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Boles aw Szczodry i jego syn Mieszko po

mierci biskupa Stanis awa

Jednym z najbardziej kontrowersyjnych, a jednocze nie najbardziej tajemniczych wydarze w
dziejach Polski jest, si gaj ca II po . XI w. sprawa mierci krakowskiego biskupa Stanis awa. Po
raz pierwszy wzmiankowana w kronice Galla Anonima1, od czasów Wincentego Kad ubka2 sta a
si podstaw kultu owego biskupa, a zarazem z ej s awy króla Boles awa Szczodrego. Skazuj c
Stanis awa na mier, w nast pnych wiekach Boles aw, nie tylko sta si w powszechnej opinii jego
bezpo rednim zabójc , ale te- cz owiekiem szalonym, a nawet nurzaj cym si w tak plugawych
grzechach jak sodomia czy zoofilia. I chyba tylko jego hojne fundacje ko cielne (m.in. klasztory
benedyktynów w Ty cu i Mogilnie), pierwsze w Polsce tak du-e nadzia y ziemi dla Ko cio a oraz
odbudowa archidiecezji gnie3nie skiej i utworzenie biskupstwa w P ocku, uratowa y go przed mianem samego diab a. Stanis aw natomiast, okryty chwa

m cze stwa i przypisywanymi mu cudami

(niekiedy wr cz tr caj cymi herezj , jak np. wskrzeszenie rycerza Piotra) doczeka si kanonizacji
(8 maja 1254 r.) oraz wywy-szenia do godno ci Patrona Polski.
Ten tragiczny dla obu tych postaci konflikt, by przez ostatnie dwa stulecia obiektem bada
wielu pokole historyków, cho, szczególnie prze omowe i najbardziej burzliwe okaza y si te z
ko ca XIX i pocz tku XX wieku.3 I cho, dzi posta, biskupa Stanis awa nie wydaje si ju- tak

1

Tzw. Gall Anonim, Kronika polska, przek . Roman Grodeckiego, Zak ad Narodowy im. Ossoli skich, Warszawa 1996
Mistrza Wincentego Kronika Poska, t umaczy K. Abgarowicz i B. Kürbis, Warszawa 1974.
3
Tadeusz Czacki, [w:] Historia Narodu Polskiego, wyd. 2 z 1803; Joachim Lelewel, Boles awa Szczodrego, czyli
mia ego upadek, [w:] Polska wieków !rednich, T. II, Pozna 1847; Antoni Ma ecki, Rewizja dziejów polskich w pierwszych dwóch wiekach politycznego istnienia, 1875; Oswald Balzer, Genealogii Piastów, Kraków 1895; Franciszek
Stefczyk, Upadek Boles awa mia ego, 1885; Maksymilian Gumplewicz, 1898; Stanis aw Zakrzewski, Ossyak i Wilten. Przyczynek do poznania zwi)zków dynastycznych Boles awa mia ego, Rozprawy AU Hist.-Fil., T. 46, Kraków
1903; Stanis aw Zakrzewski, Boles aw Szczodry. Próba portretu, [w:] Ksi,ga pami)tkowa ku uczczeniu 250-tej rocznicy za o0enia Uniwersytetu Lwowskiego przez króla Jana Kazimierza r. 1661, t. 2, Lwów 1912; Tadeusz Wojciechowski, Szkice historyczne XI wieku, Kraków 1914; Mieczys aw G,barowicz, Polska, W,gry czy Sycylia odbiorc) listu
Paschalisa II, „Kwartalnik Historyczny”, R. 51, 1937; Zofia Koz owska-Budkowa, Repetytorium polskich dokumentów
doby piastowskiej, zesz. 1, Kraków 1937; Józef Umi ski, W sprawie zatargu !w. Stanis awa z Boles awem Szczodrym,
„Przegl)d Historyczny”, t.37, 1948; Tadeusz Grudzi ski, Boles aw Szczodry. Zarys dziejów panowania, cz. I , Toru
1953; Karolina Lanckoro/ska, W sprawie sporu mi,dzy Boles awem mia ym a w. Stanis awem, „Teki Historyczne”,
t. 9, Londyn 1958; Tadeusz Grudzi/ski, Nowa hipoteza o konflikcie Boles awa mia ego z biskupem Stanis awem,
„Kwartalnik Historyczny”, R. LXVI, 1959, nr 4; Witold Sawicki, Przyczyny upadku Boleslawa mia ego w !wietle
nowszych bada9, „Zeszyty Naukowe KUL”, R. V, Lublin 1962, nr 4; Marian Plezia, Problem !w. Stanis awa biskupa,
„Homo Dei”, R. 19, zesz. 4-5, 1966; Roman Grodecki, Sprawa !w. Stanis awa, [w:] Polska Piastowska, Warszawa
1969; Witold Sawicki, „Plemi, Kad ubka” i „Szczep Anonima” (Na marginesie zatajonego >ród a), „Zeszyty Naukowe
KUL”, R. 13, Lublin 1970, nr 1; Andrzej Garlicki red., Poczet królów i ksi)0)t polskich, Warszawa 1978; Aleksander
Gieysztor, Boles aw II Szczodry, [w:] Poczet królów i ksi)0)t polskich, Warszawa 1978; Henryk 2owmia/ski, Król
Boles aw II i biskup krakowski Stanis aw. Dwie tendencje ustrojowe: jedynow adcza i patrymonialna, „Studia Historyczne”, 22, 1979; Z. Adamek, Nw. Stanis aw ze Szczepanowa i Boles aw Nmia y w literaturze polskiej. Historia motywu, „Tarnowskie Studia Teologiczne”, Tarnów-Kraków 1979; „Znak” (zbiór studiów wydanych na 900-lecie mierci
w Stanis awa, maj 1979, R. 31, nr 298-299; Marian Plezia, Dooko a sprawy w. Stanis awa. Studia 3ród oznawcze, s.
251-412; Mieczys aw Rokosz, Boles aw Nmia y, [w:] Oyciorysy historyczne, literackie i legendarne, red. Zofii Stefanowskiej i Janusza Tazbira, Warszawa 1980; J. Banaszkiewicz, Czarna i bia a legenda Boles awa Nmia ego, Kwart.
Hist. 88 (1981), s. 353-383; Zofia Koz owska-Budkowa, W dziewi,Csetlecie !mierci Boles awa Szczodrego. Zapiski z
nekrologów i grób królewski, [w:] Studia Dród oznawcze, 28(1983); Gerard Labuda, Nw. Stanis aw biskup krakowski,
patron Polski. Nladem zabójstwa – m cze stwa – kanonizacji, Instytut Historii UAM, Pozna 2000; Kazimierza Jasi skiego, Rodowód pierwszych Piastów, Wydawnictwo VOLUMEN, Warszawa-Wroc aw 1983 oraz prace: Zygmunta
Su owskiego, Jerzego Dowiata, Tadeusza Wasilewskiego, Jerzego Zatheya, Wiktora Czermaka, Stanis awa K trzy skiego, Anatola Lewickiego, Antoniego Prochaski, Stanis awa Smolki…
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kryszta owa, a wina króla Boles awa II tak oczywista (obecnie dominuje pogl d, i- biskup dopu ci
si jakiej bli-ej nie okre lonej zdrady lub buntu wobec króla, za co zosta wyrokiem ksi - cym
ci ty), to jednak nadal wokó tego wydarzenia jest zdecydowanie wi cej niewiadomych i spekulacji ni- bezsprzecznych faktów.
Jednym z historyków, zabieraj cych g os w tej sprawie, by Tadeusz Grudzi/ski, który w
1986 r., w warszawskim Wydawnictwie Interpress opublikowa rozpraw pt.: „Boles aw mia ySzczodry i biskup Stanis aw. Dzieje konfliktu.” Bazuj c na tekstach 3ród owych, jak i na wczeniejszych opracowaniach innych badaczy, nakre laj c te- sytuacj ówczesnego Ko cio a i pa stwa
polskiego oraz próbuj c dokona, charakterystyki sylwetek bp. Stanis awa i króla Boles awa II,
przedstawi on, jak si wydaje wysoce prawdopodobny obraz tamtych wydarze . Prócz przyczyn i
przebiegu konfliktu, uwaga tego badacza skupi a si równie- na pó3niejszym procesie u wi cania
biskupa, a tym samym tworzenia czarnej legendy króla. Ca o , swoich rozwa-a zamkn

