha86. 
Warto zaznaczyć, że w trakcie swej wizyty w Gnieźnie Otton III używał znanego 
z tradycji bizantyjskiej tytułu servus Iesu Christi87. Podkreślał w ten sposób 
apostolski wymiar godności cesarskiej88.

ters”, 1957, Bd. 13, s. 386; S. Trawkowski, Opuscula Medievistica. Studia nad historią 
społeczną Polski wczesnopiastowskiej, Warszawa 2005, s. 42 – 46.

84  Thietmar, lib. IV, c. 46, s. 184.
85  „Quod Bolizlaus, Miseconis filius, comperiens, data mox pecunia martiris mercatur 

inclita cum capite membra”. Thietmar, lib. IV, c. 28, s. 165. O pomocy udzielonej Wojciechowi 
przez Chrobrego wspomina przypisywany Janowi Kanaparzowi Vita prior: „Dux uero cognita 
uoluntate eius, dat ei nauem et ipsam pro pace itineris ter deno milite armat” Sancti Adalberti 
Pregensis episcopi et martyris vita prior, red. J. Karawasińska, MPH, sn, t. 4, cz. 1, Warszawa 
1962, s. 26, v. 7 – 9, s. 40 (dalej Vita prior).

86  Łącznie znane są cztery żywoty poświęcone świętemu Wojciechowi. Pierwszy z żywo
tów rozpoczynający się od słów Est locus in partibus Germaniae określany jest Vita I, Vita 
prior, Vita antiquior, żywot rzymski. Powstał prawdopodobnie przed końcem 999 roku. Jego 
hipotetycznym autorem był Jan Kanapariusz. Drugi z żywotów nazywany jest Vita posterior 
lub Vita altera. Jego pierwsza redakcja, przypisywana Brunonowi z Querfurtu, powstała 
jesienią 1004 r. Trzecim z żywotów świętego Wojciecha pozostaje odkryta przez Augusta 
Bielowskiego Passio sancti Adalperti (Pasja z Tagernsee), natomiast czwarty rozpoczynający 
się od słów Quatuor immensi iacet inter climata mundi datowany jest na przełom XI i XII 
wieku. Vide: Vita prior, s. V. Literatura dotycząca żywotów świętego Wojciecha została 
omówiona przez Gerarda Labudę (Święty Wojciech. Biskupmęczennik. Patron Polski, Czech 
i Węgier, Wrocław 2004, s. 16 – 27). Vide także: id., Reminiscencje Pasji św. Wojciecha 
z Tagernsee (około 1025) w scenach jego żywotu na Drzwiach Gnieźnieńskich (około 1180), 
[w:] Homines et societas. Czasy Piastów i Jagiellonów. Studia historyczne ofiarowane 
Antoniemu Gąsiorowskiemu w sześćdziesiątą piątą rocznicę urodzin, Poznań 1997, s. 63.

87  Tytulatura ta pojawia się w serii dokumentów cesarza Ottona III wystawionych w roku 
1000. Przykładem może być użycie tego rodzaju formuły w dokumencie wystawionym 
w Regensburgu w dniu 6 lutego 1000 r. In nomine sancte et individue trinitatis. Otto tercius 
servus iesu Christi et Romanorum imperator augustus… – Ottonis III diplomata, MGH, 
Diplomata regum et imperatorum Germaniae, t. 2, cz. 2, Hannoverae 1893, 347, s. 776. 
Analogiczna tytulatura obecna jest także w innych dokumentach Ottona III. Na temat polityki 
Ottona III oraz koncepcji Cesarstwa vide: H. Dormeier, Die renovatio Imperii Romanorum 
und die „Auβenpolitik” Ottos III und seiner Berater, [w:] Polen und Deutschland vor 1000 
Jahren, red. M. Borgolte, Berlin 2002, s. 168 – 172.

