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 W tym momencie na scenę wkracza 
Boles³aw Chrobry. Już w maju, korzy-
staj¹c z okazji, jak¹ stworzy³o „osiero-
cenie” Marchii Miśnieńskiej, wkracza
tam ze swym wojskiem, opanowuje
g³ówne grody... i czeka. wyprawa ta 
musia³a się odbyć b³yskawicznie, sko-
ro Ekkehard zgin¹³ 30 kwietnia, a nie-
ca³y miesi¹c później Chrobry zaj¹³ już 
Miśnię. Weźmy pod uwagę, że sam 
przemarsz wojsk musia³ trwać ze dwa 
tygodnie, a wieść o śmierci Ekkeharda
też nie nadesz³a do Gniezna nazajutrz. 
  Wszelako dzia³anie Chrobrego nie 
by³o akcj¹ zaczepn¹ wobec Niemiec. 
Chrobry stara³ się wykorzystać sw¹, 
nowo pozyskana pozycję (jak pamię-
tamy za Ottona zosta³ uznany za rów-
nego wobec ksi¹ż¹t niemieckich). Spo-
dziewa³ się więc, że w zamian za po-
parcie roszczeń Henryka, otrzyma od 
niego w zarz¹d Miśnię,  Łużyce i Mil-
sko (czyli dawna marchię Ekkeharda). 
Zachowa³ się tu podobnie jak inni ksią-
żęta niemieccy. Akcja zbrojna mia³a 
stworzyć „fakty dokonane”. Dzia³anie 
tego rodzaju nie należa³o wówczas do
rzadkości. Niejeden z ksi¹ż¹t lub gra-
fów niemieckich postępowa³ w tym
czasie podobnie, i niejednokrotnie o-
trzymywa³ to, czego ż¹da³. Dla przy-
k³adu – w tym samym momencie
Henryk ze Szwejnfurtu, margrabia 
Bawarii Pó³nocnej (syn Bertolda i Elji, 
ciotki kronikarza Thietmara), domaga³ 
się dla siebie ca³ego księstwa Bawa-
rii. Syn K³ótnika nie chcia³ odmawiać 
licz¹c się z tym, że tenże Henryk jest 
zięciem jego wroga Hermana szwab-
skiego, należa³o go więc przeci¹gn¹ć 
na swoj¹ stronę. Obieca³ więc dać mu 
Bawarię w lenno (czyli w zarz¹d). Za-
znaczmy tu od razu, że Henryk szwejn-
furcki, jak się zdaje, dzia³a³ w porozu-
mieniu z Chrobrym. Wskazuj¹ na to 
dalsze wypadki. W przeciwieństwie 
do księcia Polan, Henryk nie występo-
wa³ na razie zbrojnie, licz¹c na s³owo 
dane mu przez nowego króla (niewiele 
mu to jednak pomog³o, bo król s³owa 
nie zamierza³ dotrzymać). 
  Z pocz¹tkiem czerwca Henryk II 
koronowa³ się w Moguncji (nie móg³ 
w tradycyjnie używanym w tym celu 
Akwizgranie, bo oddziela³y go odeń 
dziedziny Hermana). Sam akt koro-
nacji jednak nie wystarcza³. Wed³ug 
zwyczaju nowy król musia³ objechać 
ca³y kraj, aby w poszczególnych jego 
księstwach zostać uznany przez miej-
scowych dostojników. Jeden z takich
wieców odby³ się w lipcu 1002 w Mer-
seburgu, gdzie możni Niemiec pó³-
nocno-wschodnich uznali go za króla. 
W³aśnie na tym wiecu Boles³aw stara³ 
się za³atwić sprawę swoich roszczeń.  
  Misja Chrobrego nie do końca się 
powiod³a. Otrzyma³ wprawdzie Mil-
sko i Łużyce, Miśnię jednak odda³ 
Henryk przyrodniemu bratu Ekke-
harda Guncelinowi. (choć i to Thiet-
mar przypisuje staraniom Chrobrego: 
„To tylko zdo³a³ z trudem uzyskać, 
źe Miśnia przyznana zosta³a jego bra-
tu Guncelinowi”). Ów Guncelin by³ 
zaprzyjaźniony z Boles³awem. Thiet-
mar z uporem nazywa ich braćmi, 
choć historykom nigdy się nie uda³o
wyjaśniæ natury ich pokrewieństwa. 