informa-

cjami dotycz cymi dotychczasowego (jemu ówcze nie) przebiegu bada omawianego konfliktu w
polskiej historiografii (tak-e wyd3wi ków jakie one wywo a y w rodowisku historyków i ca ej
reszty spo ecze stwa polskiego) oraz wspomnieniem przyk adów wykorzystania tego konfliktu,
jako motywu w sztuce (malarstwie, teatrze, filmie i innych).
Tak, jak tragedia biskupa Stanis awa sko czy a si wraz z jego mierci , tak traumatyczne losy
króla Boles awa w zasadzie dopiero wtedy si zacz y. I w a nie tego okresu jego -ycia oraz równie
nieszcz liwym losom jego syna Mieszka, zostanie po wi cone niniejsze opracowanie, które powsta o w oparciu o: wspomnian publikacj T. Grudzi skiego4, tekst 3ród owy „Kronika polska”
tzw. Galla Anonima i esej Tadeusza Rojka „Grób nad jeziorem” zamieszczony w drugim rozdziale ksi -ki „XIII tajemnic historii” (Instytut Wydawniczy „Nasza Ksi garnia”, Warszawa 1987).
„…Jak za! dosz o do wyp,dzenia króla Boles awa z Polski, d ugo by oby o tym mówiC;
tyle wszak0e mo0na powiedzieC, 0e sam b,d)c pomaza9cem, nie powinien by pomaza9cu za 0aden grzech karaC ciele!nie. Wiele mu to bowiem zaszkodzi o, gdy przeciw grzechowi grzech zastosowa i za zdrad, wyda biskupa na obci,cie cz onków. My za! ani
nie usprawiedliwiamy biskupa zdrajcy, ani nie zalecamy króla, który tak szpetnie dochodzi swych praw…”
Anonim tzw. Gall, „Kronika polska”, Ksi ga I, Rozdz. 27.

Trudna sytuacja wewn trzna Polski w latach 1077-1079 (potwierdza to m.in. zanik w tych latach wszelkiej, tak widocznej wcze niej aktywno ci naszego kraju na arenie mi dzynarodowej),
pog bi a si jeszcze bardziej, wraz ze straceniem biskupa krakowskiego Stanis aw, w dniu 11
kwietnia 1079 r.5 Niestety ani Gall, ani Kad ubek, ani te- inne 3ród o nie mówi nam nic o tym co
si dzia o od egzekucji do ucieczki króla na W gry. Mo-na tu jedynie spekulowa, opieraj c si
jednak na ogólnie znanych realiach politycznych naszego kraju w okresie wczesnopiastowskim.
4
5

Z ksi -ki tej pochodz te- zamieszczone tu artystyczne wizerunki króla Boles awa Szczodrego.
Wg m.in. Rocznika kapitu y krakowskiej i Kalendarza krakowskiego.

3

Boles aw Szczodry i jego syn Mieszko po

mierci biskupa Stanis awa

Tak wi c chyba zbyt emocjonalny i nieprzemy lany, wyrok mierci na okre lonym przez Gala
mianem „traditor” biskupie (ca kiem mo-liwe, i- wykonany publicznie na dziedzi cu wawelskiego
zamku), zamiast zdusi, mo-now adcz opozycj królewsk , cho, zapewne przerazi j , dola jednak
jeszcze bardziej oliwy do ognia. By, mo-e razem z biskupi potoczy y si te- i inne g owy. Prawdopodobne dosz o do zwo ania zjazdu ma opolskich mo-nych, na którym uznano, i- Boles aw wydaj c Stanis awa na mier, raz jeszcze pokaza , -e jest w adc okrutnym i niesprawiedliwym, -e nie tylko uderza w rody,
ale te- i w sam Ko ció . Zapewne wielu z tych, którzy
dotychczas biernie przygl da o si rozwojowi wydarze
stwierdzi o, i- faktycznie Boles aw nie jest godny sprawowania w adzy i przy czy o si do spiskowców. Postanowiono zbrojnie wyst pi, przeciw Szczodremu i
zmusi, go do ust pienia z tronu. Ju- w maju lub czerwcu 1079 r. oddzia y mo-now adcze mog y ruszy, na
Kraków. Prawdopodobnie opuszczony przez wi kszo ,
król znalaz si w izolacji i nie by zdolny zebra, si , aby
stawi, skuteczny opór, i st umi, otwarty bunt. By, mo-e

Rys. 2. „M cze stwo w. Stanis awa”
(o tarz w ko ciele w Kobylinie z ok. 1518 r.)

dzia a tak-e moment zaskoczenia. Widz c sw kl sk Boles aw II zebra swych najwierniejszych
towarzyszy, -on oraz 10 letniego syna Mieszka i uszed na W gry (lub te- zosta przez buntowników uj ty i z wiernymi sobie lud3mi tam wygnany).6
„…Skoro W adys aw us ysza , 0e Boles aw przybywa, z jednej strony cieszy si, z przybycia przyjaciela, z drugiej jednak ma powód do gniewu; cieszy si, wprawdzie z przyj,cia brata i przyjaciela, lecz boleje nad tym, 0e brat W adys aw sta si, wrogiem…”
Anonim tzw. Gall, „Kronika polska”, Ksi ga I, Rozdz. 28.

