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Państwo Wiślanii w czasach
przedkatolickich
Autor: Wieczorna

Wiślica uchodzi za stolicę Państwa Wiślan. Jeszcze przez krótki czas XII stulecia znajdowała się
tutaj stolica niepodległego księstwa, którego władca panował nad doliną Nidy. Część badaczy
postawiła tezę iż "Wiślica była już w IX i w pierwszej połowie X wieku ośrodkiem państwa
Wiślan" [a]. Nad górną Wisłą istniało słowiańskie państwo. Wymienia je autor w książce „Opis
Niemiec”, kraj ich nazywa „Visleland” – Kraj Wiślan. [a] .
“Jeszcze jeden dokument potwierdza fakt istnienia państwa Wiślan, jest nim
„Chorografia”, czyli tak zwane anglosaskie uzupełnienie opisu świata sporządzone
na podstawie relacji wikingów Othera i Wulfstana za czasów króla Alfreda
Wielkiego (871-899). Tam też znajdujemy informację „na wschód od Moraw jest kraj
Wisła (Wisle land)”.
[a]http://prawoslawnypartyzant.wordpress.com/multimedia/ksiazki/po-polsku/frankkmietowicz%E2%80%93%E2%80%9Ekiedy-krakow-byl-trzecimrzymem%E2%80%9D/]
W „Żywocie św. Metodego”, napisanym przez jednego z uczniów tuż po roku 885, znalazł się
następujący ustęp:„Pogansk knjaz, silen vel’ma, sedja v Yisle, rugasesja krstjanom i pakosti
dejase. Poslav ze k nemu ręce: dobro ti sje krstiti, synu, voleju svojeju na swojej zemli, da ne
plenem nudmi krscen budesi na cuzej zemli i pomjanesi mja, jeże i byst”. W polskim
tłumaczeniu wzmianka brzmi:
„Potężny książę panujący we Wisłach, urągał” chrześcijanom i wyrządzał im
krzywdy. Posławszy więc do niego wieść (Metody) rzecze: Dobrze byłoby, synu, abyś
się dobrowolnie ochrzcił na swej ziemi, bo nie będziesz wzięty do niewoli i pod
przymusem ochrzczony na cudzej ziemi. I wspomnisz mnie, co się też stało”.

Na mapie Agryppy, datowanej na 12 rok przed Chr. figuruje forma „Vistula”. Grecki
geograf, Strabo, określa go jako naród wielki, zamieszkujący dorzecze Wisły w I
wieku po Chr. Tacyt w dziele „Germania”, z 98 roku po Chr. mówi o rozsiadłym
narodzie Legii, podzielonym na plemiona. O rzece Vistula, Sudetach i Karpatach
pisał także w 152 roku po Chr. Ptolemeusz, aleksandryjski geograf. Wiślanie to
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nazwa geograficzno-historyczna, pochodząca od Wisły. (...) Nazwa osady – według
legendy – ma pochodzić od imienia jej założyciela, księcia Wiślan, Wiślimira, który
wraz ze swym otoczeniem miał przyjąć chrzest około 880 roku (za: "
http://www.zrodlo.krakow.pl/rocznik-2011/numer-26-2011/perly-dawnej-malopolski/
") "Pierwsza wzmianka spisana po łacinie pochodzi z roku 7-5 r. p.n.e. na
wystawionej w Porticus Vipsania mapie Agryppy oraz wzmiance Pliniusza o rzece
Viscla. Od V wieku Vistla (Divisio orbis terrarum). W okresie tym dorzecze Wisły
zasiedlone było od południa przez plemiona celtyckie, a od północy przez plemiona
wschodniogermańskie. W wiekach od II w. – IV w., pod nazwą Viscla – Gaius Iulius
Solinus, Pliniusz Starszy, Klaudiusz Ptolemeusz. Ptolemeusz podał także nazwy i
siedziby plemion nad Wisłą: Wenedów, Gythonów, Galindów. Wisła u rzymskich
historyków uchodziła do Bałtyku zwanego wówczas Morzem Swebów, łac. Mare
Suebicum; Tacyt I wiek, lub Zatoki Wenedzkiej (II wiek) – „de internis eius partibus
Alba, Guthalus, Viscla amnes latissimi praecipitant in oceanum”. W germańskiej
tradycji pisanej nadwiślańskie lasy (Widsidh) są ojczyzną Wandalów, Sasów i innych
plemion germańskich, chociaż w rzeczywistości pochodzą one ze Skandynawii."
(Wikipedia)
O wczesnej historii tutejszej państwowości wiadomo niewiele:
Piastowski nurt Odry - Strona 21, books.google.pl/books?id=o5cbAAAAMAAJ
Wojciech Myślenicki - 1972 "Visle Lond. Tak zanotował nazwę tego kraju w Opisie
Europy król angielski Alfred Wielki (871—891), a kilkadziesiąt lat wcześniej, bo już
około 840 roku, w Geografie Bawarskim wymieniona była nazwa ludności tego
kraju: Vuislane." Historia od VI do IX wieku Nie sposób określić, kiedy przyjęła
się nazwa Wiślanie dla wspólnoty osadniczej w dorzeczu górnej Wisły. Konstantyn
Porfirogeneta wymienia w dziele De administrando imperio Białą Chorwację jako
miejsce skąd w VII wieku 7 plemion chorwackich miało wyruszyć na Bałkany (na
terytorium dzisiejszej Chorwacji) na zaproszenie cesarza Bizancjum Herakliusza, by
bronić granic cesarstwa. Według Konstantyna część plemion pozostała w swojej
starej ojczyźnie. Historycy wiodą spór co do umiejscowienia wymienionej przez
Konstantyna Białej Chorwacji, nawet negując jej istnienie. Kwestia pochodzenia
Wiślan od sarmackich, zeslawizowanych Chorwatów, którzy mieli napłynąć ze
wschodu Europy w swojej wędrówce na zachód i południe, pozostaje wciąż
nierostrzygnięta. Również nie ma pewności, że opisywana Biała Chorwacja
(Chrobatia) leżała na terytorium Wiślan, chociaż prawdopodobne jest, że to właśnie
Biali Chorwaci kryją się pod nazwą Wiślan w dziele Geografa Bawarskiego (ok. 845
r.). Z kolei Alfred Wielki (po 890 r.) lokuje ziemie Chorwatów (Horithi) na północ od
Wielkich Moraw. Kraj Wiślan nie wyróżniał się szczególnym zaludnieniem na tle
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innych ziem polskich. Prawdopodobnie aż do połowy VIII wieku miejscowa ludność
nie budowała grodów, co mogło wynikać z częstego przemieszczania się. (wikipedia)
Daty wg Joachima Lelewela (Polska wiekow srednich: czyli Joachima Lelewela w
dziejach narodowych ..., Tom 2, Joachim Lelewel) 871 Method chrzci czeskiego
Borziwoja 880 Wiching biskupem Nejtra 880 król królów z lechita Popiel strącony
Ziemowit syn kmiecia Piasta przez Polan na tron wyniesiony 884 Methodej wzywa
Wyszewita wiślickiego aby chrzest przyjął jeśli chce w doma pozostać 907 Morawy
upadły .Madjary panują morawska obrządku słowiańskiego ludność rozbiega się.
Popiele z Wiślicy wyparci. Michał syn Wyszewita do Zachlumu serbskiego ustępuje

Kolegiata w Kruszwicy, Źródło: http://3.bp.blogspot.com/sk6Cr724d9k/T_Ne4idXR_I/AAAAAAAABME/hL6H3GbcIq8/s1600/wi8.jpg
Wiślania w źródłach z epoki
Fragment Żywotu św. Metodego, rękopis Soboru Uspieńskiego z XII w., dotyczący "Księcia
pogańskiego, bardzo silnego, siedzącego ... v-Vislě" (Поганьскъ князь сильнъ вельми сѣдя въ
Вислѣ, w najstarszych odpisach choć uważanych za "gorsze"[5] - wersja v-Vislěch/въ вислѣхъ)
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Istnieją trzy przekazy źródłowe, które łączy się z plemieniem Wiślan. Najsłynniejszym z nich
jest informacja z Żywotu świętego Metodego (zwanego też Legendą Panońską) o przepowiedni,
której autorem miał być Metody:
Był zaś w nim [Metodym] także dar proroczy, tak że spełniało się wiele
przepowiedni jego, z których jedną lub dwie opowiemy. Książę pogański, silny
bardzo, siedzący w Wiślech [Wiśle ?], urągał wielce chrześcijanom i krzywdy im
wyrządzał. Posławszy zaś do niego [kazał mu] powiedzieć [Metody]: Dobrze będzie
dla ciebie synu ochrzcić się z własnej woli na swojej ziemi, abyś nie był przymusem
ochrzczony na ziemi cudzej, i będziesz mnie [wtedy] wspominał. I tak też się stało.
Drugim źródłem, które zdaje się potwierdzać istnienie Wiślan jest tzw. Geograf Bawarski,
którego autor wymienia plemię Vuislane. Trzecie źródło to powstała w IX wieku Germania
króla angielskiego Alfreda Wielkiego, będąca przeróbką dzieła Orozjusza z V wieku. Zawiera
ona wiadomość o Wisle lond, leżącym na wschód od Moraw i graniczącym z Dacją. Tekst o
księciu siedzącym w Wiślech w Żywocie świętego Metodego stał się powodem sformułowania
hipotez o podboju państwa Wiślan przez Morawy, chrystianizacji Wiślan w obrządku
wschodnim i stolicy ich państwa w Wiślicy, ale ostatnią z tych tez obaliły wykopaliska
archeologiczne, a pozostałych dotychczasowe badania archeologiczne nie zdołały potwierdzić.
Źródła o powstaniu Wiślanii
Początek jego ginie w pomroce wieków a może w pogańską zapuszcza sio
starożytność Założycielem jego miał być niejaki Wisław, jeden z chrobackich
władzców którego tragiczną historyję na powadzę jakiejś dawnej kroniki wymownie
opowiada Bielski Zresztą ową legendę Wnlcerze i Wisłnwie powtarzają inni
kronikarze polscy (....) (Samuel Orgelbrand, Encyklopedyja powszechna, Tom 27, S.
198) (inne doniesienia źródłowe: Pokolenie prokonzula i patrycyusza Michała syna
Wusewuca xięcia Zachlumian przyszło od niechrzceńców mieszkających nad rzeką
Wisła nazywajaca się Dicyke i osiadło nad rzeka nazwiskiem Zachluma). Urbs
famosissima in regno Lechitarum nomine Wyslicźa cujus olim princeps tempore
paganismi fuerat Wyslaus decorus qui et ipse de stirje regis Popeli duxerat
originem Bogufał u Somersb II 37
Chrystianizacja Wiślanii
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Spekuluje się że to kraj Wiślania miał biskupstwa na swoim terenie, w obrządku cyrylometodiańskim.[4] “‘W „Chronografie” niejakiego Samuela, diaka z Dubkowa, rękopisie z XV
wieku, lecz opartym na wcześniejszym tekście1, po przytoczeniu faktu, że Cyryl, filozof,
„wynalazłszy pismo słowiańskie zapisał je u Morawian, u Lachów i innych narodów, a potem na
Rusi” wzmianka podaje, ze św. Wojciech
„zniszczył prawdziwą wiarą i słowiańskie pismo odrzucił i zaprowadził pismo
łacińskie, obrazy prawdziwej wiary popalił, biskupów i księży jednych pozabijał,
drugich rozegnał i poszedł do Prus i tam został ubity, Wojciech, biskup łaciński”. ”
(…)
Wzmianka podaje, że św. Wojciech „obrazy prawdziwej wiary” popalił.
[]http://prawoslawnypartyzant.wordpress.com/multimedia/ksiazki/po-polsku/frankkmietowicz%E2%80%93%E2%80%9Ekiedy-krakow-byl-trzecim-rzymem%E2%80%9D/] Inny
autor z kolei bada tezy o walce Wojciecha z innymi obrządkami chrześcijaństwa:
“Henryk Paszkiewicz twierdzi, że tak właśnie było i wbrew opinii wielu badaczy
uznaje pogląd o współistnieniu w Polsce dwóch obrządków. Z kolei prof.
Łowmiański uznał przekaz Samuela z Dubkowa za wiarygodny, a tam napisano, że
w czasach Chrobrego nie kto inny, ale św. Wojciech energicznie słowiański
obrządek zwalczał! Wzmianka z pism ruskich (nie przez wszystkich badaczy uznana
za wiarygodną) o złupieniu przez Wojciecha świątyni obrządku słowiańskiego
mogłoby tę hipotezę potwierdzić.” [] http://www.racjonalista.pl/kk.php/s,57

Początki polski - Strona 74, books.google.pl/books?id=JTMaAAAAIAAJ
Józef Widajewicz - 1948 Ze znanego nam pisma biskupów niemieckich (900)
czerpiemy wiadomość, że Niemiec Wiching został wysłany do Wiślan („do pewnego
ludu, świeżo pozyskanego dla wiary chrześcijańskiej") w charakterze misjonarza.
Włodzisław, Władysław książę lędziański
Dane biograficzne Zmarł po 944/945 Życiorys Jako władca plemienia Lędzian był
trybutariuszem Rusi Kijowskiej, co potwierdzają między innymi badania archeologiczne i
świadectwo Konstantyna Porfirogenety[2]. W latach 944/945 książę miał wysłać swego posła
Uleba do Konstantynopolu, gdzie miały się odbyć rokowania na temat pokoju księcia
kijowskiego Igora z cesarzami bizantyjskimi Romanem I Lekapenem i Konstantynem VII
Porfirogenetą, o czym zaświadcza Kronika Nestora[3].
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opr. Adam Fularz na podst. Wikipedii: ilustracja: Mapa zawierająca plemię Boulanes,
utożsamiane z Polanami
Przypisy ^ Za księcia Lędzian uważał Włodzisława m.in. Gerard Labuda, zob. W. Chrzanowski,
Kronika Słowian. Tom 3. Ruś Kijowska w czasach pierwszych Rurykowiczów, Kraków 2009, s.
170. ^ W. Chrzanowski, Kronika Słowian. Tom 3. Ruś Kijowska w czasach pierwszych
Rurykowiczów, Kraków 2009, s. 171. ^ Nestor, Najstarsza kronika kijowska. Powieść
minonych lat, Wrocław 2005, s. 41–42.
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Inne doniesienia źródłowe o Wiślanii
W kilkadziesiąt lat po Mierzwie Gal na podstawie tego co mu Michał kruszwickiej
kapituły kanclerz opowiadał pisał kronikę polską i Jakkolwiek założył głównie dzieje
spółczesne bliższy szczegół podawała więc go tu opuszczamy Genealogowie Piastów
szlaskich starali się usilnie oznaczyć czas panowania Ziemowita i nie mogli
zchwycić innej daty jak tylko rok 861 wstąpienia jego na tron Jest to właśnie rok
wystapienie na scenę polityczna morawskiego xięcia Świętopełka który jak już wyżej
nadmieniliśmy xiażęcia wiślickiego zwyciężył a kraj jego owładnał Wszystkie te
okoliczności nasuwaja domysł iż lechicki czyli morawski xiaże Ziemowit przez
naszych kronikarzy jako ojciec Leszka wspomniany jest to morawski Świętopełk co
panował w Wiślanii a po nim. Wysław xiążę Wiślanów W drugiej połowie IX wieku
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nie słyszano jeszcze imienia Polski na przestrzeni między Bałtykiem a Karpatami ale
głośne tam było imię Wiślanów od górnej Wisły wzdłuż ponad tę rzekę
mieszkających i połączonych węzłem społecznym Społeczność tę nazywano Wiślanią
Jest to jedna z najwcześniejszych nazw dawanych niegdyś naszej ojczyźnie Grodem
głównym W niej była Wiślica którą w owych czasach zwano takoż Wisłą albo
Wisłamił Panował tam około roku 880 VV sław xiążę ten wywodził swój ród od
Popiela3 słynął z potęgi żył w bałwochwalstwie az chrześciaństwa natrząsał się
Zwyciężony on był około r 884 przez xięcia morawskiego Świętopełka i ze swego
xięstwa wyzuty tułać się musiał wraz zrodzeństwem swojem po obcych krajach a
potomkowie jego dobijali się na próżno o tron ojczysty aż do czasów Bolesława
Chrobrego (Biblioteka Ossolińskich - Tom 9 - Strona 19; on-line
books.google.pl/books?id=QmYxAQAAMAAJ Zakład Narodowy imienia
Ossolińskich - 1866)