Jedyne pokrewieństwo, jakie udaje się 
tu ustalić, wynika z faktu, że córka 
Chrobrego Regelinda wysz³a za „przy-
rodniego bratanka” Guncelina – Her-
mana, syna Ekkeharda (zastanawiają-
ce też, dlaczego Thietmar nigdy Ekke-
harda nie nazwa³ bratem Chrobrego, 
skoro ten by³ przyrodnim bratem Gun-
celina). Boles³aw mia³ więc t¹ czy owa 
drog¹ zwi¹zki rodzinne z margrafami 

Miśni. St¹d bra³ się pomys³, że po jed-
nym z nich obejmie w³adzę w tym 
kraju. Występowa³ więc poniek¹d „w 
imieniu rodziny”, i z tego tytu³u (a nie 
jako polski ksi¹żę) liczy³ na objęcie 
Miśni w lenno. A w tych czasach nie 
by³o to niczym niezwyk³ym.
  Tak czy owak, przygoda z Miśni¹ 
wcale się dla Boles³awa nie skończy-
³a. Mia³a się jeszcze ci¹gn¹ć przez d³u-
gie lata.

Przygoda merseburska

   Dla dalszych dziejów kontaktów 
polsko-niemieckich ważne jest to, co 
zdarzy³o się zaraz potem. Jeszcze 
w Merseburgu, ledwie zjazd się za-
kończy³, Boles³awa napad³a grupa 
zbrojnych. Zamach skierowany był
by³ prawdopodobnie nie tylko w sa-
mego Chrobrego. Polski ksi¹żę odjeż-
dża³ stamt¹d wspólnie z Henrykiem 
Szwejnfurckim i Bernardem saskim. 
Ten drugi należa³ poniek¹d do rodzi-
ny, jako szwagier Mieszka I (by³ bra-
tem Ody). Bliższe stosunki zdawa³y 
się jednak ³¹czyć Chrobrego z Hen-
rykiem. Oddajmy g³os kronikarzowi: 
„margrabia Henryk sprzyja³ bardzo 
temuż Boles³awowi i popiera³ go, jak 
tylko móg³, z wielk¹ życzliwości¹ i 
przyjaźni¹. Towarzyszy³ mu również, 
kiedy ten po odprawie królewskiej od-
jeżdża³ z bogatymi darami. Wówczas 
to /Henryk/ zauważy³ nagle nacieraj¹-
cy na niego /…/ t³um zbrojnych ludzi. 
Kiedy stara³ się zbadać przyczyny tego 
tak nies³ychanego gwa³tu i uśmierzyć 
go, by większa st¹d nie wynik³a szko-
da, ledwie mu się uda³o wyprowadzić 
towarzysza przez wyważon¹ bramę 
zewnętrzn¹.” Jak wynika z opisu za-
mach by³ skierowany przeciw obu len-
nikom króla – Boles³awowi i Henry-
kowi. A saski ksi¹żę Bernard również 
s³uży³ pomoc¹ oddzia³owi Chrobrego, 
gdyż – jak zaznacza zawsze skrupu-
latny Thietmar – wielu z jego ludzi „u-
niknę³o śmierci tylko dzięki pomocy 
księcia Bernarda”...
  Wtajemniczeni twierdz¹, że tym, 
który wówczas śmierci nie umkn¹³ 
by³… sam Boles³aw. Trafiony strza³¹ 
na miejscu pad³ martwy. Natychmiast 
jednak się zerwa³ i wskoczy³ na konia
(wówczas udawa³o mu się to jeszcze 
bez trudu). Po czym przez wy³aman¹ 
bramę wydosta³ się dla dalszej swej 
chwa³y. Jak to by³o możliwe? Rzecz 
prosta, Chrobry mia³ trzy życia. Dziwi
to kogoś? Jakoż może i jest to nie-
zwyk³e. Ale – zastanówmy się – skoro 
Wojciech mia³ trzy g³owy, dlaczego 
Boles³awowi nie mia³y przys³ugiwać 
trzy życia (to i tak o sześć mniej niż
przyznaje się kotu, a skoro występowa³ 
w sagach pod kocim przydomkiem 
Burys³awa, przynajmniej część kociej 
żywotności mog³a mu przys³ugiwać). 
