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Wprowadzenie do trzeciego wydania dzieła Stanisława Smolki,
Mieszko Stary i jego wiek

s. V

P r z e d m o w a
s. 1–18

Roz dział I

K r a j  i n a  r ó d
s. 19–46

Czas. – Od osob nie nie Pol ski. – Są siedz two: Po ga nie. Cze chy. Ruś. Wę gry. – Sie dzi -
by ple mion le chic kich. – Sieć wód i jej sto su nek do pier wot ne go osie dle nia. – Sys tem
Od ry: Śląsk. Wiel ko pol ska. – Sys tem Wi sły: Ma ło pol ska. Ma zow sze. – Dział wód:
Ku ja wy. Łę czyc kie i Sie radz kie. – Zie mie. – Fi zjo no mia kra ju. – Le si stość i wod ni stość.
– Gra ni ce przy ro dzo ne. – Pod gó rza. – Le wy brzeg Od ry i pod gó rze kar pac kie. – Pusz-
cze le śne. – Pusz cza nad No te cią, nad Od rą, pusz cze ma zo wiec kie. – Ob raz kra ju. –
Zwie rzę ta. – Cy wi li za cja.

Roz dział II

S p o  ł e  c z e ń  s t w o
s. 47–114

Go spo dar stwo. Ry bo łów stwo. Bart nic two. Ho dow la by dła. Rol nic two. – Lud ność
nie swo bod na. Nie wo la. Jeń cy wo jen ni. Han del nie wol ni ka mi. Zu bo że nie dro gą do
nie wo li i do osia da nia na cu dzym grun cie. Czyn szow ni cy. – Chło pi przy wią za ni do
grun tu. Osa dy chłop skie: rol ni cze, ry bac kie, bo brow ni cy, skot ni ki, ko nia rze. Osa dy
słu żeb ne: rze mieśl ni cze i dwor skie. Na rocz ni cy i dzie sięt ni cy. – Lud ność swo bod na.



Zna cze nie po sia dło ści ziem skiej. Dzie dzic two. – Dzie dzi ce ma łe go grun tu. Wła dy-
czę ta. – Wła dy ki, ry ce rze. Pol skie wła dyc two a ry cer ski ro man tyzm. Dwór i wło ści
wła dy ki. Pa no wie, ma gna ci. Pran do ta. Woj sław. Piotr Wło sto wic. Po sia dło ści z da ru
ksią żę ce go. Zby lut ob da rzo ny kasz te la nią. Pierw szy po kwit moż no władz twa. – Po-
sia dło ści ko ściel ne. – Mia sta przy sto li cach bi sku pich. Han del. Ży dzi. Lud ność, ob wa-
ro wa nie, fi zjo no mia miast. – Uoby cza jnie nie spo łe czeń stwa. Pol ska po gań ska a Pol-
ska Krzy wo uste go. Rzut oka w przy szłość.

Roz dział III

P a ń  s t w o
s. 115–198

Feu da lizm. Sys tem mię dzy na ro do wy świa ta feu dal ne go. – Ustrój po li tycz ny pań stwa
Bo le sła wo we go. – Wła dza ksią żę ca. Jej pod sta wą ma te rial na po tę ga. – Po sia dło ści
ksią żę ce. Gro dy fol war ka mi. Kasz te la nie. Opo la. – Cię ża ry pu blicz ne. Służ ba woj sko -
wa. Stró ża. Bu do wa zam ków i mo stów. Prze sie ka. Ślad. – Obo wiąz ki pańsz czyź nia ne.
Pod wo dy. Prze wód. Po wóz. Po dróż ksią żę ca. Utrzy my wa nie urzęd ni ków i służ by ksią-
żę cej. – Da ni ny. Na rzaz. Opo le. Miód. Sep. – Po dat ki. Po ra dl ne. Pod wo ro we. Po-
moc ne. Opła ty oko licz no ścio we. Ka ry są do we. My to i tar go we. Men ni ca. – Bo gac -
twa księ cia. Skar by. Dzie je ksią żę ce go skarb ca. – Wszech wła dza księ cia na bo gac twach
opar ta. – Dwór. Ra da przy bocz na. Wo je wo da. – Pa no wa nie ksią żę ce: Woj sko wość.
Są dow nic two. – Oce nie nie ustro ju pań stwa. Wi do ki na przy szłość. – Sta no wi sko moż-
no władz twa. – Ko ściół na Za cho dzie. Re for my gre go riań skie. Ko ściół pol ski. Pa pież
i Pol ska. Ka pi tu ły. Bi sku pi. – Przy szłość moż no władz twa. – Te sta ment Krzy wo ustego.