GENEALOGIA Pnznz JANA WAGILEWICzA UŁożouA Wysław xiążę Wiślanów W
drugiej połowie IX wieku nie słyszano jeszcze imienia Polski na przestrzeni między
Bałtykiem a Karpatami ale głośne tam było imię Wiślanów od górnej Wisły wzdłuż
ponad tę rzekę mieszkających i połączonych węzłem społecznym Społeczność tę
nazywano Wiślanią. Jest to jedna z najwcześniejszych nazw dawanych niegdyś
naszej ojczyźnie. Grodem głównym W niej była Wiślica którą w owych czasach
zwano takoż Wisłą albo Wisłami. Panował tam około roku 880 VV sław xiążę ten
wywodził swój ród od Popiela, słynął z potęgi żył w bałwochwalstwie az
chrześciaństwa natrząsał się. Zwyciężony on był około r 884 przez xięcia
morawskiego Świętopełka i ze swego xięstwa wyzuty tułać się musiał wraz
zrodzeństwem swojem po obcych krajach a potomkowie jego dobijali się na próżno
o tron ojczysty aż do czasów Bolesława Chrobrego.
Państwo Wiślanii w legendach
Było bowiem w owych czasach w królestwie Lechitów miasto przesławne, otoczone
wysokimi murami, o mianie Wiślica, którym kiedyś w pogańskich czasach władał
Wisław Piękny; pochodził on z rodu króla Pompiliusza. Również z tego rodu pewien
komes, podobno niezwykle silny, imieniem Walter Krzepki, który w polskiej mowie
zwał się Walter Udały i miał gród Tyniec niedaleko Krakowa, gdzie teraz znajduje
się opactwo Św. Benedykta założone przez króla Polaków, czyli Lechitów,
Kazimierza Mnicha, pojmał go w jakimś zbrojnym rokoszu i osadził w więzieniu, i w
lochach wieży tynieckiej nakazał trzymać pod szczególną strażą. Ów Walter miał za
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żonę pewną szlachetną damę o imieniu Helgunda, narzeczoną syna pewnego króla
Alemanów i córkę króla Franków, którą uprowadził do Polski podobno potajemnie,
narażając się na wielkie niebezpieczeństwa. Kiedy bowiem syn pewnego króla
alemańskiego dla nauczenia się dobrych obyczajów przebywał na dworze króla
Franków, ojca wspomnianej Helgundy, Walter, jako że miał umysł bystry i
zapobiegliwy, widząc, że królewska córka Helgunda zapłonęła miłością do syna
króla alemańskiego, przekupił miejskiego strażnika, by ten nie zechciał go zdradzić,
i pewnej nocy wdrapawszy się na mury grodu zaśpiewał tak słodką pieśń, że na
dźwięczne brzmienie jego głosu królewna wraz z pozostałymi dziewczętami zbudziła
się, wyskoczyła z łoża i zapomniawszy o pokrzepiającym śnie stała wsłuchana w
najmilszy śpiew, dopóki śpiewak zawodził swą pieśń. A kiedy nastał ranek,
Helgunda nakazuje wezwać strażnika i uporczywie dopytuje się, kto by to był. Ten
nie chcąc wydać Waltera utrzymywał, że w ogóle go nie zna. Ale kiedy przez dwie
następne noce młody Walter skradając się robił to samo, Helgunda nie mogła już
dłużej tego znieść i groźbami zmusiła strażnika, by odkrył śpiewaka. A ponieważ
odkryć nie chciał, rozkazała wydać na niego wyrok śmierci. Kiedy więc strażnik
wyznał, że to śpiewał Walter, ona zapałała do niego gorącą miłością i w zupełności
przychyliła się do jego życzeń wzgardziwszy pod każdym względem synem
alemańskiego króla. Alemański królewicz zaś widząc, że Helgunda haniebnie go
odrzuciła, a swe serce otworzyła dla Waltera, wielką rozgorzał do Waltera
nienawiścią. Wraca do ojca, obsadza wszystkie miejsca przepraw na rzece Ren i
poleca bacznie pilnować, aby nie przewieziono z dziewczyną nikogo, chyba że
zapłaci grzywnę w złocie. Po upływie pewnego czasu Walter i Helgunda szukają
sposobności do ucieczki; a kiedy znaleźli ją i kiedy nadszedł oczekiwany dzień,
uciekają. Lecz gdy już znaleźli się szczęśliwie na brzegu rzeki Renu, przewoźnicy za
przeprawę zażądali grzywny z złocie, i, choć ją otrzymali, powiedzieli, że ich nie
przewiozą, dopóki nie zjawi się alemański królewicz. Lecz Walter wiedząc, że
zwłoka sprowadzi niebezpieczeństwo, w jednej chwili dosiada rumaka, Helgundzie
nakazuje usiąść za sobą i wskakując do rzeki przeprawia się rychlej niż strzała. A
gdy już nieco oddalił się od Renu, usłyszał za sobą krzyczącego Alemańczyka, który
go ścigał i wołał znajomym głosem: "Ty, zdrajco! To tak milczkiem umknąłeś z
królewską córką i przedarłeś się przez Ren nie płacąc myta! Stańże, stań i stoczmy
pojedynek, a ten, kto zwycięży, zatrzyma i konia, i broń, i Helgundę." Odpowiadając
bez lęku na jego słowa Walter powiedział: "Kłamstwem jest, co mówisz, bo i
przewoźnikom dałem grzywnę w złocie, i królewskiej córki nie porwałem siłą, tylko
wziąłem ze sobą jako towarzyszkę, bo sama chciała jechać ze mną." A gdy to
powiedział, obaj nieustraszeni godzą w siebie wzajemnie włóczniami. Kiedy złamały
się włócznie, nacierają na siebie mieczami i po męsku próbują sił. Ale ponieważ
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Alemańczyk widział przed sobą naprzeciwko postać Helgundy, i jej widok znacznie
dodawał mu sił, zmuszał Waltera do cofania się tak długo, aż ten cofając się
zobaczył Helgundę. Ujrzawszy ją zaparł się w miejscu płonąc i niewiarygodnym
wstydem i wielką do niej miłością, a odzyskawszy siły natarł mężnie na Alemańczyka
i zabił go w jednej chwili. Zabrawszy jego konia i broń podjął dalszą drogę i
powrócił do ojczyzny promieniejąc triumfem podwójnym - radosnym i zaszczytnym.
Kiedy przybył do grodu tynieckiego po szczęśliwie, pomyślnie i z powodzeniem
odbytej podróży i przez pewien czas dla poprawy zdrowia postanowił wypocząć,
jego bliscy skarżąc się oznajmili mu, że w czasie jego nieobecności Wisław Piękny,
książę Wiślicy, wyrządził im różne krzywdy. Rozumiejąc, że one go ciężko obrażają,
z zemsty powstaje przeciw Wisławowi i, jak przedtem powiedziano, wreszcie z nim
walczy, zwycięża go, a zwyciężywszy, oddaje więźnia pod straż w lochach wieży
zamku tynieckiego. Gdy upłynął czas jakiś, Walter przemierza znowu dalekie krainy
i zwyczajem rycerzy uprawia sztukę wojenną. A kiedy ubiegły już dwa lata bez jego
obecności, Helgunda brakiem męża bardzo przygnębiona poczuła chęć zwierzenia
się pewnej młodej swojej powiernicy i ze spuszczonymi oczami powiedziała, że "ani
nie są wdowami, ani mężatkami"; odnosiło się to do tych, które złączyły się
małżeństwem z mężami dzielnymi, chętnymi do bitew i wojen. Powiernica zaś
odrzuciwszy wstyd towarzyszący zdradzie, pragnie dopomóc swej pani w żałosnej
niedoli, której doznawała tak długo, oznajmia [więc], że w wieży więziony jest
Wisław, książę Wiślicy, o wspaniałej budowie, ponętnym ciele, pięknym wyglądzie;
doradza, nędzna, aby Helgunda w czasie ciszy nocnej kazała wyciągnąć go z wieży,
a gdy już nacieszy się upragnionymi uściskami, po cichu odesłać go znowu do
lochów. Tej przypadają do smaku rady powiernicy i choć niepokoi się groźnymi
skutkami, nie lęka się narazić życia i dobrego imienia. Poleca wydobyć Wisława z
czeluści więziennych, a zobaczywszy, jak wielkiej jest urody, wpada w podziw i
zachwyt. Już nie odsyła go do lochów wieży, lecz, co więcej, związuje się z nim
przymierzem i przyjaźnią, łączy nierozerwalnym węzłem miłości i, porzuciwszy raz
na zawsze łoże własnego męża, postanawia uciec do Wiślicy. W ten sposób Wisław
wraca do siebie z przekonaniem, że odniósł podwójny triumf. Był to jednak triumf,
który miał obojgu przynieść zgubę i śmierć. Gdy niedługo potem wracał Walter do
swego grodu, mieszkańcy wypytywali go, czemu to Helgunda nie wyszła
przynajmniej przed wrota zamku, by ucieszyć się z jego przybycia. A kiedy
dowiedział się od nich, jak to Wisław wspomagany przez zaufanych strażników
wydostał się z głębi wieży i jak uwiózł ze sobą Helgundę, wpadł w straszny,
szaleńczy gniew i pospieszył natychmiast do Wiślicy, bez lęku narażając siebie i
swoje dobro na nieprzewidziane wypadki. Do miasta Wiślicy wkracza niespodzianie;
Wisław zaś właśnie poza miastem bawił na polowaniu. Kiedy Helgunda zobaczyła go
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w mieście, pospiesznie wybiegła mu na przeciw i padając twarzą do ziemi
zrozpaczona żaliła się, że Wisław porwał ją przemocą. Namówiła Waltera, aby ukrył
się w jego domu obiecując zaraz na skinienie oddać mu Wisława w ręce. Ten ufa
zwodnicy i ulegając zdradzieckiej namowie wchodzi do strzeżonej komnaty, gdzie
ujęty przy pomocy Helgundy oddany zostaje Wisławowi. Cieszą się więc Wisław i
Helgunda, długo klaszczą z radości, że już po raz trzeci szczęśliwie im się udało.
Najmniej zważają, jak skończy się ta uciecha, choć takich jak oni często zagarnia
smutek śmierci. I nie chciał [Wisław] trzymać go w lochu pod strażą, ale postanowił
gnębić go czymś więcej niż brudnym więzieniem. Nakazał bowiem rozkrzyżować mu
ręce, naciągnąć mocno szyję i stopy i związanego przykuć żelaznymi klamrami do
ściany w komnacie jadalnej. W tej to komnacie też polecił przygotować sobie łoże i
tam w letnim czasie, w południe oddawali się z Helgunda beztrosko igrom
miłosnym. Miał zaś Wisław rodzoną siostrę, której z powodu brzydoty nikt nie chciał
za żonę. Gdy chodziło o straż przy Walterze, ufał jej bardziej niż innym strażnikom.
A ona, bardzo współczując Walterowi w mękach, wyzbyła się zupełnie wstydu
dziewczęcego i zapytała go, czy zechciałby ją mieć za żonę, gdyby pomogła mu w
niedoli i uwolniła go z okowów. On obiecuje i potwierdza przysięgą, że, dopóki mu
życia, będzie ją darzył miłością małżonka, a z jej bratem Wisławem, jak tego żąda,
nie będzie nigdy walczył mieczem. Namawia ją także, aby z sypialni brata wykradła
jego miecz, przyniosła go i rozcięła nim więzy. Ona po chwili przyniósłszy miecz, tak
jak Walter kazał, odcina od każdej klamry, czyli żelaznego uchwytu, wiązanie na
samym końcu, a miecz chowa między plecy Waltera i ścianę, aby tym bezpieczniej
mógł wyjść, kiedy tylko nadarzy się sposobna chwila. Ale on czeka do południa dnia
następnego. Kiedy Wisław i Helgunda na łożu w komnacie jadalnej darzyli się
wzajemnie wśród pieszczot uściskami, Walter niespodziewanie zwrócił się do nich
mówiąc: "A jakby się to wam spodobało, jeślibym wolny od więzów, z mieczem moim
dźwięcznym w dłoni stanął przed waszym łożem i zagroził, że zbrodnię pomszczę?"
Na te słowa zamarło serce Helgundy i drżąc powiedziała do Wisława: "Biada, panie!
Twego miecza w naszej sypialni nie znalazłam, a zajęta twymi pieszczotami
zapomniałam ci rzec o tym." A na to Wisław: "Choćby się posłużył dziesięcioma
mieczami, bez sposobów kowali, żelaznych klamer przeciąć by nie zdołał." Kiedy oni
tak gwarzą ze sobą, spostrzegają, że Walter wolny od więzów wyskakuje potrząsając
mieczem, staje przed łożem i w jednej chwili obrzuciwszy ich przekleństwami dłoń z
mieczem podnosi wysoko do góry i własnemu mieczowi Wisława pozwala spaść na
oboje; ten zaś spadając przeciął ich na pół. Tak to obmierzły żywot każdego z nich
spotkał jeszcze nędzniejszy koniec. A grobowiec tej Helgundy wykuty w skale grodu
wiślickiego wszystkim, którzy pragną go zobaczyć, pokazują jeszcze do dziś. Wg
wydania: Kronika wielkopolska, tłum. Jan Sękowski, "By czas nie zaćmił i
niepamięć". Wybór kronik średniowiecznych
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, oprac. Antonina Jelicz, Warszawa 1979, s. 82-85 Źródło:
http://staropolska.pl/sredniowiecze/dziejopisarstwo/Wielkopolska.html
Źródła anglojęzyczne Constantine VII reports that in the year 944 Lendians were
tributaries to the Rus and that their monoxylae sailed under prince Wlodzislav
downstream to Kiev to take part in the naval expeditions against Byzantium. This
may be taken as an indication that the Lendians had access to some waterways
leading to the Dnieper, e.g., the Styr River.[11] Based on Constantine's report, it
appears likely that the Lendians occupied the historical region of Chervona Rus,
centred around Przemyśl.[12] This conclusion is at variance with the Primary
Chronicle which implies that the region was settled by the White Croats. In order to
remove the perceived discrepancy, some Polish historians proposed alternative
readings of the text in question, which would move the location of the White Croats
considerably to the east, for instance, to the Vorskla River basin.[13] The
uncertainty of extant 10th-century descriptions of the upper Dniester and Bug River
region makes it plausible to infer that the White Croats, Lendians and probably
some other peoples shared this vast territory along the border of modern-day
Ukraine and Poland.[11] Attempts to positively identify the Lendians with the
Buzhans[12] or Dulebes[14] lose in probability in light of these considerations.[11]
(wikipedia ang.)
Sources mentioning Lendians: Annales regni Francorum (805), Annales
Mettenses(805), Annales Fuldenses(805) – Lechum Bavarian Geographer (843) –
Lendizi – (33) on the map, Constantine VII (912–959) – Lendzanenoi, Lendzaninoi,
Josippon (Jewish chronicler), 890–953) – Lz’njn, Nestor the Chronicler (11th century
under the date of 981) – Lachy', Kinamos (Byzantine chronicler, 11th century) –
Lechoi, Al-Masudi (Arabian chronicler, c.a. 940) - Landzaneh)
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Czy, i z kim walczyła armia rzymska na
terenach obecnej Polski?
Autor: Wieczorna

Zważywszy na rozległość materiałów archeologicznych pozostałych po wojnach
markomańskich, wydaje się wręcz pewnym że armia rzymska dotarła za czasów Marka
Aureliusza na tereny obecnych ziem Polski (coraz więcej odkryć archeologicznych przemawia
też za tezą że w Czechach co najmniej przejściowo udało się utworzyć prowincję imperium
rzymskiego). Odkryty pas rzymskich obozów militarnych urywa się na Bramie Morawskiej. W
Polsce stosownych badań archeologicznych w tym kierunku nie prowadzi się od okresu II
wojny światowej, podczas gdy Czesi i Słowacy nie tylko odkryli wiele pozostałości z czasów
rzymskich podbojów, ale nawet uczynili z nich atrakcje turystyczne.
Co przemawia za taką interpretacją? Głównie ślady obozów rzymskich legionów w Bramie
Morawskiej, bezpośrednio przy źródłach Odry i Wisły. Ostatnia inskrypcja rzymska z roku 179
naszej ery znaleziona została ledwie kilkadziesiąt kilometrów od granic obecnej Polski.
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To pozostawiła armia rzymska dość blisko obecnej polskiej granicy, w Trencinie. (cc) wikimedia

Z kim walczyła armia rzymska? Ówczesne ziemie polskie zamieszkiwały takie plemiona jak
Costroboci Transmontani, Transmontanoi. Szczególnie Transmontanoi wydają się możliwi do
zlokalizowania, dzięki pracy antycznych kartografów.
Gudmund Schütte uważa że najbardziej na północ wysuniętym miastem mającym stanowić
siedzibę plemion dackich jest Setidava, zaznaczona na pochodzącej z ok. 150 roku n.e. mapie
Klaudiusza Ptolemeusza [2], dzięki rozlicznym badaniom kartografów i specjalistów od
geodezji, utożsamiana z Koninem.
“w granicach miasta Konina zlokalizowano ogromną osadę z czasów rzymskich. To
efekt kilku lat pracy M. Andrałojcia i archeologów z nim związanych. Osada zajmuje
obszar 15 ha i wielkością przypomina odkrytą całkiem niedawno ogromną osadę z
czasów rzymskich w Kruszy Zamkowej pod Inowrocławiem. ” [1]
Za powiązaniem Setidavy z państwowością dacką z okresu rzymskiego przemawia końcówka dava w nazwie tej miejscowości, co wg rozlicznych badaczy tamtego okresu [3] pozwala ją
jednoznaczne identyfikować z kulturą dacką. Setidava jest uznawana za miasto plemienia
Costoboci (znanego w literaturze także jako Koistobokoi transmontanoi), tworzącego
państewko plemienne na ziemiach obecnej Polski około 170 roku n.e.
Dava (davae mnoga) jest geto-dacką nazwą dla miasta, grodu lub twierdzy. Generalnie nazwa
wskazuje plemienne centrum lub ważną osadę, zazwyczaj umocnioną. Niektóre osiedla i
twierdze wykorzystywały tzw. Murus Dacicus -rodzaj tradycyjnej techniki budowy fortyfikacji.
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Wiele nazw miast Daków było złożonych – w składzie początkowego członku leksykalnego
używano często nazwy plemienia przymocowanej do -Dava,-daua,-Deva -Deba,-lub-dova -Daba.
Większość z tych miast jest potwierdzonych przez Ptolemeusza, dlatego datuje się je od 1
wieku naszej ery.
Władcy
Burebista rządził zjednoczonymi królestwami dackimi do do 44 r. p.n.e., tworząc pierwsze
zjednoczone imperium dackie, ze stolicą w Argedava na terenie Rumunii, później zbudował
nową stolicę, Sarmizegetusa Regia. Opanował m.in. tereny obecnej Słowacji i Karpat. Nie
wiemy, czy opanował także tereny na północ od Karpat.
Badacze map Ptolemeusza sądzą że owa “Setidava” (lub Getidava w wariancie pisowni) jest
echem ekspansji państwa Burebisty na ziemiach obecnej Polski.[1] Uważają że ekspansja
Daków i języka dackiego na ziemiach obecnej Polski trwała do 170- 180 r.n.e. kiedy to
plemiona Wandalów (Hasdingów) opanowały te tereny. Shutte [1952, str. 270.] łączy kulturę
Kostrobotów- Lipicy z miastami mającymi specyficzną dacką końcówkę – dava, np. wspomniana
Setidava, na podstawie dośc dokładnych badań utożsamiana z odkrytą osadą z czasów
rzymskich w Koninie.
Kultura
Kultura Lipica inne pisownie: Lipitsa, Lipitza) jest przedstawicielem archeologicznej kultury
materialnej z plemion dackich [1] [2]. Wzięła swoją nazwę od ukraińskiej wsi Verkhnya
Lypytsya, regionu Rohatyn Raion, w okręgu Iwano-Frankowsk Oblast.
Geografia
Lokalizacje tej kultury znajduje się na ternie Górnego Dniestru [3] i Górnego Prutu , w
Karpatach i Podkarpaciu, na terenie dzisiejszej Bukowiny, Pokucia, Małopolski, Zakarpacia i
Maramuresz. Okres trwania tej kultury to połowa I w. p.n.e do początku III wieku naszej ery.
Typologia
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Smiszko (1932), Kostrzewski (1949), Sulimirski (1972), Cigilik (1975), Kozak (1989 i 2006),
Shchukin (1989 i 2006) jednoznacznie przypisują ją do pochodzenia dackiego i trackiego [4]
[5] [6] [7]. Jeszcze we wczesnym okresie rzymskim, w społeczności trackiej dominowały silne
wpływy celtyckie lub po prostu wchłaniała ona etniczne komponenty Celtów [3]. Jednym z
najnowszych odkryć osiedli nad Dniestrem , które jest związane z kulturą Lipica, jest
Remezivtsi, o której to osadzie wiadomo iż istniała we wczesnym wieku trzecim. [8]
“Płaskie” cmentarze kremacyjne są typowe dla tej kultury. [7] Oprócz tych grobów zostały
odkryte kopce, tumulusy, które różnią się znacznie, tj. bogato wyposażone pochówki
szkieletowe w formie starożytnych kopców z wyposażeniem obejmującym importowane
rzymskie wazy i inne towary, z kilkoma artykułami typowymi dla kultury celtyckiej. Ceramiki z
tych grobów był typowym produktem kultury Lipica [7]. W kopcach pochowani byli ewidentnie
członkowie klasy panującej kultury Lipica, prawdopodobnie pochodzenia celtyckiego. [7]
Podobnie jak w przypadku innych pogańskich społeczeństw Daków i Traków, ludzie kultury
Lipica dokonywali kremacji swoich zmarłych. Zwłoki zostały pochowane w grobach płaskich
lub kopcach . Tylko dzieci chowano szkieletowo, ponieważ nie przeszły rytuału przejścia, i ze
względu na wiek, nie mogły one zostać spalone. Te zwyczaje pogrzebowe trwały od końca
kultury La Tene.
Kultura i handel
Kultura Lipica jest uważany przez większość badaczy jako reprezentująca dackie plemię
Kostrobotów (Costoboci) [9] [10].
Rzymskie wpływy widoczne są również w kulturze materialnej. Ludzie z germańskiej kultury
przeworskiej, podobnie jak Celtowie i Sarmaci, weszli w kontakt z ludźmi kuktury Lipica.
Wydaje się, że nie ma ona kontaktu z kulturą Słowian na tym obszarze, jako iż pierwsze
słowiańskie artefakty pojawiły się na obszarze tej kultury około V i VI wieku naszej ery.
W pierwszych dziesięcioleciach III wieku, kultura Lipica Kostrobotów ogranicza swoje
terytorium i rodzi nową kulturę archeologiczną- karpackich kurhanów . Część Kostrobotów
zamieszkujących podkarpackie wzgórza wycofała się w kierunku południowym, w góry, a
niewielka część migracji dołącza do Carpi, innego plemienia dackiego. W każdym razie,
niektórzy nie pozostają w północnej części kultury Lipica, pomimo presji nowo przybyłych
plemion wschodniogermańskich.
Największą część terytorium Lipica i kultury karpackich kurhanów jest teraz zamieszkana
przez Hucułów, zarówno w Ukrainie i w Rumunii.
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Kurhany w Przywozie

Kurhan I w Przywozie, cc wikimedia
Słowo gur-khan znaczy w języku scytyjskim grobowiec, mauzoleum. W okolicy Przywoza
znajdują się kurhany książęce kultury przeworskiej z przełomu II/III w. n.e. Są usytuowane ok.
100 m od rzeki Warty. Trafić do nich można idąc za znakami łącznikowego szlaku
turystycznego koloru czarnego, wiodącego od Bieńca Małego przez Molendę do Przywoza.
Badania przeprowadzone w l. 1964-74 pod kierunkiem prof. Konrada Jażdżewskiego i
Stanisława Madejskiego z Łodzi doprowadziły do zbadania dwóch kurhanów zawierających
szczątki przedstawicieli miejscowej arystokracji. W literaturze fachowej groby z Przywoza
noszą nazwę “książęcych”. Są one świadectwem istnienia już w II wieku nad górną Wartą
plemiennego państewka, rządzonego przez miejscową dynastię. Obok kurhanu I wmurowano
kamienną tablicę objaśniającą. W pobliżu kurhanów odkryto również osadę kultury
przeworskiej. Na terenie osady odkopano ślady budynków mieszkalnych, liczne naczynia
ceramiczne lepione ręcznie i toczone na kole. Znaleziono też srebrny denar Faustyny Starszej,
żony cesarza Antonina Piusa.
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Konkluzje
Kultura czasów rzymskich jest w Polsce relatywnie mało zbadana. O ile jeszcze przed II wojną
światową badacze potrafili na ziemiach polskich zlokalizować pozostałości np. obwarowanych
obozów z czasów rzymskich o charakterze handlowym (jak w przypadku okolic Starego
Bojanowa), to tego typu konkluzje przestały być wysuwane po II wojnie światowej, podczas gdy
w Czechach znaleziono liczne pozostałości tego typu fortyfikacji. Obecności Rzymian na
terenach obecnej Polski dopatrywali się nie tylko rodzimi, polscy kronikarze średniowieczni.
Ślady bytności Rzymian kończą się jednak na polskiej granicy, zaś o znaleziskach po
Rzymianach po polskiej stronie granicy jakoś nie słychać. Być może przyczyna leży w kiepskim
stanie miejscowej archeologii? Popatrzmy co odkryto u naszych sąsiadów:
Śladów takich nie znano praktycznie do lat 60. – program badań obozów rzymskich
nad środkowym Dunajem i przyczółków na pn. od DunajuLata 90. – archeologia
lotnicza – lokalizacja dużej ilości rzymskich obozów marszowych w dorzeczu
Morawy (nad Tają i Dyją), związana najprawdopodobniej z okresem wojen
markomańskich
koncentracja obozów marszowych na Morawach (nad Dyją i Morawą):okolice
miejscowości Přibice (w samych Přibicach znajdują się 2 obozy)
Ivaň – wał o charakterze odcinkowym
Obozy marszowe obecne są również w dorzeczu Hronu i Wagu – najdalej na pn.
wysunięty znajduje się w okolicach Ołomuńca (60 km od polskich granic)
Pd. Morawy i pd.-zach. Słowacja – pewna ilość niewątpliwie rzymskich budowli z
cegły (kryte dachówką) – nie miały one militarnego charakteru, rodzaj stacji
rzymskich, np. Mušov nad Dyją:pozostałości rzymskiego założenia (stacji) z I w. n.e.,
z czasów Oktawiana Augusta (m.in. prostokątny obiekt z absydą – podobny do tych z
obozowisk znad rzeki Lippe) pozbawione jest umocnień
prawdopodobnie są to pozostałości faktorii handlowej lub siedziby germańskich
władców zbudowanej na wzór rzymski
niewątpliwie jest to rzymska inwestycja – na cegłach widnieją stemple legionowe
Mušov – oprócz stacji z czasów Oktawiana Augusta, znajduje się tu obóz marszowy i
stacja rzymska funkcjonująca od Trajana do Marka Aureliusza – funkcjonuje ona do
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początku wojen markomańskich (jej kres nastąpił przed lub na początku
wojen):Kompleks budowli murowanych z cegły pochodzącej z warsztatów
wojskowych (stemple na cegłach) (….)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wojny_markoma%C5%84skie
Opr. Adam Fularz na podstawie Wikipedii dla

Ilustracja początkowa: Mapa Regnum Vannianum,
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Rzesza Samona jako protoplasta Polski
Autor: Wieczorna

Rzesza Samona – najstarsze znane państwo zachodniosłowiańskie, obejmujące także ziemie
obecnego Dolnego Śląska. Istniało w latach 623–660 (zdaniem innych autorów w latach
623–658 lub 626–661), obejmując tereny przyszłych Czech, Moraw, Dolnej Austrii, Styrii,
Karyntii i Karnioli, a także część zachodnich Węgier, zachodniej i środkowej Słowacji oraz
Śląsk i Łużyce.
Część źródeł podkreśla także że obejmowało południowo- zachodnią Polskę. Wg analizy autora
czasopisma "Archiv für Kunde österreichischer Geschichts-Quellen", metodą porównawczą
badającego podobieństwa w kronikach staropolskich i staro-czeskich, najbardziej
prawdopodobne jest że Przemysł- Lestko II wymieniony w kronikach Kadłubka czy Bielskiego,
oraz Samon, Samo- miały dotyczyć tego samego władcy. Zarówno Samon, jak i Przemysław,
uznawany za władcę legendarnego, ale opisanego w źródłach, byli założycielami Rzeszyzwiązku ponadplemiennego Słowian.