Ponadto… jeśli mia³ cztery żony, dla-
czego mia³ nie mieć trzech żywotów? 
Zostawmy jednak ten trudny problem. 
Ważniejsze w tej chwili odpowiedzieć
na pytanie: kto sta³ za tym zamachem? 
A i o to nie³atwo.
  Biskup Thietmar gor¹co zaprzecza, 
aby w zamachu macza³ palce król 
Henryk. A jest to w tej sprawie nasz 
jedyny świadek. Kronikarze polscy, 
poza enigmatycznym spostrzeżeniem, 
że król Boles³aw wbi³ s³upy graniczne 
w rzekę Salę, zdaj¹ się nic nie wiedzieć 
o ówczesnych stosunkach polsko-nie-
mieckich. Gall Anonim nie tylko reto-
rycznie w¹tpi³ w wierność swej relacji 
o osobie pierwszego króla. W istocie 
niewiele mia³ nam na ten temat do
przekazania. Poza szerokimi lecz ogól-

nikowymi opisami wspaniałości Chro-
brego, jego szlachetności, sprawiedli-
wości i pobożności oraz wszelkich in-
nych cnót, w warstwie faktograficznej 
relację sw¹ ograniczy³ do opisu zjazdu 
w Gnieźnie i jego kijowskiej wypra-
wy. Kad³ubek z D³ugoszem niewiele 
maj¹ tu do dodania. Tak więc nie bar-
dzo mamy z czym skonfrontować re-
lację Thietmara. Ale czy możemy mu 
ufać? Cóż, czy mam tu przywo³ywać 
Talleyranda, który powtarza³, że „wie-
rzy tylko w wiadomości zdementowa-
ne”? Wprawdzie Talleyrand jeszcze 
wtedy nie myśla³, że się kiedyś urodzi, 
myśl jego można jednak zastosować 
nawet do tak wczesnej historii… spró-
bujmy jednak wytrwać w powadze. 
  Tu czuję się zmuszony uczynić dy-
gresję, aby zbadać referencje naszego 
jedynego świadka. A co ciekawe on 
sam wystawia sobie świadectwo nie-
najlepsze. Oto co ma do powiedzenia: 
„Oceniaj mnie czytelniku, jako zna-
komitego cz³owieka, a zobaczysz ma-
³ego cz³owieczka o zniekszta³conej 
szczęce oraz takimże lewym policz-
ku, ponieważ niegdyś wyrzuci³ mi się
tu wrzód, wci¹ż jeszcze ropiej¹cy. Z³a-
many w dzieciństwie nos śmiesznym
uczyni³ mój wygl¹d. I nie skarży³bym 
się na to wszystko, gdybym jaśnia³ ja-
kimiś wewnętrznymi zaletami. Otom
jest nędznik, popędliwy bardzo i nie-
skory do dobrego, zazdośnik, szydzą-
cy z drugich i sam na szyderstwo za-
s³uguj¹cy, nie przebaczaj¹cy nikomu, 
jakby to wynika³o z moich obowi¹z-
ków, żar³ok i k³amca, chciwiec i o-
szczerca, wreszcie – by te zas³użone 
zakończyć zarzuty – gorszy jestem, 
niż można to wyrazić lub zgo³a sobie 
wyobrazić.” /Ks IV, 93./
  Paradoksalnie wiedzę sw¹ musimy 
czerpać od kogoś takiego. Owszem, 
można podziwiać samokrytycyzm i 
dystans, z jakim biskup siebie przed-
stawia. Można to nawet uznać za wy-
raz skromności i pokory. Ale można 
też zapytać, czy aby jednak nie ma 
w tych s³owach szczerej prawdy? 