Czy w tych niejasnych s owach Gall chcia przekaza,, i- w obaleniu Boles awa Szczodrego
uczestniczy jego m odszy brat W adys aw Herman?7 Cho, interpretacja ta jest przez wielu powojennych historyków8 odrzucana, ze wzgl du na rzekome b dy w dawnych t umaczeniu kroniki Galla, niemniej wobec ostatniego wydania kroniki, sprawa b dnego t umaczenia nie jest do ko ca tak
pewna.9 Tym samym definitywnie nie przekre la bym jej jeszcze. Sytuacje, kiedy niezadowoleni z
podzia ów spadkowych bracia ksi - cy organizowali spiski przeciw temu, który by wyznaczony
6

Przypuszczalne wydarzenia od mierci biskupa do wygnania króla, wg T. Grudzi skiego.
Wg teorii T. Wojciechowskiego.
8
T. Grudzi ski raczej odrzuca tak interpretacj , zdecydowanie odrzuca to G. Labuda.
9
Cho, wykorzystane tu cytaty opieraj si na t umaczeniu R. Grodeckiego z 1923 r., niemniej w wydaniu tego t umaczenia z 1996 r. zaznaczono wyra3nie, i- wprowadzono do niego poprawki wynik e z post pu, jaki dokona si w mi dzyczasie, w aci skiej leksykografii redniowiecznej.
7
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przez ojca na nast pc tronu, tak-e bunty mo-nych, przy których wci gali oni do spisków rodze stwo lub nawet dzieci panuj cego, w redniowiecznej Polsce by y jak wiemy bardzo cz ste. Tak
wi c Herman, cho, raczej tak-e buntownik, móg odegra, jednak rol drugoplanow , a jego udzia
móg stanowi, swoisty papierek lakmusowy spiskowców. Gall wypowiada si o W adys awie Hermanie, jako o cz owieku ma o ambitnym, schorowanym, stale pod wp ywami niejakiego Sieciecha
(prawdopodobnie z rodu Star-ów-Toporczyków), którego uczyni ju- po opisywanym tu okresie,
palatynem. Cho, nic nie s yszymy o Sieciechu za czasów panowania Boles awa II, ani te- w pocz tkowym okresie po roku 1079, niemniej nie wyklucza to przecie- jego aktywno ci politycznej w
prze omowym dla opisywanych tu spraw okresie. Przedstawiaj c czasy rz dów Hermana Gall, cho,
przyznaje, -e Sieciech jest cz owiekiem m drym, ma jednak co do niego bardzo z e zdanie, pisze o
jego chciwo ci, okrucie stwie, intryganctwie. Niestety nie znamy przyczyn w zwi zku z którymi
pozyska on bardzo du-y wp yw na Hermana, by, mo-e w a nie by to jego kluczowy udzia w zegnaniu Boles awa. A je li Sieciech wiedzia co wi cej o do , dziwnie opisanym przez Galla pocz ciu Boles awa Krzywoustego…?10 Tak czy inaczej Sieciech podporz dkowawszy sobie Hermana sta si faktycznym w adc kraju, w cznie z mo-liwo ciami dzia ania w polityce zagranicznej
Polski. By, mo-e pewn poszlak , i- Sieciech by jednym z przywódców buntu przeciw Boles awowi II, jest zachowanie króla w gierskiego W adys awa. Wezwany przez Hermana i Sieciecha w
1093 r. na pomoc, w t umieniu buntu we Wroc awiu, zmienia raptownie front, i o ma o co nie pojmuje Sieciecha z ch ci (jak pisze Gall) wywiezienia go na W gry. Po co, czy mo-e w celu wymierzenia mu kary, w imieniu nie-yj cego ju- wtedy Boles awa II? S abym punktem takiego wniosku
jest niestety czas, jest chyba jednak w tpliwym by po ponad 11 latach od mierci Boles awa, W adys aw kierowa si jeszcze lojalno ci wobec nie-yj cego przyjaciela. A mo-e jego czyn wynika z
zamieszania Sieciecha w mniej odleg

czasowo mier, Mieszka Boles awowica?11 Zachowanie

Sieciecha niejednokrotnie mog oby sugerowa, (gdy -yli ju- synowie Hermana: Zbigniew i Boles aw), i- chcia wygubi, Piastów. By, mo-e wi c niektórzy ze spiskowców w ogóle kwestionowali
„przyrodzone” prawa dynastii piastowskiej do sprawowania w adzy ksi - cej w Polsce.12
Wracaj c do W adys awa Hermana niektórzy uwa-aj , i- fakt nadania przez niego swemu synowi imienia wygnanego brata jest dowodem na to, i- nie bra on udzia u w spisku.13 My l jednak,
i- argument ten jest b dny gdy- w nieodleg ej Hermanowi historii Polski mo-na znale3, podobne
przypadki, kiedy to nadawane s imiona, nazwijmy to wrogich sobie braci.14 Nadanie tego imienia
mog o by, równie dobrze objawem chwilowego -alu Hermana nad swym udzia em w spisku, a za10

S to tylko moje, mo-e zbyt daleko id ce insynuacje, które absolutnie nie roszcz do miana faktów historycznych, a
jedynie przedstawiaj alternatywn (cho, na dzi dzie nie potwierdzon 3ród owo, co nie znaczy, i- czas tego nie zweryfikuje) hipotez .
11
Patrz wy-ej.
12
Wg teorii T. Grudzi skiego.
13
Wg teorii G. Labudy.
14
Czy- np. Mieszko Stary nie nada swemu najm odszemu synowi imienia wygnanego brata W adys awa ?
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pewne jeszcze pr dzej ch ci przypodobania si tym, którzy by, mo-e coraz g o niej pozytywnie
wypowiadali si o czasach rz dów Boles awa II lub te- nawi zaniem do wielkiego przodka Boles awa Chrobrego. Istnieje te- inny pogl d, który po rednio ma wiadczy, o braku udzia u Hermana
w spisku. Mianowicie, po zg adzeniu Stanis awa, obsada najwi kszego i najbogatszego biskupstwa
krakowskiego wakowa a a- do 1082 r., kiedy to zaj