Nach Przemysl folgen sich vom Vater auf den Sohn acht Herzoge Nezamysi Mnata
Wojen Jnisiaw Kresomysl Ncklan Hostiwit und Borziwoj Des Letzteren Zeit ist
bekannt er wurde bald nach seinem Regierungsantritt Christ im Jahre 871 Rechnen
wir nun hiervon acht Generationen zu je 30 Jahren rückwärts so kommen wir mit
der Regierung des ersten Herzogs Przemysi ungefähr in die Jahre 630 660 Gerade
in diese Zeit nun setzen auswärtige Quellen Fredegar chron cap 48 Samo den
Stifter eines grossen Slavenreiches dessen Mittelpunkt nach den gründlichsten
Untersuchungen Böhmen gewesen ist Ich glaube also dass Ossolinski p 51 und
Lelewel p 519 hier zufällig das Richtige getroffen haben wenn sie in Lestko I es ist
gleich der wievielte da es ursprünglich nur einen gegeben hat den Samo wieder
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erkennen Meine Gründe für die Identität des Przemysi Lestko II und des Samo sind
folgende 1 die Übereinstimmung der Zeiten Samo regierte von 623 658 2 Beide
sind Gründer eines Reiches in Böhmen Nach Samo scheint das von ihm gegründete
Reich wie vom Erdboden verschwunden viel wahrscheinlicher ist es dass nur die
entfernteren Stämme sich davon abgelöst haben in Böhmen aber diese Herrsehaft
fortbestanden hat Etwas Ähnliches nimmt auch Safari k an nur macht er den
mythischen Krok zum Nachfolger des Samo dabei begreift man aber nicht warum
die Sage blos die schwachen Erben Same's nicht ihn selbst verherrlicht haben sollte
3 Die echisehe und Krakau sehe Sage stimmen darin überein dass Przemysi Lestko
von niedriger Herkunft war Samo war nach Fredegar ein Fremdling ohne alle
Verbindungen im Lande ein Kaufmann aus dem fränkischen Gau Senonago 4 Die
List ist der charakteristische Zug in den Sagen von Przemysi Lestko und von Samo
sagt Fredegar dass er seine Siege nicht blos durch Tapferkeit sondern namentlich
auch durch Klugheit erfochten habe plurima proclia contra Chunos in suo regimine
Winidi inierunt et suo consilio et utilitate Winidi semper supererant 5 Samo ist ein
Eigenname Przemysi und Lestko sind Appellativa beide können also schr wohl
dieselbe Person bezeichnen в Osso liñski und Lelewel erkennen endlich auch in der
Vielweiberei und den 20 Söhnen des Lestko HL den Vineentius ausdrücklich einen
Monarchen von ganz Slavien nennt eine Erinnerung an Samo der mit 12 Frauen 22
Söhne und I5 Töchter erzeugte Obwohl die 20 Söhne des Lestko wie gezeigt worden
ist gar wohl eine tendenzielle Erfindung späterer Zeit sein können so ist doch die
Analogie gross genug um wenigstens in Betracht gezogen zu werden

źródło: Archiv für Kunde österreichischer Geschichts-Quellen -1857, - Tom 17 - Strona 323-324,
books.google.pl/books?id=bxJKAAAAcAAJ
Rzesza Samona obejmowała m.in. dzisiejszy Śląsk oraz ziemie czeskie, zasiedlone około 500-go
lub 600-go roku przez Słowian. O tym państwie opowiada kronika Fredegara. Opisuje ona jak
azjatyccy Awarowie uciskali Słowian (wymieniono tam także drugą ich nazwę: Wenedów) i jak
przybywali ze Wschodu by spędzać u Słowian zimę jednocześnie płodząc z ich żonami dzieci.
To właśnie te awarsko-słowiańskie dzieci wywołały powstanie zbrojne przeciw Awarom
używającdo tego celu umiejętności i broni dostarczonej wraz z karawaną kupca Samo. Samo,
umiejętnie dowodząc powstaniem i walką został obrany królem.
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Dowodzi się także że Samo celowo został wysłany przez ówczesnego podkróla Austrazji
Dagoberta I by podporządkować te tereny i stworzyć państwo buforowe pomiędzy Awarami a
ówczesną rzeszą Franków. Dagober podjął z nim poźniej wojnę, którą przegrał pod
Wogastiburgiem.

Geneza
W ostatnich dziesięcioleciach VI wieku Słowianie żyjący w Kotlinie Panońskiej i w jej
sąsiedztwie zetknęli się z kaganatem awarskim. Rozdrobnieni na wiele plemion Słowianie
rychło dali sobie narzucić zwierzchnictwo awarskich władców, sprzymierzonych z Bizancjum.
Kiedy jednak Awarowie rozpoczęli łupieżcze wyprawy przeciwko Konstantynopolowi, kolejni
cesarze bizantyjscy podejmowali współpracę ze słowiańskimi plemionami przeciwko byłym
sojusznikom.
W połowie lat dwudziestych VII wieku wybuchło ogólnosłowiańskie powstanie przeciwko
Awarom, inspirowane być może przez cesarstwo i być może związane z organizowaną przez
Awarów wielką wyprawą na Konstantynopol w roku 626. W toku walk wielką sławę zdobył
frankijski kupiec Samo (albo Samon).
Trwanie państwa
Gdy Słowianie zrzucili awarską zwierzchność, obwołali go swoim władcą. Samon stanął na
czele wielu zjednoczonych plemion, które w miejsce dawnych prymitywnych organizacji
politycznych wspartych na wojennej demokracji tworzyły teraz ponadplemienne państwo. Jego
centrum stanowiły Morawy, ale w efekcie szybkiego rozwoju terytorialnego, w latach 623–660,
granice państwa Samona objęły na południu dolną Austrię i Kotlinę Czeską, na północy bagna
Sprewy na Łużycach, na zachodzie oparły się o Soławę, a na wschodzie o środkową Odrę na
Śląsku.
W latach 629–639 słowiańskie państwo toczyło wojnę z frankijskim królem Dagobertem I
dwukrotnie odpierając jego najazdy, m.in. wielka wyprawa Franków zakończyła się w roku 631
klęską pod Wogastisburgiem (położenie nieznane) jak również Słowianie pustoszyli Turyngię.
Sukcesy Samona w walce przeciw Frankom a szczególnie Awarom zapewne wspomogły wielką
migrację Słowian na południe – potwierdzony źródłowo jest udział Serbów i ich księcia
Derwana w walce z Frankami po stronie Samona – a jest to również czas migracji Serbów i
Chorwatów na Bałkany.
Państwo Samona istniało bardzo krótko. Śmierć założyciela w 658 lub 661 roku wywołała
zamęt wewnętrzny i w efekcie rozpad państwa.
Miejsce w historiografii
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O powstaniu pierwszego państwa oraz jego walkach z Dagobertem szczegółowo opowiada
kronika Historia Francorum, napisana ok. 660 roku przez anonimowego dziejopisarza
frankijskiego zwanego Fredegarem.
Hipoteza przetrwania
Istnieje hipoteza, że Państwo Samona, po odpadnięciu od niego ok. 658 r. większości
sfederowanych ludów słowiańskich, przetrwało w szczątkowej formie w swej głównej domenie
morawskiej i dało początek późniejszej Rzeszy Wielkomorawskiej. XVII-wieczny dziejopis
czeski Tomáš Pešina wymienia następujących władców "wczesno-morawaskich": 1) Samon 623658, 2) Maroth 680-700?, 3) Svanthos (Świętosz?) 700-720?, 4) Samomir 720-760?, 5)
Samosław 760-796, 6) Hormidor 796-805/811?, 7) Mojmir 805/811-820?, 8) Mojmir I ok. 820842/846 - pierwszy historyczny władca Wielkich Moraw.
Źródła Pesiny są nieznane, a skomponowanego przez niego wykazu władców oraz dat ich
panowania prawie żaden badacz nie traktuje poważnie. Jednak istnieje jednak jeszcze jedna,
znacznie wiarygodniejsza poszlaka łącząca Państwo Samona z Państwem Wielkomorawskim rotunda znojemska. Kościół ten znajduje się w grodzisku morawskim w Znojmie i został
wzniesiony albo w okresie wielkomorawskim, albo w 1134 r. przez księcia czeskiego Konrada
II. Na jego ścianach znajdują się malowidła przedstawiające 24 władców wielkomorawskich i
czeskich. Pierwszy władca to ZAMO (czyli Samon), po nim następuje trzech władców, których
imiona uległy zatarciu, a następnie Mojmir I.

opr. A. Fularz na podst. Wikipedii, ilustracja początkowa: mapa Polski z 1588 r.
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Panowanie Wizymira i wojny z Danami
Autor: Wieczorna

Wizymir (Wissimir) był władcą państwa na terenach obecnej Polski, pochodził z rodu Lechitów,
panował do roku 335 n.e. (lub później., wg legendarnych dziejów opisanych w kronikach
polskich).
W “Reges et principes Regni Poloniae” Adriana Kochana Wolskiego miał panować po Lechu I.
Lech I
Wizymir (Wissimire, Wyszomir)
Wedle różnych podań, jest albo synem, albo wnukiem legendarnego władcy Polski, Lecha.
Znany jest ze swoich walk z Dunami- pózniejszymi Duńczykami. Według historii przytoczonej
przez Marcina Bielskiego,
"Wizymir był bezlitosny dla Duńczyków, o których ziemie chciał powiększyć swoje
państwo aż do Bałtyku. Udało mu się to i odebrał im wyspy – m.in. Rugię oraz
Fionię. Następnie miał rozgromić wojów duńskiego króla Sywarda, po czym
zostawić Duńczykom ledwie mały kawałek podbitego królestwa, a Syward został
zobowiązany regularnie składać mu hołd. Dla przypieczętowania układu Wizymir
zabrał na swój dwór dzieci króla duńskiego – syna Jameryka oraz jego dwie córki,
które uczynił swoimi nałożnicami. Gdy Syward umarł, syn jego uciekł z niewoli, aby
objąć tron duński. Jako władca zaprzestał składania hołdu Wizymirowi, czym
spowodował kolejną wyprawę tego ostatniego na Danię."[1]
W źródłach uznanych za wiarygodne przez świat nauk historycznych nie znajdziemy wiele o
Lechu, ale Wisimar lub Visimar (zm. 335) jest uznaną postacią historyczną, jeśli jest to ten sam
władca co wymieniony w spisie władców Lechii. Był to wandalski władca Hasdingów
(Wandalowie są dość jednoznacznie identyfikowani z kulturą przeworską w polskiej
archeologii). Według relacji Jordanesa poległ w bitwie która rozegrała się nad brzegiem rzeki
Marisia. Równorzędny bój nie trwał długo. Wnet sam Wisimar, król Wandalów, i większa część
jego ludzi leżeli pokotem w prochu ziemi.
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Kolor zielony: terytoria Wandalów/ Związku Lugijskiego, 50 r.n.e. CC wikimedia.
Kadłubek o Wizymirze
Jako najbardziej znany z kronikarzy popularnej historiografii polskiej Wizymira opisał Wincenty
Kadłubek w kronice o historiach walk Polan lub Lechitów z Danami. Wedle niej walki
rozpoczęli Polanie- Lechici, powodem była zaś chęć wypróbowania swej dzielności. Lechici lub
Polanie mieli najpierw w bitwach morskich wytępić "potężne zastępy" Danów, po czym podejść
do "samego środka wysp" i poddać sobie całą szlachtę, a króla Danów (duńskiego) Kanuta wtrącić do więzienia. Polanie-Lechici mieli dać Danom do wyboru sposób w jaki chcą zostać
zniewoleni: mieli albo płacić daninę, albo upodobnić się do niewiast i w ten sposób jeszcze
bardziej pomnożyć swą hańbę. Danowie podobnież nie mogli się zdecydować którą karę
wybierają, toteż Polanie- Lechici nałożyli na nich obie z nich.
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wikipediarównież, że wnuk władcy Danii, Kanuta, miał się próbować odegrać na
Kronikarzródo:
zanotował

Polanach, lecz nie był w stanie tego zrobić, gdyż Danowie mieli źle walczyć z Polanami.
Zdecydował się więc ukarać własnych poddanych. Kładąc się do łóżek mieli trzymać głowy w
miejscach nóg, i posługiwać żonom tak długo jak one posługiwały im wcześniej, aż do momentu
zmycia hańby jakie przyniosły na nich walki.
Marcin Bielski, w swej Kronice Polskiej piał, że Wizymir był wnukiem Lecha, i synem Lecha II,
władcy który miał rozporządzać państwem po Lechu I, fundatorze państwa. To właśnie podczas
panowania Lecha II miała zacząć się wojna z Danami. Mieszkańcy Pomorza często byli
napadani przez duńskich piratów, toteż mieli oni wyruszyć na wojnę z nimi. Część wydarzeń
przypisywanych przez Wincentego Kadłubka Wizymirowi jest przez Kronikę Polską
przypisywane jego ojcu, Lechowi II. Według Bielskiego informacje o Wizymirze znajdowały się
w kronice duńskiej, gdzie opisany był jako Wismer.
Wedle "Kroniki Polskiej" Wizymir miał wybudować potężną flotę i ruszyć nią na Danów.
Następnie odbyła się bitwa na wodzie którą zwyciężyli Polanie, Danowie zaś uciekli, jako iż
mieli lekkie łodzie, triremy. Polanie jednak zaczęli ich gonić, a następnie zaczęli przejmować
duńskie nadmorskie osady, z których wiele, widząc potęgę Polan poddawało się. Następnie
król Danów, Sywardes miał ponownie zebrać się z armią, lecz po raz kolejny został pokonany i
zbiegł. Do niewoli dostał się zaś jego syn Jameryk i dwie córki władcy. Władca Danów miał w
zamian za spokój złożyć hołd Wizymirowi, a ten jako miłosierny pan miał zwrócić mu to co
zabrał (poza dziećmi), zostawiając sobie jedynie brzegi morskie, i budując tam grody.
Król Danów miał płacić Wizymirowi trybut, zaś pod zakład Polanie trzymali jego syna
Jameryka, toteż Sywardus skłonny był trybut. Następnie król Danów miał ponownie ruszyć
przeciwko Polanom, tym razem ze Szwedami. Zaś jego syn miał zbiec z więzienia, w
przyszłości miał jednak płacić Polanom trybut. Informacje na te tematy Bielski miał czerpać z
kronik duńskich i szwedzkich.
Kolejnym potencjalnym źródłem informacji na temat tego władcy jest napisana przez
anonimowego autora "Kronika Wielkopolska". Opisuje ona 20 synów Lestka III, wśród których
był Wizymir. Każdy z synów miał dostać gród nazwany od swego imienia. Pewien książę o
imieniu Wyszomir (oryg. Wyssimirus) miał założyć gród nad "Morzem Północnym" zwący się od
jego imienia Wyszomierz (oryg. Wyszimiria), dzisiejszy Wismar. Należy jednak zauważyć, że
zgodnie z tradycją Lestek III miał władać znacznie później niż Wizymir.
Opr. Dawid Kopyść ze zmianami od redakcji, na podst. Wikipedii i pracy M. Bielskiego
"Kronika Polski" [1] http://pl.wikipedia.org/wiki/Wizymir
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Wiślania- protoplasta Polski
Autor: Wieczorna

Fragment Żywotu św. Metodego, rękopis Soboru Uspieńskiego z XII w., dotyczący "Księcia pogańskiego,
bardzo silnego, siedzącego ... v-Vislě" (Поганьскъ князь сильнъ вельми сѣдя въ Вислѣ, w najstarszych
odpisach choć uważanych za "gorsze"[5] - wersja v-Vislěch/въ вислѣхъ)

Historia od VI do IX wieku
Nie sposób określić, kiedy przyjęła się nazwa Wiślanie dla wspólnoty osadniczej w dorzeczu
górnej Wisły. Konstantyn Porfirogeneta wymienia w dziele De administrando imperio Białą
Chorwację jako miejsce skąd w VII wieku 7 plemion chorwackich miało wyruszyć na Bałkany
(na terytorium dzisiejszej Chorwacji) na zaproszenie cesarza Bizancjum Herakliusza, by bronić
granic cesarstwa. Według Konstantyna część plemion pozostała w swojej starej ojczyźnie.
Historycy wiodą spór co do umiejscowienia wymienionej przez Konstantyna Białej Chorwacji,
nawet negując jej istnienie.
Kwestia pochodzenia Wiślan od sarmackich, zeslawizowanych Chorwatów,[1] którzy mieli
napłynąć ze wschodu Europy w swojej wędrówce na zachód i południe, pozostaje wciąż
nierostrzygnięta. Również nie ma pewności, że opisywana Biała Chorwacja (Chrobatia) leżała
na terytorium Wiślan, chociaż prawdopodobne jest, że to właśnie Biali Chorwaci kryją się pod
nazwą Wiślan w dziele Geografa Bawarskiego (ok. 845 r.). Z kolei Alfred Wielki (po 890 r.)
lokuje ziemie Chorwatów (Horithi) na północ od Wielkich Moraw.[2]
Kraj Wiślan nie wyróżniał się szczególnym zaludnieniem na tle innych ziem polskich.
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Prawdopodobnie aż do połowy VIII wieku miejscowa ludność nie budowała grodów, co mogło
wynikać z częstego przemieszczania się.
Obszar zamieszkany przez plemię Wiślan w IX wieku obejmował zapewne część ziem
Małopolski zachodniej opierając się na północnym wschodzie o puszcze rytwiańską i
szydłowską, być może sięgając źródeł Warty i Pilicy, a na południu o Karpaty. Na wschodzie
prawdopodobnie obejmował dorzecze Dunajca, a na zachodzie dorzecze Skawy. Źródło Wisły
mogło już leżeć na ziemi Golęszyców, którzy sąsiadowali z Wiślanami od południowego
zachodu. Pozostali sąsiedzi to: Opolanie (północny zachód), hipotetyczne plemię zamieszkujące
ziemię sandomierską (północny wschód), Lędzianie (wschód). Nie jest jasne, jakie plemiona
żyły na północ od Wiślan, na obszarze dzisiejszego województwa świętokrzyskiego.
Z tezami tymi polemizuje Przemysław Urbańczyk[3], który kwestionuje wiarygodność istnienia
plemion Wiślan (a także Polan).
Grody Wiślan
Cechą charakterystyczną grodów małopolskich w okresie plemiennym była ich niewielka liczba
i ogromne rozmiary, często przekraczające 10 hektarów. Koncentrowały się głównie na linii
Podkarpacia, najczęściej wyżynnie, na stokach wzgórz. Dominował typ pierścieniowaty z
wałem o konstrukcji skrzyniowej. Wielkie grody Wiślan znajdowały się m.in. w Krakowie,
Stradowie, Demblinie, Naszacowicach, Podegrodziu (Grobla i Zamczysko), Stawach, Zawadzie
Lanckorońskiej, Trzcinicy nad Ropą, na Bocheńcu i w Wiślicy.
Największymi rozmiarami wyróżnia się grodzisko w Stradowie, które liczy sobie 25 hektarów,
ale zapewne gród ten nigdy nie istniał w tej formie, gdyż część fortyfikacji powstała już w
czasach piastowskich, gdy zniszczeniu uległ gród z epoki plemiennej. Badania archeologiczne
wykazały niewielki stopień zabudowy (lub zupełny jej brak) wielu z tych grodów, co wskazuje,
że pełnić mogły funkcję refugialną, tzn. służyły za schronienie okolicznej ludności i ich dobytku
w czasie wojny. Niemniej, nie można wykluczać, że niektóre z nich były ośrodkami
administracyjnymi i wojskowymi.
Przypuszcza się, że głównym grodem Wiślan był Kraków. Wskazują na to rozmiary i stopień
zabudowy wzgórza wawelskiego, monumentalne kopce Kraka i Wandy, późniejsze znaczenie
tego ośrodka. Odkryty u podnóża Wawelu skarb grzywien siekieropodobnych bywa
interpretowany jako dowód rozwiniętego fiskalizmu, a pojedyncze znaleziska dowodzą m.in.
kontaktów ze strefą kulturową Madziarów.
Wielkie kopce krakowskie
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Cechą szczególną Małopolski na tle reszty ziem polskich są także wielkie kopce, o średnicy
dochodzącej nawet do 50 metrów, które znajdują się m.in. w Krakowie, Krakuszowicach[4],
Przemyślu i Sandomierzu. Z terenu Krakowa znane są trzy wielkie kopce - Krakusa, Wandy i
nieistniejący już kopiec Esterki.
Jedynym przebadanym przez archeologów jest kopiec Krakusa, usypany zapewne w VIII wieku.
Wiele wskazuje na to, że celem jego powstania był pochówek nakurhanowy. Istnieje wiele
domysłów, kto został pochowany na szczytach tych konstrukcji. Wymienia się m.in. Awarów i
Wikingów. Najbardziej prawdopodobna wydaje się hipoteza, że kopce krakowskie są
pozostałością po pochówkach miejscowych władców, co wskazywałoby na Kraków jako ważne
centrum władzy w Małopolsce i utwierdzało w przekonaniu, że gród ten był stolicą Wiślan.
Wiślania w źródłach z epoki
Fragment Żywotu św. Metodego, rękopis Soboru Uspieńskiego z XII w., dotyczący "Księcia
pogańskiego, bardzo silnego, siedzącego ... v-Vislě" (Поганьскъ князь сильнъ вельми сѣдя въ
Вислѣ, w najstarszych odpisach choć uważanych za "gorsze"[5] - wersja v-Vislěch/въ вислѣхъ)
Istnieją trzy przekazy źródłowe, które łączy się z plemieniem Wiślan. Najsłynniejszym z nich
jest informacja z Żywotu świętego Metodego (zwanego też Legendą Panońską) o przepowiedni,
której autorem miał być Metody:

Był zaś w nim [Metodym] także dar proroczy, tak że spełniało się wiele
przepowiedni jego, z których jedną lub dwie opowiemy. Książę pogański, silny
bardzo, siedzący w Wiślech [Wiśle ?], urągał wielce chrześcijanom i krzywdy im
wyrządzał. Posławszy zaś do niego [kazał mu] powiedzieć [Metody]: Dobrze będzie
dla ciebie synu ochrzcić się z własnej woli na swojej ziemi, abyś nie był przymusem
ochrzczony na ziemi cudzej, i będziesz mnie [wtedy] wspominał. I tak też się stało.

