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WSTĘP 
 

 

Okres wczesnego średniowiecza to czas, w którym dynastie Piastów i Rurykowiczów 

podejmują trud budowy większych organizmów państwowych, wchodząc tym samym w 

intensywne kontakty militarne z niesłowiańskimi ludami ościennymi, a także ze sobą 

wzajemnie. 

Lata 70. wieku X to początki kontaktów wojennych Rurykowiczów i Piastów, po 

opanowaniu przez tych ostatnich terytorium plemienia Lędzian (Grodów Czerwieńskich), 

którzy pozostawali w zależności od książąt kijowskich i płacili im trybut
1
. W 981 r. 

Piastowie utracili Grody Czerwieńskie na rzecz książąt ruskich. Później obszar ten jeszcze 

kilkakrotnie przechodził z rąk do rąk. 

Cezurą czasową zamykającą ramy niniejszej pracy jest połowa wieku XIII – do 

najazdu mongolskiego w 1240/1241 r., który przypieczętował podporządkowywanie Rusi 

Mongołom (rozpoczęte bitwą nad Kałką w 1223 r.) i zahamował rozwój księstw 

Rurykowiczów oraz uniemożliwił szybsze – być może – zjednoczenie dzielnicowej Polski. 

Kijów, zniszczony przez Mongołów w 1240 r., stracił znaczenie, a w wieku następnym 

wszedł w skład Wielkiego Księstwa Litewskiego. 

Opisywane wydarzenia koncentrują się na południowo-wschodnim i wschodnim 

obszarze państwa piastowskiego, graniczącym z Rusią Kijowską. Nie da się jednak uniknąć 

odniesień do działań wojennych w innych regionach Polski, szczególnie na granicy 

zachodniej, na nich bowiem przede wszystkim opierają się analizy dotyczące polskiej 

wojskowości tego okresu. Z kolei, wiele zawartych w źródłach przedsięwzięć wojennych 

Rurykowiczów miało miejsce na południowym i południowo-wschodnim skraju Rusi i było 

związanych z najazdami plemion koczowniczych. 

Praca składa się z trzech części, w których omawiane są kolejno: kwestie związane 

ze stanem osobowym armii, z uzbrojeniem i wyposażeniem oraz ze strategią i taktyką wojsk 

polskich i ruskich. 

W części pierwszej, poświęconej ludziom, omówiono kwestie liczebności i struktury 

wojsk, a także zagadnienia związane z dowodzeniem oraz utrzymaniem dyscypliny. 

W części drugiej zostało omówione uzbrojenie i wyposażenie wojów polskich i 

ruskich, stosowane przez nich urządzenia i machiny wojenne, a także podejmowane prace 

inżynieryjne, związane z prowadzeniem wojny. 

Część trzecia traktuje o strategii i taktyce wojsk polskich i ruskich, z głównym 

podziałem na wojnę obronną i działania zaczepne. Przy czym, w ramach obu tych kategorii 

zostały poruszone kwestie bardziej szczegółowe, takie jak stałe i doraźne punkty oporu w 

wojnie obronnej, sposoby zdobywania grodów oraz walka partyzancka ludności. Jeśli 

chodzi o działania zaczepne, zostały wyróżnione najazdy – z ich podziałem na kategorie ze 

względu na cel – oraz uderzenia prewencyjne bądź wyprzedzające. W części tej zostały 

również omówione walne bitwy z udziałem wojsk polskich i ruskich, a także kwestie 

rozpoznania, planowania oraz stosowania forteli i zwyczajów wojennych. 

                                                 
1
 W dziele Konstantyna Porfirogenety O zarządzaniu cesarstwem znajduje się wzmianka o plemieniu 

Lnzeninoi, które płaciło trybut Rusi Kijowskiej; por. Stanisław Szczur, Historia Polski. Średniowiecze, 

Kraków 2005, s. 24. 
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Ubóstwo źródeł do dziejów tak Polski, jak i Rusi we wczesnym średniowieczu 

sprawia, że wiele zagadnień dotyczących wojskowości ma charakter hipotez. 

Najwcześniejsze informacje o wojskowości polskiej pochodzą z relacji żydowskiego 

podróżnika, piszącego po arabsku, Ibrahima ibn Jakuba
2
, który utrwalił swoje obserwacje 

prawdopodobnie w latach sześćdziesiątych X w. Relacja zawiera opis państwa Mieszka I, 

niektórych krajów sąsiednich, a także wzmiankę o drużynie książęcej. 

Przekaz ibn Jakuba nie zachował się w oryginale, lecz w kompilacjach dwóch 

późniejszych geografów arabskich: al-Bekriego (XI w.) i al-Kazwiniego (XIII w.). Wersje te 

różnią się między sobą. Najprawdopodobniej al-Kazwini nie korzystał bezpośrednio z 

przekazu ibn Jakuba. 

Polscy historycy w większości przyjmują relację ibn Jakuba za dość wiarygodną. 

Panuje opinia, że podróżnik uzyskał informacje na dworze cesarskim, gdzie musiano dobrze 

orientować się w polskiej wojskowości
3
. Oczywiście, przy interpretacji tego źródła 

konieczna jest ostrożność, choćby już tylko z tej przyczyny, że przekaz ibn Jakuba nie dotarł 

do nas bezpośrednio. Ponadto, sam ibn Jakub pisał o rzeczach zasłyszanych; nie był 

osobiście w kraju Mieszka I. 

Kolejnym źródłem, zawierającym bez porównania więcej danych o wojskowości 

polskiej, jest kronika biskupa merseburskiego Thietmara
4
. Spisana w drugiej dekadzie XI 

w., relacjonuje bardzo szczegółowo konflikty Mieszka I i Bolesława Chrobrego 

z cesarstwem. 

Thietmar był Polakom niechętny. Szczególnie, jak się wydaje, nie znosił Bolesława 

Chrobrego. Jego kronika uważana jest jednak za bardzo wartościowe źródło. Z dwóch 

zasadniczych powodów: uczestniczył osobiście w wielu opisywanych przez siebie 

wydarzeniach, a ponadto – paradoksalnie – właśnie z uwagi na swoją niechęć do Polaków. 

Kiedy bowiem zdecydował się napisać o nich coś pozytywnego, to można przyjąć z dużą 

dozą prawdopodobieństwa, że musiało się to wydarzyć; zapewne byłby bardziej skłonny 

zmyślać fakty stawiające Polaków w złym raczej, aniżeli dobrym świetle. 

Thietmar zmarł w roku 1018, pisząc swoją kronikę do końca. Z przyczyn 

oczywistych jest ona bardziej wiarygodna w odniesieniu do współczesnego autorowi 

panowania Bolesława Chrobrego niż do czasów wcześniejszych. 

Dzieło Thietmara opowiada głównie o wojnach prowadzonych u polskiej granicy 

zachodniej, dlatego jego przydatność dla niniejszej pracy jest ograniczona. Mimo to 

dostarcza istotnych informacji o polskiej wojskowości, stanowi też dobry punkt odniesienia 

dla porównań z wojskowością Zachodu. 

W początkach XII w. powstało następne dzieło, niezwykle ważne dla poznania 

aspektów militarnej egzystencji państwa wczesnopiastowskiego, szczególnie w okresie 

panowania Bolesława Krzywoustego. Kronika Anonima zwanego Gallem
5
 dostarcza 

                                                 
2
 Relacja Ibrahima ibn Jakuba z podróży do krajów słowiańskich w przekazie al-Bekriego, 

Monumenta Poloniae Historica, Nova Series, wyd. Tadeusz Kowalski, t. I, Kraków 1946. 
3
 Można wymienić szereg autorów zgadzających się z tą tezą. Por. np.: Roman Jakimowicz, Kilka 

uwag nad relacją o Słowianach Ibrahima ibn Jakuba, Sprawozdania Archeologiczne, t. I, 1948, s. 445; 

Andrzej F. Grabski, Polska sztuka wojenna w okresie wczesnofeudalnym, Warszawa 1959, s. 33; Karol 

Olejnik, Dzieje oręża polskiego, Toruń 2004, s. 11. Jako przykład, mniej co prawda licznych, opinii 

negatywnych o przekazie ibn Jakuba por. Kazimierz Tymieniecki, Kształtowanie się społeczeństwa 

średniowiecznego, t. II: Społeczeństwo Słowian Lechickich (ród i plemię), Lwów 1929, przedruk Poznań 1996, 

s. 242. 
4
 Kronika Thietmara, wyd. Marian Z. Jedlicki, Poznań 1953. 

5
 Anonim tzw. Gall, Kronika polska, przeł. Roman Grodecki, Wrocław 1989. Właściwie dzieła tego 

nie powinno się nazywać kroniką, bowiem jego forma wskazuje na to, że było pomyślane jako gesta – 

opowieść o czynach wybitnych osób. Tożsamość autora kroniki nie jest znana i stanowi jedno z najbardziej 

dyskusyjnych zagadnień polskiej historiografii. Niezależnie od tych kontrowersji, w niniejszej pracy będzie on 

nazywany Gallem. 
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ważnych informacji o polskiej wojskowości, a także o sposobach wojowania ludów, 

z którymi władcy piastowscy prowadzili walki. 

Opisy wojen zajmują w kronice wiele miejsca; co nie dziwi, skoro celem Galla było 

przedstawienie dokonań polskich władców. Charakter walk daje się z grubsza ująć w dwie 

grupy. W pierwszej księdze wojny polskich książąt i królów, panujących przed 

Władysławem Hermanem, opowiedziane są na ogół skrótowo i dość ogólnikowo
6
. 

Natomiast w księdze drugiej, a jeszcze bardziej w trzeciej, opisy Galla nabierają głębi, 

rozmachu, zaczynają obfitować w szczegóły i to takie, które pozwalają uznać, iż kronikarz 

zaczerpnął je z opowieści uczestników wydarzeń bądź co najmniej od osób dobrze 

poinformowanych. 

Wartość tych relacji, z punktu widzenia historyka, jest jednak różna. Niektóre mają 

niewątpliwie walor jedynie literacki, ponieważ opis jest najwyraźniej konwencjonalny i 

retoryczny. Nie sposób na ich podstawie wnioskować o rzeczywistym przebiegu wydarzeń 

czy o zastosowanej taktyce. Inne relacje przeciwnie – stanowią zapewne rzetelny zapis tego, 

co się wydarzyło; na tyle, oczywiście, na ile Gall był w stanie pozyskać dokładne informacje 

od osób nimi dysponujących. Co ciekawe, wśród opisów retorycznych można umieścić 

przede wszystkim relacje z oblężeń i obrony grodów
7
, oraz z niektórych większych bitew. 

Znacznie ciekawsze i rzetelniejsze są natomiast opisy szybkich rajdów prowadzonych przez 

Bolesława Krzywoustego i związanych z nimi potyczek
8
. 

Kronika Galla obejmuje okres ponad dwóch wieków, od legendarnych przodków 

Mieszka I po rok 1113
9
. Jednak z punktu widzenia dociekań dotyczących wojskowości 

największą wartość mają księgi druga i trzecia, opisujące lata 1086–1113, z tym że 

najbardziej przydatna księga trzecia obejmuje zaledwie cztery lata: 1109–1113. 

Źródłem wartym uwagi, choć wymagającym dużej ostrożności od badacza, jest 

Kronika polska mistrza Wincentego Kadłubka
10

. Biskup krakowski, pisarz-erudyta, 

Wincenty
11

, stworzył swoje dzieło najprawdopodobniej w latach 1190–1208. Obejmuje ono 

okres od legendarnych początków Polski po rok 1205
12

. 

Do dnia dzisiejszego zachowało się około trzydziestu egzemplarzy dzieła Kadłubka. 

Spośród nich największą wartość mają trzy rękopisy: dwa pochodzące z XIV i jeden z XV 

w.
13

 

Dla realizacji tematu niniejszej pracy największe znaczenie mają księgi druga, 

trzecia i czwarta Kroniki polskiej mistrza Wincentego. Księga druga obejmuje wydarzenia 

do śmierci Zbigniewa, brata Krzywoustego, i opiera się na przekazie Galla, poskracanego 

                                                 
6
 Naturalnie nie wszystkie, bowiem Gall opisuje nieco szerzej niektóre wyprawy zdobywcze – jak 

Chrobrego czy Szczodrego na Kijów. Jednak widać wyraźnie, że te relacje nie dorównują obszernością i 

szczegółowością opisom późniejszych walk Krzywoustego. 
7
 Jako typowy przykład można wskazać opis oblężenia Głogowa przez wojska cesarza Henryka V w 

roku 1109. Relacja jest dość obszerna, ale najwyraźniej odzwierciedla pogląd autora kroniki, jak powinno 

wyglądać oblężenie, a nie jak ono w rzeczywistości przebiegało. Por. Anonim tzw. Gall, dz. cyt., ks. III, rozdz. 

21. 
8
 Przykładem takiego opisu jest relacja z bitwy z Pomorzanami, którzy przyszli z odsieczą Nakłu, 

oblężonemu przez wojska Krzywoustego. Jest to zresztą jeden z najciekawszych w kronice opisów taktyki 

wojennej – tym razem w wykonaniu Pomorzan. Por. tamże, ks. III, rozdz. 1. 
9
 Ostatnim opisanym wydarzeniem jest zdobycie przez Krzywoustego Nakła, notowane w rocznikach 

pod rokiem 1113. 
10

 Mistrz Wincenty Kadłubek, Kronika polska, przeł. i oprac. Brygida Kürbis, Wrocław 2003. 
11

 Pochodzenie przydomku bądź przezwiska Kadłubek nie zostało ostatecznie ustalone; por. tamże, 

wstęp, s. VIII–X. 
12

 Narracja kroniki urywa się na roku 1202, ale najpóźniejszą chronologicznie informacją jest aluzja 

do bitwy pod Zawichostem w roku 1205; por. tamże, ks. IV, rozdz. 24. 
13

 Są to: rękopis tzw. Eugeniuszowski z XIV w., przechowywany w Wiedniu; rękopis Jana Fabra, 

biskupa wiedeńskiego z XV w., również znajdujący się w Wiedniu; rękopis hr. Kuropatnickiego z XIV w., 

zniszczony w Powstaniu Warszawskim, zachowany w odpisie. 
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jednakże bądź też rozszerzonego o wiedzę własną Kadłubka lub o jego opinię w danej 

sprawie, ewentualnie o morał. Księga trzecia na początku również korzysta z kroniki Galla, 

następnie prowadzi czytelnika przez pierwszy okres rozbicia dzielnicowego, do rządów 

Bolesława Kędzierzawego. Ostatnia, czwarta księga, urywa się na wydarzeniach z lat 1201–

1205. 

Dzieło mistrza Wincentego jest tendencyjne i pełne przeinaczeń. Autor pominął też 

wiele wydarzeń nie zasługujących, jego zdaniem, na pamięć. W odniesieniu do zagadnień 

związanych z wojną przykładem takiego usunięcia z historii może być przemilczenie faktu, 

iż polscy książęta, z Bolesławem Kędzierzawym jako seniorem, ulegli niemieckiemu 

najazdowi w 1157 r., w rezultacie czego Bolesław musiał złożyć w Krzyszkowie pod 

Poznaniem hołd cesarzowi Fryderykowi Barbarossie. Z relacji Kadłubka zdaje się nawet 

wynikać, że to Polacy odnieśli sukces
14

. 

Nie wszystkie jednak klęski polskie autor przekuł w zwycięstwa. W tej samej 

księdze zrelacjonował wyprawę na Prusów, podczas której: „przepadło bitne wojsko” 

i „zmarniała w niedorzecznej wojnie dzielność wspaniałych rycerzy!”
15

. Trudno powiedzieć, 

dlaczego w tym przypadku Kadłubek nie uciekł się do jakichś prób zatuszowania klęski. 

Być może chodziło mu o napiętnowanie przewrotności pogan, którzy zwyciężyli w wyniku 

zastosowania podstępu (urządzili zasadzkę). 

Niemniej, stronniczość kronikarza jest wyraźna i o ile u Galla skrywa się najczęściej 

za frazesem w rodzaju: „długo by o tym mówić”, o tyle Kadłubek albo w ogóle przemilcza 

pewne fakty, albo je fałszuje. Dla historii wojskowości znaczenie Kroniki polskiej mistrza 

Wincentego polega na dostarczeniu materiału porównawczego, odnoszącego się przede 

wszystkim do czasów, w których żył kronikarz. 

Cennych informacji, aczkolwiek o charakterze głównie porównawczym, dostarcza 

kronika saskiego mnicha z Korbei, Widukinda
16

. Znajdują się w niej opisy walk Niemców 

ze Słowianami Zachodnimi w pierwszej połowie X w., a także stosunków polsko-

niemieckich za Mieszka I. 

Za warte uwagi źródło należy uznać Kronikę Czechów Kosmasa
17

. Czeski kronikarz 

był współczesny Gallowi Anonimowi i napisał swoje dzieło na początku XII w. Fragmenty 

odnoszące się do czasów najdawniejszych uznawane są za mało wiarygodne. Kronika 

zawiera jednak ciekawe informacje o konfliktach wojennych polsko-czeskich w czasach 

Bolesława Krzywoustego, co rzuca dodatkowe światło na polską wojskowość tego okresu. 

O Słowianach Zachodnich napisał w drugiej połowie XII w. swoje dzieło Helmold
18

, 

duchowny z Holsztynu, poświęcając je przede wszystkim dziejom politycznym. 

Zrelacjonował podbój Słowian Połabskich przez Niemców, przy okazji opisując dzieje 

ludów słowiańskich na przestrzeni kilku stuleci, zapożyczając jednak większość tych 

informacji z wcześniejszych dzieł. Jego samodzielna praca dotyczy okresu od połowy XI do 

drugiej połowy XII w. Dla niniejszej pracy kronika Helmolda ma znaczenie jako materiał 

                                                 
14

 Niemcy dają Bolesławowi do wyboru: „albo ustąpi z królestwa, albo przyjmie walną bitwę. Atoli 

przemyślny mąż, odkładając z dnia na dzień jedno i drugie, walczy bez wojny, zwycięża bez bitwy. Odcina 

bowiem i wstrzymuje wszędzie wszystkie dostawy żywności. Gdy więc z tego powodu nagle zabrakło 

żywności, owa siła niezwyciężonych legionów, owe najsławniejsze falangi zmarniały z głodu i zarazy”; por. 

Mistrz Wincenty Kadłubek, dz. cyt., ks. III, rozdz. 30. Jak wiadomo, wojska polskie istotnie prowadziły 

działania opóźniające marsz wojsk niemieckich, jednak te dotarły aż pod Poznań na tyle silne, by piastowscy 

książęta musieli się ukorzyć. 
15

 Tamże, ks. III, rozdz. 30. 
16

 Fragmenty dzieła Widukinda w polskim przekładzie por. Widukind (fragmenty), [w:] Gerard 

Labuda, Słowiańszczyzna starożytna i wczesnośredniowieczna. Antologia tekstów źródłowych, Poznań 2003. 
17

 Kosmasa Kronika Czechów, tłum. i oprac. Maria Wojciechowska, Warszawa 1968. 
18

 Helmolda Kronika Słowian, tłum. Józef Matuszewski, oprac. Jerzy Strzelczyk, Warszawa 1974. 
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porównawczy, choć nie jest ono duże, zważywszy na skąpość informacji odnoszących się do 

wojskowości, tak niemieckiej, jak i słowiańskiej. 

Plemiona zamieszkujące Ruś znajdowały się w orbicie zainteresowania kronikarzy 

bizantyjskich. Jedną z najwcześniejszych wzmianek o wojskowości Rusi jest relacja 

Focjusza
19

 o wyprawie Rusów na Konstantynopol w roku 860. Pewnych informacji 

o Rusach dostarcza też Konstantyn VII Porfirogeneta
20

, żyjący w pierwszej połowie X w. 

O Rusi wspominają też kroniki i dzieła historyczne Europy Zachodniej. Roczniki 

karolińskie z czasów cesarza Ludwika Pobożnego (814–840) zanotowały pierwszą 

wiadomość o Rusi (dokładniej: o ludzie Rhos, uznanym wówczas za Szwedów, a zatem 

Skandynawów, a nie Słowian), pod rokiem 839. Pewne informacje można znaleźć też u 

pisarzy późniejszych – Widukinda i Thietmara. 

Ważnymi źródłami dla wczesnych dziejów Rusi są relacje podróżników i geografów 

z Bliskiego Wschodu (Arabów, Żydów, Persów czy Syryjczyków), spisane po arabsku. 

Jednak kwestia wiarygodności przekazów arabskich jest złożona. Wartość poszczególnych 

dzieł bywa różna, niejednokrotnie pisarze powtarzają w swoich dziełach informacje 

zapożyczone z innych dzieł. Trudność sprawia też kwestia transkrypcji nazw – pismo 

arabskie nie stosuje samogłosek, stąd też nazwy miejscowe i osobowe, które można uznać 

za słowiańskie, są mocno zniekształcone
21

. 

Pierwsze informacje o walkach Polaków z Rusinami, spisane z ruskiego punktu 

widzenia, zawdzięczamy ruskim latopisom. Najwcześniejszym i bardzo ważnym jest 

Powieść minionych lat (zwana także Powieścią doroczną lub kroniką Nestora)
22

, która 

powstała w klasztorze kijowskim – Ławrze Peczerskiej. 

Podobnie jak w przypadku polskiej kroniki Anonima tzw. Galla, Powieść minionych 

lat wzbudza szereg kontrowersji wokół problemu jej autorstwa. Przypuszcza się, że mógł to 

być jeden z dwóch mnichów klasztoru Peczerskiego: Nestor bądź Nikon, ewentualnie mnich 

innego kijowskiego klasztoru: Sylwester
23

. Możliwe też, że to Nestor napisał Powieść, zaś 

Sylwester był autorem jej drugiej redakcji, powstałej w innym klasztorze i na inne 

zamówienie polityczne, w związku z czym najprawdopodobniej różniły się pewnymi 

szczegółami, np. sposobem przedstawienia postaci księcia Światopełka Iziasławicza. 

Redakcja Nestora zaginęła, natomiast redakcja Sylwestra zachowała się w kilku odpisach, 

np. w Latopisie ławrentjewskim z 1377 r. Powstała też w kilka lat po Sylwestrowej trzecia 

redakcja Powieści, także nieco się różniąca. Autor nie jest znany, zaś sama redakcja 

przetrwała np. w Latopisie hipackim z początku XV w. 

Powieść powstała w drugim dziesięcioleciu XII w., a treść utworu została 

doprowadzona chronologicznie do roku 1117 (w redakcji z Latopisu hipackiego). 

Analogicznie do kroniki Galla, i tutaj najwięcej informacji dotyczy końcowych 

dziesięcioleci spośród okresu czasu objętego latopisem. 

Wiele szczegółów panowania Ruryka i jego następcy, Olega, należy uznać za na 

wpół legendarne i bywają one kwestionowane. Opis dokonań Igora, Olgi i Światosława 

                                                 
19

 Focjusz, [w:] Testimonia najdawniejszych dziejów Słowian, seria grecka, zesz. 3: Pisarze z VII–X 

wieku, pod red. Aliny Brzóstkowskiej i Wincentego Swobody, Warszawa 1995, s. 192–193. Nazwa „Rusowie” 

nie jest wymieniona, jednak na podstawie innych świadectw przyjmuje się, że to właśnie oni najechali 

wówczas Konstantynopol. Nie wiadomo jednak, czy chodzi o Rusów-Waregów, czy o Rusów-Słowian, a także 

czy dokonali tego Rusowie kijowscy czy też może Rusowie osiadli w okolicach Morza Czarnego (w 

Tmutorakaniu). 
20

 Konstantyn Porfyrogeneta, [w:] Testimonia najdawniejszych dziejów Słowian, seria grecka, zesz. 2: 

Pisarze z V–X wieku, pod red. Aliny Brzóstkowskiej i Wincentego Swobody, Wrocław 1989, s. 292–353. 
21

 Ludwik Bazylow, Historia Rosji, t. I, Warszawa 1983, s. 8. 
22

 Powieść minionych lat, tłum. i oprac. Franciszek Sielicki, Wrocław–Warszawa–Kraków 1999. 
23

 L. Bazylow, dz. cyt., s. 10–11. W dalszej części pracy, pamiętając o nieustalonym autorstwie 

Powieści, będzie ona niekiedy, ze względów stylistycznych, nazywana kroniką Nestora. 
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opiera się już w większej mierze na faktach, jednak autor kroniki wplata i tutaj wiele 

motywów bajecznych. Dopiero od opowieści o panowaniu Włodzimierza Wielkiego realia 

historyczne przeważają nad fikcją. Latopis kończy się na czasach, kiedy na stolcu książęcym 

w Kijowie zasiadał ostatni z wybitnych władców kijowskich – Włodzimierz Monomach. 

Utwór obejmuje zatem ponad dwa i pół wieku dziejów Rusi Kijowskiej. 

Ludwik Bazylow ocenia, że treść jest w wielu miejscach szablonowa, zaś sylwetki 

książąt kreślone są jednostronnie. Jak większość tego typu dzieł w owych czasach – kroniki 

Galla nie wyłączając – Powieść minionych lat miała nie tylko informować, ale i pouczać, 

stąd jej charakter dydaktyczny. Pociągnęło to, oczywiście, za sobą tendencyjność w doborze 

faktów: nagłośnienie jednych, a przemilczenie innych. 

Tym niemniej, Powieść minionych lat stanowi najlepsze źródło dla dziejów Rusi, a 

także dla relacji polsko-ruskich w tym okresie. Widać to zresztą po samym dziele Ludwika 

Bazylowa – początek jego Historii Rosji w dużej mierze pokrywa się z narracją Powieści 

minionych lat. 

Nie brak jednak głosów bardziej krytycznych, uznających utwór ten za kompilację, 

dokonaną wedle z góry zamierzonych kryteriów, a tym samym wybiórczą i bałamutną; w 

dodatku autor niewiele wiedział o okresie, który opisywał
24

. 

Wszakże dla historii wojskowości polskiej i ruskiej, a także wzajemnych konfliktów, 

wartość Powieści minionych lat trudno przecenić. Dostarcza ona interesujących informacji o 

ruskiej wojskowości, w tym o organizacji drużyny, co można odnieść do stosunków 

polskich i porównać z innymi przekazami. 

Wiele opisów przedsięwzięć wojennych, zwłaszcza z okresu najwcześniejszego, 

zawiera elementy fantastyczne, jednak relacje o wydarzeniach późniejszych mogą być 

oparte na solidniejszych podstawach. Prawdopodobnie autor kroniki korzystał ze źródeł 

greckich, a zapewne również z tradycji ustnej ruskiego rycerstwa. Szczególnie interesujące 

są opowieści o fortelach wojennych, znacznie liczniejsze od tych, które występują u Galla. 

Pewną kontynuacją Powieści jest Latopis kijowski
25

 obejmujący lata 1118–1198. 

Jego dwunastowieczni autorzy nie są znani. Utwór ten nie dorównuje walorami literackimi 

Powieści minionych lat, stanowi jednak wartościowe źródło, szczególnie dla stosunków 

polsko-ruskich w owym okresie, dlatego też korzystali z niego chętnie polscy dziejopisarze, 

począwszy od Jana Długosza. 

W tym samym Latopisie hipackim z XV, w którym zachował się tekst Latopisu 

kijowskiego, znalazł się również Latopis halicko-wołyński
26

, powstały w XIII w., 

interesujący z punktu widzenia tematu niniejszej pracy, bowiem obejmuje stosunki polsko-

ruskie w pierwszej połowie XIII w., kontynuując zapiski kronikarskie Latopisu kijowskiego. 

Latopis halicko-wołyński zawiera zapiski z lat 1201–1292. Autorstwo jego części nie 

jest znane, przypuszczalnie część halicka wyszła spod pióra pisarza świeckiego, natomiast 

część wołyńską sporządził duchowny. Niewykluczone jednak, że autorów było kilku. 

Latopis należy uznać za źródło wartościowe, najwyraźniej bowiem jego twórcy dobrze 

orientowali się w stosunkach panujących w Polsce dzielnicowej. Pewną trudność sprawia 

natomiast fakt, że latopis był pisany bez dat; pochodzą one od późniejszych kopistów, nie 

wszystkie są więc pewne. 

                                                 
24

 Władysław Duczko, Ruś wikingów. Historia obecności Skandynawów we wczesnośredniowiecznej 

Europie Wschodniej, Warszawa 2006, s. 170. 
25

 Latopis kijowski, 1159–1198, przekł. i oprac. Edward Goranin, Acta Universitatis Wratislaviensis, 

Slavica Wratislaviensia, XL, Wrocław 1994; Latopis kijowski, 1118–1158, przekł. i kom. Edward Goranin, 

Acta Universitatis Wratislaviensis, Slavica Wratislaviensia, LXXXVI, Wrocław 1995. 
26

 Latopis halicko-wołyński (fragmenty), przekł. Franciszek Sielicki, [w:] Kroniki staroruskie, pod red. 

Franciszka Sielickiego, Warszawa 1987, s. 233-246. 
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Zabytkiem literackim jest Słowo o pułku Igora (ewentualnie: Słowo o wyprawie 

Igora na Połowców)
27

. Poemat powstał w latach 1185–1187 i opowiada o wyprawie 

wojennej z roku 1185, zważywszy więc na datę powstania utworu można by go nazwać 

reportażem z bieżących wydarzeń. Autor jest nieznany; badacze przypuszczają jednak, że 

sam uczestniczył w wyprawie księcia nowogrodzko-siewierskiego Igora przeciwko 

Połowcom – koczowniczemu ludowi mającemu swe siedziby nad Dolną Wołgą, 

dokonującemu częstych najazdów na księstwa ruskie. Wyprawa poniosła klęskę, a Igor wraz 

z towarzyszącymi mu pośledniejszymi książętami dostał się do niewoli. 

Jako poetycki i w dużej mierze konwencjonalny opis wyprawy zbrojnej Słowo jest 

niezbyt użytecznym źródłem do poznania staroruskiej sztuki wojennej. Posiada jednak 

pewną wartość historyczną
28

 i może być przydatne dla badaczy dziejów politycznych Rusi 

tego okresu. 

Warto też wspomnieć o źródłach znacznie starszych od ram czasowych zakreślonych 

tematem niniejszej pracy, które jednak dostarczają wartościowego materiału do 

prześledzenia słowiańskich tradycji w wojskowości polskiej i ruskiej. Celnych obserwacji 

dotyczących sztuki wojennej wczesnych Słowian dostarcza zwłaszcza dzieło przypisywane 

cesarzowi bizantyjskiemu Maurycemu (582–602)
29

. Nie był on jednak jego autorem, choć 

dzieło pochodzi z przełomu wieków VI i VII. Znajdują się tam uwagi o tym, jak wojują 

Słowianie naddunajscy, a także pouczenia, jak należy wojować przeciwko nim. Uznawane 

jest ono na ogół za wiarygodne. 

Wojskowość wczesnopiastowska ma bogatą literaturę. W latach 1893–1902 ukazały 

się trzy prace Konstantego Górskiego (ostatnia z nich pośmiertnie), będące pierwszym tak 

obszernym opracowaniem dotyczącym polskiej wojskowości
30

. Pionierska ta praca ma 

jednak słabości, które w odniesieniu do historii piechoty wylicza Jan Wimmer: ograniczoną 

bazę źródłową i błędne odczytanie niektórych źródeł, pominięcie szeregu zagadnień 

związanych z udziałem piechoty w bitwach i kampaniach, brak porównania rozwoju 

polskiej piechoty z rozwojem tej formacji w innych krajach
31

. 

Za syntetyczne ujęcie dziejów wojska polskiego należy uznać pracę Tadeusza 

Korzona
32

, w której autor prezentował również zagadnienia militarne formującego się 

państwa polskiego. Po tej pracy ukazało się w okresie międzywojennym jeszcze kilka 

ważnych pozycji
33

. 

Większość klasycznych opracowań dotyczących wojskowości za pierwszych Piastów 

powstała po drugiej wojnie światowej, w latach 50. i 60. 

Zagadnienia związane z szeroko pojętymi zasobami ludzkimi we 

wczesnośredniowiecznej wojskowości – co jest tematem części pierwszej niniejszej pracy – 

poruszali w swoich opracowaniach tacy badacze, jak: Benon Miśkiewicz (Wojskowość 

                                                 
27

 Słowo o pułku Igora, przeł. Bohdan Łepki, Kraków 1905. 
28

 Należy jednak wspomnieć, za L. Bazylowem, że pojawiają się opinie, iż utwór jest 

osiemnastowiecznym falsyfikatem. Został odkryty dopiero w wieku XVIII, zaś oryginał zaginął podczas 

pożaru Moskwy w roku 1815, nie da się zatem potwierdzić jego autentyczności. Por. tenże, dz. cyt., s. 20. 

Zdecydowanie za falsyfikat uznaje Słowo Henryk Paszkiewicz; por. tenże, Początki Rusi, z rękopisu 

przygotował Krzysztof Stopka, Kraków 1996, s. 20. 
29

 Pseudo-Maurycy, Strategikon, [w:] Testimonia najdawniejszych dziejów Słowian, seria grecka, 

zesz. 2: Pisarze z V-X wieku, pod red. Aliny Brzóstkowskiej i Wincentego Swobody, Wrocław 1989, s. 137–

151. 
30

 Kolejno: Historya piechoty polskiej (1893); Historya jazdy polskiej (1895); Historya artylerii 

polskiej (1902). 
31

 Jan Wimmer, Historia piechoty polskiej do roku 1864, Warszawa 1978, s. 8. 
32

 Tadeusz Korzon, Dzieje wojen i wojskowości w Polsce, t. I–III, Lwów–Warszawa–Kraków 1912–

1923. 
33

 Do najważniejszych należą: Witold Hupert, Historia wojenna Polski w zarysie, Lwów 1919; Marian 

Kukiel, Zarys historii wojskowości w Polsce, Kraków 1929. 
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polska w okresie wczesnofeudalnym, [w:] Historia wojskowości polskiej. Wybrane 

zagadnienia, pod red. Witolda Biegańskiego, Piotra Staweckiego, Janusza Wojtasika, 

Warszawa 1972; Studia nad obroną polskiej granicy zachodniej w okresie 

wczesnofeudalnym, Poznań 1961), Andrzej Nadolski (Polskie siły zbrojne i sztuka wojenna 

w początkach państwa polskiego, [w:] Początki państwa polskiego. Księga tysiąclecia, pod 

red. Kazimierza Tymienieckiego, t. I, Poznań 1962), Jan Szymczak (W kwestii liczebności 

oddziałów wojskowych w Polsce okresu rozbicia dzielnicowego, Acta Universitatis 

Lodziensis, Folia Historica, 2, 1981). 

Ważne prace wyszły spod pióra Andrzeja F. Grabskiego (Polska sztuka wojenna w 

okresie wczesnofeudalnym, Warszawa 1959; Uwagi w sprawie drużyny wczesnofeudalnej na 

ziemiach polskich, Studia i Materiały do Historii Wojskowości, t. IV, Warszawa 1958). 

Pierwsza z nich stanowi wszechstronną analizę nie tylko działań wojennych prowadzonych 

przez polskich władców od Mieszka I do Bolesława Krzywoustego, ale także zgłębia 

zagadnienia dotyczące organizacji wojska polskiego: kwestie liczebności, składu 

społecznego, uzbrojenia i wyposażenia. 

Zasługują na uwagę: wielotomowa publikacja Henryka Łowmiańskiego (Początki 

Polski. Z dziejów Słowian w I tysiącleciu n.e., t. I i II, Warszawa 1964; t. III, Warszawa 

1967; t. IV, Warszawa 1970; t. V, Warszawa 1973), choć wojskowość stanowi tylko jeden z 

wielu aspektów syntezy, oraz praca Gerarda Labudy (Mieszko I, Wrocław–Warszawa–

Kraków 2002). 

Z prac nowszych warto wymienić artykuł Michała Kary (Siły zbrojne Mieszka I. Z 

badań nad składem etnicznym, organizacją i dyslokacją drużyny pierwszych Piastów, 

Kronika Wielkopolski, t. XLII, nr 3, Poznań 1992). 

Za istotne należy uznać prace dotyczące obowiązków wojskowych ludności. Należą 

do nich zwłaszcza: Karola Modzelewskiego (Chłopi w monarchii wczesnopiastowskiej, 

Wrocław 1987), Tadeusza Wasilewskiego (O służbie wojskowej ludności wiejskiej i składzie 

społecznym wojsk konnych i pieszych we wczesnym średniowieczu, Przegląd Historyczny, t. 

LI, zesz. 1, Warszawa 1960), Stanisława M. Zajączkowskiego (Służba wojskowa chłopów w 

Polsce do połowy XV wieku, Łódź 1958; Udział ludności wiejskiej w polskiej wojskowości 

do połowy XV stulecia, Studia i Materiały do Historii Wojskowości, t. XXVII, Warszawa 

1984). 

Nie mniej bogatą literaturę posiada tematyka, o której traktuje druga część niniejszej 

pracy, a więc: uzbrojenie, wyposażenie osobiste, technika i inżynieria wojskowa. 

Wiele prac zostało poświęconych historii uzbrojenia. Obok pionierskich prac 

Andrzeja Nadolskiego (Studia nad uzbrojeniem polskim w X, XI i XII wieku, Acta 

Archaeologica Universitatis Lodziensis, nr 3, Łódź 1954; Broń i strój rycerstwa polskiego w 

średniowieczu, Wrocław 1979) należy wymienić Zdzisława Żygulskiego jr. (Broń w dawnej 

Polsce. Na tle uzbrojenia Europy i Bliskiego Wschodu, Warszawa 1975), a z opracowań 

najnowszych – Andrzeja Nowakowskiego [Uzbrojenie średniowieczne w Polsce (Na tle 

środkowoeuropejskim), Toruń 1991]. 

Spośród prac bardziej szczegółowych należy wspomnieć o następujących: Marian 

Głosek, Miecze środkowoeuropejskie z X–XV wieku, Warszawa 1984; Jarosław Jankowski, 

Drewniany łuk średniowieczny. Wyrób tradycyjnych łuków i strzał oraz techniki strzeleckie, 

Poznań 2002; Leszek Kajzer, Uzbrojenie i ubiór rycerski w średniowiecznej Małopolsce w 

świetle źródeł ikonograficznych, Wrocław 1976; Paweł Świątkiewicz, Uzbrojenie 

wczesnośredniowieczne z Pomorza Zachodniego, Łódź 2002. 

Nie brak także opracowań dotyczących techniki wojskowej i inżynierii. Należą do 

nich: Benon Miśkiewicz, Machiny wojenne i przyrządy oblężnicze polskiego wojska 

wczesnośredniowiecznego, Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, R. 5, 1957; Andrzej 

Nadolski, Lądowa technika wojskowa od połowy X do połowy XII wieku, [w:] Polska 
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technika wojskowa do 1500 r., pod red. Andrzeja Nadolskiego, Warszawa 1994; Tadeusz M. 

Nowak, Z dziejów techniki wojennej w dawnej Polsce, Warszawa 1965. 

W większości prac poświęconych wojskowości polskiej mowa jest o strategii 

i taktyce, a więc o zagadnieniach będących tematem części trzeciej niniejszej pracy. Obok 

już wymienionych, należy wspomnieć o następujących: Wiesław Majewski, Jerzy 

Teodorczyk, Historia wojskowości polskiej w XIII w., Przegląd Historyczny, t. XLVIII, zesz. 

2, Warszawa 1957; Jerzy Maroń, Koczownicy i rycerze. Najazd Mongołów na Polskę w 

1241 roku na tle sztuki wojennej Europy XII i XIII w., Wrocław 2001; Karol Olejnik, 

Cedynia, Niemcza, Głogów, Krzyszków, Kraków 1988; Lech Wyszczelski, Historia polskiej 

myśli wojskowej, Warszawa 2001
34

. 

Istnieje też szereg opracowań poświęconych w szczególności temu konkretnemu 

aspektowi sztuki wojennej – taktyce i strategii – jak choćby: Andrzej Nadolski, Polskie siły 

zbrojne w czasach Bolesława Chrobrego. Zarys strategii i taktyki, Łódź 1956; tenże, 

Strategia i taktyka obronna pierwszych Piastów, [w:] Obronność polskiej granicy 

zachodniej w dobie pierwszych Piastów, Wrocław l984. 

Wielu autorów porusza tematykę stałych i doraźnych punktów oporu. Do 

najważniejszych prac należą: Benona Miśkiewicza (Rozwój stałych punktów oporu w Polsce 

do połowy XV w., Poznań 1964), Witolda Hensla (Budownictwo obronne za czasów 

pierwszych Piastów, [w:] Początki państwa polskiego. Księga tysiąclecia, pod red. 

Kazimierza Tymienieckiego, t. I, Poznań 1962), Jana Szymczaka (Sposoby zdobywania i 

obrony grodów w Polsce w okresie rozbicia dzielnicowego, Studia i Materiały do Historii 

Wojskowości, t. XXII, 1979)
35

. 

Spośród innych prac należy wymienić: Marek Barański, Załogi grodowe w Polsce 

wczesnopiastowskiej, [w:] Społeczeństwo Polski średniowiecznej. Zbiór studiów, t. VI, pod 

red. Stefana K. Kuczyńskiego, Warszawa 1994; Karol Buczek, Stróże. Studium z ustroju 

społecznego Polski wczesnofeudalnej, Rocznik Dziejów Społecznych i Gospodarczych, R. 

XIX, Poznań 1957; Ryszard Kiersnowski, Wały Śląskie, Przegląd Zachodni, R. VII, zesz. 1–

2, Poznań 1951; Elżbieta Kowalczyk, Systemy obronne wałów podłużnych we wczesnym 

średniowieczu na ziemiach polskich, Wrocław 1987; Kazimierz Myśliński, Stałe punkty 

oporu nad Wisłą środkową i ich rola obronna do końca XIV wieku, [w:] Rola militarna 

Wisły w dziejach Polski, cz. I (od czasów piastowskich do 1864 r.), pod red. Kazimierza 

Myślińskiego, Warszawa 1992; Andrzej Nadolski, Wanda Sulikowska, Budownictwo 

obronne Polski wczesnośredniowiecznej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego, Nauki 

Humanistyczno-Społeczne, seria I, zesz. 7, 1957. 

W latach 1965–1966 ukazało się dzieło zbiorowe, którego celem było objęcie całości 

problematyki polskiej wojskowości i sztuki wojennej. Jest to dwutomowy Zarys dziejów 

wojskowości polskiej do 1864 roku, pod red. Janusza Sikorskiego, Warszawa 1965. Tom 

pierwszy zawiera wiele cennych dla niniejszej pracy informacji. 

Z badań najnowszych za istotny głos w dyskusji na temat wojskowości wczesnego 

państwa polskiego należy uznać prace Michała Bogackiego (Przemiany w wojskowości 

polskiej od połowy X wieku do 1138 roku. Kształt i organizacja armii, Toruń 2007; 

                                                 
34

 Książkę tę jako wyjątkowo cenną, ponieważ po raz pierwszy w polskim piśmiennictwie tak szeroko 

ujmującą rozwój światowej myśli wojskowej, ocenił Benon Miśkiewicz w referacie wygłoszonym podczas VI 

Ogólnopolskiego Forum Historyków Wojskowości, w roku 2001. Por. Benon Miśkiewicz, Polska historia 

wojskowa w ostatniej dekadzie XX wieku, [w:] Polska historiografia wojskowa. Stan badań i perspektywy 

rozwoju, pod red. Henryka Stańczyka, Toruń 2002, s. 14. 
35

 Szczególnie dwie pierwsze prace można uznać za pionierskie i klasyczne już studia dotyczące 

polskiej obronności w wiekach X–XIII. Ich wartość naukową wysoko ocenił Zbigniew Pilarczyk, 

podsumowując dorobek polskiej historiografii wojskowej, zajmującej się badaniami fortyfikacji. Por. Zbigniew 

Pilarczyk, Stan badań i stan zachowania fortyfikacji w Polsce, [w:] Polska historiografia wojskowa. Stan 

badań i perspektywy rozwoju, pod red. Henryka Stańczyka, Toruń 2002, s. 22. 
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Charakter występowania wojowników obcych w siłach zbrojnych monarchii 

wczesnopiastowskiej, [w:] Studia z dziejów polskiej historiografii wojskowej, nr specjalny, 

pod. red. Karola Olejnika i Zbigniewa Pilarczyka, Poznań 2005) oraz Boromira R. 

Borowczaka (Topory wojów piastowskich. Bitwa o Ostrów Lednicki, Szczecin 2008). 

Informacji o wojskowości innych ludów słowiańskich Europy Środkowej 

i Wschodniej dostarczają: Władysław Duczko (Ruś wikingów. Historia obecności 

Skandynawów we wczesnośredniowiecznej Europie Wschodniej, Warszawa 2006), Borys 

Grekow (Ruś Kijowska, Warszawa 1955), Benon Miśkiewicz (Najstarsze sposoby 

prowadzenia działań wojennych Słowian, [w:] Słowianie w dziejach Europy. Studia 

historyczne ku uczczeniu 75 rocznicy urodzin i 50-lecia pracy naukowej Profesora Henryka 

Łowmiańskiego, Poznań 1974), Henryk Paszkiewicz (Początki Rusi, z rękopisu przygotował 

Krzysztof Stopka, Kraków 1996), Borys Rybakow (Pierwsze wieki historii Rusi, Warszawa 

1983), Jewgienij A. Razin (Historia sztuki wojennej, t. I–III, Warszawa 1958–1964), Jerzy 

Skowronek, Mieczysław Tanty, Tadeusz Wasilewski (Historia Słowian południowych i 

zachodnich, Warszawa 1988), Aleksandr Strokow (O powstaniu i początkowych etapach 

rozwoju rosyjskiej sztuki wojennej, [w:] O początkowych etapach w rozwoju rosyjskiej sztuki 

wojennej, pod red. A. Czyża i A. Mazurka, tłum. J. Nowacki, Warszawa 1954), Tadeusz 

Wasilewski (Studia nad składem społecznym wczesnośredniowiecznych sił zbrojnych na 

Rusi, Studia Wczesnośredniowieczne, t. IV, Wrocław–Warszawa 1958). 

Z książek o charakterze ogólniejszym i bardziej popularnym na uwagę zasługują: 

Philippe Contamine, Wojna w średniowieczu, Gdańsk–Warszawa 1999; Franciszek Kusiak, 

Rycerze średniowiecznej Europy łacińskiej, Warszawa 2002. 

Analizując dzieła wymienionych autorów, a także innych, których opracowania będą 

przywoływane w dalszej części pracy, należy stwierdzić ich dużą przydatność, trzeba jednak 

nadmienić, iż wielu historyków polskiej wojskowości tego okresu poświęca najwięcej uwagi 

granicy zachodniej państwa piastowskiego i prowadzonym tam wojnom z wojskami 

niemieckimi, pozostawiając na uboczu swoich zainteresowań relacje militarne polsko-

ruskie. 

 

 

 

 



15 

 

 

 

 

 

 

CZĘŚĆ I. Armia – ludzie 
 

 

Struktura wojska 
 

Za podstawowy, w interesującym nas okresie, podział wojska można uznać podział 

na jazdę i piechotę. 

Co do piechoty, w zasadzie wszyscy badacze zgadzają się, iż była to tradycyjnie 

podstawowa formacja wojska słowiańskiego. Większość z nich uważa, że już wcześni 

Słowianie, występując jako sojusznicy Awarów, walczyli raczej pieszo
36

. 

Potwierdzają to źródła. Prokopiusz z Cezarei pisze o tym tak: „Stając do walki, na 

ogół pieszo idą na nieprzyjaciela, mając w ręku tarcze i dzidę”
37

. 

W okresie wczesnego średniowiecza, kiedy w Europie Zachodniej maleje rola 

piechoty i spada jej wartość bojowa – Jan Wimmer pisze nawet o „kiepskiej piechocie 

Franków i innych ludów”
38

 – w dwóch kręgach kulturowych piesi wojownicy nadal 

stanowią podstawę sił zbrojnych: u Normanów i jeszcze dłużej – u Słowian. 

W przypadku Słowian wiązało się to z faktem nikłej feudalizacji stosunków 

społecznych u progu ich państwowości, a tym samym z istnieniem licznej grupy wolnego 

chłopstwa służącego w pospolitym ruszeniu pieszo, z powodu zbyt wysokich kosztów 

służby konnej
39

. 

W bitwie Słowian Zachodnich z Niemcami pod Łączną, w roku 929, wojska 

słowiańskie składały się głównie z piechoty
40

. 

Historycy spierają się o rolę piechoty w wojsku wczesnopiastowskim. Przebieg bitew 

Mieszka I, a szczególnie bitwy z Wichmanem w 967 r., zdaje się dowodzić, iż pierwszy 

historyczny władca polski używał piechoty chętnie i umiejętnie. Przeciwko Wichmanowi, 

który miał pod swoim dowództwem piechotę wielecką
41

, Mieszko wystawił zapewne 

głównie piesze pospolite ruszenie, a do tego pewną ilość jazdy własnej i posiłkowej 

czeskiej. 

Wszystko wskazuje jednak na to, że już Bolesław Chrobry wolał organizować 

szybkie rajdy przy użyciu wyłącznie jazdy, znacznie mobilniejszej od piechoty. Tej ostatniej 

                                                 
36

 Zdeněk Váňa, Świat dawnych Słowian, Warszawa 1985, s. 72. Andrzej Nadolski przychyla się do 

tego poglądu, uważa ponadto, iż pozostawiło to trwały ślad w wojskowości polskiej wczesnego średniowiecza. 

Jak pisze: „Korzenie organizacji wojsk Polski wczesnofeudalnej tkwią głęboko w epoce poprzedzającej okres 

formowania się na ziemiach naszych pierwszych organizmów państwowych”; por. tenże, Polskie siły zbrojne i 

sztuka wojenna w początkach państwa polskiego, [w:] Początki państwa polskiego. Księga tysiąclecia, pod red. 

Kazimierza Tymienieckiego, t. I, Poznań 1962, s. 187. 
37

 Prokop z Cezarei, De bello Gothico, ks. III, rozdz. 14, 22–30, [w:] Gerard Labuda, Słowiańszczyzna 

starożytna i wczesnośredniowieczna. Antologia tekstów źródłowych, Poznań 2003, s. 74. 
38

 J. Wimmer, dz. cyt., s. 17. 
39

 Tamże. Zdaniem Karola Modzelewskiego, jeszcze w wieku XII chłopi byli w większości niezależni 

od możnowładztwa i Kościoła; por. tenże, Chłopi w monarchii wczesnopiastowskiej, Wrocław 1987, s. 53. 
40

 Widukind (fragmenty), ks. I, rozdz. 36, [w:] G. Labuda, Słowiańszczyzna…, s. 231–232. 
41

 Tamże, ks. III, rozdz. 69, s. 155. 



16 

 

używał sporadycznie, w przypadkach szczególnych
42

. Zdaniem Jana Wimmera liczebność 

wojsk Chrobrego podczas wyprawy na Kijów (szacowana na ponad 3000) dowodzi, iż w 

najeździe uczestniczyła też piechota, bowiem wcześniej Chrobry dysponował zazwyczaj 

dużo mniejszymi siłami samej jazdy
43

. 

Piechota uczestniczyła też w dywersyjnym rajdzie Mieszka II na Miśnię, w roku 

1015, co w świetle przekazu Thietmara nie ulega raczej wątpliwości
44

. 

Przebieg wypraw Bolesława Szczodrego na Węgry, w roku 1061, i na Kijów, w roku 

1069, wskazuje, że i w skład jego armii wchodziła piechota
45

, choć i on korzystał z niej 

raczej nieczęsto. 

Tendencja ta jest doskonale widoczna u Bolesława Krzywoustego. Gall dostarcza 

wielu przykładów na preferowanie przez księcia szybkich, nagłych wypadów przy użyciu 

jazdy, i to często jej najlepszych, wyborowych – jak byśmy powiedzieli – oddziałów. Na 

przykład, w roku 1103 Krzywousty: „zwoławszy [...] wojska do Głogowa, nie wziął ze sobą 

żadnego piechura, lecz wybranych tylko rycerzy i najlepsze konie”
46

, po czym uderzył 

znienacka na Kołobrzeg. Poniósł zresztą porażkę i zrezygnował ze zdobycia grodu, 

ponieważ nie miał sił odpowiednich do prowadzenia oblężenia – czyli nie dysponował 

piechotą. 

Użycie przez niego piechoty w zakresie większym, niż obleganie grodu, miało 

miejsce na pewno podczas najazdu Henryka V w roku 1109. Powołano wówczas pospolite 

ruszenie z terenów przygranicznych. Udział piechoty polskiej poświadcza Gall, opisując 

potyczkę pod Bytomiem
47

. 

Jan Wimmer sądzi, że zauważalna niechęć polskich władców po Mieszku I do 

narażania piechoty na otwartą walkę z wojskiem niemieckim miała swoją przyczynę 

w gorszym uzbrojeniu polskich piechurów, a zwłaszcza w braku uzbrojenia ochronnego, 

którym dysponowała przynajmniej część piechoty niemieckiej
48

. 

Nawet w okresie rozwoju armii rycerskiej piechota polska zachowała jednak sporo 

ze swojego znaczenia, szczególnie na wschodnim i północno-wschodnim teatrze działań. 

Była bowiem przydatna w walkach z Prusami i Jaćwingami, walczącymi w szyku pieszym 

w trudno dostępnym dla jazdy terenie, a także w wyprawach na Ruś
49

. 

W wieku XII, w okresie pogłębiania się rozbicia dzielnicowego na Rusi, również 

tam, w wyniku procesu feudalizacji, zmalała rola piechoty. Mimo to Ruś pozostała 

obszarem, gdzie długo utrzymało się znaczenie piechoty. Na szczególną uwagę zasługuje 

pospolite ruszenie potężnej republiki kupieckiej, Nowogrodu Wielkiego. Poszczególne 

dzielnice miasta wystawiały własne pułki, złożone głównie z piechoty. Dowiodły one swej 

                                                 
42

 Taki przypadek zaszedł w 1015 r. podczas bitwy w ziemi Dziadoszan, kiedy Bolesław oskrzydlił 

niemiecką straż tylną przy użyciu piechoty, a nie jazdy. Zapewne piechota lepiej sobie radziła w terenie 

podmokłym i lesistym. Por. A. Nadolski, dz. cyt., s. 207. 
43

 J. Wimmer, dz. cyt., s. 20. 
44

 Kronika Thietmara, ks. VII, rozdz. 23. Kronikarz zanotował, że Mieszko przybył z siedmiu legiami 

(cum VII legionibus). 
45

 Stanisław M. Zajączkowski, Służba wojskowa chłopów w Polsce do połowy XV wieku, Łódź 1958, 

s. 51–52. 
46

 Anonim tzw. Gall, dz. cyt., ks. II, rozdz. 28. 
47

 Tamże, ks. III, rozdz. 3. Obrońcy grodu wyszli przed mury i starli się z wojownikami niemieckimi. 