je bp. Lambert (III). Poniewa- ówczesnych

biskupów wybiera panuj cy ksi - sugerowano, i- Herman wtedy w a nie obj

swoje rz dy.15

Skoro Boles aw zmar w 1081 lub 1082 r., czy W adys aw Herman powstrzymywa si z obj ciem
w adzy, ze wzgl du na swego brata? My l , i- to równie- nie jest przekonywuj cym argumentem,
gdy- W adys aw Herman przebywaj c na stale w P ocku, móg po prostu nie przywi zywa, zbytniej wagi do zlikwidowania wakatu. Tak d ugi wakat móg te- by, wynikiem sporów w onie samego polskiego Ko cio a, zmieniaj cego po przewrocie 1079 r. swoj orientacj (o czym b dzie mowa). A mo-e dopóki -y Szczodry, po prostu bano si zajmowa, to stanowisko.
Jak dot d w -adnych 3ród ach (zarówno polskich, jak i obcych) nie znaleziono informacji, jakoby w przewrocie bezpo rednio pomagali Czesi lub Niemcy.16 Oczywi cie nie wyklucza to mo-liwo ci, i- opozycja mog a by, - szczególnie przez cesarza Henryka IV - sterowana, co zdaje si
potwierdza, pó3niejsza zmiana frontu Hermana w polskiej polityce mi dzynarodowej.
Tak wi c ostatecznie biskup Stanis aw, którego cia o pogrzebano w ko ciele Nw. Micha a na
Ska ce, a który bynajmniej nie traktowany jest jeszcze jako m czennik (a na pewno nie przez rodowisko krakowskiego dworu z czasów Krzywoustego),17 jest jdynym znanym z imienia pewnym
uczestnikiem spisku wymierzonego przeciwko Boles awowi II. Chyba ju- niestety na zawsze wszyscy pozostali czo owi cz onkowie sprzysi -enia i czynnego zbrojnego buntu pozostan nieznani
zreszt , tak jak i szczegó y tego przewrotu.
„…Ja go za lat pachol,cych wychowa em w Polsce, ja go osadzi em na tronie w,gierskim. Nie godzi si, wi,c, bym mu ja, jako równemu, cze!C okazywa , lecz siedz)c na
koniu oddam mu poca unek jak jednemu z ksi)0)t…”
Anonim tzw. Gall, „Kronika polska”, Ksi ga I, Rozdz. 28.

Boles aw, przybywaj c na W gry z ca pewno ci liczy na wsparcie militarne dla odzyskania przez siebie tronu. Przez wiele lat bowiem go ci na swym dworze m odego jeszcze wtedy króla
W adys awa, a pó3niej pomóg mu obj , tron na W grzech, zbrojnie popar w walce z bratem Salomonem i Czechami. Jednak ju- zaraz przy pierwszym spotkaniu z królem W adys awem da kolejny raz wyraz swojej zbytniej pysze i pró-no ci, obra-aj c go swym powitaniem. Czy jednak nie
zadzia a a tu te- jego ukrywana rozpacz, straci przecie- politycznie wszystko on, który rozdawa
nie tak dawno karty, na politycznym stole rodkowo-wschodniej Europy. Czyn ten by wi c roz15

Wg teorii Z. Su owskiego.
Wg teorii T. Wojciechowskiego.
17
Wg teorii J. Dowiata.
16
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paczliw prób zachowania osobistej godno ci w oczach w asnych jak i tych, którzy poszli z nim na
tu aczk . W adys aw, który sam przez wiele lat znajdowa si w podobnej sytuacji wygna ca, pono,
wybaczy ten nietakt swemu by emu protektorowi, wi zy starej przyja3ni okaza y si silniejsze.
„…W,grzy wszak0e owo zaj!cie g ,boko sobie i na trwa e w sercu zapisali. Wielk)
!ci)gn) na siebie Boles aw nienawi!C u W,grów i jak mówi), przyspieszy tym swoj)
!mierC...”
Anonim tzw. Gall, „Kronika polska”, Ksi ga I, Rozdz. 28.

Zamordowany zosta prawdopodobnie z 2 na 3 kwietnia18 1082 roku.19 Mia ok. 40 lat.

Szybko te- da y o sobie zna, czeskie pretensje do ziemi krakowskiej i l ska, a ostatecznie
mia o to wyraz w koronowaniu si Wratys awa II czeskiego w 1085 r., za zgod Henryka IV na
króla Czech i Polski. Niechybn agresj na nasz kraj powstrzyma o ma -e stwo Hermana z ksi -niczk czesk Judyt i prawdopodobnie powrót do p acenia czynszu ze Nl ska. Zapewne te- przeszkodzi wp yw dworu w gierskiego, który czuwa nad polskimi sprawami, szachuj c posuni cia Czechów. Na w gierskim dworze pozosta bowiem syn
Boles awa II, Mieszko. Porozumienie z Czechami i zerwanie kontaktu z W grami by o g bokim prze omem w dotychczasowych
kierunkach politycznych Polski, gdy- przyczyni o si to, do nawi zania bezpo rednich kontaktów mi dzy Hermanem, a Henrykiem IV. Cesarz widz c, i- wydarzeniach w Polsce to dla niego

Rys. 3. Denar ksi$% cy Boles awa
Szczodrego (awers).

prawdziwe dobrodziejstwo losu (zlikwidowanie na wschodniej
granicy gro3nego przeciwnika jakim by bez w tpienia Boles aw), podj

zapewne rozmowy z

Hermanem i za jego rezygnacj z korony królewskiej, i uznanie si cesarskim wasalem, zrezygnowa z interwencji. Cho, nie ma 3róde które w pe ni potwierdza yby
taki uk ad, jego dowodem jest jednak II ma -e stwo Hermana, ma -e stwo z siostr Henryka IV - Judyt salick , pierwsza -ona Hermana - Judyta czeska zmar a bowiem w 1085 r. Je li przyj ,, itajemniczy list Paschalisa II dotyczy Polski20 oraz uzna, tradycje
dotycz c arcybiskupa gnie3nie skiego Bogumi a (który za opowiedzenie si w sporze króla z biskupem, po stronie króla, do ko ca wierny Boles awowi, poszed równie- na wygnanie i -ywot swój
Rys. 4. Denar królewski Boles awa
Szczodrego (awers).
18

Wg Z. Koz owsiej-Budkowej na podst. Kalendarza krakowskiego i nekrologów: ratyzbo skiego i ostrowskiego.
Wg S. Smolki, S. K trzy skiego i Z. Koz owskiej-Budkowej na podst. Rocznika dawnego; wg M. Plezi w 1081, a
nawet 1080 r.; K. Jasi ski jest za 1082 r., cho, ostatecznie nie wyklucza 1081 r.
20
Wg M. G barowicza i R. Grodeckiego; przeciwni s : Z. Koz owska-Budkowa i M. Plezia.
19
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dokona w pustelni),21 mieliby my wyra3ny dowód na to, i- wydarzenia 1079 r. podzieli y, a zarazem os abi y hierarchi polskiego Ko cio a. Zbli-enie do cesarstwa zapewne doprowadzi o te- do
zerwania kontaktów Polski z papie-em Grzegorzem VII, którego po o-enie w walce z cesarzem
stale si pogarsza o. Zerwanie z kuri potwierdzaj te- po rednio liczne zachowane 3ród a dotycz ce kontaktów mi dzy dworem polskim i Ko cio em, a niemieckimi o rodkami ko cielnymi. Jest
prawdopodobne, i- zrezygnowano te- z niezale-no ci archidiecezji gnie3nie skiej. Generalnie wi c
zasz o ca kowite odwrócenie systemu polskich zwi zków i przymierzy politycznych w stosunku do
tych, na których opiera a si wielka mi dzynarodowa polityka Boles awa II. Królestwo Polskie,
b d c podporz dkowane Cesarstwu, a tak-e p ac ce trybut Czechom, z pierwszej pot gi w rodkowo-wschodniej Europie (w ci gu kilku lat) sta o si w jednym ze s abszych ksi stw, nie uczestnicz cych aktywnie w polityce mi dzynarodowej. Od tej zale-no ci uwolni a si Polska z trudem i
jednak nie do ko ca (brak korony), dopiero pod rz dami Boles awa Krzywoustego. Natomiast koron odzyska a dopiero w osobie Przemys a II ponad dwa wieki pó3niej.

