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Wstęp

Żyjemy w czasach gospodarczego bezwstydu. W wielkiej polityce przesta-
ły się już liczyć wzniosłe idee religijne, a ich miejsce zajęły co najwyżej 
świeckie substytuty, za którymi kryje się najczęściej interes ekonomiczny 

wielkich tego świata. Potężne mocarstwa zdecydowanie rzadziej niż w minionych 
wiekach starają się udowodnić swoją wyższość na polu bitwy i o wiele chętniej de-
cydują się na rywalizację w zakresie ekonomicznym. Rozmowy między najważniej-
szymi politykami sprowadzają się dziś głównie do kwestii związanych z handlem, 
technologiami czy też finansami, a taki stan rzeczy jest dla wszystkich w pełni 
oczywisty. W zglobalizowanym świecie, stanowiącym sieć naczyń połączonych, 
zwarcie militarne przestaje zresztą powoli być opcją opłacalną dla kogokolwiek 
i dlatego działania wojenne dotykają głównie regionów peryferyjnych.

Czy taki stan rzeczy jest zupełną nowością, wynalazkiem XXI wieku? Wręcz 
przeciwnie, historia cywilizacji zachodniej to wręcz nieustanne pasmo zmagań 
o rzadkie surowce, metale, dostęp do kolonii czy też dominację walutową. Konflikt 
ten zagęszcza się z każdym rokiem w miarę jak świat wchodzi na coraz wyższy 
poziom technologicznego i gospodarczego wyrafinowania. Czym innym przecież 
były średniowieczne wojny o dostęp do kopalni srebra, a czym innym XXI-wieczny 
spór o dominację w zakresie technologii informatycznych czy podboju kosmosu.

Mimo iż historia Polski stanowi również zapis nieprzerwanego konfliktu 
o rzadkie zasoby, surowce, kontrolę nad szlakami handlowymi czy ujściami i do-
rzeczami rzek, większość z nas ma bardzo nikłe pojęcie o tym, jak bardzo czynniki 
gospodarcze kształtowały nasze dzieje. Niemal wszyscy słyszeli co nieco o spławia-
nym Wisłą do Gdańska zbożu czy żupach krakowskich, ale bardzo często wiedza 
na temat naszej gospodarczej historii na tym się właśnie kończy. W gruncie rzeczy 
nawet przyzwoicie oczytana osoba nie jest w stanie powiązać najważniejszych 
wydarzeń z rodzimych dziejów z czynnikami gospodarczymi, które miały na nie 
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kolosalny wpływ. Przeciętny Polak najczęściej dobrze wie, kiedy była bitwa pod 
Grunwaldem, kto dokonał odsieczy wiedeńskiej, kiedy Polacy zdobyli Kreml, i zna 
wiele wydarzeń związanych z potopem szwedzkim, ale zwykle nie ma większej 
wiedzy na temat tego, czego dokładnie dotyczył wieloletni konflikt handlowy 
Polski z Zakonem krzyżackim, jakie znaczenie dla Polski miały kontakty handlowe 
Wysokiej Porty z krajami protestanckimi, czym dla Rzeczypospolitej i Moskwy 
był port w Narwie, jak bardzo ważna dla naszego rozwoju była genueńska kolonia 
w Kaffie oraz przedstawiciele których narodów odpowiadali za upadek polskiego 
pieniądza.

Podtekst gospodarczy, finansowy i handlowy towarzyszył naszym dziejom od 
samych początków i tylko splot wielu niefortunnych okoliczności zadecydował 
o tym, że historia Polski była najczęściej przedstawiana z głównym naciskiem na 
zupełnie inne perspektywy. Zaznaczająca się od drugiej połowy XV w. dominacja 
szlachty sprawiła, że Polacy nie stali się nigdy narodem mieszczańskim i kupiec-
kim. Na dodatek odcięta już w XVI w. od szlaków handlowych o prawdziwie 
międzynarodowym znaczeniu Polska bardzo długo, po czas zaborów, dogorywała, 
nie biorąc bezpośredniego udziału w najważniejszych konfliktach o zasoby go-
spodarcze kolejnych epok, aż stała się jedynie przedmiotem rozgrywki wielkich 
mocarstw. Bohaterami zbiorowej wyobraźni narodu stali się w ten sposób hetmani, 
przywódcy powstań czy też poeci, a tylko z rzadka przemysłowcy czy bankierzy. 
Jako wielcy przegrani wyścigu o gospodarczą dominację najwidoczniej wyparli-
śmy niektóre wątki ekonomiczne naszych dziejów lub usunęliśmy dyskusję na ich 
temat na dalszy plan.

Ogromny wpływ na to, że nie potrafimy patrzeć na własne dzieje z perspek-
tywy uwzględniającej twarde interesy gospodarcze miało bez wątpienia także to, 
iż przez ostatnie kilkaset lat tak rzadko byliśmy autentycznymi gospodarzami na 
własnej ziemi. Począwszy od wojen z połowy XVII w., Polska coraz szybciej sta-
wała się krajem nie w pełni suwerennym. W tej perspektywie naszym przodkom 
o wiele częściej przychodziło bardziej walczyć o przetrwanie i zachowanie własnej 
tożsamości niż podbijać światowe rynki.

Historia gospodarcza Polski to dziedzina wiedzy posiadająca bardzo długie 
tradycje. Niestety jednak bardzo często można odnieść wrażenie, że efekty pracy 
specjalistów w tym zakresie niemal w ogóle nie spotykają się z zainteresowaniem 
autorów, którzy stworzyli najbardziej popularne i poczytne syntezy naszych dzie-
jów. W rezultacie sama historia Polski przestaje być dla nas w pełni zrozumiała, 
gdyż zamiast barwnych zmagań o dostęp do rynków, kontrolę nad kluczowymi 
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portami czy szlakami handlowymi widzimy w nich tylko sekwencję kolejnych 
wojen, bitew i zrywów powstańczych. Ośmielę się nawet stwierdzić, że ukazywanie 
dziejów jedynie w perspektywie zmagań dynastycznych i militarnych jest po prostu 
bardziej nudne. Każda postać historyczna była przecież uwikłana w rozbudowaną 
sieć powiązań i zależności ekonomicznych. Dopiero gdy wnikniemy w to, jaka 
była podstawowa logika warunków gospodarczych czy finansowych danej epoki, 
jesteśmy w stanie lepiej zrozumieć, jakimi dokładnie motywacjami kierowali się 
główni bohaterowie naszych dziejów.