88  R. Michałowski, Przesłanki ideowe zjazdu gnieźnieńskiego. Przyczynek do rozstrzy
gnięcia problemu, [w:] Homines et societas. Czasy Piastów i Jagiellonów. Studia historyczne 
ofiarowane Antoniemu Gąsiorowskiemu w sześćdziesiątą piątą rocznicę urodzin, Poznań 
1997, s. 50. G. Althoff, Symbolische Kommunikation…, s. 296 – 299.
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Zjazd  gnieźnieński  i  jego  okoliczności wpisują  się w szerszy  problem 
wzajemnych kontaktów między Sławnikowicami, Przemyślidami, Piastami 
i dynastią  saską89. Nie bez znaczenia pozostają w tym kontekście powody 
opuszczenia przez świętego Wojciecha Pragi. W tekście Vita prior znajduje się 
wzmianka mówiąca o wykupywaniu przez męczennika jeńców z rąk kupców 
żydowskich90. Kontrowersje wokół handlu niewolnikami był zapewne jednym 
z powodów (jeśli nie najbardziej istotnym) konfliktu pomiędzy Bolesławem II 
a biskupem Pragi. Wśród przyczyn sporu Sławnikowica z księciem czeskim 
wskazać  należy  ponadto  brak  akceptacji Wojciecha  dla małżeństw  nieka
nonicznych,  przeszkody  stawiane  biskupowi w  jego  staraniach  o budowę 
nowych kościołów oraz utrudnienia w pobieraniu dziesięciny91. Sprawy  te 
zostały opisane przez Kosmasa. W tekście kroniki  znajduje  się wzmianka 
mówiąca o pośrednictwie arcybiskupa Moguncji w próbie nakłonienia Wojcie
cha do powrotu Pragi92. Vita prior wspomina również o konflikcie (opartym na 
zasadach zemsty rodowej) pomiędzy jakimś możnowładcą a Sławnikowicem. 
Święty Wojciech udzielić miał bowiem azylu żonie owego człowieka, którą 
publicznie oskarżono o cudzołóstwo93. Krewni męża gotowi byli  dokonać 
zemsty za doznaną krzywdę na braciach Wojciecha94. Ta pozornie epizodyczna 
historia wpisuje się jednak w zdecydowanie szerszy kontekst wydarzeń zwią
zanych ze sporem pomiędzy księciem Libic, Sobiesławem a praskim Bolesła
wem. Sobiesław wraz z Bolesławem Chrobrym wspierał wówczas wyprawę 
króla Ottona przeciwko Obodrytom i Lucicom. W tym samym czasie Bolesław 
II dokonał rzezi tych Sławnikowiców, których zastał w Libicach95. Zyskał przez 
to kontrolę nad ważnym ośrodkiem handlowym i politycznym, konkurencyjnym 
względem Pragi.

89  G. Labuda, Święty Wojciech…, s. 72 – 74.
90  „Quod maxime de tribus causis actum esse dicunt, qui huius rei ordinem ipso narrante 

comperierunt. Prima ut uelut principalis causa propter plures uxores unius uiri; secunda 
propter detestanda coniugia clericorum; tercia propter captiuos et mancipia christianorum, 
quos mercator Iudeus infelici auro emerat emptosque tot episcopus redimere non potuit”. Vita 
prior, XII, v. 22 – 26, s. 18.

91  G. Labuda, Święty Wojciech, s. 121 – 122.
92  Cosmae Pragensis chronica Boemorum, red. B. Bretzholz, MGH, SS, sn, t. 2, Berolini 

1923, lib. I, c. 30, s. 54 (dalej Kosmas).
93  Vita prior, 19, s. 61.
94  Ibid.
95  Mimo że udział Bolesława II w akcie dokonanej zbrodni potwierdza Vita altera, 