A wtedy jego świadectwo okazać się 
może stronnicze. Zw³aszcza, że jak wi-
dać to z licznych przyk³adów, okryty 
wrzodami biskup z regu³y bra³ stronę 
królów niemieckich, za Chrobrym zaś 
raczej nie przepada³. 
  W dodatku ów „zazdrośnik i oszczer-
ca” w sprawie polkiego księcia wyraź-
nie unika³ nadmiernej gadatliwości. 
„Za zbędne uważam – pisa³ o nim 
w ostatniej księdze – rozwodzić się 
nad tym cz³owiekiem, którego imie-
nia i czynów lepiej by nam by³o nie 
znać wcale.” Nie by³ więc Chrobry 
szczególnie ważnym ani przyjemnym 
tematem dla biskupa. Thietmar pisze
o księciu Polan z nieskrywan¹ niechę-
ci¹, czemu często daje wyraz w soczy-
stych określeniach jego charakteru. 
Znajdzie się tam więc „ten fa³szu pe³en 
cz³owiek”, „stary wszetecznik” i „lew 
rycz¹cy z wlok¹cym się za nim ogo-
nem”, co pośród tych epitetów wy-
pada bodaj najzabawniej. Kiedy zaś 
Thietmar t³umaczy imię Boles³awa ja-
ko oznaczaj¹ce „większ¹ s³awę”, nie 
omieszka dodać, że zwa³ się tak „nie 
dla swych zas³ug, lecz dlatego, że takie 
by³o z dawna przyjęte znaczenie tego 
s³owa”.
  Świadectwo „cz³owieczka o znie-
kszta³conej szczęce” wydaje się za-
tem w¹tpliwe. Coś nie coś można za 
to wyczytać z późniejszego zachowa-
nia samego Chrobrego. Oto w drodze 
powrotnej Chrobry puści³ z dymem 
miśnieński gród Strela (Strza³a), „u-
prowadzaj¹c w niewolę duż¹ liczbę 

miejscowej ludności”. To ważny epi-
zod. Spalenie miasta pokazuje miarę 
gniewu i frustracji Chrobrego. Musia³ 
czuć wściek³ość i wstyd. Strela by³a 
bowiem wianem Regelindy (mia³a 
więc przypaść Hermanowi). Jeśli Bo-
les³aw nie uzyska³ praw do Miśni, wy-
nika³o st¹d, że da³ córce coś, czego nie
mia³. W Merseburgu zrobiono z niego 
idiotę, podeptano honor, oszukano go
i wreszcie upokorzono, bo sam wy-
chodzi³ na oszusta. Na koniec próbo-
wano go jeszcze zabić! A w tej chwili 
bez w¹tpienia win¹ za zamach obci¹-
ża³ Henryka II. Nic dziwnego, że ma-
rzy³ o zemście. Na razie musia³o mu 
wystarczyć spalenie Strza³y.
  Ale Thietmar nadal zaprzecza, aby 
król Henryk macza³ palce w zama-
chu. Co robić? Możemy przeciw nie-
mu wytoczyć jeszcze i ten argument, 
że przecież już poprzednio Henryk 
w niemal identycznych okoliczno-
ściach pozby³ się Ekkeharda. Teraz 
móg³ próbować pozbyć się za jednym 
zamachem dwóch k³opotliwych sprzy-
mierzeńców: Henryka ze Szwenjn-
furtu i Boles³awa. Dlaczego k³opotli-
wych? Wprawdzie Henryk i Boles³aw 
poparli jego pretensje do tronu, po 
pierwsze jednak chcieli za dużo w za-
mian, po drugie świadczy³a przeciw 
nim cała ich historia. Henryk i jego 
ród zawsze wspierali Ottonów prze-
ciw ojcu króla, K³ótnikowi. Boles³aw 
z kolei by³ jednym z najwierniejszych 
sprzymierzeńców Ottona III, wcześ-
niej zaś jego ojciec Mieszko odst¹pi³ 
od sprawy K³ótnika, wchodz¹c w przy-
mierze z Ottonami (II i III). A Henryk 
Bawarski by³ pamiętliwy.