Były to raczej harce, niż bitwa. W końcu cesarz, nie chcąc niepotrzebnie tracić najlepszych rycerzy, wysłał 

przeciwko Polakom łuczników i kuszników. 
48

 J. Wimmer, dz. cyt., s. 22. 
49

 S. M. Zajączkowski wymienia w tym kontekście wyprawy na Ruś Leszka Czarnego i Bolesława 

Mazowieckiego, w latach 1280 i 1285; por. tenże, dz. cyt., s. 57–59. Można przyjąć, że nie było to nagłe 

odrodzenie piechoty polskiej; raczej nigdy nie zrezygnowano z jej wykorzystywania do takich celów. Tym 

bardziej, że i na Rusi piechota utrzymała swoje znaczenie. A – jak uważa J. Wimmer – „jeśli używano jej do 

natarcia, to przeważnie przeciwko piechocie przeciwnika”; por. tenże, dz. cyt., s. 30. 
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wartości podczas zwycięskiej bitwy z Kawalerami Mieczowymi na Jeziorze Czudzkim, w 

roku 1242
50

. 

Piechota jeszcze w XII i XIII w. odgrywała na Rusi główną rolę. Koń służył jako 

środek lokomocji; przed bitwą drużynnicy zsiadali z koni i walczyli pieszo bądź też mogli, 

zależnie od aktualnej sytuacji taktycznej, stawać jako konnica
51

. Dopiero na przestrzeni XIII 

w. walka konna upowszechniła się. 

Rola piechoty jest zresztą doskonale widoczna. Wielkie bitwy, opisane w latopisach, 

Rusini toczyli pieszo. Piesze pułki stanowiły trzon armii i to one decydowały o zwycięstwie 

bądź porażce. Przykładem bitwa z Połowcami, w roku 1185, kiedy główne siły ruskie, a na 

ich czele książęta Igor i Wsiewołod: „powoli szli […] bili ich [Połowców] i do niewoli 

brali”
52

. 

Należy jednak dodać, że na zachodzie Europy już od końca wieku XIII, a wyraźniej 

od XIV, można zaobserwować ponowny wzrost znaczenia piechoty w toczonych tam 

bitwach
53

. Rośnie rola łuczników, pikinierów i halabardników nie tylko w 

powstrzymywaniu szarży wrogiej konnicy, ale także w przełamywaniu szyku przeciwnika. 

Pod Courtrai, w 1302 r., flamandzka piechota, uzbrojona w broń drzewcową (piki i 

halabardy), zdołała powstrzymać atak francuskiego rycerstwa
54

. 

Jeśli chodzi o jazdę, jej występowanie jako wyodrębnionej formacji w wojsku 

Słowian wzbudza wiele kontrowersji. Liczni historycy uważają, że pierwotnie Słowianie 

wystawiali do boju wyłącznie piechotę
55

. Niektórzy negują wręcz istnienie jazdy jako 

znaczącej formacji wojskowej nawet w początkach państwa polskiego
56

. 

Niewątpliwie wpływ na taką opinię może mieć przekaz Ibrahima ibn Jakuba 

w wersji al-Kazwiniego, gdzie znajduje się zdanie, iż Mieszko: „posiada oddziały piesze, 

ponieważ konnica nie może się poruszać w ich krajach”
57

. Nieco dalej jednak al-Kaziwini 

zaprzecza sobie, twierdząc, iż władca daje swoim oddziałom w razie potrzeby konie, siodła i 

uzdy. 

Wielu badaczy jednak odrzuca tak skrajne poglądy. Nie brakuje opinii, że od czasów 

najdawniejszych Słowianie znali i używali jazdy
58

. Wydaje się, że nie bez powodu 

zwierzęciem poświęconym Świętowitowi i trzymanym w jego głównej świątyni na Rugii 

                                                 
50

 J. Wimmer, dz. cyt., s. 30–31. 
51

 Tadeusz Wasilewski, Studia nad składem społecznym wczesnośredniowiecznych sił zbrojnych na 

Rusi, Studia Wczesnośredniowieczne, t. IV, Wrocław–Warszawa 1958, s. 365. 
52

 Latopis kijowski, 1159–1198, s. 236. 
53

 A. Nadolski, Broń i strój rycerstwa polskiego w średniowieczu, Wrocław 1979, s. 84. Autor 

przytacza tu przykłady angielskich łuczników, piechoty szwajcarskiej i milicji miast flandryjskich i włoskich. 

Co prawda, można powątpiewać w przypisywane im przez autora „silnie wyrobione poczucie świadomości 

narodowej, a zwłaszcza klasowej”. 
54

 Franciszek Kusiak, Rycerze średniowiecznej Europy łacińskiej, Warszawa 2002, s. 188. 
55

 Zdaniem A. Nadolskiego w najwcześniejszym okresie  konno występowali jedynie przedstawiciele 

starszyzny rodowej i naczelnicy plemienni. Później zaczęła się tworzyć konnica. Por. tenże, Polskie siły 

zbrojne i sztuka wojenna…, s. 187–188. 
56

 Por. np. Gerard Labuda, Mieszko I, Wrocław–Warszawa–Kraków 2002, s. 53–54. Autor rozważa 

możliwość, że tylko dowódcy za Mieszka I posiadali konie. Jednak we wcześniejszych pracach autor inaczej 

postrzegał tę kwestię – oceniał, że spośród 3000 wojów drużyny Mieszka I, 600 było jeźdźcami; por. tenże, 

Pierwsze państwo polskie, Kraków 1989, s. 61. 
57

 Ibrahim ibn Jakub (fragment według wersji al-Kazwiniego), [w:] Gerard Labuda, Słowiańszczyzna 

starożytna i wczesnośredniowieczna. Antologia tekstów źródłowych, Poznań 2003, s. 149. 
58

 Tak twierdzi np. Z. Váňa, przytaczając na poparcie swych słów fakt, iż słowiańscy jezdni używali 

ostróg z zagiętymi do tyłu zaczepami, których nie stosowali Awarowie; por. tenże, dz. cyt., s. 72. Również 

autorzy Historii Słowian południowych i zachodnich uważają, że przynajmniej niektórzy członkowie 

plemienia, wojownicy „zawodowi”, walczyli konno; por. Jerzy Skowronek, Mieczysław Tanty, Tadeusz 

Wasilewski, Historia Słowian południowych i zachodnich, Warszawa 1988, s. 18. 
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był śnieżnobiały koń. Co więcej, sanktuarium strzegła drużyna złożona z trzystu konnych 

wojowników
59

. 

Całkowite negowanie istnienia jazdy u wczesnych Słowian wydaje się 

nieuzasadnione. Istnieją przekazy kronikarskie wyraźnie poświadczające występowanie tej 

formacji. Przykładem wzmianka Prokopiusza z Cezarei o posiłkach, jakie otrzymali 

Bizantyjczycy podczas wojny z Gotami w latach 536–537. Wśród 1600 jeźdźców 

znajdowali się też Antowie i Sklawinowie
60

. 

Nie ulega natomiast wątpliwości, że we wczesnym średniowieczu w Europie 

Środkowej i Wschodniej, przed rozpowszechnieniem się stosunków feudalnych, 

najistotniejszą rolę w formowaniu i utrzymywaniu oddziałów jazdy spełniało państwo, 

a zatem książę, bowiem tylko jego było stać na ich wystawienie
61

. 

Poszczególni autorzy prezentują własne oszacowania co do liczby jazdy oraz 

proporcji jazdy do piechoty w wojskach słowiańskich okresu wczesnopiastowskiego. 

Większość jednak historyków stoi na stanowisku, że jazda spełniała dużą – jak dużą, to 

kwestia dyskusyjna – rolę w okresie wczesnopiastowskim
62

. Część historyków wreszcie 

przyjmuje, że trzytysięczna drużyna Mieszka I z relacji Ibrahima ibn Jakuba to wyłącznie 

jazda
63

. Kwestia liczebności jazdy jest istotna także dlatego, że według zgodnych opinii 

badaczy była ona lepiej uzbrojona od piechoty, a więc miała dużą wartość bojową
64

. 

Gall Anonim wylicza w swoim dziele wojowników, jakimi dysponował Bolesław 

Chrobry, pisząc o pancernych (loricati milites) i tarczownikach (clipeati milites)
65

. Nasuwa 

się oczywiście pytanie, co kronikarz rozumiał pod tymi pojęciami. Jeśli chodzi o 

tarczowników, to panuje raczej zgoda, iż byli to wojownicy piesi
66

, przy czym Jan Wimmer 

sądzi, że nazwą clipeati obejmowano zarówno właściwych tarczowników, czyli piechotę, 

jak i łuczników
67

. 

                                                 
59

 Z. Váňa, dz. cyt., s. 102. U Thietmara można przeczytać o świętym koniu w świątyni Swarożyca w 
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60
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61
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62
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587–488. 
63
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67

 J. Wimmer, dz. cyt., s. 19. Tak samo: A. Nadolski, Lądowa technika wojskowa od połowy X do 
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s. 38. 
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Inaczej jest w przypadku pancernych. Czy byli to piesi, czy jeźdźcy? Przyjęło się 

uważać, że chodzi o konnych drużynników
68

, ale nie brak opinii przeciwnych. Zdaniem 

Karola Olejnika drużyna wczesnopiastowska składała się zarówno z jazdy, jak i z 

piechoty
69

. 

Z całą pewnością jazdą dysponował Chrobry. Przekaz Thietmara o obronie przez 

Polaków brodu na Odrze w roku 1015 nie pozostawia co do tego wątpliwości
70

. Syn 

Chrobrego, Mieszko II, również dysponował jazdą podczas uderzenia dywersyjnego na 

Miśnię
71

. 

Pogląd o występowaniu formacji jazdy w wojskach wczesnopiastowskich wspierają 

odkrycia archeologiczne, zwłaszcza duża ilość pozostałości oporządzenia jeździeckiego
72

. 

Jednak i tutaj pojawiają się wątpliwości – artefakty te świadczą o wykorzystywaniu konia do 

jazdy wierzchem, ale nie przesądzają istnienia kawalerii. 

Przesłankę, skłaniającą do przyjęcia poglądu o istnieniu jazdy już za Mieszka I, 

stanowić może rekonstrukcja prowadzonych przez niego działań wojennych. Większość 

badaczy uznaje, że podczas bitwy z Wichmanem, w roku 967, Polacy dysponowali 

kawalerią. Wydaje się, że tylko ona mogła wykonać manewr oskrzydlający, zaś konnych 

posiłków czeskich byłoby na to za mało
73

. Jednak Henryk Łowmiański wyraził inną opinię; 

jego zdaniem Mieszko dysponował tylko czymś w rodzaju konnej piechoty – przed bitwą 

wojownicy zsiadali z koni i walczyli pieszo
74

. 

W okresie rozbicia dzielnicowego w Polsce znacznie wzrosła rola konnego 

rycerstwa, zmalała natomiast rola piechoty, co było zresztą charakterystyczne dla ówczesnej 

europejskiej sztuki wojennej
75

. Nie tyle chodzi przy tym o spadek liczby piechurów w 

ówczesnych armiach, ile o zmniejszenie się jej wartości bojowej. Jan Wimmer ocenia, że 

stosunek piechoty do jazdy wynosił najczęściej 4:1
76

. Jak pisze: „W sumie w XII i XIII w. 

piechota na Zachodzie, mimo iż licznie występowała na polach bitew, odgrywała jedynie 

podrzędną rolę”
77

. Za jej główną wadę uznawano małą ruchliwość
78

. 
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 T. M. Nowak, J. Wimmer, dz. cyt., s. 31. Także Lech Leciejewicz uważa, iż główną siłą 
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Ciężkozbrojna jazda ruska była wyposażona i uzbrojona w podobny sposób jak jazda 

polska (pancerni). Ochronę ciała stanowiły kolczugi, hełmy i tarcze. Broń zaś: miecze, 

topory, maczugi, włócznie
79

. 

Z problematyką jazdy wiąże się oczywiście pytanie, jakich koni używano w Polsce w 

X–XIII w. Początkowo były to zapewne niewielkie, wytrzymałe koniki pochodzące od 

dzikich koni leśnych
80

. Badania archeologiczne zdają się jednak potwierdzać, że już w 

okresie wczesnopiastowskim podjęto hodowlę większych i silniejszych koni
81

. Wywodzą się 

z nich późniejsze konie bojowe, z pewnością drogie i dostępne jedynie najbogatszym 

rycerzom. 

W wieku XIII rycerze na zachodzie Europy dysponowali co najmniej trzema 

wierzchowcami: rumakiem bojowym i dwoma podjezdkami. Taką też ich liczbę 

przewidywała reguła templariuszy określająca wyposażenie brata-rycerza
82

. U joannitów na 

jednego zakonnika przypadały cztery wierzchowce
83

. Zapotrzebowanie na konie było więc 

bardzo duże. Używano też mułów, o czym zdaje się świadczyć wzmianka w Pieśni o 

Rolandzie
84

. A także opis Galla przedstawiający śmierć czeskiego księcia Światopełka, 

uczestniczącego w niemieckim najeździe na Polskę w 1109 r. Gall pisze, że Światopełk: 

„czując się zupełnie bezpiecznym bez broni siedział na mulicy w pośrodku swoich”
85

. 

Zapewne książę jechał na podjezdku. 

W okresie wcześniejszym, na ziemiach polskich, skala potrzeb była z pewnością 

mniejsza, lecz i tak hodowla koni należała do najbardziej newralgicznych sektorów 

ówczesnej gospodarki
86

. Mimo to, przed wiekiem XIII przeciętny polski rycerz posiadał 

zapewne tylko jednego konia, służącego zarówno do przemarszów, jak i do walki
87

. 

Hodowla koni na Rusi musiała mieć znaczny zasięg, skoro w połowie XII w. w 

jednej tylko wsi książęcej hodowano 3000 klaczy i 1000 ogierów
88

. 

 

 

Wojsko stałe 
 

Zarówno w Polsce, jak i na Rusi we wczesnym średniowieczu, zwłaszcza w X i XI 

w., wojskowość oparta była przede wszystkim na istnieniu drużyny. W owym czasie na 
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zachodzie Europy podstawą sił zbrojnych była już służba rycerska wynikająca ze stosunków 

feudalnych
89

. 

Trzon sił zbrojnych w okresie budowy państwa wczesnopiastowskiego stanowiła 

drużyna. Na ogół, zgodnie z relacją Ibrahima ibn Jakuba
90

, rozumie się pod tym określeniem 

oddział pozostający pod rozkazami i na utrzymaniu księcia. 

Niewątpliwie początki drużyny sięgają czasów plemiennych
91

. Dzięki rekrutowaniu 

wyróżniających się wojowników, naczelnik plemienia mógł utrwalić swoją władzę także w 

czasie pokoju. Mógł też wykorzystać drużynę do dokonywania podbojów, a następnie 

utrzymania zdobytego terytorium; jak zapewne czynił to Mieszko I. 

Drużyna w okresie plemiennym – kiedy kontrolę nad nią sprawował ogół mężczyzn, 

poprzez wiece plemienne
92

 – była jeszcze zapewne dość jednolita. Później, gdy władzę nad 

nią uzyskał książę, musiała się zróżnicować na część pozostającą w bezpośrednim otoczeniu 

władcy i na część dalszą, mniej zatem uprzywilejowaną. 

Dlatego też historycy dzielą drużynę wczesnofeudalną na „młodszą” i „starszą”. Tę 

drugą tworzyli dostojnicy będący dowódcami, naczelnikami grodów itp.
93

 Drużyna 

„młodsza” miała składać się z wojowników tworzących rodzaj stałych sił zbrojnych. Część z 

nich towarzyszyła księciu, inni stacjonowali w grodach
94

. Taki podział był konieczny. 

Utrzymanie całości drużyny przy boku księcia było bowiem niemożliwe z gospodarczego 

punktu widzenia, zaś skupienie całej siły w jednym miejscu byłoby strategicznym 

szaleństwem
95

. To właśnie drużynnicy „młodsi” mieli stanowić trzon sił zbrojnych
96

. 

Większość historyków optuje za uznaniem drużyny wczesnopiastowskiej za rodzaj 

wojska zawodowego, oczywiście wedle ówczesnych realiów. Według definicji Benona 

Miśkiewicza drużyna książęca to oddział, który pozostaje w stałej dyspozycji księcia i w 

ciągłej gotowości bojowej
97

. 

Nie należy jej jednak uważać w całości za oddział przyboczny księcia. Fakt 

stacjonowania drużynników w grodach świadczy o tym, że słowo „drużyna” miało szersze 

znaczenie. Tadeusz Wasilewski uważa, że: „Drużyna polska we wczesnym średniowieczu 

wykracza wyraźnie poza ramy oddziału przybocznego księcia”
98

. 

Status członków drużyny za pierwszych Piastów nie jest jasny. Wzmianka 

u Thietmara, że Bolesław Chrobry ofiarował cesarzowi Ottonowi III, podczas jego wizyty w 
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Gnieźnie, w 1000 r., oddział 300 pancernych
99

, zdaje się sugerować, iż członkowie drużyny 

książęcej stanowili własność władcy
100

. Forma tej własności nie jest jednak znana. 

O składzie społecznym drużyny wczesnopiastowskiej niewiele można powiedzieć. Z 

pewnością nie była pod tym względem jednolita. Logiczne wydaje się założenie, że 

wojownicy bardziej doświadczeni, uczestniczący w wielu kampaniach, a tym samym 

zasobniejsi w łupy, zajmowali w drużynie wyższą pozycję. 

Ponieważ temat niniejszej pracy obejmuje okres trzech stuleci, jest oczywiste, że 

musiały w ciągu tak długiego czasu zajść zmiany w strukturze armii piastowskiej 

i sposobach wojowania. Podstawową kwestią jest tu sprawa drużyny książęcej. Wokół tego 

problemu koncentruje się najwięcej kontrowersji w historiografii wojskowej. Większość 

autorów zgadza się, że należy zastosować cezurę lat 30. XI w.
101

 – o ile wcześniej można 

mówić o istnieniu drużyny książęcej w kształcie zbliżonym do opisu Ibrahima ibn Jakuba
102

, 

o tyle w okresie następnym drużyny takiej już nie ma bądź następuje jej szybki rozkład. 

Podział ten odpowiada w zasadzie podziałowi, jaki przyjął się w historiografii: na pierwsze i 

drugie państwo piastowskie. 

W państwie piastowskim drużyna odgrywała istotną rolę do XII w.
103

 Jednak straciła 

swój prymat w polskich siłach zbrojnych podczas wielkiego kryzysu monarchii piastowskiej 

w XI w.
104

 Najwidoczniej państwo nie było w stanie utrzymać stałej siły zbrojnej w takim 

kształcie i wielkości, jak w okresie wcześniejszym. Skoro ustała ekspansja terytorialna, 

zabrakło zdobyczy i łupów
105

. 

Być może jedną z przyczyn ówczesnego osłabienia władzy centralnej był fakt, że 

potęga militarna drużyn możnowładczych dorównywała już książęcej
106

. Źródła 
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poświadczają, iż własnych rycerzy posiadali palatyni Skarbimir i Sieciech, a także – według 

Bulli gnieźnieńskiej z 1136 r. – arcybiskup gnieźnieński
107

. 

Stosunki między władcą a wojownikami musiały zatem ułożyć się na innej 

podstawie ekonomicznej. Książę zaczął niektórym z nich nadawać ziemię, w zamian za co 

zobowiązywał ich do służby wojskowej, tworząc tym samym stopniowo warstwę rycerską. 

Za pierwszy potwierdzony źródłowo przypadek nadania ziemi wojownikowi uważa 

się relację Galla związaną z bitwą Kazimierza Odnowiciela z Miecławem. Pewien wojownik 

uratował księciu życie, za co otrzymał gród wraz z płynącymi z niego dochodami
108

. Gall 

nic jednak nie mówi o tym, aby obdarowany musiał z tego tytułu świadczyć służbę 

wojskową na rzecz księcia, choć w historiografii przyjęło się tak uważać
109

. 

W XIII w. warstwa rycerska była już w dużej mierze ukształtowana. Jej odrębność 

opierała się na przywilejach wynikających z norm prawa rycerskiego (ius militare)
110

. 

Kwestie te w odniesieniu do wojskowości polskiej nie są jednak dostatecznie wyświetlone. 

Badacze różnią się w opiniach na temat podstaw prawnych obowiązku służby rycerskiej
111

. 

Przedstawienie całości dyskusji, dotyczącej problemu drużyny na ziemiach polskich, 

nie jest tematem niniejszej pracy. W konkluzji można zatem stwierdzić, iż wojsko, którym 

dysponował Bolesław Krzywousty, a później jego następcy, różniło się znacząco od tego z 

wieków X i XI. Wynikało to z feudalizacji stosunków między księciem a możnymi, co 

skutkowało rozbudową ich własnych oddziałów przybocznych. Jednocześnie liczebność 

drużyny książęcej ulegała zmniejszeniu, aż w końcu przekształciła się ona w hufiec 

nadworny
112

. 

Wojsko polskie od czasów Krzywoustego do końca interesującego nas okresu 

składało się zatem w zasadzie z trzech głównych rodzajów: oddziału nadwornego księcia, 

drużyn możnowładców oraz pospolitego ruszenia, które dzieliło się na oddziały drobnych 

feudałów-rycerzy i oddziały chłopskie. 

Z czasem ulegały zmianie proporcje między tymi częściami składowymi. Malała 

liczebność drużyny książęcej, rosła zaś liczebność drużyn możnowładczych. Przybywało też 

rycerstwa, natomiast coraz mniej licznie w pospolitym ruszeniu uczestniczyli chłopi, z 

uwagi na ich postępujące uzależnienie
113

. 

W okresie rozdrobnienia dzielnicowego drużyna książęca zanikła całkowicie. 

Zastąpiła ją służba rycerska, proces ten trwał jednak na ziemiach polskich do XIV w. 

Więcej informacji o drużynie zachowało się w odniesieniu do Rusi. Należy jednak 

mieć na uwadze, że w źródłach jest to określenie wieloznaczne. Może dotyczyć oddziału 

wojskowego, ale także grupy plemiennej, wspólnoty, organizacji, np. kupieckiej itp.
114
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Dzieliła się ona na drużynę „starszą”, obejmującą elitę zarówno wojskową, jak 

i jednocześnie społeczną – bojarów
115

, oraz drużynę „młodszą”, która obejmowała 

wojowników z warstw niższych od bojarskiej – mogli to być kupcy, posiadacze średnich 

majątków ziemskich
116

. 

W drużynie „młodszej” badacze wyróżniają jeszcze grupę młodych wojowników 

(otroków, dietskich), jeszcze nie żonatych i nie posiadających własnego domu. Mieszkali 

razem w specjalnym budynku przy siedzibie władcy i pozostawali na jego utrzymaniu. Była 

to tzw. drużyna mała
117

. Nosiła ona nazwę grid, pochodzenia normańskiego
118

. 

Niewykluczone, że przynajmniej niektórzy otrocy byli niewolni, o czym mogłyby 

świadczyć funkcje służebne spełniane przez nich na dworze księcia, a także uchwytne w 

źródłach ich silne uzależnienie od księcia
119

. 

Rozwarstwienie majątkowe w obrębie drużyny było znaczne. Członkowie drużyny 

„starszej” bywali tak zamożni, że – jak pisze Borys Rybakow – cudzoziemcom wydawało 

się, iż Ruś musi obfitować w pokłady złota
120

. 

Zdaniem Tadeusza Wasilewskiego jednak najwięksi bojarzy nie wchodzili w skład 

drużyny książęcej
121

.  

O istnieniu na Rusi drużyny „starszej” – złożonej z doświadczonych 

i zamożniejszych wojowników – może świadczyć choćby następujący fragment: „I zwołał 

kniaź Włodzimierz bojarów swoich i starców i rzekł: Oto przyszli posłani przez nas męże, 

usłyszymy od nich, co było. I rzekł: Mówcie przed drużyną”
122

. Doradczą rolę drużyny 

względem kniazia Włodzimierza – a właściwie dostojniejszej części drużyny – podkreśla 

Powieść minionych lat kilkakrotnie. Pod rokiem 996 możemy przeczytać, że Włodzimierz: 

„kochał drużynę, z nią naradzał się o urządzeniu kraju i o wojnach, i o prawach 

krajowych”
123

. 

Lecz także inni książęta odwoływali się do opinii swoich drużynników. W roku 971 

Światosław naradzał się z drużyną w sprawie zawarcia pokoju z Bizancjum
124

. Z kolei, w 

roku 1066 Iziasław radził z drużyną o krokach, jakie należy podjąć w sprawie buntu 

kijowian
125

. 
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Członkowie drużyny książęcej pełnili także funkcje administracyjne: zbierali daniny 

i sprawowali sądy
126

. 

Drużyna na Rusi, podobnie jak w Polsce, częściowo stacjonowała przy księciu, 

częściowo zaś w grodach. Większość drużynników, zdaniem Tadeusza Wasilewskiego, 

kwaterowała w Kijowie oraz okolicznych grodach i wsiach, takich jak: Wyszogród, 

Biełgorod, Zwienigród, Pieresieczeń i kilka innych. Pozostali drużynnicy przebywali 

w grodach rozsianych po całej Rusi i w kilku ważnych grodach pogranicznych, nad rzekami: 

Stugną, Rosią, Rastawicą i Hujwą
127

. 

Wydaje się, że na Rusi znacznie wcześniej, niż w Polsce pojawiły się i wzrosły w 

siłę drużyny możnowładcze
128

. Mogłaby o tym świadczyć wzmianka w Powieści minionych 

lat, pod rokiem 945. Drużyna Igora, namawiając księcia do ściągnięcia daniny z Drewlan, 

utyskiwała, że: „Pachołkowie Sweneldowi przyodziali się w oręż i w odzież, a my jesteśmy 

nadzy”
129

. Tadeusz Wasilewski inaczej jednak interpretuje ten fragment. W jego opinii 

„drużyna” Swenelda nie była jego własnością i nie pozostawała na jego utrzymaniu, lecz 

stanowiła jedynie oddział oddany mu pod komendę i pozostawała częścią drużyny 

książęcej
130

. 

Rozwój stosunków feudalnych i rozdrobnienie polityczne na Rusi już w XII w. 

doprowadziło – drogą nadań majątków ziemskich (pamiestji) – do powstania warstwy 

wojskowych służebników (dworian) obowiązanych do stawania zbrojnego na wezwanie 

księcia. Niektórzy słudzy i drużynnicy księcia otrzymywali ziemię z prawem dziedziczenia 

(wotczinę), w wyniku czego awansowali do warstwy bojarskiej. 

Bojarzy często okazywali się nielojalni względem księcia, co komplikowało wojny 

między Rurykowiczami. Zdarzały się też konflikty księcia z własnymi bojarami i wówczas 

władca mógł liczyć jedynie na swoich dworian
131

. 

 

 

Pospolite ruszenie 
 

Oprócz drużyny, a później innych formacji wojska, które można by określić mianem 

zawodowego, istniał też powszechny obowiązek obrony kraju, czyli pospolite ruszenie
132

. 

Dodatkową kwestię stanowiły powinności mieszkańców na rzecz obronności. 

Pospolite ruszenie wywodziło się z epoki przedpaństwowej
133

. W okresie 

plemiennym uczestniczyli w nim zapewne wszyscy mężczyźni zdolni do obrony swojej 

ziemi i dobytku. W okresie piastowskim tylko w wyjątkowych wypadkach zwoływano je z 

obszaru całego kraju; zazwyczaj jedynie z terenu dzielnicy zagrożonej najazdem
134

. 
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Możliwe także, że powoływano tylko wybranych ludzi, w liczbie zależnej od liczby ogółu 

ludności
135

. 

Z kogo składało się pospolite ruszenie? Przede wszystkim z ludności wiejskiej, choć 

niektórzy badacze postulują szersze niż dotychczas uwzględnienie w tej formacji także 

ludności podgrodzi
136

. 

Obowiązki wojskowe wobec państwa ponosiła też ludność niewolna. Ich charakter 

nie jest znany, można się tylko domyślać, że niewolnicy uczestniczyli w jakiś sposób w 

obronie ziemi, na której żyli
137

. 

Najprawdopodobniej kmieć zdolny do noszenia broni był typowany przez 

społeczność wiejską, która składała się na jego uzbrojenie i wyposażenie. W sprzyjających 

okolicznościach mógł on otrzymać ziemię i awansować do warstwy rycerskiej
138

. 

Do obciążeń, jakie ponosiła ludność kraju, niezależnie od osobistej służby 

wojskowej, należały, między innymi: stróża
139

, pogoń
140

, naprawa grodów i umocnień, 

dostarczanie zaprzęgów. Obciążenia te, zdaniem badaczy, były znaczne
141

. Można je 

podzielić na trzy kategorie: pełnienie służby wojskowej, wykonywanie prac na rzecz wojska 

czy obronności, obowiązek świadczeń w naturze lub pieniądzu na rzecz wojska i obronności 

kraju. 

Służbę wojskową odbywano osobiście, z własnym uzbrojeniem i wyposażeniem, lub 

przez wysłanie zastępcy. Stawiano się na wezwanie władcy, na polecenie lokalnych 

urzędników wojskowo-administracyjnych bądź też pełniono przez określony czas straż w 

grodach lub służbę na przejściach granicznych. 

Obowiązkowe prace na rzecz wojska miały różny charakter: usług transportowych 

(przewód – przewiezienie własnym wozem ładunku na polecenie urzędników władcy, 

powóz – dostarczenie samego wozu, podwoda – dostarczenie wozu z zaprzęgiem lub 

samego zaprzęgu na żądanie urzędników
142

), zaopatrywania grodów, prac budowlanych 

przy umocnieniach stałych i polowych. 

Świadczenia w naturze na rzecz wojska z czasem zmieniły się w opłaty pieniężne, 

przyjmując postać podatków
143

. Należy jednak zaznaczyć, że choć stróża w czasie pokoju 

była egzekwowana w formie daniny, to w przypadku zagrożenia najazdem ludność nadal 

zobowiązana była pełnić służbę osobiście
144

. 
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Z czasem rola pospolitego ruszenia malała
145

. Jak można się przekonać, czytając 

kronikę Galla, Bolesław Krzywousty korzystał najczęściej z niewielkich, doborowych 

oddziałów. Miało to swoje uzasadnienie w niedostatkach formacji chłopskich, wynikających 

z ich formy organizacyjnej. Niedostatki te starano się nadrobić taktyką, nie zawsze wszakże 

z dobrym skutkiem
146

. 

Jeszcze bardziej zmalała rola pospolitego ruszenia w okresie rozbicia dzielnicowego 

w Polsce, a więc w okresie kształtowania się armii rycerskiej, opartej przede wszystkim na 

ciężkiej jeździe, choć formalnie nigdy nie zrezygnowano z tej formy służby wojskowej. 

Władcy księstw dzielnicowych utrzymali większość powinności wojskowych chłopów. Co 

więcej, w okresie tym pojawił się nowy element obronności kraju – obowiązki wojskowe 

mieszczan, którzy w XIII w. służyli jeszcze w oddziałach pieszych na terenie ziemi, w której 

mieszkali, natomiast w okresie późniejszym byli przede wszystkim zobowiązani do 

uczestnictwa w budowie i utrzymaniu fortyfikacji miejskich, a także uczestniczyli w obronie 

miasta
147

. Ponieważ utrzymanie fortyfikacji pociągało za sobą wysokie koszty, a władcy 

również byli zainteresowani w podniesieniu obronności miast, mieszczanie starali się 

uzyskać w zamian za wypełnianie tego obowiązku zwolnienia z danin i innych ciężarów
148

. 

Począwszy od XIII w., w związku z lokowaniem wsi i miast na prawie niemieckim, 

do służby rycerskiej zobowiązani byli także wójtowie i sołtysi, posiadający ziemię z nadań 

książęcych. W przywileju lokacyjnym władca precyzował dokładne warunki stawania wójta 

lub sołtysa do służby wojskowej. W okresie rozbicia dzielnicowego w Polsce sołtysi i 

wójtowie stanowili poważny składnik sił zbrojnych poszczególnych książąt
149

. 

W odniesieniu do pospolitego ruszenia na Rusi Jewgienij Razin twierdzi, że już w X 

i XI w., w dobie wypraw kniaziów kijowskich na Konstantynopol, w pospolitym ruszeniu 

uczestniczyli zarówno chłopi, jak mieszkańcy miast
150

. Opinię taką wyraził już Borys 

Grekow, zauważając, że w wojsku, które w 1016 r. opanowało Kijów na rzecz Jarosława 

Mądrego, wówczas księcia nowogrodzkiego, byli nowogrodzcy mieszczanie
151

. 

Polemizował z tymi poglądami Tadeusz Wasilewski, uznając za błąd przenoszenie 

stosunków panujących w wiekach XII i XIII w czasy wcześniejsze
152

. 

Powinności wojskowe chłopstwa ruskiego nie ograniczały się do osobistej służby w 

pospolitym ruszeniu. Pod rokiem 1103 można przeczytać opis narady księcia Światopełka 

ze swoją drużyną (zapewne chodzi o bojarów, czyli drużynę „starszą”) przed wyruszeniem 

na Połowców. Bojarzy byli temu przeciwni: „’Nie godzi się teraz na wiosnę iść, 

zmarnujemy smerdów i rolę ich’. I rzekł Włodzimierz: ‘Dziwno mi, drużyno, że koni 

żałujecie, którymi orzą, a czemuż nie pomyślicie, że oto pocznie orać smerd i 

przyjechawszy Połowczyn uderzy go strzałą, i konia jego zabierze. […] Toć wam konia żal, 
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a samego czyż nie żal?’ I nie mogła odpowiedzieć drużyna Światopełkowa”
153

. Wynika z 

tego, że chłopi zależni
154

 musieli oddawać konie na potrzeby wyprawy wojennej. 

Tymczasem bojarzy, w trosce o zbiory ze swoich posiadłości, nie chcieli pozbawiać 

chłopów możliwości przeprowadzenia orki wiosennej. Książę z wyczuwalnym przekąsem 

zarzuca bojarom, że bardziej troszczą się o swoje dochody, niż o życie chłopów. 

Pewne fakty wskazują, że pospolite ruszenie na Rusi nie było zwoływane zbyt 

często. Odnotowywanie takich przypadków przez latopisy świadczy o ich wyjątkowości. 

Tadeusz Wasilewski uważa, że zasadniczo w wyprawach uczestniczyli drużynnicy, a więc 

konni. Piesze pospolite ruszenie mobilizowano bardzo rzadko i tylko wówczas, kiedy 

istniała możliwość przetransportowania go łodziami na miejsce walki
155

. 

Zwoływano je także w chwilach poważnego zagrożenia Rusi najazdem, jednak na 

większą skalę działo się to dopiero w XIII w., w okresie obrony przed Tatarami. Wcześniej 

armie złożone z pospolitego ruszenia były: „w ruskiej praktyce wojskowej zjawiskiem 

wyjątkowym”
156

. 

 

 

Obcy element etniczny w siłach zbrojnych. Najemnicy. 
Sojusznicy 

 

Pod określeniem „najemnik” rozumie się zazwyczaj żołnierza walczącego za 

pieniądze, jednak – w odróżnieniu od pobierających żołd z rąk suwerena rycerzy – takiego, 

którego można uznać za bezpaństwowca, wynajmującego swoje usługi dowolnej stronie 

danego konfliktu
157

. 

W takim znaczeniu najemnicy rozpowszechnili się w Europie Zachodniej w końcu 

XII w.
158

, a w Europie Środkowej i Wschodniej jeszcze później
159

. Nie ma w każdym razie 
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na tym obszarze problemu wędrownych najemników, którzy formowali kilkutysięczne 

oddziały i byli postrachem Francji, póki w roku 1183 nie zostali wybici
160

. 

Należy jednak odróżnić rycerzy, służących za żołd swemu suwerenowi, od 

najemników. Wasale byli wprawdzie zobowiązani do stawania zbrojnie na wezwanie 

suwerena, jednak już dość wcześnie zaczęli otrzymywać rodzaj rekompensaty za poniesione 

koszty, która z czasem przekształciła się w żołd. 

Obowiązek lenny przewidywał też kary dla rycerzy nie stawiających się na wojnę. 

Mogła to być grzywna pieniężna, niekiedy bardzo wysoka, lub nawet utrata lenna
161

. 

Zdarzały się oczywiście również przypadki rycerzy zaciągających się do służby najemnej. 

Władcy polscy wczesnego średniowiecza – jeśli nie ograniczali się do rodzimej siły 

zbrojnej – korzystali z pomocy obcych wojsk posiłkowych. Status zbliżony do najemników 

mogli mieć natomiast wikingowie, werbowani w Skandynawii i uczestniczący – na 

wezwanie książąt ruskich – w walkach wewnętrznych na Rusi. 

Wiele mówi się o obecności obcego składnika etnicznego w siłach zbrojnych 

Słowian Zachodnich i Wschodnich
162

. Chodzi zwłaszcza o udział Normanów w drużynie 

wczesnopiastowskiej i o rolę, jaką odegrali w ukształtowaniu się Rusi Kijowskiej. 

Wiek X był okresem dużej aktywności wikingów w Europie, szczególnie północnej, 

w rejonie Morza Bałtyckiego. Zaprawieni w walkach, z pewnością stanowili bardzo 

wartościowy nabytek, z punktu widzenia książąt słowiańskich, pragnących rozszerzyć swoje 

władztwo. 

Na terenie Pomorza, Wielkopolski i Mazowsza odkryto normańskie pochówki. 

Archeolodzy udokumentowali obecność Normanów w rejonie Poznania, a więc w centrum 

polańskiego państwa. Świadczy to o ożywionych kontaktach pierwszych Piastów ze 

Skandynawami
163

. 

Niektórzy historycy dopatrują się obcego pochodzenia co najmniej dwóch 

najstarszych polskich rodów możnowładczych: Awdańców i Pałuków. Protoplastą tego 

pierwszego miał być Skandynaw osiadły na ziemiach polskich u schyłku X w.
164

 Drugi być 

może wywodził się od brata św. Wojciecha, Sobiesława, a więc miałby korzenie czeskie
165

. 

Jednak świadectwa archeologiczne należy interpretować ostrożnie
166

. Można 

bowiem postawić pytanie, dlaczego o licznym udziale wikingów w polskiej drużynie 

książęcej wczesnego średniowiecza nie wspominają źródła obce, takie jak Widukind, 

Thietmar i Kosmas? Wydaje się, że zwłaszcza Thietmar – niechętny Bolesławowi 
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Chrobremu – nie odmówiłby sobie przyjemności zdeprecjonowania oręża polskiego poprzez 

wykazanie, że jego trzon stanowili obcy; w dodatku Germanie. 

Nie sposób oczywiście kwestionować odkryć archeologicznych, które dowodzą, iż 

skandynawscy woje żyli – i umierali – w Polsce wczesnopiastowskiej. Jednak najwyraźniej 

nie pełnili roli pierwszoplanowej, ani nawet na tyle ważnej, by kronikarze byli w stanie 

wyodrębnić ich ze słowiańskiego tła. 

Opinię taką wyraził Henryk Łowmiański, zauważając, że na 27 najwybitniejszych 

polskich rodów XII-wiecznych, poświadczonych w źródłach, jedynie dwa lub trzy można z 

pewną dozą prawdopodobieństwa uznać za normańskie. Co więcej, Łowmiański 

konkluduje, iż w kwestii tych rodów: „powinno się nawiązać nie do bezpośrednich 

stosunków Mieszka I i Bolesława Chrobrego z Danią czy w ogóle ze Skandynawią, ale do 

wyprawy Bolesława na Kijów w 1018 r., kiedy nobile polscy otrzymali bodaj jedyny 

zastrzyk krwi skandynawskiej. Bowiem Chrobry uprowadził z sobą […] kilku jarlów 

skandynawskich (wśród wymienionych w Powieści dorocznej bojarów) […]”
167

. 

Analogicznie na problem składu etnicznego wczesnopiastowskiego wojska zapatruje 

się Andrzej Nadolski. Nie wyklucza udziału cudzoziemców z Niemiec, Rusi, Czech, Węgier 

czy Skandynawii, jednak zauważa: „Nie mamy żadnych powodów, aby dopatrywać się w 

Polsce istnienia silnych obcoplemiennych oddziałów najemnych, z którymi np. spotykamy 

się w księstwie kijowskim”
168

. 

Zgadza się z tym Andrzej F. Grabski, dopuszczający etniczną różnorodność 

członków drużyny wczesnopiastowskiej, jednak z wyraźną przewagą żywiołu 

miejscowego
169

. 

Podobny wniosek wyciągnął z badań nad toporami wczesnośredniowiecznymi 

z Jeziora Lednickiego Boromir R. Borowczak. Twierdzi on, że jednorodność typologiczna i 

technologiczna większości z nich (przy bardzo małej liczbie sztuk znacząco odbiegających 

od średniego wzorca) świadczy o tym, że wojska, które starły się podczas bitwy na Ostrowie 

Lednickim, w latach 30. XI w., stanowiły: „jedną grupę etniczną lub ewentualnie dwie 

blisko spokrewnione, prezentujące ten sam poziom kultury materialnej”
170

. Dlatego, 

zdaniem B. R. Borowczaka, nie może być mowy o obronie grodu przez najemników 

normańskich, ani o tym, że znajdowali się oni w znaczącej liczbie wśród atakujących. 

Nie ulega wątpliwości udział Normanów w tworzeniu księstwa kijowskiego
171

. 

Grupy wikingów wynajmowały swe usługi władcom słowiańskim, aż w 862 r. oddział 

Ruryka przejął władzę w Nowogrodzie
172

. Następca Ruryka, Oleg, zajął w 882 r. Kijów, już 

przedtem zresztą opanowany przez Normanów pod wodzą Askolda i Dira, przy czym w 

Powieści minionych lat można przeczytać, iż byli to towarzysze Ruryka i zajęli Kijów za 

jego zgodą
173

, podczas gdy niektórzy historycy sądzą, że dowodzili oni jakąś inną grupą 
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Normanów, którzy przybyli w to miejsce niezależnie od Ruryka i dużo wcześniej, około 

roku 850
174

. 

Rurykowicze ulegli szybkiej slawizacji, niemniej aż do połowy XI w. często uciekali 

się do wynajmowania drużyn normańskich. Już następca Ruryka, Oleg (krewny Ruryka i 

opiekun jego syna, Igora
175

), zebrał drużynę złożoną z Waregów, a także wojów 

słowiańskich i fińskich, i przystąpił do podboju ziem naddnieprzańskich, ze Smoleńskiem i 

Kijowem (882 r.), gdzie zabito Askolda i Dira. Oleg walczył też z koczowniczymi 

Chazarami i plemionami słowiańskimi nad Bugiem i Dniestrem. Pod koniec życia zaś podjął 

wyprawę na Konstantynopol (najprawdopodobniej w roku 907
176

). 

Jego następcy także chętnie zaciągali do swych drużyn wikingów. Postąpił tak książę 

Nowogrodu Włodzimierz Wielki. Uciekłszy przed bratem, Jaropełkiem, do Skandynawii, 

powrócił z drużyną Waregów i odzyskał Nowogród, po czym pobił brata i zdobył 

panowanie nad całą Rusią (rok 980)
177

. 

Syn Włodzimierza Wielkiego, Jarosław Mądry, sprowadził Waregów początkowo do 

planowanej walki z ojcem
178

, a później, po jego śmierci, wykorzystał ich do rozprawy z 

bratem Światopełkiem. W roku 1016, pod Lubeczem, wojska Jarosława rozgromiły armię 

brata. Światopełk uciekł do Bolesława Chrobrego, którego był zięciem. 

Waregowie Jarosława przydali się też w dwa lata później, kiedy na Kijów ruszył 

Bolesław Chrobry, by osadzić na tronie Światopełka. Mimo ich udziału, polski władca 

dopiął jednak swego i tym razem to Jarosław musiał uciekać
179

. Zatrzymał się jednak 

w Nowogrodzie i tam zebrał pieniądze na zaciąg większej liczby Waregów. 

Prawdopodobnie nie zdążył ich wykorzystać przeciwko Bolesławowi, który tymczasem 

wrócił do Polski, lecz wystąpił przeciwko Światopełkowi, który uciekł do Pieczyngów. 

Jarosław zresztą szczególnie chętnie korzystał z pomocy Waregów. W roku 1024 

sprowadził drużynę wareską pod wodzą Jakuna, tym razem przeciwko swojemu bratu, 

Mścisławowi, którego wspierali Kasogowie i Chazarowie. Mścisław jednak zwyciężył
180

. 
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Po raz kolejny Powieść minionych lat wspomina o Waregach w wojsku Jarosława pod 

rokiem 1036, kiedy ten zwyciężył Pieczyngów pod Kijowem. 

Po śmierci Jarosława Mądrego, w 1054 r., Waregowie znikają z kart Powieści. 

Trudno powiedzieć, dlaczego. Borys Grekow poczynił ciekawe spostrzeżenie, że Waregów 

najmowali jedynie książęta nowogrodzcy, zaś nigdy ci, którzy władali Kijowem
181

. Jeśli tak 

było w istocie, przyczyna tego nie jest znana. 

Lecz nie tylko Waregowie służyli – oprócz Słowian – w drużynach władców ruskich. 

Oto Powieść minionych lat, opisując zabójstwo Borysa z rozkazu Światopełka, w roku 1015, 

mówi o tym, że wraz z Borysem zabito jego pachołka, Węgra o imieniu Jerzy
182

. 

Najprawdopodobniej był to członek drużyny Borysa, otrok. 

Jeśli wierzyć Anonimowi tzw. Gallowi, polscy władcy również chętnie przyjmowali 

do drużyny obcych, którzy wyróżnili się w boju
183

. 

Inna kwestia, to korzystanie z pomocy obcych wojsk. Wczesnośredniowieczni 

władcy chętnie – czy to w obronie, czy też kiedy występowali jako napastnicy – korzystali z 

pomocy obcych wojsk posiłkowych. Czynili to także Piastowie, począwszy, co najmniej, od 

Mieszka I
184

. Niemieccy rycerze towarzyszyli Chrobremu podczas wyprawy na Ruś w roku 

1013
185

. Podobnie stało się w pięć lat później – Thietmar przekazał, że w roku 1018 z 

wojskiem polskim maszerowało 300 Niemców i 500 Węgrów
186

. 

W 1091 r. Władysław Herman „przyzwawszy z Czech trzy hufce na pomoc”
187

, 

uderzył na Nakło, ale bez sukcesu. Z kolei, w kilka lat później, sam Władysław Herman 

stanął w obliczu walki ze swym synem, Zbigniewem, wspieranym przez Pomorzan
188

. 

Według Galla Zbigniew korzystał też z pomocy Czechów przeciwko bratu, Bolesławowi 

Krzywoustemu. 

Co ciekawe, wydaje się, że Bolesław Krzywousty mniej chętnie od swych 

poprzedników korzystał z obcych wojsk posiłkowych. Trudno orzec, dlaczego, skoro 

w owych czasach nie było to niczym niezwykłym, ani niewłaściwym. Gall przytacza tylko 

kilka przykładów. W roku 1106 lub 1107, podczas wojny ze Zbigniewem, Krzywousty 

przyzwał na pomoc Rusinów i Węgrów. Ich wojska nie wzięły udziału w walce, ale książę 

wołyński Jarosław, szwagier Bolesława, odegrał wówczas, jak się wydaje, rolę rozjemcy 

między zwaśnionymi braćmi
189

. Z kolei, w rok później, posiłki ruskie i węgierskie 

uczestniczyły w rozprawieniu się ze stronnikami wygnanego w międzyczasie Zbigniewa
190

. 

U Kadłubka można znaleźć wzmiankę, która mogłaby potwierdzać fakt, że 

Krzywousty nie stronił jednak od korzystania z obcej pomocy i to dość egzotycznej. 

Podczas opisywania walk z najazdem niemieckim w 1109 r. kronikarz pisze, iż niektórzy 

rycerze niemieccy ginęli „od zatrutych strzał Partów”
191

. Kadłubek nazywał Partami 

Połowców, można by zatem przypuszczać, że wspierali oni Bolesława. Jednak mogło być 

też i tak, że mistrzowi Wincentemu chodziło tylko o sposób walki na wzór Połowców, bądź 
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też o używanie przez Polaków zatrutych strzał, co jednak nigdzie indziej nie znajduje 

potwierdzenia. 

Do pomocy obcej siły zbrojnej uciekali się nierzadko władcy lub pretendenci do 

tronu, którzy musieli uchodzić z kraju. Powrót Kazimierza Odnowiciela do Polski, w roku 

1039, odbył się w asyście 500 rycerzy cesarskich, a być może także jakiegoś oddziału 

Węgrów
192

. Trudno nazwać ich najemnikami, choć niewykluczone, że polski książę obiecał 

im jakieś wynagrodzenie po odzyskaniu tronu. W rok później Niemcy wspierali go zbrojnie 

w wyprawie na pozostający pod panowaniem Czechów Śląsk. 

Kazimierz uzyskał też pomoc Rusinów. Jak podaje Powieść minionych lat: „Jarosław 

poszedł na Mazowszan i zwyciężył ich, i kniazia ich zabił, Mojsława, i poddał ich 

Kazimierzowi”
193

. Chodzi o walkę Kazimierza Odnowiciela z Miecławem, w roku 1047. 

Wyprawa ta nie była wszakże pierwszą – pod rokiem 1041 Nestor stwierdza lakonicznie: 

„Poszedł Jarosław na Mazowszan w łodziach”
194

. Nie wiadomo jednak, czy współpracował 

wówczas z Kazimierzem. O ruskiej pomocy nie wspomina natomiast Gall Anonim, chociaż 

pisze o tym, że Kazimierz ożenił się z siostrą Jarosława Mądrego
195

. Kadłubek z kolei – 

jeszcze inaczej – podaje, że posiłki Rusinów uzyskał Miecław
196

, co historiografia uznała za 

będący wynikiem niewiedzy błąd, sprostowany już przez Długosza, w oparciu o ruskie 

latopisy. 

Za ślad współpracy wojskowej polsko-ruskiej w XI w. niektórzy badacze uznają 

pochówki na cmentarzysku w Lutomiersku pod Łodzią. Spoczęła tam grupka wojowników 

pochowanych wraz z rzędami końskimi, czego nie praktykowano w odniesieniu do wojów 

polskich. Charakter wyposażenia grobowego wskazuje na Ruś, jako na miejsce pochodzenia 

zmarłych wojowników
197

. Jednak nie wszyscy zgadzają się z taką interpretacją. Michał Kara 

sądzi, że byli to najemni Normanowie przybyli ze Szwecji
198

. Przeciwko hipotezie o 

najemnikach opowiedział się Michał Bogacki, analizując problem obcych etnicznie 

wojowników w wojsku wczesnopiastowskim. Uznał on, że cmentarzysko było użytkowane 

zbyt długo (około 50 lat), by uznać je za miejsce spoczynku oddziału najemników
199

. 

Pod rokiem 1076 Powieść minionych lat oznajmia, iż: „Chodził Włodzimierz, syn 

Wsiewołodowy, i Oleg, syn Światosławowy, Lachom na pomoc przeciw Czechom”
200

. 

Z kolei, ruską pomoc w wojnie wewnętrznej, przeciwko Władysławowi 

Laskonogiemu, uzyskał w roku 1229 Konrad Mazowiecki. Co więcej, kiedy książęta Daniel 

i Wasylko, synowie Romana poległego pod Zawichostem, udali się na tę wyprawę, na 
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Mazowsze napadli Litwini, nie wiedząc o sojuszu mazowiecko-ruskim. Wojsko ruskie 

stacjonujące w Brześciu wystąpiło przeciwko nim i pokonało ich. 

Natomiast oddziały Daniela i Wasylka spustoszyły, za zgodą Konrada, okolice 

Milicza i Wrocławia, po czym podeszły pod Kalisz, jednak Polacy nie chcieli walczyć, 

skończyło się zatem na układach. Niemniej, Rusini wrócili do siebie z wielką zdobyczą i 

sławą, bowiem, jak z dumą oznajmia Latopis halicko-wołyński: „Żaden […] kniaź [ruski] 

nie wchodził w ziemię lacką tak głęboko prócz Włodzimierza Wielkiego […]”
201

. 

W innej roli wracał w roku 1109 do kraju Zbigniew, brat Bolesława Krzywoustego, 

choć również towarzyszyło mu wojsko cesarskie. Był on jednak raczej przedmiotem, niż 

podmiotem, tego przedsięwzięcia i nie pełnił roli samodzielnej. Armią dowodził cesarz, 

który chciał Zbigniewa wprowadzić na tron. 

Oczywiście, za podobną pomoc należało płacić. Władysław II Wygnaniec, za pomoc 

ruską w walce z braćmi, w roku 1145, musiał odstąpić księciu ruskiemu, Igorowi, gród 

Wiznę wraz z okręgiem
202

. 

Kniaziowie ruscy korzystali z obcej pomocy – nie tylko normańskiej – często 

i chętnie. Przeciwko Bizantyjczykom wynajmowali Pieczyngów, jak uczynił to Igor w 944 

r., przeciwko Bułgarom wołżańskim – Turków, jak Włodzimierz Wielki w 985 r. 

Nie brakuje przykładów wykorzystywania obcoplemieńców w walkach 

wewnętrznych między rozradzającymi się Rurykowiczami. Oto w roku 1016 przeciwko 

Jarosławowi Mądremu, który wiódł armię złożoną z Waregów i Nowogrodzian, jego brat 

Światopełk wystawił wojsko, w którym znajdowały się oddziały posiłkowe Pieczyngów
203

. 

Podobny układ sił zarysował się w trzy lata później, tym razem jednak to Jarosław siedział 

w Kijowie, a Światopełk pragnął odzyskać tron. Jednak pokonany w bitwie i ranny, 

Światopełk zmarł podczas ucieczki, gdzieś na pograniczu polsko-czeskim
204

. 

Jak wcześniej Pieczyngowie, tak później Połowcy nie tylko najeżdżali ziemie ruskie, 

ale także wspomagali coraz to innego kniazia w walkach domowych. Pod rokiem 1079 

można przeczytać w Powieści minionych lat, że: „Przyszedł Roman z Połowcami pod 

Woin”
205

. Wsiewołodowi udało się zawrzeć z Połowcami pokój i prawdopodobnie ich 

przekupić, zamordowali bowiem wkrótce Romana, wnuka Jarosława Mądrego. 

O Olegu Powieść mówi nawet pod rokiem 1094, iż: „już trzeci raz naprowadził on 

pogan na ziemię ruską […]”
206

. 

