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stwa jego potomkom. Historycy podejrzewajà, ˝e zamiast tego
rozpoczà∏ on starania o koron´ królewskà dla swego syna –
Henryka II Pobo˝nego (mi´dzy 1196 a 1204–1241). Kres
Êlàskim marzeniom o koronie po∏o˝y∏a Êmierç Henryka II, któ-
ry poleg∏ w 1241 r., walczàc z Mongo∏ami w bitwie pod Leg-
nicà (por. rozdz. 16). Wkrótce potem jego rozleg∏e paƒstwo
rozpad∏o si´ ponownie na niezale˝ne ksi´stwa.

Upadek paƒstwa Henryków Êlàskich otworzy∏ 50-letni okres
najwi´kszego rozbicia dzielnicowego. ˚aden z ówczesnych Pia-
stów nie mia∏ ju˝ ani wystarczajàcych si∏, ani autorytetu, by
ubiegaç si´ o pozycj´ dawnych princepsów. Stopniowo stawa∏o
si´ jasne, ˝e odbudowa paƒstwa polskiego wymaga nowych
metod i nowych idei (zob. rozdz. 24). Jak napisa∏ historyk Sta-
nis∏aw Zachorowski:

W chaosie i wirze mno˝àcych si´ dzielnic, ich odr´bnych zadaƒ
politycznych, ich walk wzajemnych i sporów o ziemie, grody, sche-
dy*, przygotowujà si´ w ukryciu te si∏y, z których po kilkudziesi´-
ciu latach b´dà mog∏y skorzystaç pràdy, zmierzajàce ju˝ jasno
i stanowczo do odbudowania jednoÊci paƒstwowej.

„Stan najci´˝szego poni˝enia”?

Okres rozbicia dzielnicowego oceniany jest cz´sto jako czarna
karta w historii Polski. Opinia ta si´ga jeszcze czasów Êrednio-
wiecza, o czym Êwiadczy dokument z 1318 r., podpisany przez
przedstawicieli polskiego spo∏eczeƒstwa:

Kiedy zabrak∏o króla Polski, powsta∏y zamiesz-
ki, niezgoda i groza wojen domowych pomi´dzy
mieszkaƒcami Królestwa. Powtarza∏y si´ cz´sto
napady Tatarów, Litwinów, Rusinów i innych
pogan, którzy ludnoÊç polskà, raz za razem
uprowadzajàc, obracali w n´dznych niewolni-
ków. W braku obroƒców odj´to nam wiele ziem
i grodów, które zagarn´li gwa∏tem ró˝ni cudzo-
ziemcy. Z tych to powodów Królestwo nasze,
zazwyczaj kwitnàce zamo˝noÊcià, upad∏o do
stanu najci´˝szego poni˝enia.

Wielu wspó∏czesnych historyków podtrzymy-
wa∏o t´ ocen´. PodkreÊlali oni, ˝e podzia∏ na
dzielnice os∏abia∏ paƒstwo, czyniàc je bezbron-
nym wobec sàsiadów. Przyczynia∏ si´ tak˝e do
anarchii wewn´trznej – wyniszczajàcych wojen,
nieustannych intryg politycznych, skrytobój-
czych zamachów. Równie krytycznie ocenia-
no ówczesnych ksià˝àt piastowskich, zarzuca-
jàc im krótkowzrocznoÊç, wàskie horyzonty,
awanturnictwo, a nawet brak patriotyzmu.
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Wojska tatarskie próbujàce po zwyci´skiej
bitwie zmusiç do kapitulacji obroƒców Leg-
nicy. Pierwszy z jeêdêców trzyma w∏ócz-
ni´ z zatkni´tà g∏owà Henryka Pobo˝nego.
Cz´Êç historyków kwestionuje przebieg
wydarzeƒ przekazany przez póêniejsze,
XV-wieczne êród∏a. Istnieje nawet teoria,
i˝ bitwa pod Legnicà by∏a w rzeczywistoÊci
przypadkowà, drobnà potyczkà, podczas
której ksià˝´ Êlàski dosta∏ si´ do niewoli
tatarskiej, gdzie zosta∏ stracony.

Polska w okresie najg∏´bszego rozbicia dzielnicowego (ok. 1250 r.).
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