W 1086 r.,22 w do , niejasnych okoliczno ciach przybywa do Polski, maj cy wtedy 17 lat, jedyny syn Boles awa II, a zarazem prawowity dziedzic tronu – Mieszko. Razem z nim, z w gierskiego dworu króla W adys awa, gdzie przebywali od wygnania ojca, przybywa te- do Polski jego
matka. Wg Galla inicjatorem sprowadzenia Mieszka jest Herman, wydaje si to jednak z gruntu
nielogiczne. Po pierwsze, je li Herman bra udzia w zegnaniu Boles awa II, lub nawet by tego
biernym obserwatorem, musia oby doj , do i cie melodramatycznego pojednania? Po drugie w
1086 r. Herman mia ju- syna Zbigniewa (ur. mi dzy 1070 a 1073 r.) oraz urodzonego w a nie w
tym roku drugiego syna Boles awa, zwanego pó3niej Krzywoustym (lub lada dzie si go spodziewa ). Sprowadzanie do kraju prawowitego nast pcy polskiego tronu, jakim niew tpliwie by Mieszko Boles awowic, by oby ca kowicie nielogicznym post powaniem, gdy- zagra-a oby to w adzy
Hermana, a ju- na pewno obj ciu tronu przez jego dzieci. Sam Mieszko natomiast ju- cho,by z
obawy o w asne -ycie nie móg by tak beztrosko skorzysta, z zaproszenia Hermana. Czy Mieszko
zaakceptowa w adz stryja i pozycj takich mo-nych jak Sieciech, tego nie wiemy. Tak jak obj cie
w adzy przez Zbigniewa mog o by, dyskusyjne, tak narodziny Boles awa Krzywoustego praktycznie zniweczy y perspektywy obj cia przez Mieszka tronu po zgonie Hermana. Cho, 3ród a nie
wskazuj by wysuwa on roszczenia do stolca ksi - cego, wydaje si jednak, i- maj c tak osobowo ,, jak przypisuje mu Gall, zapewne Mieszkowi nie obca by a ch , odziedziczenia ojcowizny.
Podobnie- o-enienie Mieszka w 1088 r. z bezimienn dla Galla (prawdopodobnie Katarzyn , córk
ksi cia kijowskiego Wsiewo oda) rusk) dziewczyn), zapewne by o inicjatyw nie Hermana, a samego Mieszka lub jego protektora, w gierskiego króla W adys awa. Najprawdopodobniej to on
21
22

Wg T. Grudzi skiego.
Wg Rocznika kapitu y krakowskiej i Rocznika ma opolskiego.
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w a nie, przy okazji walk z Ro cis awowicami (ruskimi ksi - tami Przemy la) osadza Mieszka na
krakowskim tronie, po wcze niejszym trzymiesi cznym obl -eniu Krakowa.23 Sam lub by wi c
zapewne z jednej strony jego przymierzem z Rusi , z drugiej ch ci uzyskania prawowitego potomstwa. Jedno, jak i drugie by o wi c du-ym krokiem na drodze ku odzyskaniu ca o ci ojcowskiej
domeny. Wracaj c jeszcze do samego powrotu Mieszka nale-y doda,, i- w 1086 r. czeski ksi Warcis aw koronowa si (za zgod cesarza) na króla Czech i Polski. By, mo-e w obliczu ujawnienia przez Warcis awa swoich zamiarów podporz dkowania sobie Polski, tym bardziej dosz o do
zaakceptowania na tronie krakowskim Mieszka Boles awowica, zarówno przez Hermana, jak i
mo-nych. Godz c si na Mieszka, za-egnywali te- ataki króla W gier, a przecie- mogli tez uwa-a,,
i- m ody ksi - stanie si powolnym narz dziem w ich r kach, pos usznym wykonawc narzuconej
mu woli. By, mo-e te- chwilowo do g osu doszli byli stronnicy Boles awa Szczodrego, którym
niezb dna by a przeciwwaga wobec Hermana, czy takich ludzi jak Sieciech. By, mo-e wi c W adys aw Herman móg ostatecznie pogodzi, si te- z chwilow obecno ci Mieszka w kraju uznaj c,
i- bezpieczniej jest mie, go przy sobie, ni- jako politycznego wygna ca na obczy3nie, gdzie móg
m ody ksi - knu, plany odzyskania ojcowizny przy poparciu W grów. Jak zaznaczy em – chwilow , gdy- tym bardziej atwiej mo-na go by o wtedy zabi,…
„…Powiadaj) mianowicie, 0e jacy! wrogowie [wspó zawodnicy] z obawy, by krzywdy
ojca nie pom!ci , trucizn) zg adzili tak pi,knie zapowiadaj)cego si, ch opca; niektórzy za! z tych, którzy z nim pili, zaledwie uszli niebezpiecze9stwu !mierci…”
Anonim tzw. Gall, „Kronika polska”, Ksi ga I, Rozdz. 29.

7 stycznia24 1089 r.,25 w wieku zaledwie 20 lat, Mieszko zosta zamordowany. Herman, jako
inspirator politycznego mordu pozbawi by swojego syna najbardziej zagra-aj cego mu konkurenta.
Gall zrzuci jednak win na bli-ej nieokre lon grup ludzi zwi zanych z obaleniem Boles awa II,
która ba a si , -e po doj ciu do w adzy m ody ksi - b dzie si m ci za krzywdy swego ojca. Myl , i- nie móg jednak napisa, inaczej, gdy- mówi c prawd w pewnym sensie podwa-a by legalno , sprawowania w adzy przez g ównego bohatera swojej kroniki, Boles awa Krzywoustego (tron
uzyskany po rednio przez zabójstwo królewskiego syna). Oczywi cie „królobójstwo” Hermana jest
tylko spekulacj , gdy- nie potwierdzaj tego wprost -adne 3ród a.26 Rola truciciela bratanka mo-e
te- k óci, si z wizerunkiem Hermana jaki pozostawi nam Gall. Oczywi cie nie wykluczone, iinspiratorami mordu Mieszka (cho, upiera bym si , ze za wiedz Hermana) byli ludzie zwi zani z
wyp dzeniem Boles awa II. Tu znowu w kr gu podejrzanych staje Sieciech, o którym kronika Galla
(cho, w innym miejscu) powiada, i- d -y on do wygubienia wszystkich Piastów i zaj cia ich miej23