Kosmas praktycznie go pomija – Kosmas, lib. I, c. 29, s. 53. Vide także: Vita prior, 25, s. 38. 
Na temat zamordowania krewnych św. Wojciecha vide: J. Strzelczyk, Polen, Tschechen und 
Deutshe in ihren Wechselwirkungen um das Jahr 1000, [w:] Polen und Deutschland vor 1000 
Jahren, red. M. Borgolte, Berlin 2002, s. 49 – 50.
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Sytuacja Piastów zmieniła się diametralnie po śmierci Ottona III i po wstą
pieniu na tron Henryka II96. Na podstawie źródeł nekrologicznych stwierdzić 
można, że od tego momentu Piastowie obecni są w kręgu opozycji antycesarskiej. 
Istotny jest tu przede wszystkim nekrolog z Lüneburga97. Brak w nim bowiem 
osób związanych z Henrykiem II. Gerd Althoff zauważył, że dla okresu pano
wania ostatniego z Ludolfingów obituariusz lüneburski wyraźnie odzwierciedla 
sympatie i koneksje polityczne rodu Billungów, spokrewnionego z Ekkehardy
nami  oraz  grafami  von  Stade98.  Nastroje  opozycyjne  wzmagała  „polityka 
wschodnia” Henryka II, która przyczyniała się do utraty części dochodów przez 
arystokrację saską99. Wydaje się, że wpis zamieszczony w nekrologu z Lüneburga 
poświadcza aktywny udział władców piastowskich w „politycznej grze” toczą
cej się wewnątrz Cesarstwa. Wiązało się to ściśle ze wskazaną przez Jarosława 
Wentę  relacją  zachodzącą  pomiędzy  aktywnością  fundacyjną  a  zapiskami 
nekrologicznymi i działaniami o charakterze ekonomicznopolitycznym100. W ten 

96  Na temat szczegółowej analizy wydarzeń związanych ze zjazdem w Merseburgu oraz 
zamachem na Bolesława Chrobrego vide: A. Pleszczyński, Niemcy wobec pierwszej monar
chii piastowskiej…, s. 184; G. Althoff, Adels und Königsfamilien im Spiegel ihrer Memoria
lüberlieferung. Studien zum Totengedenken der Billunger und Ottonen, „Münstersche Mit
telalterSchriften”, 1984, Bd. 47, s. 108; Ch. Lübke, The Polabian alternative: paganism 
between Christian Kingdoms, [w:] Europe around the year 1000, red. P. Urbańczyk, Warszawa 
2001, s. 379.

97  Klasztor św. Michała w Lüneburgu był fundacją rodzinną. Najstarsza wzmianka 
dotycząca tej fundacji pochodzi z 956 r. i zamieszczona została w liście Ottona I – Otton I 13 
VIII 956, DD O I, red. T, Sickel, MGH, Urkunden, t. 1, Hannoverae 1879 – 1884, 183, s. 266. 
Na temat fundacji klasztoru w Lüneburgu oraz związanej z nim tradycji kommemoratywnej 
– G. Althoff, Adels und Königsfamilien…, s. 42 – 46. Na temat zapisków nekrologicznych 
z Lüneburga vide: id., Beobachtungen zu den NecrologHandschriften, ihrer Anlage und zu 
den eingetragenen Personen, [w:] Die Totenbücher von Merseburg, Magdeburg und Lüne
burg, red. G. Althoff und J. Wollasch, MGH, Libri memorials et necrologica, sn, Hannover 
1983, s. XXXIV–XXXVII. Bolesław Chrobry został wpisany pod datą 17 czerwca jako 
„Bolizlauus dux” – Die Totenbücher von Merseburg, Magdeburg und Lüneburg, s. 27, 37. 
Warto też zwrócić uwagę na polemikę Gerda Althoffa oraz Joachima Wollascha z Hartmutem 
Hartmanem. G. Althoff, J. Wollasch, Bleiben die Libri Memoriales stumm? Eine Erwiderung 
auf H. Hoffmann,  „Deutsches Archiv  für Erforschung des Mittelalters”, 2000, Bd. 56, 
s. 33 – 36. Vide także: O.G. Oexle, Memoria und Memorialbild, [w:] Memoria. Der geschich
tliche Zeugniswert des liturgischen Gedenkens im Mittelalter, red. K. Schmidt, J. Wollasch, 
„Münstersche Mittelalterliche Schriften”, 1984, Bd. 48, s. 385. J. Wollasch, O wartości 
źródłowej nekrologów średniowiecznych, „Studia Źródłoznawcze”, 1990, t. 33, s. 9 – 11. 
K. Schmidt, Die Sorge der Salier um ihre Memoria. Zeugnisse, Erwägungen und Fragen, 
„Münstersche Mittelalterschriften”, 1984, Bd. 48, s. 668.