Przedstawianie gospodarczego tła dziejów Polski jedynie w oparciu o suche 
dane liczbowe i faktograficzne byłoby interesujące jedynie dla bardzo wąskiego 
grona specjalistów, dlatego w niniejszej książce zdecydowałem się zaprezentować 
skrótowy zarys najważniejszych wydarzeń naszej historii. Nie jest to oczywiście 
prezentacja wyczerpująca, lecz w pełni wystarczająca do tego, żeby zrozumieć 
logikę procesów natury ekonomicznej.

Gospodarcze tło dziejów w sposób naturalny powiązane jest także z kwestiami 
natury religijnej. Fakt, iż Polska od wieków trwa przy katolicyzmie, posiada bardzo 
silne uzasadnienie gospodarcze. Dla Polski współpraca z Rzymem oznaczała nie 
tylko szansę na cywilizacyjny awans, lecz zapewniała także podpięcie się pod pe-
wien szerszy projekt społeczno-geopolityczny, umożliwiający bezpieczną i dostatnią 
egzystencję. Załamanie się tego projektu w następstwie rewolucji protestanckiej 
stanowiło zresztą praprzyczynę stopniowego gospodarczego upadku Polski, a także 
zapewniło masom szlacheckim doskonałą okazję do fatalnego w skutkach przejęcia 
pełni władzy w państwie. Każda religia niesie ze sobą określoną wizję stosunków 
społecznych, dlatego w książce tej perspektywa religijna jest stale obecna. Bez niej 
nie sposób zresztą zrozumieć, dlaczego pierwotny ład chrześcijańskiej Europy 
został niemal całkowicie wyparty przez dywersyjny i niszczycielski ład atlantycki, 
skonstruowany głównie przez kraje przynależące do obozu protestanckiego.

Tytuł tej książki odwołuje się do bodajże najważniejszej arterii handlowej, która 
kształtowała nasze dzieje jeszcze przed epoką kolonialną. Losy polskiej gospodarki, 
ale i całego kraju, rozstrzygały się właśnie w tych dwóch kluczowych obszarach: 
u ujścia Wisły, które, jak staram się udowodnić, nie zostało niestety nigdy w pełni 
podporządkowane polskim interesom; a także nad Morzem Czarnym, które otwie-
rało nas na szlaki handlowe prowadzące w stronę Persji, Azji Środkowej czy też 
Indii. Nie jest absolutnie dziełem przypadku to, że odrodzone w czasach rządów 
Władysława Łokietka Królestwo Polskie rozbudowywało się właśnie wokół osi 
łączącej Bałtyk z Morzem Czarnym. W czasach gdy ożywiony handel decydował 
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zarówno o sile miast, jak i pozycji oraz dochodach króla, podpięcie się pod szlaki 
o międzynarodowym znaczeniu posiadało absolutny priorytet. Gdy później kwe-
stia odzyskania wpływów nad Morzem Czarnym oraz zbudowania własnej floty 
w Gdańsku zeszły na dalszy plan, Polska podpisała na samą siebie wyrok.

Czytelnikowi należy się także wyjaśnienie, że do jego rąk trafia książka należąca 
do gatunku publicystyki historycznej. Praca typowo historyczna wymaga przede 
wszystkim bezpośredniej znajomości źródeł, a w tym przypadku podstawą do 
formułowania wniosków były głównie opracowania i monografie autorstwa innych 
historyków. Nie zmienia to jednak faktu, że zawarte tu przemyślenia są poparte rze-
telną bibliografią, logicznym ciągiem wnioskowania i bogactwem przedstawionych 
faktów. Wielką zaletą publicystyki historycznej jest bez wątpienia także to, że nie 
jest krępowana panującymi akurat modami intelektualnymi czy też kanonami po-
litycznej poprawności, które coraz częściej ograniczają swobodę badań naukowych. 
Publicysta może powiedzieć więcej, bo nie ryzykuje nieprzychylną reakcją swojego 
środowiska. W przypadku niniejszej książki ma to przełożenie m. in. na realistycz-
ną ocenę przebiegu rewolucji protestanckiej czy też szkód wyrządzonych przez 
przywileje gospodarcze i prawne, udzielone żydowskiej społeczności zamieszkującej 
Polskę. Przyjęta przeze mnie perspektywa uwzględniająca handlowe i gospodarcze 
tło dziejów Polski pozwoliła także zakwestionować często spotykane w polskim 
dziejopisarstwie klisze i błędne wyobrażenia m. in. na temat polskiej tolerancji, 
złotego polskiego wieku czy też potęgi polskiego państwa w dobie jagiellońskiej.

Żywię nadzieję, że dzięki tej pracy nauczymy się jeszcze lepiej rozumieć pro-
cesy gospodarcze, które decydują o losie naszego kraju także współcześnie. Jedną 
z głównych przyczyn upadku polskiego państwa było wszak to, że w wyniku 
fatalnych zaniedbań i błędów popełnionych przez środowiska szlacheckie Polska 
została zmarginalizowana w światowym systemie handlowym i gospodarczym. 
Doszło do tego nie w wyniku jednorazowego zdarzenia, lecz w następstwie wie-
loletnich uchybień wynikających z patrzenia na rzeczywistość gospodarczą przez 
różowe okulary.