Wg w gierskiej Kroniki Ilustrowanej.
Wg hipotezy K. Jasi skiego na podstawie Nekrologu opactwa Panny Marii w Lubiniu.
25
Wg Rocznika kapitu y krakowskiej i Rocznika !wi,tokrzyskiego.
26
Wg T. Grudzi skiego nale-y odrzuci, tak spekulacj .
24
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sca. Zamys taki w pewnym stopniu potwierdza yby po rednio jego czyny ju- za pocz tków aktywnej dzia alno ci Boles awa Krzywoustego i jego brat Zbigniewa.
Nale-y wspomnie, te- o rzeczy do , niezwyk ej, mianowicie27 w ca ym dziele Galla nie ma ani
jednego Piasta, któremu pisarz po wi ci by chocia- jedno pe ne zdanie, je li nie by panuj cym
ksi ciem, a o wielu synach ksi - cych nie wspomnia nawet s owem, nawet nie wymieni ich z
imienia. O Mieszku Boles awowicu mamy natomiast ca y rozdzia 29, b d cy wr cz wielkim peanem na cze , m odzie ca, który w ko cu przecie- nie sprawuj c w adzy nad krajem i przebywaj c
w Polsce niespe na trzy lata, nie by w stanie zas u-y,, a- na tak wielkie pochwa y, na tak wielk
mi o , jak sobie pono, zaskarbi . Szczególnie wydaje si wyolbrzymiona -a oba po jego mierci…
„…ca a Polska tak go op akiwa a, jak matka !mierC syna jedynaka. I nie tylko ci, którym by
znany, pogr)0eni byli w rozpaczy; lecz i tacy, którzy go nigdy nie widzieli, z p aczem post,powali za marami zmar ego. Wie!niacy mianowicie porzucali p ugi, pasterze trzody, rzemie!lnicy swe zaj,cia, robotnicy robot, odk adali z bólu za Mieszkiem. A tak0e ch opcy i
dzieweczki, co wi,cej, s udzy i s u0ebnice czcili pogrzeb Mieszka zami i kaniem…
…Nie czyta si, te0, aby !mierC jakiegokolwiek króla czy ksi,cia nawet u barbarzy9skich narodów op akiwana by a tak d ugo i 0a o!nie; ani pogrzeby dostojnych w adców nie bywaj)
powodem takiej 0a oby, ani rocznica pogrzebu cesarza nie by aby obchodzona w!ród tak 0aobnych !piewów…”
Anonim tzw. Gall, „Kronika polska”, Ksi ga I, Rozdz. 29.

Zauwa-my jednak na rzecz bardzo znamienn , tymi rozpaczaj cymi po Mieszku by prosty lud, nie
znajdziemy tu wspomnienia o jakim chocby ge cie mo-nych. Czy aby wi c nie op akiwano tu nie
tylko syna, a przede wszystkim, pami tanego jako dobrego dla prostego ludu, jego ojca ? Zbrodnia
pope niona na m odocianym Mieszku dope ni a miary dramatu Boles awa Szczodrego.

Dla ca o ciowego omówienia losów Boles awa II po mierci bp. Stanis awa, nale-y powiedzie, jeszcze o dwóch sprawach, które pozytywnie wiadcz o Szczodrym. Mianowicie, z relacji
Galla wynika, -e na dworze Boles awa Krzywoustego kultywowano pozytywn pami , o jego stryju, biskupa natomiast uwa-ano za zdrajc (buntownika).28 Drug rzecz o której nale-y tu wspomnie,, jest wzruszaj ca legenda dotycz ca pokuty, jak to pono, odby król Boles aw II w klasztorze benedyktynów, w Osjaku (nad jeziorem Ossiacher, obecnie pd. Austria).29 Dzi powszechnie
uwa-a si jednak, i- owa legenda jest wymys em pot -nego i wp ywowego zakonu benedyktynów,
który w ten sposób chcia uratowa, dobre imi swego wielkiego dobrodzieja? Benedyktyni osob
27

Wg bada T. Grudzi skiego.
Wg J. Dowiata.
29
Do osjackiego klasztoru zako ata raz cz owiek udaj cy niemego, który za pozwolenie pobytu w klasztorze m.in.:
us ugiwa braciom, pomaga w kuchni, r ba drwa, mia piecz nad winnic … By pos uszny, milcz cy, pracowity,
najpokorniejszy z pokornych. Raz tylko wzbudzi pewne podejrzenia, gdy okie zna zgo a po rycersku sp oszonego
konia. Prawd o sobie wyzna dopiero na o-u mierci, a na potwierdzenie swych s ów pokaza pier cie królewski,
który niestety mia zosta, ukradziony w roku 1748 przez zwiedzaj cego skarbiec magnata polskiego, (wg innej wersji
okaza skrzynk klejnotów). Pochowano go na klasztornym cmentarzu, pod p yt z koniem (dla upami tnienia owego
wydarzenia) i napisem „Tu le0y król polski Boles aw, zabójca !wi,tego Stanis awa, biskupa krakowskiego.„
28
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Boles awa Nmia ego otoczyli szczególn adoracj , bowiem z rocznic

mierci w. Stanis awa (11

kwietnia), wi cono równocze nie pami , jego zabójcy, jako nawróconego pokutnika.30 Jeszcze
przez dziesi tki lat (a nawet ca e nast pne stulecia) po mierci Boles awa II, benedyktyni wznosz
za jego dusz gor ce mod y. Oni te- wprowadzili go nawet w poczet swoich b ogos awionych, co
potwierdzaj ich XVII w. r kopi mienne kalendarze,31 a nawet propagowali jego kult, którego lady
pono, jeszcze w XX w. mo-na by o spotka, w Karyntii. Stworzona legenda z jednej strony po o-ya tam z ej s awie króla, z drugiej rozs awi a klasztor w Osjaku.32 Cho, ju- pó wieku temu udowodniono, i- domniemany grób Boles awa II nie jest jego,33 nie stanowi to my l dowodu na to, iBoles awa tam nie ma, gdy- mo-e le-e, w innym miejscu osjackiego klasztoru.34 O wiele prostsza
sprawa wydaje si z informacj , jakoby pokutowa w klasztorze, w Wilten ko o Insbruku,35 gdynie ma tam ani jego nagrobku, ani tradycji o nim.36
Ostatnie wydarzenia z -ycia krola Boles awa II po dzi dzie okrywa mg a tajemnicy. Co robi
przez blisko trzy lata (wg innych niespe na dwa) jakie up yn y od przybycia na W gry, do swej