98  G. Althoff, Adels und Königsfamilien…, s. 115 – 116.
99  Ibid., s. 117. Epistola Brunonis ad Henricum regem, red. J. Karawasińska, MPH, Sn, 

t. 4, cz. 3, Warszawa 1973, s. 102; J. Tyszkiewicz, Brunon z Querfurtu w Polsce i krajach 
sąsiednich w tysiąclecie śmierci 1009 – 2009, Pułtusk 2009, s. 181 – 183.

100  J. Wenta, Dlaczego Bamberg, dlaczego Nordgau?…, s. 489.
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sposób obserwować można między innymi „interesy piastowskie”, prowadzone 
na szlaku handlowym, który w źródłach późniejszych określany był jako tzw. 
via regia101. W przypadku Lüneburga należy także zwrócić uwagę na znaczenie 
eksploatowanych tu od X w. salin oraz wpływ handlu solą na rozwój wymiany 
o charakterze międzyregionalnym. Nie bez znaczenia wydaje się również fakt 
bicia w Lüneburgu (od czasów Bernharda I) monety będącej (w znacznym 
stopniu) naśladownictwem denarów Ottona i Adelajdy102. Numizmaty z tego 
ośrodka odnajdywane są przede wszystkim w depozytach srebrnych pochodzą
cych z obszarów nad Odrą i środkową Wartą103.

Od czasów Mieszka II zauważyć można wiele wpisów nekrologicznych 
dotyczących przedstawicieli dynastii piastowskiej, które pojawiają się w takich 
ośrodkach, jak Hildesheim, Merseburg104 czy Ratyzbona105. Ta ostatnia związana 
była bezpośrednio ze szlakiem handlowym prowadzącym do Pragi106. Zapiski 
łączą się z kwestią małżeństwa zawartego przez Mieszka II z Rychezą, córką 
palatyna reńskiego, Ezzona i Matyldy (córki Ottona II i Teofano). Dynastia 
piastowska spowinowaciła się w ten sposób z domem cesarskim107. Rycheza była 
bowiem wnuczką Ottona II i siostrzenicą Ottona III. Syn Mieszka II i Rychezy108, 

101  Ibid., s. 491. Na temat szlaków handlowych vide: T. Wąsowiczówna, Research on the 
medieval road system in Poland, „Archeologia Polona”, 1959, vol. 2, mapy 1 – 3, s. 128. 
Ośrodki handlu w Europie VIII–XI w. vide: H. Steuer, Der Handel der Wikingerzeit…, s. 115.

102  Na temat mennictwa związanego z obszarem Bardowiku i Lüneburga vide: V. Jammer, 
Die Anfänge der Münzprägung im Herzogtum Sachsen (10. Und 11. Jahrhundert), „Numi
smatische Studien”, 1952, H. 3/4, s. 78.