Drugim źródłem, które zdaje się potwierdzać istnienie Wiślan jest tzw. Geograf Bawarski,
którego autor wymienia plemię Vuislane. Trzecie źródło to powstała w IX wieku Germania
króla angielskiego Alfreda Wielkiego, będąca przeróbką dzieła Orozjusza z V wieku. Zawiera
ona wiadomość o Wisle lond, leżącym na wschód od Moraw i graniczącym z Dacją.
Tekst o księciu siedzącym w Wiślech w Żywocie świętego Metodego stał się powodem
sformułowania hipotez o podboju państwa Wiślan przez Morawy, chrystianizacji Wiślan w
obrządku wschodnim i stolicy ich państwa w Wiślicy, ale ostatnią z tych tez obaliły wykopaliska
archeologiczne, a pozostałych dotychczasowe badania archeologiczne nie zdołały potwierdzić.
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Historia polityczna
Praktycznie nic nie wiadomo o historii Wiślan do drugiej połowy IX wieku. Dopiero Żywot
świętego Metodego zawiera opis wydarzeń, które tradycyjnie w historiografii wiąże się z tym
plemieniem. Według autora Żywotu... potężny książę "wyrządzał krzywdy" chrześcijanom.
Mogło się to objawiać w wyprawach łupieskich na terytorium Wielkich Moraw, a może tylko w
prześladowaniu misji chrześcijańskich. Zgodnie z groźbą świętego Metodego (który mógł
pełnić w tym konflikcie rolę dyplomaty władcy Państwa Wielkomorawskiego) został jednak
pochwycony i zmuszony do przyjęcia chrztu.
Wydarzenia te musiały mieć miejsce podczas drugiego pobytu Metodego na Morawach, w
latach 873-885, a księciem, który zwyciężył władcę Wiślan był Świętopełk Wielki. Żywot
Metodego nie zawiera żadnych informacji o włączeniu ziem Wiślan do Rzeszy
Wielkomorawskiej, jednak teoria taka kiedyś cieszyła się dużą popularnością. Zdaniem
niektórych badaczy podparciem tej hipotezy jest odkrycie śladów zniszczenia w wyniku
najazdów w końcu IX wieku parunastu grodów w południowej Małopolsce. Jednak nie sposób
na razie udowodnić, że są to pozostałości akcji podboju kraju Wiślan przez Świętopełka, a nie
np. walk Wiślan z Gołęszycami. Nie ma dowodów na przyłączenie kraju Wiślan do Wielkich
Moraw, ale okres do początku X wieku mógł być dla Wiślan okresem wpływów
wielkomorawskich, jeśli nawet nie kulturowych (archeologia potwierdziła jedynie
występowanie wielkomorawskiego płacidła - grzywien siekieropodobnych[6]), to politycznych.
Nie można wykluczyć, że książę Wiślan był wasalem Świętopełka. Sytuacja polityczna w tej
części Europy zmieniła się radykalnie w pierwszych latach X wieku, po opanowaniu Panonii
przez koczowniczych Madziarów i upadku, w wyniku ich najazdów i kryzysu po śmierci
Świętopełka, Państwa Wielkomorawskiego. Wszelka (hipotetyczna) zależność Wiślan od
potężnego sąsiada skończyła się wraz z jego upadkiem. Konsolidację "państwa" w następnych
latach musiało jednak utrudniać sąsiedztwo Węgrów, którzy pojawili się na ziemi Lędzian i
zapewne podporządkowali sobie przynajmniej część tego plemienia (podbitego następnie ok.
930-40 przez Ruś Kijowską).
Nie wiadomo jak często Węgrzy najeżdżali terytorium Wiślan, ale pojedyncze znaleziska i fakt
powstania nowych linii wałów wokół części małopolskich grodów w początku X wieku wskazuje
na to, że takie najazdy mogły mieć miejsce.
W historiografii polskiej utarło się, że Wiślanie byli jednym z dwóch silnych plemion polskich,
zdolnych dokonać zjednoczenia polskich ziem, ale splot różnych okoliczności sprawił, że
osiągnięcie to stało się udziałem Polan. W rzeczywistości niewiele wiadomo o sile i
możliwościach Wiślan w okresie przedpaństwowym, ale najczęściej uznaje się że osiągnęli
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znaczne sukcesy w budowie struktur plemiennych.
W roku 955 król niemiecki Otton I zadał Węgrom klęskę w wielkiej bitwie nad rzeką Lech. Być
może po tym wydarzeniu, a może parę lat wcześniej, państwo Wiślan zostało przyłączone przez
księcia Bolesława I Okrutnego do Czech. Okres przynależności do Czech zaowocował
korzystnym rozwojem gospodarczym Krakowa, który stanowił ważny punkt na szlaku
handlowym Praga-Kijów. Stolicę Wiślan wymienił jak uważają niektórzy uczeni w swojej relacji
Ibrahim ibn Jakub, a fragmenty tej relacji wykorzystał w Księdze dróg i krajów Abu Abdullah alBakri: Co się tyczy kraju Bolesława, to jego długość od miasta Faraga [Praga] do miasta [trkw](
bywa to odczytywane jako Krakwa bądź Karako czyli Kraków, ale pewności nie mamy)
[wymaga] podróży trzech tygodni. Miasto Faraga [jest] najzasobniejsze z kraju w towary.
Przybywają do niego z miasta trkw [Kraków?] Rusowie i Słowianie z towarami.
Do dziś kwestiami zagadkowymi pozostają czas i sposób przejęcia ziemi Wiślan przez Piastów.
Badania archeologiczne nie doprowadziły do odkrycia żadnych śladów ewentualnej wojny o te
terytoria - cała sieć wiślańskich grodów pozostała nietknięta. Według jednej z hipotez Bolesław
Chrobry miał sprawować władzę nad krajem Wiślan z nadania swego dziadka Bolesława
Okrutnego. Po śmierci ojca w 992 pokonał on swoich braci i odebrał im ich terytoria jednocząc
tym samym Małopolskę z resztą państwa. Inna hipoteza mówi, że ziemię Wiślan przyłączył
jeszcze Mieszko I, ale we współpracy z synem i miejscową elitą władzy.
Kluczem do sprawy przynależności kraju Wiślan w 992 r. do państwa Mieszka I, może być
zasada traktowania wymienionych terytoriów granicznych w Dagome iudex: (...) longum mare,
fine Bruzze usque in locum, qui dicitur Russe et fines Russe extendente usque in Craccoa et ab
ipsa Craccoa usque ad flumen Oddere recte in locum, qui dicitur Alemure, et ab ipsa Alemura
usque in terram Milze recte intra Oddere et exinde ducente iuxta flumen Oddera usque in
predictam civitatem Schinesghe. Większość uczonych traktuje wszystkie krainy jako leżące
poza państwem Mieszka I (vide Brygida Kürbis, Henryk Łowmiański, Gerard Labuda, etc.).
Zatem Kraków, podobnie jak Morawy, czy Milsko, leżał poza granicami, a więc nie był
pertynencją civitas Schinesghe pod koniec panowania Mieszka I. Dopiero Thietmar w relacji z
fundacji arcybiskupstwa gnieźnieńskiego (999 r.) potwierdza w pełni przynależność Krakowa
do Polski. Natomiast przynależność kraju Wiślan do Czech w X w. potwierdzają liczne źródła,
jak al-Masudi, Ibrahim ibn Jakub czy dokument praski z 1086 r., a także Dagome iudex.
Ostatecznie dopiero akcja Chrobrego pod sam koniec X w. zmieniła istniejący stan rzeczy, w
bezsporny sposób łącząc Kraków z państwem piastowskim.[7] Pod rokiem 999 w Kronice
Czechów Kosmasa z Pragi jest napisane[8]: Albowiem polski książę Mieszko, nad którego nie
było podstępniejszego człowieka, wnet zabrał podstępem miasto Kraków, zabiwszy mieczem
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wszystkich Czechów, których tam znalazł.
Zdaje się tym potwierdzać okupacyjny charakter władzy czeskiej na tym terenie z garnizonem
wojskowym w mieście[9]: Jak dotąd nie znany jest żaden przedstawiciel plemienia Wiślan.
Część badaczy podejrzewa, że księciem wiślańskim znanym z Żywotu Metodego był Wysz,
ojciec Michała, który od 910 roku rządził Zahumlem. Jednak przeważa teoria, że Wysz
pochodził z plemienia Lędzian. Jeszcze innym domniemanym księciem Wiślan jest Dobromir,
ojciec trzeciej żony Bolesława Chrobrego - Emnildy. Ten z kolei najczęściej identyfikowany jest
jednak z plemieniem Milczan.
Legenda
Historycy od dawna poszukują ziarna prawdy w legendach, należących do tzw. cyklu legend
krakowskich. Część badaczy uważa, że podanie o smoku wawelskim jest echem obecności
Awarów w Krakowie w VII wieku. Niektórzy sugerują, że bydło, które w kronice Wincentego
Kadłubka miejscowa ludność oddawała smokowi na pożarcie to narzaz - podatek w rogaciźnie
płacony Awarom.
Są także zwolennicy teorii, że fragment o wojnie z Aleksandrem Wielkim w tejże kronice jest w
rzeczywistości wspomnieniem walk Wiślan ze Świętopełkiem: Gdy więc niezliczone wojska
nieprzyjaciół zewsząd wdarły się do Polski, on sam, zmusiwszy wpierw Panończyków do
uległości, wkracza jak przez tylne drzwi przez Morawy, rozwija skrzydła wojsk i podbiwszy
zwycięsko ziemię krakowską i śląską, z ziemią zrównuje wiekotrwałe mury...
Według mistrza Wincentego założycielem Krakowa był Grakchus, który najczęściej występuje
w kronikach pod imieniem Kraka. W istocie wielu badaczy uważa, że nazwa Krakowa pochodzi
od człowieka o imieniu Krak. Według Jana Długosza miejscowa ludność usypała Krakowi
kopiec.
Religia i miejsca kultu

W okresie plemiennym Wiślanie - jak wszystkie plemiona polskie - oddawali kult bogom
słowiańskim. Nie wiadomo nic o specyfice wierzeń Wiślan i ich ośrodkach kultu (liczne we
wschodniej Małopolsce Żmigrody mogą wskazywać na znaczenie kultu Żmija w tej części
kraju, ale jest to domysł oparty na słabych przesłankach). Blisko domniemanych granic
wspólnoty osadniczej Wiślan leży Łysa Góra i hipotetyczne miejsce kultu w Wapiennicy
(zapewne na ziemi Gołęszyców), ale nie sposób ustalić zasięgu ich promieniowania.
Być może miejscami kultu Wiślan były wielkie kopce krakowskie. Przedmiotem żywej dyskusji

Merkuriusz Polski : dzieie wszystkiego świata w sobie zamykaiący dla informacyey pospolitey.37
Od 3. stycznia 1661 r. ISSN 2391- 7679 (Merkuriusz).

Merkuriusz Polski nr 352
wśród mediewistów jest od lat zagadnienie chrystianizacji Wiślan. Popularna kiedyś teoria o
objęciu Wiślan misją Metodego, a więc początkach chrystianizacji w obrządku słowiańskim w
końcu IX wieku jest dziś powszechnie krytykowana i nie doczekała się żadnego potwierdzenia
w badaniach archeologicznych. Nawet gdyby Świętopełk podbił Wiślan to krótki czas trwania
misji Metodego na Morawach i trudności jakie tam napotkała zapewne uniemożliwiłyby
przeniesienie jej na peryferie państwa.
Chrystianizacja Wiślan rozpoczęła się więc w okresie rządów czeskich. Prawdopodobnie w tym
czasie powstała przynajmniej jedna budowla sakralna na wzgórzu wawelskim (tzw. rotunda A),
a możliwe że także kilka innych (rotunda B, rotunda C, tzw. budowla czworokątna). W roku
1000 dawna stolica państwa Wiślan stała się siedzibą biskupstwa.
Pochodzenie i losy nazwy Wiślanie

W dawnej polszczyźnie słowem Wisły określano wartko płynące rzeki w swym górnym biegu
lub wręcz wody spadające z wodospadów. Tak się składa, że kraina Wiślan jest poprzecinana
takimi spływającym z pobliskich Karpat ciekami wodnymi. Określenie z Legendy panońskiej
mówiące o księciu siedzącym w Wiślech oznaczało nie nazwę miasta (np. Wiślica) ale nazwę
kraju. Cały obszar od Gór Świętokrzyskich do Karpat nazywano Wisłami. Określenie w Wiślech
jest analogiczne do określenia na Morawach" (nazwa kraju od rzeki Morawy).
Nazwa ta obecna w IX wieku jednak dosyć nagle i zagadkowo znika pod koniec tego stulecia, a
w wieku X już nie funkcjonuje. Jest rzeczą charakterystyczną, że pojawia się wówczas nowa
nazwa kraju Kraków i plemienia Krakowianie-Krakowiany. Nazwa Krakowian pojawia się w
kronice Josippon z X stulecia. Nazwa Kraków oznaczała nie tylko gród, ale cały kraj od Karpat
do Pilicy i Nidy.
oprac. na podst. Wikipedia
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O genezie dawnych nazw dróg: Via
Imperii, Via Regia, Via Sucinaria
Autor: Wieczorna

Via Sucinaria, na podstawie Wikipedii

Drogownictwo jako branża gospodarki istniało na obszarze Polski już w starożytności. Niektóre z dróg znalazły się na
atlasach drogowych z tamtego okresu- np. Via Sucinaria – Droga (Szlak) Bursztynowa- oznaczona w antycznym
atlasie Tabula Peutingeriana. Przez terytorium obecnej Rzeczpospolitej prowadzą m.in. Via Imperii, Via Moravica,
Via Publica, Via Silesiana, Via Regia. Dla przykładu, Via Imperii to jeden z najbardziej rozpoznawalnych korytarzy
transportowych przeszłości. Rozpoczyna się w obecnym Szczecinie, biegnąc dalej w kierunku Berlina, ale wywodzić
się miała z wybrzeża Bałtyku. Polską częścią tej trasy można uznać zarówno odcinek wzdłuż wybrzeża Bałtyku do
Szczecina i polsko-niemieckiej granicy, jak i odcinek ze Szczecina na wyspę Wolin.

Najstarsze spośród szlaków swoją sławę zdobyły w czasach antycznych. Mapa Klaudiusz
Ptolemeusza lokowała poza miejscowością "Calisia" także rozliczne inne miejscowości na
terenach obecnej Polski, których przybliżone lokalizacje dopiero niedawno podał zespół
naukowców; geodetów, historyków i kartografów z Technische Universitaet Berlin.
Współczesne korytarze transportowe pokrywają się z tymi wcześniej już istniejącymi.
Autostrada A4 (Zgorzelec- Wrocław- Kraków- Przemyśl) to korytarz pokrywający się z
przebiegiem Via Regia, drogi której odcinek ze Zgorzelca do Wrocławia modernizowano
jeszcze za czasów Świętego Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego. Via Regia dzieli się
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na dwa warianty- Via Regia Lusatiae Superioris, i Via Regia Lusatiae Inferioris. Układ tych
dwóch dróg przecinających historyczną krainę Łużyce nawet dziś jest odtworzony siecią
autostrad (A4 oraz A18).
Zaś autostrada A1 z Gdańska przez Toruń na południe kraju to jeden z przebiegów Via
Sucinaria (inne ewentualności: Via Ambra albo Via Electra) szlaku bursztynowego
zaznaczonego już na starożytnej mapie drogowej Tabula Peutingeriana (ok. 330 r.n.e.)
pokazującej 200 tys. km utwardzonych dróg starożytności.
Sądzę że nasz kraj, mający dość ubogą pisemną historię z czasów antycznych, winien tym
bardziej podkreślać swoje historyczne dziedzictwo w historii Europy, zwłaszcza że podróże
szlakiem bursztynowym na te tereny zostały przez antycznych autorów opisane. Polityka
stosowania nazw historycznych dla budowanych autostrad winna w mojej opinii ulec zmianie,
choćby na wzór włoski, gdzie dawne nazwy nadal stosuje się powszechnie dla
nowobudowanych autostrad na takiej zasadzie jak ma to miejsce w przypadku „Via Baltica”.

Via Sucinaria
na podstawie Wikipedii w łacinie
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Image not found
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Via Sucinaria

Via Sucinaria (Italice Via dell'Ambra, Theodisce Bernsteinstraße, Polonice Szlak Bursztynowy
seu Jantarowy Szlak, Bohemice Jantarová stezka, Lituane Gintaro kelias, Russice Янтарный
путь) est antiqua via commercialis a Mari interno usque ad Europam borealem posita qua ad
sucinum transferendum utebatur.
Sucinum re necessaria ornamenti portabatur ante omnia saecula e Mari Baltico per Vistulam
Danapremque fluvios in Italiam, Graeciam, Pontum Euxinum, Aegyptum.
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O ukrzyżowaniu króla Boza, Boża
Autor: Wieczorna

Hermanaryk (in. Ermenryk, Ermanaryk, Ermanryk) (zm. ok. 375) –przejściowo władca ziem
obecnej Polski w początkach historycznie udokumentowanej obecności plemion uznawanych za
słowiańskie. Hermanaryk był królem Ostrogotów nad Morzem Czarnym. Był porównywany
przez Jordanesa do Aleksandra Wielkiego[1]. Jordanes, historyk gocki, opisuje jego panowanie,
po raz pierwszy wymieniając Słowian na ziemiach obecnej Polski. Znany jest on z
ukrzyżowania pierwszego znanego z imienia króla słowiańskiego- Boza lub Boża, wraz z jego
synami i 70 naczelnikami.
Image not found
http://www.footbridge.pl/hist/ia02.jpg

Rys. Europa w czasach Atzlli, za http://www.footbridge.pl/hist/ia02.jpg

Boz (Booz, Boż) to legendarny władca plemienia Antów, wzmiankowany w Historii gockiej
Jordanesa. Opisując walki Ostrogotów pod wodzą Winitara w okresie ich pobytu nad Morzem
Czarnym w II połowie IV wieku, Jordanes wspomniał o ich najeździe na ziemie Antów. W
pierwszym starciu Ostrogoci mieli ponieść klęskę, jednak w wyniku drugiego najazdu Antowie
zostali pokonani, a Winitar nakazał ukrzyżować króla ich, imieniem Boz, wraz z synami i
siedemdziesięcioma naczelnikami.
Jeżeli prawdziwa jest informacja Jordanesa przedstawiająca Antów jako wschodni odłam
Słowian, Boz byłby pierwszym znanym z imienia władcą słowiańskim. Próby lokalizacji
"państwa" Boza w okolicach Kijowa lub na Wołyniu wobec braków materiałów źródłowych są
jedynie hipotetyczne[1]. Zdaniem Stanisława Urbańczyka imię Boz może być spokrewnione ze
słowami "boży" lub "bosy", bądź też wywodzić się od słowa "wódz" i być tylko nazwą godności
a nie imieniem. Tożsamość Antów ze Słowianami pozostaje jednak tylko hipotezą.
W literaturze
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Jordanes (Getica, 119): "Po rzezi Herulów, Ermanaricus skierował oręż przeciw Wenetom,
którzy chociaż pośledni żołnierze, lecz mnogością silni, zrazu próbowali stawiać opór. Cóż
jednak wskóra rzesza nieotrzaskanych z rzemiosłem wojennym, kiedy i Bóg dopuszcza, i rzesza
nadejdzie. Wenetowie zaś, (...) pochodząc z jednego pnia, występują dzisiaj pod trzema
nazwami: Wenetów, Antów i Sklawenów. I chociaż dzisiaj, w wyniku naszych grzechów
wszędzie się srożą, wtedy wszyscy spełniali pokornie rozkazy Ermanaryka."; (ibid., 246-247):

"Wiadomo, że po śmierci króla Ermanaryka, rozdzieliwszy się z Wizygotami, którzy odeszli (na
zachód), Ostrogoci pozostali w tej samej ojczyźnie uznając zwierzchnictwo Hunów, jakkolwiek
Vinithar, przedstawiciel Amalów, zachował oznaki swego przywództwa (...) Powoli wydobywał
się spod ich jarzma. Usiłując zarazem dać dowód swego męstwa, ruszył z wojskiem na ziemie
Antów. Wszcząwszy działania wojenne, w pierwszym spotkaniu poniósł klęskę. Następnie (...)
króla ich, imieniem Boz, wraz z synami i siedemdziesięcioma naczelnikami dla postrachu
ukrzyżował, aby trupy wiszących w dwójnasób trwożyły pokonanych"- tu Antowie jako część
Wenetów, vide Vinithar < *Vinitha-harjis "Wenetobójca"; (ibid., 34-35)
"Ujęta w sieć tych rzek (Tisa, Danubius i Aluta) leży Dacja, którą osłaniają na kształt wieńca
strome Alpy (tu: Karpaty). Wzdłuż ich lewego skłonu, który zwraca się w kierunku północnym,
od źródeł rzeki Vistuli na niezmierzonych przestrzeniach usadowiło się ludne plemię Wenetów,
którzy chociaż teraz przybierają różne miana od rodów i miejsc, w zasadzie są nazywani
Sklawenami i Antami. Sklawenowie siedzą na obszarze od grodu Noviodunum i jeziora
określanego jako Mursjańskie, po rzekę Danaster, a na północy po Visclę, mając błota i lasy
zamiast grodów. Ziemie Antów zaś, którzy są najdzielniejszymi przedstawicielami plemienia,
ciągną się nad zakrętem morza Pontyjskiego od Danastru po Danaper, rzek oddalonych jedna
od drugiej na wiele staj"; (ibid, 36)
"Przez krainy tych Antów Anthaib przeciągali 379 r Longobardowie Box Boóz tj Boże był ich
królem kiedy Winithar ostrogocki chcąc uchylić się z pod jarzma Hunnów wkroczył w granice
Antów i odniósłszy zaraz w pierw szem spotkaniu Zwycięztwo króla z synami jego i 70
przedniejszych na postrach innym na krzyżach przybić kazał Zaledwie jednak rok tak dowolnie
panował król Hunnów Balamber nie chcąc znieść tego wielką go wojną zaskoczył iw trzeciej
bitwie nad rzeką Erak głowę Winithara strzałą przeszył r 383 384 Gotowie i Antowie odtąd
stale Hunnom hołdowali aż do zgonu Attyli 453 roku"
Encyklopedyja powszechna, Tom 1
Autorzy Adam Adamowicz,S. Orgelbrand \, STRONA 966
Narodziny Międzymorza: ukształtowanie ojczyzn, powstanie państw ... - Strona 266
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books.google.pl/books?id=FY_u2_TUiFoC
Leszek Moczulski - 2007 - Podgląd
"A pragnąc okazać swe męstwo, ruszył z wojskiem w granice Antów i choć poniósł klęskę w
pierwszym z nimi starciu, następnie energicznie sobie poczynał, i króla ich nazwiskiem Boz z
jego synami i 70 naczelnikami nabił na krzyż ..."
W źródłach
Hermanaryk zyskał sławę dzielnego wojownika, który podporządkował Ostrogotom wiele
okolicznych ludów. W rezultacie jego podbojów państwo Ostrogotów objęło swoim zasięgiem
znaczną część dzisiejszej Ukrainy sięgając na północy Dniepru i Prypeci, na wschodzie
dochodząc do Donu, na zachodzie do Dniestru, a na południu opierając się o Morze Czarne.
Hermanaryk słynął nie tylko z męstwa, ale też z okrucieństwa i bezwzględności. Kiedy, na
przykład, jeden z jego podległych wodzów wypowiedział mu swoje posłuszeństwo, król nakazał
pojmać jego żonę i rozerwać ją końmi. Jednak ani jego odwaga, ani bezwzględność nie okazały
się wystarczające dla powstrzymania wielkiego najazdu Hunów, którzy pod wodzą Balambera
napadli na terytorium Ostrogotów. Ostrogoci próbowali jakiś czas stawiać najeźdźcom opór,
ale ostatecznie zostali pokonani. Hermanaryk zmarł około roku 375. Według Ammiana
Marcellinusa popełnił samobójstwo widząc, że nie jest w stanie ochronić swego ludu przed
Hunami. Z kolei według Jordanesa zmarł w wieku 110 lat na skutek rany, jaką zadali mu
pochodzący z tajemniczego plemienia Rosomonów (dosł. "Czerwoni") Sarus i Ammius za to, że
kazał rozerwać końmi ich siostrę Sunildę. Po jego śmierci walkę z Hunami próbował
kontynuować Withimir, ale poniósł klęskę.
opr. af na podst. Wikipedii
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Dagome Iudex- ślad panowania króla
Dagoberta?
Autor: Wieczorna

Historia jest pochodną polityki, wobec czego historia nauczana stoi
w dość druzgoczącej rozbieżności z faktami historycznymi. Regułą jest przemilczanie faktów
niewygodnych, trudnych w interpretacji. Miało to może uzasadnienie polityczne w chwili jej
kreowania, dziś budzi mieszane uczucia.
Rzesza Samona
Wielkie państwo w tym rejonie to imperium, rzesza króla Samo lub Samona (625 – 658).
Obejmowało ono m.in. dzisiejszy Śląsk oraz ziemie czeskie, zasiedlone około 500-go lub 600-go
roku przez Słowian. O tym państwie opowiada kronika Fredegara. Opisuje ona jak azjatyccy
Awarowie uciskali Słowian (wymieniono tam także drugą ich nazwę: Wenedów) i jak
przybywali ze Wschodu by spędzać u Słowian zimę jednocześnie płodząc z ich żonami dzieci.