Z pomocy wojskowej koczowników korzystała nie tylko Ruś, ale także władcy 

polscy. Według Lecha Leciejewicza drużyny Pieczyngów i Połowców wspomagały polskich 

książąt w walce nie tylko na wschodzie, ale także przeciwko Niemcom. O tym, że nie były 

to tylko przypadki incydentalne, ale że koczownicy mogli pozostawać w stałej służbie u 

polskich władców, mogłyby zaświadczać nazwy takich miejscowości, jak Płowce czy 

Pieczongi
207

. 
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Bolesław Chrobry, dążąc do odzyskania Grodów Czerwieńskich, wszedł w kontakt z 

Pieczyngami, próbując w ten sposób zaszachować księcia kijowskiego Włodzimierza 

Wielkiego
208

. W roku 1013 polski książę podjął wyprawę na Kijów w przymierzu z 

Pieczyngami, jednak wskutek panujących niesnasek między Polakami a Pieczyngami 

przedsięwzięcie to zakończyło się porażką
209

. 

Także w roku 1018 Chrobry uciekł się do pomocy Pieczyngów. Jak podaje Thietmar, 

kiedy polskie wojsko maszerowało na Kijów, miasto stało się obiektem groźnej napaści 

koczowników
210

. Wydaje się mało prawdopodobne, żeby Pieczyngowie zdołali 

zorganizować wyprawę z własnej inicjatywy, na wieść o pokonaniu Jarosława przez 

Chrobrego. W ciągu trzech tygodni, jakie zabrał Chrobremu przemarsz znad Bugu do 

Kijowa, było to chyba niemożliwe. Skłania to do przyjęcia tezy, iż atak Pieczyngów był 

zaplanowany wcześniej i zapewne zsynchronizowany z ruchami wojsk polskich
211

. 

Dywersja odniosła skutek, bowiem mieszkańcy Kijowa chętnie otworzyli bramy przed 

Bolesławem i Światopełkiem, w nadziei, że uchroni ich to przed koczownikami. 

 

 

Podział wojska na jednostki 
 

Dla najwcześniejszego okresu wojskowości polskiej brakuje danych dotyczących 

podziału armii na jednostki. Z relacji Ibrahima ibn Jakuba, który pisał o setkach 

drużynników Mieszka I
212

, zdaje się wynikać podział dziesiętny
213

, jednak nie ma pewności, 

czy Ibrahim nie ujął nieznanej rzeczywistości w znane sobie ramy. 

Istnieją też domniemania stosowania w wojskach wczesnopiastowskich systemu 

trójkowego
214

. Jak zauważają Tadeusz M. Nowak i Jan Wimmer, w źródłach można 

przeczytać o 30 wojach towarzyszących św. Wojciechowi podczas misji do Prusów, o 300 

pancernych, podarowanych Ottonowi III przez Bolesława Chrobrego, a także o 3000 

drużynników Mieszka I
215

. Są to wszystko krotności liczby 3. 

Jerzy Maroń sugeruje możliwość, iż w początkach XII w. oba te systemy 

występowały jednocześnie. Większe jednostki, określane w źródłach jako legio – legiony, 

mogłyby funkcjonować na zasadzie podziału dziesiętnego, natomiast mniejsze – acies czyli 

szyki – stanowiłyby jedną trzecią legio. System taki występował powszechnie nie tylko na 

Zachodzie, ale też na Wschodzie
216

. Trudność stanowi jednak określenie liczebności legio i 

acies, danych na ten temat nie ma bowiem w źródłach. Dyskusję wokół tego problemu 
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relacjonuje Henryk Łowmiański
217

. Na ogół przyjmuje się dla tego okresu liczebność 

legionu jako około 1000 ludzi. Jednak w rzeczywistości były to zapewne formacje mniejsze, 

liczące w warunkach polskich 500–600 ludzi. Mogły się dzielić na acies w liczbie od 6 (w 

legio liczącym 600 osób) do 20 (w legio 1000-osobowym). Jeden szyk tworzyłoby zatem od 

50 do 100 wojowników. 

Taka rozpiętość ocen najlepiej świadczy o hipotetyczności wszelkich rozważań na 

ten temat. Acies nie mogły być jednak zbyt duże, skoro Kadłubek podaje, że mieszkańcy 

Kruszwicy wystawili sześć szyków do pomocy Zbigniewowi w jego walce z ojcem, 

Władysławem Hermanem
218

. 

Tadeusz Korzon sugerował swego czasu, że acies (które nazywa rotami) liczyły 

około 100 żołnierzy, jednak wielkość ta wahała się z tej przyczyny, że formowano je 

scalając grupy wojów powoływane na zasadzie terytorialnej. Ponieważ z poszczególnych 

miejscowości przybywała różna liczba powołanych pod broń, łączono te zwarte, aczkolwiek 

zapewne nieliczne, oddziały w szyki, starając się nie rozrywać więzów wspólnotowych. 

Stąd też jedne acies liczyły mniej niż 100 wojów, inne więcej
219

. 

Nie wiadomo też, według jakich kryteriów legio były formowane. Niektórzy badacze 

sądzą, że już wówczas mamy do czynienia z podziałem według przynależności 

terytorialnej
220

, który stał się obowiązujący w wieku następnym. 

Począwszy od XIII w., w związku z feudalizacją służby wojskowej, podział wojska 

na jednostki uległ zmianie. Najmniejszą jednostką w konnicy rycerskiej był poczet (kopia), 

zaś nadrzędną – chorągiew. 

Liczebność chorągwi, będącej podstawową jednostką taktyczną w Europie tego 

okresu, nie była ściśle określona. Formowano ją na zasadzie terytorialnej, jej wielkość była 

więc zależna od potencjału mobilizacyjnego danej ziemi. Z kolei, liczebność chorągwi 

najemnych mogła być zmienna, w zależności od zasobności skarbca książęcego czy 

królewskiego
221

. 

Całą armię dzielono na kilka, a nawet kilkanaście hufców. Ich wielkość i liczba 

zależały od liczebności armii i zamysłu taktycznego wodza. Znane są przypadki podziału na 

hufce złożone z 15 jeźdźców
222

, ale także na złożone z 200 rycerzy
223

. 

W warunkach polskich okresu rozdrobnienia feudalnego, jeśli do boju stawała 

połączona armia kilku sprzymierzonych książąt, dzielono ją zazwyczaj w taki sposób, że 

hufcami były po prostu oddziały poszczególnych władców. 

Nie inaczej bywało na Rusi. W roku 1093 doszło do bitwy trzech ruskich książąt z 

Połowcami. Jak można przeczytać w Powieści minionych lat: „Światopełk zaś 

i Włodzimierz, i Rościsław, uszykowawszy drużynę, poszli. I szedł po prawej stronie 

Światopełk, po lewej Włodzimierz, pośrodku zaś był Rościsław”
224

. Nie jest tu wprawdzie 

jasno powiedziane, że wojsko zostało podzielone na trzy części, lecz wydaje się to 

prawdopodobne, wobec faktu, że książęta przyprowadzili własne oddziały. 
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Pułki, analogicznie do hufców, były jednostkami na ogół niewielkimi. W roku 1097, 

podczas bitwy sił rusko-połockich kniazia Dawida Igorowicza i księcia połowieckiego 

Boniaka z węgiersko-ruskimi króla Kolomana I i Jarosława Światopełkowicza, Boniak 

uszykował swoją niewielką armię, składającą się z 300 Połowców i 100 Rusinów, w trzy 

pułki
225

. 

Opis nie jest zresztą całkowicie jasny. Wydaje się, że niezależnie od trzech pułków 

Boniak wydzielił dodatkowo oddział 50 jeźdźców, którzy w pierwszej fazie bitwy 

upozorowali ucieczkę i wciągnęli Węgrów w pułapkę. 

Za pierwszych Rurykowiczów piechota ruska dzieliła się według systemu 

dziesiętnego: na dziesiątki, setki i tysiące
226

. Ustawiano ją do bitwy początkowo na 

skrzydłach, później natomiast w centrum. Dzięki swej zwartości szyk ten był niełatwy do 

przełamania, utrudniał jednak wykonanie manewru
227

. 

Stosowania podziału dziesiętnego dowodzą pewne ustępy Powieści minionych lat. 

Oto, kiedy w roku 1113 zmarł książę kijowski Światopełk Iziasławicz, w Kijowie wybuchły 

niepokoje. Kijowianie: „rozgrabili dwór Putiaty tysiącznika […]”
228

. Bojarzy kijowscy 

posłali do księcia Włodzimierza Monomacha, prosząc, by objął tron kijowski, bowiem 

ludzie: „nie tylko Putiaty dwór czy setników, lecz i Żydów grabią […]”
229

. 

Można domniemywać istnienia na Rusi podziału na jednostki analogiczne do 

pocztów. Latopis kijowski przytacza przy kilku okazjach informacje o kopiach w znaczeniu 

najprawdopodobniej nie broni drzewcowej, ale małych oddziałów. Na przykład, w opisie 

wyprawy na Połowców, w roku 1169, mowa jest o liczebności wojsk – połowieckie miało 

liczyć 900 kopii, zaś ruskie 90 kopii
230

. Nieco wcześniej kronikarz napisał, że przeciwko 

Połowcom wyruszyło 1500 Berendejów i 100 Perejasławców. Można z tego wnosić, że 

jedna kopia liczyła około 17 ludzi. Niezależnie od tego, na ile realna jest ta liczba i na ile 

można zastosować tu analogię do zachodnioeuropejskich pocztów, fakt podziału ruskiego 

wojska na małe jednostki wydaje się prawdopodobny. 

 

 

Szyk bojowy 
 

Tradycyjnym szykiem bojowym piechoty słowiańskiej była tzw. ściana, tj. głęboka 

na 10–20 ludzi, zwarta linia. Chciałoby się postawić pytanie, czy w ogóle można to nazwać 

szykiem. Według Tadeusza Korzona: „Słowianie żadnej linii uformować nie umieli, 

walczyli bezładnie […]”
231

. 

Zwartość linii bojowej stanowiła, jak się wydaje, rodzimą spuściznę przejętą przez 

wczesnośredniowieczne wojska polskie i ruskie. Szczególnie te drugie stosowały chętnie 

szyk zwarty w walce z koczownikami. 
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Niektórzy badacze sądzą, że szyk piechoty ruskiej formowano na zasadzie więzów 

rodowych – spokrewnieni wojownicy, walcząc ramię w ramię, wspierali się wzajemnie, co 

podnosiło spoistość oddziałów
232

. 

Pułki ustawiano do bitwy w szyku głębokim na kilka linii. Podczas bitwy ważne było 

utrzymanie spoistości szyku, szczególnie w starciu z walczącymi w szyku luźnym 

koczownikami. Wydaje się, że ruscy kniaziowie potrafili sobie z tym radzić. Widać tu 

niewątpliwy wpływ bizantyjskiej sztuki wojennej. O cesarzu Bazylim II Bułgarobójcy (976–

1025) pisał przecież kronikarz, że: „Podstawowe źródło zwycięstwa upatrywał w silnie 

zwartym szyku bojowym”
233

. Ale taka taktyka, jak się wydaje, była znana Słowianom 

Wschodnim już co najmniej na przełomie IX i X w. Piszący w latach 903–913 perski 

geograf Abu’Ali Ahmad ibn Umar, zwany ibn Rosteh lub ibn Rusta, przy okazji opisu 

wschodniej Słowiańszczyzny podaje, iż Rusowie stają do walki razem i: „nie rozdzielają się, 

ale walczą ze swym wrogiem w zwartym szeregu”
234

. 

Formowanie głębokiego szyku również znajduje odniesienie w taktyce bizantyjskiej. 

Kiedy w roku 1047 uzurpator Leon Tornikios stanął pod murami Konstantynopola, 

rozmieścił swoją armię tak, by wydawała się jak największa. Dlatego: „Oddziały, 

zachowując swój szyk, zostały sformowane nie z szesnastu żołnierzy każdy, lecz z mniejszej 

liczby, aby mogli rozwinąć się w szyku na większej powierzchni […]”
235

. Jak widać, nie 

tylko Bazyli II przywiązywał dużą wagę do spoistości szyku bojowego, ale też jego 

spadkobiercy, toteż odstępstwo od tej zasady uznawano za warte wzmianki w kronikach. 

Spłycony szyk pozwalał niewątpliwie na wizualne powiększenie liczby wojska, ale podczas 

bitwy mógł okazać się słabszy. W przytoczonym przypadku do bitwy jednak nie doszło; 

cesarz Konstantyn IX Monomach czuł się bezpieczny za murami miasta i nie dał się 

sprowokować do podjęcia walki wszystkimi siłami. 

W ruskich kronikach nie brak przykładów bitew z Połowcami, kiedy zwycięstwo nad 

połowiecką jazdą odniesiono dzięki utrzymaniu zwartego i spoistego szyku piechoty
236

. Nie 

należy jednak chyba wyciągać z tego wniosku o wyższości ówczesnej ruskiej sztuki 

wojennej nad sztuką wojenną Zachodu
237

. Każda rozwijała się w innych warunkach i każda 

stała przed innymi – do pewnego stopnia – wyzwaniami. 

Choć wraz z rozwojem jazdy rycerskiej piechota zdaje się tracić na znaczeniu 

w zachodnioeuropejskiej sztuce wojennej, umiejętne jej wykorzystanie na polu bitwy mogło 

przynieść znaczne korzyści. Ustawiona na czele armii mogła powstrzymać natarcie jazdy 

przeciwnika i tym samym umożliwić kontruderzenie własnej konnicy. Zgrupowana w 

drugiej linii
238

, miała wkroczyć do akcji po szarży rycerstwa przełamującej linię wojsk 
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wroga. W przypadku zaś porażki własnej konnicy, musiała powstrzymać kontrnatarcie jazdy 

nieprzyjacielskiej. 

Franciszek Kusiak sądzi, iż analiza przebiegu średniowiecznych bitew dowodzi, że 

także przed jazdą, podzieloną na chorągwie zgrupowane w hufce, ustawiano piechotę, zaś 

niekiedy dodatkowo lokowano na skrzydłach łuczników bądź kuszników
239

. 

Szyk piechoty kształtowano z większą elastycznością niż formacje jazdy. Piechurzy 

mogli walczyć ustawieni w okrąg bądź czworobok, osłaniając znajdującą się w środku 

jazdę; mogli też operować w kolumnach przybierających niekiedy kształt klina
240

. 

Jednak Jan Wimmer uważa, że piechota stosowała głównie taktykę defensywną: 

„najprostszy bowiem manewr do przodu powodował rozluźnienie szyku, którego cała 

odporność polegała na zwartości. W ataku przemieniała się w niezorganizowany tłum, łatwy 

do rozbicia […]”
241

. 

Problem, jego zdaniem, leżał w fakcie, że piechurów z pospolitego ruszenia 

przydzielano do odpowiednich jednostek dopiero przed samą bitwą, w związku z czym, 

choć każdy z nich mógł jako tako umieć posługiwać się bronią, nie potrafili współdziałać ze 

sobą i walczyć w szyku zwartym
242

. 

Do niedawna panowała opinia o skostnieniu, o ile nie wręcz regresie, sztuki 

wojennej Zachodu począwszy od XII–XIII w. Przegląd tych opinii daje w swojej książce 

Jerzy Maroń
243

, zarówno jeśli chodzi o historiografię zachodnią, jak i polską. 

Wśród epitetów, jakimi historycy obdarzali taktykę wojsk rycerskich Zachodu, były 

takie, jak: „beznadziejna tępota”
244

, „ociężałość bojowa”
245

, „walki przewlekłe 

i chaotyczne”
246

, „zwykła bijatyka”
247

. 

Wszystkiemu winien miał być najczęściej przez rycerstwo stosowany szyk „w płot”, 

w którym rycerze stali w dość dużej odległości od siebie, a za każdym z nich stał jego 

poczet. Szyk ten w momencie starcia z nieprzyjacielem zamieniał się w szereg 

niepowiązanych ze sobą, indywidualnych pojedynków. Jakiekolwiek manewry były 

wówczas bardzo utrudnione, a nawet wręcz niemożliwe. 

Innym popularnym szykiem był klin
248

, co do którego kształtu istnieją jednak 

znaczne kontrowersje. Wielu historyków skłonnych jest sądzić, że była to formacja bardzo 

głęboka – miałoby się w niej znajdować nawet do 30 szeregów rycerzy, stojących jeden 

szereg za drugim
249

. Jednak Jerzy Maroń zauważa, że jeśli uwzględni się różnicę między 

szerokością a długością jeźdźca, to taki klin miałby ponad 100 m długości, co wydatnie 

utrudniałoby manewrowanie, a właśnie większa manewrowość miałaby stanowić o 

wyższości klina nad ustawieniem „w płot”. Dlatego też skłania się ku poglądowi, iż w XIII 
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w. kliny były o wiele płytsze – w czterech szeregach stawało kolejno: 6, 12, 24 i 48 

rycerzy
250

. Ponadto, dzięki takiemu ustawieniu do akcji mogło jednocześnie wkroczyć 

znacznie więcej kopijników niż w przypadku wąskiego klina, co zwiększało siłę uderzenia. 

Stefan Krakowski pisze o szablonowości zachodniej sztuki wojennej, małej 

ruchliwości wojska, o nieuznawaniu podstępów wojennych, o nieumiejętności 

wykorzystania piechoty
251

. Z opinią taką nie zgadza się Jerzy Maroń, weryfikując zresztą 

swe wcześniejsze poglądy
252

. Zauważa, że: „Zachodnia sztuka wojenna rozwijała się w 

niemal ciągłym kontakcie z wojskowością koczowników”
253

. W roku 933, w bitwie z 

Węgrami nad Unstrutą, Henryk I zwyciężył dzięki zastosowaniu ulubionego manewru 

koczowników – pozorowanej ucieczki. W wiekach późniejszych, dzięki krucjatom, 

zachodnia sztuka wojenna nadal wchłaniała elementy sztuki wojennej ludów Wschodu. 

Zdobywcy Jerozolimy potrafili zaś wykazać się w bitwach przemyślaną i elastyczną taktyką. 

Starcia zbrojne podczas kolejnych krucjat, a także walki łacinników 

z Bizantyjczykami, dowodzą, że zachodnie rycerstwo doskonale zdawało sobie sprawę z 

zalet i wad sztuki wojennej Wschodu i wcale nie atakowało „tępo”, „ociężale” 

i „chaotycznie”
254

. 

Nie brak także przykładów stosowania wymyślniejszej taktyki w bitwach toczonych 

w Europie, na przykład przez Fryderyka I Barbarossę we Włoszech
255

. 

Zachodni dowódcy potrafili wydzielić odwody, nie gardzili podstępami, stosowali 

też pościg za uciekającym nieprzyjacielem
256

. 

Wziąwszy wszystko pod uwagę, trudno mówić o skostnieniu zachodniej 

wojskowości w wiekach XII i XIII. Zdaniem Jerzego Maronia: „dowódcy europejscy nie 

tylko stosowali manewr, koncentrację wysiłku, współdziałanie oraz zaskoczenie na polu 

bitwy, ale potrafili również reagować na zmieniającą się sytuację pola walki”
257

. 

Stałym elementem ruskiej sztuki wojennej, często stosowanym w walkach 

z koczownikami, było użycie łuczników jako wyodrębnionej formacji, ustawionej przed 

piechotą i rozpoczynającej starcie. W roku 1185, przed bitwą z Połowcami, książę Igor 

podzielił swoją armię na sześć pułków pod dowództwem poszczególnych książąt. Sam 

dowodził środkowym pułkiem. W osobny pułk wydzielono łuczników, zebranych 

z oddziałów wszystkich książąt
258

. 

Podobnie jak u Rusinów, także w wojsku wczesnopiastowskim rola łuczników była 

spora. Wydaje się, że większość spośród łuczników uczestniczących w walkach opisanych 
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w źródłach rekrutowała się z okolicznej ludności powołanej w ramach pospolitego 

ruszenia
259

. Nic w tym dziwnego, zważywszy że łuk służył powszechnie do polowania. 

W historiografii wojskowej ścierają się różne poglądy co do uzbrojenia dodatkowego 

łuczników. Część badaczy sądzi, że poza łukiem nie posiadali innej broni
260

. Większość 

jednak przychyla się do poglądu, iż dysponowali bronią białą, najprawdopodobniej włócznią 

lub oszczepem
261

. 

Umiejętności polskich łuczników były niekiedy bardzo wysokie, na tyle, by zasłużyć 

na wzmiankę w źródłach. I tak, na przykład, wielkie wrażenie wywarł kunszt polskiego 

łucznika, który podczas oblężenia Budziszyna przez wojska Henryka II, w roku 1004, zabił 

z dużej odległości człowieka stojącego obok króla, kiedy ten zagrzewał do boju swoich 

żołnierzy
262

. 

W okresie późniejszym, po upowszechnieniu się na wschodzie Europy kuszy, obok 

formacji łuczników pojawiły się zapewne także wydzielone formacje kuszników. Dowodzi 

tego ustęp u Kadłubka, który pisząc o bitwie Kazimierza Odnowiciela z Miecławem podaje, 

że ten drugi zgromadził silne wojsko, złożone z kopijników, łuczników, kuszników, 

halabardników i zbrojnych obosiecznym mieczem
263

. Oczywiście, informacje te należy 

odnieść nie do połowy XI w., ale do czasu, kiedy żył kronikarz, a więc do przełomu wieków 

XII i XIII. 

 

 

Liczebność wojska 
 

Stanisław Szczur opisał państwo wczesnopiastowskie jako „znacznie 

zmilitaryzowane”
264

. Oszacowanie stopnia tej militaryzacji nie jest jednak sprawą prostą. 

Ibrahim ibn Jakub określił liczbę drużynników Mieszka I na 3000. Gall Anonim 

przytoczył podobne liczby dla czasów Bolesława Chrobrego, podając wielkość oddziałów 

stacjonujących w poszczególnych grodach bądź – zdaniem innych badaczy
265

 – mających 

tam swoje miejsca koncentracji: w Gnieźnie 1500 pancernych oraz 5000 tarczowników, w 

Poznaniu 1300 pancernych i 4000 tarczowników, we Włocławku 800 pancernych i 2000 

tarczowników, w Gieczu 300 pancernych i 2000 tarczowników. W sumie daje to zatem 3900 

pancernych i 13 000 tarczowników
266

. 

Niezależnie od nakreślonej wyżej dyskusji wokół pojęć „pancerni” i „tarczownicy”, 

należy zauważyć, że wymienione liczby odnoszą się tylko do obszaru Wielkopolski i 

Kujaw. Gall nie wspomina o kilku ważnych grodach, takich jak Wrocław czy Kraków. Pisze 
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jedynie enigmatycznie, że: „[Co do rycerstwa] z innych miast i zamków, [to] wyliczać [je] 

byłby to dla nas długi i nieskończony trud, a dla was może uciążliwym byłoby tego słuchać. 

[…] więcej mianowicie miał król Bolesław pancernych, niż cała Polska ma za naszych 

czasów tarczowników; za czasów Bolesława tyle prawie było w Polsce rycerzy, ile za 

naszych czasów znajduje się ludzi wszelakiego stanu”
267

. 

Wynikałoby z tego, że całkowitą liczbę wojska, jakim mógł dysponować Bolesław 

Chrobry, należy podwyższyć o tych ludzi, których mogły wystawić pozostałe dzielnice. 

Jednak wydaje się to nieprawdopodobne w świetle tego, co wiadomo o ówczesnych 

możliwościach mobilizacyjnych. 

Podstawową kwestią jest określenie, jak liczne mogło być pospolite ruszenie za 

pierwszych Piastów. Badacze wysuwają różne przypuszczenia. W większości wychodzą od 

oszacowania liczby mieszkańców ówczesnego państwa polskiego. Andrzej F. Grabski 

przyjmuje, że na wezwanie stawiał się co piąty–szósty ojciec rodziny
268

. Natomiast Henryk 

Łowmiański, biorąc pod uwagę nie tylko warunki demograficzne, ale także możliwości 

ekonomiczne kraju, określał ten wskaźnik jako jeden na dziesięć
269

. Ponieważ zaludnienie 

Polski w czasach Bolesława Krzywoustego szacuje się na ok. 1,3 mln ludzi
270

, maksymalna 

wielkość armii, jaką kraj mógł wystawić, wynosiła zapewne niewiele ponad 20 000
271

. 

Podobne liczby przytaczają Tadeusz M. Nowak i Jan Wimmer. Szacując liczbę 

ludności Polski w X–XI w. na ok. 1,125 mln ludzi, czyli 187 tys. rodzin, i przyjmując, że 

jeden zbrojny przypadał na 10 rodzin, otrzymują liczbę ok. 18 000 piechoty pospolitego 

ruszenia w czasach Chrobrego, co uważają za wielkość możliwą do przyjęcia
272

. 

Pozornie więc liczby te odpowiadają przekazanym przez Galla i tak też uważa wielu 

historyków
273

. Jednak Liczby Galla odnoszą się tylko do części terytorium ówczesnej 

Polski, podczas gdy oszacowania historyków zostały oparte na całkowitej liczbie ludności 

kraju. Dlatego też Henryk Łowmiański zakwestionował relację Galla. Uznał on, że skoro 

obszar wymieniony przez kronikarza zajmował ok. 10 proc. terytorium ówczesnej Polski, a 

cały kraj mógł wystawić 18 000 pospolitego ruszenia, to w grodach, o których pisze Gall, 

powinno stacjonować 10 proc. tej ilości wojska, czyli 1800 ludzi
274

. 

Taki pogląd wzbudza jednak zastrzeżenia, już choćby z racji tego, że jest mało 

prawdopodobne, by potencjał wojenny Polski był rozłożony równomiernie na całym 

obszarze. Wielkopolska – a więc obszar wskazany przez Galla – była w owym czasie 

najludniejszą i zapewne najważniejszą pod względem militarnym dzielnicą kraju. 

Stanisław M. Zajączkowski – odwrotnie niż Henryk Łowmiański – uznał przekaz 

Galla o ponad 16 000 wojach, dostarczanych przez Wielkopolskę i Kujawy, za zgodny z 

prawdą i na tej podstawie orzekł, iż pozostałe dzielnice powinny dostarczać co najmniej dwa 

razy więcej ludzi, a zatem ogólna liczba wojska, jaką mogła wystawić Polska za Chrobrego, 

wynosiłaby ok. 50 000
275

. 

Jeśli chodzi o wczesny okres panowania Mieszka I, to Gerard Labuda również 

wychodzi w swoich rozważaniach od określenia, iż na wyprawy wojenne mógł stawiać się 
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co dziesiąty ojciec rodziny. Przyjmuje on, że około roku 960 państwo Mieszka składało się z 

Wielkopolski, Kujaw, Mazowsza, Ziemi Lubuskiej oraz części Pomorza, czyli w sumie ze 

120 tys. km kw. Przy zaludnieniu 5 osób na 1 km kw. dawałoby to 600 tys. osób, a zatem 

120 tys. ojców rodzin (rodzina 5-osobowa). Książę mógł zatem zmobilizować maksymalnie 

12 000 wojowników, ale w praktyce korzystał z potencjału przede wszystkim Wielkopolski i 

Kujaw, toteż pod bronią znajdowała się jedynie połowa tej liczby – 6000 ludzi
276

. 

Zgadzałoby się to więc w zasadzie z przekazem Galla. 

Oczywiście, w sytuacji dużego niebezpieczeństwa, w pospolitym ruszeniu 

uczestniczyli wszyscy mężczyźni zdolni do walki, lecz najprawdopodobniej jedynie z terenu 

bezpośrednio zagrożonego. 

Potencjał wojenny, oparty na kryterium wielkości zaludnienia kraju, należy odróżnić 

od możliwości mobilizacyjnych. A te w warunkach wczesnego średniowiecza nie były zbyt 

duże. Stąd też żaden z władców ówczesnych, także polskich, nie był w stanie postawić pod 

bronią wielkich mas ludzkich. 

Wobec trudności z ustaleniem liczby pospolitego ruszenia niektórzy badacze 

ograniczają swoje szacunki do samej drużyny, opierając się na wskazówkach zawartych w 

źródłach. Na przykład, Andrzej Nadolski uważa, iż podczas oblężenia Lubuszy Łużyckiej, w 

roku 1012, Chrobry dysponował zapewne co najmniej dwukrotną przewagą nad 

obleganymi, których miało być 1000
277

. Z kolei, w odniesieniu do wyprawy kijowskiej 

Chrobrego, sądzi, iż Chrobry wiódł ze sobą ponad 3000 ludzi: jazdy i piechoty, z czym 

zgadzają się Andrzej F. Grabski, a także Jan Wimmer, który ocenia te siły jako znaczne w 

ówczesnych realiach
278

. 

W rezultacie, wielkość drużyny Bolesława Chrobrego, uczestniczącej 

w poszczególnych działaniach, wahała się w przedziale od 2000 do 5000 ludzi. Biorąc pod 

uwagę liczbę 3000 podaną przez Ibrahima ibn Jakuba dla drużyny Mieszka I 

i uwzględniając wzrost potencjału ludnościowego i ekonomicznego Polski za Bolesława 

Chrobrego, można przyjąć za minimalną liczbę drużynników w początkach XI w. – 4000 

ludzi
279

. Zgadzałoby się to z liczbą loricati milites podaną przez Galla. 

Podobne liczby przytacza Andrzej Nadolski. Jego zdaniem, pierwsi władcy 

piastowscy dysponowali co najmniej 3000–5000 jazdy, na którą składali się członkowie 

drużyny książęcej i drużyn możnych, a więc pancerni (loricati). Przyjmując liczbę ludności 

Polski jako 1,125 mln Nadolski ocenia, że jednorazowo mogło wyruszyć w pole kilkanaście 

tysięcy wojowników
280

. 

Warto porównać te wyliczenia z wielkością drużyny Kanuta Wielkiego, króla Anglii, 

Danii i Norwegii w początkach XI w. Dysponował on 3000–6000 drużynników. Była to siła 

znaczna, ale to zrozumiałe wobec wielkości obszaru, którym władał. Wydaje się, że w tym 

świetle liczebność drużyny pierwszych Piastów należałoby określić jako zbliżającą się 
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sądzi, że posiłki nie powinny były przekraczać ¼ ogółu wojska, dlatego Chrobry prowadził zapewne co 
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wojów Chrobrego akceptuje też Dariusz Sokoliński, uznając, że siły polskie musiały być znaczne, skoro 

uporały się z wojskiem Jarosława, złożonym z drużyny książęcej, wojsk kijowskich, oddziałów 

nowogrodzkich i posiłków wareskich; por. tenże, Działania wojenne na obszarze południowo-wschodniej 
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Wróblewskiego, Warszawa 2000, s. 48. 
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 M. Bogacki, Przemiany w wojskowości polskiej…, s. 193. 
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 A. Nadolski, Polskie siły zbrojne i sztuka wojenna…, s. 191. 
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raczej do dolnej granicy tego przedziału wielkości, co zgadzałoby się z grubsza z relacją 

Galla i z co ostrożniejszymi oszacowaniami historyków
281

. 

Warto przytoczyć tu wzmiankę Thietmara o tym, że podczas najazdu niemieckiego 

w 1017 r., kiedy cesarz oblegał Niemczę, Chrobry wysłał z górą sześciuset piechurów do 

Czech celem dokonania tam spustoszeń i zastraszenia Czechów, będących wówczas 

sojusznikami cesarza
282

. Trudno przypuścić, by Bolesław pozbywał się tak silnego oddziału, 

gdyby jego wojsko nie było znacznie liczniejsze. Oczywiście, zapewne w wypadzie 

uczestniczyli głównie chłopi z pospolitego ruszenia, ale i tak wydaje się, że książę musiał 

dysponować kilkoma tysiącami ludzi, by zdobyć się na takie działanie. 

Po katastrofie politycznej i społecznej lat 30-tych XI w. potencjał wojskowy, 

z jakiego mógł korzystać książę, uległ osłabieniu. Gall podaje, że Kazimierz Odnowiciel 

dysponował w roku 1047 tylko trzema hufcami
283

, co Jerzy Dowiat zinterpretował jako ok. 

1100 wojowników
284

. 

Nie da się ustalić, jaką armię posiadał Bolesław Szczodry. Można tylko 

domniemywać, że jego sukcesy wojenne, z zajęciem Kijowa na czele, opierały się na sile 

większej od tej, którą posiadał jego poprzednik. Liczba jego wojska nie przekroczyła jednak 

zapewne osiągniętej później przez Krzywoustego, u szczytu potęgi drugiego państwa 

piastowskiego, tuż przed rozbiciem dzielnicowym
285

. 

W czasach Bolesława Krzywoustego skład wojska był zróżnicowany. Obok hufca 

nadwornego księcia, o którym wspomina Gall
286

, istniały także oddziały możnowładcze
287

. 

Szacuje się, że książę mógł dysponować ok. 4000 zbrojnych, dla których służba wojskowa 

stanowiła profesję
288

. 

Trudno o dokładne ustalenia dotyczące liczebności oddziałów uczestniczących we 

wczesnośredniowiecznych bitwach toczonych przez Polaków. Karol Olejnik ocenia, że w 

bitwie Mieszka I z Wichmanem siły obu wojsk były zbliżone i nie przekraczały kilku 

tysięcy ludzi
289

. 

Bardziej precyzyjnie określił je Andrzej F. Grabski. Jego zdaniem, Mieszko 

dysponował 5000  6000 wojów
290

, zaś siły Wichmana przewyższały liczebnie siły polskie. 

Zupełnie inaczej oszacował liczbę wojsk w tej bitwie Henryk Łowmiański. Uznał on, 

że skoro nic nie wiadomo o tym, by do wojny przystąpili Wolinianie, zapewne Wichman 

zwerbował na własną rękę tylko jakąś ich niewielką część. Nie mogła ona być duża – liczyła 
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 Witold Sawicki, Drużyna panującego w niektórych państwach średniowiecznych (X–XIII wiek), 
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niewiele więcej niż 300 wojowników. Mieszko miał zapewne przewagę, dysponując 400 

piechurami oraz posiłkowym oddziałem konnicy czeskiej, w sile 100 ludzi
291

. 

Jeśli chodzi o wiek XIII, historycy oceniają, że w działaniach wojennych 

wymagających najwyższego wysiłku uczestniczyły armie liczące nie więcej niż kilka 

tysięcy żołnierzy
292

. Szacunki liczbowe oparto na porównaniach z analogicznymi 

wyliczeniami dla innych krajów, a zwłaszcza dla Rusi. 

Wychodząc od przypuszczalnej liczby ludności Polski w wieku XIII – 

z wyłączeniem Pomorza Zachodniego i Ziemi Lubuskiej – szacowanej na 1,5 mln, 

i uwzględniając fakt, że jeden zbrojny przypadał na 10 rodzin, przeciętnie 6-osobowych, 

otrzymuje się liczbę 23 000 – 25 000 żołnierzy, których mogliby wystawić wszyscy 

piastowscy władcy dzielnicowi
293

. Jerzy Maroń przytacza jednak szereg argumentów na 

rzecz obniżenia tej liczby, takich jak struktura ówczesnej rodziny czy zwolnienie bezrolnych 

ze służby wojskowej. W rezultacie, liczbę tę należałoby zmniejszyć o kilka tysięcy ludzi
294

. 

Innym sposobem obliczenia liczby wojska może być szacunek oparty na kosztach 

wystawienia jednego zbrojnego, w zależności od kategorii. W kilkadziesiąt lat po bitwie pod 

Legnicą jeden rycerz w pełnej zbroi służył z 30 łanów, lekkozbrojny z 13, a konny kusznik z 

7 łanów. Na jednym łanie pracowała zazwyczaj jedna rodzina (średnio 6-osobowa), toteż po 

obliczeniach otrzymuje się liczbę 5000 ciężkozbrojnych, jakich mogły wystawić Śląsk, 

Małopolska i Wielkopolska łącznie, bądź nawet ok. 23 000 lekkozbrojnych
295

. 

Próbując obliczyć, jak duże było wojsko Henryka Pobożnego pod Legnicą, Jerzy 

Maroń i Marek Cetwiński zaproponowali kilkanaście lat temu inną metodę oszacowania 

potencjału militarnego państwa Henryków śląskich. Za punkt wyjścia wzięli liczbę znanych 

ze źródeł rycerzy śląskich. 

Nie wdając się w dokładne prześledzenie toku rozumowania autorów, wystarczy 

przytoczyć wyniki końcowe. Otóż, okazuje się, że Henryk Pobożny mógł zmobilizować ze 

Śląska 250 rycerzy (w tej liczbie 50 z Opolszczyzny). Łącznie więc z pozostałymi, 

„szeregowymi” zbrojnymi, o których źródła milczą, a których liczbę autorzy szacują na 

podstawie analogii z możliwościami mobilizacyjnymi księstwa kujawskiego, Henryk 

Pobożny mógł wystawić armię liczącą do 3500 ludzi
296

. 

Jak zatem wyglądała liczebność oddziałów polskich w roku 1241 – roku 

zamykającym ramy czasowe niniejszej pracy? Reasumując rozważania dotyczące składu i 

liczebności armii Henryka Pobożnego pod Legnicą, Jerzy Maroń uznał, że liczyła ona 3800–

4300 ludzi. Ocenił też, że w ówczesnych warunkach była to siła poważna
297

. 
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 H. Łowmiański, Początki Polski…, t. V, s. 524. 
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W odniesieniu do Rusi również można mówić o „znacznej militaryzacji” 

społeczeństwa. Według Borysa Grekowa lud był „zorganizowany na modłę wojskową”
298

, 

taka była bowiem konieczność, związana z obroną kraju i z organizowaniem wypraw 

wojennych. Do dziś w języku serbsko-chorwackim słowo vojska oznacza „ludzie”
299

. W 

staropolszczyźnie wyrazem „wojsko” określano tłum
300

. Z kolei, słowo „pułk”, po czesku 

pluk, po rosyjsku połk, po serbsku puk, zaś w języku starosłowiańskim pl’k, do dziś u 

Słowian Południowych oznacza: lud
301

. 

Liczebność drużyny na Rusi trudna jest do ustalenia. Henryk Łowmiański przytacza 

relację arabskiego kronikarza Ibn Fadlana, który pisał o czterystu drużynnikach na dworze 

ruskiego księcia
302

. 

Pod rokiem 1093 Powieść minionych lat podaje wypowiedź księcia kijowskiego 

Światopełka Iziasławicza, że ma on: „pachołków swoich siedmiuset”
303

, którzy mogą stanąć 

do walki z Połowcami. Chodzi o członków drużyny młodszej (otroków). Wydaje się 

oczywiste, że skoro książę chciał poprowadzić 700 wojowników, musiał mieć ich więcej, 

nie pozostawiłby bowiem grodów w swoim księstwie bez załóg. 

Za drużyną liczącą co najmniej kilkuset wojów opowiada się Tadeusz Wasilewski. 

Chodzi tylko o tę część drużyny, która pozostawała przy księciu oraz stacjonowała w 

pobliskich grodach, skąd mogła być szybko wezwana (tzw. mała drużyna)
304

. 

Ludwik Bazylow ocenia, że liczba drużynników książąt ruskich w wieku XII rzadko 

przekraczała tysiąc ludzi, co – jak uważa – w warunkach pokoju wystarczało dla utrzymania 

porządku
305

. 

Kiedy w roku 971 Światosław zagroził Bizantyjczykom najazdem, oznajmił, że ma 

pod sobą 20 000 wojska. Jak podaje Powieść minionych lat, kłamał, celowo podwajając 

swoje siły
306

. Miał zatem w rzeczywistości 10 000. Henryk Łowmiański sugeruje, że była to 

liczba dość prawdopodobna, uważa bowiem, że w ówczesnych warunkach nie dałoby się 

zgromadzić większych sił, z drugiej strony jednak, książę nie rzucałby wyzwania Grekom, 

gdyby miał tylko parę tysięcy ludzi
307

. 

Jednak Borys Grekow uznaje za prawdopodobną liczbę 60 000 wojska, bowiem, jego 

zdaniem, mniej więcej tyle wystawili Bizantyjczycy, a mimo to obawiali się Światosława. 

Gdyby ich siły były znacznie większe od ruskich, zapewne byliby pewni wygranej
308

. 

Tadeusz Wasilewski stanowczo kwestionuje wyliczenia Grekowa, uważając, że są 

one zbytnio obciążone wpływem Powieści minionych lat, której autor znacznie zawyżał 

wszelkie dane o liczebności wojujących armii. Zdaniem Wasilewskiego wojsko 

Światosława liczyło kilkanaście tysięcy ludzi, a i tak było w owych czasach wyjątkowo 

liczne
309

. 
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W roku 1043 syn Jarosława Mądrego, Włodzimierz, poprowadził wielką wyprawę na 

Konstantynopol. Sztorm jednak sprawił, że część okrętów uległa rozbiciu, co zmusiło 6000 

ludzi do wyjścia na brzeg. Ogólna liczebność wojska ruskiego musiała być jednak większa, 

bowiem część okrętów ocalała, wraz z księciem j jego „drużyną kniaziową”
310

. 

Na służbie cesarza Bazylego II Bułgarobójcy pozostawało 6000 ruskich (czy też 

wareskich) gwardzistów, którzy zapewnili mu zwycięstwo w wojnie z uzurpatorem 

Bardasem Fokasem
311

. 

Potencjał ludnościowy Rusi był znacznie większy niż Polski
312

, zatem i ogólna liczba 

mężczyzn, którzy mogliby zostać powołani pod broń musiała być większa. Na pewno 

jednak we wczesnym średniowieczu nie mogło być tak, jak chce Borys Rybakow, że: 

„Wojsko ruskie według obliczeń współczesnych liczyło niekiedy do stu tysięcy wojów 

(pięćset okrętów po dwustu ludzi załogi)”
313

. 

Szacuje się, że przy zaludnieniu 4,5 mln, co daje 750 tys. rodzin sześcioosobowych, 

Ruś mogłaby wystawić maksymalnie od 25 000 do 75 000 konnych (W XV w. jeden konny 

wystawiany był przez 30 rodzin, a w przypadkach szczególnych przez 12 rodzin). Są to 

jednak liczby niemożliwe do osiągnięcia w ówczesnych warunkach
314

. 

Kiedy w roku 1016 Jarosław Mądry wyruszał z Nowogrodu przeciwko 

Światopełkowi panującemu w Kijowie, zebrał, według Powieści minionych lat, 

1000 Waregów i 40 000 „innego wojska”
315

. Borys Rybakow koryguje te liczby, choć nie 

podaje według jakich kryteriów, szacując, że ogółem wiódł Jarosław 3000 wojska, które 

było, jego zdaniem: „wielkie jak na owe czasy”
316

. 

Po upadku zwierzchniej władzy Kijowa poszczególne księstwa ruskie dysponowały 

różnym potencjałem wojskowym. Jak się szacuje, mogły wystawić od 500 do 3000 

wojowników
317

. Borys Grekow ocenia, że mogło to być maksymalnie 8000 ludzi. 

Możliwość wystawienia liczniejszej armii pojawiała się wówczas, gdy poszczególni książęta 

tworzyli koalicje, co na Rusi zdarzało się dość często, zarówno w walkach wewnętrznych, 

jak i podczas wypraw przeciwko wrogom zewnętrznym. 

Jeśli wierzyć Latopisowi kijowskiemu, w roku 1173 na Kijów ruszyło wojsko aż 

dwudziestu książąt ruskich, pod wodzą Andrzeja Bogolubskiego, liczące w sumie 50 000 

ludzi
318

. 

Nowogród Wielki, specyficzna republika kupiecka, która w okresie rozbicia 

dzielnicowego na Rusi zdołała utrzymać swoją spoistość, mógł wystawić w drugiej połowie 

XII w. nawet 20 000 żołnierzy
319

. 

Należy też wspomnieć o kontyngentach tzw. Czarnych Kłobuków, pozostających na 

stałej służbie książąt kijowskich. Były to turańskie plemiona Torków, Pieczyngów, 
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Berendejów i Kowujów, osadzone w XI w. na pograniczu Rusi z Połowcami. Ich oddziały 

uczestniczyły w wielu walkach z koczownikami. Liczebność Czarnych Kłobuków musiała 

być znaczna, jeśli ufać informacjom Latopisu kijowskiego. W jednym miejscu mówi on o 

oddziale Berendejów liczącym 1500 ludzi
320

. W innym o armii Torków w sile 6000 

wojowników
321

. 

 

 

Dowodzenie i dyscyplina 
 

U Słowian pierwotnych dowództwo w polu sprawowali wybierani na wiecach, 

spośród starszyzny i wojowników, wojewodowie, czelnicy lub knędzowie (kneziowie)
322

. 

Jerzy Dowiat sądzi zresztą, że określenia „kneź” czy knędz” nie stanowiły pierwotnie tytułu 

monarszego, lecz były tytułem grzecznościowym, którym obdarzano osoby zasługujące na 

szczególny szacunek. Knędzów mogło być więc wielu. O takim znaczeniu owego tytułu 

świadczy fakt, że jeszcze Bolesław Chrobry używał go w odniesieniu do duchownych, stąd 

dzisiejsze słowo „ksiądz”
323

. 

W wiecach uczestniczyli wszyscy mężczyźni, wyrażając swoją wolę poprzez 

aklamację
324

. Początkowo okresowa władza knezia – powierzana na czas wojny – uległa z 

czasem przedłużeniu na czas pokoju, następnie piastowana była dożywotnio, aż wreszcie 

stała się dziedziczna
325

. 

Stawała się też stopniowo coraz silniejsza. Świadczyć może o tym ustęp dzieła 

Kosmasa, choć odnosi się do czasów bajecznych. Oto Lubosza, córka zmarłego księcia o 

imieniu Krok, na wiecu zwołanym w celu dokonania wyboru nowego księcia przemówiła w 

te słowa: „O litości godny ludu, który nie umiesz żyć wolny […] i dobrowolnie zginasz kark 

pod […] niewolę. […] Najpierw, łatwo jest księcia ustanowić, lecz trudno ustanowionego 

usunąć, albowiem w tej chwili jest w waszej mocy, czy ustanowicie go księciem, czy nie, 

skoro zaś będzie ustanowiony, wy i wszystko wasze będzie w jego mocy”
326

. 

Tym niemniej, nawet dziedziczny książę nie był despotą. Jeśli nawet nie musiał dbać 

o opinię niższych warstw społeczeństwa, to nie mógł lekceważyć nastrojów w swojej 

drużynie zbrojnej, a szczególnie w jej najbardziej uprzywilejowanej części – drużynie 

„starszej”
327

. 

O tym, że jeszcze we wczesnym średniowieczu książę liczył się z opinią swoich 

wojów, świadczy przebieg wyprawy księcia kijowskiego Igora na Konstantynopol w roku 

944. Kiedy wojsko ruskie dotarło do Dunaju, cesarz bizantyjski zaproponował Igorowi okup 

w zamian za wycofanie się. Igor wówczas: „zwołał drużynę i począł radzić się, i przekazał 

                                                 
320

 Latopis kijowski, 1159–1198, s. 235. 
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 Tamże, s. 232. 
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 J. Skowronek, M. Tanty, T. Wasilewski, dz. cyt., s. 18. Starosłowiańskie knęg posiada ten sam 

indoeuropejski źródłosłów, co niemiecki König, angielski king, staroangielski cyning, staronordycki kuningr i 

bałtyjski kunigas; por. K. Modzelewski, Barbarzyńska Europa…, s. 404. 
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 J. Dowiat, Polska – państwem…, s. 53. 
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 H. Łowmiański, Początki Polski…, t. III, s. 226. K. Modzelewski zauważa, że wyborów wodza: 

„Nie należy […] wyobrażać sobie […] w kategoriach demokracji, ale nie wolno też ich lekceważyć, a tym 
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książę książąt za powszechną zgodą ustanowił go księciem Polski”. Mowa tu o desygnowaniu przez Piasta 

swego syna Siemowita na następcę i akceptację tego wyboru przez wiec. Por. Anonim tzw. Gall, dz. cyt., ks. I, 

rozdz. 3. 
325

 W odniesieniu do Rusi, B. Grekow pisze: „Wojna jako stałe zajęcie wzmacnia władzę naczelnego 

wodza i wreszcie przekształca ją z obieralnej w dziedziczną”; por. tenże, dz. cyt., s. 326. 
326

 Kosmasa Kronika Czechów, ks. I, rozdz. V. 
327

 A. Nadolski, Polskie siły zbrojne i sztuka wojenna…, s. 191. 
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jej mowę cara. Rzekła zaś drużyna Igorowa: Jeśli tak mówi cesarz, to czego nam więcej 

trzeba, jak bez bitwy wziąć złoto i srebro, i pawłoki? Albowiem czyż kto wie, kto zwycięży, 

zali my, zali oni? […] Posłuchał ich Igor […]”
328

. 

Ciekawe światło na kwestię książęcego autorytetu wobec drużyny rzuca ustęp 

Powieści minionych lat, w którym Światosław oddala sugestię swojej matki Olgi, że 

powinien przyjąć chrześcijaństwo. Mówi: „Jakże ja sam mogę inną wiarę przyjąć? Wszak 

drużyna moja zacznie się śmiać z tego”
329

. Obawiał się zatem reakcji swoich pogańskich 

wojów. Dlatego też zapewne, choć nie wzbraniał nikomu przyjmowania chrztu, kwitował 

takie przypadki kpinami i szyderstwem. Tego zapewne po nim oczekiwano. 

Matka była zdania, że jeśli on, kniaź, przyjmie nową wiarę, to uczynią tak wszyscy. 

Jednak Światosław nie dał się przekonać; wolał chyba nie kusić losu. Tym bardziej, że 

drużyna była mu potrzebna, był bowiem urodzonym wojownikiem i zwycięskim wodzem. 

Ze zdaniem doradców musieli też liczyć się Piastowie. Kiedy w roku 1110, podczas 

wyprawy do Czech, w obozie polskim zaczęto radzić, czy maszerować na Pragę, czy wracać 

do kraju, Bolesław Krzywousty, który optował za tym pierwszym rozwiązaniem, musiał – 

niechętnie, jak pisze Gall – zgodzić się na odwrót
330

. 

Wydaje się jednak, że patrymonialny charakter państwa i słabo rozwinięte stosunki 

feudalne dawały większe możliwości w tym względzie pierwszym Piastom i Rurykowiczom 

niż władcom zachodnim. Wymownych przykładów dostarczają walki Bolesława Chrobrego 

z cesarstwem. Oto, kiedy w roku 1010 Henryk II podjął wyprawę na Polskę, niechęć 

wielkich feudałów sprawiła, że musiał się wycofać po niezbyt efektywnych działaniach nad 

Nysą i Bobrem
331

. Pięć lat wcześniej, w roku 1005, Henryk II dotarł wprawdzie aż do 

Poznania, ale wskutek nacisku swoich lenników musiał się zatrzymać i podjąć rokowania z 

Chrobrym
332

. Owa niechęć niemieckich panów do walki z Bolesławem dawała o sobie znać 

także później. W odniesieniu do wyprawy niemieckiej w 1017 r. Thietmar pisze z pewną 

goryczą, iż cesarz mógłby wiele osiągnąć: „gdyby jego pomocnicy poparli go z całą 

gotowością”
333

. 

We wczesnym średniowieczu dowodził wojskiem zazwyczaj władca. Jego zastępcą 

był wojewoda (palatyn)
334

. W sytuacji, kiedy z armii wydzielano korpus do samodzielnych 

działań, na jego czele stawał następca tronu, jeśli umożliwiał to jego wiek, bądź jeden z 

członków drużyny „starszej”, a więc ktoś z dygnitarzy
335

. 

Praktykę powierzania dowództwa synom władcy stosowano także na Rusi. Gdy w 

roku 1127 książę kijowski Mścisław Włodzimierzowicz zorganizował wyprawę wojenną 

przeciwko księstwu połockiemu, dwoma z czterech korpusów dowodzili jego synowie, 

Rościsław i Iziasław, przy czym temu ostatniemu towarzyszył wojewoda Iwan 

Wojtyszycz
336

. 

Osobisty udział księcia w bitwie poświadczają szeroko źródła.  

O tym, jak duże znaczenie przywiązywano do obecności księcia na czele wojska, 

może świadczyć fragment Powieści minionych lat, odnoszący się do bitwy Światosława 

                                                 
328

 Powieść minionych lat, opow. 17, s. 36. 
329

 Tamże, opow. 24, s. 50–51. 
330

 Anonim tzw. Gall, dz. cyt., ks. III, rozdz. 22. 
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 Wyprawa musiała być niepopularna od samego początku, skoro ją Henryk II „zapowiedział 

surowym rozkazem”; por. Kronika Thietmara, ks. VI, rozdz. 56. 
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ks. VI, rozdz. 27. 
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 Tamże, ks. VII, rozdz. 60. 
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 Zdaniem K. Olejnika urząd wojewody pojawił się w Polsce na przełomie XI i XII w.; por. 

K. Olejnik, Cedynia, Niemcza…, s. 34. 
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 T. M. Nowak, J. Wimmer, dz. cyt., s. 34. 
336

 Latopis kijowski, 1118–1158, s. 20. 
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Igorowicza z Bizantyjczykami w roku 971. Widząc przewagę liczebną wroga, Światosław 

rzekł do swoich żołnierzy: „stańmy krzepko, ja zaś przed wami pójdę: jeśli moja głowa 

legnie, to pomyślcie o sobie. I rzekli wojownicy: ‘Gdzie głowa twoja, tam i swoje głowy 

złożym’”
337

. 

Kwestia dowodzenia komplikowała się, gdy wojsko składało się z oddziałów 

niezależnych władców. Tak było szczególnie często na Rusi. Na przykład, aż trzykrotnie 

organizował koalicje książąt Andrzej Bogolubski. W pierwszej, w roku 1169, przeciwko 

Kijowowi, uczestniczyło jedenastu książąt
338

. W drugiej – wyprawie na Nowogród Wielki w 

roku 1170 – wzięły udział wojska kilku kniaziów
339

. Trzecia, skierowana ponownie 

przeciwko Kijowowi w roku 1173, zebrała pułki przysłane aż przez dwudziestu książąt
340

. 

W zasadzie wojskiem powinien był dowodzić książę zwierzchni bądź ten, który 

zwołał wyprawę. Tym bardziej, jeśli była to wyprawa o dużym znaczeniu i liczna. 

Zaświadcza o tym ustęp Latopisu kijowskiego, odnoszący się do niewielkiej wyprawy 

przeciwko Połowcom, jaką w roku 1169 chciał podjąć książę kijowski Gleb Juriewicz. 

Kiedy zamierzał osobiście stanąć na jej czele, spotkało się to z zastrzeżeniami, bowiem, jak 

usłyszał: „tobie przystoi jeździć na czele większego wojska, gdy połączysz się z braćmi”
341

. 

W niektórych przypadkach jednak trudno ocenić, kto sprawował naczelne 

dowództwo, o ile takowe w ogóle istniało. Czasami prowadziło to do konfliktów. Kiedy w 

roku 1096 książęta Światopełk i Włodzimierz powiedli armię przeciwko Połowcom, 

ostrożniejszy Włodzimierz po przekroczeniu rzeki Trubeż: „chciał uszykować pułk, oni zaś 

nie usłuchali, jeno uderzyli w konie ku przeciwnikom”
342

. Tym razem niesubordynacja i 

brak współpracy ze strony drugiego księcia nie przyniosły szkody – nagły atak Rusinów 

doprowadził do zwycięstwa. Nie zawsze jednak tak było. 