Jednocześnie historia Polski poucza nas, że najlepszą inwestycją, jakiej mogli 
dokonać nasi przodkowie, była wierność Kościołowi i jego nauce. Bez tej podstawy 
Polska już dawno byłaby zgubiona, o czym nigdy nie wolno zapominać, szczegól-
nie w dobie współczesnych zawirowań i postępującej laicyzacji. Najczęściej dziś 
uważa się, że Polska przegapiła swoją szansę na dynamiczny rozwój i włączenie 
się w odkrycia geograficzne w następstwie niezdolności do modernizacji i niepo-
dążania za najbardziej nowoczesnymi rozwiązaniami społecznymi. W książce tej 



staram się pokazać, że było dokładnie odwrotnie, gdyż Polsce szkodzili właśnie 
przedstawiciele najbardziej modnych nurtów ideowych, żyjący zarówno w kraju, 
jak i poza granicami. Główną przyczyną późniejszej katastrofy dziejowej była 
zaś rewolucja protestancka, której opis stanowi ważną część tej książki. Miała 
ona ogromne przełożenie na upadek polskich miast, handlu, życia politycznego 
i przesądziła o zamknięciu Polski w geopolitycznej pułapce.

Słowa podziękowania kieruję przede wszystkim do prof. Jarosława Nikodema, 
który udzielił mi wielu krytycznych i konstruktywnych wskazówek, mojej żony 
Kasi, która zawsze służyła radą i wspierała mnie w trakcie powstawania tej książki, 
a także Henryka Krzyżanowskiego, za jego nieocenioną pomoc.
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Sytuacja gospodarczo-polityczna 
na ziemiach polskich przed 

powstaniem państwa Piastów

Powstanie państwa polskiego dokonało się w szczególnie sprzyjających dla na-
szego regionu okolicznościach, na które złożyło się wiele przyczyn. Ziemie 
leżące w dorzeczach Wisły, Warty i Odry stanowiły w I tysiącleciu obszar 

peryferyjny względem terytoriów należących do największych ówczesnych potęg, 
a ich słabe zagospodarowanie znacznie utrudniało zawiązanie trwałej organizacji 
politycznej. W czasach Cesarstwa Rzymskiego granica cywilizacji kończyła się na 
odległym od granic Polski o co najmniej 250 km Dunaju, a gdy później tworzyło 
się państwo frankijskie, jego zakres oddziaływania dotyczył głównie Europy 
Zachodniej. Barbarzyńscy najeźdźcy, którzy wcześniej doprowadzili do upadku 
Rzym, stali się wkrótce sami przedmiotem najazdów innych ludów, które w ramach 
wielkiej wędrówki ludów napływały ze wschodu na europejski subkontynent.

Po serii kolejnych najazdów Hunów i Wandalów wiele obszarów uległo wylud-
nieniu, dlatego w Europie Środkowej mogli wreszcie pojawić się nowi kolonizato-
rzy: Słowianie. Pojawili się tu w dość specyficznych okolicznościach, gdyż zostali 
przyprowadzeni przez koczowniczy lud Awarów, wykorzystujących ich w roli 
niewolników. Awarowie jeszcze w V i na początku VI w. koczowali na granicy 
chińsko-mongolskiej, aby następnie przemierzyć niemal całą Eurazję i zaatakować 
wspólnie z Longobardami żyjące w Panonii (czyli dzisiejszych zachodnich Wę-
grzech) plemię Gepidów w 568 roku. Niemal siedemset lat później podobny szlak 
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przemierzą Mongołowie pod wodzą Czyngis-Chana, dokonując równie istotnych 
zmian w układzie politycznym oraz gospodarczym Europy1.

Awarowie byli ludem koczowniczym, który dokonując podbojów, ciągnął za 
sobą wielkie stada bydła (a dokładnie bawołów). Do pilnowania swoich stad wy-
korzystywali na ogół inne ludy, w tym Słowian, którzy na dodatek umożliwiali 
im hibernę w czasie zimy. Szybka ekspansja polityczna Awarów sprawiła jednak, 
że potrzebowali także pomocy w swoich podbojach. W ten właśnie sposób Sło-
wianie zostali niejako zaciągnięci do Europy Środkowej z terenów azjatyckich 
stepów. Wiadomo, że Słowianie walczyli u boku Awarów m.in. w wyprawie na 
Konstantynopol w 626 roku. Przy tej okazji doszło do wielkiego buntu Słowian, 
którzy najprawdopodobniej w tym właśnie czasie założyli na terenie obecnych 
Czech, Austrii, zachodniej Słowacji i Słowenii własne państwo, którego władcą 
został frankijski kupiec Samon.

W omawianym okresie ludy słowiańskie, w tym także plemiona mające później 
utworzyć Polskę, zdołały już zasiedlić większość obszarów, które zamieszkują 
w zasadzie do dziś. Jedno ze źródeł wskazuje, że już w 631-632 roku nad Łabą 
mieszkali Serbowie, co pozwalałoby sądzić, że na wschód od nich pojawili się już 
nasi przodkowie2.

Istnienie państwa Samona było krótkotrwałe i ok. 658 roku Słowianie znów 
zostali pozbawieni własnej organizacji politycznej, co narażało ich na zniewolenie 
przez sąsiednie ludy. Właściwie aż do IX w. nie potrafili stworzyć silnego ośrodka 
władzy, choć na ich szczęście zarówno Bizancjum, jak i Frankowie mieli w tym 
okresie własne problemy, które ograniczały ich zdolność ekspansji na tereny za-
mieszkiwane przez Słowian.