103  Ibid., s. 79.
104  Pod datą 10 maja w nekrologu z Merseburga znajduje się wpis: „Me dux. Lanpertus 

siue Misico dux poloniorum decessit”. Die Totenbücher von Merseburg, Magdeburg und 
Lüneburg, s. 20, 29. Marek Derwich zwrócił uwagę na związki Magdeburga i Merseburga 
z chrystianizacją Połabia. M. Derwich, Die Rolle der Sächsischen Geistlichkeit in der Chri
stianiesierung Polens und der Entwicklung der polnischen Kirchenverfassung, mit besonde
rer Brücksichtung Niederschelsiens, [w:] Niedersachsen – Niederschlesien: Der Weg beider 
in die Geschichte, Göttingen–Wrocław 2005, s. 37 – 41. Wpis poświęcony Mieszkowi II można 
postrzegać także jako efekt pokoju zawartego w Merseburgu.

105  Na temat wpisów nekrologicznych z Ratyzbony vide: J. Wollasch, Das Martyrolog
Necrolog von St. Emmeram als Zeugnis für die Geschichte des Mönchtums im Reich, [w:] 
Das MartyrologNecrolog von St. Emmeram zu Regensburg, red. E. Freise, D. Geuenich, 
J. Wollasch, MGH, Libri Memoriales et Necrologia, sn, t. 3, Hannover 1986, s. XI–XXVIII.

106  Świadczyć mogą o tym późniejsze informacje dotyczące działalności kupców okre
ślanych jako Ruzarii. Nie bez znaczenia pozostaje tu również aktywność Przemyślidów, 
związana z prowadzoną przez Bawarię i Francję wymianą o charakterze dalekosiężnym 
z arabską Hiszpanią. Vide: P. Charvát, The emergence of Bohemian state, [w:] East Central 
and Eastern Europe in the middle ages 450 – 1450, red. F. Curta, Leiden–Boston 2010, s. 144.

107  K. Jasiński, Rodowód pierwszych Piastów, s. 115.
108  Jarosław Wenta podkreślał także znaczenie czynionych przez Rychezę zabiegów 

o pochówek w Brauweiler. J. Wenta, Dlaczego Bamberg, dlaczego Nordgau?…, s. 489.
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Kazimierz Karol Odnowiciel, był zatem potomkiem Ludolfingów po kądzieli109. 
Powiązania te zostały wyraźnie podkreślone w kronice Galla Anonima110. Inte
resujące wydają się także piastowskie wpisy dynastyczne znajdujące się w nekro
logu  klasztoru  świętego  Emmerama  w  Ratyzbonie.  Świadczą  one  przede 
wszystkim o ciągłości podejmowanych przez Piastów działań oraz o znaczeniu 
kontaktów z obszarami Cesarstwa. Prawdopodobnie stanowią one wynik aktyw
ności Kazimierza Odnowiciela. Przedstawiciele dynastii piastowskiej zapisani 
zostali w nekrologu z Ratyzbony pod datami: 28 stycznia, 19 marca i 2 kwietnia. 
Pod datą 13 grudnia umieszczony został natomiast wpis poświęcony żonie 
Kazimierza Odnowiciela – Dobronedze Marii111.

W kontekście „ekonomicznopolitycznym” interpretować można także inny 
zapisek nekrologiczny z Ratyzbony. Pod datą 10 stycznia do nekrologu klasztoru 
św. Emmerama wpisany został Brzetysław, który poślubił porwaną przez siebie 
córkę margrabiego Nordgau, Judytę ze Schweinfurtu112. Jest to jedyny wpis 
dotyczący przedstawiciela dynastii czeskiej. Zawarte przez Brzetysława małżeń
stwo wskazywać może na dążenie Przemyślidy do osiągnięcia wymiernych 
korzyści z wymiany handlowej oraz z wejścia do grona arystokracji Cesarstwa. 
Koligacja zawarta z rodem ze Schweinfurtu nabrała dodatkowej wagi, gdy brat 
Judyty, Otton Biały, został księciem szwabskim. Informacja na temat porwania 
oraz związku zawartego pomiędzy Brzetysławem a Judytą pojawia się w Kronice 
Kosmasa113. Związki dynastyczne Piastów i Przemyślidów wskazują dodatkowo 
na znaczenie południowego szlaku handlowego.