W roku 1068 trzej książęta, Iziasław, Światosław i Wsiewołod, wystąpili przeciwko 

Połowcom pustoszącym Ruś, jednak ponieśli klęskę w nocnej bitwie, choć Powieść nie 

mówi nic o jej przebiegu
343

. 

Księcia mógł na wyprawie wojennej zastępować wojewoda, choć wydaje się, że 

jeszcze w XII w. była to na Rusi praktyka niezbyt powszechna. Na podstawie przekazów 

kronikarskich można domniemywać, iż dochodziło do tego dość rzadko, a nawet że – jak 

można by rzec – nie było to zbyt dobrze widziane. W nekrologu księcia halickiego 

Jarosława Ośmiomysła można przeczytać, że zazwyczaj wysyłał wojsko pod rozkazami 

wojewodów, nie uczestnicząc osobiście w wyprawach
344

. Wyczuwa się w tym stwierdzeniu 

pewną przyganę ze strony kronikarza. 

Anonimowość dowódców w kronice Galla nie dziwi, jako że opisywał on przecież 

dokonania władców, a nie zwykłych ludzi. Szczególny wyjątek czyni dla wojewody 

Skarbimira
345

, co nie dziwi również, ponieważ wojewoda należał do możnego rodu 

Awdańców, którego członek, kanclerz Michał, był jednym z protektorów kronikarza
346

. 

Innym dowódcą, wymienionym z imienia, jest komes Magnus, rządca Mazowsza, który na 
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czele pospiesznie zebranych oddziałów obronił dzielnicę przed najazdem Pomorzan w roku 

1109
347

. 

Warto wspomnieć też o człowieku, którego imienia w kronice Galla nie ma, choć z 

pewnością warte byłoby wzmianki. Chodzi o nieznanego dowódcę Pomorzan, który wydał 

rozkaz sformowania „jeża” podczas bitwy z wojskiem Krzywoustego przy oblężeniu Nakła 

w 1109 r.
348

, czym tak bardzo zadziwił Galla, że ten nie omieszkał o tym napisać. Formacja 

ta w danej sytuacji była najlepszą z możliwych i świadczy o wysokich kwalifikacjach 

dowódczych anonimowego Pomorzanina. 

Znacznie więcej imion dowódców, nie będących władcami, przekazała Powieść 

minionych lat. Można w niej znaleźć imiona kilku wojewodów ruskich. Jeden 

z ciekawszych w tym kontekście fragmentów dotyczy wyprawy na Konstantynopol w roku 

1043. Nestor wspomina o dwu wojewodach towarzyszących synowi Jarosława Mądrego, 

Włodzimierzowi: Wyszacie i Iwanie Tworymiryczu. Nie wiadomo, jaki był podział ich 

kompetencji. Kiedy jednak burza rozbiła część okrętów, zmuszając 6000 ludzi do wyjścia na 

brzeg, komendę nad nimi objął Wyszata, zaś Iwan Tworymirycz pozostał na okręcie, przy 

kniaziu. Wyszata został wraz z żołnierzami wzięty przez Bizantyjczyków do niewoli, w 

której przesiedział trzy lata. Okrętom udało się pokonać grecką flotę i wrócić na Ruś
349

. 

Również w XIII w. na czele wojska stał zazwyczaj książę, a zastępował go 

wojewoda. Brak informacji o dowódcach poszczególnych formacji: chorągwi jazdy bądź 

oddziałów pieszych. W przypadku grodów sprawa jest prostsza – ich obroną dowodził 

kasztelan, będący jednocześnie zwierzchnikiem załogi grodu, jak i urzędnikiem 

administracji książęcej
350

. 

Wśród historyków wojskowości przyjęło się uważać, iż w okresie dominacji jazdy 

rycerskiej na polach bitew Europy Zachodniej rola dowódcy znacznie zmalała. Kończyła się 

praktycznie w chwili ustawienia wojska do bitwy. Na jej przebieg nie miał już wpływu, tym 

bardziej że, jak nakazywał rycerski obyczaj, sam stawał do walki w pierwszej linii. 

Śmierć władcy często prowadziła do wybuchu paniki w jego wojsku i w rezultacie 

do przegrania bitwy. Tak stało się w roku 1066 w trakcie bitwy pod Hastings – śmierć 

anglosaskiego króla Harolda spowodowała ucieczkę jego wojsk przed zwycięskimi 

Normanami Wilhelma Zdobywcy. 

Oczywiście, nie zawsze władcy stawali w pierwszej linii, a jeśli nawet, to starali się 

wcześniej tak pokierować bitwą, by zapewnić sobie zwycięstwo. Postępowali tak Wilhelm 

Zdobywca czy Ryszard Lwie Serce. Bywali też książęta i królowie, którzy – jak zauważył 

Franciszek Kusiak – nie odznaczali się odpowiednimi walorami fizycznymi i sprawnością w 

boju, co wykluczało ich bezpośredni udział w walce. Dowodzili zatem z daleka, otoczeni 

doborowym oddziałem rycerzy
351

. 

Takie przypadki nie były jednak powszechną praktyką. W przeciwieństwie do tego 

zachodniego modelu dowodzenia, ludy Wschodu szeroko stosowały tzw. wzgórze dowódcy. 

Jak pisze Jerzy Maroń: „od stopnia setnika oficerowie mongolscy nie brali udziału w walce. 
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Gwarantowało to stałą kontrolę działań oddziałów oraz czynne ingerowanie w przebieg 

bitwy”
352

. 

Czy w świetle źródeł któregoś z władców polskich i ruskich można uznać za 

wielkiego wodza? 

Na uwagę zasługują osiągnięcia Mieszka I, choć zbyt mało wiadomo o jego 

kampaniach, by docenić jego umiejętności wodzowskie. Przebieg bitwy z Wichmanem 

świadczy o tym, że polski książę doskonale dostosował taktykę do konkretnej sytuacji. 

Ponieważ Wichman nie dysponował jazdą, Mieszko wykorzystał swoją do ataku 

oskrzydlającego na nieprzyjacielską piechotę, uprzednio wciągnąwszy ją w głąb własnych 

linii. 

Wydaje się, że także Mieszko II posiadał spore uzdolnienia w tej dziedzinie, a jego 

upadek należy przypisać raczej ogólnej sytuacji strategicznej niż klęskom wojennym. Ocena 

Bolesława Szczodrego jest trudna; niewątpliwe sukcesy, jak wyprawa kijowska, splatały się 

z niepowodzeniami, takimi jak utrata Pomorza. Gall pisze o nim, że był wojowniczy, ale nie 

mógł dorównać swoimi czynami przodkom z powodu nadmiernej ambicji i próżności. To 

zapewne dobra charakterystyka wodza, który porywał się na rzeczy wielkie chętnie, ale 

często dość lekkomyślnie. 

Nie był dobrym wodzem ojciec Bolesława III, Władysław Herman, choć Kadłubek 

przedstawia postać tego księcia w korzystnym świetle. W jednym miejscu pisze, iż był on: 

„sławny z dzielności rycerskiej”
353

. W innym, że: „chociaż był w podeszłym wieku, nie 

chciał jednak gnuśnieć w bezczynności, lecz dosyć często ćwiczył się w rzemiośle 

wojennym, [walcząc] z wrogami zewsząd powstającymi”
354

. I dalej: „Silną więc ręką 

zajmuje pomorskie dzielnice”
355

. Gall co prawda też pisze o udziale księcia w wyprawach 

wojennych, jednak większość z nich jeśli nawet kończyła się sukcesem, to raczej 

połowicznym, bo okupionym dużymi stratami. Na trzy wspomniane przez niego kampanie 

jedna zakończyła się zwycięstwem, jedna porażką i jedna zwycięstwem chciało by się rzec, 

pyrrusowym (Polacy utrzymali pole, ale ponieśli duże straty). Czytając Galla można mieć 

wątpliwości co do rycerskiej sławy Władysława Hermana, kronikarz nadmienia bowiem, iż 

książę: „był człowiekiem ociężałym i chorym na nogi”
356

. 

Bolesława Krzywoustego zarówno Gall, jak i Kadłubek uznali za doskonałego 

wodza. Kadłubek bez żenady przyrównał go do Aleksandra Wielkiego
357

. Gall pisze o nim: 

„Marsowe dziecię”
358

. Opinie te należy oczywiście traktować z ostrożnością, wydaje się 

jednak, że Krzywousty istotnie był dobrym wodzem. Jego panowanie nie było 

nieprzerwanym pasmem sukcesów, jednak w ogólnym rozrachunku książę osiągnął wiele, 

zapewne tyle, ile mógł w określonych okolicznościach. Był wodzem wytrwałym, upartym, 

konsekwentnym. Potrafił prowadzić działania wojenne także zimą, a nawet dokonywać 

wówczas prawdziwych wyczynów, takich jak przejście przez góry w styczniu 1110 r. w 

czasie najazdu na Czechy
359

. 

Należy podkreślić, że w czasach, kiedy większość wojen prowadzono między wiosną 

a jesienią, wodzowie, którzy wykraczali poza ten schemat, uważani byli za wyróżniających 

się. Warto przytoczyć opinię Michała Psellosa o cesarzu Bazylim II Bułgarobójcy: „Nie 

podejmował wypraw wojennych przeciw barbarzyńcom tak, jak to miała w zwyczaju robić 
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większość cesarzy, którzy wyruszali w środku wiosny, a wracali z końcem lata. Czas jego 

powrotu następował wtedy, kiedy osiągnął cel, dla którego wyprawiał swe wojsko”
360

. 

Według Karola Olejnika polska sztuka wojenna osiągnęła wysoki poziom już za 

Mieszka I, o czym świadczy doskonała taktyka w bitwie pod Cedynią
361

. Równie wysoko 

ocenia on umiejętności wodzowskie Bolesława Chrobrego
362

. Nie gorszy okazał się później 

Bolesław Krzywousty, a jego obrona przed najazdem w roku 1109: „potwierdziła [...] 

wszystkie wcześniej już wykształcone walory wojskowości polskiej”
363

. Jak policzył 

Tadeusz Korzon, Krzywousty stoczył za swego życia 47 bitew
364

, wydaje się więc, że 

zasłużył na miano „Marsowego dziecięcia”. 

Wielu książętom ruskim, począwszy od Olega, autor Powieści minionych lat 

przypisuje zwycięstwa wojenne, jednak tylko nieliczni zostali przedstawieni jako prawdziwi 

„synowie Marsa”. Takim był niewątpliwie Światosław, syn Igora, który poświęcił się 

wojaczce, pozostawiając rządy w Kijowie swojej matce, Oldze. Według Powieści: „Gdy 

kniaź Światosław wyrósł i zmężniał, począł wojów gromadzić mnogich i chrobrych. I lekko 

chodził […] wojny mnogie tocząc”
365

. 

Postać Światosława nosi niewątpliwie ślady zabiegów kronikarza mających na celu 

uczynienie z niej niejako ideału urodzonego żołnierza, co, rzecz jasna, nie wyklucza, że 

książę ów istotnie lepiej czuł się w obozie wojskowym, niż na kijowskim dworze. Trudno 

jednak na podstawie tej relacji ocenić kwalifikacje wodzowskie Światosława, nie zawsze 

przecież dzielny żołnierz bywa też dobrym dowódcą. W kronice brak konkretów, które 

pozwoliłyby dokonać takiej analizy. 

Problem ten zresztą pojawia się przy opisach panowania większości książąt. Na 

przykład, szeroko relacjonowane w Powieści panowanie Włodzimierza Wielkiego przynosi 

kilka epizodów wojennych, jednak próżno by się w nich doszukiwać jakichkolwiek 

odniesień do sposobu dowodzenia. 

O pewne wnioski można natomiast pokusić się w przypadku Jarosława Mądrego. 

Jego bitwa ze Światopełkiem w roku 1016, w wyniku której zdobył tron kijowski, nosi 

znamię zastosowania planu taktycznego. Kronikarz sugeruje, że rozpoczęcie walki wymusili 

(po trzymiesięcznej bezczynności obu wojsk) żołnierze Jarosława, oburzeni obelgami ze 

strony wojewody Światopełka. Wydaje się jednak, że było inaczej i moment rozpoczęcia 

bitwy oraz jej przebieg nie były przypadkowe. Światopełk dysponował, oprócz własnego 

wojska, także posiłkami Pieczyngów. Jednak stacjonowali oni w oddaleniu, za jeziorem. 

Jarosław uderzył o świcie i szybko – nim Pieczyngowie zdołali nadejść z odsieczą – 

zepchnął Światosława na jezioro, na cienki lód, który zaczął pękać
366

. 

Widać tu wyraźnie zamysł taktyczny i umiejętne wykorzystanie ukształtowania 

terenu oraz błędów przeciwnika, a zwłaszcza złego rozmieszczenia sił przez Światopełka. 

Na pytanie jednak, czy Jarosław był wielkim wodzem, trudno odpowiedzieć 

jednoznacznie. Przegrał przecież bitwę z Bolesławem Chrobrym w 1018 r. i utracił Kijów. 

Pokonał go także młodszy brat, Mścisław, w roku 1024
367

. 
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Kolejna postać, której kronikarz poświęca wiele miejsca, to Włodzimierz 

Monomach. Co prawda, książę ów w swoim obszernym pouczeniu daje wskazówki 

następcom jak powinni postępować na wojnie, wydaje się jednak, że nie należał do 

wybitnych wodzów. Wskazówki dotyczą raczej zachowania czujności, zaś i sam książę 

dawał dowody ostrożności, a nie wojowniczości
368

. 

Wydaje się, że w początkach państwa piastowskiego dyscyplina była na ogół 

wysoka. Andrzej Nadolski podaje przykłady stosowania manewru odwrotowego, który – 

jego zdaniem: „jest najlepszym sprawdzianem zdyscyplinowania dla wojska, które go 

przeprowadza”
369

. 

O dyscyplinie polskich wojów (ewentualnie o obawie przed gniewem księcia; przy 

czym jedno nie wyklucza drugiego) mogą świadczyć przykłady obrony grodów. W roku 

1004 polska załoga broniła Budziszyna, dopóki Chrobry nie zadecydował o poddaniu 

grodu
370

. W roku 1109 obrońcy Głogowa nie otrzymali od Krzywoustego zgody na 

kapitulację, w związku z czym bronili się, pomimo zagrożenia życia zakładników
371

. 

Wydaje się jednak, że w kwestii dyscypliny zaszła pewna ewolucja między X i XI a 

XII w. Gall wspomina o przypadkach niesubordynacji wojów Krzywoustego. 

Najdrastyczniejszy zaszedł niewątpliwie po zdobyciu Wielenia w 1108 r., kiedy Polacy 

wymordowali obrońców wbrew rękojmi, jaką dał książę
372

. 

Na ślad niesubordynacji polskiego wojska można natknąć się u Galla także 

w odniesieniu do panowania Bolesława Chrobrego, jednak wydaje się, że jest to 

anachronizm. Przebieg wyprawy Chrobrego na Kijów, w roku 1018, zanotowany przez 

Galla, różni się w niektórych ciekawych szczegółach od przekazu Powieści minionych lat. 

Według Galla, książę Jarosław Mądry postanowił zaatakować Chrobrego podczas jego 

powrotu do Polski, licząc na to, iż Polacy w pobliżu własnej granicy będą myśleli raczej o 

rodzinach niż o walce. „I nie bez racji tak przypuszczał, bo już duża część wojska polskiego 

bez wiedzy króla rozeszła się”
373

, dodaje kronikarz. 

Powieść jednak nie wspomina o takim braku dyscypliny wśród Polaków. Co więcej, 

Chrobry w trakcie odwrotu zdołał przyłączyć do Polski Grody Czerwieńskie, co raczej nie 

świadczy o rozprzężeniu w polskich szeregach
374

. 

Skąd taka rozbieżność? Niektórzy historycy przypuszczają, że Gall odniósł do epoki 

Chrobrego realia z okresu Krzywoustego, kiedy książę nie mógł już być w pełni pewien 

drużyn możnowładczych
375

. 

Zjawisko to, częste na Zachodzie, w Europie Środkowej nasiliło się w okresie 

późniejszym. Armia złożona z chorągwi wielkich feudałów była niejednolita i mało 

zdyscyplinowana
376

. 
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Niezdyscyplinowanie rycerstwa wynikało z zasad, jakimi się kierowano, spośród 

których jedną z najważniejszych była chęć odznaczenia się w boju. Toteż rycerze niechętnie 

przyjmowali zadania związane z uczestnictwem w straży tylnej czy odwodzie. A kiedy już 

znaleźli się w pierwszej linii, dążyli do rozpoczęcia ataku w pierwszej kolejności, nie 

zważając często na plan bitwy opracowany przez wodza. Tak było, na przykład, podczas 

bitwy pod Arsuf, w 1191 r., gdy joannici zaatakowali wojsko Saladyna bez rozkazu 

Ryszarda Lwie Serce
377

. 

Brak dyscypliny w trzymaniu się jakiegokolwiek planu bitwy widoczny był także w 

jej trakcie. Franciszek Kusiak uważa, że: „Typowa bitwa w średniowiecznej Europie 

rozpadała się przeważnie na szereg pojedynków […]. Niejednokrotnie dla prywatnych 

celów zapominano o realizacji głównych zadań i niewielkie grupy rycerzy starały się 

powalić i pojmać zamożnego wojownika, za którego można było wziąć sowity okup. Bitwy 

przeradzały się wtedy w polowanie na bogatych”
378

. 

Hufce armii rycerskiej kiepsko współdziałały na polu bitwy. W szczególności nie 

potrafiły utrzymać łączności ze sobą, co prowadziło do dezorganizacji szyku. Poszczególne 

oddziały puszczały się często w pogoń za uciekającym nieprzyjacielem, nie zważając na 

sytuację taktyczną reszty własnego wojska
379

. 
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CZĘŚĆ II. Armia – sprzęt 
 

 

Uzbrojenie zaczepne i ochrona ciała – wpływy obce 
 

Uzbrojenie zaczepne i odporne na Rusi kształtowało się, podobnie jak ruska sztuka 

wojenna, pod działaniem trzech silnych czynników: wojskowości Bizancjum, Normanów-

Waregów oraz koczowników. Z tego konglomeratu wpływów wykształciły się stopniowo 

charakterystyczne dla Rusi elementy wojskowości
380

. Zdzisław Żygulski jr ocenia, że w XII 

i XIII w. nie importowano już na Ruś broni, lecz produkowano ją na miejscu
381

. 

Wojskowość polska również czerpała ze Wschodu, jednak raczej nie bezpośrednio z 

Bizancjum i od plemion koczowniczych, ale za pośrednictwem Rusi. Równie silne – a 

począwszy od wieku XIII coraz silniejsze – były wpływy Zachodu, przenikające głównie 

przez Niemcy i bardziej od Polski zaawansowane w absorpcji zachodnich wzorców Czechy. 

Nie ulega wątpliwości, że broni wyprodukowanej w Polsce używano na Rusi, 

a ruskiej w Polsce. Poszczególne egzemplarze trafiały w dalekie strony w rozmaity sposób: 

drogą wymiany handlowej, jako zdobycz wojenna, jako dary. Zaświadcza o tym wzmianka 

w Słowie o pułku Igora, gdzie czytamy: „Poco wam hełm złoty, poco tarcza i poco kopia, 

roboty Lackiej?”
382

. 

Wydaje się też prawdopodobne, że niektóre rodzaje broni i uzbrojenia produkowali 

w Polsce sprowadzeni tu rzemieślnicy ruscy. Chodzi zwłaszcza o hełmy, tzw. polskie 

szyszaki wczesnośredniowieczne. Niektórzy badacze odrzucili możliwość ich rodzimego 

pochodzenia, sugerując, że wytwarzali je specjaliści z Rusi, być może sprowadzeni do 

Polski – dobrowolnie bądź też pod przymusem – przez Bolesława Chrobrego po wyprawie 

na Kijów w 1018 r.
383

 

Wpływów ruskich na uzbrojenie używane w Polsce nie należy chyba jednak 

przeceniać. Leszek Kajzer, w swojej analizie opartej na przedstawieniach ikonograficznych, 

stwierdził, iż w okresie od wieku XI do XV recepcja wzorów ruskich w Małopolsce była 

minimalna
384

. 

Ruskie inspiracje widoczne są przede wszystkim w konstrukcji i ozdobach rzędu 

końskiego, w odniesieniu do szyszaków wielkopolskich oraz w występowaniu – aczkolwiek 

niezwykle rzadkim – buław
385

. 

Począwszy od ukształtowania się armii rycerskiej, w Polsce coraz szerzej przyjmują 

się wzorce zachodnie
386

. Zważywszy jednak na lokalne warunki społeczne i ekonomiczne, 
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wojsko polskich książąt nie mogło w XIII w. równać się z armiami zachodnimi, takimi jak 

choćby armia w dysponującej znacznie większym potencjałem Francji czy Niemczech. Jak 

uważa Andrzej Nadolski, nawet jeszcze w XV w. ekwipunek rycerski był tak kosztowny, że 

w pełni wyposażeni i uzbrojeni rycerze stanowili na polach walki wyraźną mniejszość
387

. 

Leszek Kajzer sądzi, że jeśli nawet zapóźnienie w recepcji wzorów zachodnich do 

Polski występowało, to „bardzo niewielkie”
388

. Wydaje się wszakże, że z takimi wnioskami 

należy występować ostrożnie. Wyrokowanie na podstawie analizy przedstawień 

ikonograficznych może być mylące, ponieważ ogranicza się siłą rzeczy do najwyższych 

warstw społeczeństwa, wśród których nowinki zawsze znajdowały chętny odbiór, bez 

względu na epokę. 

Za charakterystyczny dla wczesnośredniowiecznej Polski historycy uważają system 

zaopatrzenia armii oparty na organizacji osad służebnych
389

. Odróżniał on polską 

wojskowość od wojskowości zarówno Zachodu, jak i Wschodu. 

 

 

Uzbrojenie zaczepne 
 

Wcześni Słowianie, w okresie ich zależności (bądź współistnienia, jak chcą 

niektórzy badacze
390

) od Awarów, posługiwali się w walce przede wszystkim toporem, 

włócznią, łukiem i maczugą. Słowiańscy jezdni zaś także mieczem
391

. 

Słowianie używali również tarcz. Piesi wojownicy odziani byli często jedynie 

w długie spodnie
392

. 

W interesującym nas okresie, od X do XIII w., używano wyłącznie broni białej, z 

podziałem na broń drzewcową (włócznie, piki, oszczepy, kopie, berdysze itp.), broń sieczną 

(miecze, tasaki, sztylety itp.) oraz broń obuchową (maczugi, topory bojowe, czekany, cepy 

bojowe itp.). Należy tu również zaliczyć broń miotającą, przy czym miała ona charakter 

broni indywidualnej (kusze, łuki, proce) bądź ciężkiej (różnego rodzaju machiny wojenne, 

wśród których można wyróżnić dwie główne kategorie: machiny oparte na zasadzie dźwigni 

oraz działające dzięki sprężystości materiału)
393

. 

Najbardziej uniwersalną i najczęściej stosowaną bronią w tamtym okresie była 

włócznia. Używali jej zarówno piesi woje, jak i jazda. Składała się z drzewca o długości ok. 

2 m oraz grotu, który mógł przybierać różne kształty. Włócznią walczono w starciu 

bezpośrednim, ale mogła także służyć do rzucania; istniały zresztą odmiany przystosowane 

specjalnie do tego celu – ich cechą charakterystyczną były groty z zadziorami
394

. 
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Pseudo-Maurycy podaje nawet, iż już w najwcześniejszym okresie każdy 

z wojowników słowiańskich nosił: „dwie krótkie włócznie”
395

. 

O tym, jak groźna była włócznia w bezpośrednim starciu, mówią źródła. Franciszek 

Kusiak przytacza opisy kronikarzy arabskich relacjonujących walki krzyżowców z 

muzułmanami. Zdarzało się, że silne pchnięcie włócznią przebijało okryte pancerzem ciało 

przeciwnika na wylot
396

. 

Na Rusi lekka jazda używała też innych odmian broni drzewcowej: spis 

i dzirytów
397

. 

Sądząc po znaleziskach w grobach wojowników z X i XI w., bardzo 

rozpowszechnioną na ziemiach polskich bronią w tamtym okresie był topór
398

. To 

zrozumiałe – był on tańszy od miecza, a jednocześnie bardzo efektywny. Rolę broni 

obuchowej mogły pełnić też zwykłe siekiery
399

, szczególnie w rękach wojów z pospolitego 

ruszenia. 

Topory miały różne kształty. Ich ostrze mogło być wąskie, przypominające 

późniejsze czekany, bądź bardzo szerokie, niczym obecne topory rzeźnicze
400

. Pomiędzy 

tymi skrajnościami istniał cały szereg odmian o szerokości ostrza mniej lub bardziej 

zbliżonej do dzisiejszych siekier. Zdaniem Andrzeja Nadolskiego topór bojowy pojawił się 

na ziemiach polskich później od włóczni i miecza, dopiero we wczesnym średniowieczu. W 

pierwszym okresie jego żeleźce nie było zbyt ciężkie – ważyło średnio 0,75 kg
401

. Nie 

wszyscy jednak zgadzają się z tym wnioskiem. Według Boromira R. Borowczaka, który 

przeprowadził badania toporów wydobytych z Jeziora Lednickiego, w większości były one 

jeszcze lżejsze, a niektóre ważyły nawet tylko 0,15 kg. Służyły więc raczej do cięcia, niż do 

miażdżenia samym ciężarem. Za takim zastosowaniem owych toporów przemawia też 

charakter obrażeń na czaszkach z cmentarzyska na Ostrowie Lednickim
402

. 

Wojownicy konni używali toporów na długich toporzyskach, podczas gdy piesi – na 

krótszych, liczących ok. 70 cm. Niewykluczone, że niektóre odmiany celowo 

przystosowywano do miotania
403

. 

Popularność topora nie ulega wątpliwości w świetle źródeł pisanych. Na kartach 

Powieści minionych lat możemy znaleźć szereg przykładów jego użycia. W roku 1071 

poborca podatków księcia Światosława, Jan, syn wojewody Wyszaty, znalazł się 

w niebezpieczeństwie, uzbrojony jedynie w topór. Nestor tak to opisuje: „Gdy Jan podszedł 
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z toporkiem, wystąpili od nich trzech męże, przyszli ku Janowi, mówiąc mu: ‘Widzisz, że 

idziesz na śmierć, nie chodź’. On rozkazał bić ich i poszedł ku pozostałym. Oni zaś sunęli na 

Jana, jeden zamachnął się na Jana toporem, Jan zaś obróciwszy topór, uderzył go obuchem i 

kazał pachołkom rąbać ich”
404

. 

Jak widać, topór był przydatny także do celów – jak byśmy to dzisiaj powiedzieli – 

policyjnych; umożliwiał ogłuszenie przeciwnika bez czynienia mu większej krzywdy. 

Mógł być jednak topór bronią straszną. Helmold opisuje okoliczności śmierci 

słowiańskiego księcia Kruta. Kiedy ów, pijany, wychodził z domu, w którym odbyła się 

uczta, jakiś Norman jednym ciosem topora odrąbał mu głowę
405

. 

Topory na Rusi miały na ogół niewielkie żeleźca (do 12 cm szerokości). Bywały one, 

wzorem toporów skandynawskich, dekorowane ornamentem srebrnym lub złotym
406

. 

Za typowo ruską broń obuchową należy uznać kiścień (cep bojowy). Przyjmował on 

najczęściej formę metalowej kuli zawieszonej na rzemieniu przymocowanym do 

drewnianego trzonka
407

. Zdarzały się też kiścienie o głowicach (bijakach) z kości 

zwierzęcych
408

. 

Najprawdopodobniej Słowianie znali i używali mieczy już w dość wczesnym 

okresie. Brak na to dowodów bezpośrednich, jednak zdaje się o tym świadczyć etymologia 

słowa „miecz”. Termin ten wywodzi się zapewne z gockiego meki, określającego długą broń 

sieczną przejętą przez Gotów od Sarmatów
409

. 

Na obszarze Europy Środkowej i Wschodniej miecze rozpowszechniły się za 

pośrednictwem państwa karolińskiego, gdzie ukształtował się typ miecza najpowszechniej 

występującego w wiekach IX–XI. Typ ten bywa określany często jako wikiński, jednak 

wikingowie przyczynili się raczej do jego popularyzacji, niż do wykształcenia się
410

. 

Andrzej Nadolski uważa, że większość głowni mieczy znajdowanych na obszarze 

Polski i Rusi pochodziła z wytwórni zlokalizowanych w Nadrenii, choć oczywiście 

niewykluczone, że trafiły na te tereny drogą handlu z kupcami skandynawskimi. Przytacza 

on badania archeologów radzieckich, którzy po oczyszczeniu głowni 46 

wczesnośredniowiecznych mieczy, znalezionych na Rusi, odkryli na 20 z nich napisy i znaki 

świadczące o ich karolińskim, a zwłaszcza nadreńskim pochodzeniu. Doliczając 

egzemplarze o głowniach z symbolami trudnymi do odczytania, można przyjąć, że co 

najmniej 60 proc. głowni mieczy używanych na Rusi w IX–XI w. było importowanych z 

Europy Zachodniej
411

. 

W okresie wczesnośredniowiecznym większość głowni mieczy, używanych 

w Europie Środkowej i Wschodniej, pochodziła więc z warsztatów zachodnioeuropejskich. 

Jednak, podobnie jak w Skandynawii, najprawdopodobniej oprawiano je na miejscu, 

zgodnie z miejscowymi potrzebami i modą
412

. Andrzej Nadolski przytacza przykład miecza 

z przełomu X i XI w., znalezionego w rzece Brdzie, pod Czerskiem Polskim w powiecie 

bydgoskim. Miecz ten posiadał jelec i głowicę z rogu, których rzeźbienia odpowiadały 

polskiej sztuce zdobniczej tego okresu. Z kolei, dla Rusi znany jest napis na głowni, 
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wykonany cyrylicą, z imieniem kowala, który wykuł miecz, co wskazuje na istnienie tam 

produkcji tego typu uzbrojenia
413

. 

W najwcześniejszym okresie głownie mieczy miały zazwyczaj ok. 75 cm długości i 

były obosieczne. Mało wydatny sztych umożliwiał raczej rąbanie niż kłucie. Rękojeść 

zakończona była dość wydatną głowicą, a jelec był prosty lub wygięty ku głowni. 

Głownie wykonywano z damastu skuwanego, a więc z warstw żelaza o różnych 

parametrach, co zapewniało jednocześnie twardość i sprężystość. Posiadały one przeważnie 

szerokie zbrocza, zmniejszające wagę miecza, bez osłabiania jego odporności na uderzenia. 

Pochwy mieczy były zazwyczaj drewniane, pokryte skórą
414

. W dolnej części znajdowało 

się niekiedy okucie metalowe, tzw. trzewik. 

Systematyka mieczy wczesnośredniowiecznych opiera się na zróżnicowaniu 

kształtów opraw i obejmuje (w klasycznej systematyce Jana Petersena) kilkadziesiąt typów i 

podtypów
415

. Na terenie Polski odnaleziono egzemplarze kilkunastu typów. Najwięcej sztuk 

zalicza się do typu X, charakteryzującego się prostym, wąskim jelcem i dużą głowicą o 

kształcie półkola lub soczewki
416

. 

O ile na terenie Polski znaleziono tylko jeden okaz szabli z wczesnego średniowiecza 

(z X w.) i to niewątpliwie pochodzenia węgierskiego, co daje podstawę do mniemania, że 

ten rodzaj oręża nie odgrywał u nas żadnej roli, o tyle na Rusi było inaczej. Księstwa ruskie 

prowadziły nieustanne wojny z koczownikami (Pieczyngami, Połowcami), co sprzyjało 

przejmowaniu nie tylko rozwiązań taktycznych, ale też pewnych elementów uzbrojenia, w 

tym szabli
417

. 

O popularności szabli na Rusi świadczy ilość znalezisk tego typu oręża – ponad 150 

sztuk. Już od drugiej połowy XII w. miecz zaczyna na Rusi ustępować miejsca szabli
418

. Jej 

głownia ulegała z czasem coraz większemu zakrzywieniu, a jelec wydłużeniu i 

wzmocnieniu, celem lepszej ochrony dłoni
419

. 

Bardzo rozpowszechniony był łuk
420

. W Polsce używano przede wszystkim łuku 

prostego (równikowego), opartego na sprężystości cięciwy. Historycy nie wykluczają, że 

spotykany był także łuk refleksyjny (kompozytowy), w którym siłę strzału zapewniała też 

sprężystość łuczyska, jednak znacznie rzadziej, jako import wschodni i raczej później, w 

XIII w.
421

 Na Rusi łuk refleksyjny był natomiast dość rozpowszechniony. 

Konstrukcja łuczyska ówczesnych łuków nie jest poświadczona w źródłach. Wiele 

wiadomo za to o grotach strzał, jako że są licznie znajdowane w grobach z tego okresu. Były 

często wyposażone w zadziory, a do drzewca strzały mocowano je za pomocą tulejki. 
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Ciekawy aspekt stanowi kwestia używania zatrutych strzał przez łuczników polskich 

wczesnego średniowiecza. Wiadomo, że leżało to w tradycji słowiańskiej sztuki wojennej. 

Pisze o tym Pseudo-Maurycy: „Używają też drewnianych łuków i drobnych strzał, 

powleczonych trującą substancją o bardzo niebezpiecznym działaniu […]”
422

. 

O używaniu zatrutych strzał na terenie Polski wczesnośredniowiecznej mogłyby 

świadczyć nazwy osad: Jadowniki i Ciemierniki. Być może były to osady służebne, 

a ludność tam zamieszkała wytwarzała truciznę – ciemierzycę
423

. 

Sugestia to interesująca, lecz musi zastanawiać brak jakichkolwiek wzmianek 

źródłowych o używaniu zatrutych strzał przez Polaków. Wydaje się nieprawdopodobne, by 

tak spektakularny aspekt prowadzenia wojny umknął kronikarzom, zwłaszcza tak 

dokładnym w swych opisach, jak Thietmar. 

Niekonwencjonalnym rodzajem strzał były tzw. strzały wyjące. W pobliżu grotu 

miały one drewniane gwizdki, które wydawały wysoki świst, płoszący konie jazdy 

przeciwnika
424

. 

W XII w. zaczyna upowszechniać się w polskim wojsku kusza, podobnie zresztą jak 

i w całej Europie. Broń ta, znana już od starożytności, używana była także we wczesnym 

średniowieczu, również w Polsce, jednak na niewielką skalę. Wspomina o niej Kadłubek; 

według niego kusznikami dysponował Miecław, walcząc przeciwko Kazimierzowi 

Odnowicielowi
425

. Oczywiście, świadczy to jedynie o tym, że kusza znana była w czasach, 

kiedy mistrz Wincenty pisał swoje dzieło. 

O kuszy wspomina także Gall, przy okazji opisywania walk podczas najazdu cesarza 

Henryka V, w roku 1109
426

. 

Za XII w., jako okresem upowszechnienia się kuszy na ziemiach polskich, zdają się 

przemawiać znaleziska archeologiczne w postaci tzw. orzechów, stanowiących część 

mechanizmu spustowego kusz, a także znaleziska grotów bełtów do kusz
427

. 

Kusza była wprawdzie mniej szybkostrzelna od łuku
428

, jednak posiadała większą 

siłę przebicia oraz lepszą celność. W okresie późniejszym niektórzy kusznicy używali 

dwóch kusz – podczas gdy strzelali z jednej, ich pomocnik napinał drugą
429

. 

Najprawdopodobniej na Rusi kusza była używana wcześniej niż w Polsce. Już w 991 

r. Nowogrodzianie strzelali z samostriełów, które mogły być właśnie kuszami
430

. 

Wiek XIII przyniósł znaczne zmiany w uzbrojeniu. Miecze stały się dłuższe, 

osiągając 110–130 cm, łącznie z ok. 20-centymetrową rękojeścią. Pozostały obosieczne, 
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lecz głownia ze zbroczem, zakończona ostro, nadawała się także do kłucia
431

. W użyciu 

nadal pozostały starsze typy mieczy, ale nie one już przeważają
432

. 

Systematykę mieczy używanych w wiekach XI–XV zaproponował R. E. Oakeshott, 

wyróżniając 23 typy i podtypy. Została ona oparta na ukształtowaniu głowni i ogólnych 

proporcjach broni
433

. W Polsce znaleziono ok. 70 egzemplarzy z wieków XII–XV, 

należących do 9 typów. 

Coraz częściej też głownie mieczy bywały ozdabiane różnego rodzaju ornamentami 

bądź opatrywane znakami i napisami
434

. 

Rozpowszechnił się również puginał, jako nieodzowna część uzbrojenia rycerskiego. 

Był on większy od sztyletu i służył do zadawania precyzyjnych pchnięć w szpary między 

płytami zbroi. Często dobijano nim rannego przeciwnika, skracając jego męki, stąd nazwa 

misericordia (z łac. miłosierdzie). Poza polem bitwy natomiast puginał stanowił ulubioną 

broń skrytobójców
435

. 

Arsenał broni drzewcowej został wzbogacony o kopię, podstawową broń ofensywną 

rycerza. Była niekiedy nawet dwukrotnie dłuższa od włóczni i cięższa. Walczono nią 

odmiennie – trzymając nieruchomo pod prawą pachą i uderzając przeciwnika z rozpędu. W 

chwili zatrzymania szarży rycerskiej kopia stawała się bezużyteczna; często zresztą ulegała 

złamaniu w pierwszej fazie starcia. W XIII w. zapewne jeszcze wielu rycerzy używało 

zarówno kopii, jak i włóczni, stąd trudność w określeniu, która z nich była stosowana 

powszechniej
436

. 

Efektywność kopii była dość ograniczona – używano jej w zasadzie jedynie 

w pierwszej fazie starcia – jednak w rękach doświadczonego rycerza, pędzącego konno z 

prędkością do 80 kilometrów na godzinę, stanowiła broń śmiertelnie groźną
437

. 

Znaczne zmiany zaszły w kształcie toporów. Pojawiły się berdysze – topory na 

styliskach dochodzących do 2 m długości. Była to broń piechoty i służyła do walki 

z konnym rycerstwem. Nadal też używano tanich toporów zbliżonych kształtem do 

dzisiejszych siekier
438

. Z kolei rycerze używali mniejszych toporków wykonanych nie 

z kutego, lecz z lanego żelaza. Potrafili nimi też skutecznie rzucać, nawet na odległość 12 

metrów
439

. 

Spośród innych typów broni obuchowej na uwagę zasługują buławy, które 

wykształciły się z prymitywniejszych maczug i buzdyganów. Buławy, używane na ziemiach 

polskich w XIII w., miały swój pierwowzór na Rusi
440

. 

Tamtejsze maczugi wywodzą się z kolei z uzbrojenia koczowników i zostały przejęte 

przez Rusinów w XI w. Ośrodkiem ich wytwarzania stał się Kijów. Głowice ruskich maczug 

przybierały początkowo formę odlanych z metalu graniastosłupów, zaś począwszy od wieku 

XIII – formę kulistą z brązowych lub żelaznych piór, przekształcając się z buzdygany
441

. 
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Kusza, używana już teraz szeroko
442

, przechodzi w XIII w. pewne zmiany 

konstrukcyjne. Łuczysko, dotychczas wykonywane z drewna cisowego, zaczyna 

przypominać łuk refleksyjny – buduje się je warstwowo, co zwiększa siłę strzału. Historycy 

przypuszczają, że zmiana ta miała źródło we wpływach ruskiej sztuki wojennej
443

. 

Na koniec warto wspomnieć o uzbrojeniu nietypowym, którego wprawdzie nie 

używali, ale z którym mieli okazję zetknąć się Rusini. Podczas swoich rajdów na 

Konstantynopol mieli do czynienia ze słynnym ogniem greckim. Kiedy w roku 941 

wyprawił się tam Igor, poniósł klęskę, bowiem Bizantyjczycy najpierw pokonali Rusinów w 

bitwie lądowej, a następnie, kiedy ci usiłowali uciec na okrętach, flota bizantyjska 

zaatakowała ich ogniem greckim i zniszczyła
444

. 

Nie był to jedyny kontakt Rusinów z ogniem greckim. Prawdopodobnie broni tej 

użyli również Połowcy w roku 1185, usiłując zdobyć niektóre grody ruskie. W Latopisie 

kijowskim czytamy, że władca połowiecki, Konczak, wynajął jakiegoś nieznanego z imienia 

„basurmanina” (zapewne był to mahometanin), który „strzelał żywym ogniem”
445

, a więc 

był biegły w sztuce wytwarzania i miotania pocisków wypełnionych ogniem greckim bądź 

jakąś zbliżoną substancją zapalającą. 

 

 

Ochrona ciała 
 

Wojownicy starali się o ochronę ciała, w zależności, oczywiście, od możliwości 

finansowych swoich, księcia bądź możnego suwerena. W najprostszej postaci był to 

wykonany z grubej tkaniny bądź skórzany kaftan. 

Najpewniejszą w owym czasie ochronę zapewniała kolczuga lub pancerz łuskowy 

(zbrojnikowany). Kolczugę wykonywano z plecionki kolczej, którą tworzyły połączone ze 

sobą żelazne kółka, w liczbie dochodzącej do 30 tys. sztuk
446

. Kolczugę formowano 

najczęściej w kształt koszuli z rękawami; niekiedy jej część stanowiły również spodnie. 

Ponieważ kolczuga była dość odporna na przecięcie i przebicie
447

, lecz nie 

zabezpieczała wystarczająco dobrze przed uderzeniem, na przykład maczugą, zakładano pod 

nią pikowany kaftan wełniany lub skórzany
448

. 

Pancerz łuskowy wykonywany był na innej zasadzie. Na kaftan ze skóry 

przynitowywano metalowe płytki (zbrojniki); czasami w ten sposób, że zachodziły na siebie 

niczym dachówki. Pancerz taki stosowany był w wiekach X–XIII, wychodząc później 

niemal całkowicie z użycia
449

. Pancerz taki nieco lepiej chronił ciało od kolczugi, lecz za to 

był bardziej sztywny, a przez to mniej wygodny; ponadto nie przepuszczał powietrza, zaś 

płytki często odrywały się pod wpływem uderzenia, co pozbawiało wojownika ochrony
450

. 
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Na Rusi najbardziej rozpowszechniona była kolczuga. Świadczą o tym znaleziska 

archeologiczne – dotychczas odkryto ponad 100 zbroi kolczych, w tym 40 kompletnych, co 

stanowi ewenement na skalę europejską. Najstarsze okazy pochodzą z VIII w., co wobec 

faktu, że kolczug używali Sarmaci zajmujący ziemie południowej Rusi w I w., skłoniło 

badaczy rosyjskich do wysunięcia hipotezy, iż zbroja kolcza wykształciła się na tym terenie 

drogą naturalnej ewolucji
451

. 

Kolczuga na Rusi przybrała nieco inną formę niż na Zachodzie. Nie była tak długa, 

miała też krótsze rękawy, nie stosowano kapturów kolczych. Dopiero w XIII w., i to raczej 

sporadycznie, zaczęto stosować spodnie kolcze. Natomiast na początku XIII w. pojawiła się 

odmiana kolczugi o ogniwach specjalnie spłaszczanych, co zapewniało lepszą ochronę ciała. 

Rzadziej używano pancerzy płytkowych (lamelkowych), zapożyczonych zapewne z 

Bizancjum, i zbroi łuskowych (karacenowych), również wschodniej proweniencji. Zdzisław 

Żygulski jr ocenia, iż oba te typy pancerzy ustępowały walorami bojowymi kolczudze i w 

omawianym okresie stanowiły formę przestarzałą i zanikającą
452

. 

Nie ulega raczej wątpliwości, że opancerzeni byli tylko doborowi wojownicy i tacy, 

których było stać na zakup zbroi niejako we własnym zakresie. O tym, że widok 

ciężkozbrojnych zastępów był jeśli nawet nie zjawiskiem wyjątkowym, to na pewno 

rzadszym, niż nam się wydaje, może świadczyć relacja Thietmara ze spotkania wojska 

Sasów z wojskiem księcia czeskiego Bolesława, wówczas przeciwnika Mieszka I. Thietmar 

pisze, że Sasi, chcąc powstrzymać liczniejszych Czechów od walki, ostrzegli ich 

następującymi słowami: „Wojsko to jest słabe co do ilości, lecz doskonałe co do jakości i 

całe okryte żelazem”
453

. Pogróżka poskutkowała i Bolesław podjął rokowania, co nie 

nastąpiłoby zapewne, gdyby czescy woje dorównywali Sasom uzbrojeniem. 

Pancerni wojowie stanowili groźną siłę. Thietmar opisuje potyczkę wojsk Henryka II 

z Czechami podczas niemieckiej wyprawy na Pragę w roku 1004. Czesi obsadzili 

łucznikami wzgórze broniące przejścia przez lasy. By je zdobyć, Henryk II wysłał: 

„wyborowy oddział opancerzonych wojowników, który mimo oporu nieprzyjaciół wdarł się 

na spadzistą drogę i utorował łatwe przejście dla idących za nim wojów”
454

. 

Używanie kolczug przez wojska polskie nie ulega wątpliwości. Tym trudniej 

historykom zinterpretować zagadkową wzmiankę Galla o tym, że od czasów Bolesława 

Szczodrego Polacy zaprzestali noszenia kolczug. 

Gall przypisał to skutkom bitwy z Pomorzanami, bowiem gdy polscy wojowie 

przybyli nad rzekę, za którą zebrali się przeciwnicy, wielu z ciężkozbrojnych rzuciło się 

wpław, wskutek czego: „wielu pancernych poginęło tam przez własne zuchwalstwo, 

a pozostali zrzucili z siebie kolczugi i przepłynąwszy rzekę, odnieśli zwycięstwo, 

aczkolwiek okupione stratami”
455

. To sprawiło, zdaniem Galla, że od tej chwili: 

„odzwyczaiła się Polska od [noszenia] kolczug […]”
456

. 

Fragment ten skłonił niektórych badaczy do wysunięcia tezy, iż Gall, widząc 

u Bolesława Krzywoustego wyłącznie lekkozbrojną jazdę, usiłował w ten sposób 

wytłumaczyć brak pancerzy. Niezależnie od zgodności z prawdą takiego twierdzenia, 

prowadzi ono do wniosku, że Bolesław Krzywousty nie dysponował pancernymi, lecz tylko 
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lekką jazdą. Tak też zinterpretował to Jerzy Dowiat
457

. Zgodził się z nim Benon Miśkiewicz, 

proponując jako wyjaśnienie zaniku ciężkozbrojnych formacji przekształcanie się dawnej 

drużyny, utrzymywanej przez księcia, w rycerstwo osiadłe, nie dysponujące początkowo 

środkami na zakup kosztownego wyposażenia
458

. 

Przyczynami ekonomicznymi tłumaczy ten passus Galla Witold Sawicki, jednak 

chodzi mu raczej o zubożenie całego kraju, a nie tylko samych drużynników. Według niego 

innym świadectwem kłopotów finansowych Bolesława Szczodrego, związanych z utratą 

Pomorza, miało być zagarnięcie przez króla skarbów kniazia Iziasława uciekającego z 

Kijowa
459

. 

Z kolei Andrzej Nadolski, uznając za możliwe, iż Gall mógł zaobserwować fakt 

wykorzystywania przez Krzywoustego głównie lekkiej konnicy, doszedł do wniosku, że 

było to wynikiem określonych uwarunkowań taktycznych. Podczas walk na Pomorzu 

Bolesław Krzywousty miał do czynienia z wrogiem operującym w trudnym terenie, w dużej 

mierze podmokłym, co utrudniało lub wręcz uniemożliwiało użycie ciężkozbrojnych
460

. 

Wytłumaczenie takie wydaje się logiczne, jednak jest niemożliwe do potwierdzenia z 

powodu braku źródeł. 

Głowę średniowiecznego wojownika chronił hełm. W najwcześniejszym okresie 

piastowskiej wojskowości były to hełmy stożkowe. Jedna ich odmiana była wykonywana z 

czterech kawałków blachy, zgrzewanych ze sobą albo nitowanych. Hełmy tego typu 

posiadały niekiedy tzw. nosal – żelazny pręt osłaniający nos
461

. W tulei na szczycie hełmu 

umieszczano pióropusz lub kitę, natomiast do obręczy na dole przymocowywano kołnierz 

kolczy, ochraniający szyję i kark. Hełm taki ważył od 7 do 10 kilogramów
462

. 

Owe polskie szyszaki wczesnośredniowieczne (zwane wcześniej szyszakami 

wielkopolskimi), niewątpliwie ruskiej proweniencji, były złocone i srebrzone, jednak ich 

walory „techniczne” oceniane są raczej nisko
463

. 

Zupełnie inaczej ma się rzecz z innymi hełmami o kształcie stożkowym, tzw. 

normańskimi hełmami z jezior Lednickiego i Orchowskiego. Wykonane z jednego lub 

dwóch kawałków blachy, zaopatrzone w nosal, pozbawione tulei na pióropusz i wyzbyte 

ozdób, były znakomitym, użytkowym typem uzbrojenia ochronnego
464

. 

Znacznie łatwiejsze do wykonania, tańsze, a przez to szeroko rozpowszechnione 

były hełmy, nazywane obręczowymi lub żebrowymi. Ich dzwon był zbudowany z blach 

przynitowanych do rusztowania z metalowych żeber. Ich jakość nie była jednak 

najwyższa
465

. 

Znacznie więcej egzemplarzy hełmów z wieków X–XIII pochodzi z terenu Rusi, 

szczególnie z okolic Kijowa i Czernihowa. Uderza ich duże zróżnicowanie; badacze 

rosyjscy wyróżnili pięć zasadniczych typów. 

Typ I odpowiada w zasadzie stożkowym hełmom zachodnim, tzw. normańskim. 

Wykonywano je z jednego lub dwóch kawałków blachy. Od klasycznych hełmów 
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normańskich odróżnia je brak nosala zespolonego z dzwonem oraz występowanie kolczych 

czepców. Hełmy te nie były na Rusi zbyt rozpowszechnione, w przeciwieństwie do typu II, 

który można uznać za charakterystyczny dla Rusi. 

Owe tzw. szyszaki kulisto-stożkowe to hełmy w typie znalezionych w Polsce 

szyszaków wielkopolskich
466

. Ich popularność na Rusi wynikała prawdopodobnie ze 

szczególnej przydatności w warunkach walki z koczownikami. Ostrze szabli ześlizgiwało 

się bowiem po dzwonie hełmu o kształcie wydłużonej kropli. Hełmy te wykonywano z 

czterech płatów blachy, znitowanych i opatrzonych na szczycie tuleją na pióropusz. Hełmy 

nie posiadały nosala, natomiast mocowano do nich czepiec kolczy. Dzwon hełmu był bogato 

zdobiony. Należy dodać, że szyszaki ruskie podlegały ewolucji, toteż wyróżniono kilka ich 

podtypów. 

Typ III charakteryzował się osłoną twarzy w formie metalowej maski, 

z wytłoczonymi rysami i z otworami na oczy. Prawdopodobnie hełmów takich używali 

głównie koczownicy, w tym wspomniane już Czarne Kłobuki (plemiona Torków, 

Pieczyngów, Berendejów i Kowujów). 

Cechą typu IV była tzw. półmaska – przymocowana do dzwonu osłona na oczy, w 

kształcie okularów, z nosalem. Hełm posiadał też czepiec kolczy, przy czym zasłaniał on nie 

tylko kark i szyję, ale też twarz, niczym woalka. 

Typ V to ruski odpowiednich zachodniego kapalinu, o dzwonie nieco wyższym i o 

rondzie trochę węższym
467

. 

Naturalnie, na uzbrojenie i wyposażenie w pełnym zakresie – zwłaszcza na miecz, 

kolczugę i hełm – mogli sobie pozwolić nieliczni wojownicy: najzamożniejsi lub 

członkowie drużyny wyposażani przez władcę. A spośród pozostałych – zapewne ci, którzy 

zdobyli oręż bądź zbroję na wrogu. 

Jak bardzo cenne bywały zbroje, szczególnie należące do najświetniejszych 

wojowników, poświadcza relacja Thietmara. Otóż, w bitwie wojsk niemieckich z Węgrami 

nad rzeką Lechem, w roku 955, poległ zięć cesarza Ottona I, Konrad. W jakiś czas później 

cesarz dowiedział się, że zbroja Konrada znajduje się w posiadaniu Słowian zamieszkałych 

w okolicach dzisiejszego Lipska. Zostali oni ukarani, a zbroja wydana cesarzowi. Thietmar 

przyznaje uczciwie, że nie ma pewności, czy owi Słowianie zabili Konrada i zabrali mu 

zbroję, czy też ją znaleźli. Niemniej uważa, że ponieśli słuszną karę, bowiem tak czy inaczej 

próbowali zbroję za wszelką cenę ukryć
468

. 

Osłonę ciała stanowiła też tarcza: okrągła lub o kształcie migdałowatym, noszona 

ostrzejszym końcem ku dołowi. Umożliwiał on wbicie tarczy w ziemię
469

. Krawędzie tarcz 

posiadały obramowanie, a środki tarcz okrągłych były wzmocnione metalowym umbem. 

Wykonanie tarczy nie było tak kosztowne, jak innych elementów uzbrojenia, 

zrobiona była bowiem najczęściej z drewna obitego płótnem lub skórą. Od strony 

wewnętrznej posiadała pętlę, umożliwiającą trzymanie jej w ręku lub zawieszenie na 

ramieniu. Strona zewnętrzna prawdopodobnie była malowana
470

. 

Tarcza stanowiła, zdaniem Andrzeja Nadolskiego, jedyną ochronę ciała 

przeważającej części polskich wojów we wczesnym średniowieczu. Stąd też termin 

„tarczownicy” występujący niemal jako synonim wojowników pieszych
471

. 
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Tarcza okrągła była też używana od dawna na Rusi, natomiast w wieku XI 

upowszechnia się, pod wpływem Zachodu, tarcza migdałowata
472

. 

Wraz ze wzrostem roli jazdy rycerskiej rosła także rola opancerzenia. Kolczuga 

zakrywa teraz całe ciało i składa się z kaftana z krótkimi lub długimi rękawami oraz 

czepcem, i ze spodni wraz z butami (nogawice kolcze)
473

. Pod kaptur kolczy zakładano 

czepek filcowy lub płócienny
474

. 

Na Rusi, wzorem Wschodu, zamiast kaptura kolczego używano czepca 

przymocowanego do dolnej krawędzi hełmu. Zakrywał on szyję, kark i ramiona, a także 

część twarzy
475

. 

