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Po wspomnianej na koniec rozdziału śmierci Mieszka I w państwie polskim, jak i w 

ościennych marchiach nadgranicznych zapanowała niepewność o losy książęcego tronu w 

Gnieźnie. Z jednej strony prawa do sukcesji mieli synowie Mieszka I i Ody. Z drugiej w ziemi 

krakowskiej władał Bolesław i miał on przewagę nad braćmi przyrodnimi w postaci wieku, 

doświadczenia wojennego. Ale z pewnością nie miał on jednogłośnego poparcia elity grodowej 

oraz dworu książęcego. Stąd też jego walka miała przewlekły charakter i minęły trzy lata,1 

zanim przegnał Odę z braćmi.2  

 Thietmar żywi do Bolesława głęboka urazę i nawet jego wzmianka o narodzinach i 

najwcześniejszych latach życia Chrobrego stroni od obiektywizmu: „Potem urodziła zacna 

matka syna, bardzo do niej niepodobnego, sprawcę zguby wielu matek (filium longe sibi 

degenerem et multarum perniciem genitricum), którego nazwała imieniem swego brata 

Bolesława i który – trzeba to powiedzieć – jej przede wszystkim okazał swą złość do czasu 

ukrywaną, następnie zaś srożył przeciw krewnym […].”3 Thietmar w tym przypadku stara się 

oczernić Chrobrego pokazując jego nienawiść do Dobrawy. Czyni także aluzję do wojen, w 

których brał udział oraz które zdaniem kronikarza przyczyniły się do „zguby wielu matek”. 

Nawiązuje także do sposobu przejęcia władzy przez Chrobrego.  

 Inaczej sprawę przedstawia Gall Anonim, który wręcz sławi przyjście Chrobrego na 

świat oraz jego matkę: „Z tej to bowiem błogosławionej niewiasty spłodził [Mieszko I – przyp. 

aut.] sławnego Bolesława, który po jego śmierci po męsku rządził królestwem i za łaską Bożą 

w taką wzrósł cnotę i potęgę, iż ozłocił – że tak powiem – całą Polskę swoją zacnością.”4 

 Zaiste obydwie relacje leżą względem siebie na zupełnie przeciwnych biegunach, 

zależnych od perspektywy oraz zajmowanego stanowiska przez tych dwóch kronikarzy. 

Podobnie sprawa wygląda w przypadku przejęcia władzy przez Chrobrego.  Annały 

kwedlinburskie dokonały zapisu o przejęciu władzy przez Bolesława po śmierci Mieszka I, ale 

nie poruszyły problemu walki z braćmi przyrodnimi, zatem anonimowy mnich-kronikarz 

                                                 
 1 Zostało o tym wspomniane już w podrozdziale 1.3.   

2  Haec genui viro suimet tres filios: Miseconem, Suentepulcem et…Zobacz: Thietmar, Kronika, tłum. Z. 

Jedlicki, Poznań 1953, ks. IV, rozdz. 57, s. 224. Nie zachował się zapis imienia trzeciego syna Ody, ale sposób 

rozwiązania tego braku zaproponował Oswald Balzer, który uznał, że trzecim synem Ody Dytrykówny był 

Lambert. Oswald Balzer, Genealogia Piastów, Kraków 1895, s. 54. 

 3 Post haec peperit bona mater filium longe sibi degenerem et multa rum perniciem genitricum. Thietmar, 

Kronika, tłum. Z. Jedlicki, Poznań 1953, ks. IV, rozdz. 56, s. 222.  

 4 Anonim Gall, Kronika Polska, tłum. R. Grodecki, Wrocław 1989, ks. I, rozdz. 6, s. 18.  
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powstrzymał się od oceny sposobu, w jaki odbyła się sukcesja.5 Takiego dystansu zgodnie ze 

swoim stylem nie zachował Thietmar, który o metodach Chrobrego wyraził się najbardziej 

negatywnie. Tak więc na łamach Kroniki czytamy, że: „Z lisią chytrością (vulpina calliditate) 

złączył je [ziemie polskie – przyp. aut.] potem w jedną całość syn jego Bolesław, wypędziwszy 

macochę i braci oraz oślepiwszy swoich zaufanych Odylena i Przybywoja. Onże Bolesław, aby 

tylko samemu panować, podeptał wszelkie prawo i sprawiedliwość.”6   

 Thietmar zatem nie tylko sygnalizuje fakt rozprawy pomiędzy Chrobrym a jego 

małoletnim rodzeństwem. Mając w pamięci postanowienia aktu Dagome iudex i zakładając 

jego istotny wydźwięk polityczny,7 w sensie formalno-prawnym prymat wiedli synowie Ody. 

