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Ekspansja 
paƒstwa 
gnieênieƒ-
skiego

wypadek wojny. Poniewa˝ w∏adcy gnieênieƒ-
scy toczyli cz´ste walki w celu poszerzenia
i obrony granic, ich poddani pozostawali
w stanie niemal ciàg∏ej mobilizacji.

Gdy ok. 960 r. w∏adz´ po ojcu przejà∏ Mieszko,
granice paƒstwa gnieênieƒskiego obejmowa∏y
prawdopodobnie wi´kszoÊç terytoriów pomi´-
dzy Ma∏opolskà i Âlàskiem (pozostajàcymi pod
rzàdami czeskimi) na po∏udniu a Pomorzem
na pó∏nocy. To w∏aÊnie by∏o owo pot´˝ne „kró-
lestwo Pó∏nocy”, o którym dowiedzia∏ si´
Ibrahim ibn Jakub. W ciàgu nast´pnych 30 lat
terytorium podlegajàce Piastom ponaddwu-
krotnie zwi´kszy∏o swà powierzchni´. Przyj-
mujàc w 966 r. chrzest, Mieszko u∏atwi∏ sobie
kontakty z w∏adcami chrzeÊcijaƒskimi (zob.
rozdz. 22). Dzi´ki temu najpierw w sojuszu z Czechami i cesarstwem
odpar∏ ataki Wieletów, co umo˝liwi∏o mu rozszerzenie panowania na
Pomorze. Nast´pnie, wykorzystujàc konflikt mi´dzy niedawnymi so-
jusznikami, zwróci∏ si´ przeciwko Czechom, którym odebra∏ Ma∏opol-
sk´ i Âlàsk. W ten sposób pod rzàdami Mieszka znalaz∏ si´ obszar
zbli˝ony kszta∏tem do dzisiejszej Polski.

Podporzàdkowane ziemie nie zosta∏y od razu wcielone do paƒstwa
Piastów. W wystawionym przez Mieszka pod koniec ˝ycia dokumen-
cie , którym ksià˝´ poÊwiadcza∏ oddanie swych
posiad∏oÊci w opiek´ papiestwu, mowa jest o „paƒstwie gnieênieƒ-
skim” i jego „przyleg∏oÊciach”. By∏y to zapewne dzielnice uznajàce
zwierzchnictwo Gniezna, ale rzàdzone byç mo˝e nadal przez lokal-
nych, zale˝nych w∏adców. WÊród historyków popularny jest domys∏,
i˝ na tronie krakowskim Mieszko osadzi∏ swego najstarszego syna,
Boles∏awa I Chrobrego (967–1025), który po Êmierci ojca w 992 r.
przejà∏ te˝ w∏adz´ w Gnieênie. 

Od paƒstwa gnieênieƒskiego do Królestwa Polskiego

Przed Boles∏awem stan´∏o zadanie przekszta∏cenia ziem plemiennych
w paƒstwo. Wymaga∏o to przede wszystkim stworzenia wspólnego
systemu grodów, stanowiàcego podstaw´ ksià˝´cej administracji. Po-
dobnie jak w królestwach germaƒskich (por. rozdz. 11) zarzàd paƒ-
stwa skupia∏ si´ w r´kach w∏adcy i jego dworu. Aby zachowaç kon-
trol´ nad rozleg∏ymi terytoriami, ksià˝´ podró˝owa∏ stale po kraju,
wizytujàc centralne grody poszczególnych dzielnic. Za rzàdów Bole-
s∏awa zosta∏y one rozbudowane i obsadzone urz´dnikami chroniony-
mi przez za∏ogi wojów. Namiestnicy grodowi zajmowali si´ poborem
danin od ludnoÊci, organizowaniem prac na rzecz paƒstwa, mobiliza-
cjà pospolitego ruszenia oraz sàdownictwem w pomniejszych spra-
wach (wa˝niejsze rozstrzyga∏ sam ksià˝´).

Organiza-
cja paƒ-
stwa 
pierw-
szych
Piastów

Ekspansja paƒstwa gnieênieƒskiego
za rzàdów Mieszka I.

Boles∏aw Chrobry wg Jana Matejki
(XIX w.). Ten najbardziej rozpo-
wszechniony wizerunek pierwsze-
go króla Polski zrodzi∏ si´ w wy-
obraêni malarza. Z zachowanych
êróde∏ wspó∏czesnych Boles∏awowi
wiemy jedynie, i˝ w∏adca by∏ oty∏y.
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