30

Wg O. Balzera w Genealogii Piastów; XVI wieczny r kopis z Biblioteki Vallicellana w Rzymie opisany przez J.
Zatheya („commemoratio venerabilis Boleslai regis”); nekrologi kapitu y krakowskiej oraz kalendarz opactwa benedykty skiego w. Jana w Ostrowie; nekrolog opactwa benedykty skiego Nw. Emerama w Ratyzbonie.
31
W niestety spalonym podczas II woj. w. (Biblioteka Narodowa) XVII wiecznym kopiariuszu cystersów z Mogi y, na
karcie wyliczaj cej wi tych polskich J. Zathey znalaz po ród innych „Boles awa króla repenitenta”.
32
Po raz pierwszy o pokucie klasztornej króla mówi Rocznik !wi,tokrzyski nowy i kronika Jana D ugosza. Mówi teprof. Akademii Krakowskiej Jan D brówka (zm. 1472), który sam grobu nie widzia , jednak zapisa to, co us ysza od
podró-nych, ograniczaj c jednak swój przekaz do informacji, i- by to klasztor w Karyntii. O Osjaku pisze autor „Kroniki Polaków” Maciej Miechowita, który jednak b d c tam w 1500 r. nie odnajduje grobu Boles awa II. Podobnie nie
znajduje go w pocz tkach XVI wieku niejaki Benedykt z Poznania. Odnajduje go natomiast, b d cy w podró-y do
Rzymu kardyna Hozjusz (wysuwany w 1565 r. na kandydata do tronu papieskiego), który 27 wrze nia 1569 r. odprawia przy nim nabo-e stwo, o czym wspomina biskup warmi ski Marcin Kromer. P yta mia a by, ozdobiona wyrze3bionym na jej powierzchni osiod anym koniem bez je3d3ca i napisem: „Boleslaus rex Poloniae, occisor sancti Stanislai,
episcopi Cracoviensis” I cho, pó3niej grób odwiedza wielu ludzi (m.in. poeta Miko aj S p-Szarzy ski), pojawiaj si
te- pow tpiewania. Zauwa-ono, -e napis na nim podany przez D brówk , a zaczynaj cy si od s ów „Hic facet...” (tu
le-y), nie zgadza si z wyrytym na p ycie. A i sama p yta wyda a si podejrzanie starsza. Ogl daj cy p yt Adam Naruszewicz stwierdzi , i- napis jest o wiele pó3niejszy ni- domniemana data mierci króla, skoro mówi si w nim o wi tym Stanis awie (kanonizacja dopiero w II po . XIII w.). Tak-e T. Czacki i J. Lelewel po kroju liter ocenili napis na
koniec XIV lub pocz tek XV w., a znaleziony w klasztorze opis pobytu tam króla Boles awa (w Roczniku Groeblachera z 1587 r.) uznali za bajeczk na u-ytek naiwnych. Dla O. Balzera legenda ta pojawia si zbyt pó3no, odrzuca j z
ca stanowczo ci Z. Koz owska-Budkowa i J. Banaszkiewicz.
33
Po raz pierwszy otwarto grób 21.06.1839 r. z inicjatywy Izabeli von Goess hrabianki von Thurnheim (wdowy po
namiestniku Galicji). Prócz kilku ko ci i kilku -elaznych ,wieków (zapewne od trumny) nie znaleziono nic prócz spinki. Dnia 29 czerwca 1953 r. grobowiec otworzy a ponownie Karolina Lanckoro ska. Wykuty w fundamentach ko cio a
niby w skale, ciany mia starannie wyg adzone i cz ciowo jeszcze tynkiem pokryte, a od góry zamkni ty by p kni t
kamienn p yt . Wewn trz podobnie jak wcze niej, natrafiono na kilka du-ych ko ci ludzkich bardzo dobrze zachowanych. Zapewne grób zosta obrabowany, cznie z cz ci ko ci, które mo-e uznano za relikwie króla-pokutnika. Znaleziono te- kilka gwo3dzi i ma spink z br zu, niegdy z ocon , tak jak ta, któr znalaz a hrabina von Goess, a któr
pó3niej z o-ono w darze skarbcowi na Wawelu. Drug spink zbada dr Józef Zarnecki, ustalaj c jej wytworzenie na
najpó3niej XI wiek. Spinki wskazywa yby na to, i- zmar y nie zosta pochowany w zakonnym habicie. Jesieni 1955 r.
pod freskami i warstw tynku z XVIII w. K. Lanckoro ska odkry a napis: „Condidit Irinburgis claustrum comes ossa
recondit in crypta hac" (Irinburgis klasztor za o-y a, komes ko ci jej z o-y w tej krypcie. By to wi c grób -ony bawarskiego komesa Oci (Ozziusa), który ufundowa klasztor w Osjaku przed 1028 r.
34
W protokole z pierwszego otwarcia grobu w 1839 r., zosta o zaznaczone, -e p yt kamienn z koniem przesuni to o
kilka s -ni34: „By stan, a tam, gdzie nale0y, tj. przy samym grobie”. Tak wi c faktycznego grobu nale-y szuka, w innym miejscu, cho, chyba nadal przy pó nocnym murze ko cio a, granicz cego z cmentarzem.
35
Wg kroniki Jana D ugosza.
36
Wg O. Balzera i S. Zakrzewskiego.
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mierci ? Czy istotnie przebywa jaki czas w Osjaku ? W jakich naprawd okolicznosciach umar ,
a je li zosta zabity, to przez kogo ? W ko cu te- gdzie zosta pochowany ? Sugestie jakoby jego
syn Mieszko sprowadzi cia o z W gier i z o-y w tynieckim klasztorze wydaj si wg mnie ma o
przekonywuj ce.37 Po pierwsze nie potwierdzaj , tego -adne 3ród a, po drugie znalezione tam dwie
drobne ko ci nie pozwalaj nic powiedzie, o zmar ym. Tak-e wywód jakoby bardzo du-e ich wybrakowanie by o powodem ich wyrzucenia po kanonizacji Stanis awa, jest ju- w ogóle argumentem
miesznym, gdy- mnisi dopu ciliby si sprofanowania zw ok ich króla-dobrodzieja, a poza tym
dlaczego nie wyrzucono wszystkich ko ci ? Je li nawet upiera, si , i- centralne po o-enie grobu ma
sugerowa, pochowanie dobrodzieja zakonu lub osob bardzo szczególn , mo-e równie dobrze by,
to grób np. Kazimierza Odnowiciela, a ju- najszybciej Mieszka Boles awowica. Do dzi dnia wi c
nikt nie wskaza sensownego miejsca pochówku Boles awa II. A przecie- umieraj c na W grzech,
jako król Polski, powinien zosta, pochowany w jakim bardziej zaszczytnym miejscu, a sam pogrzeb, mo-e te- miejsce pochówku winno by, chyba w w gierskiej annalistyce odnotowane.