Pancerz kolczy był dość drogi, a przy tym ciężki – ważył od 10 do 25 kilogramów – 

jednak dobrze chronił ciało rycerza przed strzałami z łuku. Mniej odporny natomiast był na 

ciosy zadawane kopią czy halabardą. Również kusza bez problemu radziła sobie z kolczugą, 

a szczególnie groźną bronią okazał się długi łuk angielski. Doprowadziło to w późniejszym 

okresie do stopniowego wykształcenia się zbroi płytowej
476

. 

W warunkach polskich zbroję kolczą i płytową posiadała zapewne tylko część 

najzamożniejszych rycerzy
477

. 

Drugim podstawowym rodzajem pancerza pozostał kaftan skórzany z naszytymi 

łuskami metalowymi – zbrojnikami. Początkowo pod, a później na pancerz zakładano długą 

szatę – kiecę. Naszywano też na nią niekiedy niewielkie zbrojniki
478

. 

Na Mazowszu występował też inny typ pancerza, zwany lamelkowym, również z 

metalowych płytek, jednak nie mocowanych na kaftanie, ale połączonych ze sobą 

rzemykami. Płytki zachodziły na siebie, zapewniając dobrą ochronę, przy dużej 

elastyczności pancerza. Impuls do stosowania tego typu osłony ciała mógł przyjść z Rusi 

bądź od ludów bałtyckich
479

. 

W XIII w. zanika powoli hełm stożkowy z nosalem, pojawia się natomiast hełm 

garnczkowy, którego szczególna popularność datuje się jednak dopiero od drugiej połowy 

stulecia. Hełm ten wykonywano w formie walca z otworami na oczy. Jego zaletę stanowiła 

doskonała ochrona twarzy rycerza, natomiast wadę – narażenie na ciosy z góry, z powodu 

płaskiego dzwonu
480

, a także fatalna widoczność i brak wentylacji, co podczas długotrwałej 

walki w upale mogło okazać się zgubne. Co gorsza, pogięty od ciosów hełm często nie 

dawał się zdjąć bez pomocy kowala
481

. 

Z rzadka tylko używano w tym okresie w Europie Środkowej i Wschodniej kapalinu 

– hełmu w formie żelaznego kapelusza z szerokim rondem, popularnego na zachodzie 
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Europy
482

. Wykształcił się natomiast typ hełmu pośredniego między otwartym stożkowym a 

garnczkowym. Podobny do tego ostatniego, lecz płytszy, nie zasłaniał całej twarzy, 

zaopatrzony był za to w nosal
483

. 

Używano także kołpaków wykonanych ze zbrojników naszytych na skórę
484

. 

Ewolucję przechodzą także tarcze. Wśród piechoty pozostają w użyciu tarcze okrągłe 

i migdałowate, natomiast te, których zaczyna używać rycerstwo, przybierają kształt trójkąta, 

a na ich powierzchni pojawiają się herby właścicieli
485

. 

Należy też podkreślić fakt regionalnego różnicowania się uzbrojenia i stroju 

rycerskiego w okresie podziału Polski na dzielnice. Już od XIII w. można to zaobserwować 

szczególnie w odniesieniu do przedstawień ikonograficznych władców mazowieckich. 

Wielu z nich przedstawiano w hełmach otwartych, z lekkimi włóczniami i tarczami o 

charakterze pawęży, a więc całkowicie odmiennie od wzorców zachodnich. Co więcej, w 

wieku XIV, „modny” staje się na Mazowszu pancerz lamelkowy. Wszystko to wskazuje na 

bardzo silne wpływy ruskie, a także litewskie, pruskie i jaćwieskie, oddziałujące na 

Mazowsze
486

. 

Odrębnym zagadnieniem jest ochrona wierzchowca bojowego. Na zachodzie Europy 

zbroję końską zaczęto stosować od XII w. Starano się chronić przede wszystkim głowę, 

szyję i pierś konia, najbardziej narażone na zranienie. Dodatkowo okrywano koński zad 

plecionką kolczą. 

Zbroje osłaniające konia musiał widzieć mistrz Wincenty, wspomina bowiem o nich 

w swojej Kronice polskiej
487

; nie wiadomo jednak, czy zapoznał się nimi podczas swoich 

studiów zagranicznych, czy oglądał je w Polsce. 

Na ogół jednak, ze względu na wysoki koszt takiej zbroi, w najwcześniejszym 

okresie stosowano powszechnie okrycie z płótna lub skóry, zwane kropierzem. Wzmacniano 

je niekiedy plecionką kolczą
488

. Kropierz bywał często podszyty futrem i zasłaniał też głowę 

konia, dlatego wykonywano specjalne otwory wzrokowe
489

. 

 

 

Technika – machiny wojenne 
 

Machiny wojenne nieobce były Słowianom już u progu średniowiecza, jak o tym 

świadczą teksty bizantyjskie. Kiedy w roku 586 Awarowie wespół ze Słowianami oblegli 

Tessalonikę, zastosowali wiele z klasycznych, używanych także później, machin 

oblężniczych. Wśród nich były wieże pokryte skórami, by zapobiec łatwemu zajęciu się 

ogniem, oraz tarany. Były też bliżej nieokreślone „miotacze”, a także „drewniane 

konstrukcje osłaniające”, których przeznaczeniem była zapewne ochrona nacierających 

wojowników przed pociskami wystrzeliwanymi przez obrońców
490

. 
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Analogiczne zapewne osłony drewniane zastosowali ci sami najeźdźcy w roku 626 

podczas oblężenia Konstantynopola, o czym informuje Kronika Wielkanocna
491

. 

Benon Miśkiewicz kwalifikuje te urządzenia jako szopy oblężnicze, znane już w 

starożytności. Były one rodzajem szałasu okrytego skórami, pod osłoną którego zbliżano się 

do umocnień w celu ich zniszczenia
492

. 

Nie ulega wątpliwości, że wojskom polskim i ruskim nie było obce użycie machin 

wojennych
493

. Wynika to z wielu wzmianek źródłowych. Można na ich podstawie określić 

kategorię machin (tarany, wieże oblężnicze, machiny miotające), trudniej jednak o 

odtworzenie ich konstrukcji
494

. 

Zdaniem Benona Miśkiewicza niektóre wczesnośredniowieczne machiny wojenne 

były rezultatem nieprzerwanej ewolucji tego typu uzbrojenia, trwającej od starożytności. 

Należy jednak uwzględnić zarówno postęp, jak i regres dokonujące się w zależności od 

lokalnych uwarunkowań
495

. 

Przejawem pewnego regresu może być prymitywizacja konstrukcji 

wczesnośredniowiecznych machin. Uproszczenia są widoczne wyraźnie w porównaniu ze 

szczytowym okresem rozwoju tej techniki – okresem hellenistycznym, a zwłaszcza III i II 

w. p.n.e. 

Ogólnie rzecz biorąc, można dokonać podziału machin wojennych na dwie grupy, w 

zależności od rodzaju energii wykorzystywanej do wyrzucenia pocisku. Pierwsza grupa, to 

machiny, w których stosowano elastyczny materiał, odpowiednio napięty, skręcony lub 

ściśnięty, który w momencie rozprężania się przekazywał swoją energię pociskowi 

(machiny neurobalistyczne)
496

. Grupa druga, to urządzenia oparte na zasadzie dźwigni 

dwustronnej – pocisk, umieszczony w specjalnym łożu na końcu jednego z ramion, był 

wyrzucany poprzez gwałtowne opadnięcie drugiego, zazwyczaj obciążonego ramienia 

(machiny barobalistyczne)
497

. 

W pierwszej grupie należy umieścić tzw. balisty. Były to ciężkie kusze, których 

zasada działania była identyczna, jak kusz ręcznych. Były one jednak znacznie większe. Ich 

łuczysko osiągało średnio 2,5 m długości i było umieszczone na podobnej długości łożu, 

zaopatrzonym w dwa koła. Wystrzeliwano z nich ciężkie bełty z żelaznymi grotami bądź 

kamienne kule
498

. 

Ustawiona przed bramą balista mogła uniemożliwić dokonanie wypadu przez 

obrońców, rażąc ich, tłoczących się w wąskim przejściu, wielkimi bełtami
499

. 
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Obrońcy grodu używali natomiast nieco mniejszych kusz, zwanych murowymi lub 

wałowymi. 

Do machin neurobalistycznych należały też onagery, znane już w starożytności. Ich 

„napęd” stanowiły skręcone pęki włókien, które naciągano przy użyciu specjalnego drążka. 

Na drugim końcu znajdowało się ramię z łyżką, w której umieszczano pocisk. Gwałtowne 

rozkręcanie się włókien powodowało wyrzucenie pocisku
500

. Machiny te stosowano u 

schyłku cesarstwa rzymskiego, wszakże brak jednoznacznych dowodów na ich używanie 

przez wczesnośredniowieczne wojsko polskie
501

. 

Drugą kategorię machin miotających stanowiły urządzenia działające na zasadzie 

przeciwwagi. Ich część ruchomą stanowiła belka, z jednej strony zaopatrzona w 

przeciwwagę, z drugiej zakończona uchwytem w kształcie łyżki lub procy. Podczas strzału 

przeciwwaga powodowała szybki ruch dłuższego ramienia i tym samym wyrzucenie 

pocisku. Mógł być nim kamień lub jakiś pojemnik z materiałem zapalającym, np. smołą
502

. 

Zdarzały się też wcale często przypadki przerzucania w ten sposób na teren grodu padliny 

zwierzęcej bądź ludzkich zwłok, w celu wywołania epidemii. 

Katapulty mogły wyrzucać na odległość do 300 m pociski o wadze 45–90 kg
503

. 

Tarany okazywały się przydatne podczas kruszenia murów bądź wyłamywania 

bramy. Używano ich od starożytności. W najprostszej postaci była to masywna, drewniana 

belka zawieszona na łańcuchach bądź linach. W wielu przypadkach jeden z końców belki 

obijano blachą, często w kształcie głowy barana, stąd spotykane w źródłach określenie tego 

urządzenia: „baran”
504

. 

Podczas oblegania grodu korzystano też z wież oblężniczych. Gall potwierdza wiele 

takich przypadków
505

. Wieże miały wysokość przewyższającą wysokość murów
506

, co 

umożliwiało ostrzał grodu przez łuczników, a także szturm po podsunięciu wież pod same 

obwarowania. Niekiedy u dołu wieży umieszczano taran; w ten sposób jednocześnie 

usiłowano przebić mur i wiązano walką obrońców, utrudniając im zniszczenie tarana
507

. 

Wieże stanowiły też dla oblegających doskonałe punkty obserwacyjne, dzięki czemu 

mogli się uchronić przed niespodziewanym wypadem z grodu. Również grodzianie używali 

wież, które spełniały rolę jakby ruchomych baszt obronnych przesuwanych na najbardziej 

zagrożone odcinki murów. 

Wieże były niewątpliwie bardzo efektywne i groźne dla oblężonych. Thietmar pisze, 

że margrabia Ekkehard, który na rozkaz Ottona III miał zdobyć Zamek św. Anioła 

w Rzymie, gdzie schronił się zbuntowany patrycjusz Jan Krescencjusz, szturmował go dzień 

i noc, i dopiero przy użyciu „wysokich machin” zdołał przełamać obronę
508

. 

O tym, że machiny stosowane były zarówno przez oblegających, jak i oblężonych, 

zaświadcza wzmianka Thietmara, iż podczas oblężenia Niemczy w 1017 r.: „Cesarz nakazał 

[…] zbudować różnego rodzaju machiny oblężnicze, wnet atoli ukazały się bardzo podobne 

do nich u przeciwnika”
509

. 
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Na Rusi machin miotających kamienie i wielkie bełty używano, według 

A. Strokowa, już w X w.
510

 

Benon Miśkiewicz dokonał próby rekonstrukcji wspominanych w latopisach tzw. 

poroków. Jego zdaniem były to machiny barobalistyczne, wyrzucające kamienie za pomocą 

uchwytu w formie procy
511

. 

Benon Miśkiewicz próbował też przeanalizować zagadnienie używania we 

wczesnym średniowieczu niektórych machin wojennych w walce na otwartym polu. Uznał 

to za prawdopodobne, jednak problem pozostaje nierozstrzygnięty wobec braku 

jakichkolwiek świadectw źródłowych
512

. 

 

 

Prace inżynieryjne 
 

Już w VI w. Słowianie, posiłkujący Awarów w ich wyprawach wojennych, nie tylko 

walczyli jako piechota, ale także budowali mosty na trasach przemarszu
513

. Budowali też 

łodzie, dzięki którym wyprawy słowiańsko-awarskie mogły pokonywać rzeki. O jednym z 

takich przypadków wspomina Teofylakt Simokattes, a mianowicie chagan awarski kazał: 

„Sklawinom sporządzić wiele łodzi, aby umożliwić sobie przeprawę przez Ister […]”
514

. 

Choć we wczesnym średniowieczu pokonywano rzeki na ogół dzięki brodom, to 

zdaniem Andrzeja Nadolskiego wojska pierwszych Piastów korzystały niekiedy z przepraw 

wybudowanych specjalnie w tym celu
515

. O budowie mostu na Bugu przez Polaków, 

podczas wyprawy na Kijów w roku 1018, pisze Thietmar
516

. 

Używano także tratew i łodzi, niekiedy budowanych na miejscu specjalnie w tym 

celu. Można domniemywać, że korzystano również ze środków indywidualnych: 

nadmuchiwanych worków skórzanych bądź zwierzęcych pęcherzy, utrzymujących 

wojowników na wodzie
517

. 

Swego rodzaju przeprawy mostowe budowano także podczas przekraczania bagien. 

Były to drewniane pomosty, układane na grząskiej powierzchni. Thietmar wspomina o 

takich pracach prowadzonych podczas odwrotu wojsk niemieckich w roku 1015
518

. 

Wyposażenie oddziałów inżynieryjnych było we wczesnym średniowieczu dość 

bogate: narzędzia ciesielskie, narzędzia do prac ziemnych (oskardy, łopaty, taczki), 

narzędzia kowalskie, sprzęt pomiarowy, np. sznury i łańcuchy miernicze. Ale także gotowe 

elementy do budowy mostów, składane następnie na miejscu przeprawy, czy sprzęt do 

gaszenia ognia: wiadra, skóry zwierzęce
519

. 

                                                 
510

 A. Strokow, dz. cyt., s. 3 i 12. 
511

 B. Miśkiewicz, Machiny wojenne…, s. 474. Skuteczność tych machin nie była zbyt duża, skoro, jak 

podaje autor, w roku 1240, podczas oblężenia grodu Kołodjażna, aż 12 poroków nie mogło sobie poradzić z 

umocnieniami. 
512

 Tamże, s. 482. 
513

 B. Zientara, dz. cyt., s. 136. 
514 Teofylakt Simokattes, [w:] Testimonia najdawniejszych dziejów Słowian, seria grecka, zesz. 2: 

Pisarze z V–X wieku, pod red. Aliny Brzóstkowskiej i Wincentego Swobody, Wrocław 1989, s. 261. 
515

 A. Nadolski, Polskie siły zbrojne i sztuka wojenna…, s. 204. 
516

 Kronika Thietmara, ks. VIII, rozdz. 31. 
517

 A. Nadolski, Lądowa technika wojskowa…, s. 82. 
518

 Kronika Thietmara, ks. VII, rozdz. 20. 
519

 T. M. Nowak, J. Wimmer, dz. cyt., s. 22. Nie wszyscy jednak sądzą, że należy mówić o oddziałach 

inżynieryjnych w tym okresie. Oto inna opinia: „Błędem byłoby niewątpliwie doszukiwanie się w polskich 

wojskach wczesnofeudalnych jakichś specjalnych oddziałów saperskich. Biegłość w obrabianiu drewna była w 

tym czasie na Słowiańszczyźnie tak rozpowszechniona, że w pracach przygotowawczych do przeprawy mogli 

uczestniczyć wszyscy wojownicy”; por. A. F. Grabski, A. Nadolski, dz. cyt., s. 51. 



72 

 

Udokumentowane źródłowo przypadki prowadzenia prac oblężniczych dowodzą, że 

w armii musieli znajdować się rzemieślnicy obeznani z obróbką rozmaitych materiałów, a 

więc cieśle, kowale itp. Najprawdopodobniej byli oni wykorzystywani również w różnego 

rodzaju pracach inżynieryjnych, a także w zakładaniu ufortyfikowanych obozów podczas 

przemarszów wojska
520

. 

Andrzej Nadolski uważa, że ze względu na podobieństwa konstrukcyjne machin 

wojennych i młynów, do budowy tych pierwszych zaciągano często młynarzy
521

. 

Zdaniem Tadeusza Wasilewskiego w skład drużyny na Rusi wchodzili rzemieślnicy, 

tacy jak kowale, cieśle czy orężnicy. Niektórzy z nich stanowili zapewne rodzaj służby 

saperskiej podczas wypraw wojennych
522

. 

Badacze przypuszczają – choć brak po temu danych źródłowych – że niektóre 

z machin, i przynajmniej w niektórych przypadkach, transportowano na miejsce użycia w 

częściach. Ich konstrukcja była bowiem zbyt skomplikowana, by można je było szybko 

zbudować na miejscu
523

. 

Takie przyrządy oblężnicze, jak wieże czy tarany, budowano zapewne na miejscu, w 

trakcie oblężenia. Ich transport nastręczałby bowiem zbyt wiele problemów, a niezbyt 

skomplikowana konstrukcja pozwalała na dość szybkie wykonanie. Natomiast machiny 

miotające były zbyt złożone i precyzyjne, by w całości konstruowano je w warunkach 

polowych. Niektóre części musiały być wykonywane w specjalistycznych warsztatach. 

Dlatego prawdopodobnie przewożono je na miejsce oblężenia jako elementy gotowe. 

W związku z powyższym należy oczekiwać, że w oblężeniu brali udział fachowcy od 

budowy machin. Wydaje się mało prawdopodobne, by temu zadaniu podołali prości 

wojowie, pod nadzorem jedynie dowódców
524

. 

Specjalistycznej wiedzy wymagało też niewątpliwie dokonywanie podkopów pod 

mury obleganego grodu, by doprowadzić do zawalenia się wybranego odcinka
525

. Nie 

można wykluczyć ewentualności, że część obeznanych z tym fachem ludzi miała 

doświadczenie zdobyte w górnictwie. 

Doświadczenie to miało zresztą długą tradycję. Podczas oblężenia Tessaloniki, w 

roku 586, Awarowie i Słowianie (zapewne głównie ci drudzy jako poddani Awarów) 

usiłowali dokonać podkopu pod mury bądź w jakiś inny sposób je naruszyć. W Żywocie św. 

Dymitra możemy przeczytać, że: „Pod osłoną skórzanych pokryw próbowali – jak złośliwe 

węże – zniszczyć przedmurze – jak mówiono – toporami i drągami drewnianymi”
526

. 

Źródła nie pozwalają jednak poznać imion ludzi, którzy w armiach 

wczesnopiastowskich i ruskich zajmowali się budową machin wojennych. Na Zachodzie już 

w XII w. wykształciła się grupa specjalistów, tzw. mistrzów machin, których imiona 

przetrwały w ówczesnych przekazach
527

. Niektórzy z nich za swe zasługi nagradzani bywali 

pasowaniem na rycerzy
528

. 
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CZĘŚĆ III. Armia – strategia i taktyka 
 

 

Zagadnienia związane z taktyką walki najprościej podzielić na dwie grupy: taktykę 

walki w obronie oraz w ataku. Jako osobną kategorię warto uwzględnić stosowanie 

podstępów wojennych, ponieważ mogą one obejmować zarówno obronę, jak i atak. 

Niektórzy badacze oceniają dość nisko umiejętność realizowania celów 

strategicznych w ówczesnej Europie. Franciszek Kusiak pisze wprost, iż: „Zaplanowane 

operacje przeważnie nie osiągały założonych celów”
529

. Przyznaje jednak, że zdarzały się 

kampanie przeprowadzone wzorowo, jak choćby podbój Anglii przez Wilhelma Zdobywcę 

czy wyprawy Fryderyka Barbarossy do Italii. Sukcesem zakończyła się też operacja o 

zasięgu czasowym i przestrzennym znacznie większym – hiszpańska rekonkwista. 

W historiografii wojskowej panuje na ogół zgoda co do wysokiej oceny polskiej 

sztuki wojennej wczesnego średniowiecza
530

. Niewątpliwie widać tu wpływ źródeł, które na 

ogół pozytywnie oceniają ten aspekt dziejów Słowiańszczyzny
531

. Już w odniesieniu do VI 

w. można znaleźć stwierdzenie, iż Słowianie: „nauczyli się prowadzić wojnę lepiej, niż 

Rhomajowie”
532

. A zatem lepiej niż Bizantyjczycy. 

Zarówno strategia, jak i taktyka polska wczesnego średniowiecza miała swoją 

specyfikę, charakterystyczną dla Europy Środkowej, z pewnymi elementami wzorców 

zachodnich
533

. Poważną rolę w zaszczepianiu w Polsce elementów zachodnioeuropejskiej 

sztuki wojennej spełniały w późniejszym okresie zakony rycerskie: joannici, templariusze i 

krzyżacy
534

. 

Obok poddawania się wpływom zachodnim polska sztuka wojenna czerpała również 

z dorobku wojskowości ruskiej i bałtyjskiej
535

. Wzorce przenikały zresztą w obie strony, 

zarówno w wyniku konfliktów, jak i współpracy militarnej. 

Za elementy polskiej sztuki wojennej, które chętnie stosowano na Wschodzie, a które 

zostały zaabsorbowane być może za pośrednictwem Rusi, historycy wojskowości uznają: 

umiejętność stosowania manewru, działania mające na celu zaskoczenie przeciwnika, 

koncentracja sił na wybranym celu, a także wciągnięcie w pułapkę poprzez pozorowanie 

odwrotu
536

. 

Historycy zwracają też uwagę na te elementy taktyki polskich władców, o których z 

reguły mniej się pamięta, i oceniają, że także one zasługują na wysoką notę. Andrzej 

Nadolski szacuje, na przykład, że podczas wyprawy Chrobrego na Kijów średnia prędkość 

marszowa wojsk polskich (w znacznej mierze pieszych) wynosiła 20 km dziennie, co przy 
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rzadkiej sieci i kiepskim stanie ówczesnych dróg było doskonałym osiągnięciem. Tym 

bardziej, że do przejścia było ponad 500 km
537

. 

Wojska konne Krzywoustego potrafiły pokonywać w ciągu doby nawet do 66 km, 

jak to miało miejsce podczas rajdu na Kołobrzeg w 1103 r.
538

 

 

 

Wojna obronna 
 

We wczesnym średniowieczu niewątpliwie najlepszą obronę zapewniała natura. 

Można wskazać trzy główne przeszkody naturalne ułatwiające obronę kraju: lasy, rzeki oraz 

mokradła. Dzięki gęstym lasom na Śląsku Polacy, począwszy od Chrobrego, mogli bronić 

się przez najazdem niemieckim, na ogół skutecznie. Niezwykle istotnym elementem linii 

obronnej była tu także rzeka Odra oraz jej dopływy, jak Bóbr. Brody na rzece zazwyczaj 

umacniano, tworząc barykady dla ich obrony, o czym wspomina Gall przy opisie wyprawy 

Henryka V
539

. 

Obszar gęstych puszcz oddzielał także Wielkopolskę od Pomorza, co utrudniało 

piastowskim władcom podbicie i zintegrowanie tej dzielnicy z resztą kraju, i co się zresztą w 

końcu nie powiodło. Tutaj również problem stanowiły rzeki
540

. 

Z kolei Prusowie mogli się czuć niemal bezpieczni wśród swoich jezior i bagien
541

. 

Dopiero w dwa stulecia później Krzyżacy zajmą tę ziemię w wyniku systematycznego, 

długotrwałego podboju. 

Celem strategicznym władców wczesnopiastowskich było niewątpliwie zapewnienie 

krajowi bezpieczeństwa, szczególnie od zachodu, a więc z kierunku, skąd istniało 

zagrożenie ekspansją niemieckich marchii pogranicznych. W ówczesnych warunkach 

najprostszym i najefektywniejszym sposobem zabezpieczenia granic było oparcie ich o 

przeszkody naturalne; w tym przypadku o rzeki: Odrę i Nysę Łużycką. Taki cel przyświecał 

Mieszkowi I, kiedy włączał do swego państwa Śląsk i Pomorze. 

Jego następca, Bolesław Chrobry, poszedł o krok dalej. Usiłował utworzyć na 

przedpolu tych granic obszar buforowy jako pierwszą linię obrony. Temu służyły jego 

uporczywe walki o Łużyce i Milsko.  

Historycy wojskowości zgadzają się co do ogromnego znaczenia przeszkód 

naturalnych w owym okresie. Uważa się, iż zasadniczą rolę w obronie Polski od zachodu i 

południowego zachodu, a więc głównie od strony Niemiec, odgrywały dwie (lub nawet trzy 

w czasach Chrobrego) linie obrony składające się tak z przeszkód naturalnych, jak i z 

umocnień wzniesionych przez człowieka
542

. Były to: lasy pomiędzy Sprewą a Nysą Łużycką 
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i Bobrem, następnie Odra i umocnienia nad Bobrem, wreszcie linia obronna od ujścia Noteci 

do Warty i dalej wzdłuż Obry, osłaniająca centrum Wielkopolski z Poznaniem
543

. 

Obce wojska mogły wkroczyć na terytorium Polski w zasadzie tylko kilkoma 

drogami, przez tzw. bramy. Były to stosunkowo mniej zalesione i pozbawione bagnisk 

trakty wiodące przez niemożliwe do przebycia puszcze. 

Jedno z przejść, na północy, umożliwiało wejście na Pomorze przez Odrę na 

południe od Szczecina. Brama lubuska prowadziła do Wielkopolski przez przejście na 

Odrze w pobliżu ujścia Warty. Dalej na południe, po przekroczeniu Nysy Łużyckiej, można 

było wejść na Śląsk
544

. 

Na wschodnich rubieżach państwa polskiego istotną przeszkodę stanowiła słabo 

zagospodarowana Puszcza Sandomierska oraz lasy Pogórza Karpackiego łączące się 

z puszczami rozciągającymi się po Bóg i Styr
545

. 

Ogólnie rzecz biorąc: „Przyzwyczajeni do widoku lasów pociętych regularnymi 

przecinkami, łatwo zapominamy o wyglądzie rzadkiej dziś pierwotnej polskiej puszczy. 

Kompleksy leśne, słabo zaludnione, już w okresie tworzenia państwa polskiego, stanowiły 

więc rzeczywiste trudno dostępne dla pokonania przeszkody. Wzmacniały one w sposób 

istotny ‘mur’ południowopolskich łańcuchów górskich oraz stanowiły jądro barier na 

wschodzie i zachodzie. Istotnym uzupełnieniem lasów były rzeki, jeziora i bagniska”
546

. 

Naturalną linię obrony stanowiły rzeki. Duża armia mogła je pokonać jedynie na dwa 

sposoby: brodem lub po moście. W obu przypadkach wiązało się to z ryzykiem napotkania 

zaciętej obrony. Mniejsze oddziały mogły przeprawić się wpław, lecz i to bywało 

niebezpieczne, o czym świadczy ton, jakim Gall opisuje wyprawę Bolesława III na 

Kołobrzeg, w roku 1103. Otóż, podaje on, że książę i jego doborowy oddział konny: „z 

rannym brzaskiem zbliżyli się do miasta Kołobrzegu i przebywszy pobliską rzekę 

ryzykownie bez mostu czy brodu, by nie zwrócić na siebie uwagi pogan, sprawili szyki 

[…]”
547

. 

Na południowym wschodzie Polski wiele rzek, uchodzących do Dniepru i Bohu, 

płynęło w trudnych do sforsowania głębokich jarach, inne tworzyły niedostępne bagna 

i torfowiska. Dlatego też wielu obszarów: „nie można było wykorzystać do celów 

militarnych”
548

. 

Nie wiadomo, dlaczego pierwszy najazd wojsk cesarskich na Polskę (a więc już nie 

samych tylko wojsk pogranicznych margrabiów), do którego doszło w 979 r., zakończył się 

niepowodzeniem. Nie da się więc określić, jaką rolę odegrała w tym polska sztuka wojenna, 

a jaką warunki naturalne, choć niektórzy historycy domniemywają, iż mogły mieć na to 

wpływ trudności z pokonaniem umocnień granicznych państwa Mieszka I
549

. 

Kroniki w wielu miejscach opisują walki obronne. Począwszy od obrony 

poszczególnych grodów, po obronę kraju przed najazdem. W tym drugim przypadku skala 
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działań była oczywiście zdecydowanie większa, toteż trafniejsze byłoby mówienie nie o 

walce w obronie, ale o wojnie obronnej. Jej kulminacją w kronice Galla jest niewątpliwie 

najazd Henryka V na Polskę w roku 1109. 

Kronikarz opisuje go szeroko
550

, nie szczędząc szczegółów, choć nie wszystkie 

zasługują na wiarę. Najważniejszym wydarzeniem najazdu i zarazem punktem zwrotnym 

wyprawy Henryka V było, według Galla, oblężenie Głogowa. Należy jednak podkreślić, że 

opis jest schematyczny i konwencjonalny; niewiele ma zapewne wspólnego z rzeczywistym 

przebiegiem działań
551

. Gall najwyraźniej popisuje się tu swoimi umiejętnościami 

literackimi i oczytaniem. 

Bardziej można polegać na relacjach Thietmara, który w wielu przypadkach był 

naocznym świadkiem opisywanych wydarzeń. Jego opis oblężenia Niemczy w 1017 r. 

zasługuje na wiarę, a co więcej – dostarcza wartościowych informacji o sposobach obrony 

grodu stosowanych przez wojsko polskie. Informacja, że obrońcy, w odpowiedzi na 

ustawienie przez wojsko cesarza machin oblężniczych, wciągnęli na wały własne, takie 

same, potwierdza stosowanie przez Polaków machin miotających, bo tylko o takie mogło 

chodzić
552

. 

Do działań obronnych związanych z obroną kraju zaliczyć należy także obronę 

brodów na rzekach
553

, zwalanie drzew na trasie marszu nieprzyjaciela
554

 oraz nękanie wroga 

wojną podjazdową uniemożliwiającą zaopatrzenie, wyczerpującą siły i nadwerężającą 

morale najeźdźcy
555

. 

W obliczu zagrożenia z kilku stron dobrze było nie dopuścić do połączenia się 

wrogich sił. Uczynił tak Kazimierz Sprawiedliwy, wydając najpierw bitwę samozwańczemu 

władcy Mazowsza, Miecławowi
556

, a następnie uderzając na posiłkujących go Pomorzan
557

. 

Działania takie nieobce były też Chrobremu, który w 1015 r. musiał się bronić przed 

koncentrycznym atakiem wojsk niemieckich, wieleckich i czeskich. Najpierw rozbił 

północną część wojsk nieprzyjaciela, po czym przerzucił wojsko celem powstrzymania 

głównych sił
558

. 

 

 

Stałe punkty oporu i sposoby ich zdobywania 
 

Słowo „gród” jest pochodzenia słowiańskiego (po rosyjsku gorod, w serbsko-

chorwackim grad) i niesie kilka znaczeń. Określano tak umocnione punkty obronne – 

twierdze, ale także miasta, ośrodki administracyjne i siedziby władcy
559

. Gerard Labuda 

uważa, że nazwa ta wywodzi się z czasów przedpaństwowych – wcześni Słowianie nazywali 
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tak swoje ufortyfikowane obozy składające się z wozów ustawionych w okrąg i 

wzmocnionych umocnieniami ziemnymi
560

. 

Zdeněk Váňa, opisując konstrukcję wczesnoprzemyślidzkiego grodu Libušin, podaje, 

iż dwa z trzech otaczających go wałów miały konstrukcję drewniano-ziemną, a drewnianą 

część rusztową wypełniały kamienie
561

. 

Nieco dalej pisze, iż także inne obwarowania z tego okresu miały: „zwyczajną 

konstrukcję z licowym murem kamiennym, kładzionym na sucho, w którym zakotwiona 

była drewniana konstrukcja rusztowa, zaś od strony wewnętrznej również izbice […]”
562

. 

Dotyczy to również pierwszego zamku w Pradze, z końca IX w.
563

 

O tym, że taka technika budowania była typowa dla grodów słowiańskich Europy 

Środkowej, świadczy fakt, iż wały grodu Kouřim na Wyżynie Czesko-Morawskiej, 

pochodzącego jeszcze z czasów plemiennych, kiedy to należał do Zliczan, podczas 

przebudowy w czasach Przemyślidów zostały wzmocnione: „rusztami, miejscami w dolnej 

części zgęszczonymi przekładkową techniką kładzenia bierwion, znaną zwłaszcza z grodów 

polskich”
564

. 

Wczesny przykład tej techniki można podziwiać w grodzie Valy koło Mikulčic na 

Morawach. Na przełomie VIII i IX w., w okresie rozkwitu państwa wielkomorawskiego, 

istniejące tam obwarowania zostały przebudowane. Gród otrzymał kamienne mury obronne, 

wsparte na drewnianych komorach wypełnionych kamieniami i gliną. Rozwiązanie to było 

od tego czasu stosowane na ziemiach czeskich przez całe wczesne średniowiecze
565

. 

Badania grodu Teterow, należącego do Czrezpienian, jednego z plemion związku 

wieleckiego, przeżywającego szczyt potęgi na przełomie X i XI w., potwierdziły, że on 

także został otoczony wałem z gliny, piasku i żwiru, który wypełniał drewniane ruszty i 

komory
566

. Zatem technikę tę stosowali również Słowianie Zachodni. 

Witold Hensel uważa, że wały o konstrukcji skrzyniowej budowały prawie wszystkie 

grupy Słowian – co może dowodzić, iż wiedza na ten temat powstała przed utrwaleniem się 

podziału na poszczególne odłamy – jednakże w okresie późniejszym ten rodzaj umocnień 

stał się charakterystyczny dla wschodniosłowiańskiego budownictwa obronnego
567

. 

Rzadziej występujące wały o konstrukcji rusztowej mogłyby wskazywać, zdaniem 

Witolda Hensla, na fakt, że Słowianie Zachodni zaczęli je stosować dopiero we wczesnym 

średniowieczu, a ich rozpowszechnienie się było, być może, związane z formowaniem się 

większych organizmów politycznych
568

. 

Grody budowano według pewnego ogólnego schematu (oczywiście, z rozmaitymi 

zmianami wynikającymi z lokalnych warunków). Najpierw dokonywano wyboru 

odpowiedniego miejsca, po czym wytyczano teren o kształcie owalnym bądź 

czworobocznym. Następnie kopano fosę, uzyskując od razu materiał do budowy wału. Wał 

wzmacniano konstrukcjami drewnianymi. Wyznaczano miejsce i wznoszono bramę, a na 

końcu przerzucano most nad fosą
569

. 
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Badania archeologiczne wskazują, że budowniczowie grodów wczesnopiastowskich 

musieli znać formy budownictwa obronnego w innych krajach i umiejętnie łączyli je z 

elementami lokalnymi. Widać to w konstrukcji grodów powstałych już za Mieszka I
570

. 

Liczba słowiańskich grodów plemiennych była znaczna, choć przeważały niewielkie. 

Na samym tylko terytorium Meklemburgii, zamieszkanym przez Obodrzyców i Wieletów, 

istniało we wczesnym średniowieczu około 200 grodów
571

. Co prawda, były to ziemie o 

szczególnym nasileniu działań wojennych w okresie niemieckiej ekspansji na teren 

Połabszczyzny. 

W najstarszym źródle zawierającym nazwy plemienne, które można odnieść do 

plemion polskich, zwanym popularnie Geografem bawarskim
572

, podane są również liczby 

posiadanych przez nie grodów. Liczby te, niemożliwe do zweryfikowania, są znaczne. Na 

przykład plemię Glopeani, identyfikowane jako Goplanie, miało posiadać aż 400 grodów
573

. 

W okresie późniejszym nastąpiły zmiany w sieci grodów związane z podbojem 

kolejnych plemion przez Piastów
574

, a co za tym idzie z niszczeniem grodów plemiennych i 

budową grodów wczesnopiastowskich. Nowe grody, głównie wokół Gniezna, były większe 

od plemiennych. Według świadectw archeologicznych powstawały w latach dwudziestych i 

trzydziestych X w.
575

 Należały do nich: gród na Ostrowie Lednickim czy Grzybowo koło 

Wrześni
576

. 

Do lat czterdziestych X w. liczba tych grodów uległa podwojeniu. Powstały 

wówczas grody w Lądzie, Gieczu, Gnieźnie i Poznaniu. Po roku 960 Wielkopolskę zaczęły 

zapełniać mniejsze grody, stawiane w miejscach, gdzie wcześniej istniały grody plemienne. 

Zapewne była to oznaka stabilizowania się władzy Piastów na opanowanym obszarze. W 

tym też czasie, z inicjatywy Mieszka I, powstały grody na szklakach komunikacyjnych 

wiodących na zachód, ku ujściu Odry: Santok, Międzyrzecz i Krosno nad Odrą. 

W późniejszym okresie budowa grodów piastowskich postępowała wraz z ekspansją 

Piastów: w okolicach Kalisza, w Sandomierzu, Przemyślu
577

. 

Budowa nowych grodów świadczy, zdaniem badaczy, o przechodzeniu ziem 

polskich ze zdecentralizowanej organizacji plemiennej do scentralizowanej organizacji 

wczesnopaństwowej
578

. 

W początkach interesującego nas okresu – między połową X a połową XII wieku – 

sieć grodów państwa piastowskiego szacuje się na 60–80 ośrodków
579

. Ich wielkość i 
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znaczenie były zróżnicowane. Kilka pełniło rolę pierwszoplanową: w Wielkopolsce 

Gniezno i Poznań jako stolice państwa oraz Kruszwica i Ostrów Lednicki; w Małopolsce 

Kraków i Sandomierz; na Mazowszu Płock; na Śląsku Wrocław, a także Opole, Głogów i 

Niemcza. 

Większość jednak należała do niewielkich, liczących od 0,1 do 0,5 ha powierzchni, 

punktów obronnych. Spośród nich tylko nieliczne stanowiły bezpośrednią kontynuację – w 

formie rozbudowanej – grodów plemiennych
580

. 

Za charakterystyczny dla grodów polskich sposób budowania umocnień uważa się 

tzw. konstrukcję hakową
581

. Polegała ona na wzmacnianiu konstrukcji wału rusztowego 

przez użycie zakończonych hakowo, zazębiających się belek. Jeden z najwcześniejszych na 

ziemiach polskich przykładów takiego rozwiązania stanowi obwarowanie niewielkiego 

grodu na Ostrowie Lednickim pochodzącego z przełomu IX/X w. lub z początku X w. 

Wskazywałoby to, w opinii Witolda Hensla, na możliwość, że ta technika powstała przed, a 

nie w okresie panowania Mieszka I, co dotychczas dość powszechnie zakładano
582

. 

W wieku XIII, w okresie rozbicia dzielnicowego, liczba stałych punktów 

umocnionych znacznie wzrosła. Wynikało to z podziału kraju na dzielnice, z rozwoju 

stosunków feudalnych, a także z rozwoju osadnictwa. Szacuje się, że w tym okresie na 

terytorium Polski znajdowało się ok. 90 samych tylko grodów kasztelańskich
583

. Liczba 

pozostałych jest nieustalona. 

Nie zmieniła się natomiast w zasadzie konstrukcja obwarowań. Nadal, do połowy 

wieku XIII, budowano wały ziemno-drewniane o konstrukcji rusztowej i skrzyniowej. Mury 

z kamienia i cegły pojawiają się dopiero pod koniec XIII w.
584

 

Obwarowania ziemno-drewniane bywały niekiedy potężne. Wały obronne Poznania 

miały szerokość u podstawy 20 m, a wysokość 12 m. Chełmno było chronione jeszcze lepiej 

– szerokość wału u podstawy wynosiła 50 m, zaś wysokość 15 m. Oczywiście zależało to od 

usytuowania grodu. Tak potężne umocnienia niezbędne były tylko w przypadku stosunkowo 

łatwo dostępnych punktów obronnych. Kiedy gród chroniła sama natura, wystarczyło tylko 

jej pomóc. Na przykład jeden z najważniejszych grodów, Kalisz, miał wały o szerokości 

jedynie niespełna 10 m i wysokości do 6 m. Ważną rolę w jego obronności spełniała 

bowiem rzeka Prosna
585

. 

Grody otaczała fosa. Andrzej Nadolski, na podstawie badań 

wczesnośredniowiecznego grodu w Łęczycy, opisuje trzy fosy wchodzące w skład 

kompleksu obronnego. Pierwsza, licząc od grodu, była dość płytkim (do 1 m) i niezbyt 

szerokim (2,5 m) rowem z wodą. Zdaniem autora nie pełniła ona funkcji obronnej, a raczej 

służyła do odwadniania przedpola wału głównego. Druga fosa, bardziej oddalona, którą od 

pierwszej odgradzał pierwszy wał zewnętrzny, miała już 5 m szerokości i głębokość 1 m. 

Przed nią znajdował się drugi wał zewnętrzny, a przed nim trzecia fosa, o wymiarach 

zbliżonych do wymiarów drugiej. Przed nią wznosił się trzeci wał zewnętrzny stanowiący 
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pierwszą linię obrony. W sumie ten złożony pierścień obronny miał szerokość około 60 

m
586

. 

Wiek XIII przyniósł pojawienie się na ziemiach polskich budowli zamkowych. 

Najwcześniejsze powstają na Śląsku. Uważa się, że pierwszą z nich wzniósł w Legnicy 

Henryk Brodaty, w 1236 r.
587

 Ich rola będzie z czasem rosła, należą już jednak do epoki 

późniejszej. 

Pierwsze znane ze źródeł zezwolenie na budowę prywatnego zamku wydał książę 

krakowsko-sandomierski Bolesław Wstydliwy na ręce wojewody krakowskiego Klemensa z 

Ruszczycy. Tymczasem nawet w Czechach pierwsze zamki prywatne wznoszono już w 

pierwszej połowie XIII w. Naturalnie mowa tu o aktach oficjalnych. Zapewne zdarzały się i 

wcześniej i później przypadki budowania warowni bez pozwolenia, w okresie osłabienia 

władzy książęcej, podobnie jak działo się to w Europie Zachodniej
588

. 

Do najważniejszych i najwcześniejszych budowli wchodzących w skład 

wczesnośredniowiecznej warowni należała wolnostojąca wieża, zwana stołpem lub 

donżonem. Składała się zazwyczaj z trzech głównych kondygnacji: najniższej – 

magazynowej i więziennej (często wkopanej w ziemię), środkowej – mieszkalnej oraz 

najwyższej – obronnej. Wysokość wież była zróżnicowana; na zachodzie Europy wynosiła 

średnio 25 metrów, jednak bywały i dwukrotnie wyższe. Różna była także liczba wież, choć 

przeważały grody z pojedynczą wieżą. Począwszy od XIII w. wieże takie spotyka się w 

polskich zamkach powszechnie
589

. 

Na wschodnich rubieżach państwa piastowskiego – obok Grodów Czerwieńskich, 

które jednakże często zmieniały przynależność państwową – ważną rolę pełnił gród w 

Brześciu nad Bugiem strzegący strategicznie ważnej przeprawy z Prypeci na Bug
590

. 

Granica między Polską a Rusią w X w. przebiegała najprawdopodobniej w północnej 

części wzdłuż Bugu, następnie na zachód od Grodów Czerwieńskich, które pozostawały po 

stronie ruskiej, wreszcie przecinała środkowy bieg Sanu. Była ona umocniona licznymi 

grodami
591

. 

Zasadniczą linię obrony centrum państwa wczesnopiastowskiego od strony 

wschodniej spełniał jednak środkowy odcinek Wisły z kilkoma ważnymi grodami: 

Sandomierzem, Zawichostem, Solcem, Wietrzną Górą (dziś Kazimierz Dolny) 

i Sieciechowem
592

. 

Nie była to jednak jednolita linia obronna, analogiczna do tych, jakie historycy 

umieszczają na zachodnich rubieżach Polski. Grody te skupione były przy szlakach 

komunikacyjnych, ponieważ tylko nimi wojska nieprzyjacielskie mogły wkroczyć do Polski. 

Z Rusi wiodły do Polski dwa główne szlaki. Na północy był to rzeczny szlak Prypecią do 

Bugu i dalej na Mazowsze. Tędy właśnie Jarosław Mądry poprowadził swoje wojsko na 

pomoc Kazimierzowi Odnowicielowi w jego walce z Miecławem. 
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Drugi szlak, znacznie ważniejszy i o wiele częściej wykorzystywany militarnie, 

łączył Kijów z Krakowem przebiegając przez Włodzimierz Wołyński, Wołyń nad Bugiem, 

Czerwień, Zawichost i Sandomierz
593

. 

Również księstwa kijowskiego strzegły grody, szczególnie od południa, skąd groziły 

najazdy koczowników. Włodzimierz Wielki i Jarosław Mądry zbudowali kilka linii 

obronnych. Pierwsza znajdowała się nad rzeką Sułą stanowiącą południową granicę Rusi, 

oddzielającą jej ziemie od obszarów zamieszkanych przez koczowników. U ujścia Suły 

znajdował się fort, gdzie mogły chronić się statki pływające po Dnieprze. 

Kolejna linia znajdowała się przy rzece Trubież i w jej skład wchodził ważny gród – 

Perejasław. Następne linie obronne opierały się o rzeki Oster i Desnę zagradzające drogę na 

Czernihów. Dojście do Kijowa, przez dolinę rzeki Stugny, było chronione przez gród w 

Witeczewie, który należał do najpotężniejszych, typowo obronnych twierdz. Posiadał 

dębowe umocnienia i wieżę sygnałową na wzgórzu, gdzie w razie niebezpieczeństwa 

rozpalano ogień, który był widoczny aż w Kijowie. 

Ostatnia linia obrony leżała na skraju lasów wokół Kijowa. Tworzyło ją kilka 

grodów: w Trypolu, Tumaszczu, Wasiliewie. Największy z nich, Biełgorod, spełniał nie 

tylko rolę obronną, ale stanowił też punkt zborny wojsk kijowskich
594

. 

Ślad rozmachu budowlanego za Włodzimierza Wielkiego można odnaleźć 

w Powieści minionych lat: „I rzekł Włodzimierz: ‘To niedobrze, że mało grodów około 

Kijowa’. I począł stawiać grody nad Desną i nad Ostrem, i nad Trubeżem, i nad Sułą, i nad 

Stugną”
595

. 

Informacja ta jest wiarygodna już choćby z tego powodu, że ze strategicznego 

punktu widzenia grody w tych miejscach były jak najbardziej potrzebne. Broniły one 

obszarów na obu brzegach Dniepru, zarówno od południa, jak i od wschodu. 

Większe grody ruskie posiadały warownie zwane dziecińcem, zaś później – 

kremlem. Na ich terenie znajdowała się siedziba księcia, sobór, siedziby bojarów 

i duchowieństwa. Wokół warowni rozwijało się osadnictwo miejskie na obszarze zwanym 

posadem
596

. 

Brzegów rzek granicznych, na przykład Nysy Łużyckiej, strzegły także 

gdzieniegdzie wały obronne – podłużne konstrukcje ziemne, usypane wielkim nakładem 

pracy
597

. 

Dotychczas stwierdzono występowanie takich konstrukcji nie tylko na Dolnym 

Śląsku, ale także na pograniczu prusko-mazowieckim oraz na Kujawach, na granicy 

z Pomorzem. Ich usytuowanie na „gorących” odcinkach polskich granic sugeruje, że miały 

przeznaczenie obronne. 

Najlepiej została zbadana konstrukcja wałów śląskich. Składają się one z dwóch lub 

trzech nasypów, biegnących równolegle i przedzielonych rowami. Szerokość całego 

systemu wynosi od 12 do 45 m. Badania archeologiczne stwierdziły ślady konstrukcji 

drewnianych, być może palisad chroniących zewnętrzną ścianę wału. Wysokość 

obwałowania wynosiła prawdopodobnie ok. 2,5 m. 

Obecnie zachowały się trzy niepołączone ze sobą odcinki wału śląskiego, jednak 

można domniemywać, że niegdyś tworzyły jeden ciągły pas umocnień o długości ok. 100 

km; było to zatem olbrzymie przedsięwzięcie obronne
598

. 
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Ich funkcja nie jest jednak jasna, bowiem z powodu swej długości nie mogłyby 

zostać całkowicie obsadzone wojskiem
599

. Ponadto, w pewnym sensie wały śląskie nie 

znajdują się tam, gdzie powinny – nie chronią one żadnego z kierunków, z których 

przychodziły uderzenia niemieckie. Co więcej, w żadnym ze źródeł relacjonujących walki 

polsko-niemieckie nie ma ani słowa o owych konstrukcjach
600

. 

Podobne konstrukcje ziemne istniały prawdopodobnie na Rusi. System wałów łączył 

niektóre grody zbudowane w czasach Włodzimierza Wielkiego, co zwiększało ich 

obronność
601

. Na ślad takich umocnień można natrafić w Powieści minionych lat. W opisie 

bitwy z Połowcami pod Trypolem, w roku 1093, można przeczytać, jak to Rusini: 

„minąwszy Trypole, przeszli wał. I oto Połowcy poszli naprzeciw, a strzelcy ich przed nimi. 

Nasi zaś stanąwszy między wałami, zatknęli chorągwie swoje, i poszli strzelcy zza wału”
602

. 

Co prawda, ta bitwa akurat okazała się zwycięska dla Połowców. 

Istniały też wały analogiczne do znajdujących się w Polsce – wielokilometrowe 

konstrukcje ziemne na prawym brzegu Dniepru. Podobnie jak w przypadku wałów śląskich, 

ich przeznaczenie i czas powstania nie są znane. Niektórzy badacze rosyjscy przypuszczają, 

że mogą one pochodzić z czasów scytyjskich, inni – że z okresu wczesnosłowiańskiego. 

Zdaniem jeszcze innych zostały usypane w okresie bardzo wczesnym, ale używano ich 

jeszcze w czasach Włodzimierza Wielkiego
603

. 

Specyficzną linię obronną Rusi Kijowskiej stanowiły grody Czarnych Kłobuków. 

Jak już wspomniano, były to osadzone przez książąt kijowskich w XI w., wzdłuż rzeki Rosi, 

plemiona Torków, Pieczyngów, Berendejów i Kowujów. Stanowili oni rodzaj buforu, 

osłaniającego Kijów przed Połowcami. Czarne Kłobuki posiadali pewną autonomię, zaś ich 

starszyzna ulegała stopniowemu zruszczeniu i stapiała się z warstwą bojarską. Dwoma 

głównymi ośrodkami Porosia były Kaniów i Torczesk. W wieku XII wsparcie wojskowe 

Kłobuków decydowało niejednokrotnie o zwycięstwie tego czy innego kandydata do stolca 

książęcego w Kijowie
604

. 

Na przełomie XI i XII w. grody stają się zbyt ciasne, by sprostać wymogom 

rozwijającej się gospodarki miejskiej. Towarzyszące im już wcześniej podgrodzia rozrastają 

się w dzielnice miasta rozciągające się poza obwałowaniami
605

. 

Najwyraźniej Słowianie już u zarania swoich dziejów nauczyli się zdobywać grody. 

Według Prokopiusza z Cezarei około roku 550 Sklawinowie, którzy po raz pierwszy 

wówczas przekroczyli rzekę Ister i najechali Trację: „oblegali i zdobyli wiele warowni, choć 

w ogóle nie uderzali przedtem na mury, ani nie ośmielali się zejść na równinę”
606

. 

Jedno z miast zdobyli w nader pomysłowy sposób. Otóż, większość z około 2000 

wojowników słowiańskich ukryła się w nierównościach gruntu przed obwarowaniami 

miasta Toperos, a tylko nieliczni ukazali się obrońcom. Ci sądząc, że mają do czynienia z 

nielicznym oddziałem, wypadli zza murów, a wówczas Sklawinowie upozorowali ucieczkę i 

wciągnęli cesarskich żołnierzy w zasadzkę. Otoczeni Bizantyjczycy zostali wycięci, zaś 
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miasto pozostało bez załogi. Mieszkańcy próbowali się jakoś bronić, ale napastnicy 

szturmem wdarli się na mury. Toperos zostało doszczętnie splądrowane, mężczyźni 

wymordowani, a kobiety i dzieci wzięte do niewoli. 

W niespełna czterdzieści lat później oblężenia z udziałem Słowian wyglądały już 

zgoła inaczej. Podczas oblegania Tessaloniki, w roku 586, Awarowie i Słowianie używali 

machin wojennych, prowadzili też prace inżynieryjne celem zniszczenia umocnień. 

Oblężenie nie powiodło się jednak, ponieważ do miasta przedarł się silny oddział 

odwodowy
607

. 

Wydaje się, że Awarowie używali mas wojowników słowiańskich do „zmiękczenia” 

obrony przed właściwym szturmem. Tak można zinterpretować fragment Kroniki 

Wielkanocnej z opisem oblężenia Konstantynopola w roku 626. Czytamy tam, że chagan 

użył najpierw: „nieuzbrojonej piechoty Sklawów, a w drugiej kolejności piechoty 

opancerzonych”
608

. 

Zdobywanie grodów było we wczesnym średniowieczu trudną sztuką i udawało się 

nieczęsto
609

. Dlatego w miarę możliwości imano się sposobów niemilitarnych, takich jak: 

pertraktacje w celu zajęcia grodu bez walki, przekupywanie zdrajców w warowni, uciekanie 

się do podstępu. Kiedy te metody nie przynosiły rezultatu, podejmowano próbę zdobycia 

grodu nagłym szturmem. Była to powszechnie stosowana taktyka. Podczas najazdu Henryka 

II na Polskę, w roku 1017, wydzielił on ze swoich sił duży oddział i skierował go ku 

Niemczy, by wziąć gród przez zaskoczenie
610

. 

Gdy i to zawiodło, pozostawało tylko prowadzenie oblężenia, często długotrwałego i 

obliczonego na zmuszenie przeciwnika głodem do poddania się
611

. 

Długoletnie zmagania Bolesława Krzywoustego o podporządkowanie sobie Pomorza 

sprawiły, że wiele jego kampanii polegało na zdobywaniu grodów. Z jednej strony pokazały 

one, że polskie wojsko doskonale sobie radzi z pracami oblężniczymi, z drugiej – 

dostarczyły przykładów sytuacji, w których warunki naturalne uniemożliwiały zastosowanie 

machin oblężniczych. 

Tak stało się, na przykład, podczas oblężeniu Nakła w roku 1112, które nie powiodło 

się, ponieważ warunki naturalne – podmokły teren, bagna i cieki wodne – nie pozwoliły 

wojskom Bolesława III na użycie machin oblężniczych
612

. 