Stąd też domniemani, Odylen i Przybywoj mogą wyrastać albo na liderów dworskiego 

stronnictwa, które poparło dziedziców o krwi polsko-saskiej, albo też możnych, którzy na 

podziale państwa i konflikcie chcieli uzyskać władzę dla siebie.  

Gerard Labuda jest zgodny z przekazem Thietmara, że po śmierci Mieszka I doszło do 

wojny domowej, pomiędzy Bolesławem Chrobrym a jego braćmi przyrodnimi. Chrobry, który 

miał przewagę wieku (miał 25 lat, podczas gdy przyrodni bracia ok. 10-12 lat), oraz fakt, że 

posiadał doświadczenie wojenne, musiał być wtedy jedynym możliwym zwycięzcą w 

konflikcie.8 Konflikt musiał mieć charakter przewlekły, czego świadectwem może być brak 

wieści o większych bitwach. Wojna domowa nie była także żadną rewelacją dla ludności 

wiejskiej i przygrodowej, pamiętającej jeszcze zapewne czasy dawnych bogów. Walka 

Bolesława Chrobrego z macochą i braćmi przyrodnimi o władzę nie stała się okazją do 

wzniecenia buntu pogańskiego wobec władzy.9 

 Nie wiadomo nic o pomocy militarnej lub w innej formie na rzecz dzieci Ody, ale w 

Niemczech mógł być nieodpowiedni klimat do tego typu działań. Sam Thietmar, oraz inne 

źródła użyte do analizy porównawczej i krytyki, nic nie mówią na ten temat. Pretensje 

                                                 
 5 Misaco obiit, successitque ei filius illius Bolizlavo. Zobacz: Annales Hildesheimenses, 992, wersy 38-

39 [w:] Monumenta Germaniae Historica, t. V, Hannover 1839, s. 69.  Roczniki kwedlinburskie milcza na temat 

przejęcia władzy przez Bolesława w 992 roku.  

 6 …Filius eiusdem Bolizlavus, noverca et fratribus expulsa excecatisque familiaribus suis Odilieno atque 

Pribuvoio, vullpina calliditate contraxit in unum. Thietmar, Kronika, tłum. Z. Jedlicki, Poznań 1953, ks. IV, rozdz. 

58, s. 224. 

 7 Gerard Labuda uważał, że brak imienia Chrobrego w Dagome iudex był celowy, aby nie wysuwał on 

roszczeń wobec braci. Nie było to jednak równoznaczne z jego wydziedziczeniem. G. Labuda, Studia nad 

początkami państwa polskiego, t. II, Poznań 1988, s. 252-254; G. Labuda, Stan dyskusji nad dokumentem Dagome 

Iudex oraz nad państwem Schignesghe [w:] Civitas Schignesghe cum pertinentiis, pod. red. W. Chudziaka, Toruń 

2003, s. 9-19. Aleksander Gieysztor zaś uważał, że Dagome iudex miał charakter kościelny i nie był wymierzony 

w Chrobrego, jednakże zatwierdzał rozpad dzielnicowy państwa polskiego. A. Gieysztor, Mieszko I [w:] Poczet 

królów i książąt polskich, pod red. A. Garlickiego, Warszawa 1996, s. 24. 
8 G. Labuda, Studia nad początkami państwa polskiego, t. II, Poznań 1988, s. 251-252. 

 9 S. Kętrzyński, Polska X-XI wieku, Warszawa 1961, 61. 
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Thietmara o wygnanie braci przyrodnich przez Chrobrego trudno oprzeć o uzasadnienia prawne 

(poza Dagome iudex, którego wymowa jest spornym zagadnieniem) czy moralne. Sygnał 

sprzeciwu wobec zarzutów Thietmara płynie z poglądu Józefa Widajewicza.  Uważa on, że fakt 

wygnania braci przyrodnich przez Chrobrego nie był żadnym barbarzyństwem i był rzeczą 

normalną nawet w krajach o znacznie wyższym poziomie rozwoju i „wyższej” kulturze.10  

 

 

                                                 
 10 Józef Widajewicz, Ujemne opinie o Bolesławie Chrobrym [w:] „Slavia Occidentalis”, t. 18, 1947, s. 

18-19.  