Początek VII w. stanowił dla Cesarstwa Bizantyjskiego prawdziwą katastrofę 
ze względu na zagrożenie ze strony Persów, a następnie Bułgarów. Szczególnie 
dotkliwa dla Konstantynopola była utrata w 617 roku kluczowego portu w Alek-
sandrii, która spowodowała, że w ciągu zaledwie 20 lat cesarstwo straciło aż 
¾ dochodów podatkowych. Znana jeszcze z czasów rzymskich danina zbożowa 
z Egiptu (annona) przestała odtąd służyć kręgowi cywilizacyjnemu związane-
mu z chrześcijaństwem i padła łupem potęg azjatyckich: najpierw Persji, a już 
w 641 roku Wielkiego Kalifatu Islamskiego. W wyniku podbojów islamskich 
Bizancjum znalazło się pod trwającą ponad 800 lat presją ze strony muzułmanów, 

1 L. A. Tyszkiewicz, Słowianie i Awarowie, Ossolineum, Wrocław 2009, s. 7-62.
2 Tamże, s. 214.
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którzy ostatecznie mieli je bezpowrotnie zniszczyć. Błyskawiczna ekspansja wy-
znawców Allaha sprawiła, że między VI a VII w. liczba statków pływających po 
Morzu Śródziemnym spadła o ⅔, a wewnętrzne niegdyś morze jednej cywilizacji 
stało się strefą graniczną oddzielającą świat chrześcijański od muzułmańskiego3.

Napór na Bizancjum wynikał w sporej mierze także z faktu, że kontrolowało 
ono niezwykle ważną dla światowego handlu Armenię, w której kończyły się szlaki 
handlowe prowadzące z najdalszych zakątków Azji. Już w VI w. Persowie starali 
się narzucić tu swoje panowanie, ale cesarstwo obroniło część swoich wpływów, 
dzieląc Armenię na dwie części: perską i bizantyjską. Wkrótce jednak cały ten 
obszar padł łupem muzułmanów, którzy kompletnie opanowali handel między 
Chinami, Indiami oraz Morzem Śródziemnym. Na wymyśloną przez Mahometa 
religię można w rzeczywistości patrzeć jako na śmiałą próbę opanowania kluczo-
wych szlaków handlowych, które zapewniały środki na dalszą ekspansję. Urodzony 
w Mekce prorok był w młodości przestępcą napadającym na kupieckie karawany, 
a stworzony przez niego system religijny oparty był na militarnej ekspansji doko-
nywanej przy pomocy podporządkowanych mu żołnierzy zagrzewanych do walki 
w imię „świętej wojny” z niewiernymi. Islam okazał się niezwykle skutecznym 
narzędziem podboju, posiadającym swoje placówki nawet na Sumatrze, Jawie 
i w Kantonie4.

Związanie przez Arabów uwagi Bizancjum od wschodu oznaczało pomyślne 
warunki do rozwoju dla państwa Franków. Okres ten, pomimo częściowego 
odcięcia Zachodu od wielu kluczowych dóbr z Orientu, został bardzo dobrze wy-
korzystany, ponieważ gdy w 732 roku wyznawcy Mahometa przekroczyli Pireneje 
i podjęli próbę podboju frankijskiego państwa, armia dowodzona przez Karola 
Młota stawiła im skutecznie opór.

Taki obrót spraw przyczynił się do tego, że Słowianie mieli względnie ko-
rzystne warunki do przetrwania. Jak wskazują archeolodzy, na ziemiach polskich 
znaleziono współcześnie jedynie nieliczne monety pochodzące z VII-VIII w., 
co pokazuje dobitnie, że leżały one poza zakresem ekspansji oraz bezpośredniego 
zainteresowania ówczesnych potęg5. Po upadku Cesarstwa Rzymskiego Longo-

3 M. McCormick, Narodziny Europy: korzenie gospodarki europejskiej, Wydawnictwo Na-
ukowe PWN, Warszawa 2007, s. 117-120.

4 A. Szelągowski, Najstarsze drogi z Polski na wschód w okresie bizantyjsko-arabskim, Aka-
demia Umiejętności, Kraków 1909, s. 5-22.

5 R. Kiersnowski, Początki pieniądza polskiego, Wiedza Powszechna, Warszawa 1962, 
s. 37.
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bardowie w Italii bili wprawdzie złote monety aż do podboju Karola Wielkiego, 
ale były to niewielkie emisje. Europa Zachodnia jako całość miała jednak słaby 
dostęp do znanych ówcześnie rud srebra, a kruszec nieustannie uciekał z niej na 
wschód. Po odparciu zagrożenia ze strony muzułmanów Frankowie korzystali ze 
sprzyjających okoliczności do spokojnego wzrostu, lecz nie mieli wystarczających 
zasobów do tego, aby zwiększać wpływy na terenach słowiańskich.

Wielką finansową, gospodarczą i militarną potęgą tamtych czasów był jedynie 
rządzony od 661 roku przez Umajjadów kalifat. Kontrolując handel z Chinami 
i Indiami, port w Aleksandrii, kopalnie złota w Nubii i Zachodniej Afryce, ko-
palnie srebra w Iranie i Azji Środkowej oraz mając do dyspozycji od końca VII w. 
potężną flotę, muzułmanie stali się na kilka wieków dominującą siłą w Eurazji, 
która – choć położona z dala od polskich ziem – silnie oddziaływała na ich los6.

Pod koniec VII w. Arabowie zdołali podbić kraje Maghrebu, a w 711 roku 
– podporządkować praktycznie cały Półwysep Iberyjski. Szczęśliwie dla losów 
chrześcijaństwa zostali później odparci (w 722 roku spod Konstantynopola, a w 732 
spod Poitiers), lecz otaczając wyznawców Chrystusa szerokim łukiem od połu-
dnia, wywarli na nich ogromną presję oraz stworzyli konieczność politycznej 
konsolidacji.

6 R. Findlay i K. O’Rourke, Power and Plenty. Trade, War and the World Economy in the 
Second Millenium, Princeton University Press 2007, s. 49.
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W tym czasie ziemie zamieszkiwane przez plemiona słowiańskie stały się ob-
szarem polowania na niewolników na użytek świata muzułmańskiego. Wiodącą 
rolę w tym procederze odgrywali Żydzi, którzy od starożytności zamieszkiwali 
praktycznie wszystkie ziemie leżące w basenie Morza Śródziemnego. Muzułmanie 
rzadko kiedy stykali się bezpośrednio z chrześcijanami, korzystając głównie z po-
mocy Żydów występujących w roli posłańców, kupców oraz łowców niewolników.