Opieraj c si na wspomnianych, na wst pie opracowaniach, pozwoli em sobie na stworzenie w asnej hipotezy
mierci Boles awa i jego zwi zków z Osjakiem, gdy- rzadko
kiedy, a- tak -ywotna legenda nie ma w sobie cho, ma ego
ziarna prawdy.
Osobowo , Boles awa Szczodrego vel. Nmia ego, jaka
jawi si

nam z jego zachowa

politycznych, sk ania do

twierdzenia, i- zapewne nie pogodzi si on ze swym wygnaniem. Szukaj c stronników do odzyskania tronu, postanowi
Boles aw II wybra, si do Rzymu. Poparcie papie-a, dzi dla
nas mo-e uwa-ane za nierealne, ze wzgl du na skazanie biskupa na mier,, w jego ocenie sytuacji mog o by, do osi gni cia. Np. móg ukaza, swoje przybycie jako pokutn pielgrzymk , ale te- przedstawi, bp. Stanis awa jako faktycznego cz onka spisku na -ycie króla, a mo-e te- jako stronnika
cesarza Henryka IV. Nie zapominajmy, i- w tym czasie

Rys. 5. Drzeworyt Boles awa
Szczodrego z XVI w.

Grzegorz VII by w defensywie wobec cesarza i zapewne potwierdzenie lojalno ci ze strony Boles awa oraz ponowne obj cie rz dów w Polsce, by oby dla niego mocnym atutem w walce o inwestytur (a w a ciwie o prymat nad cesarstwem). Jeden z wa-niejszych traktów do Rzymu wiód w
redniowieczu w a nie prze Villach (ko o Osjaku).38 Boles aw id c t drog zatrzyma si na odpo37
38

Wg Z. Koz owsiej-Budkowej, -yczliwie do tego podchodzi K. Jasi ski.
Atlas Historyczny wiata, pod. red. Józefa Wolskiego, Pa stw. Przed. Wyd. Kart., Warszawa 1974, s. 54 i 65.
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czynek w pobliskim benedykty skim klasztorze, który to odpoczynek mo-e jaki czas si przeci ga . Znaj c charakter króla, zapewne nie omieszka on obwie ci, kim to w istocie jest tym bardziej,
i- ze strony benedyktynów spodziewa si , za swoj dawn hojno , dla zakonu pomocy. By, mo-e
nazbyt zapomina , i- ma bardzo wielu wrogów. W Polsce do obj cia kontroli nad pa stwem móg
gotowa, si ju- Sieciech, który wg Galla chcia wygubi, ca y ród Piastów. Na W grzech byli stronnicy Salomona, którego zrzucenie z tronu by o sprawk nie tylko jego brata W adys awa, ale te- w
du-ej mierze Boles awa Szczodrego. Siepacze jednej, jak i drugiej grupy mogli ledzi, polskiego
króla ju- od pocz tków jego podró-y. By te- cesarz Henryk IV, dla którego Boles aw II by zawsze
sol w oku, jak i sprzymierzony z nim czeski Wratys aw, maj cy równie wiele, a mo-e jeszcze wi cej od cesarza powodów do pozbycia si Szczodrego. Mogli oni zosta, poinformowani o wyprawie
Piastowicza do papie-a i jego przed u-aj cym si postoju w osjackim klasztorze. Niemcy mogli
mie, tym atwiejsze zadanie, i- Karyntia znajdowa a si ówcze nie na terenie ich pa stwa. Tak czy
inaczej spiskowcy, dopadli Nmia ego w okolicach Osjaku, a mo-e nawet w samym klasztorze i zabili go. I tam go te- gdzie pochowano. Ukrywaj c zw oki Boles awa, a tym samym tuszuj c ca
spraw (by, mo-e likwiduj c te- od razu samych bezpo rednich siepaczy) zleceniodawcy mordu
nie chcieli narazi, si na ha b królobójstwa i id ce za ni konsekwencje. Kiedy kult bp. Stanis awa zaczyna si ju- szerzy,, motywowani dobrodziejstwami jakie ich zakon do wiadczy przez
klasztorne fundacje Boles awa II, b d c te- mo-e wiadkami jego tragicznego zabójstwa, a mo-e
nawet gn bieni wyrzutami sumienia za jaki w tym wspó udzia , benedyktyni wymy laj legend o
królu-pokutniku. Z biegiem lat nabiera ona tak szerokiego echa, i- wymaga ju- jakiego uwiarygodnienia, a niestety okazuje si , i- nie zachowa si -aden wyra3ny lad tych wydarze . By, mo-e
nawet nie s pewni, w którym dok adnie miejscu cia o króla zosta o z o-one. Dlatego te- w dobrej
wierze wynajduj oni jak

star , pami taj c jeszcze rzymskie czasy p yt , graweruj na niej napis

i przedstawiaj jako grób króla Polski Boles awa Nmia ego…
Cho, przedstawiona tu wersja wydarze jest tylko spekulacj (brak jest bezpo rednich dowodów na taki ich przebieg), moim zdaniem jednak przemawiaj za ni dowody poszlakowe (charakter króla, sojusz z papie-em, legenda osjacka, po o-enie Osjaku, wrogowie króla, brak grobu na
W grzech, czy w Polsce), co czyni j wersj do , prawdopodobn . Oczywi cie hipoteza ta z oczywistych wzgl dów nie mo-e by, oficjaln wersj wydarze , a jedynie przypuszczeniem, pod k tem
którego mo-e nale-y rozpocz , g bsze badania 3ród owe, które nada yby wi kszego prawdopodobie stwa tej hipotezie lub j obali y. Mo-e nale-y rozpocz , od ponownej (tym razem szerszej i
dok adniejszej) kwerendy dokumentów, kronik itp. zwi zanych z rejonem Villach, czy tamtejszymi
benedyktynami, a pochodz cych z okresu pierwszych 100 lat po wygnaniu Boles awa. Dzi atwiej
jest tego dokona, ni- wiek temu, kiedy badania takie prowadzi np. Stanis aw Zakrzewski.39 Mo-e
39

Patrz przyp. nr 3.
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te- (cho, jest to jeszcze wi ksze zadanie) nale-y zbada, wszelkie zapisy z dworów: w gierskiego,
czeskiego i niemieckiego, z pierwszych powiedzmy 30 lat po wygnaniu. By, mo-e mi dzy wierszami, w którym miejscu da si odczyta, jaki szczegó , który nawet nie w zamierzeniu autora
3ród a, przybli-y prawd . A mo-e nawet dojdzie do odkrycia dokumentu (cho, raczej jest to ma o
prawdopodobne), który b dzie mówi o mierci Boles awa wprost.
Miejmy nadziej , i- historia pozwoli nam jeszcze odkry, prawd tamtych wydarze , prawd o
niestety przedwcze nie zesz ym z tego wiata, jednym z najwi kszych (cho, jak ka-dy cz owiek nie
pozbawionym wad) polskich w adców – Boles awie Piastowiczu zwanym Szczodrym.
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