  Jakby nie oceniać przyczyn i pod³o-
ża tego zamachu, nie ulega kwestii, że 
przygoda merseburska mia³a kluczo-
we znaczenie dla dalszych losów rela-
cji polsko-niemieckich. Chrobry prze-
kona³ się „na w³asnej skórze”, że nie
może liczyć na nowego króla. Zara-
zem zadzierzgn¹³ przyjacielskie więzy
z Henrykiem ze Szwejnfurtu, z którym
zawsze potem nawzajem się wspie-
rali. Wiele wskazuje zreszt¹, że już 
wcześniej Bolesław utrzymywał dob-
re stosunki z Hernrykiem szwejnfur-
ckim. Przygoda merseburska tylko je 
pog³ębi³a i na d³ugo zwi¹zała węzłem
przyjaźni i trwa³ego sojuszu. Jak pi-
sze kronikarz, Chrobry „pożegnawszy 
Henryka i przyrzek³szy mu solennie 
pomoc na wypadek, gdyby jej kiedy-
kolwiek potrzebowa³, szybko pod¹ży³ 

do domu.” Okaza³ zatem wdzięczność 
za pomoc i obieca³ też odp³acić się za 
uratowanie życia. Zamierza³ dotrzy-
mać s³owa.
  Wkrótce potem Henryk wszcz¹³ 
bunty w Bawarii, staraj¹c się przemo-
cą osi¹gn¹ć to, co mu przyobiecano 
– w³adzę nad ca³¹ Bawari¹. Boles³aw 
s³a³ mu posi³ki. Równolegle sam sta-
ra³ się o odzyskanie Miœni. Kto wie, 
czy powodem szesnastoletniej wojny
z Niemcami nie by³o w³aśnie to – u-
pokorzona duma Chrobrego. Odebra-
nie mu praw do ukochanej Miśni…
   W taki to sposób „Polska” zosta³a 
„wci¹gnięta w orbitę” spraw europej-
skich. Pomimo konfliktów z Henry-
kiem II, a może w³aśnie wśród nich 
i poprzez nie, nasz m³ody kraj uczest-
niczy³ w życiu cesarstwa, niejednokrot-
nie „mieszaj¹c się w jego wewnętrzne
sprawy”. Bo przecież owe „wojny nie-
mieckie” mia³y charakter podobny, jak 
inne zmagania Henryka ze zbuntowa-
nymi ksi¹żętami niemieckimi czy w³o-
skimi. Henryk przyznawa³ Bolesławo-
wi prawa do Łużyc lub Miśni (często 
akceptuj¹c jedynie stan faktyczny), po-
tem je odbiera³, co wywoływało bunt
Chrobrego. W odpowiedzi cesarz wy-
sy³a³ ekspedycje karne, które mia³y 
lennika nauczyć moresu. W żadnym 
jednak razie wojny te nie mia³y cha-
rakteru konkwisty. Byt państwa Polan 
nie by³ przez to nigdy zagrożony. Nie 
wyobrażajmy więc sobie owych wo-
jen jako części „drang nacht Osten”. 
Nawet gdy podszed³ aż pod Poznań, 
Henryk niczego nam nie zabra³ (przy-
najmniej po tej stronie Odry) i nawet 
nie zamierza³. Sta³o się tak nie tylko 
z powodu skutecznego oporu dziel-
nego księcia. Po prostu sz³o mu tylko 
o Milsko, Łużyce i Miśnię (zdarzy³o 
się, że i o Czechy), po części zaś o ho-
norowe kwestie zależności lennej z ty-
tu³u ich posiadania (więc także o pie-
ni¹dze).
  Chrobry swawoli³ więc na pogra-
niczu Cesarstwa podobnie jak znany 
nam Henryk K³ótnik, król Arduin w 
Lombardii czy Henryk szwejnfurcki 
w Bawarii i wielu innych ksi¹ż¹t, gra-
fów i… biskupów (między nimi by³ 
także brat cesarza, Bruno, biskup 
Augsburga). Podobne wojny honoro-
we ksi¹żęta czescy toczyli wówczas 
z cesarstwem już od stu lat. Chrobry 
znakomicie wpisa³ się więc w panu-
j¹cy w cesarstwie obyczaj. Nowości¹ 
by³ on wy³¹cznie na naszym gruncie.