Żydzi stali się kluczową narodowością światowego handlu już w czasach sta-
rożytnego Rzymu. Rozproszeni po całym świecie prowadzili kupieckie karawany 
od Chin aż po Hiszpanię. W południowej Francji w wielu miastach handel pozo-
stawał w rękach żydowskich nieprzerwanie od czasów Cesarstwa Rzymskiego aż 
do Merowingów, a w wielkiej i zasobnej Aleksandrii stanowili nawet 30% ogólnej 
liczby mieszkańców7.

W okresie muzułmańskiej inwazji na rządzoną przez Wizygotów Hiszpa-
nię Żydzi przyjmowali najczęściej wojska kalifatu Umajjadów jako wyzwolicieli, 
a przedstawiciele obu cywilizacji – żydowskiej i muzułmańskiej – owocnie współ-
pracowali szczególnie w VIII w. W niektórych miastach na zajętym przez Arabów 
Półwyspie Iberyjskim, jak choćby w Granadzie, Żydzi stanowili nawet większość. 
To jednak nie Żydzi z Półwyspu Iberyjskiego trudnili się polowaniami na Słowian, 
lecz ich rodacy z nieco innego obszaru.

Począwszy od VII w. coraz silniejszą pozycję na szlaku jedwabnym zyskiwa-
ło państwo Chazarów. Jego siła wzięła się przede wszystkim ze strategicznego 
położenia na trasie szlaków handlowych łączących ze sobą kalifat Umajjadów, 
Bizancjum, a później także ziemie Bułgarów, Rusinów i Skandynawów. Kaganat 
Chazarski był początkowo położony w dolnym biegu Donu i Wołgi i sięgał aż 
do Kaukazu, lecz w kolejnych latach podporządkował sobie dalsze terytoria. Za-
pewniając kupcom praktycznie nieograniczoną swobodę handlu, władcy państwa 
Chazarów czerpali z opłat celnych spore korzyści.

Nietypową cechą Kaganatu Chazarskiego było to, że rządziła nim żydowska 
arystokracja. Choć sami Chazarowie byli ludem tureckim, dominowali wśród niego 
Żydzi, którzy umiejętnie wykorzystali ogromny popyt świata islamu na niewolni-
ków oraz futra z północy. Ich pozycję umocnił na dodatek fakt, że w 762 roku kalif 
Al-Mansur stworzył nad Tygrysem Bagdad – nową stolicę kalifatu Abbasydów. 
Szacuje się, że aż połowę tego ogromnego, bo liczącego 2 miliony mieszkańców, 
miasta stanowili Żydzi. Położona na północ od handlowego centrum ówczesnego 

7 J. Attali, Żydzi, świat, pieniądze, Wydawnictwo Cyklady, Warszawa 2003, s. 107-117.
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świata Chazaria wyspecjalizowała się w dostarczaniu na jego użytek darmowej 
siły roboczej. Niestety, jednym z głównych obszarów jej pozyskiwania były ziemie 
zamieszkiwane przez plemiona mające później utworzyć Polskę.

Wykształcony w czasach ekspansji islamu schemat gospodarczo-politycz-
ny, który towarzyszył pojawieniu się ludów słowiańskich w Europie Środkowo-
-Wschodniej, nie uległ tak naprawdę zasadniczej zmianie w kolejnych wiekach. 
Modyfikacji uległa jedynie lokalizacja światowego (lub regionalnego) centrum 
gospodarczego, wobec którego Polska pełniła rolę peryferyjną. W czasach pierw-
szych islamskich kalifatów głównymi ośrodkami gospodarczymi i finansowymi 
były Bagdad, Aleksandria, a później także Kordoba, pomiędzy którymi krążyli 
radanici, czyli żydowscy kupcy. W późniejszych stuleciach centrum europejskich 
i światowych finansów przenosiło się do innych miast, jak choćby Amsterdamu 
czy też Londynu, lecz zasadniczo, począwszy od VII w., kluczową funkcję łącz-
nikową pomiędzy peryferiami a ośrodkami decydującymi o życiu gospodarczym 
pełnili Żydzi, występujący już w tej roli w czasach starożytnych imperiów (m.in. 
Babilonii, Persji czy też Rzymu).

Kalifat Umajjadów, Bizancjum, Chazaria i ziemie słowiańskie w VIII w.
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To, że w kolejnych latach Słowianom udało się w ogóle wyrwać z faktycznego 
zniewolenia i pozostawania łupem kupców pragnących ich zniewolić na rzecz mu-
zułmańskiego imperium, było dziełem chrześcijaństwa. Odcięta w wyniku islam-
skich najazdów od kluczowych szlaków handlowych prowadzących do Indii i Chin 
chrześcijańska Europa cudem wybroniła się, lecz była wciąż wyjątkowo słaba. Wy-
znawcy Allaha zamierzali podbić całą Europę i uczynić Morze Śródziemne swoim 
wewnętrznym jeziorem, lecz na drodze stanął im chrześcijański sojusz Franków 
z Bizancjum, mocny szczególnie w okresie rządów Karola Wielkiego. Rządzący 
od 768 roku Frankami władca stał się odnowicielem potęgi Zachodu, przyjmując 
w 800 roku tytuł cesarza. Wydarzenie to było kluczowe z punktu widzenia ziem 
polskich, gdyż tworzyło ważną przeciwwagę dla ekspansji islamskiej, a jednocze-
śnie pozwoliło na trwałe pozbyć się zagrożenia ze strony Awarów. W wyniku serii 
kampanii przeprowadzonych przez Karola Wielkiego wojowniczy lud z Azji został 
zneutralizowany, a jego państwo ostatecznie przestało istnieć. Ostatnie wzmianki 
o Awarach pochodzą z początku IX w., a później całkowicie giną.