Szczególnie  interesującym aspektem funkcjonowania polskich władców 
w zapiskach nekrologicznych pochodzących z terenu Cesarstwa pozostaje ich 
obecność w nekrologu katedry w Bambergu, ufundowanej przez Henryka II. 
Piastowie są tu postrzegani jako spadkobiercy patronów kościoła bamberskiego. 
Z pewną dozą ostrożności można również pokusić się o stwierdzenie, że wystę
pują  oni  jako  opiekunowie  fundacji  cesarskiej.  Jest  to wyraźnie widoczne 

109  K. Jasiński, Rodowód pierwszych Piastów, s. 129.
110  Gall, lib. I, c. 18, s. 41. Vide także: A. Pleszczyński, Das Reich und das Verhältnis des 

Piastenstaates zu ihm im Urteil der Chronik des sogenannten Gallus Anonymus, „Frühmit
telalterliche Studien”, 2009, Bd. 43, s. 299 – 304.

111  Das MartyrologNecrolog von St. Emmeram zu Regensburg, red. E. Freise, D. Geu
enich, J. Wollasch, MGH, Libri Memoriales et Necrologia, sn, t. 3, Hannover 1986, s. 205.

112  Ibid.: Brazizlaus dux. Vide także: A. Paner, Przemyślidzi. Od Bożywoja I do Przemy
sła II Ottokara. Ludzie i wydarzenia w latach 874 – 1278, Gdańsk 2008, s. 91. Na temat 
datowania porwania Judyty ze Schweinfurtu vide: M. MatlaKozłowska, Pierwsi Przemyśli
dzi i ich państwo (od X do połowy XI wieku). Ekspansja terytorialna i jej polityczne uwarun
kowania, Poznań 2008, s. 435 – 441.

113  A. Paner, Przemyślidzi, s. 92. Kosmas, lib. I, c. 40, s. 74.
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w kontekście zapisu poświęconego Mieszkowi II, który w nekrologu bamber
skim obecny jest wraz z cesarzem jako spadkobierca Ezzonidów i Ottonów114. 
Zapisy dotyczące Piastów nie były zjawiskiem krótkotrwałym. W tym samym 
nekrologu pojawia się również dwukrotnie Bolesław Krzywousty115.

Na  zakończenie,  choć  jedynie  pokrótce, wspomnieć  należy  o  kodeksie 
księżnej Lotaryngii, Matyldy, przekazanym w darze Mieszkowi II116. Wizeru
nek władcy, przedstawiony w dedykacji  i na  towarzyszącej  jej miniaturze, 
oddawał  zapewne  sposób  postrzegania  polskiego  króla,  funkcjonujący  na 
dworze ojca Rychezy, Ezzona117. Warto zaznaczyć, że w tradycji domu Ezzoni
dów małżeństwo Mieszka II i Rychezy odgrywało szczególną rolę118. Jako księga 
liturgiczna kodeks Matyldy miał związek z memorią,  realizowaną również 
poprzez zawarte w nim przedstawienie ikonograficzne119. Przede wszystkim 

114  Aleksander Gieysztor zaznaczał, że Mieszko II został włączony do wspólnoty bam
berskiej jeszcze za życia. A. Gieysztor, Bamberg i Polska w XI i XII wieku, „Studia Źródło
znawcze”, 1971, t. 14, s. 71 „Idus Maii Misico dux Poloniorum frater noster Hic dedit nobis 
palium unum et VI cappas puerorum et plurimum peccuniae unde facte sunt XXIII statue, 
que circa chorum sunt locate III candele”. Das Necrolog des Klosters Michelsberg in Bamberg, 
red. J. Nospickel, MGH, Libri Memoriales et Necrologia, sn, t. 6, Hannnover 2004, s. 238. 
Na temat zobowiązań modlitewnych powstałych po wygaśnięciu dynastii Ludolfingów, vide: 
J. Wenta, Kronika tzw. Galla Anonima. Historyczne (monastyczne i genealogiczne) oraz 
geograficzne konteksty powstania, Toruń 2011, s. 35.

