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Podzia∏y 
w∏adzy 
w dy-
nastii 
Piastów

Struktura 
terytorial-
na paƒ-
stwa

Dlaczego Polska si´ rozpad∏a?

W rzeczywistoÊci data 1138 nie stanowi∏a
prze∏omu w dziejach Polski. Praktyka przy-
dzielania dzielnic spadkobiercom i krewnym,
wynikajàca z patrymonialnego charakteru
paƒstwa (por. rozdz. 11), znana by∏a ju˝ od
czasów Mieszka I. Wynika∏a ona z prawa m´-
skich potomków do dziedziczenia spadku po
ojcu, a zarazem s∏u˝y∏a bezpieczeƒstwu kraju.
Cz∏onkowie dynastii pozbawieni wp∏ywu na
rzàdy stawali cz´sto na czele opozycji lub szu-
kali poparcia u sàsiednich w∏adców. Aby za-
spokoiç ambicje doros∏ych synów i braci, czy-
niono ich namiestnikami lub ksià˝´tami
dzielnicowymi, podleg∏ymi ksi´ciu zwierzch-
niemu. Jedynie najsilniejsi w∏adcy piastowscy
decydowali si´ wygnaç z kraju krewnych
i przejàç niepodzielnà w∏adz´ nad paƒstwem.
Próby utrwalenia tej formy rzàdów przez
wprowadzenie królestwa, podj´te przez Bole-
s∏awa Chrobrego (1025) i Boles∏awa Âmia∏ego (1076), koƒczy∏y si´ po
nied∏ugim czasie buntem. Bliski utraty w∏adzy by∏ tak˝e Krzywousty,
który po pokonaniu i oÊlepieniu swego brata Zbigniewa musia∏ pod
presjà KoÊcio∏a odbyç publicznà pokut´.

Oprócz stosunków wewnàtrz dynastii do podzia∏u dzielnicowego
przyczyni∏a si´ te˝ sama budowa paƒstwa Piastów. Jak ju˝ wiecie,
powsta∏o ono w wyniku podboju kilku krain geograficznych, z któ-
rych sk∏ada si´ dzisiejsza Polska. Po opanowaniu centralnych grodów
poszczególnych ziem ksià˝´ta piastowscy osadzali w nich w∏asnych
urz´dników lub lojalnych w∏adców (por. rozdz. 21). W ten sposób
kolejne regiony – Kujawy, Mazowsze, Pomorze, Ma∏opolska, Âlàsk –
stawa∏y si´ dzielnicami paƒstwa (zwanymi w ∏aciƒskich êród∏ach
prowincjami). Ziem tych nie ∏àczy∏y jednak jeszcze trwa∏e wi´zy,
a ksià˝´ta piastowscy mieli ograniczone mo˝liwoÊci kontroli rozleg-
∏ych terytoriów, pokrytych bagnami i puszczami. Polska pierwszych
Piastów pozosta∏a wi´c (podobnie jak inne paƒstwa ówczesnej Euro-
py) zbiorem doÊç luêno powiàzanych obszarów.

Mieszkaƒców poszczególnych dzielnic ró˝ni∏y nie tylko tradycje
i obyczaje (a czasem równie˝ dialekty), ale tak˝e interesy gospodarcze
i polityczne. Pomorzanie dbali przede wszystkim o swoje zyski z hand-
lu ba∏tyckiego. Na Âlàsku przetrwa∏y wp∏ywy Czech, których w∏adcy
nie zapomnieli o swojej dawnej prowincji. LudnoÊç Wielkopolski
interesowa∏a sytuacja na sàsiednich ziemiach pomorskich i zaodrzaƒ-
skich, a Ma∏opolanie woleli anga˝owaç si´ w sprawy ruskie. Proble-
mem Mazowszan by∏o ucià˝liwe sàsiedztwo plemion pruskich.
Mieszkaƒcy wszystkich prowincji niech´tnie poÊwi´cali lokalne inte-

Podzia∏ paƒstwa Piastów po Êmier-
ci Boles∏awa Krzywoustego (jedna
z hipotetycznych rekonstrukcji).

Wojowie Boles∏awa Krzywoustego.
Wspólna s∏u˝ba u boku w∏adcy ∏à-
czy∏a przedstawicieli ró˝nych ple-
mion. Dru˝yna ksià˝´ca by∏a wi´c
miejscem tworzenia si´ nowego,
ponadplemiennego poczucia to˝sa-
moÊci. Otoczenie w∏adcy stanowi-
∏o jednak elit´, bez znaczàcego
wp∏ywu na wi´kszoÊç piastowskich
poddanych.
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