O znaczeniu rządów Karola Wielkiego świadczy najlepiej fakt, że wprowadzo-
ny przez niego do obiegu srebrny denar, bity według wzorów rzymskich, stał się 
na kolejne cztery wieki podstawową monetą dla większości Europy. Już władcy 
z dynastii Merowingów wymagali, aby na podległych im terenach posługiwano się 
wyłącznie monetami bitymi w ich mennicach, co świadczyło o tym, że pomimo 
nieustannego odpływu kruszców na wschód państwo Franków, a później odro-
dzone cesarstwo były w stanie zaspokoić obieg pieniężny własną walutą. System 
denarowy, w którym z jednego funta srebra (ok. 402 g) bito 20 solidów dzielących 
się na 12 denarów, był pierwszym od czasów rzymskich systemem obowiązującym 
na tak dużym obszarze, mającym ogromny wpływ także na polski system menniczy.

Warto tu także zauważyć, że system monetarny stworzony przez Franków 
bardzo ułatwiał wymianę handlową ze światem muzułmańskim. System denaro-
wy wzorowany był wszak na rozwiązaniach stosowanych wcześniej w Cesarstwie 
Rzymskim, a później w Bizancjum. Na bizantyjskich monetach wzorowali się 
także Arabowie, tworząc własnego srebrnego dirhema i złotego dinara. W pewnym 
sensie pod koniec pierwszego millenium po Chrystusie cała zachodnia i środkowa 
Eurazja korzystała ze względnie jednorodnego systemu monetarnego8.

8 Ch. J. Beckwith, Empires of the Silk Road. A History of Central Eurasia from the Bronze 
Age to the Present, Princeton University Press 2011, s. 144.
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W czasie rządów Karola Wielkiego miała miejsce zdecydowana ekspansja 
polityczna cesarstwa w kierunku ziem zamieszkiwanych przez Słowian, o czym 
świadczył przede wszystkim podbój Sasów. Lud ten już w V-VI w. podbił Brytanię, 
ale spora jego część zamieszkiwała w dalszym ciągu tereny obejmujące współczesną 
Westfalię i Holsztyn. Podczas gdy wcześniejsza ekspansja państwa Franków w kie-
runku wschodnim połączona była z nawracaniem na chrześcijaństwo w sposób 
pokojowy, ujarzmienie Sasów dokonało się wraz z przymuszeniem ich do chrztu. 
Trwające w latach 772-804 wojny z Sasami zakończyły się powiększeniem granic 
cesarstwa, które poszerzono niemal do linii Odry.

Niebezpieczną dla Słowian perspektywę tworzył w tym czasie również sojusz 
cesarstwa z Bizancjum, które górowało wciąż nad Zachodem pod względem za-
awansowania technologicznego, cywilizacyjnego oraz finansowego. Zachód czerpał 
z Konstantynopola m.in. wzorce architektoniczne oraz kulturowe, nadrabiając 
liczne cywilizacyjne zaległości powstałe we wcześniejszym okresie.

Upadek polityczny Awarów stworzył tymczasem możliwość przejęcia inicja-
tywy przez ludy słowiańskie. Proces ten zaistniał przy okazji wielkiego ożywienia 
handlowo-gospodarczego związanego z taktycznym sojuszem Imperium Karoliń-
skiego oraz Cesarstwa Bizantyjskiego. Kluczową arterią nowego układu sił stał się 
Dunaj. Mająca swoje źródła w Schwarzwaldzie rzeka stała się szlakiem, wzdłuż 
którego zaczęły się formować w ciągu IX w. pierwsze słowiańskie państewka. To 
właśnie wzdłuż Dunaju podróżował w 802 roku Żyd Izaak wysłany do Karola 
Wielkiego przez kalifa Haruna ar-Raszida.

Wzdłuż osi wyznaczonej biegiem Dunaju powstawały już od końca VIII w. 
pierwsze niezależne księstewka, jak choćby Serbia, czy też na początku IX w. Pań-
stwo Wielkomorawskie. Pierwszym władcą tego państwa był Mojmir, który opa-
nował ziemie należące obecnie do Czech, Słowacji, a także północno-zachodnich 
Węgier. Jego następca Rościsław sprowadził w 863 roku z Bizancjum śś. Cyryla 
i Metodego, którzy opracowali dla Słowian osobną liturgię. Energiczna reakcja 
cesarstwa doprowadziła jednak do jej stopniowej likwidacji. Fakt ten pokazywał 
dość dobrze, że pomyślne warunki, jakie zapanowały na słowiańskich teryto-
riach leżących pomiędzy Cesarstwem Bizantyjskim a obszarem rządzonym przez 
Karolingów, stwarzały zagrożenie nawet dla największych politycznych graczy 
w regionie. Istniała bowiem realna groźba, że Słowianie powołają do życia własną 
wspólnotę polityczną, opartą na dodatek na osobnej liturgii i obrządku. Pomyślny 
rozwój Państwa Wielkomorawskiego, które według niektórych historyków obej-
mowało nawet Śląsk i Małopolskę, napotkał jednak wielką przeszkodę w postaci 
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najazdu Węgrów, którzy w 904 roku pokonali wojska Mojmira II i doprowadzili 
do rozpadu państwa9.

W okresie gdy Dunaj pełnił rolę kluczowego szlaku otoczonego przez islam 
chrześcijaństwa, ziemie mające później wejść w skład Polski leżały wciąż na ubo-
czu głównego nurtu cywilizacji. Nie prowadziły tędy niemal żadne istotne drogi 
handlowe, a słabo zagospodarowany teren nie ułatwiał zawiązywania trwałych 
i silnych wspólnot politycznych.