To właśnie te awarsko-słowiańskie dzieci wywołały powstanie zbrojne przeciw Awarom
używając do tego celu umiejętności i broni dostarczonej wraz z karawaną kupca Samo. Samo,
umiejętnie dowodząc powstaniem i walką został obrany królem.
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Dowodzi się także że Samo celowo został wysłany przez ówczesnego podkróla Austrazji
Dagoberta I by podporządkować te tereny i stworzyć państwo buforowe pomiędzy Awarami a
ówczesną rzeszą Franków. Dagobert podjął z nim poźniej wojnę, którą przegrał pod
Wogastiburgiem. Pierwsi Celtowie przybyli z obszaru Czech i Moraw do południowej Polski
około roku 400 p.n.e. i osiedlili się na nad Odrą na Górnym Śląsku oraz na Dolnym Śląsku
między Wrocławiem, Legnicą i górą Ślężą, na której znajdował się ich ośrodek kultowy. Około
roku 200 p.n.e inna grupa Celtów z Moraw osiedliła się w okolicach Krakowa, mniejsze grupy
na Kujawach i wzdłuż dolnej Wisły.

Walki Samona z Dagobertem I
Bitwa pod Wogastisburgiem to wojna pomiędzy słowiańskim Państwem Samona a Frankami
Dagoberta I, które miało miejsce w 631 lub 632 roku.
Przed bitwą
Według frankijskiego kronikarza Fredegara przyczyną zatargu pomiędzy Frankami a
Państwem Samona było obrabowanie i zamordowanie przez Słowian frankijskich kupców. W
odpowiedzi Dagobert I wysłał posła Sychariusza do Samona, domagając się odszkodowania za
zbrodnię na kupcach. Samon odmówił jednak przyjęcia Sychariusza. Sychariusz jednak
zastosował fortel, w przebraniu słowiańskim wmieszał się w tłum i udało mu się stanąć przed
Samonem.
Wedle relacji Fredegara, Sychariusz zażądał od Samona złożenia hołdu Dagobertowi. Gdy
Samon w odpowiedzi zażądał deklaracji przymierza, usłyszał od Sychariusza że nie jest
możliwe, aby chrześcijanie i słudzy Boży zawierali przyjaźń z psami. Po tej odpowiedzi Samon
odprawił posła.
Na wieść o odrzuceniu żądań przez Samona, Dagobert rozpoczął przygotowania do wojny,
zawierając sojusz z Longobardami i Alemanami.
Bitwa z wojskami Dagoberta I
Alemanowie i Longobardowie uderzyli na Państwo Samona niezależnie od Franków, odnosząc
zwycięstwo i uprowadzając znaczną ilość jeńców.
Armia Franków zmierzyła się ze Słowianami pod Wogastisburgiem. Trzydniowa bitwa
zakończyła się druzgocącą klęską wojsk frankijskich, które poniosły dotkliwe straty i w
popłochu rzuciły się do ucieczki.
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Konsekwencje
Po zwycięstwie pod Wogastisburgiem Słowianie dokonali szeregu dotkliwych dla Franków
wypraw łupieżczych na Turyngię. Spod zwierzchności frankijskiej wyswobodził się wówczas
książę Serbów łużyckich Derwan, zawierając sojusz z Samonem.
Lokalizacja bitwy Słowian z Frankami Dagoberta I
Do dzisiaj nieznana jest lokalizacja Wogastisburga. Pojawiały się koncepcje lokalizujące
miejscowość na Morawach, w Czechach, we Frankonii, w Bawarii lub nawet w Karyntii.
Zdaniem profesora Gerarda Labudy Wogastisburg nie był grodem, a jedynie tymczasowym
umocnieniem, co uniemożliwiałoby jego lokalizację.

O imperium Samona i jego polskich interpretacjach

Rzesza Samona – najstarsze znane pastwo zachodniosowiaskie, obejmujce take ziemie obecnego Dolnego lska. Istniao w
latach 623–660 (zdaniem innych autorów w latach 623–658 lub 626–661), obejmujc tereny przyszych Czech, Moraw,
Dolnej Austrii, Styrii, Karyntii i Karnioli, a take cz zachodnich Wgier, zachodniej i rodkowej Sowacji oraz lsk i uyce.
Cz róde podkrela take e obejmowao poudniowo- zachodni Polsk. Wg analizy autora czasopisma "Archiv für Kunde
österreichischer Geschichts-Quellen", metod porównawcz badajcego podobiestwa w kronikach staropolskich i staroczeskich, najbardziej prawdopodobne jest e
Przemys- Lestko wymieniony w kronikach Kadubka czy Bielskiego, oraz Samon, Samo- miay dotyczy tego samego wadcy.
Zarówno Samon, jak i Przemysaw, uznawany za wadc legendarnego, ale opisanego w ródach, byli zaoycielami Rzeszyzwizku ponadplemiennego Sowian.

Nach Przemysl folgen sich vom Vater auf den Sohn acht Herzoge Nezamysi Mnata Wojen Jnisiaw
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Kresomysl Ncklan Hostiwit und Borziwoj Des Letzteren Zeit ist bekannt er wurde bald nach seinem
Regierungsantritt Christ im Jahre 871 Rechnen wir nun hiervon acht Generationen zu je 30 Jahren
rückwärts so kommen wir mit der Regierung des ersten Herzogs Przemysi ungefähr in die Jahre 630
660 Gerade in diese Zeit nun setzen auswärtige Quellen Fredegar chron cap 48 Samo den Stifter eines
grossen Slavenreiches dessen Mittelpunkt nach den gründlichsten Untersuchungen Böhmen gewesen
ist Ich glaube also dass Ossolinski p 51 und Lelewel p 519 hier zufällig das Richtige getroffen haben
wenn sie in Lestko I es ist gleich der wievielte da es ursprünglich nur einen gegeben hat den Samo
wieder erkennen Meine Gründe für die Identität des Przemysi Lestko II und des Samo sind folgende 1
die Übereinstimmung der Zeiten Samo regierte von 623 658 2 Beide sind Gründer eines Reiches in
Böhmen Nach Samo scheint das von ihm gegründete Reich wie vom Erdboden verschwunden viel
wahrscheinlicher ist es dass nur die entfernteren Stämme sich davon abgelöst haben in Böhmen aber
diese Herrsehaft fortbestanden hat Etwas Ähnliches nimmt auch Safari k an nur macht er den
mythischen Krok zum Nachfolger des Samo dabei begreift man aber nicht warum die Sage blos die
schwachen Erben Same's nicht ihn selbst verherrlicht haben sollte 3 Die echisehe und Krakau sehe
Sage stimmen darin überein dass Przemysi Lestko von niedriger Herkunft war Samo war nach
Fredegar ein Fremdling ohne alle
Verbindungen im Lande ein Kaufmann aus dem fränkischen Gau Senonago 4 Die List ist der
charakteristische Zug in den Sagen von Przemysi Lestko und von Samo sagt Fredegar dass er seine
Siege nicht blos durch Tapferkeit sondern namentlich auch durch Klugheit erfochten habe plurima
proclia contra Chunos in suo regimine Winidi inierunt et suo consilio et utilitate Winidi semper
supererant 5 Samo ist ein Eigenname Przemysi und Lestko sind Appellativa beide können also schr
wohl dieselbe Person bezeichnen Osso liñski und Lelewel erkennen endlich auch in der Vielweiberei
und den 20 Söhnen des Lestko HL den Vineentius ausdrücklich einen Monarchen von ganz Slavien
nennt eine Erinnerung an Samo der mit 12 Frauen 22 Söhne und I5 Töchter erzeugte Obwohl die 20
Söhne des Lestko wie gezeigt worden ist gar wohl eine tendenzielle Erfindung späterer Zeit sein
können so ist doch die Analogie gross genug um wenigstens in Betracht gezogen zu werden

ródo: Archiv für Kunde österreichischer Geschichts-Quellen -1857, - Tom 17 - Strona 323-324,
books.google.pl/books?id=bxJKAAAAcAAJ

Leszko I – legendarny władca Polski, występujący w Kronice Wincentego Kadłubka.
Według Kadłubka po śmierci królowej Wandy kraj Lechitów został najechany przez wojska
obcego króla (Kadłubek- z nieznanych powodów uznaje go za Aleksandra Wielkiego). Wojska
władcy wkroczyły do Polski od strony Moraw, zajmując Małopolskę i Śląsk. Ostatecznie
Aleksander miał zostać pokonany w bitwie pod górą Łysiec lub Łysą Górą (wg Marcina
Bielskiego), kiedy to Lechici za namową pewnego złotnika przygotowali zasadzkę na
Macedończyków, zwabiając ich doń wyrzeźbionymi z drewna figurami rycerzy udającymi
wojsko. Gdy pokonany Aleksander wycofał się z kraju Polan, złotnik został obwołany królem i
otrzymał imię Lestek, co znaczy przebiegły.
Jan Długosz próbował uczynić legendę o Leszku mniej fantastyczną, zastępując
Macedończyków Węgrami i Morawianami. Zmienił też imię nadane władcy na Przemyśl, imię
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Lestek tłumacząc jako nazwisko rodowe dynastii wywodzącej się od Lecha. Marcin Bielski
również przyjął wersję o walce z Morawianami, datując także panowanie Leszka na około 700
rok i przypisując mu założenie Przemyśla.
Podane przez Kadłubka informacje o Leszku I (z których można by wysnuć wniosek, że żył on
w IV wieku p.n.e.) są napisane w normalnej jak na ówczesne czasy konwencji stylistycznej,
wpisującej rody władców w możliwie jak najdalsze i najsławniejsze wydarzenia z dziejów
całego świata. Troską autora było literackie wyeksponowanie świetności korzeni Piastów, a nie
oddanie jakiejkolwiek prawdy historycznej w nowoczesnym rozumieniu. Wg wikipedii, prawdy
historyczne stoją w całkowitej sprzeczności z popularną wiedzą historyczną, jednak przez
kilkaset lat wpływały na świadomość narodową polskiej szlachty, zwłaszcza w dobie
sarmatyzmu.
Przypisy
↑ Według Kroniki wielkopolskiej najazd ten poprzedził wieloletni okres anarchii po śmierci
Wandy, w czasie którego nominalną władzę sprawowało 12 naczelników.
↑ Według Marcina Bielskiego była to Łysa Góra lub Łysiec.

Dagome Iudex- z czasów króla Dagoberta?
Dokument Dagome Judex ma też alternatywne wyjaśnienia. Niekoniecznie pochodzi z czasów
Mieszka I. Prawdopodobnie opisuje ziemie podlegajace królowi Austrazji i nie zawiera żadnych
błędów, jak to imię Dagome tłumaczą historycy motywując to jakimś błędem. Dagobertów na
tronie Austrazji ze stolicą w Metz było trzech. Jeden za czasów Samona (623- 628), drugi w
latach 676- 679, a trzeci w latach 711-715:
Dagome Judex: Podobnie w innym tomie z czasów papieża Jana XV Dagome, pan, i
Ote, pani i synowie ich Mieszko i Lambert (nie wiem jakiego to plemienia ludzie,
sądzę jednak, że to byli Sardyńczycy, ponieważ ci są rządzeni przez czterech
"panów")
mieli nadać świętemu Piotrowi w całości jedno państwo (civitas), które zwie się
Schinesghe z wszystkimi swymi przynależnościami w tych granicach, jak się
zaczyna od pierwszego boku wzdłuż morza granicą Prus aż do miejsca, które nazywa
się Ruś, a granicą Rusi ciągnąc aż do Krakowa i od tego Krakowa aż do rzeki
Odry, prosto do miejsca, które nazywa się Alemure, a od tej Alemury aż do ziemi
Milczan i od granicy Milczan prosto do Odry i stąd idąc wzdłuż rzeki Odry aż do
rzeczonego państwa Schinesghe.
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za: Gerard Labuda, Słowiańszczyzna starożytna
i wczesnośredniowieczna. Antologia tekstów źródłowych, Poznań 1999, s. 160-161
Większość autorów polskiej literatury historycznej za pierwszą stolicę uznaje Gniezno.
Niepewności tej lokacji dodaje jednakże treść najważniejszych materiałów źródłowych (co dla
części historyków nie jest żadną przeszkodą- zarzucają oni błędy w dokumentach źródłowych).
Dla przykładu, podaje się początki polskiej państwowości na rok 966, chociaż jest to teza nie
mająca jakiegokolwiek logicznego potwierdzenia w źródłach historycznych. Tezą tą żyli jedynie
średniowieczni misjonarze prowadzący kroniki ówcześnie uzyskującego dominację wyznania,
notujący “wyznaniowe” podboje. Uznanie że dany obszar zyskuje miano państwa gdy jego
władca przechodzi na obrządek rzymskokatolicki nie ma charakteru naukowego i jest jedynie
nadużyciem- historia ekonomiczna tych terenów każe datować powstanie państwowości już
znacznie wcześniej.
Trudno w ogóle zrozumieć “naginanie historii” związane z pierwszym dokumentem dotyczącym
ziem obecnej Polski. “Dagome Iudex”. Tłumaczyć to można może brakiem wyszukiwarek
internetowych- dziś powiem analiza danych źródłowych każe ten dokument odczytywać inaczej.
Tekst Dagome iudex

Tekst łaciński

Kopia z Biblioteki Watykańskiej
Item in alio tomo sub Iohanne XV papa Dagome iudex et Ote senatrix et filii eorum: Misicam et
Lambertus – nescio cuius gentis homines, puto autem Sardos fuisse, quoniam ipsi a IIII
iudicibus reguntur – leguntur beato Petro contulisse unam civitatem in integro, que vocatur
Schinesghe, cum omnibus suis pertinentiis infra hos affines, sicuti incipit a primo latere
longum mare, fine Bruzze usque in locum, qui dicitur Russe et fines Russe extendente usque in
Craccoa et ab ipsa Craccoa usque ad flumen Oddere recte in locum, qui dicitur Alemure, et ab
ipsa Alemura usque in terram Milze recte intra Oddere et exinde ducente iuxta flumen Oddera
usque in predictam civitatem Schinesghe.[4]
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Tłumaczenie polskie
Podobnie w innym tomie z czasów papieża Jana XV Dagome, pan, i Ote, pani i synowie ich
Mieszko i Lambert (nie wiem, jakiego to plemienia ludzie, sądzę jednak, że to byli Sardyńczycy,
ponieważ ci są rządzeni przez czterech “panów”) mieli nadać świętemu Piotrowi w całości
jedno państwo, które zwie się Schinesghe z wszystkimi swymi przynależnościami w tych
granicach, jak się zaczyna od pierwszego boku wzdłuż morza [dalej] granicą Prus aż do
miejsca, które nazywa się Ruś, a granicą Rusi [dalej] ciągnąc aż do Krakowa i od tego Krakowa
aż do rzeki Odry, prosto do miejsca, które nazywa się Alemure, a od tej Alemury aż do ziemi
Milczan i od granicy Milczan prosto do Odry i stąd idąc wzdłuż rzeki Odry aż do rzeczonego
państwa Schinesghe.[4]

Niestety, część dawnych historyków wprowadziła do podręczników i nauczania szkolnego inną
interpretację. Według Brygidy Kürbisówny początkowe “Sc” jest błędnie odczytanym “K”.
Oryginalny zapis brzmiałby więc “Kninesne” lub “Khinesghe” [za: Jerzy Dowiat, Metryka
chrztu Mieszka I i jej geneza, Warszawa 1961, s.91]. Prywatnie autorka ta wyróżniała się
głęboką religijnością- być może więc łatwiej jej było uznać siedzibę arcybiskupstwa za siedzibę
władcy. Źródła w epoce wyszukiwarek internetowych każą to widzieć inaczej. Oto źródła które
wyszukałem, sugerują one iż mogła się tu nawet znajdować stolica władcy. Ówczesny Szczecin
składał się z trzech części: grodu, podgrodzia i portu. Ówczesny Szczecin był znacznie
ludniejszy niż inne miasta na terenie kontrolowanego obszaru.

Pommersches Jahrbuch für Geschichts- und Alterthumsforschung sowie …, Tom 1, strona 57,
2. Akapit
Stetin (d.i. Gipfelung, das Schloß) Schinske 995 beim ersten Vorkommen d.h.
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declivicum also Warpisches zunächst die wendische Unterstadt (S Nicolai Parochie)
Das Rolandslied als Geschichtsquelle und die Entstehung der … – Strona 54
books.google.pl/books?id=kxYVAAAAMAAJ
F. E. Mann – 1912
1o26f., wird nun Stettin die civitas S’chinske und Szinske genannt.

Baltische Studien: pommersche Jahrbücher für Landesgeschichte : 1872 - Strona 9,
books.google.pl/books?id=M9ZTAAAAcAAJ
Die zu Stettin gehörenden können der Theil der Werizane (Stromanwohner)
gewesen sein. der nicht mit den andern zum Jiadrabunde trat. was zwischen *900
und 920 geschehen sein muß. Oder Schinske ist nicht bloß Name der Stadt.
Slavia antiqua: czasopismo poświęcone starożytnościom słowiańskim – Tomy 5-6 – Strona 279
books.google.pl/books?id=V_8RAAAAIAAJ , Witold Hensel, Uniwersytet Poznański. Katedra
Archeologii Polski – 1956
Mamy tu na myśli najpierw wyżej wspomnianą gruntowną rozprawę H.
Łowmiańskiego, a dalej cenny artykuł G. Labudy Schinesghe: Gniezno czy Szczecin?
” Otóż pierwszy z tych badaczy stwierdziwszy najpierw, że „brzmienie obu

Problemy – Tom 11 – Strona 423, books.google.pl/books?id=0kbtAAAAMAAJ
Towarzystwo Wiedzy Powszechnej w Warszawie – 1955
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Prof. dr W Hejnosz w artykwłe Jeszcze u> sprawie Schinesghe (Problemy nr 10,
1954, str. 723—724) wysuwa poważne zarzuty przeciw m- tei pretacji Schinesghe
jako stolicy Gniezno.
Toponimia wg polskich źródeł:
Pierwotna nazwa Szczecina jest słowiańskiego pochodzenia. Dokumenty pisane
zachowane ze średniowiecza są stosunkowo nieliczne i trudno z nich wyciągnąć
konkretne wnioski. Dawniej panowało przekonanie, że nazwa miasta pochodzi od
szczeciny. Inni wywodzili ją od słowa ściek (ponieważ wody odrzańskie w tym
rejonie bardzo powoli „ściekają” ku Bałtykowi). Nowsze badania postawiły jeszcze
dalsze przypuszczenia, że gród szczeciński otrzymał swą nazwę od szczytu, na
którym się wznosił. Stare kroniki wspominają, iż miasto znajdowało się na trzech
wzgórzach. Od tych szczytów powstała pierwsza nazwa Szczytno. Marian Gumowski
na podstawie badań przeprowadzonych na starych pieczęciach miejskich uważał, iż
pierwotna nazwa miasta brzmiała Szczycin.
Na przestrzeni wieków Szczecin wielokrotnie zmieniał nazwy. Najstarsza wzmianka
wymieniająca nazwę Stetinum pochodzi z 1133, w 1188 Stetyn, w 1251 Stityn a
także Stitinum, Stytin, Stiltin i Szczeticinice
wg http://szczecin.polskiemiasta.info/toponimia

<a

href=”http://books.google.pl/books?id=M9ZTAAAAcAAJ&dq=%22schinske%22%20stettin&hl=pl&pg=

src=”http://books.google.pl/books?id=M9ZTAAAAcAAJ&hl=pl&hl=pl&pg=PA9&img=1&zoom=3&sig=
60F-QfpMgxn-SEtkSjLcA&ci=75%2C192%2C764%2C321&edge=0″/></a>

Image not readable or empty
//books.google.pl/books?id=M9ZTAAAAcAAJ&hl=pl&hl=pl&pg=PA9&img=1&zoom=3&sig=ACfU3U1V1w8E-60F-QfpMgxn-SEtkSjLcA&ci=75%2C192%2
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http://books.google.pl/books?id=M9ZTAAAAcAAJ&hl=pl&hl=pl&pg=PA9&img=1&zoom=3&sig=ACfU
60F-QfpMgxn-SEtkSjLcA&ci=75%2C192%2C764%2C321&edge=0
Dalsza literatura:
Die Städte der Provinz Pommern: Abriss ihrer Geschichte, zumeist nach Urkunden
von Gustav Kratz (strona xxi)
BELCHNEROWSKA ALEKSANDRA, Toponimia miasta Szczecina, Uniwersytet Szczeciński.
[Wyd.2 uzup.]. Szczecin : Wydaw.Nauk.US, 1988. – Na okł. r.wyd.: 1987808.4-311(438.251)
Dagome iudex – incipit pochodzącego z końca XI wieku regestu kopii dokumentu donacyjnego
władcy , darowującego państwo, nazwane w dokumencie „państwem Szinske”, w opiekę
Stolicy Apostolskiej. Dokument, na którym oparł się kopista sporządzony został
prawdopodobnie w kancelarii wystawcy (możliwe jest również, że powstał w Quedlinburgu lub
w Rzymie).
Treść i znaczenie dokumentu
W tym dokumencie, spisanym po łacinie, Dagome oddaje swoje państwo pod papieską opiekę.
Motywy podjęcia tej decyzji nie są dokładnie znane z uwagi na skąpe źródła.