Za typowy przykład zdobycia szturmem grodu można uznać wzmiankę Galla 

o zdobyciu przez Krzywoustego pomorskiego Białogardu, w roku 1102. Oto Bolesław: „z 

garstką [tylko] wybraną wdarł się w sam środek ziemi pogan. A gdy przybył pod znamienite 

królewskie miasto zwane Alba, to choć ani nawet trzeciej części wojska nie miał z sobą, 

zsiadłszy z konia nie kazał sporządzać żadnych machin oblężniczych ani nie szukał 

podstępów, lecz w tym samym dniu szturmem w podziwu godny sposób zdobył miasto 

bogate i ludne”
613

. 

O czasie, jaki należało poświęcić na obleganie silnego grodu, pewne pojęcie daje 

wzmianka u Thietmara, z której wynika, że wojska cesarza Henryka II potrzebowały trzech 

tygodni na zbudowanie machin oblężniczych, przy pomocy których chciano zdobyć 
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Niemczę w roku 1017. Co więcej, machiny te: „szybko spłonęły od ognia rzuconego z 

wałów”
614

. 

Liczebność załóg grodowych zależała oczywiście od wielkości grodu. W Polsce 

wyróżnia się trzy zasadnicze kategorie grodów wczesnośredniowiecznych: grody duże o 

średnicy ok. 120 m; średnie o średnicy 90 m oraz małe o średnicy 60 m. Przyjmując, że 

jeden żołnierz musiał bronić odcinka muru o długości 3 m, do obrony grodów potrzebnych 

było, odpowiednio, co najmniej: 130, 95 i 65 wojów. Uwzględniając inne zadania związane 

z obroną, należy zwiększyć liczbę obrońców zapewne nawet dwukrotnie. 

Jerzy Maroń słusznie zauważa, że przy istniejącej wówczas liczbie grodów
615

 

władcom nie wystarczyłoby wojowników do obsadzenia wszystkich. Toteż znaczną część 

załóg grodowych musieli stanowić chłopi (a później też mieszczanie) zobowiązani do 

pełnienia stróży. Jest jasne, że ustępowali oni umiejętnościami wyszkolonym żołnierzom
616

. 

Wysokie walory obronne grodów słowiańskich potwierdzają relacje źródłowe, także 

Galla, jak choćby ta o wrażeniu, jakie wywarł na cesarzu Henryku V gród Bytom nad Odrą. 

Cesarz podobno: „doznał zawodu pod każdym względem. Albowiem ujrzał gród Bytom 

[…] niemożliwy do zdobycia ze względu na obwarowania i naturalne położenie wśród 

opływających go wód”
617

. 

Niejednokrotnie oblegający i oblężeni jakby rywalizowali w prześciganiu się 

w pomysłach. Oto podczas oblężenia bizantyjskiego Korsunia przez Włodzimierza 

Wielkiego, w roku 988, książę kijowski: „uszykował wojów swoich i kazał sypać przyspę 

do [muru] grodu. Gdy ją sypali, Korsunianie, podkopawszy mur grodzki, kradli sypaną 

ziemię i nosili do siebie w gród, sypiąc pośrodku grodu. Woje wciąż przysypywali więcej, a 

Włodzimierz stał”
618

. Ponieważ tłumacz Powieści minionych lat podaje, iż słowo „przyspa” 

oznacza piaszczystą łachę na rzece, chodzi zapewne o to, że Rusini budowali groblę, po 

której chcieli dostać się pod mur, zaś grodzianie, wychodząc chyłkiem z grodu przez 

podkop, podbierali ziemię – prawdopodobnie nocą – i hamowali w ten sposób postępy w 

budowie grobli. Takie wytłumaczenie ma jednak słaby punkt – skoro grobla miała dopiero 

umożliwić wojom Włodzimierza dotarcie do murów, to w jaki sposób Korsunianie mogli 

kraść z niej piasek? Jak przedostawali się przez wodę, która musiała oddzielać 

niedokończoną groblę od murów? 

Chyba że przyjmiemy, iż ową przyspą nie była grobla, lecz rampa, wznoszona na 

stałym lądzie. Być może zamierzano wciągnąć po niej machiny wojenne, ale to tylko 

domysł, bowiem Nestor nic o nich nie pisze. 

Sporo trudu zadał sobie książę saski, Henryk, który około roku 1160 obległ 

w grodzie Dasenburg swego krnąbrnego lennika, Wedekinda. Sprowadził mianowicie 

górników z kopalni srebra w Rammelsbergu, którzy dopóty drążyli korytarze w górze, na 

której stał zamek, dopóki nie odnaleźli studni, z której obrońcy grodu czerpali wodę do 

picia. Po jej zasypaniu Wedekind musiał się poddać
619

. 

Wypady obrońców miały najczęściej na celu zniszczenie machin wojennych 

oblegających. Z tą formą obrony można się spotkać wielokrotnie w źródłach. Gall pisze, na 

przykład, o uporczywej obronie pomorskiego Nakła, w roku 1113: „I tak trzy razy skrycie 

zszedłszy z murów, spalili grodzianie wszystkie przyrządy [oblężnicze] i po trzykroć Polacy 

znów je budowali”
620

. 
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Większe grody umożliwiały obronę kilkustopniową. Podczas oblężenia Czernihowa, 

w roku 1078: „Włodzimierz zaś podstąpił pod bramę wschodnią, od Streżeni, i zdobył 

bramę, i wzięli gród zewnętrzny, i spalili go, ludzie zaś wbiegli do wewnętrznego grodu”
621

. 

Wzniesiony w drugiej połowie XI w. gród w Lubeczu – prawdopodobnie na miejscu 

grodu plemiennego istniejącego od schyłku VIII w. – posiadał zewnętrzne obwałowania z 

gliny i bali dębowych. W obrębie wałów wzniesiono na wysokim wzgórzu zamek, którego 

centralnym punktem była wolnostojąca wieża (donżon, stołp). Stanowiła ona ostatnie 

miejsce schronienia dla obrońców grodu
622

. 

Jednym ze sposobów, który miał na celu neutralizację grodu wroga, ale mógł też 

doprowadzić do jego zdobycia, była budowa kontrgrodu, czyli własnego grodu jak najbliżej 

grodu przeciwnika. Metodę taką zastosowali Pomorzanie w odniesieniu do polskiego 

Santoka. Gall pisze, że Pomorzanie mogli dobrze słyszeć i widzieć wszystko, co działo się w 

Santoku
623

. Na miejsce pośpieszył z wojskiem Zbigniew, lecz oblężenie przyniosło skutek 

dopiero po przybyciu młodego, zapalczywego Bolesława, który choć miał siły szczuplejsze 

od brata, zdołał tak przestraszyć Pomorzan, że ci wkrótce sami zburzyli swój gród i odeszli. 

Dla osiągnięcia celu, czyli zdobycia grodu, nie cofano się przed niczym. W roku 

1203 Francuzi opanowali należący do Ryszarda Lwie Serce zamek Château-Gaillard 

przedostając się na jego teren przez… latryny
624

. 

Ciekawego opisu zdobywania wielkiego miasta dostarcza Latopis halicko-wołyński. 

W roku 1240 pod Kijów podeszli Mongołowie i oblegli go. Użyli machin oblężniczych – 

poroków. Bijąc nimi dzień i noc uczynili wyłomy w wałach otaczających miasto. 

Mieszkańcy Kijowa usiłowali bronić wałów, jednak nie utrzymali się i musieli się wycofać 

do centrum miasta. Tam, wokół cerkwi Świętej Bogarodzicy, zbudowali naprędce nowy 

wał, zapewne coś w rodzaju barykady. Następnego dnia zaatakowali ich Mongołowie i 

pokonali. Wielu ludzi schroniło się wówczas na dachu cerkwi, który załamał się pod ich 

ciężarem. Był to już ostatni akord obrony Kijowa
625

. 

Grody, a właściwie strategiczne miejsca, w których się znajdowały, były nader 

cennym dobrem. Świadczy o tym wydarzenie opisane przez Galla. Otóż, w roku 1106 lub 

1108 spłonął polski gród Koźle na pograniczu z Czechami. Bolesław Krzywousty: 

„obawiając się, że Czesi pospieszą gród obwarować, natychmiast pognał tam z bardzo 

nielicznym pocztem i własnymi rękami robotę rozpoczął na miejscu”
626

. 

Historycy na ogół wysoko oceniają możliwości obronne ówczesnych grodów 

słowiańskich. Jak pisze Lech Leciejewicz: „Słowiańskie umocnienia tak ze względu na 

umiejętne wykorzystanie właściwości terenu, jak i rozwiązania inżynieryjne, były zazwyczaj 

niedostępne nawet dla świetnie uzbrojonych wojsk cesarskich. Częściej zdobywano je 

zdradą lub głodem, niż w otwartym boju”
627

. 

Jednak Andrzej Nadolski zauważa, że te partie umocnień grodowych, które 

wznoszono w wiekach XII–XIII, są wyraźnie gorszej jakości od wcześniejszych. Wiązało 

się to z wzrastającymi trudnościami pozyskiwania odpowiedniego drewna, którego zużycie 

na budowę wczesnośredniowiecznych wałów o konstrukcji rusztowej było ogromne. Stąd 

też zapewne wyszedł impuls do stopniowego rozwijania budownictwa kamiennego
628

. 
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Opinia ta dotyczy co prawda grodów polskich, ale w odniesieniu do Rusi 

dysponujemy ciekawą relacją, która mogłaby potwierdzać gorszą jakość budownictwa 

grodowego w XII w. bądź też – w tym konkretnym przypadku – zaniedbanie konserwacji 

umocnień. Chodzi o wspomniane w Latopisie kijowskim zdobycie grodu Rymowa przez 

Połowców, w roku 1185. Kronikarz pisze, że część obwarowań zawaliła się pod ciężarem 

obrońców i w ten sposób powstała wyrwa, którą wykorzystali oblegający, by dostać się do 

środka
629

. 

 

 

Doraźne punkty oporu (umocnienia polowe) 
 

Wznoszone doraźnie, z określonej potrzeby taktycznej, miały najczęściej na celu 

utrudnienie marszu przeciwnika w głąb własnego terytorium lub stworzenie chwilowego 

oparcia dla własnego wojska. 

Powszechnie stosowano tzw. zasieki. W miejscach, gdzie istniały przejścia przez 

lasy, bagna bądź rzeki, zwalano drzewa, w taki sposób, że ich rozgałęzione korony były 

skierowane ku wrogowi
630

. Nie mogło to całkowicie powstrzymać przeciwnika, ale 

umożliwiało zyskanie na czasie, na przykład w celu dokonania przegrupowania wojsk. 

Podczas wyprawy Henryka II na Polskę, w roku 1005, polskie oddziały broniły się 

wykorzystując zasieki. Pisze o tym Thietmar: „Nieprzyjaciel jednak bardzo przezornie 

uciekł między gęsto leżące ścięte drzewa, aby tym skuteczniej móc nękać stąd 

nacierających”
631

. 

Zza zwalonych w ten sposób drzew bronili się łucznicy
632

. 

Należy zauważyć, że Andrzej Nadolski postuluje dokonanie rozróżnienia między 

zasiekami a przesiekami. Jego zdaniem forma obrony, o której wspomina Thietmar, to 

zasieki. Przesieki zaś, najlepiej znane ze Śląska, były pasami puszcz osłaniających Śląsk 

Dolny i Środkowy od Czech i od Górnego Śląska. Książę zabraniał dokonywania wyrębu 

tych odcinków lasu, a w razie zagrożenia można było wzmocnić funkcję obronną terenu 

zalesionego poprzez zwalenie części drzew (przesieczenie)
633

. 

W Powieści minionych lat znajduje się ustęp, który świadczy o tym, iż przynajmniej 

w niektórych przypadkach wojsko stacjonujące w polu umacniało obóz. W roku 980 

Włodzimierz Wielki wystąpił przeciwko swemu bratu Jaropełkowi władającemu w Kijowie. 

Jak pisze Nestor: „I przyszedł Włodzimierz do Kijowa. […] I stał Włodzimierz okopawszy 

się na Dorogożyczu […] i jest rów [ten] po dziś dzień”
634

. Trudno na podstawie tak 

lakonicznej wzmianki określić rodzaj wzniesionych obwarowań, ale musiały być na tyle 

solidne, by ślad po nich przetrwał półtora wieku. 

Brodów przeważnie broniono, a o tym, jak duże miało to znaczenie, świadczy fakt, 

że kiedy w trakcie najazdu na Polskę Henryka II, w 1005 r., wojska niemieckie odkryły 

nieznany miejscowym bród i przekroczyły Odrę, armia Bolesława Chrobrego znalazła się w 

wielkim niebezpieczeństwie. 

Pierwszym posunięciem Bolesława Krzywoustego, kiedy dowiedział się o najeździe 

Henryka V, było wysłanie oddziałów do obrony brodów na Odrze
635

. Jednak i w tym 

przypadku wojska cesarskie zdołały przeprawić się w miejscu: „gdzie nikt tego nie 
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oczekiwał i gdzie nikt przedtem się nie przeprawiał, ani nie wiedział o jego istnieniu”
636

. 

Niemcy mogli dzięki temu przystąpić do oblężenia Głogowa. 

Zdaniem niektórych badaczy istniały w okresie wczesnopiastowskim ufortyfikowane 

obozy wojskowe o charakterze niejako stałym. Lokalizowano je w ważnych strategicznie 

miejscach i umacniano, jednak załoga stacjonowała tam tylko czasowo, w okresach 

szczególnego zagrożenia na danym odcinku granicy. Obóz taki znajdował się 

najprawdopodobniej w rejonie Krosna nad Odrą i służył wojskom polskim w czasie wojen z 

Niemcami w latach 1005 i 1015
637

. 

 

 

Walka partyzancka ludności 
 

Z działaniami, które można określić jako walkę partyzancką, mamy w interesującym 

nas okresie do czynienia przede wszystkim na zachodnich rubieżach państwa piastowskiego. 

Wynika to ze specyfiki ówczesnego położenia geopolitycznego Polski. Od strony Rusi nie 

groziły wówczas najazdy o skali porównywalnej do tych, jakie organizowali w XI, XII i 

XIII w. władcy niemieccy. 

Za istotny element polskiej sztuki wojennej w okresie od X do XIII w., zwłaszcza na 

granicy zachodniej, historycy uznają prowadzenie wojny szarpanej
638

. Były to działania 

typowo obronne, zakrojone na dużą skalę, z wykorzystaniem wszelkich możliwych atutów: 

warunków naturalnych terenu, stałych i doraźnych punktów oporu, a także manewrowości i 

ruchliwości wojsk bezustannie nękających nieprzyjaciela, bez wydawania mu większej 

bitwy. 

Ponieważ podstawowym celem zarówno Bolesława Chrobrego, jak i Bolesława 

Krzywoustego, była obrona linii Odry, działania sprowadzały się przede wszystkim do 

obrony grodów oraz doraźnie wzniesionych umocnień polowych, takich jak zasieki 

w lasach. Prowadzono także wojnę podjazdową
639

. W działaniach tych, obok regularnej 

armii, uczestniczyła też ludność miejscowa, co znajduje potwierdzenie w źródłach. Gall 

pisze o „zawziętym chłopstwie”, które w roku 1109 nękało wycofujące się wojska Henryka 

V
640

. 

Podobny charakter miały walki partyzanckie na Łużycach w roku 1005
641

. 

Jak ważna była dla obronności Polski wojna partyzancka, świadczy przebieg najazdu 

na Polskę Fryderyka Barbarossy w 1157 r. Karol Olejnik zwraca uwagę, że w zasadzie 

zaniechano wówczas obrony linii Odry, co skończyło się porażką polskich książąt
642

. 

Ponieważ we wczesnym średniowieczu system zaopatrzenia wojska nie pozwalał na 

dłuższe prowadzenie wojny, wszelkie działania opóźniające mogły doprowadzić do 

wygłodzenia najezdniczej armii. Wspomina o tym zresztą i sam Gall, opisując jak to 

podczas najazdu Henryka V Bolesław Krzywousty swoimi działaniami: „nawet Czechów, 

urodzonych łupieżców, zmusił, by jedli własne zapasy albo [całkiem] pościli”
643

. 

                                                 
636

 Tamże, ks. III, rozdz. 5. 
637

 A. Nadolski, Lądowa technika wojskowa…, s. 104. Więcej na ten temat można przeczytać w: 

Edward Dąbrowski, Funkcje obronne przejść w rejonie ujścia Bobru za pierwszych Piastów, [w:] Obronność 

polskiej granicy zachodniej w dobie pierwszych Piastów, pod red. Lecha Leciejewicza, Wrocław 1984, s. 69–

80. 
638

 T. M. Nowak, J. Wimmer, dz. cyt., s. 65. Wysoka ocena polskich działań obronnych także w: A. F. 

Grabski, A. Nadolski, dz. cyt., s. 47. 
639

 A. Nadolski, Polskie siły zbrojne i sztuka wojenna…, s. 202. 
640

 Anonim tzw. Gall, dz. cyt., ks. III, rozdz. 12. 
641

 A. F. Grabski, A. Nadolski, dz. cyt., s. 48. 
642

 K. Olejnik, Cedynia, Niemcza…, s. 71–72. 
643

 Anonim tzw. Gall, dz. cyt., ks. III, rozdz. 10. 



88 

 

U Galla można znaleźć także inne wzmianki, bardzo lakoniczne, które mogłyby 

wskazywać na militarną aktywność ludności nie tylko podczas tak spektakularnych 

najazdów, jak niemieckie. Byłby to raczej rodzaj samoobrony. Na przykład, w roku 1109 

jakieś oddziały Zbigniewa oraz czeskie posiłki zostały pobite na Śląsku: „przez miejscową 

ludność, przy czym niektórzy zostali pojmani, inni mieczem zabici”
644

. 

 

 

Działania zaczepne. Najazdy 
 

Najazdy na terytorium przeciwnika mogły mieć różny charakter. Od celu, w jakim 

były organizowane, zależał skład i liczebność oddziałów najezdniczych. Ogólnie rzecz 

biorąc, wyprawy liczniejsze i bardziej długotrwałe służyły dokonaniu zaboru jakiegoś 

terytorium bądź miały doprowadzić do podporządkowania obcego władcy. Z kolei najazdy 

szybkie, krótkotrwałe i przedsiębrane nielicznymi, doborowymi wojskami – rajdy i zagony – 

organizowano z reguły celem zastraszenia wroga, złupienia go, ewentualnie zdobycia przez 

zaskoczenie jakiegoś grodu. Czasami, rzecz jasna, wchodziły w grę wszystkie te 

ewentualności. Należy przy tym pamiętać, że ówczesny system zaopatrzenia wojska nie 

pozwalał na prowadzenie dłuższych działań wojennych
645

. 

Łupieskie skłonności przypisywali Słowianom już autorzy bizantyjscy. Pseudo-

Maurycy poucza czytelników swego Strategikonu, że Słowianie: „Pędząc życie łupieskie, 

lubią urządzać napady na swoich wrogów”
646

. 

Z kroniki Galla wynika, że typowym dla Bolesława III zabiegiem taktycznym było 

szybkie uderzenie na wybrany cel, ze stosunkowo niewielkim, doborowym oddziałem – 

czymś w rodzaju ówczesnych „sił specjalnych”. Można by przytoczyć wiele przykładów 

takiego postępowania. W roku 1108 Bolesław: „z nieliczną garścią, którą wybrał z wielu”
647

 

przybył pod zdradziecko wydany Pomorzanom gród Ujście. W roku następnym uczynił tak 

ponownie, lecz tym razem celem spustoszenia Pomorza i wzięcia łupów
648

. 

Gall z aprobatą pisze o taktyce Krzywoustego, który już w młodym wieku, chcąc 

ujarzmić Pomorze: „nie dbał o to, by najpierw łupy zbierać i wzniecać pożary, lecz 

przemyśliwał nad zajęciem ich warowni i miast lub nad ich zniszczeniem”
649

. A więc 

działał, mając na widoku nie doraźne korzyści, lecz cel dalekosiężny. 

Szybkie uderzenie nawet szczupłymi siłami umożliwiało zdobywanie grodów 

szturmem. Tak stało się w roku 1102, kiedy Bolesław III, z: „garstką [tylko] wybraną”
650

 

uderzył na Pomorzan i szturmem wziął ważny gród Białogard. 

Kiedy jednak nagłe uderzenie nie doprowadzało do zajęcia grodu, przed najeźdźcą 

otwierały się tylko dwie możliwości: rezygnacja z podboju bądź rozpoczęcie regularnego 

oblężenia. Bolesław Krzywousty uciekał się do obu możliwości, zależnie od konkretnej 

sytuacji. W roku 1113: „pospieszył naprzód z wybranym rycerstwem, pozostawiając resztę 

wojska, gdyż powziął zamiar, by nagłym napadem zająć gród Wyszegrad”
651

. Nie udało się 

to, ale kiedy przystąpiono do oblężenia, załoga grodu poddała go po ośmiu dniach. 
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Również następcy Krzywoustego próbowali, jak się zdaje, działać jego ulubioną 

metodą wypadu doborowymi siłami, lecz z różnym skutkiem. Kadłubek opisuje wyprawę 

piastowskich książąt dzielnicowych na Prusów, w roku 1166. Bolesław Kędzierzawy: 

„zebrawszy […] najlepiej wyćwiczonych […] gotuje się do najazdu [...]”
652

. A kiedy: „po 

wąskiej ścieżce gnają na wyścigi pierwsze szeregi doborowego wojska”
653

, znienacka 

napadają na nie Prusowie i w zaciętej bitwie odnoszą zdecydowane zwycięstwo. W bitwie 

tej zginął, między innymi, książę Henryk Sandomierski, co zresztą Kadłubek pominął 

milczeniem. 

Na polsko-ruskim teatrze wojennym prowadzono głównie działania ofensywne. 

Chodziło przeważnie o wyprawy łupieżcze lub najazdy w celu osadzenie na tronie 

przyjaznego władcy, ewentualnie o wsparcie wojskowe udzielone jednemu z kandydatów do 

stolca książęcego. Dochodziło do nich zazwyczaj wówczas, gdy sąsiad był osłabiony lub 

przeżywał jakieś trudności wewnętrzne
654

. 

 

 

Najazdy w celu dokonania trwałego zaboru 
 

O ofensywnych działaniach wojennych wojsk piastowskich prowadzonych w ramach 

tzw. podboju wewnętrznego, czyli w okresie podbijania i przyłączania kolejnych ziem 

polskich do formującego się państwa Piastów, niczego pewnego nie da się powiedzieć, poza 

jednym oczywiście – że najazdy te miały na celu trwałe zajęcie tychże ziem. 

Taki sam cel przyświecał niewątpliwie później Bolesławowi Chrobremu, kiedy w 

roku 1002 zajmował Łużyce i Milsko, najprawdopodobniej obiecane mu wcześniej przez 

pretendenta do korony niemieckiej, Henryka bawarskiego
655

. 

Trudno natomiast ocenić, czy podobne plany snuł względem Czech, kiedy wkroczył 

do Pragi w roku 1003. Osadził początkowo na tronie czeskim Bolesława III Rudego, jednak 

wkrótce usunął go i objął bezpośrednie rządy, które przetrwały zaledwie rok. 

Znacznie większe możliwości ekspansji terytorialnej mieli władcy kijowscy, 

zważywszy na ogrom przestrzeni i brak w bezpośredniej bliskości ukształtowanych struktur 

państwowych. 

Już pierwsi następcy Ruryka, poza organizowaniem wypraw łupieskich na 

Bizancjum, prowadzili także walki w celu podporządkowania sobie innych plemion ruskich. 

Przez analogię z działalnością pierwszych Piastów można to również nazwać podbojem 

wewnętrznym. Oleg podporządkował sobie Krywiczów, Siewierzan, Radymiczów i 

Drewlan. Igor – Uliczów i Tywerców. Światosław w nieustannych wojnach opanował 

terytorium Wiatyczów, a także obszary na wschodnim wybrzeżu Morza Azowskiego i 

Czarnego, część ziem Bułgarów naddunajskich, skąd jednak musiał się wycofać pod 

wpływem jednoczesnej akcji Bizancjum i Pieczyngów
656

. 

Konflikty terytorialne polsko-ruskie wkraczają na arenę historii dość późno. 

Wynikało to ze specyfiki pogranicza polsko-ruskiego i panujących tu warunków, 

odmiennych od tych, jakie charakteryzowały polską granicę zachodnią. Ogólnie mówiąc, 

środek ciężkości państwa wczesnopiastowskiego znajdował się w jego zachodniej części. 

Wschód pozbawiony był gęstszej sieci osadniczej, miał więc znacznie mniejsze znaczenie 
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gospodarcze i potencjał ludnościowy. Ukształtowały się tu jedynie dwa większe skupiska 

osadnicze: nad Bugiem i Sanem
657

. 

Pierwszym uchwytnym źródłowo konfliktem polsko-ruskim na tle terytorialnym 

było zajęcie przez księcia kijowskiego Włodzimierza Wielkiego, w roku 981, Przemyśla i 

Grodów Czerwieńskich, od pewnego czasu pozostających pod panowaniem Mieszka I
658

. 

Jak zwraca uwagę Henryk Łowmiański, autor Powieści pisząc o tym wydarzeniu użył 

formy: poszedł Włodzimierz „ku Lachom”, a nie „na Lachów”, co sugeruje, iż nie był to 

najazd na Polskę, lecz wyprawa mająca na celu wyłącznie zajęcie spornego terytorium
659

. 

Jednak Gerard Labuda inaczej interpretuje tę zapiskę. Jego zdaniem brak podstaw 

źródłowych do twierdzenia, iż Włodzimierz odebrał te grody Mieszkowi. Ruscy kronikarze 

nazywali wówczas Lachami Polaków w ogóle, ale także plemię Lędzian w znaczeniu 

regionalnym. I to zapewne Lędzianom, a nie księciu Polan, kniaź kijowski odebrał sporne 

terytorium
660

. 

Podobnego zdania zdaje się być Andrzej F. Grabski, kiedy pisze, że Włodzimierz 

zagarnął Grody Czerwieńskie będące terytorium pogranicznym, zaś Polska zajęła: 

„niebawem tereny aż do Bugu”
661

. 

Prawdziwość wzmianki w latopisie o zajęciu Przemyśla kwestionuje Henryk 

Paszkiewicz. Uważa on, że chodzi raczej o gród nad górnym Styrem, Peremyl. Włodzimierz 

miał bowiem wówczas uderzyć także na Chorwatów, zatem możliwe, że kronikarz pomylił 

nazwy (w oryginale jest Peremyszl) i błędnie określił, że chodzi o gród odebrany Lachom
662

. 

Wcześniejsza historiografia radziecka widziała to inaczej – Grody Czerwieńskie nie 

były terytorium ani polskim, ani lędziańskim, lecz ruskim; należały do plemienia Dulebów 

wymienionego w Powieści minionych lat. Zajęcie Grodów byłoby więc ze strony 

Włodzimierza nie podbojem, ale podbojem wewnętrznym – zbieraniem ziem ruskich
663

. 

Po niemal czterech dziesięcioleciach Grody Czerwieńskie zajął Bolesław Chrobry, 

wracając w 1018 r. z wyprawy kijowskiej
664

. Powróciły one pod panowanie ruskie już w 

1031 r., po najeździe Jarosława Mądrego na Polskę
665

. Trwała zmiana sytuacji nastąpiła 

dopiero po włączeniu Rusi Czerwonej do Polski przez Kazimierza Wielkiego. 

Choć dziś trudno nawet dokładnie umiejscowić w terenie Grody Czerwieńskie, 

musiały mieć one istotne znaczenie dla obu stron, skoro walczono o nie przez kilka 

dziesięcioleci. Wydaje się, że walory strategiczne (zabezpieczenie Polski przed ruskimi 

najazdami i ich rola jako odskoczni do ekspansji na Wschód) schodziły na plan dalszy 
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wobec gospodarczego znaczenia tych terenów. Biegł tędy bowiem bardzo ważny szlak 

handlowy z Europy Zachodniej do Kijowa
666

. 

 

 

Najazdy w celu wymuszenia posłuszeństwa, zastraszenia lub 
osadzenia na tronie przyjaznego władcy 

 

Praktyka osadzania na tronie sąsiedniego państwa przyjaznego bądź 

podporządkowanego władcy była czymś powszechnym we wczesnym średniowieczu. 

Uciekali się do niej także Piastowie, jeśli mieli dość siły. Bolesław Chrobry czynił to 

w odniesieniu do Czech i do Rusi. Bolesław Szczodry w taki sam sposób zapewniał sobie 

przyjaźń Kijowa i Węgier. Bolesław Krzywousty osadzał swoich krewniaków bądź 

stronników w grodach pomorskich, a także na stolcu książęcym w Pradze; interweniował 

również na Węgrzech. 

Kiedy w roku 945 syn Ruryka, Igor, został zabity przez Drewlan rozsierdzonych 

żądaniem zbyt wysokiej – ich zdaniem – daniny, wdowa po nim, Olga (sprawująca władzę 

w imieniu małoletniego syna, Światosława), przedsięwzięła wyprawę na krnąbrne plemię. 

Drewlan spacyfikowano, zdobyto i spalono ich główny gród, Iskorosteń, wymordowano 

tysiące ludzi
667

. Nigdy później nie sprawiali już większych kłopotów władcom kijowskim. 

W stosunkach polsko-ruskich tego okresu wielokrotnie dochodziło do wzajemnych 

interwencji na rzecz takiego czy innego pretendenta do tronu. Niejako klasyczną wyprawę, 

mającą na celu osadzenie na tronie własnego protegowanego, podjął w roku 1018 Bolesław 

Chrobry, uderzając na Kijów. Skutecznie wprowadził na tron swojego zięcia, Światopełka. 

W odwrotną stronę podążała ruska wyprawa w roku 1031. Książęta Jarosław Mądry i 

Mścisław uderzyli na Polskę, zdobyli wiele łupów i odebrali Grody Czerwieńskie, ale 

głównym celem ich wyprawy – o czym Powieść minionych lat nie wspomina
668

 – było 

osadzenie na tronie Bezpryma, odsuniętego od władzy przez brata, Mieszka II. 

W kilkadziesiąt lat później, w roku 1069, na Kijów wyruszył Bolesław Szczodry, 

wspomagając spokrewnionego z nim księcia Iziasława, wygnanego rok wcześniej. Panujący 

w Kijowie Wsiesław uciekł w tajemnicy przed samymi kijowianami, którzy posłali do braci 

Iziasława: Światosława i Wsiewołoda, z prośbą, by odwiedli go od zamiaru wprowadzenia 

do miasta Polaków. Iziasław częściowo ich wysłuchał, wchodząc do Kijowa tylko z 

niewielką liczbą Polaków. Nestor niezbyt jasno dodaje – nie pisząc, kto – że: „zabijali 

Lachów tajemnie”, w wyniku czego: „wrócił do Lachów Bolesław, w ziemię swoją”
669

. 

Fragment ten trudno zinterpretować, stanowi bowiem niejako powtórzenie tego, co 

przytrafiło się polskiej armii Bolesława Chrobrego. Niewykluczone, że kronikarz przypisał 

obu Bolesławom coś, co spotkało tylko jednego z nich; nie wiadomo jednak, którego, choć 

istnieją wskazówki, że to raczej Szczodry musiał uchodzić z Rusi nie całkiem 

dobrowolnie
670

. 

Iziasław po czterech latach uciekł z Kijowa, lecz początkowo nie zdołał pozyskać 

pomocy Szczodrego, ponieważ ten wolał zawrzeć porozumienie z jego wrogami, 
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Światosławem i Wsiewołodem, uzyskując ich wsparcie w walce z Niemcami i Czechami. 

Dopiero w 1077 r. ponownie wyruszył z Iziasławem na Ruś, niewiele jednak wiadomo o tej 

wyprawie
671

. Iziasław zawarł porozumienie z braćmi, w wyniku czego znów zasiadł na 

tronie kijowskim. 

Według Kadłubka, Bolesław Krzywousty podporządkował sobie księcia 

przemyskiego, Wołodara Rościsławowicza, panującego w Przemyślu w latach 1092–1124. 

Książę ów skory był do zrzucenia jarzma podległości, wdał się zatem w rozmaite knowania, 

kiedy Bolesław był zaabsorbowany innymi sprawami. Polski władca uciekł się do podstępu, 

wymyślonego i zrealizowanego przez palatyna, Piotra Włostowica. W roku 1122 Wołodar 

został uprowadzony na dwór Krzywoustego, gdzie znalazł się pod kluczem
672

. Władzę w 

Przemyślu objął jego syn, Władymirko, który też wystąpił przeciwko Bolesławowi, lecz 

dopiero w latach 1133–1135; w przymierzu z Węgrami i Połowcami. W odwecie Bolesław 

wyprawił się na Ruś, prawdopodobnie w 1135 r., jednak Kadłubek opisuje to wydarzenie 

równie obrazowo, co ogólnikowo
673

. 

Latopis kijowski podaje pod rokiem 1121, że książę wołyńsko-włodzimierski, 

Jarosław Światopełkowicz, wygnany przez Włodzimierza Monomacha, uzyskał pomoc od 

Bolesława Krzywoustego, którego był szwagrem, i razem uderzyli na Czerwień, jednak: 

„wrócili, nie dopiąwszy niczego”
674

. 

Działania piastowskich książąt dzielnicowych wobec Rusi miały zasięg mniejszy i 

sprowadzały się w zasadzie do interwencji w księstwach najbliższych ich własnym 

dziedzinom. 

W wielu przypadkach w grę wchodziły koligacje rodzinne. Już książę-senior 

Władysław II, którego syn, Bolesław Wysoki, był żonaty z córką księcia kijowskiego 

Wsiewołoda, uzyskiwał pomoc ruską w walce z juniorami, np. w roku 1142, kiedy wojska 

ruskie złupiły ziemię sandomierską. W dwa lata później Władysław z kolei pomógł 

Wsiewołodowi, urządzając wyprawę na jego przeciwnika, księcia halickiego Włodzimierza. 

W rok później sytuacja ponownie się odwróciła. 

Inni książęta piastowscy też zresztą wykorzystywali swoje ruskie koligacje rodzinne. 

Bolesław Kędzierzawy uzyskał pomoc ruską w walce z Prusami w roku 1147 i z najazdem 

Fryderyka Barbarossy w 1157. 

Wydaje się, że Kazimierz Sprawiedliwy rozciągnął jakiś rodzaj zwierzchności nad 

księstwami halickim i włodzimiersko-wołyńskim
675

. W roku 1182 interweniował 

bezpośrednio, osadzając w Brześciu Światosława Mścisławicza, a po jego rychłej śmierci – 

Romana
676

. Pod Brześciem rozegrała się, według Kadłubka, bitwa z ruską odsieczą, 

zwycięska dla Polaków. Jej przebiegu nie da się odtworzyć w sposób wiarygodny – 

Kadłubek pisze o szarży Kazimierza, na czele garstki wojów, na zastępy wrogów, co reszcie 

polskiego wojska dało czas na włączenie się do bitwy. Przypomina to sposób, w jaki Gall 

opisywał brawurowe poczynania Krzywoustego
677

. 
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Dwaj ruscy książęta: włodzimierski (Roman) i bełski (Wsiewołod) wspierali 

Kazimierza w zdobyciu Krakowa, zajętego w 1191 r. przez buntowników pod wodzą 

kasztelana Henryka Kietlicza
678

. Kasztelan został wydany Romanowi i zmarł na Rusi. 

Gdy po śmierci Kazimierza Sprawiedliwego o tron krakowski upomniał się Mieszko 

Stary, między jego wojskiem a siłami krakowskimi i posiłkami ruskimi przyprowadzonymi 

przez Romana Mścisławicza doszło w 1195 r. do bitwy nad Mozgawą, która zakończyła się 

porażką Mieszka. 

Z kolei, po śmierci księcia halickiego Włodzimierza Jarosławowicza w roku 1199 o 

schedę po nim wystąpił Roman. Wsparł go wojskowo nowy książę krakowski Leszek Biały. 

Wyprawa na Halicz zakończyła się sukcesem i doprowadziła do osadzenia Romana na 

tronie
679

. 

Tenże Roman – z przyczyn bliżej nieznanych; można się jedynie domyślać, że 

pozostawał w sojuszu z Władysławem Laskonogim, który wówczas panował w Krakowie – 

najechał Małopolskę w 1205 r. Dotarł do Wisły, jednak pod Zawichostem poniósł całkowitą 

klęskę i sam zginął. 

Po jego śmierci księstwo halicko-włodzimierskie stało się widownią walk o władzę i 

rywalizacji dwóch ościennych potęg: Węgier oraz Polski (w osobie Leszka Białego). 

Poszczególni książęta ruscy byli osadzani na tronie bądź obalani raz przez króla 

węgierskiego, innym razem przez małopolskiego księcia. Do interwencji Leszka Białego w 

Haliczu doszło w roku 1214, we Włodzimierzu w 1215. W późniejszym okresie poniósł on 

jednak szereg porażek i aż do śmierci w roku 1227 nie odzyskał wpływów na Rusi Halickiej 

i Włodzimierskiej. W kilkanaście lat później Wołyń i Halicz padły łupem Mongołów. 

 

 

Najazdy w celu rabunkowym – wyprawy po łupy 
 

Wojna we wczesnym średniowieczu stanowiła jeden z najważniejszych sposobów 

pozyskiwania środków na utrzymanie księcia i jego siły zbrojnej, dostarczając łupów w 

rozmaitej postaci; a także niewolników
680

. 

W zasadzie większość wypraw ówczesnych – oczywiście udanych – kończyła się 

rabunkiem, niezależnie od głównego celu, w jakim została podjęta. Latopis kijowski mówi o 

tym w sposób bardzo bezpośredni, na przykład: „[…] Posłał Włodzimierz [Monomach] 

Andrzeja z poganami na Lachów, i złupili ich”
681

. 

Obyczaj rekompensowania sobie wojaczki rabunkiem był zjawiskiem powszechnym. 

Można tu wskazać dwie możliwości: chęć rabunku jako przyczynę i jedyny cel najazdu oraz 

rabunek jako formę zwrotu kosztów wyprawy podjętej w innym celu
682

. 

Za mistrzów łupieskich wypraw Gall najwyraźniej uważał Czechów. Kilkakrotnie 

określa ich jako nawykłych do życia z łupów i grabieży
683

. To o tyle ciekawe, że jako mnich 

powinien był raczej używać takich epitetów w odniesieniu do pogańskich Pomorzan (którzy 

nie mniej często: „rozpuszczali zagony”
684

 po Polsce), a nie chrześcijańskich Czechów. Być 

może przejął tę niepochlebną o Czechach opinię od swych polskich informatorów, a ci 
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 Mistrz Wincenty Kadłubek, dz. cyt., ks. IV, rozdz. 16. 
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 S. Szczur, dz. cyt., s. 85. Dotyczyło to, oczywiście, także Rusi; por. L. Bazylow, dz. cyt., s. 92. 

Przykłady odnoszące się do handlu niewolnikami przytacza L. Leciejewicz; por. tenże, dz. cyt., s. 243. 
681

 Latopis kijowski, 1118–1158, s. 12. 
682

 Jak pisze F. Kusiak: „Zagarnięcie bogatych łupów, a zwłaszcza zamożniejszych jeńców to często 

zrealizowanie głównego celu wojny i okazja do powrotu”; por. tenże, dz. cyt., s. 167. 
683
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wyrobili ją sobie pamiętając o najeździe księcia Brzetysława w roku 1038. Najazd ten 

można uznać za najstraszliwszą z łupieskich wypraw wspomnianych przez Galla
685

. 

Ale rabowali i chwytali jeńców także Polacy. Mniej co prawda niszczący, lecz nie 

mniej sławny najazd poprowadził Bolesław Chrobry, zdobywając i łupiąc Kijów. Uczynił to 

później także Bolesław II Szczodry. Ich imiennik, Bolesław III, także nie gardził łupami. A 

choć Gall przytacza szereg przykładów, że Krzywousty z nich rezygnował, niemal zawsze 

miało to związek z przyjętą taktyką – chodziło o to, by nie tracić czasu na rabunki, a uderzyć 

szybko i niespodziewanie w cel główny
686

. Mimo to można wskazać przypadki, że i 

Bolesław III, kiedy mógł sobie na to pozwolić, nie stronił od grabieży
687

. 

Wyprawy po łupy bywały ryzykowne. Krzywousty nie raz gromił wracających 

z łupami Pomorzan i Czechów. Polacy także padali ofiarą własnej chciwości. W roku 1091 

Władysław Herman złupił Pomorze, lecz kiedy wracał, Pomorzanie wydali mu bitwę, w 

której – choć Gall określa ją jako nierozstrzygniętą – poległo wielu Polaków
688

. Podobnie 

zakończyła się łupieska wyprawa wojsk samego Krzywoustego (choć nie on nimi dowodził) 

na Morawy w 1103 r. Powracających Polaków zaskoczyli Morawianie i mocno 

poturbowali
689

. 

Przykładem niejako naturalnego instynktu łupieskiego ówczesnych wojów jest 

niefortunna próba zdobycia Kołobrzegu przez Krzywoustego. Nagły atak szczupłymi, ale 

doborowymi siłami, zaskoczył mieszkańców miasta, lecz spora część Polaków, zamiast 

ruszyć ku bramom miejskim, oddała się plądrowaniu podgrodzia. Ten przejaw 

niesubordynacji i chciwości uniemożliwił zdobycie potężnie umocnionego grodu
690

. 

Wypada jednak zaznaczyć, że niektórzy historycy wyrażają opinię, iż: „wojskowość 

polska w okresie powstania państwa dawno pozostawiła za sobą ten etap, w którym 

głównym celem wyprawy wojennej jest wyłącznie zagarnięcie łupu”
691

. 

Strategia najazdów łupieskich była prosta – zrabować jak najwięcej w jak 

najkrótszym czasie, zanim nieprzyjaciel zdoła się otrząsnąć i stanąć do walki. Kiedy w 1003 

r. Bolesław Chrobry, skonfliktowany z nowym królem niemieckim, Henrykiem II, ruszył ku 

Łabie, będąc już na miejscu podzielił wojsko na cztery części, które miały spustoszyć różne 

obszary kraju Głomaczów, po czym jeszcze tego samego dnia wieczorem miały się połączyć 

w określonym punkcie
692

. 

Za szczególnie chętnych do grabieży, ale także mordów i okrucieństwa, uważał 

Polaków Helmold. Jak napisał: „Wezwani na wyprawę wojenną Polacy są mężni w bitwie, 

ale niezwykle okrutni w grabieżach i mordach. […] z tego to względu w wyjątkowych tylko 

razach przywołuje się ich na pomoc w wojennej potrzebie”
693

. 

W dalekich rajdach łupieżczych celowali Rusini. Zarówno Oleg, jak i jego następcy, 

chętnie wyprawiali się nawet na Konstantynopol
694

. 

Wyprawa Olega z 907 r. przyniosła sukces w postaci zmuszenia cesarza Leona VI do 

zapłacenia okupu i zawarcia traktatu handlowego, dającego znaczne uprzywilejowanie 
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kupcom ruskim
695

. Był to rajd zakrojony na dużą skalę. Powieść minionych lat wylicza 

szereg plemion, które wzięły w nim udział. Część wojska podążyła ku Konstantynopolowi 

konno, część zaś na okrętach, których miało być 2000 i choć liczba ta z całą pewnością jest 

zawyżona, to i tak po zredukowaniu jej do 200–300 okrętów – ilości najbardziej, zdaniem 

historyków, prawdopodobnej – należy uznać, iż była to znacząca siła. Najeźdźcy złupili 

okolice Konstantynopola i podeszli pod same mury, co skłoniło cesarza do ustępstw. 

Konstantynopol zaatakował także dwukrotnie Igor, w latach 941 i 944
696

. Pierwsza 

wyprawa zakończyła się spektakularną klęską. Początkowo Rusini w wielkiej sile (Nestor 

pisze o dziesięciu tysiącach łodzi) najechali i spustoszyli Bitynię, wybrzeża Pontu, okolice 

Nikomedii i cieśninę Sund. Poczynali sobie nad wyraz okrutnie, mordując, torturując 

schwytanych ludzi, paląc wsie i monastery, rabując. Bizantyjczycy zdołali jednak ich 

otoczyć i w zaciętej bitwie – pokonać. Ocalali Rusini usiłowali odpłynąć pod osłoną nocy, 

lecz: „Teofan zaś spotkał ich na łodziach z ogniem, i zaczął puszczać rurami ogień na łodzie 

ruskie. I widać było straszne widowisko. Ruś zaś, ujrzawszy płomień, rzuciła się do wody 

morskiej, chcąc ją przebyć. I tak resztki wróciły do domu”
697

. 

Igora to jednak nie zniechęciło. Jak pisze Nestor: „Igor zaś, przyszedłszy, począł 

gromadzić wojów mnogich, i posłał za morze po dużo Waregów, wołając ich na Greków, 

znowu chcąc pójść na nich”
698

. 

Druga wyprawa, złożona z Normanów, plemion słowiańskich, a nawet Pieczyngów, 

dotarła do Dunaju, gdzie Igor zgodził się przyjąć od cesarza okup, po czym zawrócił do 

Kijowa. Pieczyngów natomiast – zapewne niezadowolonych z takiego obrotu sprawy – 

wysłał na Bułgarów
699

. 

Kontynuując tradycję przodków, na Konstantynopol ruszył też syn Igora, 

Światosław. Prowadził on zresztą politykę o szerszych horyzontach. Zamierzał osiąść nad 

Dunajem, w odebranym Bułgarom Perejasławcu. Miał to być zapewne wstęp do budowy 

imperium. 

W roku 971 pomaszerował stamtąd na stolicę Bizancjum. Nestor pisze, że wiódł 10 

000 ludzi. Grecy wystawili przeciwko niemu znaczną armię, która choć z pewnością nie 

liczyła 100 000 żołnierzy, jak chciał Nestor, przewyższała Rusinów liczebnie. Mimo to 

zwyciężył Światosław. Jego wojsko spustoszyło następnie okolicę i wróciło do 

Perejasławca, otrzymawszy od cesarza bogate dary
700

. 

Kolejną i ostatnią już ruską wyprawę na Konstantynopol podjął w roku 1043 

Jarosław Mądry, stawiając na jej czele swojego syna, Włodzimierza. Wyprawa rozpoczęła 

się pechowo, gdyż burza rozproszyła okręty, a część zniszczyła, co sprawiło, że 6000 

wojowników musiało wylądować na brzegu, skąd lądem usiłowało wrócić na Ruś. Zostali 

jednak pojmani przez Bizantyjczyków, którzy wielu z nich oślepili. Włodzimierz natomiast, 

wraz ze swoją drużyną, zdołał odpłynąć na ocalałych okrętach
701

. 

Nie brak też przykładów łupieskich wypraw Rusinów na Polskę, niekiedy we 

współpracy z bardziej egzotycznym sojusznikiem niż Niemcy czy Czesi. W roku 1092, na 
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przykład, na Polskę napadli Połowcy, a towarzyszył im Wasylko Rościsławowicz, 

władający w Trembowli. Powieść minionych lat zbywa jednak tę wyprawę jednym 

zdaniem
702

. 

Specyficznym rodzajem łupu wojennego byli ludzie, ale nie niewolnicy 

w dzisiejszym znaczeniu tego słowa, lecz mieszkańcy przesiedlani przymusowo wraz 

z dobytkiem na ziemie najeźdźcy. Ich wartość wynikała z faktu, że podstawowym 

problemem gospodarki wczesnego średniowiecza nie był brak ziemi, lecz brak rąk do pracy. 

Kraje Europy Środkowej i Wschodniej dysponowały olbrzymią powierzchnią rozmaitych 

nieużytków, dlatego tutejsi władcy chętnie dokonywali „zaboru” obcej ludności, jeśli tylko 

mogli sobie na to pozwolić. Uczynił tak, na przykład, książę czeski Brzetysław w czasie 

najazdu w roku 1038 lub 1039. Zabrał on do Czech mieszkańców Giecza i osadził tam na 

obszarze leśnym, który zapewne musieli sami przekształcić w ziemię uprawną
703

. 

Podobnie uczynił Bolesław Chrobry wracając z wyprawy kijowskiej. Uprowadził 

sporą grupę ludności ruskiej – w tym zapewne wielu rzemieślników – osadzając ją na 

Ostrowie Lednickim
704

. 

 

 

Uderzenia wyprzedzające i dywersyjne 
 

Przykładem uderzenia dywersyjnego są działania syna Bolesława Chrobrego, 

Mieszka, podczas najazdu niemieckiego na Polskę w roku 1017. Mieszko wtargnął wówczas 

do Czech – których książę był sprzymierzeńcem cesarza i uczestniczył w wyprawie na 

Polskę – i przez dwa dni pustoszył kraj wroga
705

. 

Dwa lata wcześniej następca polskiego tronu poprowadził uderzenie dywersyjne na 

Miśnię, podczas wojny z Niemcami w roku 1015. Część jego wojska obległa gród, podczas 

gdy reszta spustoszyła okolicę
706

. Akcja udała się tylko częściowo, gdyż Miśnia nie została 

zdobyta, a polskie wojsko musiało wycofać się z powodu przyboru wody w Łabie. 

Jednym z elementów zawieranych wówczas sojuszy było zobowiązanie do wsparcia 

sojusznika poprzez uderzenie na jego potencjalnych wrogów. Uczynił tak Bolesław 

Krzywousty w roku 1108, kiedy dla wypełnienia zobowiązań względem króla węgierskiego 

Kolomana, zagrożonego najazdem niemieckim, wkroczył do Czech i pustoszył je przez trzy 

dni, uniemożliwiając tym samym Czechom wystąpienie po stronie cesarza
707

. 

Za uderzenie dywersyjne na polsko-ruskim teatrze wojennym można uznać najazd 

ruski w roku 1017, będący częścią wielkiej operacji zorganizowanej przez cesarza Henryka 

II przeciwko Bolesławowi Chrobremu
708

. Uderzyli wówczas na Polskę Niemcy, Wieleci, 

Czesi, Rusini, a niewykluczone, że także Węgrzy. Kazimierz Myśliński uznaje za możliwe, 

że wojska ruskie Jarosława Mądrego dotarły do Wisły i obległy Sandomierz
709

. 

Należy też w tym miejscu powrócić do wyprawy Bolesława Chrobrego na Kijów, w 

roku 1018. Co prawda, przyjęło się uważać, że miała ona na celu osadzenie na tronie 

Światopełka, a przy okazji zagarnięcie łupów, ale niektórzy historycy sądzą, iż została 

podjęta także jako rodzaj uderzenia dywersyjnego. 
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Hipotezę tę najpełniej przedstawił Andrzej F. Grabski
710

. Wziął on pod uwagę dwie 

rzeczy: poselstwo, jakie Chrobry wysłał do cesarza bizantyjskiego będąc w Kijowie, oraz 

fakt, że otrzymał na wyprawę kijowską posiłki od cesarza niemieckiego. Zdaniem 

Grabskiego uderzenie na Kijów i osadzenie tam księcia podporządkowanego Chrobremu 

było na rękę Henrykowi II, ponieważ w pewnym stopniu odcinało Konstantynopol od 

możliwości pozyskiwania najemników wareskich za pośrednictwem Kijowa. Ówczesna 

sytuacja polityczna przedstawiała się w ten sposób, że cesarz niemiecki wspierał powstanie, 

które wybuchło w Italii przeciwko władzy bizantyjskiej. Na początku roku 1018 cesarz 

bizantyjski wysłał tam korpus ekspedycyjny złożony w dużej części z najemnych Waregów. 

Wówczas też doszło do porozumienia między Henrykiem II a Chrobrym, którego efektem 

była dywersyjna wyprawa na Kijów. Miała ona uniemożliwić kontynuowanie współpracy 

rusko-bizantyjskiej. 

Poselstwo wysłane przez Chrobrego do cesarza Bazylego II zamierzone było jako 

prośba o przyjaźń, która miała obejmować także cesarza Henryka II. Grabski sądzi, że w 

liście znalazły się też mniej lub bardziej zawoalowane groźby pod adresem 

Konstantynopola. W razie gdyby Bazyli II nie przerwał akcji w Italii, Chrobry bądź jego 

protegowany, Światopełk, miał skłonić Pieczyngów do uderzenia na Bizancjum. Wydaje się 

to możliwe, jako że Bolesław współpracował z Pieczyngami zarówno wcześniej, jak i 

podczas samej wyprawy w roku 1018
711

. 

W roku 1031 przyszło z Rusi podobne do tego z roku 1017, lecz silniejsze uderzenie, 

również powiązane z najazdem z zachodu. Przyjmowano w historiografii dość zgodnie, że 

najazd ruski był rodzajem dywersji, podczas gdy niemiecki miał spełnić główną rolę w 

obaleniu Mieszka II. Jednak Kazimierz Myśliński widzi to inaczej. Jego zdaniem skoro 

działania wojsk niemieckich nie wykroczyły poza Łużyce i Milsko, oznacza to, iż jako 

główne uderzenie był zaplanowany najazd ruski. Przy wojsku Włodzimierza Wielkiego 

znajdowali się obaj wygnani bracia Mieszka II, Bezprym i Otto. Myśliński uważa, że wojska 

ruskie wtargnęły w głąb Polski, pobiły Mieszka i zajęły jego stolicę (Gniezno, ewentualnie 

Kraków, jeśli król był w Krakowie, o czym mógłby świadczyć fakt, że uciekł potem do 

Czech). Taki scenariusz obalenia Mieszka II – dokonanego poprzez bezpośrednią 

interwencję zbrojną – wydaje się autorowi bardziej prawdopodobny od przyjmowanego 

powszechnie poglądu, że doszło do tego przede wszystkim w wyniku wewnętrznego 

przewrotu wspartego tylko obcą interwencją o charakterze dywersyjnym
712

. 

 

 

Walne bitwy 
 

Jeśliby polegać na źródłach bizantyjskich, Słowianie nie byli zbytnio skłonni do 

staczania walnych bitew. Woleli niespodziewane napady w lasach i trudnych do przebycia 

miejscach
713

. 

W interesującym nas okresie, ogólnie rzecz biorąc, walne bitwy były w całej Europie 

wydarzeniem nieczęstym
714

. Jednak powszechnie panująca opinia o wojnie szarpanej, 
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podjazdowej, która miała stanowić najbardziej typową formę prowadzenia działań 

wojennych przez pierwszych Piastów, ukształtowała się pod wpływem kilku wielkich 

kampanii obronnych z XI i XII w. i nie jest do końca prawdziwa. Polscy władcy unikali 

jakoby walnych bitew w otwartym polu. Andrzej Nadolski kwestionuje ten pogląd. Jego 

zdaniem podejmowali bitwę, kiedy tylko wydawało się to uzasadnione strategicznie, a więc 

wówczas, gdy stosunek sił był korzystny lub co najmniej zapewniał równowagę. 

Świadczy o tym fakt, że źródła przekazały relacje o sześciu takich bitwach 

stoczonych w okresie między 967 a 1018 rokiem, a zatem w ciągu mniej więcej 

półwiecza
715

. 