Roz dział IV

M o  n a r  c h i a  z a  c h w i a  n a
s. 199–264

Wdo wia sie dzi ba. Księż na Sa lo me. Zjazd łę czyc ki. Mło dzi ksią żę ta. Mo nar cha kra-
kow ski. Przy kład cze ski. Woj na do mo wa. Moż ni pa no wie. Piotr Wło sto wic. Sprzy-
mie rzeń cy ru scy. Bi twa nad Pi li cą. Po kój. Za tar gi z Pio trem. Za mach na Wło sto wi ca.
Wy pra wa żwi no grodz ka. Ro ger. Przy go to wa nia do ro ko szu. No wa woj na do mo wa.
Ob lę że nie Po zna nia. Klą twa. Klę ska Wła dy sła wa. – Kar dy nał Hu bald. Wła dy sław



w Kay nie. Król Kon rad. Wy pra wa Kon ra da. Dru ga kru cja ta. Miesz ko na kru cja cie
wen dyj skiej. Kru cja ta pru ska. Mo no ma cho wi cze. Al brecht Niedź wiedź. Za bie gi Ag-
niesz ki. Gwi do le ga tem pa pie skim. Klą twa i in ter dykt. Przy jaźń Kon ra da. Sto sun ki
nie miec kie. Fry de ryk Bar ba ros sa. Wy pra wa ce sar ska. Sro mo ta krysz kow ska. Sy no wie
Wła dy sła wa. – Nie moc Pol ski. Ru skie za miesz ki. Woj ny pru skie. Śmierć Hen ry ka.
Świę to sław i Jak sa. Bo le sław Kę dzie rza wy.

Roz dział V

P r ó ż  n e  z a  b i e  g i
s. 265–332

Za da nie Miesz ka. Ro dzi na i po wi no wac twa. Ma je stat mo nar szy. Rzą dy Miesz ko we.
Skarb. Mo ne ta. Ży dzi w men ni cy. Po li ty ka skar bo wa. Za mach na bo gac twa ma gnac-
kie. „In for re sta cje la sów”. Ab so lu tyzm. Opo zy cja. Bi skup Get ko. Ro kosz. Wy gna nie.
Sta no wi sko Miesz ka. – Dziel ni ce. Ślą skie za miesz ki. Rzą dy Ka zi mie rza. Pro gram moż-
no władz twa. Przy wi le je. No we za ko ny. Cy ster si. Ucisk lud no ści chłop skiej. Jus spo lii.
Zjazd łę czyc ki. Za twier dze nie uchwał wie co wych. Po sel stwo do pa pie ża. – Zna cze nie
zjaz du łę czyc kie go. No wa epo ka. Sto sun ki ru skie. Mści sła wi cze. Pod la sie. Wo łyń. Ruś
Czer wo na. Wło dzi mierz Ja ro sła wicz. Król Be la III. Wy pra wa ha lic ka. Hoł dow ni cy ru -
scy. Po mo rze. Utra ta za chod nie go Po mo rza. Pru sy. Kru cja ta na Ja dźwin gów. – Za-
bie gi Miesz ka. Od zy ska nie Gnie zna. Kno wa nia. Wo je wo da Mi ko łaj. Ro kosz kra kow-
ski. Ka zi mierz Spra wie dli wy.

Roz dział VI

P r z e  g r a  n a
s. 333–376

Ma gna ci przy zwłokach Ka zi mie rza. Elek cja. Se nio rat i elek cja w Cze chach. Bi skup
i wo je wo da. Ro dzi na Ka zi mie rza Spra wie dli we go. Le szek Bia ły mo nar chą. Bi twa nad
Mo zga wą. – Kujawy. – Re jen cja. Ro man ha lic ki. Za bie gi Miesz ka. Chwi la try um fu.
Utra ta tro nu. No we za bie gi. Wojewoda Mikołaj. – Miesz ko Sta ry mo nar chą. Prze gra -
na. – Na stęp stwo tro nu. Za wi ści ma gnac kie. Wła dy sław La sko no gi. Wiek epi go nów.
Ko ściół. Re for ma ko ściel na. Pa pież i Pol ska. In no cen ty III. Pro gram epi sko pa tu. Ar-
cy bi skup Hen ryk. Dwa obo zy. Wal ka ko ściel na. Upa dek La sko no gie go.



D o  d a t  k i
s. 377–466

DO DA TEK I. O sto sun kach spo łecz nych. — DO DA TEK II. Przy kła dy gę sto ści osie -
dle nia. — DO DA TEK III. Cię ża ry pu blicz ne. — DO DA TEK IV. O wy gna niu księ-
cia Wła dy sła wa. — DO DA TEK V. Re ge sta. 

P r z y  p i  s k i
s. 467–520

I n d e k s
s. 521–532