Nim jednak w Europie Środkowo-Wschodniej pojawili się Węgrzy, którzy swoją 
obecnością rozdzielili Słowian na dwie grupy, w IX wieku kontynent europejski 
stał się przedmiotem ekspansji wikingów. Zamieszkując początkowo Półwysep 
Jutlandzki oraz południową część Półwyspu Skandynawskiego, podjęli od koń-
ca VIII w. szereg energicznych podbojów sięgających nawet Tunezji i Sycylii. 
Prowadzone przez nich wyprawy miały na ogół charakter łupieżczy, a łatwość, 
z jaką przychodziło im rabowanie i podporządkowywanie sobie kolejnych ludów, 
miała swoje źródło w ogólnej słabości chrześcijańskiego Zachodu. Odcięty przez 
muzułmanów od najważniejszych szlaków prowadzących z Chin i Indii oraz od 
południowych wybrzeży Morza Śródziemnego Zachód wegetował i był podatny 
na ataki dobrze zorganizowanych grup wojowników – potrafiących nadciągnąć 
niemal z każdej strony.

Niemoc chrześcijańskiego Zachodu była jednocześnie wielką szansą dla wi-
kingów, którzy nie byli jeszcze ochrzczeni i postanowili wykorzystać nietypowy 
w gruncie rzeczy dla tej części kontynentu stan polegający na odcięciu ogromnych 
połaci Europy od prastarej wymiany handlowej z Południem. Istotą funkcjonujące-
go już co najmniej od I tysiąclecia przed Chrystusem jedwabnego szlaku było wszak 
nie tylko skomunikowanie odległych terenów azjatyckich z zachodem Europy, lecz 
także istnienie ożywionej wymiany handlowej na jej stacjach pośrednich, gdzie 
wymieniano się towarami z leśnych i dzikich obszarów północnych oraz wysoko 
przetworzonymi i luksusowymi dobrami z krain południowych.

Od czasu ekspansji islamskiej handel ten uległ wielkiemu ograniczeniu, a przez 
wiele lat najważniejszymi pośrednikami pomiędzy światem chrześcijańskim oraz 
muzułmańskim byli Żydzi, którzy specjalizowali się w handlu niewolnikami. Popyt 
na futra i niewolników w Bagdadzie i innych ogromnych metropoliach podbitych 
przez muzułmanów był tak ogromny, że przyciągnął zupełnie nowych dostawców. 

9 R. Heck, M. Orzechowski, Historia Czechosłowacji, Zakład Narodowy im. Ossoliń-
skich, Wrocław 1969, s. 24-30.
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Wikingowie, tak jak Żydzi, nie mieli skrupułów przy pozyskiwaniu niewolników, 
gdyż w przeciwieństwie do chrześcijan nie zakazywała im tego religia (choć 
i w państwach wczesnochrześcijańskich zakazywano bardziej handlu niewolnikami 
niż samego niewolnictwa). Szacuje się, że w X w. cena jednego dorosłego mężczy-
zny wynosiła ok. 300 g srebrnego kruszcu (albo 3 dobrych ogierów, 300 kg mąki 
lub 24 wełnianych płaszczy). Istniejący od 750 roku kalifat Abbasydów ze stolicą 
w Bagdadzie zgłaszał wręcz nieograniczone zapotrzebowanie na siłę roboczą, 
a mając do dyspozycji niezwykle obfite kopalnie w Persji i Azji Środkowej, mógł 
płacić bardzo atrakcyjne stawki wszystkim tym, którzy skłonni byliby dostarczyć 
bardzo poszukiwany towar10.

Dla losów Polski szczególnie istotni byli Waregowie, czyli wikingowie, którzy 
penetrowali przede wszystkim ziemie leżące na wschodzie, a zamieszkałe przez 
plemiona słowiańskie. Od początku IX wieku obecność Waregów znacznie oży-
wiła rejon Bałtyku, pozostający do tej pory w cieniu wobec krajów leżących bliżej 
Dunaju. Jednym z istotnych elementów ich sukcesu były długie (20-25 m) i dobrze 
wykonane łodzie, pozwalające im przemieszczać się zarówno po morzach, jak 

10 P. Pranke i M. Zečevič, Handel interregionalny od X do XII w., Wydawnictwo Naukowe 
UMK, Toruń 2017, s. 99-102.
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i po rzekach. Strategicznie ważnym punktem ich wschodniej ekspansji była osada 
Haithabu (Hedeby) położona u nasady Półwyspu Jutlandzkiego na przesmyku 
szlezwicko-holsztyńskim. Pełniła ona rolę przeładunkową i ułatwiała komunikację 
między Bałtykiem a Morzem Północnym. Dzięki rzekom Eide i Treene od strony 
zachodniej oraz Schlei od strony wschodniej możliwe było sprawne przemiesz-
czenie łodzi chronionych przez usypany specjalnie wał stanowiący zaporę przed 
napadami plemion słowiańskich. Do XIII w., gdy Haithabu zostało wyparte przez 
Hamburg-Lubekę, przesmyk ten stanowił kluczową arterię komunikacyjną i han-
dlową, zapewniającą większe bezpieczeństwo dla przewozu towarów niż podróż 
morzem przez cieśniny duńskie11.

Najważniejsze szlaki kupców skandynawskich prowadziły odpowiednio ze 
Skandynawii przez Haithabu do terenów nadbałtyckich, znad Bałtyku poprzez 
Kijów do Bizancjum oraz z terenów nad Wołgą przez Morze Kaspijskie do Persji. 
Ekspansja Waregów z plemiona Rus w kierunku Dniepru, Donu i Wołgi rozpo-
częła się w połowie IX wieku i nastawiona była na pełne zagospodarowanie obsługi 
handlowej świata muzułmańskiego. W 862 roku wódz Waregów Ruryk opanował 
rejony zamieszkiwane przez północnych Słowian, a w 865 roku Waregowie uderzyli 
na Konstantynopol. Podbój Bizancjum nie zakończył się sukcesem, lecz w 879 roku 
kolejny władca Oleg opanował całą drogę handlową prowadzącą do Morza Czar-
nego przez Dniepr. W 882 roku zdobyty został Kijów, który stanowił doskonałe 
miejsce tranzytowe oraz bazę wypadową do ataków na Konstantynopol12.