Opisy bitew, zawarte w źródłach, rzadko dostarczają materiału pozwalającego na 

pełną rekonstrukcję wydarzeń. Najczęściej są zbyt lakoniczne bądź schematyczne. Czasami 

jednak zawierają ciekawe szczegóły odnośnie do przebiegu bitwy, wskazujące, iż relacja 

może być oparta na rzetelnych informacjach. 

Doskonałe wykorzystanie przez jedną ze stron błędów drugiej strony można 

prześledzić na podstawie opisu bitwy Jarosława Mądrego ze Światopełkiem, w roku 1016. 

Oba wojska stały na przeciwnych brzegach Dniepru, a wojska Światopełka dodatkowo 

między dwoma jeziorami. Błędem Światopełka było to, że oddziały wspierających go 

Pieczyngów rozmieścił z dala od swoich sił, za jeziorem. Jarosław przeprawił wojsko nocą 

przez Dniepr i uderzył na Światopełka, spychając jego wojsko do jeziora, którego 

powierzchnię ściął pierwszy lód, cienki jednak, toteż zaczął pękać. Pieczyngowie nie mogli 

dotrzeć na czas z pomocą, w rezultacie czego  Światopełk poniósł całkowitą klęskę
716

. 

Dość obszerny, jak na Powieść minionych lat, jest opis bitwy z Połowcami, w roku 

1093, nad rzeką Stugną, w pobliżu Trypola. Trzej książęta ruscy, Światopełk, Rościsław i 

Włodzimierz różnili się co do sposobu zakończenia wojny. Włodzimierz radził zawrzeć 

pokój, uważał bowiem, że mogą wytargować dobre warunki, ponieważ mają liczne wojsko i 

zajmują silną pozycję, osłonięci przez rzekę. Poparli go niektórzy z bojarów, lecz dostojnicy 

kijowscy woleli walczyć. Tak samo zapewne myśleli dwaj pozostali książęta, postanowiono 

bowiem przekroczyć rzekę i wydać Połowcom bitwę. 

Przeprawa najwyraźniej odbyła się w spokoju, bowiem kronikarz nic nie wspomina o 

reakcji Połowców, nadmienia jedynie, iż woda była wezbrana. Po przejściu rzeki wojska 

kniaziów zajęły pozycje obronne, opierając się o wał. Zza wału wystąpili jedynie łucznicy. 

Połowcy, również poprzedzani oddziałami łuczników, uderzyli najpierw na prawe skrzydło 

wojsk ruskich, dowodzone przez Światopełka, zmuszając je do ucieczki, a następnie na 

oddziały pozostałych książąt rozbijając je także. Światopełk schronił się w Trypolu, 

natomiast Włodzimierz i Rościsław usiłowali przedostać się przez rzekę, jednak zdołał to 

uczynić tylko pierwszy z nich; Rościsław zaś utonął
717

. 

Dzieje konfliktów polsko-ruskich zdają się potwierdzać opinię, iż w średniowieczu 

walne bitwy zdarzały się rzadko. Najczęściej armie celowo unikały większych starć
718

. 

Za pierwszą, opisaną w źródłach, walną bitwę wojsk polskich z ruskimi można uznać 

tę z roku 1018 stoczoną z Jarosławem Mądrym przez Bolesława Chrobrego, idącego na 

                                                                                                                                                      
714

 F. Kusiak, dz. cyt., s. 126. Autor przytacza opinię, iż średniowieczna wojna to: „przede wszystkim 

rabunek, czasami oblężenie, a bardzo rzadko bitwa”. 
715

 A. Nadolski wymienia: bitwę z Wichmanem w 967 r., pod Cedynią w 972 r., pod Krosnem w 1005 

r., w ziemi Dziadoszan w 1015 r., ponownie pod Krosnem w 1015 r. i z Rusią pod Wołyniem w 1018 r. Przy 

czym cztery z nich zakończyły się polskim zwycięstwem, a dwie (obie bitwy pod Krosnem) taktyczną porażką, 

ale bez konsekwencji strategicznych dla całej kampanii. Por. tenże, Polskie siły zbrojne i sztuka wojenna…, s. 

205. 
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 Powieść minionych lat, opow. 53, s. 111. 
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 Tamże, opow. 79, s. 169–170. 
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 P. Contamine, dz. cyt., s. 255. 
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Kijów. Jej rezultat był bowiem rozstrzygający dla całej kampanii – w wyniku zwycięstwa 

Chrobry zajął Kijów. 

O bitwie wspominają aż trzy źródła: Powieść minionych lat, Gall oraz Thietmar, 

jednak jej przebieg trudno zrekonstruować
719

. 

Thietmar podaje, iż Polacy: „wyzywając nieprzyjaciela, skłonili go do walki 

i z niespodziewanym szczęściem odepchnęli go od rzeki, którą obsadził. Zgiełk walki 

podniecił Bolesława. Zachęciwszy swych towarzyszy do gotowości do walki i pośpiechu, 

przeprawił się szybko, choć z wielkim trudem, przez rzekę”
720

. 

Odmiennie i barwniej przedstawia to Gall, z tym jednakże, że inaczej umiejscawia tę 

bitwę w czasie – według niego odbyła się ona podczas powrotu Bolesława do Polski. Nic 

nie pisze o przeprawianiu się przez Bug, natomiast wspomina o zagrzewaniu przez 

Bolesława swoich wojów do walki. Przebieg bitwy jest całkowicie schematyczny
721

. 

Niewykluczone jednak, że Gall pomieszał bitwy bądź z jednej zrobił dwie. Nieco 

dalej pisze bowiem o skądinąd nieznanej bitwie Polaków z Rusinami nad rzeką. Jej przebieg 

odpowiada opisowi Thietmara, choć i on wzbogacony jest o barwne szczegóły. Do bitwy 

miało dojść w wyniku starcia polskiej i ruskiej czeladzi, która od wymiany obelg przez 

rzekę przeszła do bezpośredniej walki. Polscy pachołkowie przeprawili się przez rzekę i 

odepchnęli od niej ruską czeladź. Widząc to Bolesław dał znak do ataku i podążył z 

wojskiem w ślad za nimi, odnosząc zwycięstwo
722

. Jak widać, opis ten odpowiada opisowi 

Thietmara, który wyraźnie sugeruje, że najpierw starła się część wojsk, a dopiero potem 

Bolesław rzucił przez rzekę główne siły. 

Relacja w Powieści minionych lat różni się od obu powyższych. Według niej to ruski 

wojewoda sprowokował Bolesława, jeżdżąc wzdłuż brzegu i lżąc go
723

. Nie ma ani słowa o 

starciu czeladzi, ani o tym, by bitwa zaczęła się zanim Chrobry dał sygnał do ataku. 

Z tych trzech relacji można wysnuć dwa wnioski. Po pierwsze, wszyscy autorzy 

akcentują nagłość wypadków, toteż wydaje się, że bitwa rzeczywiście mogła zacząć się 

niespodziewanie, być może nawet zaskakująco dla obu stron. Po drugie – da się w tych 

relacjach wyczuć sugestię, iż zwycięstwo Polaków było w dużej mierze zasługą szczęścia, a 

nie chłodnej kalkulacji i wyrafinowanej taktyki. Należy jednak podkreślić, że relację 

Thietmara uznaje się za najbliższą prawdy
724

. Najmniej wartościowa jest opowieść Galla, 

napisana dopiero w sto lat później, choć niektórzy historycy przyjęli w ślad za nim 

założenie, że doszło do dwóch bitew nad Bugiem: podczas marszu Chrobrego na Kijów i 

podczas jego powrotu do Polski
725

. 

Krwawa bitwa z udziałem ruskich wojsk rozegrała się w 1195 r. nad rzeczką 

Mozgawą. Po śmierci Kazimierza Sprawiedliwego wielkopolski książę Mieszko Stary 

ruszył na Kraków, by zdobyć tamtejszy tron. Krakowianie, którzy wcześniej powołali na 

tron małoletniego syna Kazimierza Sprawiedliwego, Leszka Białego, wezwali na pomoc 

                                                 
719

 Gwoli ścisłości należy dodać, że o bitwie wspomina też Kadłubek, jednak zapożyczył on swój opis 

od Galla, zmieniając pewne szczegóły, nieistotne wszakże dla przebiegu starcia; por. Mistrz Wincenty 

Kadłubek, dz. cyt., ks. II, rozdz. 12. 
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 Kronika Thietmara, ks. VIII, rozdz. 31. 
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 Anonim tzw. Gall, dz. cyt., ks. I, rozdz. 7. 
722

 Tamże, ks. I, rozdz. 10. 
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 Powieść minionych lat, opow. 54, s. 112. 
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 Thietmar mógł mieć osobisty kontakt z niemieckimi rycerzami uczestniczącymi w wyprawie 

Chrobrego, dysponował zatem informacjami z pierwszej ręki. Musiały być to informacje bardzo świeże, 

bowiem bitwa odbyła się w lipcu, zaś kronikarz zmarł pod koniec listopada. Por. A. F. Grabski, Polska sztuka 

wojenna…, s. 153. Wersję Thietmara przyjmuje w zasadzie D. Sokoliński, który uważa, że Chrobry nie 

poprowadził pierwszego uderzenia, jak wynikałoby z relacji Galla, lecz stanął na czele odwodu w postaci 

drużyny, której atak przypieczętował klęskę Rusinów; por. tenże, dz. cyt., s. 49. 
725

 Por., na przykład, K. Myśliński, dz. cyt., s. 19. 
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księcia ruskiego Romana Mścisławicza. W rezultacie nad rzeczką Mozgawą, niedaleko 

Jędrzejowa, doszło do dwóch bitew. 

W pierwszej wojsko wielkopolskie zostało pokonane przez małopolsko-ruskie pod 

wodzą palatyna krakowskiego Mikołaja. Mieszko Stary został ranny, zaś jego syn Bolesław 

zginął. 

Ponieważ na miejsce pierwszej bitwy spóźniły się posiłki zarówno dla Wielkopolan 

(śląskie oddziały pod wodzą Mieszka Plątonogiego), jak i dla Małopolan (wojewoda 

sandomierski Goworek), rozegrała się między nimi druga bitwa, wygrana przez wojska 

śląskie. Obie strony wykrwawiły się jednak tak mocno, że nie były w stanie odnieść 

decydującego zwycięstwa. Mieszko Stary wycofał się zatem do Wielkopolski
726

. 

Opis bitwy u Kadłubka jest zbyt przeładowany retoryką, by wysnuć jakiekolwiek 

wnioski o jej przebiegu. Autor sugeruje, że na przeszkodzie odniesieniu pełnego zwycięstwa 

nad wojskiem Mieszka Starego stanęła ucieczka wojów ruskich w pierwszej fazie bitwy. Co 

ciekawe, według kronikarza ruskiego Roman miał ponieść porażkę. Możliwe, że obie te 

relacje nie wykluczają się wzajemnie: wojska małopolsko-ruskie odniosły zwycięstwo 

taktyczne, choć okupione dużymi stratami, które z ruskiego punktu widzenia mogły 

sprawiać wrażenie porażki. 

Pomimo braku wiarygodnych przekazów, niektórzy historycy próbowali 

zrekonstruować przebieg bitwy, osiągając dość kontrowersyjne rezultaty. Podjął się tego, 

między innymi, Stefan Krakowski. Jego zdaniem wojsko polskie zastosowało w bitwie 

rycerski szyk „w płot”, w wyniku czego bitwa przerodziła się w zbiorowy pojedynek; była 

więc: „właściwie pojedynkiem rycerzy i żołnierzy pieszych”
727

. Autor uważa też, że w 

bitwie: „poważną rolę odegrały skrzydła”, nie precyzuje jednak, co właściwie ma na 

myśli
728

. 

W roku 1205 książę halicko-włodzimierski Roman ruszył na Polskę, by wspomóc 

księcia wielkopolskiego, Władysława Laskonogiego, w walce o tron krakowski. Zastąpiły 

mu drogę połączone wojska Leszka Białego i Konrada Mazowieckiego. Pod Zawichostem 

rozegrała się bitwa, w której wojska ruskie zostały rozgromione, a Roman poniósł śmierć
729

. 

Trudno zrekonstruować przebieg tej bitwy. Latopisy ruskie przedstawiają ją raczej 

jako potyczkę, sugerując, że Roman wraz z niewielkim oddziałem oddalił się od swoich sił 

głównych i został wówczas przez Polaków napadnięty i zabity
730

. 

Obszerny opis pozostawił Długosz
731

, jednak wzbudza on wiele kontrowersji. Nie 

wiadomo, skąd Długosz czerpał większość swoich informacji, bowiem główne polskie 

źródło, Kronika wielkopolska, traktuje ten temat nader lakonicznie
732

. 

Według Długosza wojsko polskie składało się z kontyngentów trzech ziem: 

sandomierskiej, kujawskiej i mazowieckiej oraz ochotników z księstwa krakowskiego. 
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 O bitwie opowiada zarówno Latopis kijowski, jak i kronika Mistrza Wincentego. Por. Latopis 

kijowski, 1159–1198, s. 262; Mistrz Wincenty Kadłubek, dz. cyt., ks. IV, rozdz. 22. 
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Tworzyli je zarówno rycerze, jak i pospolite ruszenie chłopskie. Wojskiem faktycznie 

dowodził wojewoda mazowiecki, Krystyn, bowiem obaj książęta, Leszek i Konrad, byli zbyt 

młodzi. 

Roman, przeprawiwszy się przez Wisłę, zatrzymał się pod Zawichostem. Kiedy 

zwiadowcy donieśli mu o zbliżaniu się Polaków, zlekceważył tę wiadomość. Dopiero kiedy 

nadciągnęli Polacy, książę ruski zaczął w pośpiechu i pod ostrzałem polskich łuczników 

formować szyk bitewny. Długosz pisze, że udało mu się wyprowadzić zaledwie pierwsze 

szeregi, zaś reszta wojska przystąpiła do bitwy w nieładzie. Dalszy opis Długosza jest 

schematyczny i niczego nie wnosi do rozważań nad kształtem bitwy. Roman, który walczył 

w pierwszym szeregu, widząc ucieczkę swoich, pognał ku Wiśle, jednak padł pod nim koń. 

Przesiadłszy się na jakąś „starą szkapę” przebył rzekę, ale tam, w tłumie wojów ruskich, nie 

rozpoznany, został zabity przez ścigających go Polaków. Klęskę armii ruskiej dopełniło 

oberwanie się wysokiej skarpy brzegowej, przez co wielu Rusinów potonęło w Wiśle
733

. 

Bitwy z reguły kończyły się przed zapadnięciem ciemności; niekiedy je wówczas 

przerywano. Nie zawsze jednak. Jeśli wierzyć Powieści minionych lat, w roku 1024 bitwa 

między Jarosławem Mądrym, wspieranym przez drużynę wareską pod wodzą Jakuna, a 

bratem Jarosława, Mścisławem, któremu pomagali Kasogowie i Chazarowie, rozpoczęła się: 

„Gdy nastała noc, był mrok, błyskawice i grom, i deszcz”
734

. Przebieg bitwy trudno 

odtworzyć, wydaje się jednak, że Mścisław zatrzymał część swoich sił w odwodzie i rzucił 

je do walki, kiedy Waregowie Jarosława wykrwawili się już w starciu z Siewierzanami 

Mścisława. Dzięki temu Mścisław zwyciężył. Jarosław z Jakunem uciekli. 

Wojny rzadko prowadzono w innym czasie niż między wiosną a jesienią, toteż 

i większość bitew miała miejsce, gdy wyżywienie koni i ludzi było najłatwiejsze. Zdarzały 

się jednak kampanie zimowe. W roku 1067, na początku marca, a więc u progu wiosny, lecz 

mimo to pośród tęgich mrozów i wielkich śniegów, doszło do bitwy między koalicją książąt 

– Iziasławem, Światosławem i Wsiewołodem – a Wsiesławem, który zajął Nowogród. O 

bitwie nic więcej nie wiadomo, poza tym, że trzej kniaziowie zwyciężyli
735

. 

Niełatwo zrekonstruować przebieg wielkiej bitwy z Połowcami, jaką w roku 1185 

stoczyło pięciu książąt ruskich, pod przewodnictwem Igora Światosławicza. Oba wojska 

zebrały się na przeciwnych brzegach rzeki Sjuurlija. Rusini uformowali sześć pułków 

dowodzonych przez poszczególnych książąt, z pułkiem Igora w centrum i wydzielonym 

oddziałem łuczników na przedzie, a także z dowodzonym przez Olstina pułkiem Kowujów 

czernihowskich. O szyku Połowców nic nie da się powiedzieć; w Latopisie kijowskim 

znajduje się tylko wzmianka, iż stali oni: „zebrawszy się od małego aż do dużego”
736

. 

Zapewne autor miał na myśli, że w szyku znaleźli się zarówno prości woje („mali”), jak i 

zamożniejsi, lepiej wyekwipowani („duzi”)
737

. 

Kiedy Rusini zbliżyli się do rzeki, połowieccy łucznicy wystrzelili strzały i pierzchli. 

Za nimi do ucieczki rzucili się też ci Połowcy, którzy stali dalej od rzeki. Była to 

prawdopodobnie ucieczka pozorowana, jednak Rusini nie dali się wciągnąć w zasadzkę. 
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Tylko część z nich pognała za przeciwnikiem, reszta, na czele z pułkiem Igora, utrzymała 

szyk i maszerując zepchnęła Połowców poza ich obóz, który został przez Rusinów zajęty i 

złupiony. Latopis kijowski podaje, że nocą powróciły z łupem te oddziały, które ścigały 

Połowców. 

Pierwsza bitwa zakończyła się zatem zwycięstwem Rusinów. Jednak Połowcy nie 

zostali rozbici, bowiem następnego dnia ponownie wystąpili do walki i to chyba w jeszcze 

większej liczbie. Rusini rozważali nocą ewentualność wycofania się, jednak przeważyło 

zdanie, by pozostać. 

Zaraz na początku starcia został ranny Igor, ale bitwa trwała do wieczora i przez całą 

noc. O świcie pułk Kowujów czernihowskich nie wytrzymał naporu nieprzyjaciół i rzucił się 

do ucieczki. Igor usiłował ich powstrzymać, jednak zbytnio oddalił się od swoich oddziałów 

i wpadł w ręce Połowców. 

Reszta ruskiego wojska biła się nadal pod dowództwem brata Igora, Wsiewołoda, 

jednak wkrótce i on, i pozostali kniaziowie, trafili do niewoli. Latopis kijowski podaje, że z 

całego wojska ruskiego uciekło przed Połowcami tylko 15 Rusinów i kilku Kowujów. 

 

 

Rozpoznanie 
 

W odniesieniu do wczesnego średniowiecza zwraca uwagę doskonała na ogół 

orientacja w terenie walczących stron, pomimo faktu, iż mapami zaczęto się posługiwać 

dopiero w XV w.
738

 Karol Olejnik podkreśla umiejętność wczesnego rozpoznania polskiego 

dowództwa w czasie najazdu niemieckiego w 1015 r., co było jednym z głównych 

elementów sukcesu
739

. 

Andrzej Nadolski zwraca uwagę, że co najmniej do końca panowania Bolesława 

Chrobrego nie znamy przypadków wciągnięcia wojsk polskich w pułapkę lub zaskoczenia 

ich niespodziewanym napadem. Oznacza to, że władcy wczesnopiastowscy potrafili 

zapewnić sobie doskonałe rozpoznanie podczas kampanii wojennych. Polegało ono na 

bacznej obserwacji ruchów wojsk nieprzyjacielskich i to zapewne już na dalekim przedpolu 

przyszłego teatru działań
740

. 

W terenie nieznanym orientowano się dzięki pomocy przewodników, a kiedy ich nie 

było, wykorzystywano proste sposoby oznaczania swojego położenia na podstawie 

obserwacji gwiazd czy słońca. O kierowaniu się wedle gwiazd pisze wyraźnie Gall w swojej 

relacji z wyprawy Bolesława Krzywoustego na Kołobrzeg w roku 1103
741

. 

Należy też pamiętać, że ówcześni ludzie znacznie swobodniej niż dzisiejsi poruszali 

się po obszarach niezamieszkałych, które wówczas przecież przeważały. 

Ale korzystanie z przewodników było ryzykowne, zwłaszcza na wrogim terenie. 

Thietmar, opisując wyprawę Henryka II na Polskę w roku 1005, zżyma się, że przewodnicy: 

„zostali przekupieni i o swoje tylko dbali interesy, poprowadzili oni wojsko naokoło przez 

pustynie i bagna […]”
742

. 

Helmold wspomina o najeździe normańskim na Saksonię w roku 994. Wzięty do 

niewoli i zmuszony do przyjęcia roli przewodnika rycerz saski Heriward wyprowadził 

wikingów na bagna, gdzie zostali osaczeni i wybici przez ścigające ich oddziały saskie
743

. 
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Także sami przewodnicy wiele ryzykowali oferując swoje usługi jednej ze stron 

konfliktu. Podczas niespodziewanego wypadu, jakim woje Chrobrego chcieli zająć Miśnię, 

prowadzili ich dwaj przewodnicy będący mieszkańcami tamtejszego podgrodzia. Thietmar 

stwierdza nie bez satysfakcji, że po owej nieudanej akcji: „Słusznie zapłacili oni krwią 

swoją za taką zbrodnię”
744

. 

Książęta ruscy w swoich wyprawach przeciwko koczownikom korzystali niekiedy z 

informacji uzyskanych od kupców ruskich, przemierzających stepy połowieckie szlakami 

handlowymi ku Morzu Czarnemu i Bizancjum
745

. 

 

 

Planowanie strategiczne 
 

Badacze wysoko oceniają umiejętność przygotowania się do wojny przez pierwszych 

Piastów. Andrzej Nadolski pisze nawet, że: „dysponujemy całym szeregiem przykładów, z 

których wynika, iż rozpoczęcie działań wojennych w tym czasie bywało poprzedzane 

skrupulatnym przygotowaniem politycznym. Przygotowanie takie obejmowało szeroki 

wachlarz różnorodnych akcji, poczynając od skomplikowanego układu przymierzy, a 

kończąc na dalekosiężnej dywersji politycznej i wywiadzie”
746

. 

Jak się wydaje, polscy władcy rzadko bywali zaskakiwani operacjami wojennymi 

wroga, szczególnie jeśli miały one szerszy zasięg; jak najazdy niemieckie. Odpowiednie 

przygotowanie umożliwiało sprawne przeprowadzenie mobilizacji – ograniczonej zapewne 

do samej drużyny w przypadku ataku mniejszych sił lub pełnej, obejmującej też zwołanie 

pospolitego ruszenia, w razie konieczności obrony terytorium przed dużą armią. 

Planowanie przebiegu kampanii pozwalało na koncentrację wojska w wybranym 

punkcie bądź w kilku miejscach, jeśli spodziewano się walki na kilku teatrach wojny. 

Analiza działań wojennych wojsk wczesnopiastowskich prowadzi do wniosku, że 

umiejętność strategicznego planowania była mocną stroną polskich władców. Szczególnie w 

osobie Bolesława Chrobrego mamy do czynienia z wodzem, który dał dowody 

wszechstronności w stosowaniu rozmaitych elementów sztuki wojennej. Andrzej Nadolski 

podkreśla trafność wyboru celu strategicznego w kampaniach zaczepnych, pozbawione 

schematyzmu stosowanie manewru strategicznego, umiejętne wykorzystanie czasu i terenu, 

zdolność prowadzenia działań jednocześnie na kilku teatrach wojny
747

. 

O skali niektórych działań wojennych może świadczyć wojna Chrobrego 

z cesarstwem w roku 1017. Prowadzono ją niemal jednocześnie na Śląsku, Morawach, w 

Czechach, na Łużycach, w Ziemi Lubuskiej i w rejonie Brześcia nad Bugiem
748

. A mimo to, 

jak wiadomo, Polska wyszła z tej wojny zwycięsko. 

Na uwagę zasługuje umiejętność posługiwania się manewrem, zwłaszcza 

w wykonaniu jazdy. Dzięki szybkiemu przerzucaniu sił z jednego teatru walki na inny, 

władcy polscy potrafili odpierać ataki z kilku stron. Walka Chrobrego przeciw najazdowi 

niemiecko-czesko-wieleckiemu w 1015 r. została uwieńczona powodzeniem dzięki 

doskonałemu wykorzystaniu mobilności jazdy
749

. 

Jak podkreśla Andrzej Nadolski, trafna ocena geograficznych właściwości terenu 

decydowała nie tylko o wyborze taktyki, ale także o umiejętności racjonalnego planowania 

                                                 
744
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strategicznego, co jest wyraźnie uchwytne w przebiegu walk prowadzonych przez 

pierwszych Piastów
750

. 

Wdrożenie ułożonego planu bitwy czy kampanii było możliwe tylko dzięki 

utrzymaniu łączności między poszczególnymi oddziałami. Zapewniano ją przede wszystkim 

poprzez wykorzystanie gońców, można jednak przyjąć, że uciekano się też do różnego 

rodzaju sygnałów wzrokowych (takich jak: dym, ogień, sygnalizacja przy użyciu chorągwi) 

czy akustycznych (zwłaszcza rogi bojowe)
751

. 

Stefan Krakowski pisze nawet o „służbie łączności”
752

 w polskim wojsku w XIII w., 

jest to jednak chyba określenie nazbyt anachroniczne. 

Wymownych dowodów na umiejętność planowania strategicznego książąt ruskich 

dostarcza w wielu miejscach Latopis kijowski. Kiedy w roku 1127 książę kijowski Mścisław 

Włodzimierzowicz powziął plan najazdu na księstwo połockie, zaplanował koncentryczne 

uderzenie czterech korpusów: na Borysów, Iziasławl, Logożsk i Druck. Wojska miały 

uderzyć tego samego dnia
753

. 

O tym, że taka strategia nie była działaniem odosobnionym, świadczy inny przykład, 

z roku 1149. Koalicja kilku książąt, w tym dwaj synowie Mścisława Włodzimierzowicza, 

powzięła zamiar uderzenia na Jerzego Dołgorukiego. Zamysł strategiczny był podobny, 

zawiodło jednak współdziałanie (nie wszyscy książęta przybyli na miejsce koncentracji), 

toteż wyprawa nie osiągnęła swojego celu
754

. 

 

 

Fortele wojenne 
 

Fortele wojenne były nieodłączną częścią taktyki wojsk słowiańskich już od wieków. 

Wspominają o tym kronikarze bizantyjscy. Według nich, Słowianie uciekali się do 

podstępów wojennych chętniej, niż byli skłonni przystąpić do walnej bitwy
755

. 

Niektóre z relacji, jakie można znaleźć w kronice Galla, a jakie odnoszą się do 

wydarzeń, sprawiających wrażenie zastosowania jakiegoś podstępu, na pierwszy rzut oka 

zakrawają na czystą fantazję, jednak niewykluczone, że są prawdziwe i świadczą 

o przemyślności oblegających. Oto, kiedy wojsko pod wodzą Władysława Hermana, 

oblegające Nakło i dręczone przez „cienie nocne”, opuściło w pogoni za zwidami obóz, 

obrońcy Nakła uczynili wypad i spalili machiny oblężnicze przyczyniając się do porażki 

Polaków. Być może owe nocne mary stanowiły podstęp Pomorzan, by wywabić 

napastników z obozu
756

. 

Nie jedyny to przykład stosowania podstępów wojennych, który znajdziemy w dziele 

Galla. Typowym podstępem było czynienie zasadzek. W 1110 r., podczas powrotu z Czech, 

wojsko Bolesława III przedzierało się przez lasy na pograniczu czesko-polskim. Wojewoda 

Skarbimir pozostał z tyłu, ukryty w zasadzce, by uderzyć na postępujących za polskim 

                                                 
750

 A. Nadolski, Polskie siły zbrojne i sztuka wojenna…, s. 201. 
751

 Tamże, s. 205. W Pieśni o Rolandzie towarzysz Rolanda, Oliwier, stwierdza z pewną przyganą, że 

skoro Roland nie kazał zadąć w róg, główne siły Franków nie dowiedzą się, że tylna straż została zaatakowana, 

i nie przyjdą im na pomoc. Por. tamże, rozdz. XCII. Później jednak Roland, upadłszy na duchu, zastanawia się, 

czy nie wysłać sygnału, ale wówczas protestuje Oliwier, uważając, że prośba o pomoc w tym momencie 

okryłaby ich hańbą; powinni byli to uczynić na początku bitwy, kiedy jeszcze można było ją wygrać i zanim 

tylu Franków zginęło; por. tamże, rozdz. CXXIX i nast. 
752

 S. Krakowski, Polska w walce z najazdami…, s. 85. 
753

 Latopis kijowski, 1118–1158, s. 20. 
754

 Tamże, s. 72–74. 
755

 Pseudo-Maurycy, Strategikon, ks. XI, rozdz. 5, [w:] Testimonia…, zesz. 2, s. 143. 
756

 Anonim tzw. Gall, dz. cyt., ks. II, rozdz. 3. Wspomina o tym również Kadłubek, idąc niewątpliwie 

za relacją Galla; por. Mistrz Wincenty Kadłubek, dz. cyt., ks. II, rozdz. 22. 



105 

 

wojskiem Czechów. Podstęp przerodził się zresztą nieomal w bratobójczą walkę, bowiem – 

według Galla – Bolesław nie wiedział o manewrze Skarbimira, a że sam również, wraz ze 

swoim hufcem nadwornym, pozostał w ariergardzie, oba oddziały wpadły na siebie i 

dopiero w ostatniej chwili rozpoznały się
757

. 

Za rodzaj podstępu wojennego można także uznać wykorzystanie zdrajców 

w grodzie przeciwnika, by go zdobyć. Nie mogło to być rzadkie wydarzenie, skoro u Galla 

spotykamy się z nim kilkakrotnie. W rozdziale 6 księgi II kronikarz mówi tylko dość 

lakonicznie o jakichś zdrajcach, którzy wciągnęli na sznurach Pomorzan do nie nazwanego 

polskiego grodu. Ale nieco dalej przytacza już więcej szczegółów
758

. Oto, kiedy Bolesław 

Krzywousty uderzył na Czechy, niosąc pomoc królowi węgierskiemu Kolomanowi, 

zaatakowanemu przez cesarza Henryka V, Pomorzanie zajęli Ujście dzięki zdradzie 

Gniewomira
759

, który przekonał grodzian, że nie warto się bronić, bo książę został pokonany 

przez Czechów i wydany w niewolę Niemcom. 

W Powieści minionych lat można przeczytać o nieznanym z imienia zdrajcy, który za 

pomocą strzały z wiadomością poinformował Włodzimierza Wielkiego, oblegającego w 

roku 988 bizantyjski Korsuń (Chersonez), gdzie znajdują się rury doprowadzające wodę do 

miasta. Dzięki ich przecięciu ruski kniaź zmusił gród do kapitulacji
760

. 

Bywają u Galla podstępy obliczone na tak wielką naiwność przeciwnika, że aż 

trudno uwierzyć, by zdarzyły się naprawdę. Kiedy, na przykład, Bolesław Szczodry – 

skądinąd władca bardzo wojowniczy – odciął drogę odwrotu armii czeskiej, która najechała 

Polskę, uzyskał zapewnienie swojego przeciwnika, księcia czeskiego, że ten zaczeka do 

następnego dnia celem stoczenia bitwy. Tymczasem Czesi pod osłoną nocy wycofali się, 

zostawiając Bolesława rozgniewanego na siebie za to, że dał się wywieść w pole
761

. 

Szeregu przykładów stosowania podstępów wojennych dostarcza Powieść minionych 

lat. Odnosi się nawet wrażenie, że autor szczególnie upodobał sobie tę formę prowadzenia 

wojny. 

Już Olegowi przypisuje podstęp, który miał na celu umożliwienie zajęcia Kijowa. 

Oleg mianowicie, udając kupca, z Igorem na ręku, spotkał się z Askoldem i Direm 

władającymi wówczas tym miastem. Oleg skłonił obu panów Kijowa do wyjścia ku niemu, 

nad brzeg Dniepru, gdzie ukryci w łodziach czekali jego ludzie. Podał się, jak pisze Nestor, 

za krajana Askolda i Dira, a zatem za Warega. Podczas rozmowy wojownicy Olega 

wyskoczyli z ukrycia i pochwycili obu władców. Oleg oświadczył im wówczas, że nie mają 

prawa do władania Kijowem, ponieważ nie pochodzą z rodu książęcego, w przeciwieństwie 

do niego – krewnego Ruryka. Po tej deklaracji „wyniesiono Igora” (a zatem to on został 

formalnie księciem kijowskim, choć faktycznie władał Oleg), a następnie zabito Askolda i 

Dira
762

. 

Zdarzenie to ma pewne pozory prawdopodobieństwa, czego raczej nie da się 

powiedzieć o innym fortelu Olega. Działo się to w roku 907, podczas wyprawy na 

Konstantynopol. Kiedy Bizantyjczycy dowiedzieli się o zbliżaniu się dużej floty ruskiej, 

zamknęli cieśninę Sund, uniemożliwiając wpłynięcie do zatoki Złoty Róg. Oleg wówczas 
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przybił do brzegu, spustoszył okolicę, po czym polecił: „wojom swoim zrobić koła i stawiać 

na koła korabie. I gdy był pomyślny wiatr, rozpięli żagle i z pola poszli ku grodowi. A 

ujrzawszy to Grecy zlękli się […]”
763

. 

Wydaje się, że statki na kołach jadące po suchym lądzie należą do tej samej kategorii 

pomysłów literackich, co koń trojański. Z drugiej jednak strony trudno pojąć, na podstawie 

czego Nestor mógłby wymyślić coś tak niecodziennego. 

Fortel zrodzony z desperacji – zupełnie jednak fantastyczny – miała zastosować Olga 

celem zdobycia Iskorostenia, grodu zbuntowanych Drewlan, którzy nieco wcześniej zabili 

jej męża Igora. Spędziwszy lato na daremnych próbach wzięcia grodu postanowiła posłużyć 

się podstępem. Zażądała od Drewlan, jako warunku odstąpienia, daniny w formie raczej 

nietypowej, a mianowicie po trzy gołębie i trzy wróble od domu. Grodzianie chętnie na to 

przystali, najeźdźcy zaś każdemu ptakowi przymocowali hubkę z ogniem i wypuścili. 

Gołębie, wróciwszy do gołębników, a wróble, wróciwszy do gniazd, rozniosły ogień po 

całym grodzie, tak że stał się nie do opanowania. Drewlanie sami otworzyli bramy uciekając 

przed pożarem, co wydało Iskorosteń w ręce Olgi
764

. 

Zabawnego podstępu użył pachołek kijowski (być może otrok, członek drużyny 

„młodszej”), kiedy zgłosił się na ochotnika do przedostania się przez oblegających Kijów, w 

roku 968, Pieczyngów, aby sprowadzić pomoc zza Dniepru. Pobiegł śmiało do obozu 

Pieczyngów trzymając uzdę i wołając w ich języku, czy ktoś widział jego konia. Dotarł w 

ten sposób nad brzeg Dniepru i dopiero kiedy wskoczył do wody Pieczyngowie zorientowali 

się, że to nie jeden z nich. Było już jednak za późno
765

. 

Jeden z podstępów doczekał się osobnego opowiadania w Powieści minionych lat. 

Otóż, kiedy Pieczyngowie oblegali Białogród, w roku 997, mieszkańcy, cierpiąc głód, 

chcieli się już poddać. Jednak za radą jednego ze starców postanowili wyprowadzić 

najeźdźców w pole. Do wykopanych studni wstawili kadzie z rozczynem do sporządzania 

kisielu i z miodem, po czym dali Pieczyngom zakładników, zapraszając kilku z nich do 

zwiedzenia grodu. Pokazawszy im studnie oświadczyli, że głodem nie można ich zmusić do 

poddania się, bowiem czerpią żywność bezpośrednio z ziemi. Na oczach Pieczyngów 

nabrali rozczynu, nawarzyli kisielu i zjedli ze smakiem. Koczownicy zabrali trochę 

rozczynu, by zaprezentować fenomen swojemu kniaziowi, po czym, przekonani i 

zniechęceni, odstąpili od oblężenia
766

. 

Za podstęp stary jak świat można uznać próbę zastraszenia przeciwnika przez 

zasugerowanie mu, że dysponuje się siłami większymi niż w rzeczywistości. Postąpił tak w 

roku 1096 Mścisław sprowokowany do bitwy przez Olega. Wydzielił ze swoich sił część 

piechoty i ustawił ją na prawym skrzydle pod sztandarem swojego ojca, Włodzimierza 

Monomacha, którego w rzeczywistości tam nie było; nie było też jego wojska. Jednak ani 

Oleg, ani jego żołnierze o tym nie wiedzieli, co zadecydowało o wyniku bitwy. Bowiem 

kiedy pułk pod sztandarem Włodzimierza zaczął zachodzić od tyłu wojsko Olega, ten 

przestraszył się i uciekł, nie mając pojęcia, że był to w gruncie rzeczy niewielki oddział
767

. 

Za jeden z ważniejszych i chętnie stosowanych forteli wojennych należy uznać 

manewr polegający na pozorowaniu ucieczki bądź odwrotu celem wciągnięcia 

nieprzyjaciela w zasadzkę. 

Manewr ten nie był oczywiście niczym nowym. Stosowano go od niepamiętnych 

czasów; szczególnie chętnie posługiwały się nim ludy koczownicze dysponujące przede 

wszystkim jazdą. We wczesnym średniowieczu stosowali go zarówno Słowianie, jak i ich 
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przeciwnicy, tacy jak Bizantyjczycy. Zalecenia dotyczące stosowania pozorowanej ucieczki 

można znaleźć już w Strategikonie Pseudo-Maurycego z przełomu VI i VII w. Dzieło to 

postuluje przejęcie niektórych rozwiązań taktycznych koczowników i użycie ich przeciwko 

nim. W tym również manewru pozorowanej ucieczki
768

. 

Podstęp ten stosowany był chętnie także przez Piastów. Wskazuje na to przebieg już 

pierwszej wymienionej w źródłach bitwy z udziałem wojsk polskich. W starciu Mieszka I z 

Wichmanem, w roku 967, Mieszko dysponował zapewne piechotą i jazdą (drużyna) oraz 

oddziałami posiłkowymi przysłanymi przez księcia czeskiego Bolesława. Wichman miał 

prawdopodobnie tylko piechotę. Do bitwy doszło w nieznanym miejscu, na wschodnim 

brzegu Odry, niedaleko ujścia Warty. Centrum polskiego szyku zajęła piechota, zaś na 

skrzydłach stanęła jazda. Taki szyk umożliwił Mieszkowi wciągnięcie nieprzyjaciela przez 

cofającą się piechotę w głąb własnych linii, a następnie uderzenie jazdą z obu flanek. 

Wojsko Wichmana znalazło się w kotle i zostało rozgromione
769

. 

Stoczona w kilka lat później bitwa pod Cedynią (972 r.) miała najprawdopodobniej 

zbliżony przebieg. Tadeusz M. Nowak i Jan Wimmer sądzą, że uwagę Thietmara, iż 

margrabia Hodo najpierw pokonał Mieszka, a potem poniósł klęskę z rąk książęcego brata, 

Czcibora, należy interpretować w ten sposób, że część wojska polskiego, dowodzona przez 

samego księcia, wciągnęła wojsko niemieckie w pułapkę i wystawiła na uderzenie oddziału 

Czcibora. Taką rekonstrukcję wydarzeń zdaje się potwierdzać opinia Brunona z Kwerfurtu, 

który stwierdził, iż Mieszko „sztuką zwyciężył” Hodona
770

. 

We wspomnianej wcześniej bitwie z Czechami, która nastąpiła w czasie powrotu 

wojsk Krzywoustego do Polski, także można odnaleźć ślad pozorowanej ucieczki. Gall 

pisze, że kiedy Czesi podali tyły, Polacy zrazu bali się ich ścigać, ponieważ podejrzewali, że 

to tylko manewr mający na celu wciągnięcie ich w pułapkę
771

. Wprawdzie Czesi uciekli 

naprawdę, ale ów strach Polaków świadczy dowodnie o tym, że manewr pozornej ucieczki 

był wówczas doskonale znany i często stosowany. 

Wincenty Kadłubek, opisując bitwę na Psim Polu w 1109 r., wymienia hufiec 

Ślężan, który upozorował ucieczkę wciągając wojsko niemieckie w zasadzkę
772

. Niezależnie 

od wątpliwej wiarygodności opisu mistrza Wincentego oraz bez względu na to, czy bitwa 

taka w ogóle się odbyła
773

, opis świadczy o znajomości manewru pozorowanej ucieczki. 

Dzięki manewrowi udawanej ucieczki, w roku 1097 połączone siły ruskie kniazia 

Dawida i połowieckie pod wodzą Boniaka pokonały wojsko węgiersko-ruskie dowodzone 

przez samego króla Kolomana I i kniazia Jarosława Światopełkowicza. Konni łucznicy 

Połowców przypuścili atak na Węgrów, lecz po jednej salwie zaczęli uciekać. Węgrzy 
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ruszyli za nimi i wpadli w zastawioną pułapkę. Połowcy: „zbili Węgrów w kupę, jak sokół 

zbija kawki”
774

. Klęska Węgrów była zupełna. 

Uchwytne w źródłach stosowanie przez Polaków i Rusinów pozorowanej ucieczki 

świadczy nie tylko o dobrym dowodzeniu, ale także o zdyscyplinowaniu wojska, niełatwo 

bowiem o bardziej skomplikowany manewr, niż bezpośrednie przejście z obrony do 

ataku
775

. 

Zdaniem wielu badaczy w okresie od XII, a powszechniej od wieku XIII, zanika w 

polskim wojsku umiejętność stosowania manewru pozorowanej ucieczki. Wiązać się to 

miało z rozwojem armii rycerskiej i jej taktyki, a właściwie z brakiem zasługującej na to 

miano taktyki. Taką opinię wyraził niedawno, na przykład, Dariusz Sokoliński, pisząc o 

działaniach wojennych w okresie wczesnopiastowskim
776

. 

 

 

Zwyczaje wojenne 
 

Miejsc, w jakich źródła opisują zdarzenia, które można zakwalifikować jako przejaw 

jakiegoś zwyczaju związanego z prowadzeniem wojny, nie jest wiele. Można tu wyróżnić: 

zwyczaje wynikające z zasad prowadzenia wojny (branie zakładników jako rękojmię 

rozejmu itp.) oraz zachowania „rytualne” (takie jak obrzucanie się obelgami przed bitwą). 

Zwyczaj dawania zakładników jest zapewne tak stary, jak same wojny. Wspomina o 

nim, na przykład, autor Pieśni o Rolandzie. Gdy muzułmański władca Saragossy, Marsyl, 

radzi się swoich ludzi, co począć w obliczu najazdu Karola Wielkiego, rycerz Blankandryn 

proponuje: „A zechce zakładników, to poślij mu ich, dziesięciu albo dwudziestu, aby go 

natchnąć ufnością”
777

. Przy czym, nie powinni to być byle jacy zakładnicy: „Poślijmy mu 

synów naszych żon; ja poślę mego, choćby miał i zginąć”
778

. 

Zwyczaj dawania zakładników gwarantujących zawieszenie broni występuje u Galla 

kilkakrotnie. Najbardziej znanym przypadkiem jest oczywiście wydanie przez obrońców 

Głogowa zakładników cesarzowi Henrykowi V, podczas najazdu w 1109 r. Kronikarz nie 

podaje liczby zakładników, twierdzi natomiast, że był wśród nich syn kasztelana. Ich 

wydanie było warunkiem zawarcia rozejmu na pięć dni, podczas którego mieszczanie mieli 

uzyskać odpowiedź od księcia Bolesława III, czy zgadza się na zawarcie pokoju. Bez 

względu na decyzję polskiego władcy zakładnicy mieli wrócić do domu
779

. 

Podobna sytuacja wydarzyła się podczas oblegania przez wojsko Bolesława 

Krzywoustego grodu Pomorzan, Nakła. Po stosunkowo długotrwałym, bezskutecznym 

oblężeniu Bolesław zgodził się na propozycję rokowań. W ich wyniku odstąpił od oblężenia 

w zamian za zakładnika – którym był nieznany z imienia pierworodny syn władcy Nakła, 

Świętopełka – oraz wysoki okup
780

. 

Choć zwyczaj brania zakładników był rozpowszechniony, nie zawsze podczas 

zawierania zawieszenia broni w trakcie oblężenia z niego korzystano. Gall wspomina 

o przypadku zawarcia rozejmu nie w celu doprowadzenia do pokoju, lecz po to, by obrońcy 

grodu mogli poczekać na odsiecz. Działo się to również podczas jednego z oblężeń Nakła. 

Bolesław zgodził się na zawieszenie broni na określony termin (Gall nie podaje, na jak 
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długo), po którym, w przypadku nie przybycia pomocy dla oblężonych, mieli oni poddać 

miasto. Nie nastąpiło przy tym wydanie zakładników
781

. 

Ciekawy wypadek zaszedł – według Galla – podczas oblężenia Wielenia nad 

Notecią. Poddającym się obrońcom grodu Bolesław Krzywousty zagwarantował możliwość 

bezpiecznego wyjścia przekazując im w dowód rękojmi własną rękawicę. Nie ma powodu, 

by nie wierzyć Gallowi, iż takie wydarzenie rzeczywiście miało miejsce, choć zwyczaj ten 

nie jest znany
782

. 

Nie był to jedyny wypadek, kiedy książę Bolesław III udzielił obrońcom grodu 

gwarancji zachowania życia. Tak stało się w roku 1113 po zdobyciu Wyszogrodu oraz w 

tym samy roku – po zdobyciu Nakła. W obu przypadkach Gall nie mówi nic o żadnych, 

związanych z układami, zwyczajach. 

Osobno warto się zająć kwestią nierespektowania zwyczajów wojennych. Również 

tutaj najbardziej znanym przykładem, spośród wszystkich opisanych przez Galla, jest 

złamanie przez cesarza Henryka V warunków rozejmu z głogowianami, w roku 1109. 

Cesarz odmówił zwolnienia zakładników, po czym jego wojsko przystąpiło do szturmu 

wykorzystując zakładników, przywiązanych do wież oblężniczych, w charakterze żywych 

tarcz. Gall wyraźnie sugeruje, że Henryk V już w chwili zaprzysięgania rozejmu liczył się z 

możliwością złamania przysięgi. 

W pewnym sensie odwrotna sytuacja miała miejsce po wspomnianym wyżej 

oblężeniu Nakła przez Bolesława Krzywoustego, kiedy to wziął on jako zakładnika syna 

Świętopełka. Tym razem to strona, która wydała zakładnika, a więc Świętopełk, 

sprzeniewierzył się układom nie przybywając na umówiony zjazd z Bolesławem III, 

w dodatku – co Gall z naciskiem podkreśla – bez usprawiedliwienia. Takie postępowanie 

Krzywousty uznał za złamanie pokoju i najechał Pomorze. 

Ale i Polacy nie bywali bez winy. Choć Gall jest dość oględny, można się domyślać, 

że i nasi przodkowie traktowali układy instrumentalnie. Tak było podczas wspomnianego 

oblężenia Nakła, kiedy to zawarto rozejm, aby obrońcy mogli przekonać się, czy nadejdzie 

odsiecz. Jak pisze Gall, Polacy zgodzili się na zawieszenie broni, ale: „bynajmniej nie 

odłożono przygotowań oblężniczych”
783

. Nie słychać przygany w relacji kronikarza, co 

świadczyłoby o tym, że albo było to postępowanie powszechne i oczywiste, albo Gall 

przykładał inną miarę do czynów Bolesława III – co w końcu byłoby zrozumiałe, skoro 

kronika miała służyć rozsławieniu dokonań tego właśnie księcia – a inną do czynów jego 

przeciwników. 

Drastycznym przejawem złamania przez Polaków danego słowa było wymordowanie 

obrońców Wielenia i to po zagwarantowaniu im przez Bolesława Krzywoustego 

bezpieczeństwa. Wojsko polskie, rozsierdzone długotrwałym oporem, zignorowało wolę 

księcia
784

. Gall pisze o tym z pewnym zażenowaniem, lecz zaraz dodaje, że Pomorzanie, 

jako przeniewiercy, zasługują na wytępienie. Kadłubek prześlizguje się nad tym 

niewygodnym dla wizerunku Krzywoustego faktem, pouczając, że z im większą ktoś: 

„zaciętością stawia opór, tym sroższe i okrutniejsze siły przeciw sobie wywołuje […]”
785

. 

Nie mniej wiarołomni bywali Rurykowicze. Oto, jak podaje Powieść minionych lat, 

w roku 1095 dwaj władcy połowieccy, Itlar i Kitan, przybyli do Perejasławia, by zawrzeć 

układ z Włodzimierzem. Kitan pozostał na zewnątrz grodu, między wałami, zaś Itlan z 

niewielką, lecz doborową drużyną wszedł do środka. Czuł się bezpiecznie, ponieważ 

Włodzimierz dał Kitanowi swojego syna jako zakładnika. Kniaź Włodzimierz jednak, za 
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poduszczeniem swoich wojów i przybyłego z Kijowa dostojnika księcia Światopełka, 

zdecydował się złamać słowo. Nocą pozabijano Kitana i jego ludzi, uwolniwszy najpierw 

syna Włodzimierza, po czym rozprawiono się z Itlarem i jego drużyną
786

. 

Wypada jednak dodać, że łamanie zwyczajów i danego słowa nie było w ówczesnej 

Europie niczym niezwykłym. Oto co pisze Helmold o bitwie nad Unstrutą, w roku 1075, 

między Sasami a wojskiem cesarza Henryka IV: „Gdy już moment bitwy się zbliżał, za 

zgodą obu stron postanowiono zawrzeć dwudniowy rozejm w nadziei, że pokój złagodzi 

wojnę. Przeto Sasi uradowani pokojem natychmiast zdjęli z siebie zbroje, rozeszli się po 

całym polu i rozbili obóz oddając się zaspokajaniu potrzeb osobistych. Około godziny 

dziewiątej wywiadowcy królewscy, widząc, że Sasi są rozbrojeni i rozproszeni po polu oraz 

że nie podejrzewają nic złego, donieśli spiesznie królowi, że Sasi przygotowują się do walki. 

Wiadomość ta pobudziła do działania wojsko królewskie; przeszło ono rzekę w bród, 

wpadło na spokojnych i bezbronnych Sasów i tego dnia położyło trupem wiele tysięcy”
787

. 

Na ogół jednak, zdaniem historyków, zwyczajowe prawo wojenne – tak w Polsce, 

jak i w innych krajach – było respektowane. Szanowano nietykalność parlamentarzystów, 

dotrzymywano warunków rozejmu i kapitulacji, troszczono się o rannych i poległych. 

Można zatem, jak uważa Andrzej Nadolski: „w całym szeregu epizodów dopatrywać się 

prób złagodzenia surowego oblicza wojny”
 788

. 

Ciekawym zwyczajem, choć trudno powiedzieć, czy prawdziwym, jest przekaz o 

uderzeniu przez Bolesława Chrobrego mieczem w Złotą Bramę Kijowa, po zajęciu 

miasta
789

. Problem w tym, że Złotą Bramę wzniesiono już po śmierci Chrobrego. Co więcej, 

Gall sam pisze, że otoczenie Chrobrego zdziwiło się, kiedy to uczynił. Mógł to być zatem 

oryginalny pomysł samego Bolesława. W identyczny sposób miał postąpić później również 

Bolesław Szczodry
790

; niewykluczone, że wzorując się na swym imienniku. 

Pewną analogię do postępku obydwu Bolesławów znajdziemy w Powieści minionych 

lat. Oto w roku 907 Oleg, przybywszy pod Konstantynopol, zmusił cesarza do zawarcia 

pokoju i zapłacenia okupu, po czym: „zawiesił tarczę swoją w bramie na znak zwycięstwa, i 

odszedł z Carogrodu”
791

. W jednym i drugim przypadku chodzi o jakiś rytuał związany z 

symbolicznym znaczeniem bramy grodu, zaś różnica może wynikać z faktu, że polscy 

władcy wkroczyli do Kijowa, podczas gdy Oleg nie wszedł do Konstantynopola. 

Do prastarych, zwyczajowych zachowań wojennych – choć nie „skodyfikowanych” 

– należał niewątpliwie rytuał wymiany obelg i złośliwości przed bitwą. Najciekawszy 

przykład w dziele Galla dotyczy incydentu na tyle kuriozalnego, że jego rdzeń może być 

prawdziwy. Otóż, podczas spotkania wojska Bolesława Chrobrego (idącego na Kijów, w 

roku 1018) z wojskiem ruskim Jarosława Mądrego, nad Bugiem (obie armie obozowały na 

przeciwnych brzegach rzeki), czeladź ruska zaczęła obrzucać wyzwiskami polskich 

pachołków i kucharzy płuczących w wodzie mięso na posiłek. Polacy – według Galla – nie 

rewanżowali się obelgami, lecz ciskali w kierunku Rusinów mięsne odpadki. Kiedy Rusini 

wzięli się do łuków, polska czeladź rzuciła się ku nim wpław i rozgorzała regularna walka. 
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Niespodziewany zgiełk sprowadził nad brzeg odpoczywających wojów Chrobrego, którzy 

włączyli się do bitwy i odnieśli zwycięstwo nad Rusinami
792

. 

Zdarzenie to zanotował także Nestor, lecz zupełnie inaczej. Nie wspomina on 

o rzucaniu odpadkami i bójce czeladzi, ale za to przytacza obelgi, jakimi ruski wojewoda, 

Budy, raczył Bolesława: „Oto ci przebodziem oszczepem brzuch twój tłusty”
793

. 

Sprowokowany tym Bolesław wjechał konno do rzeki porywając za sobą wojsko i pokonał 

zaskoczonego takim obrotem sprawy Jarosława. 

O bitwie tej wspomina także Thietmar. W jego relacji nie ma ani słowa o obelgach, 

lecz jest mowa o przeprawie Bolesława i zachęcie, jaką stanowiło to dla jego armii. Przy 

czym Thietmar zdaje się sugerować, że to Polacy: „wyzywając nieprzyjaciela, skłonili go do 

walki”
794

. 

Inny przykład obrzucania się inwektywami przed walką przytacza Powieść 

minionych lat w odniesieniu do wydarzeń wcześniejszych o dwa lata. Wówczas to 

Światopełk przegrał bitwę z Jarosławem Mądrym, po której uciekł do Chrobrego. Na dzień 

przed bitwą wojewoda Światopełka lżył Nowogrodzian, wyśmiewając się z nich, że przyszli 

„z tym kulawym”, kpiąc z kalectwa Jarosława. Wzburzeni tym Nowogrodzianie o świcie 

uderzyli na wojsko Światopełka, zepchnęli je na lód, który zaczął pękać, i odnieśli 

zwycięstwo
795

. 