115  Das Necrolog des Klosters Michelsberg in Bamberg, s. 229, 248, 280.
116  Na temat rękopisów kodeksu vide: Codex Mathildis. Liber officiorum cum foliis 

dedicationis, red. B. Kürbis, Monumenta Sacra Polonorum, t. 1, Kraków 2000, s. IX–XIII.
117  A. Pleszczyński, Niemcy wobec pierwszej monarchii…, s. 280 – 281. Interesująca jest 

tradycja  rodzinna Ezzonidów  zanotowana w Brauweiler. Kronika  klasztoru  rodowego 
wyraźnie podkreślała królewski tytuł Rychezy: „Eodem tempore Richeza regina, facto inter 
se et regem coniugem suum divortio per odium et instignationem cuiusdam suae pellicis, cum 
ei iam peperisset Gazimerum, cuius generosa posteritas divitiis et potestate nobiliter insignis 
permanet usque hodie, veste mutata, paucis se fugam clanculo agentem adiuvantibus, utpote 
fastus eius intolerabiles simulque et barbaros Sclavorun pertaesa ritus, venit ad imperatorem 
Cunradum in Saxoniam. A quo venerabiliter et ipsa suscepta est; et ipse nihilominus glorio
sis ipsius xeniis magnifice honorificatus est”. Brunwilarensis monasterii fundatorum actus, 
red. G.H. Pertz, MGH, SS, t. 14, Hannoverae 1883, c. 24, s. 137.

118  „Parum dixerim, si infra Romanum tantum orbem et non etiam apud exteras et bar
baras gentes maxima viri foret opinio. Nam eodem tempore Poliniorum rex nomine Misecho, 
cum diversis, regiae tamen personae congruis, munerum speciebus missis procis, per prefati 
regnatoris interventum filiae eius, quae primogenita erat, Richezae petit consortium. Cuius, 
ut desiderabat, puella  sponsalibus, quo decebat  [cultu], multorum  favoribus adaptatur; 
quoniam eiusdem occasione coniugii regnum Sclavorum regno Teutonicorum confoederati 
a multis spe non inani credebatur”. Brunwilarensis monasterii fundatorum actus, c. 12, 
s. 133 – 134. A. Pleszczyński, Niemcy wobec pierwszej monarchii…, s. 278. Vide  także: 
J. Wollasch, Die mittelalterliche Lebensform der Verbrüderung, „Münstersche Mittelalter
schriften”, 1984, Bd. 48, s. 215.

119  Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na powiększenie postaci władcy, wyekspono
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jednak jest świadectwem całkowitej akceptacji pozycji Mieszka II w kręgu 
Matyldy, opozycyjnym wobec Konrada II. Miniatura przypisała polskiemu 
władcy atrybuty charakterystyczne dla monarchów z kręgu kultury postkaroliń
skiej, a dedykacja podkreślała, jak istotną rolę odegrał on w dziele umacniania 
chrześcijaństwa120.

wanie insygniów władzy oraz umiejscowienie na tronie pod baldachimem. Vide: B. Schne
idmüller, Zwischen Gott und den Getreuen. Vier Skizzen zu den Fundamenten der mittelal
terlicher Monarchie, „Frühmittelalterliche Studien”, 2002, Bd. 36, s. 214.

120  Według zamysłu listu Mieszko był podobnie jak święty Sebastian niesprawiedliwie 
prześladowany przez imperatora. A. Pleszczyński, Niemcy wobec pierwszej monarchii…, 
s. 323.

Przygotowanie publikacji zostało sfinansowane przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika 
w ramach grantu wydziałowego 349 NH.