Dynamiczna ekspansja Waregów sprawiła, że na ziemiach polskich znacząco 
zintensyfikowały się polowania na niewolników. Pojedyncze arabskie dirhemy (czyli 
drobne monety arabskie) pojawiały się niekiedy już pod koniec VII w., lecz ich 
masowy napływ – o którym świadczą liczne znaleziska archeologiczne – datować 
można na IX w. Najwięcej z nich pochodziło z Bagdadu oraz całej Persji. Wiele 
monet przywędrowało także z państwa Samanidów w Środkowej Azji (ze stolicą 
w Bucharze). Co szczególnie istotne, na ziemiach polskich nie znaleziono wła-
ściwie monet z emiratu Kordoby (obecnej Hiszpanii i Portugalii), co pokazuje, że 

11 J. Schildhauer, Dzieje i kultury Hanzy, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 
1995, s. 13.

12 J. Bartosiak, Rzeczpospolita. Między lądem a morzem. O wojnie i pokoju, Zona Zero, War-
szawa 2018, s. 217-219.



24

chrześcijaństwo zachodnie zapewniało Słowianom skuteczną barierę dla handlu 
niewolnikami13.

Handlarze niewolników pojawiali się na ziemiach polskich dwoma kanałami: 
przez tereny nadwołżańskie, Ruś i Bałtyk oraz przez Morze Kaspijskie, Step Pon-
tyjski i Kijów. Jak już wcześniej wspomniano, pośrednikami byli przede wszyst-
kim Żydzi, ale później także Rusini, Bułgarzy nadwołżańscy czy też mieszkańcy 
państwa Samanidów. Za dostarczony towar płacono srebrnymi dirhemami, które 
były monetą drobną. Kupcy ze Wschodu najczęściej nie wymieniali się na inne 
towary, choć z czasem zaczęli interesować się produktami leśnymi (m.in. futrami).

Jednym z pierwszych źródeł opisujących wyprawy żydowskich kupców ze 
wschodnich muzułmańskich imperiów do ziem zamieszkiwanych przez Słowian są 
prace perskiego geografa Ibn Khordadbeha, który opisywał wszystkie ludy, z któ-
rymi nawiązywało kontakt imperium Abbasydów. Pierwsze wzmianki o radanitach 
pochodzą z lat 854-874 i wskazują, że świat arabski wymieniał niewolników na 
korzenie, kamforę oraz cynamon. Wolumen tego handlu nie był z pewnością zbyt 
duży. Samo zaś zestawienie towarów, które wymieniały obydwie strony, pokazuje, 
jak wielka przepaść w zakresie bogactwa funkcjonowała pomiędzy oboma kręgami 
cywilizacyjnymi14.

Zyski z handlu niewolnikami i towarami leśnymi z muzułmańskim Wschodem 
przypadały przede wszystkim Waregom, choć korzyści z tego procederu dostrzegli 
także sami Słowianie. Brak trwałych struktur państwowych ułatwiał zadanie 
najeźdźcom, dlatego coraz bardziej pilną stawała się potrzeba ochrony miejscowej 
ludności przed postępującym zniewoleniem.

Presja ta stawała się coraz większa także dlatego, że gdy w wyniku najazdu 
Waregów uformowała się na wschodzie Ruś Kijowska, ziemie polskie zostały 
otoczone ze wszystkich stron przez rosnące w siłę państwa przejawiające chęć do 
dalszej ekspansji. Napór ten nie był jeszcze w IX w. zbyt intensywny, lecz sytuacja 
zmieniała się bardzo dynamicznie. Dość nieoczekiwanie ok. 895 roku na Nizinie 
Panońskiej (zwanej później Węgierską) pojawili się wojowniczy Węgrzy, którzy 
zagospodarowali dla siebie spore obszary zajmowane wcześniej przez Słowian. 
Potrzeba reakcji ze strony plemion zachodniosłowiańskich wydawała się coraz 
bardziej paląca.

13 R. Kiersnowski, dz. cyt., s. 43.
14 I. Schipper, Studya nad stosunkami Żydów w Polsce podczas Średniowiecza, E.  Wende 

i spółka, Lwów 1911, s. 19.
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Dla zachodniego chrześcijaństwa były to ciężkie czasy. Inwazje Węgrów i wi-
kingów wyrządziły wielkie spustoszenie, a osłabione cesarstwo nie było w stanie 
zapanować nad sytuacją. W tym krytycznym momencie Zachód zwrócił się jed-
nak ku swojej najważniejszej broni, czyli wierze chrześcijańskiej. W założonym 
w 910 roku opactwie benedyktyńskim w Cluny zrodziła się z czasem idea reformy 
Kościoła, która w kolejnych latach wniosła w jego funkcjonowanie nowego ducha. 
Nieocenione korzyści z tego wydarzenia zaczerpnęła w późniejszym okresie także 
Polska.

Napierający od strony wschodnich stepów Węgrzy doprowadzili z czasem 
do upadku Państwo Wielkomorawskie, obejmujące wcześniej liczne ziemie za-
mieszkiwane przez Słowian (w tym najprawdopodobniej Śląsk i Małopolskę). Na 
gruzach tego państwa zaczęły się tworzyć nowe ośrodki władzy, a najsilniejszy 
z nich w Pradze, gdzie już ok. 872 roku powstał dobrze obwarowany zamek. Za 
rządów księcia Wratysława I (zm. 921 r.) Śląsk i Małopolska znalazły się odtąd 
w granicach państwa czeskiego i uległy względnie najszybszemu rozwojowi spośród 
wszystkich ziem, które w czasach Piastów miały wejść w skład Polski.

Stosunkowo późne zawiązanie się polskiej państwowości w połowie X w. można 
wytłumaczyć przede wszystkim tym, że ziemie polskie leżały na uboczu najważ-
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