Image not found
http://bits.wikimedia.org/static-1.21wmf10/skins/common/images/magnify-clip.png
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Przypuszczalny zasięg państwa Dagome
Niestety enigmatyczność podjętej w dokumencie decyzji jest nierozwiązywalna, ponieważ
oryginalny dokument nie zachował się do naszych czasów. Najstarszy znany regest pochodzi z
roku 1099. Jest bardzo dokładną kopią tekstu zapisanego przez kardynała Deusdedita w
znanym dziele Collectio Canonum. Księga ta w oryginale powstała około 1087. Kardynał
Deusdedit nie zdawał sobie sprawy, że tekst odnosi się do Polski i podejrzewał, że jego
sygnatariuszem są władcy Sardynii (“puto autem Sardos fuisse“), do czego skłoniło go
wymienienie aż 4 wystawców. Nosili oni także podobne jak tam tytuły: iudex i senatrix. Jak w
większości przypadków dla Deusdedita liczyła się sama czynność a nie osoby i obszary biorące
w niej udział; Dagome iudex było dla niego jedynie dowodem na możliwość przyjmowania
przez papiestwo takich donacji.
Z dokumentem tym wiążą się również inne problemy badawcze. Nie jest jasne, dlaczego
występuje tam sędzia Dagome (“Dagome iudex”)[a]. Dochodzą do tego także rozbieżności,
które tworzą różnice pomiędzy kopiami regestu: jedne lekcje podają imię Dagome, inne
Dagone. Teoria o Dagome wiąże się wyłącznie z oddaniem pierwszeństwa lekcji starszej
(Dagone występuje w kopiach późniejszych). Funkcjonuje również hipoteza, iż Dagome to
ligatura imienia Dagobert.
Dagome iudex jest, mimo to, bardzo ważnym źródłem geograficznym wczesnych dziejów
Polski, choć oczywiście w związku z intencjami Deusdedita nazwy miejscowości tam
występujące mogły zostać zniekształcone, stwarzając badaczom duże problemy (np. Schinesghe
i Alemure). Istnieją także różnice pomiędzy poszczególnymi kopiami regestu (wymienione
niżej). Uważa się, że wszystkie wymienione punkty w regeście oznaczają raczej nazwy
terytoriów, a nie szczegółowych miejsc. Tym samym uważa się Craccoa za ziemię krakowską a
nie miasto. Podobnie odnosi się do nazwy Alemure, którą to badacze skłonni są raczej
zakwalifikować jako Morawy, a nie Ołomuniec czy inne miasta.
Granice państwa
Punkty odniesienia, przy pomocy których można nakreślić granice państwa Szinske:
Schinesghe/Schniesghee/Schignesne/Schniesche/Schinesne/Schinesgne (Szczecin wg
części autorów, ale też: Gniezno, wg Stanisława Rosponda na podstawie analizy
językowej, a zupełnie wbrew geograficznej logiki dokumentu);
Morze Bałtyckie prawdopodobnie na części gdańskiej (longum mare), lub Pomorze, gdyż
nawet obecnie w językach romańskich termin “longum” dodany przed nazwą zbiornika
wodnego oznacza tereny położone przed nim.
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Prusy (Bruzze/Pruzze/Przze);
Ruś (Russe/Russae);
Kraków (Craccoa/Raccoa/Graccoa/Cracoa);
rzeka Odra (flumen Oddera/Oddere);
Alemure (Ołomuniec Morawski lub Morawy lub Oława);
Milze/Mulze – ziemia Milczan (plemię łużyckie z grodem Budziszynem), tzw. Milsko.

Uwagi
1. ↑ Przy czym sam tytuł iudex nie budzi zastrzeżeń, jest bardzo dobrze znany, przede
wszystkim na gruncie włoskim, a zwłaszcza w Rzymie. Iudices nazywano w pierwszym
rzędzie książąt i hrabiów, z Włoch przeniknął i upowszechnił się w Niemczech, gdzie
określał panów feudalnych, optymatów, ale nie suwerennych władców. Nie oznacza to, że
tytuł ten musiał odzwierciedlać zależności Mieszka od cesarstwa, gdyż dokument ten
wyrażał punkt widzenia papieski. Przez iudex tłumaczono też greckie archon/ἄρχων. W
Bizancjum archontami nazywano optymatów, czyli tę samą grupę, którą na zachodzie
określano iudices, ale również obcych władców np. książąt kijowskich, władców
węgierskich i pieczyńskich. Jeżeli dokument był pisany w Polsce, a nie w Rzymie, to
świadczy to o tym, że prawdopodobnie pisano go w obecności i częściowo pod dyktando
wysłannika papieskiego – ponieważ użycie terminu rex (król) było wykluczone, a dux
(książę) mogło uchodzić za zbyt skromne. Tytuł senatrix jest analogiczny, bowiem
senatores byli objęci pojęciem iudices. Jednak wg Przemysława Wiszniewskiego użycie
tytułu senatrix (znanego z praktyki napisów epitafijnych w Rzymie w XI-XII wieku, gdzie
przydawany był zwyczajowo dostojnym małżonkom rzymskich arystokratów, niezależnie
od godności sprawowanej przez ich małżonków) zamiast iudicissa może świadczyć o tym,
że autor mógł chcieć oddać (w znanej sobie terminologii) różnicę, a nie podobieństwo
statusu obu wystawców dokumentu. Henryk Łowmiański,Imię chrzestne Mieszka I [w:]
Studia nad dziejami Słowiańszczyzny, Polski i Rusi w wiekach średnich, Poznań, 1986,
s.314; Przemysław Wiszniewski, Domus Bolezlai. W poszukiwaniu tradycji dynastycznej
Piastów (do około 1138 roku), Wrocław 2008, s.45

Przypisy
1. ↑ Prawdopodobnie, według Galla Anonima, miał to także uczynić książę Bolesław
Krzywousty. Podczas węgierskiej pielgrzymki (1113), jak podaje Gall Anonim w swojej
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Kronice – (…) mimo że sprawował rządy nie nad jakimś księstwem, lecz nad wspaniałym
królestwem i że niepewny był pokoju, ze strony różnych wrogich chrześcijańskich i
pogańskich ludów, to jednak powierzył siebie i swe królestwo w obronę potędze Bożej
(…). Wzmianka dość interesująca. Oddanie pod opiekę stolicy apostolskiej ziem
przynależnych księciu (podobnie jak w regestrze Dagome iudex), nie doczekała się
szerszego zainteresowania mediewistyki polskiej. Gall Anonim:Kronika polska. Wrocław:
2003, s. 159. ISBN 83-04-04610-5.
2. ↑ Jerzy Dowiat, Metryka chrztu Mieszka i jej geneza, Warszawa 1961
3. ↑ Rocznik świętokrzyski dawny, podaje pisownię Mysko, Widukind z Korbei pisze Misaca,
Thietmar z Merseburga Miseco, Dagome iudex podaje Misica
4. ↑ 4,0 4,1 Wersja według tzw. redakcji D. Por. np. Gerard Labuda: Słowiańszczyzna
starożytna i wczesnośredniowieczna : antologia tekstów źródłowych. Poznań:
Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk & Wydawnictwo Sorus, 1999,
s. 159–161. ISBN 83-7063-231-9.
Literatura dodatkowa
Brygida Kürbis: Dagome iudex. Studium krytyczne, [w:] Początki państwa polskiego –
Księga Tysiąclecia, t. II, Poznań 1962, s. 362-423.
Gerard Labuda: Studia nad początkami państwa polskiego, t. II, Warszawa 1988, s. 240261.
Henryk Łowmiański: Początki Polski, t. V, Warszawa 1973, s. 595-605.
Karol Maleczyński, Bielińska M., Gąsiorowski A.: Dyplomatyka wieków średnich (pol.),
Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk, Łódź 1971, [dostęp 2011-07-05].
„Item in alio tomo sub Iohanne XV papa Dagome iudex et Ote senatrix
et filii eorum: Misicam et Lambertus - nescio cuius gentis homines, puto autem
Sardos fuisse, quoniam ipsi a III iudicibus reguntur - leguntur beato Petro
contulisse unam civitatem in integro, que vocatur Schinesghe, cum omnibus suis
pertinentiis infra hos affines, sicuti incipit a primo latere longum mare, fine
Bruzze usque in locum, qui dicitur Russe et fines Russe extendente usque in
Craccoa et ab ipsa Craccoa usque ad flumen Oddere recte in locum, qui dicitur
Alemure, et ab ipsa Alemura usque in terram Milze recte intra Oddere et exinde
ducente iuxta flumen Oddera usque in predictam civitatem Schinesghe.”
Biała Chorwacja w rzeszy wschodniofrankijskiej
Według Konstantyna Porfirogenety w VI wieku w górnym biegu Wisły i północnych Czechach
miało istnieć państwo Białochorwackie ze stolicą w Krakowie. Innym źródłem, które może
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wskazywać na obecność Chorwatów w Małopolsce jest przekaz Orozjusza, który lokuje ich "na
północ od Moraw". Konkretnie donosi to powstała w IX wieku Germania króla angielskiego
Alfreda Wielkiego, będąca przeróbką dzieła Orozjusza z V wieku. Zawiera ona wiadomość o
Wisle lond, leżącym na wschód od Moraw i graniczącym z Dacją.

"Na wschod od kraju Morawa jest kraj Wisla" ("be eastan Maroara londe is Wisle
lond").
http://en.wikisource.org/wiki/De_Administrando_Imperio

Są jeszcze trzy przekazy źródłowe, które łączy się z plemieniem Wiślan. Najsłynniejszym z nich
jest informacja z Żywotu świętego Metodego (zwanego też Legendą Panońską) o przepowiedni,
której autorem miał być Metody:

Był zaś w nim [Metodym] także dar proroczy, tak że spełniało się wiele
przepowiedni jego, z których jedną lub dwie opowiemy. Książę pogański, silny
bardzo, siedzący w Wiślech [Wiśle ?], urągał wielce chrześcijanom i krzywdy im
wyrządzał. Posławszy zaś do niego [kazał mu] powiedzieć [Metody]: Dobrze będzie
dla ciebie synu ochrzcić się z własnej woli na swojej ziemi, abyś nie był
przymusem ochrzczony na ziemi cudzej, i będziesz mnie [wtedy] wspominał. I tak
też się stało.
Wydarzenia te musiały mieć miejsce podczas drugiego pobytu Metodego na Morawach, w
latach 873-885, a księciem, który zwyciężył władcę Wiślan był Świętopełk Wielki, książę z rodu
Mojmirowiców, władca Wielkiej Morawy w latach 870-894. Stolicę Wiślan wymienił w swojej
relacji Ibrahim ibn Jakub, a fragmenty tej relacji wykorzystał w Księdze dróg i krajów Abu Obal
al-Bekri:

Co się tyczy kraju Bolesława, to jego długość od miasta Faraga [Praga] do miasta
Karako [Kraków] [wymaga] podróży trzech tygodni. Miasto Faraga [jest]
najzasobniejsze z kraju w towary. Przybywają do niego z miasta Karako Rusowie i
Słowianie z towarami.
Pomiędzy 833 rokiem a 10 wiekiem istaniało Państwo Wielkomorawskie, co do którego nie
ulega wątliwości iż obejmowało Kraków. Wówczas doszło do pierwszej chrystianizacji Polski.
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Mojmir, pierwszy władca, przyjął chrzest w roku 822. Pojawia się w roku 830 jako władca
Moraw podlegający rzeszy wschodniofrankijskiej, podobnie jak podlegał nienzany z imienia
władca już w 822 roku. Dopiero w roku 1001 król Stefan stracił księstwo Nitry i południową
Polskę na rzecz polskiego władcy.
Leszko I - Samo po polsku?

Wszystko to nie jest przemilczane przez historiografię polską. Pod postać samo
podpasowywano Leszko I – legendarnego władcę Polski, występującego w Kronice Wincentego
Kadłubka.
Według Kadłubka po śmierci królowej Wandy kraj Lechitów został najechany przez wojska
obcego króla (Kadłubek- z nieznanych powodów uznaje go za Aleksandra Wielkiego). Wojska
władcy wkroczyły do Polski od strony Moraw, zajmując Małopolskę i Śląsk. Ostatecznie
Aleksander miał zostać pokonany w bitwie pod górą Łysiec lub Łysą Górą (wg Marcina
Bielskiego), kiedy to Lechici za namową pewnego złotnika przygotowali zasadzkę na
Macedończyków, zwabiając ich doń wyrzeźbionymi z drewna figurami rycerzy udającymi
wojsko. Gdy pokonany Aleksander wycofał się z kraju Polan, złotnik został obwołany królem i
otrzymał imię Lestek, co znaczy przebiegły.
Jan Długosz próbował uczynić legendę o Leszku mniej fantastyczną, zastępując
Macedończyków Węgrami i Morawianami. Zmienił też imię nadane władcy na Przemyśl, imię
Lestek tłumacząc jako nazwisko rodowe dynastii wywodzącej się od Lecha. Marcin Bielski
również przyjął wersję o walce z Morawianami, datując także panowanie Leszka na około 700
rok i przypisując mu założenie Przemyśla.
Podane przez Kadłubka informacje o Leszku I (z których można by wysnuć wniosek, że żył on
w IV wieku p.n.e.) są napisane w normalnej jak na ówczesne czasy konwencji stylistycznej,
wpisującej rody władców w możliwie jak najdalsze i najsławniejsze wydarzenia z dziejów
całego świata. Troską autora było literackie wyeksponowanie świetności korzeni Piastów, a nie
oddanie jakiejkolwiek prawdy historycznej w nowoczesnym rozumieniu. Wg wikipedii, prawdy
historyczne stoją w całkowitej sprzeczności z popularną wiedzą historyczną, jednak przez
kilkaset lat wpływały na świadomość narodową polskiej szlachty, zwłaszcza w dobie
sarmatyzmu.
Przypisy

Merkuriusz Polski : dzieie wszystkiego świata w sobie zamykaiący dla informacyey pospolitey.61
Od 3. stycznia 1661 r. ISSN 2391- 7679 (Merkuriusz).

Merkuriusz Polski nr 352

↑ Według Kroniki wielkopolskiej najazd ten poprzedził wieloletni okres anarchii po śmierci
Wandy, w czasie którego nominalną władzę sprawowało 12 naczelników.
↑ Według Marcina Bielskiego była to Łysa Góra lub Łysiec.
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Wczesnośredniowieczne imperium
Słowian? Naukowiec porównuje Lestka III
i Samona
Autor: Wieczorna

Jedynym szerzej opisanym imperium Słowian jest rzesza Samona, ponadplemienne państwo
rozwijające się w latach 623–660 (zdaniem innych autorów w latach 623–658 lub 626–661). To
potężne imperium wchłonęło tereny Słowian, obejmując tereny przyszłych Czech, Moraw,
Dolnej Austrii, Styrii, Karyntii i Karnioli, a także część zachodnich Węgier, zachodniej i
środkowej Słowacji oraz Śląsk i Łużyce.
Część źródeł podkreśla także że obejmowało południowo- zachodnią Polskę. Niektórzy
historycy próbowali analizować podobieństwa postaci opisanych w polskich legendach,
kronikach i rocznikach, by dojść do ciekawych konkluzji. Wg analizy autora czasopisma "Archiv
für Kunde österreichischer Geschichts-Quellen", metodą porównawczą badającego
podobieństwa w kronikach staropolskich i staro-czeskich, najbardziej prawdopodobne jest że
Lestko III wymieniony w kronikach Kadłubka czy Bielskiego, oraz Samon, Samo- miały
dotyczyć tego samego władcy.
Nach Przemysl folgen sich vom Vater auf den Sohn acht Herzoge Nezamysi Mnata
Wojen Jnisiaw Kresomysl Ncklan Hostiwit und Borziwoj Des Letzteren Zeit ist
bekannt er wurde bald nach seinem Regierungsantritt Christ im Jahre 871 Rechnen
wir nun hiervon acht Generationen zu je 30 Jahren rückwärts so kommen wir mit
der Regierung des ersten Herzogs Przemysi ungefähr in die Jahre 630 660 Gerade
in diese Zeit nun setzen auswärtige Quellen Fredegar chron cap 48 Samo den
Stifter eines grossen Slavenreiches dessen Mittelpunkt nach den gründlichsten
Untersuchungen Böhmen gewesen ist Ich glaube also dass Ossolinski p 51 und
Lelewel p 519 hier zufällig das Richtige getroffen haben wenn sie in Lestko I es ist
gleich der wievielte da es ursprünglich nur einen gegeben hat den Samo wieder
erkennen Meine Gründe für die Identität des Przemysi Lestko II und des Samo sind
folgende 1 die Übereinstimmung der Zeiten Samo regierte von 623 658 2 Beide
sind Gründer eines Reiches in Böhmen Nach Samo scheint das von ihm gegründete
Reich wie vom Erdboden verschwunden viel wahrscheinlicher ist es dass nur die
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entfernteren Stämme sich davon abgelöst haben in Böhmen aber diese Herrsehaft
fortbestanden hat Etwas Ähnliches nimmt auch Safari k an nur macht er den
mythischen Krok zum Nachfolger des Samo dabei begreift man aber nicht warum
die Sage blos die schwachen Erben Same's nicht ihn selbst verherrlicht haben sollte
3 Die echisehe und Krakau sehe Sage stimmen darin überein dass Przemysi Lestko
von niedriger Herkunft war Samo war nach Fredegar ein Fremdling ohne alle
Verbindungen im Lande ein Kaufmann aus dem fränkischen Gau Senonago 4 Die
List ist der charakteristische Zug in den Sagen von Przemysi Lestko und von Samo
sagt Fredegar dass er seine Siege nicht blos durch Tapferkeit sondern namentlich
auch durch Klugheit erfochten habe plurima proclia contra Chunos in suo regimine
Winidi inierunt et suo consilio et utilitate Winidi semper supererant 5 Samo ist ein
Eigenname Przemysi und Lestko sind Appellativa beide können also schr wohl
dieselbe Person bezeichnen ? Osso linski und Lelewel erkennen endlich auch in der
Vielweiberei und den 20 Söhnen des Lestko HL den Vineentius ausdrücklich einen
Monarchen von ganz Slavien nennt eine Erinnerung an Samo der mit 12 Frauen 22
Söhne und I5 Töchter erzeugte Obwohl die 20 Söhne des Lestko wie gezeigt worden
ist gar wohl eine tendenzielle Erfindung späterer Zeit sein können so ist doch die
Analogie gross genug um wenigstens in Betracht gezogen zu werden
Archiv für Kunde österreichischer Geschichts-Quellen - Tom 17 - Strona 323-324,
books.google.pl/books?id=bxJKAAAAcAAJ , 1857
Zarówno Samon, jak i polski Lestko- Przemysław, uznawany za władcę legendarnego, ale
opisanego w źródłach, byli założycielami Rzeszy- związku ponadplemiennego Słowian.
Zarówno Samon, jak i Leszko III mieli około 20 dzieci spłodzonych z różnych kobiet. Cechowali
się bardzo podobną taktykę prowadzenia walk.
Wg Augusta Bielowskiego ("Wstęp krytyczny do dziejów Polski"), mógł on być Śłowianinem
urodzonym na ziemiach pod panowaniem Franków, w wiosce senońskiej. Zajmował się głównie
kupiectwem. W walkach o niepodległość Słowian narażał się na największe niebezpieczeństwa,
był nieustraszony w bitwach jak i sprawny w rządzeniu. Około 627 r. obrano go królem. Wg
Bielowskiego (s. 427) zjednoczył ziemie Słowian od Elby po Wisłę, od Bałtyku po Adriatyk.
Szczegóły jego panowania są nieznane. Wiadomo iż panował 35 lat, w wielu bojach z Awarami i
Frankami odnosił zwycięstwa. Miał 12 różnych żon i zostawił po sobie 22 synów i 15 córek. Po
jego zgonie około 662 roku, według domysłów przytoczonych przez Bielowskiego, jego potężne
królestwo, rozdzielone między licznych synów, osłabło, aby później zupełnie się rozsprząc.
Ostatnim potężnym włądcą z tego rodu jest pogański książę wiślicki Wyszewit (panujący w
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Małopolsce ok. 845 r., wymieniony jako postać historyczna). Był on przeciwnikiem
chrześcijaństwa, i był mocno rozmiłowany w pogańskiej obrzędowości. Światopełk Morawski
strącił go z tronu, i rozprzestrzenił swoje granice, sięgając aż po źródła Bugu i Styru.
Obalenie władców pogańskich jest utożsamiane przez takich historyków jak August Bielowski,
za rozpoczęcie panowania Świętopełka, zwanego, wg Bielowskiego, w polskiej tradycji
historycznej Ziemowitem. Władca ten miał rządzić w latach 861- 892 r. Bielowski stosuje te
same metody analizy porównawczej postaci historycznych, próbując dopasować opisy rządów,
cechy władcy. Wg Bielowskiego, kroniki polskich kronikarzy rzucają wiele światła na dalsze
dzieje wczesnej państwowości słowiańskiej, jeszcze po 900 roku jednoczącej wiele później
oderwanych ziem słowiańskich.
Badania Bielowskiego zakładają że chrześcijaństwo do Polski przybyło najpierw z Moraw, w
obrządku cyrylo- metodiańskim. Jak podkreśla Bielowski, krótki rys tego okresu, pochodzi z
zapisów współczesnych zdarzeniom pisarzy niemieckich. Z tamtego okresu nie zachowały się
żadne źródła pisane przez Słowian.