O tym, że Słowianie nie byli jakoś szczególnie predysponowani do obrzucania się 

wyzwiskami przed i w trakcie bitwy może zaświadczyć Pieśń o Rolandzie, gdzie wymiana 

inwektyw zdarza się niemal tak często, jak wymiana ciosów
796

. 

Za rodzaj zwyczaju wojennego można uznać próbę rozstrzygnięcia konfliktu za 

pomocą pojedynku między wodzami dwóch armii. Praktyka ta, wywodząca się zapewne z 

czasów plemiennych, nie była zbyt rozpowszechniona we wczesnym średniowieczu, 

niemniej w źródłach można znaleźć jej przykłady. 

Powieść minionych lat kilkakrotnie opowiada o takich pojedynkach, co ciekawe – 

bezkrwawych, bo zapaśniczych. 

Według kroniki, w roku 1022 miał miejsce pojedynek dwóch książąt: Mścisława, 

panującego w Tmutorakaniu, z Rededią, kniaziem Kasogów. Propozycja wyszła od Rededii, 

który nie chciał dopuścić do bitwy. Zwycięzca pojedynku miał „wziąć wszystko” – mienie 

pokonanego, jego żonę, jego ziemię. Rededia też zaproponował, by walka miała charakter 

zapaśniczy, co nie dziwi, bowiem, jak pisze Nestor, był potężnej postury i wielkiej siły. 

Mścisław szybko znalazł się w opałach, jednak udało mu się powalić przeciwnika, po czym 

wszakże postąpił niehonorowo i zabił Rededię nożem
797

. 

Czasem książęta nie stawali do walki osobiście, lecz za pośrednictwem zastępców. 

Taką formę pojedynku zaproponował w roku 992 władca Pieczyngów Włodzimierzowi 

Wielkiemu, gdy oba wojska stanęły nad rzeką Trubeż. Reguły zasugerował kniaź 

Pieczyngów w rozmowie z Włodzimierzem: „A jeśli twój mąż zwali mojego, nie będziemy 

walczyć przez trzy lata; jeśli zaś nasz mąż zwali, będziemy walczyć przez trzy lata”
798

. 

Rusini nie znaleźli jednak pośród siebie chętnego do walki z potężnym Pieczyngiem. 

Dopiero jeden ze starszych wojów zaproponował swojego najmłodszego syna, który nie brał 
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 Anonim tzw. Gall, dz. cyt., ks. I, rozdz. 10. O obelgach, jakimi obrzucali się pachołkowie, 

wspomina też Kadłubek, idąc za relacją Galla; por. Mistrz Wincenty Kadłubek, dz. cyt., ks. II, rozdz. 12. 
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 Powieść minionych lat, opow. 54, s. 112. 
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 Kronika Thietmara, ks. VIII, rozdz. 31. 
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 Powieść minionych lat, opow. 53, s. 111. 
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 Pieśń o Rolandzie, rozdz. XCIII i nast. 
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 Powieść minionych lat, opow. 56, s. 115. Wspomina o tym również, choć bez szczegółów, Słowo o 

pułki Igora; por. tamże, ks. I, s. 9. Oczywiście, jeśli poemat jest falsyfikatem, jak przyjmuje wielu autorów, to 
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udziału w wyprawie, miał być jednak niezwykle silny. Kiedy go sprowadzono, 

zademonstrował swoją siłę Włodzimierzowi chwytając rozsierdzonego byka. Pieczyng 

początkowo śmiał się z mizernej postury Rusina, jednak ten zadusił go gołymi rękoma, co 

widząc Pieczyngowie rzucili się do ucieczki. Włodzimierz w miejscu tym założył gród, 

który nazwał Perejasławiem, dla upamiętnienia sławy, jaką okrył się młody Rusin. 

Opowieść ta zawiera zbyt wiele elementów fantastycznych, by uznać ją za 

prawdziwą. A Perejasław istniał na długo przedtem, nim rzekomo odbyła się opisana walka. 

Za przejaw zwyczaju formalnego wypowiadania wojny należy uznać postępowanie 

Światosława Igorowicza, który: „posyłał po krajach, mówiąc: ‘chcę na was iść’”
799

. Jego 

syn, Włodzimierz Wielki, przejął po nim ten obyczaj. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
799

 Tamże, opow. 24, s. 52. 
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Armia wczesnośredniowieczna składała się zasadniczo z piechoty i jazdy. Wzajemne 

proporcje obu tych formacji są trudne do ustalenia i zapewne bywały zmienne w zależności 

od konkretnych działań wojennych. 

Tradycyjną formacją wojska słowiańskiego była piechota, choć nie należy odrzucać 

tych przekazów źródłowych – nielicznych zresztą – które wskazują na występowanie 

jezdnych słowiańskich. Były to jednak przypadki sporadyczne. 

Ta tradycja, a także wolniejszy niż na Zachodzie rozwój stosunków feudalnych 

sprawiły, że w Polsce i na Rusi piechota utrzymała swoje znaczenie dłużej niż w pozostałej 

części Europy, gdzie ukształtowała się jazda rycerska jako podstawowa siła na polu bitwy. 

Znacząca rola piechoty na Rusi miała też swoje źródło w charakterze działań 

bojowych prowadzonych przez tamtejszych książąt. W walce z koczownikami duże 

znaczenie miało utrzymanie zwartego szyku, groźnego przez swoją spoistość. Dlatego też w 

wielu bitwach opisanych w źródłach spotykamy się z niestosowaną raczej na Zachodzie 

praktyką, że dowodzący wojskiem ruskim kniaziowie zsiadali przed bitwą z koni i walczyli 

jako piechurzy. 

Pomimo istniejących wciąż kontrowersji należy uznać, że w wojsku 

wczesnopiastowskim występowały oddziały jazdy. Trudno przypuścić, by polscy władcy nie 

dostrzegli zalet tych formacji, skoro istniały one w państwach ościennych. Tym bardziej, że 

już Mieszko I korzystał ze wsparcia konnicy czeskiej. Przemawiają za tym także znaleziska 

archeologiczne oporządzenia jeździeckiego, choć nie stanowią dowodu jednoznacznego na 

istnienie odrębnych formacji jazdy. Ponadto, nazwy niemal połowy znanych osad 

służebnych z wieków X–XII były związane z końmi, co świadczy o znaczeniu hodowli koni 

w ówczesnej Polsce. 

Zarówno polscy, jak i ruscy książęta opierali swoją potęgę głównie na drużynie. 

Niezależnie od rozbieżności, jakie w tej kwestii istnieją wśród historyków, można uznać 

drużynę za rodzaj wojska stałego pozostającego do dyspozycji księcia i zdolnego do 

działania niemal natychmiast, z tym zastrzeżeniem, że część wojowników pełniła służbę w 

grodach, w związku z czym do akcji mogli szybko wkroczyć tylko drużynnicy skupieni przy 

księciu. 

Początki drużyny sięgają czasów plemiennych. W miarę rozwoju władztwa Piastów i 

Rurykowiczów jej struktura ulegała komplikacji. Spośród drużyny „starszej” rekrutowali się 

książęcy doradcy i urzędnicy; drużyna „młodsza” stanowiła główną siłę zbrojną. Na Rusi 

podział drużyny poszedł dalej niż w Polsce (w obrębie drużyny „młodszej” wyróżniono 

rozmaite „podgrupy”, np. drużynę małą), ponadto słowo to miało szersze znaczenie – mogło 

dotyczyć grup plemiennych, wspólnot czy organizacji kupieckich. 

Istnienie w Polsce i na Rusi drużyn książęcych stanowi cechę charakterystyczną ich 

wojskowości, odróżniając je od wojskowości zachodnioeuropejskiej, gdzie w tym kształcie 

formacja ta już zanikła na rzecz rycerstwa mobilizowanego na zasadach ius militare. 

Upadek znaczenia drużyny i jej rozkład nastąpiły w Polsce najprawdopodobniej po 

wydarzeniach lat 30. XI w. i były związane z osłabieniem władzy centralnej oraz rozwojem 

stosunków feudalnych. Na Rusi już w X w. kształtowały się drużyny możnowładcze. 
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Pospolite ruszenie również wywodziło się z okresu przedpaństwowego. W okresie 

wczesnofeudalnym uczestniczyła w nim przede wszystkim ludność wsi; w znacznie 

mniejszym stopniu ludność podgrodzi. Wobec ograniczeń logistycznych wczesnego 

średniowiecza pospolite ruszenie zbierało się w zasadzie tylko z obszaru zagrożonego 

działaniami wojennymi i było wykorzystywane głównie do działań o charakterze obronnym, 

opóźniającym marsz armii nieprzyjacielskiej, oraz w wojnie podjazdowej, mającej na celu 

uniemożliwienie aprowizacji wrogich wojsk. 

Rola pospolitego ruszenia malała wraz z rozwojem stosunków feudalnych 

i kształtowaniem się armii rycerskiej. Wówczas jednak pojawił się nowy element 

obronności kraju, a mianowicie obowiązki wojskowe mieszczan, a także służba rycerska 

wójtów i sołtysów. Istnieją domniemania, iż na Rusi już w X i XI w. mieszczanie 

uczestniczyli w wyprawach wojennych, jednak pogląd ten bywa kwestionowany. 

Pospolite ruszenie na Rusi było zwoływane wyjątkowo. Częściej dopiero w wieku 

XIII, kiedy pojawiło się niebezpieczeństwo mongolskie. 

Oprócz służby osobistej ludność kraju była zobowiązana do świadczenia szeregu 

posług na rzecz sił zbrojnych i obronności. Niektóre z tych świadczeń (np. stróża) 

przekształciły się w daniny pieniężne. 

Władcy piastowscy chętnie korzystali z obcej pomocy w prowadzonych przez siebie 

wojnach. Czeski oddział posiłkowy wspierał Mieszka I już w pierwszej jego bitwie 

wspomnianej w źródłach. Chwilowi sojusznicy często zamieniali się we wrogów i 

odwrotnie, co było zjawiskiem powszechnym w średniowieczu. Po stronie polskiej, 

w różnych okresach, walczyli Czesi, Niemcy, Węgrzy i Rusini, a nawet koczownicy – 

Pieczyngowie i Połowcy. Nie da się natomiast nic pewnego powiedzieć o wykorzystywaniu 

przez Piastów oddziałów najemnych, choć istnieją poszlaki źródłowe, które mogłyby na to 

wskazywać. 

Najemnicy, zwłaszcza Waregowie, stanowili istotny element sił zbrojnych książąt 

ruskich. Wydaje się to naturalne, jeśli przyjąć, iż ich obecność na Rusi datuje się co 

najmniej od chwili powstania księstwa kijowskiego. Szczególnie często zaciągał Waregów 

na służbę Jarosław Mądry, zarówno na potrzeby walk wewnętrznych, w łonie 

Rurykowiczów, jak i przeciwko wrogom zewnętrznym, w tym także Polakom. 

Nie ulega wątpliwości, że Normanowie znajdowali się wśród drużynników 

pierwszych Piastów. Świadczą o tym znaleziska archeologiczne. Jednak brak wzmianek o 

nich w źródłach pisanych wskazuje na ich marginalne znaczenie. Z pewnością nie tworzyli 

odrębnych, silnych oddziałów wojskowych, analogicznych do tych, jakie występowały na 

Rusi. 

Za zasadniczy można uznać podział wczesnośredniowiecznego wojska według 

systemu dziesiętnego. Na Rusi wiązał się z tym również podział na jednostki terytorialne o 

znaczeniu militarnym – setki ziemskie. W źródłach występują też liczby stanowiące 

krotności cyfry 3, co mogłoby wskazywać na istnienie także podziału trójkowego. Oba 

systemy mogły też się uzupełniać. 

Legiony (legio) – formacje nawiązujące nazwą do starożytnych legionów rzymskich 

– liczyły zapewne „nominalnie” około 1000 ludzi, jednak w praktyce było ich najczęściej od 

500 do 600. Dzieliły się one na szyki (acies), których liczebność jest niemożliwa do 

ustalenia i najprawdopodobniej w ogóle nie była określona. Wodzowie dzielili swoją armię 

na tyle szyków, ile potrzebowali dla zrealizowania swojego zamysłu taktycznego. Na 

podstawie źródeł można wnioskować, iż w jednym acies było od 50 do ponad 100 ludzi. 

W związku z rozwojem armii rycerskiej rolę najmniejszej jednostki bojowej zaczął 

pełnić poczet (zwany inaczej kopią) – składający się z rycerza oraz towarzyszącej mu 

służby. Poczty rycerskie tworzyły chorągwie formowane przede wszystkim na zasadzie 
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terytorialnej. Ich liczebność nie była określona i zależała od potencjału danej ziemi bądź – w 

przypadku chorągwi najemnych – od zasobności skarbca książęcego. 

Armię przed bitwą dzielono na hufce, których liczba i wielkość zależały od przyjętej 

taktyki i składu wojska. W niektórych przypadkach hufce składały się z 15 rycerzy, w 

innych – z ponad 200. 

Źródła dotyczące Rusi operują nazwą „pułki” zamiast „hufce”. Również i one były 

jednostkami na ogół niewielkimi. Prawdopodobnie występowały tam także mniejsze 

formacje – być może poczty uchwytne w źródłach jako kopie – jednak pewną trudność 

sprawia ich szacowana liczebność. Wydaje się, że ruska kopia w sile 17 ludzi nie może być 

tym samym, co kilkuosobowy na ogół zachodnioeuropejski poczet. 

W najwcześniejszym okresie Słowianie walczyli pieszo, idąc ławą na przeciwnika. 

Upodobanie do zwartego, spoistego szyku ukształtowało także wczesnośredniowieczną 

sztukę wojenną Polaków, a jeszcze bardziej Rusinów. Wiele utrwalonych źródłowo bitew na 

Rusi przebiegało według podobnego schematu – wojsko ruskie maszerowało w zwartym, 

głębokim szyku na nieprzyjaciela, starając się utrzymać ciągłość linii bojowej. Taktyka ta 

okazywała się często skuteczna, szczególnie w starciu z walczącymi w szyku rozproszonym 

koczownikami. Utrzymanie zwartego szyku piechoty było zgodne z zaleceniami strategów 

bizantyjskich, co mogło mieć wpływ na taktykę Rusinów. 

Dla bitew z udziałem Polaków brak równie jednoznacznych świadectw źródłowych 

dowodzących stosowania szyku zwartego piechoty, tzw. ściany. Już przebieg bitwy Mieszka 

I z Wichmanem (zastosowanie manewru pozorowanej ucieczki, uderzenie jazdą na 

flankach) zdaje się wskazywać na większą elastyczność polskich wodzów. Tym niemniej, w 

sztuce wojennej obu krajów piechota utrzymała swoje znaczenie znacznie dłużej niż na 

zachodzie Europy. Choć za przesadne należy uznać twierdzenie o skostnieniu 

zachodnioeuropejskiej sztuki wojennej w okresie rozwoju armii rycerskich, nie ulega 

wątpliwości fakt okresowego upadku roli piechoty; trend ten uległ odwróceniu dopiero od 

schyłku XIII w., wraz z pojawieniem się najemnej piechoty włoskiej, a później – 

szwajcarskiej. 

Ani źródła polskie, ani ruskie nie opisują przykładów stosowania przez rodzime 

wojsko popularnych szyków rycerskich: „w płot” i klina. W odniesieniu do niektórych bitew 

(np. bitwy nad Mozgawą) wysuwane są takie przypuszczenia, jednak nie są one poparte 

dowodami. Przypadki takie, jeśli nawet występowały przed połową XIII w., to z pewnością 

sporadycznie. 

Stałym elementem sztuki wojennej Rusinów było tworzenie formacji łuczniczych. 

Nawet w przypadkach, kiedy armia składała się z niezależnych kontyngentów kilku książąt, 

wyodrębniano z nich łuczników i łączono w jeden oddział. Rozpoczynał on walkę 

ostrzeliwując nieprzyjaciela. 

Ustalenie liczebności wojsk to jeden z najtrudniejszych problemów w badaniach 

dotyczących wczesnośredniowiecznej wojskowości polskiej i ruskiej. Z jednej strony, 

struktura ówczesnych państw sprawiała, iż obowiązki wojskowe dotyczyły praktycznie 

wszystkich dorosłych mężczyzn, a pośrednio także ich rodzin; z drugiej jednakże – oddziały 

uczestniczące w wyprawach wojennych i bitwach nie mogły być zbyt liczne z dwóch 

głównych przyczyn: niewielkich możliwości mobilizacyjnych oraz problemów z 

zaopatrzeniem wojska. Wbrew wcześniejszej historiografii, która często bezkrytycznie 

przyjmowała liczby przytaczane przez kronikarzy, a sięgające dziesiątek tysięcy ludzi, 

obecne szacunki są znacznie ostrożniejsze. 

Biorąc pod uwagę tylko potencjał ludnościowy Polski w granicach z XI w., można 

oszacować liczbę zdolnych do walki mężczyzn na minimum 18 000 (jeśli na wezwanie 

stawiał się co dziesiąty ojciec rodziny), a maksimum 37 000 (co piąty ojciec rodziny). 

Pierwsza z tych liczb zgadza się dość dobrze z danymi przekazanymi przez Galla dla 
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czasów Chrobrego (łącznie niemal 17 000 tarczowników i pancernych). Wydaje się, że ona 

też jest najbliższa prawdy. Należy jednak mieć na uwadze, że zdecydowaną większość 

działań wojennych prowadzono znacznie szczuplejszymi siłami. Mieszko I w bitwie z 

Wichmanem dysponował, być może, jedynie około 500 ludźmi. Bolesław Chrobry 

prowadził na Kijów zapewne niewiele ponad 3000 wojowników, a w innych jego 

przedsięwzięciach uczestniczyło do 5000 ludzi. 

Ogólnie biorąc, liczebność samej drużyny – trzonu sił zbrojnych – w państwie 

pierwszych Piastów wynosiła 3000–4000 wojów. Należy to uznać za siłę w ówczesnych 

realiach znaczną. 

Po przejściowym spadku liczebności wojska wskutek kryzysu lat 30. XI w., 

w czasach Krzywoustego następuje jego odbudowa; książę dysponował zapewne około 

4000 ludzi, dla których wojowanie stanowiło profesję. Mógł ponadto zmobilizować 

pospolite ruszenie. 

W okresie rozbicia dzielnicowego, mimo wzrostu liczby ludności Polski, 

poszczególne księstwa nie dysponowały już takimi możliwościami militarnymi, jak 

scentralizowana monarchia wczesnopiastowska. W roku 1241, w bitwie pod Legnicą 

uczestniczyło, według najnowszych szacunków, 3800–4300 żołnierzy księcia Henryka 

Pobożnego. 

Ponieważ zaludnienie Rusi Kijowskiej było ponad trzykrotnie wyższe od zaludnienia 

Polski (około 4,5 mln ludności), dysponowała ona, jako całość, znacznie większym 

potencjałem militarnym. Przy założeniu (dotyczy ono XV w.), że jeden konny wystawiany 

był przez 30 rodzin, a w wyjątkowych wypadkach przez 12, cała Ruś mogłaby 

zmobilizować od 25 000 do 75 000 konnych wojowników. W okresie wcześniejszym 

zapewne mniej, ale i tak liczby te nigdy nie były osiągane. 

W ruskich wyprawach na Bizancjum uczestniczyło od kilku do kilkunastu tysięcy 

ludzi; średnio zapewne około 10 000. Jednak na co dzień wojowały znacznie mniej liczne 

wojska; tym bardziej że, jak wspomniano, niemal nie korzystano z pospolitego ruszenia. 

Dlatego można przyjąć, że ruscy książęta prowadzili wojny przy użyciu drużyny i większość 

szacunków odnosi się do tej formacji. W czasie pokoju nie była ona zapewne zbyt liczna; 

rzadko przekraczała tysiąc osób. Za minimalną można uznać liczbę 400 drużynników, 

podaną przez arabskiego kronikarza Ibn Fadlana; przy czym w tym przypadku chodzi tylko 

o ludzi znajdujących się bezpośrednio przy księciu. Inni wojownicy – zapewne w znacznie 

większej liczbie – musieli stacjonować w grodach. 

Po osłabieniu zwierzchniej władzy Kijowa poszczególne księstwa dysponowały 

różnym potencjałem militarnym – mogły wystawić od 500 do 3000 wojowników. Większe 

siły wyruszały w pole tylko wówczas, kiedy zawiązywała się koalicja książąt skierowana 

przeciwko jednemu z nich bądź przeciw wrogom zewnętrznym. Jednak i one nie 

przekraczały kilku tysięcy ludzi (w wyjątkowo licznej wyprawie Andrzeja Bogolubskiego 

na Kijów w 1173 r., w której uczestniczyło dwudziestu książąt, mogło wziąć udział 

kilkanaście tysięcy wojowników). 

Dowodzenie wojskiem było przywilejem i obowiązkiem księcia, co miało swój 

rodowód w czasach plemiennych, kiedy naczelnika (knezia, knędza) wybierano na czas 

wojny spośród mężczyzn zgromadzonych na wiecu. 

Książę musiał liczyć się ze zdaniem swoich najbliższych doradców (członków 

drużyny „starszej”). Niekiedy ulegał im wbrew własnej opinii. Jednakże można bronić tezy, 

iż władza pierwszych Piastów była silniejsza od tej, jaką dysponowali cesarze niemieccy 

wobec wielkich feudałów czy książęta kijowscy wobec drużyny. 

W dowodzeniu wojskiem księcia mógł zastępować wojewoda (palatyn). Jednak na 

Rusi była to praktyka nieczęsta i niezbyt dobrze widziana – kroniki w niekorzystnym świetle 

przedstawiają książąt wyręczających się w tej kwestii wojewodami. 
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Na czele wydzielonych korpusów, prowadzących działania samodzielne, mógł stać 

następca tronu, jeśli był w odpowiednim wieku. 

Wobec nierzadkich na Rusi przypadków tworzenia koalicji przez książąt kwestia 

dowodzenia była bardziej skomplikowana. Zasadniczo przeważało zdanie księcia 

zwierzchniego bądź tego, który zwołał wyprawę. Jeśli jednak autorytet i potencjał 

koalicjantów był podobny, mogło dochodzić do konfliktów na tle rozbieżności stanowisk. W 

XII w. można się też spotkać z opinią, że księciu kijowskiemu „nie wypada” uczestniczyć 

osobiście w niewielkich wyprawach, a jedynie w koalicyjnych, aby przewodzić braciom. 

Osobisty udział księcia w boju był we wczesnym średniowieczu praktyką 

powszechną. Tak na Rusi, jak i w Polsce można przytoczyć na to szereg przykładów. 

Niekiedy pociągało to za sobą śmierć księcia na polu bitwy. 

Przy ocenie kwalifikacji wodzowskich książąt polskich najwyższą ocenę należy 

postawić Bolesławowi Chrobremu i Bolesławowi Krzywoustemu. Mieszko I także okazał 

się wodzem w ostatecznym rozrachunku skutecznym. 

Spośród książąt ruskich szczególnie chętnie rzemiosłem wojennym parał się 

Światosław Igorowicz, jednak jego postać została wyidealizowana przez latopisy. 

Włodzimierz Wielki podczas swego panowania zdołał utrzymać zwierzchnią władzę Kijowa 

nad innymi księstwami, niewiele wszakże wiadomo o jego umiejętnościach wodzowskich. 

Następcy Włodzimierza dzielili sukcesy z porażkami, choć w jednej z bitew Jarosława 

Mądrego można dostrzec ciekawy zamysł taktyczny. 

Jeśli uznać umiejętność dokonania manewru pozorowanej ucieczki za sprawdzian 

zdyscyplinowania wojska, to należy przyjąć wysoki poziom dyscypliny polskich wojów za 

Mieszka I. Posłuszeństwem wobec księcia wykazali się też obrońcy grodów w czasach 

Chrobrego i Krzywoustego. Ten ostatni miał już jednak do czynienia z innym wojskiem, 

toteż nie brakuje przykładów jego niesubordynacji. Dowodzi to ewolucji sił zbrojnych i 

władzy książęcej między X a XII w. Zjawisko to miało zresztą szerszy zasięg i wiązało się z 

rozkładem patrymonialnego modelu państwa. 

W zakresie uzbrojenia polskiego i ruskiego tradycje słowiańskie splatały się we 

wczesnym średniowieczu z wpływami obcymi. W Polsce przyjmowały się – aczkolwiek z 

pewnym opóźnieniem – wzory zachodnie; w mniejszym stopniu wschodnie. Na Ruś 

oddziaływały trzy silne czynniki: Bizancjum, Normanowie i ludy koczownicze. 

Najbardziej rozpowszechnionym uzbrojeniem zaczepnym była włócznia, a także 

topór – broń tania i skuteczna. Topory, szczególnie na Rusi, były – pod wpływem 

normańskim – stosunkowo lekkie i służyły raczej do cięcia niż rąbania. Obok włóczni na 

Rusi używano także innych rodzajów broni drzewcowej: dzirytów i spis. Tam też 

rozpowszechniły się kiścień oraz buława; w Polsce niemal nie spotykane. 

Zarówno w Polsce, jak i na Rusi używano mieczy. Większość głowni importowano z 

zachodniej Europy, głównie z Nadrenii, choć oprawiano je zapewne na miejscu. Na Rusi 

dość wcześnie odkryto zalety szabli – broni koczowników. W rezultacie, już w drugiej 

połowie XII w. szabla stała się na Rusi popularniejsza od miecza. 

W czasach Mieszka I i Bolesława Chrobrego jedną z podstawowych broni Polaków 

był łuk. Sugeruje to wyraźnie stwierdzenie Thietmara o strzałach, które stanowią główny 

środek obronny polskich wojsk. Z całą pewnością wyposażenie ówczesnego wojska 

piastowskiego nie dorównywało temu, jakim dysponowali żołnierze cesarscy. Dlatego też 

łuk – broń tania i groźna – znajdował zastosowanie tak szerokie, że zwróciło to uwagę 

niemieckiego kronikarza. Łuków używało przede wszystkim pospolite ruszenie powołane 

do walki podjazdowej, obrony brodów, zasieków i grodów. Brak, jak dotychczas, dowodów 

na używanie przez Polaków zatrutych strzał, na co mogłyby wskazywać pewne poszlaki. 

Na Rusi znano i używano przejętych ze Wschodu łuków refleksyjnych. 
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Kusza pojawiła się w Polsce już przed XII w., ale dopiero wówczas zaczęła się 

rozpowszechniać. Pierwszeństwo w tym względzie należy przyznać Rusi; niektóre 

wzmianki w latopisach można interpretować jako przykłady użycia kuszy już u schyłku X 

w. 

W wieku XIII zachodzą zmiany w uzbrojeniu, jednak arsenał powiększa się 

nieznacznie – do użytku wchodzi kopia, puginał oraz topory na długim stylisku: berdysze. 

Ochronę ciała wojownika zapewniała przede wszystkim kolczuga. Liczba znalezisk 

kolczug na Rusi świadczy o jej szczególnej popularności, a wiek znalezisk – o stosowaniu 

jej już w VIII w. Z czasem kolczuga stała się dłuższa, uzyskała nogawice i kaptur, jednak jej 

konstrukcja nie uległa zmianie. 

Innym rodzajem pancerza był pancerz zbrojnikowany. Znacznie rzadziej używano 

pancerza płytkowego (lamelkowego), z tym że w XIII w. stał się on popularny na 

Mazowszu, zapewne pod wpływem ruskim bądź bałtyjskim. 

Zarówno w Polsce, jak i na Rusi głowę chroniono najczęściej hełmem stożkowym. 

Dwie zasadnicze jego odmiany to hełm typu normańskiego oraz szyszak kulisto-stożkowy 

(szyszak wczesnośredniowieczny, wielkopolski). Ten drugi z całą pewnością wykształcił się 

na Rusi, skąd trafił do Polski; być może wytwarzali go ruscy rzemieślnicy sprowadzeni 

specjalnie w tym celu, dobrowolnie bądź jako jeńcy. 

W wieku XIII upowszechnił się w Polsce hełm garnczkowy; starsze wzory hełmów 

zanikały jednak bardzo powoli. 

Osłonę ciała zapewniała tarcza, okrągła lub o kształcie migdałowatym, wykonana z 

drewna obciągniętego skórą. Z faktu, że termin „tarczownicy” stał się w źródłach niemal 

synonimem wojownika pieszego, można wysnuć przypuszczenie, iż większość polskich 

wojów z pospolitego ruszenia dysponowała jedynie takim uzbrojeniem ochronnym. 

Na Rusi w powszechnym użyciu była tarcza okrągła; migdałowata zaś pojawiła się w 

XI w. pod wpływem Zachodu. 

Wraz z rozwojem jazdy rycerskiej tarcza przybrała formę trójkąta zdobionego 

herbem właściciela. 

Zbroje osłaniające konia musiały być znane w Polsce, bowiem na zachodzie Europy 

zaczęto ich używać już w XII w., brak jednak dowodów ich stosowania. Okrywano konia 

płóciennym lub skórzanym kropierzem, wzmocnionym niekiedy plecionką kolczą. 

Nie ulega wątpliwości, że na pełne uzbrojenie mogli sobie pozwolić tylko nieliczni 

wojowie, ewentualnie drużynnicy wyposażani bądź wynagradzani łupami przez władcę. 

Z machinami wojennymi Słowianie zetknęli się już w czasie awarsko-słowiańskich 

najazdów na Bizancjum. Wiele machin używanych we wczesnym średniowieczu wywodziło 

się ze starożytności, choć ich konstrukcja uległa pewnemu uproszczeniu i technicznej 

prymitywizacji. Niewiele da się jednak o niej powiedzieć, bowiem wzmianki źródłowe, 

choć liczne, nie dostarczają konkretnych opisów. 

Starożytną proweniencję miały machiny neurobalistyczne, takie jak: balisty, kusze 

wałowe i onagery (których użycie na ziemiach polskich jest prawdopodobne, jednak nie 

poparte dowodami). Druga kategoria machin – machiny barobalistyczne – wykształciła się 

zapewne we wczesnym średniowieczu. Nie ulega wątpliwości używanie przez wojska 

polskie taranów i wież oblężniczych. 

Wzmianki źródłowe dowodzące wczesnego stosowania machin wojennych na Rusi 

odnoszą się już do wieku X. Wspominane w latopisach poroki były zapewne machinami 

barobalistycznymi. 

Należy zauważyć stosunkowo niewielką skuteczność wczesnośredniowiecznych 

machin wojennych. W większości przypadków nie potrafiły one zniszczyć bądź nawet 

znacząco uszkodzić obwarowań ziemno-drewnianych chroniących słowiańskie grody. 
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Z powodu złożonej konstrukcji niektórych machin oblężniczych, a także 

niemożliwości wykonania wielu części na miejscu konieczne było ich transportowanie, a 

wcześniej – wyprodukowanie w warsztatach. Montaż także wymagał pewnej wiedzy, toteż 

wydaje się, że w działaniach związanych z prowadzeniem oblężenia musieli uczestniczyć 

specjaliści. Byli oni zresztą niezbędni także do innych prac oblężniczych, takich jak 

wykonywanie podkopów czy budowa grobli. Podczas przemarszu natomiast ich zadaniem 

była budowa przepraw: mostów na rzekach bądź pomostów przez bagna. 

Choć nie można udowodnić istnienia odrębnych służb inżynieryjnych w tak 

wczesnym okresie, obecność fachowców z różnych dziedzin przy armii była niezbędna. 

Należeli do nich cieśle, kowale, być może górnicy i młynarze. W Europie zachodniej źródła 

przekazały imiona tych tzw. mistrzów machin z tego okresu. W Polsce i na Rusi pozostają 

oni anonimowi. 

Zarówno Piastowie, jak i Rurykowicze raz bywali agresorami, innym razem musieli 

się bronić. Najlepszą obronę zapewniały warunki naturalne panujące na tym obszarze 

Europy: przede wszystkim wielkie obszary lesiste, a także tereny podmokłe. Nieprzyjaciel 

mógł wykorzystać do najazdu tylko nieliczne, stosunkowo mniej zalesione i mniej 

podmokłe szlaki, tzw. bramy wiodące przez puszcze oraz brody na rzekach. 

Naturalną obronność terenu wzmacniano w sposób sztuczny. Miejsca łatwiejsze do 

przebycia tarasowano zwalonymi drzewami tworząc tzw. zasieki, zza których bronili się 

łucznicy. Niektóre odcinki granic pozostawiano celowo w stanie zalesionym (władcy 

zabraniali wycinania drzew na tym terenie), w wyniku czego powstawały tzw. przesieki – 

lasy o charakterze obronnym, w których, w razie zagrożenia, można było zwalić część 

drzew, by utrudnić nieprzyjacielowi przemarsz. 

Występując w roli agresora, z przeszkodami naturalnymi – przynajmniej 

z niektórymi – radzono sobie niekiedy przy pomocy samej natury. Krzywousty kilkakrotnie 

podejmował wyprawy na Pomorze zimą, dzięki czemu mógł stosunkowo łatwo pokonywać 

rzeki i tereny podmokłe. Zimą wojowali też niekiedy książęta ruscy. Miało to jednak swoje 

minusy. Wyprawa nie mogła trwać długo, gdyż skoro nawet latem bywały trudności z 

zaopatrzeniem, to zimą tym bardziej; w szczególności trudno było wyżywić konie. 

W punktach o znaczeniu strategicznym budowano grody obronne. Ich konstrukcja 

ziemno-drewniana – stosowana niemal wyłącznie aż po wiek XIII, kiedy pojawiają się 

pierwsze umocnienia murowane – stanowiła dziedzictwo słowiańskiego budownictwa 

obronnego. Taka technika budowy okazała się niezwykle skuteczna w warunkach 

wczesnego średniowiecza. Źródła nie przekazały ani jednej relacji o przełamaniu 

obwarowań jakiegokolwiek grodu polskiego. W większości przypadków – w odniesieniu do 

grodów w tej części Europy – upadek grodu następował wskutek nagłego napadu i 

zaskoczenia bądź w wyniku długotrwałego oblężenia i wygłodzenia obrońców. 

Na granicy wschodniej i południowo-wschodniej państwa piastowskiego nie istniała 

linia obronna w znaczeniu zwartego systemu grodów i umocnień polowych. Istnienie takich 

linii na granicy zachodniej – wobec wysokich kosztów i nieefektywności ich stałego 

utrzymywania – wydaje się wątpliwe. 

Stolica Rusi Kijowskiej, Kijów, chroniony był szeregiem grodów, tworzących kilka 

linii obronnych opierających się o najważniejsze rzeki oraz lasy. 

Specyfiką ruskiej obronności było utworzenie sieci grodów Czarnych Kłobuków 

podporządkowanych książętom kijowskim. Grody te pełniły rolę buforową, stanowiąc 

osłonę od strony stepów opanowanych przez Połowców. 

Strukturami o zagadkowym charakterze są tzw. wały wzdłużne występujące na 

obrzeżach państwa piastowskiego oraz na Rusi, na prawym brzegu Dniepru. Ich rola, 

a nawet czas powstania, nie zostały wyjaśnione. 
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Z jednym wyjątkiem (dotyczącym Rusi), brak w źródłach wzmianek 

o fortyfikowaniu obozu podczas postoju wojska w polu. W okolicy Krosna nad Odrą mógł 

jednak istnieć umocniony obóz, w którym za Bolesława Chrobrego wojsko stacjonowało 

czasowo, w okresie zagrożenia. 

Ważną rolę podczas wojen obronnych na zachodniej granicy Polski spełniała walka 

podjazdowa toczona w dużej mierze przy pomocy ludności zagrożonych terenów. Na Rusi 

taktykę tę stosowano w mniejszym stopniu, w związku ze znacznie rzadszym zwoływaniem 

pospolitego ruszenia. 

Wojna agresywna była zjawiskiem powszechnym i mogła mieć różny charakter. 

Najazdy organizowano w celu zdobycia łupów, co stanowiło jeden z najważniejszych 

sposobów zapewnienia środków materialnych księciu i drużynie, w celach politycznych – 

dla wsparcia własnego kandydata na tron sąsiedniego państwa, dla wprowadzenia go siłą 

bądź dla wymuszenia posłuszeństwa ze strony władającego już księcia, a także jako 

uderzenia prewencyjne i dywersyjne, których zadaniem było zastraszenie potencjalnego 

wroga bądź zasianie niepokoju na tyłach aktualnego agresora. 

W interesującym nas okresie – po zakończeniu zasadniczych etapów podboju 

wewnętrznego w Polsce i na Rusi – stosunkowo mniej zdarzało się wypraw, których celem 

było dokonanie zaboru jakiejś części terytorium przeciwnika. Na ogół w takich przypadkach 

chodziło o pojedyncze grody bądź niewielkie, sporne terytoria. Charakterystycznym 

przykładem może być ciągnąca się przez dziesiątki lat rywalizacja polsko-ruska o Grody 

Czerwieńskie. 

Specyficznym rodzajem łupu wojennego byli ludzie; nie tylko jako zwykli 

niewolnicy, ale niekiedy jako uprowadzeni siłą specjaliści w danej dziedzinie, bądź całe 

grupy ludności przesiedlane do kraju najeźdźcy. Miało to związek z powszechnym wówczas 

zjawiskiem w tej części Europy, jakim był brak rąk do pracy wobec nadmiaru 

niezagospodarowanych obszarów. 

W odniesieniu do walnych bitew uzasadniony wydaje się pogląd, że dochodziło do 

nich rzadko. Piastowie wykazywali w tym względzie dużą powściągliwość. Chętniej 

uciekali się do takiego rozstrzygnięcia Rurykowicze, narażeni na częste najazdy 

koczowników, a także prowadzący nieustanne walki między sobą. 

Nie dziwi fakt, że najazdy niemieckie za panowania Bolesława Chrobrego nie 

kończyły się stoczeniem walnej bitwy. Wojska polskie unikały jej, ponieważ były słabsze. 

Jednak w roku 1017 Chrobry dysponował siłą na tyle poważną, że mógł pokusić się o 

przyjęcie bitwy. Tym razem wszakże nie było to po myśli cesarza, toteż do takiego 

rozstrzygnięcia nie doszło. 

Bardziej skłonny do przyjmowania bitew był Mieszko I, który stoczył co najmniej 

dwie: z Wichmanem i pod Cedynią. Trzeba jednak pamiętać, że nie występował przeciwko 

niemu cesarz niemiecki z całą swoją potęgą, lecz tylko władcy pogranicznych marchii. 

W okresie późniejszym niewiele się w tym względzie zmieniło i najazdy niemieckie 

nadal odpierano nie ryzykując większych bitew. Takiej linii postępowania trzymał się 

Bolesław Krzywousty w roku 1109. 

Należy jednak mieć na uwadze, że walki na granicy zachodniej państwa 

piastowskiego miały inny charakter niż na granicy wschodniej. Różnica wynikała zarówno z 

warunków terenowych, jak i z charakteru wojsk nieprzyjacielskich. Na granicy zachodniej 

Piastowie mieli najczęściej do czynienia z przeważającymi siłami niemieckimi, przeciwko 

którym jedyną rozsądną taktykę stanowiła wojna podjazdowa, z wykorzystaniem naturalnej 

obronności terenu. 

Wojny z Rusią wyglądały zgoła odmiennie. Działania miały najczęściej charakter 

ofensywny. Wynikało to z faktu, że ani Rusi ze strony Polski, ani Polsce ze strony Rusi nie 

groziły wielkie najazdy, lecz raczej szybkie, organizowane ograniczonymi siłami wyprawy 
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łupieżcze oraz takie, których celem było osadzenie na stolcu książęcym przyjaznego władcy 

bądź wsparcie jednego z kandydatów do tronu. 

W stosunkach polsko-ruskich za bitwy walne, które zadecydowały o całych 

kampaniach, można uznać: bitwę nad Bugiem w roku 1018, nad Mozgawą w 1195 r. oraz 

pod Zawichostem w roku 1205. A więc zaledwie trzy w ciągu trzech stuleci. 

Prowadzenie działań wojennych – niekiedy jednocześnie na kilku odległych od 

siebie obszarach – wymagało odpowiedniego rozpoznania, planowania oraz zapewnienia 

łączności między poszczególnymi oddziałami. Pomimo braku map orientowano się w 

terenie znakomicie. Nocą kierowano się według gwiazd; za dnia – wedle położenia słońca. 

Na obcym terytorium korzystano z dobrowolnej lub przymusowej pomocy przewodników. 

Książęta ruscy sporo wartościowych informacji pozyskiwali od ruskich kupców 

przemierzających ziemie koczowników. 

Na pytanie o umiejętność prowadzenia rozpoznania można podnieść argument, że 

większość walk w początkowym okresie istnienia państwa piastowskiego toczyła się w pasie 

przygranicznym. Świadczy to o tym, że władcy polscy mogli – zapewne właśnie dzięki 

dobremu rozpoznaniu zamiarów przeciwnika – zareagować bardzo szybko na zagrożenie. 

Planowanie strategiczne –  na podstawie analizy przebiegu działań wojennych – 

należy w wielu przypadkach ocenić wysoko. Chodzi szczególnie o wojnę Chrobrego 

z cesarzem w roku 1017, prowadzoną jednocześnie na Śląsku, Morawach, w Czechach, na 

Łużycach, w Ziemi Lubuskiej i nad Bugiem. Książęta kijowscy potrafili zaplanować i 

skoordynować działania kilku korpusów, które miały dokonać koncentracji i jednoczesnego 

uderzenia na wybrany punkt. 

Już w najwcześniejszym okresie państwowości piastowskiej daje się zauważyć 

umiejętność sprawnego przeprowadzenia mobilizacji i koncentracji sił. Umożliwiło to 

Mieszkowi I pokonanie Wichmana i Hodona, a Chrobremu odparcie najazdów Henryka II. 

Dowodzi to wielkiego znaczenia posiadania stałej siły zbrojnej – drużyny skupionej wokół 

władcy i rozmieszczonej w największych grodach. Była ona gotowa do natychmiastowej 

walki, w przeciwieństwie do pospolitego ruszenia, którego mobilizacja musiała potrwać. 

Łączność zapewniano przede wszystkim poprzez gońców. Na mniejszych 

odległościach uciekano się też do różnego rodzaju sygnałów wzrokowych i akustycznych. 

Władcy polscy i ruscy chętnie stosowali fortele wojenne, co znajduje 

odzwierciedlenie w źródłach. Już zresztą kronikarze bizantyjscy przypisywali Słowianom 

większą skłonność do używania podstępów niż podejmowania otwartej walki. 

Fortel niejednokrotnie umożliwiał zdobycie grodu; najczęściej poprzez pozyskanie 

zdrajcy wewnątrz murów drogą przekupstwa. W bitwie w otwartym polu usiłowano 

niekiedy wciągnąć przeciwnika w pułapkę pozorując ucieczkę części sił. Manewr ten, 

uznawany za charakterystyczny dla taktyki koczowników, stosował prawdopodobnie już 

Mieszko I, musiał więc należeć do spuścizny słowiańskiej sztuki wojennej. Umiejętność 

stosowania przez Polaków pozorowanej ucieczki świadczy zarówno o dobrym dowodzeniu, 

jak i o wysokiej dyscyplinie, ponieważ manewr ten wymagał szczególnej sprawności 

podczas przejścia z odwrotu do ataku. 

Zwyczaje wojenne traktowano często instrumentalnie, jako rodzaj fortelu – 

szczególnie w przypadku zawierania rozejmu, pod osłoną którego kontynuowano 

przygotowania do walki. Była to po prostu zagrywka taktyczna. Z reguły obie strony 

wykorzystywały go na swój sposób: obrońcy grodu – na naprawę umocnień i odpoczynek, 

zaś atakujący – na ściągnięcie bądź zbudowanie machin oblężniczych. 

Zwyczaj dawania zakładników stanowił powszechnie przyjętą formę potwierdzania i 

zabezpieczania zawartej umowy. 
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Na Rusi latopisy przekazały informacje o kilku pojedynkach, jakie mieli stoczyć 

władcy, by rozstrzygnąć konflikt bez podejmowania bitwy. Z terenu Polski nie są znane 

takie wydarzenia. 

Nie brakowało przypadków wiarołomstwa i łamania danego słowa. Wydaje się, że 

respektowanie zwyczajów wojennych zależało od dobrej woli stron, a ewentualnym 

odstępstwom nie zapobiegał jeszcze etos rycerski, który w Europie Środkowej i Wschodniej 

dopiero się kształtował. 

Problem skuteczności działań wojennych – czy to obronnych, czy w ataku – jest 

złożony. Z dzieła Galla można, na przykład, wysnuć mylny wniosek, że odparcie najazdu 

Henryka V okazało się dla Krzywoustego łatwiejsze, niż ostateczne zdobycie Nakła. Rzecz 

oczywiście w skali podjętych działań i liczebności zaangażowanych sił, o czym należy 

pamiętać. 

Ogólnie biorąc, w owym czasie obrona bywała często skuteczniejsza od ataku. Jaki 

zatem byłby – opierając się na źródłach – najefektywniejszy środek ataku i obrony? 

W obronie – niewątpliwie wykorzystywanie naturalnych warunków terenu 

i prowadzenie działań na wyczerpanie przeciwnika. Były to działania skuteczne, ponieważ 

ówczesny system zaopatrzenia uniemożliwiał prowadzenie dłuższych działań wojennych. 

Jeśli chodzi o atak – sytuacja była poniekąd odwrotna. Należało dążyć do stoczenia 

jak najszybciej rozstrzygającej bitwy. Do walnej bitwy dążył cesarz Henryk V podczas 

najazdu w 1109 r., lecz Krzywousty konsekwentnie się od niej uchylał. I wygrał. 

Chcąc natomiast zdobyć gród, najlepiej było uczynić to szybkim wypadem 

i szturmem, zanim mieszkańcy zdołają przygotować się do obrony. Gdy to się nie powiodło, 

pozostawała tylko cierpliwość i mozolne oblężenie. Nieco z owego mozołu można odczuć 

na kilku ostatnich kartach kroniki Galla, kiedy opisuje on oblężenie Nakła przez wojsko 

Krzywoustego, zakończone zresztą sukcesem, choć okupionym wielkim wysiłkiem. 

Zarówno polska, jak i ruska sztuka wojenna były niewątpliwie w dużej mierze 

spadkobierczyniami sztuki wojennej Słowian. 

Niełatwo określić, dzięki jakim elementom sztuki wojennej Mieszko I zdołał 

zbudować i obronić swoje państwo, skoro o samej sztuce wojennej Polan tego okresu 

niewiele wiadomo. Logiczne wydaje się natomiast założenie, że wiele ważnych aspektów 

wczesnopiastowskiej wojskowości wywodziło się z plemiennych czasów lechickich, w 

przeciwnym wypadku trudno byłoby wytłumaczyć pierwsze udokumentowane sukcesy 

wojenne Mieszka I, osiągnięte zaledwie po dziesięciu latach od wstąpienia na tron. 

Polska wojskowość wczesnośredniowieczna nie różniła się w zasadzie od 

wojskowości krajów ościennych, zarówno jeśli chodzi o strukturę organizacyjną armii, jak i 

o taktykę, strategię czy wyposażenie i uzbrojenie. Miała ona swoją specyfikę, 

charakterystyczną dla Europy Środkowej, z pewnymi elementami wzorców zachodnich i 

wschodnich. 

Recepcja tych wzorców stała się szczególnie silna w wieku XIII i dotyczyła wielu 

aspektów polskiej wojskowości, łącznie z przyjmowaniem nowych rodzajów uzbrojenia i 

nowych struktur organizacyjnych. Ogólnie rzecz biorąc, nowinki z Zachodu przyjmowały 

się jednak w Polsce z pewnym opóźnieniem. 

Umiejętności polskich wojów z pewnością nie odbiegały od ówczesnej normy. 

Niekiedy bywały wyjątkowe na tyle, że okazywały się godne utrwalenia w źródłach. 

Przykładem może być wzmiankowana wyżej opowieść Thietmara o polskim łuczniku, który 

z dużej odległości, uznawanej za bezpieczną, omal nie zabił króla niemieckiego Henryka II. 

Taktyka ruska X–XIII w. kształtowała się wśród częstych walk z koczownikami, 

toteż nic dziwnego, że przejęła od nich niektóre rozwiązania, zaś inne wykształciła jako 

skuteczne przeciwdziałanie taktyce koczowników. Należy tu podkreślić szczególną rolę 
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piechoty, która na Rusi w tym okresie utrzymała swoje znaczenie, podczas gdy na 

Zachodzie, a także w Europie Środkowej wzrosła rola jazdy rycerskiej. 

Pewna specyfika polskiej i ruskiej wojskowości polegała nie na odmienności sztuki 

wojowania, bowiem ta w dużej mierze odzwierciedlała warunki geograficzne i polityczne w 

Europie Środkowej i Wschodniej (klimat, ukształtowanie terenu, charakter przeciwników), 

lecz na systemie organizacji armii, w ramach którego współistniały w wiekach X–XIII 

wzorce zachodnie i rozwiązania tradycyjne, miejscowe. Do tych ostatnich można zaliczyć 

istotną rolę drużyny książęcej, a także – w Polsce – system zaopatrzenia wojska w oparciu o 

osady służebne produkujące uzbrojenie i wyposażenie. Na zachodzie Europy podstawą sił 

zbrojnych była już wówczas służba rycerska. 

Niejako symbolem więzów łączących wojskowość polską i ruską wczesnego 

średniowiecza może być epizod wspomniany w Latopisie kijowskim. Oto w roku 1149 

Bolesław Kędzierzawy wraz z bratem, Henrykiem Sandomierskim, i oddziałami Węgrów 

przybyli do kniazia Iziasława Mścisławicza. W Łucku Bolesław Kędzierzawy pasował na 

rycerzy wielu synów bojarskich
800

. Zwyczaj ten nie był wówczas na Rusi 

rozpowszechniony. Wydarzenie to wskazuje na bliskie kontakty Polski i tej części Rusi. 

Wiele zagadnień wojskowości wczesnopiastowskiej jest dość dobrze zbadanych, 

wiele innych wywołuje wciąż gorące polemiki i wymaga dalszych badań. Należą do nich tak 

podstawowe zagadnienia, jak kwestia liczebności polskich sił zbrojnych, ich składu 

społecznego i – w najwcześniejszym okresie – etnicznego. Problem stanowi określenie 

czasu rozkładu drużyny książęcej i powstania warstwy rycerskiej, co wiąże się z kwestią 

nadań feudalnych dla możnowładców i członków drużyny „starszej”. 

W opinii niektórych badaczy dawniejsza historiografia zbyt wiele informacji 

o wczesnośredniowiecznej wojskowości czerpała z analizy źródeł pisanych – najczęściej 

zbyt ogólnikowych bądź niekompletnych – natomiast mniejszą wagę przywiązywała do 

badań archeologicznych
801

. Opinia ta wprawdzie wydaje się przesadzona (wystarczy 

wspomnieć o działalności naukowej na polu badań nad wojskowością polską archeologa 

Andrzeja Nadolskiego), jednak wobec faktu, iż trudno się spodziewać, by zasób znanych 

źródeł pisanych powiększył się w sposób znaczący, można mieć nadzieję, że to właśnie 

odkrycia archeologów – nieuniknione przecież – przyniosą przypływ nowej wiedzy. 

Jeśli chodzi o kwestie obronności, dość dobrze rozpoznany jest okres budownictwa 

drewnianego, natomiast wciąż niezbyt jasno rysują się początki budowy umocnień 

kamiennych, co wymaga dalszych badań
802

. To samo dotyczy wałów wzdłużnych. Ich 

niepewna chronologia nie pozwala na wyciągnięcie wniosków co do roli, jaką odegrały w 

obronie polskiej granicy zachodniej
803

. 

Ponadto, większość dotychczasowych badań archeologicznych nad budownictwem 

obronnym państwa wczesnopiastowskiego dotyczyła zachodnich rubieży Polski. Niewiele w 

tym względzie wiadomo w odniesieniu do granicy wschodniej i południowo-wschodniej
804

. 
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 Zdaniem M. Kary po wyniki badań archeologicznych sięgano jedynie w celu dokonania 
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Dalszych badań wymaga prześledzenie zmian zachodzących w polskiej wojskowości 

w okresie od X do XIII w., a szczególnie od wielkiego przełomu w wieku XI, kiedy po 

upadku pierwszego państwa piastowskiego rozpoczynają się na ziemiach polskich procesy 

feudalizacyjne. Prowadzą one do coraz szybszej i pełniejszej recepcji wzorców ustrojowych 

– a tym samym także wojskowych, obie te sfery były bowiem ze sobą nierozerwalnie 

związane – z Zachodu
805

. Dotyczy to zresztą, jak się wydaje, nie tylko Polski, ale całego 

obszaru Europy Środkowej, a być może i Rusi. 

Wczesnośredniowieczne uzbrojenie zaczepne i obronne jest znane przede wszystkim 

z prac archeologicznych. W dużej mierze bywają to wykopaliska przypadkowe, co 

oczywiście ma swoje konsekwencje w występowaniu znacznych luk dotyczących wiedzy 

bronioznawczej tego okresu. Źródła ikonograficzne to przede wszystkim przedstawienia na 

monetach z XI i XII w., nieliczne rzeźby oraz pieczęcie dominujące dla wieku XII i XIII. Do 

źródeł ikonograficznych należy podchodzić ostrożnie i szczególnie krytycznie, zazwyczaj są 

bowiem nader schematyczne i trudne do zinterpretowania
806

. Tym niemniej, dalsze badania 

wciąż mogą wnieść nowe elementy do zagadnienia wczesnośredniowiecznego uzbrojenia. 

Znacznie lepiej sytuacja wygląda w odniesieniu do Rusi. Tamtejsze zwyczaje 

grzebalne umożliwiły przetrwanie do dnia dzisiejszego pochówków wojowników z niemal 

pełnym wyposażeniem bojowym; rzecz w Europie unikatowa, jeśli nie liczyć kilku 

przypadków na terenie Anglii i Szwecji. Należy jednak mieć na uwadze, że pogrzeby w 

bogato wyposażonych kurhanach były przywilejem władców, toteż jedynie z dużą 

ostrożnością można interpolować wyniki tych badań na całą warstwę 

wczesnośredniowiecznych wojowników. 

Należy też zwrócić uwagę, że większość opracowań dotyczących wojskowości 

wczesnośredniowiecznej zajmuje się przede wszystkim sztuką wojenną i analizą 

konkretnych działań wojennych, natomiast w znacznie mniejszym stopniu – techniczną 

stroną wojny, a więc uzbrojeniem, opancerzeniem czy inżynierią. Na tym polu jest więc 

jeszcze sporo do zrobienia. 

Benon Miśkiewicz już w roku 1957 zwracał uwagę na brak opracowań dotyczących 

konstrukcji i sposobów użycia machin wojennych i przyrządów oblężniczych przez polskie 

wojsko w wiekach X–XIII
807

. Niewiele się w tej kwestii zmieniło. Nowsze publikacje w 

zasadzie nie odbiegają znacząco od jego ustaleń. 
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