Opr. Adam Fularz
Literatura
Wstęp krytyczny do dziejów Polski
August Bielowski
ilustracja: cc wikimedia
Tablica 1.
Potomkowie Leszka III według legend z kronik polskich
Popiel I – następca tronu
Bolesław – otrzymał Pomorze dolne
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Kazimierz – otrzymał Kaszuby
Władysław – otrzymał Kaszuby
Wratysław – otrzymał Ranię
Oddon – otrzymał Dytywonię
Barwin – otrzymał Pomorze dolne
Przybysław – otrzymał Dytywonię
Przemysław – otrzymał Zgorzelicę
Jaksa – otrzymał Białą Serbię
Semian – otrzymał Serbię
Siemowit – otrzymał Zgorzelicę
Siemomysł – otrzymał Zgorzelicę
Bogdal – otrzymał Pomorze dolne
Spicygniew – otrzymał Bremę
Spicymir – otrzymał Luneburg
Zbigniew – otrzymał Szczecin
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Historyk dowodzi historyczności Piastów
niekatolickich
Autor: Wieczorna
Zgodnie z przekazem Galla Anonima przed Mieszkiem państwem Polan rządził "król" Popiel a
po nim kolejni potomkowie Piasta: Siemowit, Lestek i Siemomysł. Ile w tym prawdy? Wydaje
się że August Bielowski, historyk sprzed stulecia, rozjaśnił dawną historię sprzed 966 rokupodawanego w rozlicznej popularnej, powierzchownej literaturze jako data rzekomego
początku państwowości na ziemiach Polski. Początku- podkreślmy- dość nielogicznie
związanego z chrztem władcy w obrządku katolickim.
Bielowski wielokrotnie wypomina przyczyny niedopowiedzeń na temat historii czasów
przedkatolickich. Wszystkie odmienne nurty chrześcijaństwa, o pogaństwie nie wspominając,
wg Bielowskiego zwalczano tak mocno, że katoliccy kronikarze wczesnośrendiowieczni w myśl
maksymy "quos error et idolatria defedavit" traktowali inne obrządki chrześcijaństwa jako
ideologicznego wroga, niegodnego wzmianki. Napisanie czegokolwiek na te tematy uważano
za rzecz grzeszną nielaże, a co najmniej bezużyteczną. Wg źródeł przytoczonych przez
Bielowskiego, wykazywano się przy tym taką gorliwością, że nawet dwukrotnie chrzczony (wg
źródeł przytocznych w tekście) Mieszko I, ojciec Chrobrego, jest opisany jako poganin na
nagrobku swojego syna, Bolesława Chrobrego.
Bielowski jest warsztatowo poprawnym spośród licznych historyków analizujących okres
polskiej państwowości przed 966 rokiem. Bielowski przedstawia może najwłaściwszą
metodologię porównawczą w analizie zapisów dawnych kronik i tekstów żródłowych.
Porządkuje zapisy dawnych kronikarzy, przedstawiając historię ziem Polski przed 966 rokiem
w świetle skąpych, ale jednak istniejących materiałów historycznych z tamtego okresu.
Udaje mu się - chyba skutecznie- przedstawić historię ziem Polski przed rokiem 966 za pomocą
metodologii chyba poprawnej- co widać na tle dokonań licznej rzeszy autorów wyjaśniających
czasy pogańskie. Ówczesne państwo uznaje za kontynuację Rzeszy Wielkomorawskiej.
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Aby tego dowieść, analizuje znaczenie dawnych nazw geograficznych (Ruhhiam provinciam,
Russiam), przywołuje zapisy z kroniki węgierskopolskiej na temat dawnego przebiegu granicy
między obu krajami za czasów Mieszka I i jego zjazdu z królem węgierskim Stefanem. Wg tych
zapisów, granice ówczesnej Polski miały się rozciągać aż do brzegów Dunaju, sięgając aż na
terytoria dzisiejszych Węgier.
Bielowski metodą porównawczą uznał panowanie Świętopełka, za równoznaczne z opisanym w
polskiej tradycji kronikarstwa historycznego okresem rządów Ziemowita. Dowodzi tego
analizując jego imię: Cendebold, jak określali go współcześni mu kronikarze zagraniczni.
Władca ten miał rządzić w latach 861- 892 r. Opisane obalenie rządów Popiela II to nic innego,
jak walka między silnymi klanami kontrolującymi aparat władzy, walka nowego wyznania
przeciwko miejscowym królom, kniaziom, książętom którzy opragfnęli pozostać przy dawnych
"prawach i nałogach"- jak podsumowuje to tajemniczo Bielowski. Potomkowie książąt
pogańskich walczyli o władzę jeszcze do czasów Bolesłąwa Chrobrego, jak wspominają kroniki
cytowane przez Bielowskiego.
Bielowski stosuje te same metody analizy porównawczej kolejnych postaci historycznych,
próbując dopasować opisy rządów, cechy władcy. Mojmir, wielki książę wielkomorawski- to
Lestko IV.
Józef Bolesław Ostrowski w Tomie 4 swych "Badań..." na s. 116 krytykuje "pana B." i pisze że
Mojmir został w r. 907 n.e. pokonany i utracił Morawy, ale nie mógł być Leszkiem IV. Cytuje
Lelewela: "`Jasno mi jest- że za czasu Świętopełka. za Pilicą, był Ziemowit znamienitszy i
większy przez się gdyby był morawskim podrzutkiem. Miał rozprawę na miejscu, z dawnym
porządkiem, z Popielem".
Wracając do Augusta Bielowskiego: autor pokazuje tło historyczne wydarzeń, a następnie
pracowicie zestawia ów poczet pół- historycznych władców Polski ze znanymi postaciami
historycznymi. Czy możliwe jest aby- wg Bielowskiego ów Mojmir- rzekomo Lestko IV z
polskich kronik, miał pozostawić potomka Semisława? Władca ten wstąpił na tron w roku 915 i
panował blisko pół wieku, a jego synowie to już opromienieni glorią chwały Piastowie
katoliccy.
Wg Bielowskiego, kroniki polskich kronikarzy rzucają wiele światła na dalsze dzieje wczesnej
państwowości słowiańskiej, jeszcze po 900 roku jednoczącej wiele później oderwanych ziem
słowiańskich.
Przypomina stare zapisy, wg których "Polonia przyjęła wiarę katolickią roku pańskiego 930
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czwartego dnia po św. Michale." (za Rkp. bibl. Oss. CLXVIII fol. 154). Chrzest ten wg
Bielowskiego miał dotyczyć samego państwa Polan. Wg Bielowskiego, okres ten dokładnie
zbiega się z wielkim zwycięstwem Henryka nad połączonymi siłami Słowian. Wóczas Henryk
chrzcił w obrządku katolickim okoliczne ludy z ich książętami. Bielowski podkreśla znaczenie
"fidem catholicam", co wg niego znaczy że byli to już chrześcijanie wg obrząkdu morawskiego,
ale katolikami zostali dopiero w tym roku. Za czasów Semisława wg Porfirogenity piszącego w
tamtym okresie - Chrowatowie wielcy mieli wraz ze swym księciem podlegać Ottonowi I,
cesarzowi niemieckiemu.
Bielowski przytacza najstarsze polskie roczniki benedyktyńskie, zaczynające się rokiem 899
(gdzie opisana jest śmierć Arnolfa, najzacieklejszego przeciwnika słowiańskiej niepodległości).
Kolejne wpisy dotyczną objęcia tronu królewskiego przez króla nazywanego Semomysl/
Semislaus. Okres ten pokrywa się z datą śmierci morawskiego Mojmira, co wg Bielowskiego
jest dowodem na historyczność polskiego władcy sprzed chrztu katolickiego.
Przypomina roczniki wymieniające Jordana jako biskupa Polski już w roku 958. Opisuje to w
kontekście przegranej Mieszka z wojskami Ottona I. Dwie wielkie wyprawy pokonały ówczesne
armie synów Semisława- jak literatura opisuje ówczesnego księcia. Pojawienie się odrębnego
biskupa było wyrazem narzucenia innego obrządku chrześcijańskiego- katolicyzmu. Dopiero w
944 roku wg Bielowskiego do Krakowa przybyć miał Wojciech, i narzucić miał obrządek
katolicki zamiast morawskiego, słowiańskiego. Bielowski przypomina zapisy żródłowe: około
roku 884 Świętopełk zrobił wyprawę na księcia nadwiślańskiego, poganina, zajmując jego kraj.
Granice kościelnych diecezji morawskich za życia Metodego sięgały aż do źródeł Bugu i Styru.
Według Konstantyna Porfirogenety piszącego około 949 r. w górnym biegu Wisły i północnych
Czechach miało istnieć państwo Wielka Chrowacja , kraj graniczący z Węgrami i Niemcami,
rozciągający się aż na północ od Wisły, obejmujący północną stronę Karpat. Poorfirogenta
wspomina o podporządkowaniu władcy tego kraju w stosunku do cesarza Ottona. Państwo to
nosiło różne nazwy, między innymi Wielkiej Chrowacji. Wg Bielowskiego, jeśliby państwo to
było innym, powstałym na gruzach Moraw, wówczas wspomniałby te fakty w swoim dosć
szczegółowym dziele. Wspomina, że po śmierci władcy Światopełka, ludność wyemigrowała z
ogarniętego nierządem i wojną domową kraju ku wspomnianej WIelkiej Chrowacji właśnie.
Opr. Adam Fularz
Literatura
Wstęp krytyczny do dziejów Polski
August Bielowski
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Jozafat Bolesław Ostrowski
Badania krytyczno-historyczne i literackie, Tom 4
Autorzy Jozafat Bolesław Ostrowski
ilustracje: cc wikimedia
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O decentralizację ustalania programów
nauczania
Autor: Wieczorna

Chodziłem do szkoły w RFN. Tam każdy land ma nieco odrębną historię, nie inaczej jest
zresztą w Polsce. Z tym że w ramach niemieckiej decentralizacji- o programie nauczania
decydują odrębnie i samodzielnie poszczególne landy- kraje związkowe. Inna jest wszak
historia Pomorza, inna Śląska, inna- Mazowsza, inna Mazur czy Warmii, Małopolski, Galicji,
jeszcze inna- wysp Uznam czy Wolin. Trudno oczekiwać że osoby wykształcone w szkołach na
terenie Rzeczpospolitej Polskiej będą w stanie choćby opowiedzieć historię swojego regionu,
swojej małej ojczyzny, przyjezdnym. Uczy sie wszystkiego. Lokalnej historii uczyłem się sam, w
ramach hobby.
Adam, redaktor działu
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Wczesnośredniowieczne imperium
Słowian- czy istniało?
Autor: Wieczorna

Jedynym szerzej opisanym imperium Słowian jest rzesza Samona, ponadplemienne państwo
rozwijające się w latach 623–660 (zdaniem innych autorów w latach 623–658 lub 626–661). To
potężne imperium wchłonęło tereny Słowian, obejmując tereny przyszłych Czech, Moraw,
Dolnej Austrii, Styrii, Karyntii i Karnioli, a także część zachodnich Węgier, zachodniej i
środkowej Słowacji oraz Śląsk i Łużyce.
Część źródeł podkreśla także że obejmowało południowo- zachodnią Polskę. Niektórzy
historycy próbowali analizować podobieństwa postaci opisanych w polskich legendach,
kronikach i rocznikach, by dość do ciekawych konkluzji. Wg analizy autora czasopisma "Archiv
für Kunde österreichischer Geschichts-Quellen", metodą porównawczą badającego
podobieństwa w kronikach staropolskich i staro-czeskich, najbardziej prawdopodobne jest że
Przemysł- Lestko III wymieniony w kronikach Kadłubka czy Bielskiego, oraz Samon, Samomiały dotyczyć tego samego władcy.
Zarówno Samon, jak i polski Lestko- Przemysław, uznawany za władcę legendarnego, ale
opisanego w źródłach, byli założycielami Rzeszy- związku ponadplemiennego Słowian.
Zarówno Samon, jak i Leszko III mieli około 20 dzieci spłodzonych z różnych kobiet. Cechowali
się bardzo podobną taktykę prowadzenia walk.
Wg Augosta Bielowskiego ("Wstęp do dziejów Polski", mógł on być Śłowianinem urodzonym na
ziemiach pod panowaniem Franków, w wiosce senońskiej. Zajmował się głównie kupiectwem.
W walkach o niepodległość Słowian narażał się na największe niebezpieczeńśtwa, był
nieustraszony w bitwach jak i sprawny w rządzeniu. Około 627 r. obrano go królem. Wg
Bielowskiego (s. 427) zjednoczył ziemie Słowan od Elby po Wisłę, od Bałtyku po Adriatyk.
Szczegóły jego panowania są nieznane. Wiadomo iż panował 35 lat, w wielu bojach z Awarami i
Frankami odnosił zwycięstwa. Miał 12 różnych żon i zostawił po sobie 22 synów i 15 córek. Po
jego zgonie około 662 roku, według domysłów przytoczonych przez Bielowskiego, jego potężne
królestwo, rozdzielone między licznych synów, osłabło, aby później zupełnie się rozsprząc.
Ostatnim potężnym włądcą z tego rodu jest pogański książę wiślicki Wyszewit (panujący w
Małopolsce ok. 845 r., wymieniony jako postać historyczna). Był on przeciwnikiem
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chrześcijaństwa, i był mocno rozmiłowany w pogańskiej obrzędowości. Światopełk Morawski
strącił go z tronu, i rozprzestrzenił swoje granice, sięgając aż po źródła Bugu i Styru.
Obalenie władców pogańskich jest utożsamiane przez takich historyków jak August Bielowski,
za rozpoczęcie panowania Świętopełka, zwanego, wg Bielowskiego, w polskiej tradycji
historycznej Ziemowitem. Władca ten miał rządzić w latach 861- 892 r. Bielowski stosuje te
same metody analizy porównawczej postaci historycznych, próbując dopasować opisy rządów,
cechy władcy.
Wg Bielowskiego, kroniki polskich kronikarzy rzucają wiele światła na dalsze dzieje wczesnej
państwowości słowiańskiej, jeszcze po 900 roku jednoczącej wiele później oderwanych ziem
słwoiańskich.
Badania Bielowskiego zakładają że chrześcijaństwo do Polski przybyło najpierw z Moraw, w
obrządku cyrylo- metodiańskim.
Jak podkreśla Bielowski, krótki rys tego okresu, pochodzi z zapisów współczesnych zdarzeniom
pisarzy niemieckich. Z tamtego okresu nie zachowały się żadne źródła pisane przez Słowian.

Opr. Adam Fularz
Literatura
Wstęp krytyczny do dziejów Polski
August Bielowski
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Zagadkowe skandynawskie znaleziska ze
wczesnego średniowiecza na terenie
obecnej Polski
Autor: Wieczorna

Od lat pojawia się w naszym kraju coraz więcej znalezisk o charakterze
skandynawskim datowanych na wczesne średniowiecze. Pierwsze cmentarzysko
tego typu odkryto jeszcze w XIX wieku w Żydowie. Kolejne, w Ciepłem koło Gniewa,
należało do kompleksu grodowego. Tu także odnaleziono bogate groby z licznymi
analogiami na terenie Skandynawii. Na Górze Chełmskiej koło Koszalina znajdował
się pochówek łodziowy. Kolejne cmentarzyska znaleziono w Łubowie niedaleko
Ostrowa Lednickiego, Luboniu, Sowinkach, Kałdusie czy w Lutomiersku. Na
grodzisku w Łęczycy natrafiono na zawieszki w kształcie topora z
charakterystycznym ornamentem, poświęconym Thorowi. Obecność Skandynawów
można zauważyć również w nazwie takich miast jak Besiekiery, Besiekierz
(nordyckie beserk), czy Wargowo (staronordyckie vargar).
wg http://archeowiesci.pl/2010/02/28/niezwykli-wojownicy-z-bodzi/comment-page-4/
więcej: referat prof. Andrzeja Buko oraz dr Iwony Sobkowiak–Tabaki „Nieznany epizod
początków państwa Polskiego. Kim byli wojownicy z Bodzi?” na konferencji IAE PAN
„Przeszłość dla przyszłości” oraz książki prof. Buko „Archeologia Polski
wczesnośredniowiecznej”.
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Państwo Szinske i zapomniany król
Dagone lub Dagome. Czy Oda, po śmierci
Mieszka I, mogła go poślubić?
Autor: Wieczorna

Dagome Judex: Podobnie w innym tomie z czasów papieża Jana XV Dagome, pan, i
Ote, pani i synowie ich Mieszko i Lambert (nie wiem jakiego to plemienia ludzie,
sądzę jednak, że to byli Sardyńczycy, ponieważ ci są rządzeni przez czterech
"panów") mieli nadać świętemu Piotrowi w całości jedno państwo (civitas), które
zwie się Schinesghe z wszystkimi swymi przynależnościami w tych granicach, jak
się zaczyna od pierwszego boku wzdłuż morza granicą Prus aż do miejsca, które
nazywa się Ruś, a granicą Rusi ciągnąc aż do Krakowa i od tego Krakowa aż do
rzeki Odry, prosto do miejsca, które nazywa się Alemure, a od tej Alemury aż do
ziemi Milczan i od granicy Milczan prosto do Odry i stąd idąc wzdłuż rzeki Odry aż
do rzeczonego państwa Schinesghe.
za: Gerard Labuda, Słowiańszczyzna starożytna
i wczesnośredniowieczna. Antologia tekstów źródłowych, Poznań 1999, s. 160-161
Większość autorów polskiej literatury historycznej za pierwszą stolicę uznaje Gniezno.
Niepewności tej lokacji dodaje jednakże treść najważniejszych materiałów źródłowych (co dla
części historyków nie jest żadną przeszkodą- zarzucają oni błędy w dokumentach źródłowych).
Dla przykładu, podaje się początki polskiej państwowości na rok 966, chociaż jest to teza nie
mająca potwierdzenia w źródłach historycznych. Tezą tą żyli jedynie średniowieczni misjonarze
prowadzący kroniki ówcześnie uzyskującego dominację wyznania, notujący “wyznaniowe”
podboje. Uznanie że dany obszar zyskuje miano państwa gdy jego władca przechodzi na
obrządek rzymskokatolicki nie ma charakteru naukowego i jest jedynie nadużyciem- historia
ekonomiczna tych terenów każe datować powstanie państwowości już znacznie wcześniej.
Trudno w ogóle zrozumieć “naginanie historii” związane z pierwszym dokumentem dotyczącym
ziem obecnej Polski. “Dagome Iudex”. Tłumaczyć to można może brakiem wyszukiwarek
internetowych- dziś powiem analiza danych źródłowych każe ten dokument odczytywać inaczej.
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Tekst Dagome iudex

Tekst łaciński

Kopia z Biblioteki Watykańskiej
Item in alio tomo sub Iohanne XV papa Dagome iudex et Ote senatrix et filii eorum: Misicam et
Lambertus – nescio cuius gentis homines, puto autem Sardos fuisse, quoniam ipsi a IIII
iudicibus reguntur – leguntur beato Petro contulisse unam civitatem in integro, que vocatur
Schinesghe, cum omnibus suis pertinentiis infra hos affines, sicuti incipit a primo latere
longum mare, fine Bruzze usque in locum, qui dicitur Russe et fines Russe extendente usque in
Craccoa et ab ipsa Craccoa usque ad flumen Oddere recte in locum, qui dicitur Alemure, et ab
ipsa Alemura usque in terram Milze recte intra Oddere et exinde ducente iuxta flumen Oddera
usque in predictam civitatem Schinesghe.[4]

Tłumaczenie polskie
Podobnie w innym tomie z czasów papieża Jana XV Dagome, pan, i Ote, pani i synowie ich
Mieszko i Lambert (nie wiem, jakiego to plemienia ludzie, sądzę jednak, że to byli Sardyńczycy,
ponieważ ci są rządzeni przez czterech “panów”) mieli nadać świętemu Piotrowi w całości
jedno państwo, które zwie się Schinesghe z wszystkimi swymi przynależnościami w tych
granicach, jak się zaczyna od pierwszego boku wzdłuż morza [dalej] granicą Prus aż do
miejsca, które nazywa się Ruś, a granicą Rusi [dalej] ciągnąc aż do Krakowa i od tego Krakowa
aż do rzeki Odry, prosto do miejsca, które nazywa się Alemure, a od tej Alemury aż do ziemi
Milczan i od granicy Milczan prosto do Odry i stąd idąc wzdłuż rzeki Odry aż do rzeczonego
państwa Schinesghe.[4]
Niestety, część dawnych historyków wprowadziła do podręczników i nauczania szkolnego inną
interpretację. Według Brygidy Kürbisówny początkowe “Sc” jest błędnie odczytanym “K”.
Oryginalny zapis brzmiałby więc “Kninesne” lub “Khinesghe” [za: Jerzy Dowiat, Metryka
chrztu Mieszka I i jej geneza, Warszawa 1961, s.91]. Prywatnie autorka ta wyróżniała się
głęboką religijnością- być może więc łatwiej jej było uznać siedzibę arcybiskupstwa za siedzibę
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władcy. Źródła w epoce wyszukiwarek internetowych każą to widzieć inaczej. Oto źródła które
wyszukałem, sugerują one iż mogła się tu nawet znajdować stolica władcy. Ówczesny Szczecin
składał się z trzech części: grodu, podgrodzia i portu. Ówczesny Szczecin był znacznie
ludniejszy niż inne miasta na terenie kontrolowanego obszaru.

Pommersches Jahrbuch für Geschichts- und Alterthumsforschung sowie …, Tom 1, strona 57,
2. Akapit

Stetin (d.i. Gipfelung, das Schloß) Schinske 995 beim ersten Vorkommen d.h.
declivicum also Warpisches zunächst die wendische Unterstadt (S Nicolai Parochie)
Das Rolandslied als Geschichtsquelle und die Entstehung der … – Strona 54
books.google.pl/books?id=kxYVAAAAMAAJ
F. E. Mann – 1912
1o26f., wird nun Stettin die civitas S’chinske und Szinske genannt.

Baltische Studien: pommersche Jahrbücher für Landesgeschichte : 1872 - Strona 9,
books.google.pl/books?id=M9ZTAAAAcAAJ
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Die zu Stettin gehörenden können der Theil der Werizane (Stromanwohner)
gewesen sein. der nicht mit den andern zum Jiadrabunde trat. was zwischen *900
und 920 geschehen sein muß. Oder Schinske ist nicht bloß Name der Stadt.
Slavia antiqua: czasopismo poświęcone starożytnościom słowiańskim – Tomy 5-6 – Strona 279
books.google.pl/books?id=V_8RAAAAIAAJ , Witold Hensel, Uniwersytet Poznański. Katedra
Archeologii Polski – 1956
Mamy tu na myśli najpierw wyżej wspomnianą gruntowną rozprawę H.
Łowmiańskiego, a dalej cenny artykuł G. Labudy Schinesghe: Gniezno czy Szczecin?
” Otóż pierwszy z tych badaczy stwierdziwszy najpierw, że „brzmienie obu

Problemy – Tom 11 – Strona 423, books.google.pl/books?id=0kbtAAAAMAAJ
Towarzystwo Wiedzy Powszechnej w Warszawie – 1955

Prof. dr W Hejnosz w artykwłe Jeszcze u> sprawie Schinesghe (Problemy nr 10,
1954, str. 723—724) wysuwa poważne zarzuty przeciw m- tei pretacji Schinesghe
jako stolicy Gniezno.
Toponimia wg polskich źródeł:
Pierwotna nazwa Szczecina jest słowiańskiego pochodzenia. Dokumenty pisane
zachowane ze średniowiecza są stosunkowo nieliczne i trudno z nich wyciągnąć
konkretne wnioski. Dawniej panowało przekonanie, że nazwa miasta pochodzi od
szczeciny. Inni wywodzili ją od słowa ściek (ponieważ wody odrzańskie w tym
rejonie bardzo powoli „ściekają” ku Bałtykowi). Nowsze badania postawiły jeszcze
dalsze przypuszczenia, że gród szczeciński otrzymał swą nazwę od szczytu, na
którym się wznosił. Stare kroniki wspominają, iż miasto znajdowało się na trzech
wzgórzach. Od tych szczytów powstała pierwsza nazwa Szczytno. Marian Gumowski
na podstawie badań przeprowadzonych na starych pieczęciach miejskich uważał, iż
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pierwotna nazwa miasta brzmiała Szczycin.
Na przestrzeni wieków Szczecin wielokrotnie zmieniał nazwy. Najstarsza wzmianka
wymieniająca nazwę Stetinum pochodzi z 1133, w 1188 Stetyn, w 1251 Stityn a
także Stitinum, Stytin, Stiltin i Szczeticinice
wg http://szczecin.polskiemiasta.info/toponimia

wg

http://books.google.pl/books?id=M9ZTAAAAcAAJ&hl=pl&hl=pl&pg=PA9&img=1&zoom=3&sig=ACfU
60F-QfpMgxn-SEtkSjLcA&ci=75%2C192%2C764%2C321&edge=0

Dagome iudex to incipit pochodzącego z końca XI wieku regestu kopii dokumentu
donacyjnego władcy, darowującego państwo, nazwane w dokumencie „państwem Szinske”, w
opiekę Stolicy Apostolskiej. Dokument, na którym oparł się kopista sporządzony został
prawdopodobnie w kancelarii wystawcy (możliwe jest również, że powstał w Quedlinburgu lub
w Rzymie).
Treść i znaczenie dokumentu
W tym dokumencie, spisanym po łacinie, Dagome oddaje swoje państwo pod papieską opiekę.
Motywy podjęcia tej decyzji nie są dokładnie znane z uwagi na skąpe źródła.
Fot. Hipotetyczy kształt państwa Szinske
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Przypuszczalny zasięg państwa Dagome
Niestety enigmatyczność podjętej w dokumencie decyzji jest nierozwiązywalna, ponieważ
oryginalny dokument nie zachował się do naszych czasów. Najstarszy znany regest pochodzi z
roku 1099. Jest bardzo dokładną kopią tekstu zapisanego przez kardynała Deusdedita w
znanym dziele Collectio Canonum. Księga ta w oryginale powstała około 1087. Kardynał
Deusdedit nie zdawał sobie sprawy, że tekst odnosi się do Polski i podejrzewał, że jego
sygnatariuszem są władcy Sardynii (“puto autem Sardos fuisse“), do czego skłoniło go
wymienienie aż 4 wystawców. Nosili oni także podobne jak tam tytuły: iudex i senatrix. Jak w
większości przypadków dla Deusdedita liczyła się sama czynność a nie osoby i obszary biorące
w niej udział; Dagome iudex było dla niego jedynie dowodem na możliwość przyjmowania
przez papiestwo takich donacji.
Z dokumentem tym wiążą się również inne problemy badawcze. Nie jest jasne, dlaczego
występuje tam sędzia Dagome (“Dagome iudex”) (por. przypis a). Dochodzą do tego także
rozbieżności, które tworzą różnice pomiędzy kopiami regestu: jedne lekcje podają imię
Dagome, inne Dagone. Teoria o Dagome wiąże się wyłącznie z oddaniem pierwszeństwa lekcji
starszej (Dagone występuje w kopiach późniejszych). Funkcjonuje również hipoteza, iż Dagome
to ligatura imienia Dagobert.
Dagome iudex jest, mimo to, bardzo ważnym źródłem geograficznym wczesnych dziejów
Polski, choć oczywiście w związku z intencjami Deusdedita nazwy miejscowości tam
występujące mogły zostać zniekształcone, stwarzając badaczom duże problemy (np. Schinesghe
i Alemure). Istnieją także różnice pomiędzy poszczególnymi kopiami regestu (wymienione
niżej). Uważa się, że wszystkie wymienione punkty w regeście oznaczają raczej nazwy
terytoriów, a nie szczegółowych miejsc. Tym samym uważa się Craccoa za ziemię krakowską a
nie miasto. Podobnie odnosi się do nazwy Alemure, którą to badacze skłonni są raczej
zakwalifikować jako Morawy, a nie Ołomuniec czy inne miasta.
Granice państwa
Punkty odniesienia, przy pomocy których można nakreślić granice państwa Szinske:
Schinesghe/Schniesghee/Schignesne/Schniesche/Schinesne/Schinesgne (Szczecin wg
części autorów, ale też: Gniezno, wg Stanisława Rosponda na podstawie analizy
językowej, a zupełnie wbrew geograficznej logiki dokumentu);
Morze Bałtyckie prawdopodobnie na części gdańskiej (longum mare), lub Pomorze, gdyż
nawet obecnie w językach romańskich termin “longum” dodany przed nazwą zbiornika
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wodnego oznacza tereny położone przed nim.
Prusy (Bruzze/Pruzze/Przze);
Ruś (Russe/Russae);
Kraków (Craccoa/Raccoa/Graccoa/Cracoa);
rzeka Odra (flumen Oddera/Oddere);
Alemure (Ołomuniec Morawski lub Morawy lub Oława);
Milze/Mulze – ziemia Milczan (plemię łużyckie z grodem Budziszynem), tzw. Milsko.
Dagone/ Dagome jako książę pomorski

books.google.pl/books?id=bJVJAAAAIAAJ
Jacek Hertel - 1980

uważał Dagome za księcia pomorskiego, drugiego męża Ody. Poglądu tego bronili
jeszcze kilkadziesiąt lat temu K. ?. m i g r ó d-S t a d n i c k i iDie Schenkung Poiens
an Papst Joannes XV, Freiburg 1911) oraz H. G. V o i g t (Die ...

Rozprawy - Strona 146
books.google.pl/books?id=fn5DAQAAIAAJ
Polska Akademia Umiejętności. Wydział Historyczno-Filozoficzny - 1908

Tak sądzą niektórzy a szczególniej Giesebrecht i Kosegar- ten, którzy każą zaślubić
Odzie księcia pomorskiego Dagome 5). Jednak o drugiem zamęściu Ody nic się nie
wie, nie zna się księcia tego imienia, a oprócz tego dokument wyraźnie ...

Rozprawy - Strona 146
books.google.pl/books?id=iIImAQAAIAAJ
Akademja umiejetności w Krakowie. Wydzial historyczno-filozoficzny - 1908

Kto mógł być owym mitycznym Dagome? ... Możnaby też przypuścić, że Dagome
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było imieniem drugiego męża Ody po śmierci Mieszka, których wypędził z Polski
Bolesław, a ci pragnąc pozysjkać ... Odzie księcia pomorskiego Dagome 5).

Zapiski Towarzystwa Naukowego w Toruniu - Tomy 10-13 - Strona 126
books.google.pl/books?id=twtDAQAAIAAJ
1935

Oiesebrecht widział w osobie „Dagone" księcia pomorskiego, za którego wyszła w 2giem małż. Oda. Jest to niemożliwe z uwagi na to, że Thietmar między dziećmi
Mieszka i Ody wspomina Mieszka, a tego znamy właśnie z dokumentu ...

Rozprawy Wydzialu Historyczno-filozoficznego - Tomy 25-26 - Strona 146
books.google.pl/books?id=XuEAAAAAYAAJ
1907

Roczniki historyczne - Tom 17 - Strona 282
books.google.pl/books?id=-p_NAAAAMAAJ
Kazimierz Tymieniecki, Zygmunt Wojciechowski - 1949

Według niego druga żona Mieszka I., Oda, wyszła po jego śmierci za księcia
pomorskiego Dagona. On to, wraz z Odą i jej synami, Mieszkiem i Lambertem,
wypędzony z kraju przez pasierba żony, Bolesława Chrobrego, udał się do Rzymu.

Studia nad dziejami Słowiańszczyzny, Polski i Rusi w wiekach średnich - Strona 286
books.google.pl/books?id=y-dBAAAAYAAJ
Henryk Łowmiański - 1986
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uznał Dagome za księcia pomorskiego również drugiego męża Ody. Tego poglądu
bronił jeszcze K. Żmigród-Stadnicki, Die Schenkung Polens an Papst Johannes XV,
Freiburg 1911. Dziś ten pogląd jest zupełnie zarzucony. Pierwszy ...

Rodowód książąt pomorskich - Tom 1
books.google.pl/books?id=8bkWAQAAIAAJ
Edward Rymar - 1995 - Widok krótkiego opisu - Więcej wydań
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Archeologia podwodna pozwala odkryć
pogańskie porty Zatoki Gdańskiej
Autor: Wieczorna

Stale rosnący poziom mórz i oceanów stanowi zagrożenie dla dziedzictwa historycznego. W
przypadku Zatoki Gdańskiej co najmniej dwa stare kompleksy portowe z czasów
przedchrześcijańskich: w Pucku i na Helu, znalazły się pod poziomem wody.
W Pucku, w estuarium rzeki Płutnicy, odkryto zatopiony port z czasów przedchrześcijańskich,
rozciągający się na ogromną powierzchnię 12 hektarów. Posiadał on nawet brukowane ulice i
umocnione, drewniane nabrzeża. Odkryto w nim łodzie klepkowe i dłubanki.
Port obsługiwał zachodnią część Zatoki Gdańskiej, i był znacznym kompleksem handlowym,
zorientowanym na rybołówstwo. Historii odkrycia portu przez przypadkowych płetwonurków w
1977 r. poświęcona jest wystawa w Muzeum Ziemi Puckiej.
Co odkryto?
Odkryte w toku prac badawczych podwodnych archeologów pozostałości portu powstałego w
czasach przedkatolickich w Pucku położone są u ujścia rzeki Płutnicy, około 150 m od obecnej
linii brzegowej w zachodniej części Zalewu Puckiego, w wewnętrznej części Zatoki Puckiej.
Stanowisko rozciąga się na ponad 12ha dna. W chwili obecnej głębokość wody waha się
pomiędzy 1,5 a 2,5m.
Bagnista (podmokła) dolina Płutnicy ograniczona jest od północy przez Kępę Pucką i od
południa przez Kępę Swarzewską. Zalew Pucki oddzielony jest od Zatoki Puckiej piaszczystą
łachą zwaną Rybitwia Mielizna. W chwili obecnej można przepłynąć przez nią tylko jednym
przesmykiem, jednak na podstawie źródeł pisanych można przypuszczać, że w średniowieczu
istniało jeszcze inne przejście, bezpośrednio z otwartego morza poprzez rzeki Czarna Woda i
Płutnica.
Przebieg prac archeologicznych
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Po odkryciu portu przez płetwonurków- amatorów ujawniono odkryto potężny system
konstrukcji drewnianych i nasypów kamienno-ziemnych oraz faszynowania rozciągający się na
przestrzeni ponad 12 hektarów. Pomiędzy konstrukcjami zlokalizowano wraki trzech łodzi
klepkowych oraz czółno dłubane.
Datowanie portu
Na podstawie wyników analiz dendrochronologicznych można wstępnie określić, że port
funkcjonował od pierwszej połowy X do połowy XIV wieku.
Opis portu
wg opisu A. Oniszczuk
Podwodny port przedkatolicki w Pucku składa się z pozostałości konstrukcji drewnianych
usytuowanych w dnie wzmocnionym faszyną, kamieniami i mierzwą. Do chwili obecnej
zlokalizowano cztery wraki łodzi klepkowych i czółno dłubane.
W części północnej zachowały się pozostałości najstarszych pomostów oraz nabrzeża. Pale
pomostu zabite są w dno w dwóch rzędach wiązek po dwa lub trzy pale w wiązce na odcinku
25m. Szerokość pomostu nie przekracza pięciu metrów. Również batymetria dna w tym rejonie
pozwala wyróżnić dwie strefy: głębszą odmorską, gdzie głębokości w chwili obecnej wahają się
w granicach 200-250 cm oraz gwałtownie spłycającą się część umocnienia brzegowego o
głębokości zmniejszającej się nawet do 160cm. Rejon nasady pomostu to miejsce wyjątkowo
częstego występowania faszyny i fragmentów ceramiki. Jest tu również wyraźne zagęszczenie
prymitywnie obrobionych, pozbawionych kory fragmentów pni i konarów drzew. W niewielkim
stopniu zachowały się bierwiona dębowe z otworami jarzmowymi których nieliczne fragmenty
leżą porozrzucane między palami. Pewną pomocą przy próbie rekonstrukcji ich układu są pale
kotwiące o charakterystycznym, prostokątnym przekroju, wciąż wbite w dno.
Łódź P-2
Niezwykle interesujące rezultaty przyniosły prace dokumentacyjne prowadzone na wraku P-2
w 2003 i 2005 r. Ustalono, że jest to pozostałość łodzi klepkowo-wręgowej o specyficznej
konstrukcji, łączącej w sobie cechy skandynawskie i słowiańskie. Skandynawskie cechy
konstrukcji to: zastosowanie żelaznych nitów do budowy łodzi, uszczelnienie jej sierścią i
charakterystyczna nadstępka. Cechy słowiańskie to: łączenie pasów poszycia klinowanymi
kołkami i uszczelnianie mchem na szwach poprzecznych planek. Wrzecionowaty kształt i
proporcje jednostki potwierdzają, że była to jednostka bojowa.
Oprac. AF z fragmentami opisu A. Oniszczuk na podstawie tekstów I. Pomian i I. Jagielskiej.
Literatura i źródło fragmentów opisujących zabytek:
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http://e-zabytek.nid.pl/Zabytek/szczegoly.php?ID=27
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Czy chrześcijaństwo w Zatoce Gdańskiej
najpierw rozwinęło się na ówczesnej
wyspie Hel?
Autor: Wieczorna

Hel, dawna wyspa Helibo na zatoce Gdańskiej, jest uznawany za kolebkę państwowości w
ujściu Wisły. Tu mieli osiedlić się przybysze uciekający z przeludnionej Gotlandii, tworzący od
ok 200 r.n n. e. pierwszą państwowość w ujściu Wisły.
Ślady osadnictwa są jednak dużo dawniejsze, jak donoszą lokalne przewodniki: "nad brzegiem
morza, w odległości 2 km na pn.zach. od latarni odkryto w 1913 r. ornamentowane odłamki
naczyń glinianych z wczesnej epoki żelaza, a więc sprzed około 2,5 tys. lat." [1]
To samo źródło wspomina legendarny przekaz, mający wspominać o kaplicy w Helu,
wzniesionej przez króla norweskiego Olafa w 1028 r. n. e. Byłaby to więc pierwsza z bardziej
trwałych akcji chrystianizacji w rejonie Zatoki Gdańskiej. Znana jest wcześniejsza misja
chrystianizacyjna Wojciecha, ale nieodniosła ona trwałych rezultatów.
Według wspomnianych legend przywoływanych w miejscowej prasie historycznej, Hel miał
zostać "założony" przed 1020 rokiem przez norweskiego króla Olafa. Olaf został zabity w 1020
roku przez króla Danii Kanuta. Zgodnie z przekazem, Olaf miał zaprowadzić na ówczesnej
wyspie Hel chrześcijaństwo, i wznieść pierwszą kaplicę.
Dzieciństwo Olafa II
Olaf urodził się w Ringerike w roku 995. Był synem Haralda Grenske i Åsty Gudbrandsdatter.
Ojciec Olafa zmarł przed jego narodzeniem. Åsta wyszła ponownie za mąż, za posiadacza
ziemskiego Sigurda Syra. W jego posiadłości wychowywał się przyszły król. Na swoją pierwszą
wyprawę wyruszył w wieku miał 11 lat. Później brał udział w najazdach na kraje nadbałtyckie,
Anglię. Brał udział w próbie podbicia Londynu, a w 1011 udało mu się zdobyć Canterbury.
Chrzest
Olaf uważał zjednoczenie Norwegii za swoje powołanie. W drodze powrotnej do kraju spędził
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zimę u normańskiego księcia Ryszarda II. Książę był chrześcijaninem i dzięki niemu Olaf miał
okazję do zapoznania się z nową wiarą. Chrzest przyjął w Rouen, stolicy Normandii. Podczas
pobytu w Normandii Olaf wysłuchał też wielu legend i podań na temat dawnych władców
Francji. Szczególnie zaimponował mu Karol Wielki, który stał się dla niego wzorem władcy. To
właśnie francuskiemu królowi zawdzięcza swoje imię syn Olafa – Magnus.
Powrót do Norwegii
Król Norwegii, Olaf Trygvason, zginął w bitwie pod Svolder w roku 1000. Od tego czasu
Norwegią rządzili duński król Swen Widłobrody, władca Szwecji i norwescy jarlowie. Do tego
pogańskie tradycje i znaczenie, jakie w organizacji społeczeństwa odgrywał ród, sprawiały, że
wprowadzenie chrześcijaństwa i zjednoczenie kraju zdawało się być zadaniem bardzo trudnym.
Jedną z pierwszych rzeczy, które zrobił Olaf po powrocie do kraju, było porwanie mianowanego
przez Swena Widłobrodego władcy Norwegii, jarla Håkona Eirikssona. W zamian za
wypuszczenie na wolność miał on (Håkon) opuścić Norwegię i udać się do swojego ojca w
Anglii. Następnie zdobył władze w okręgu Oppland, w Viken (nazwa historyczna: obszar
dookoła fiordu Oslo) i w Agder. Później koronował się na króla w Trøndelag. W drodze
powrotnej na południe na każdym tingu uznawano go władcą.
Wprowadzenie chrześcijaństwa w Norwegii
Rys. Sceny z życia Olafa II na drzwiach kaplicy w Hardemo

W owym czasie wielu Norwegów przyjmowało chrzest, co jednak nie znaczyło, że zrywali oni z
pogańskimi tradycjami i wierzeniami. Na tingach w wielu miejscach w kraju chrześcijaństwo
zostało, co prawda, wprowadzone jako religia oficjalna, nie wszędzie jednak przyjęcie nowej
wiary odbywało się pokojowo. Snorri Sturluson opisuje przypadki, kiedy ludzie byli zabijani
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bądź kaleczeni, ponieważ nie chcieli przyjąć wiary w Chrystusa. Olaf sprowadził także do kraju
czterech angielskich biskupów. Najważniejszym z nich był biskup Grimkjell. Około roku 1022
w Moster odbyło się spotkanie biskupów i doradców królewskich, mające na celu uchwalenie
prawa kościelnego. Tam ustalono, że kościół norweski związany będzie z władzą królewską, to
jest, że chrześcijaństwo będzie religią państwową. Przepis prawa (uchwalono je ostatecznie w
roku 1024) zaczynał się tymi słowami:
Rzeczą dla nas najważniejszą jest posłać ukłon na wschód i pomodlić się do Białego
Chrystusa o pokój i o dobry rok (...) oby On był naszym przyjacielem...
W ustawie tej znalazł się między innymi zakaz bigamii i jedzenia mięsa w piątki. Nakazano
także post przez siedem tygodni przed Wielkanocą. Niewolnikom miano przywrócić wolność, a
za gwałt i uprowadzenie kobiety miały grozić surowe kary. Małżeństwa zawierane między
ludźmi blisko ze sobą spokrewnionymi były zakazane. Zmieniono również obrządki
pogrzebowe: zmarłych od tej pory grzebać się miało w poświęconej ziemi, chyba że byli
złoczyńcami, zdrajcami albo samobójcami. W każdym okręgu miano budować nowe kościoły.
Utrzymanie kościołów i księży miało spoczywać na barkach mężczyzn zamieszkujących każdy
okręg.
Po uchwaleniu prawa Olaf odbywał wiele podróży, zwoływał tingi i odczytywał na nich prawo
kościelne. Często spotykał się z oporem – nowe prawo bardzo różniło się od zwyczajów
praktykowanych przez mieszkańców kraju. Niepokornym podwładnym groziły śmierć,
okaleczenie bądź utrata majątku. To z kolei przysporzyło Olafowi wielu wrogów, tym bardziej
że w oczach króla wszyscy byli równi wobec prawa, a więc kary były tak samo surowe wobec
możnych, jak i wobec biednych.
Zdobycie władzy przez Kanuta Wielkiego
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W 1028 Kanut Wielki przybył do Norwegii z 50 okrętami. Był wtedy królem zarówno Danii, jak
i Anglii. Dzięki swojemu bogactwu i obietnicom wkupił się w łaski lokalnych możnych. Olafa
zdradzili nawet ludzie z jego osobistej armii i musiał opuścić kraj. Razem ze swoim synem i
garstką zaufanych ludzi pojechał na Ruś i zamieszkał w Nowogrodzie u księcia Jarosława i jego
szwedzkiej żony Ranghild. Kanut tymczasem został ogłoszony królem Norwegii, a Håkon
Eiriksson został jego namiestnikiem. Jarosław zaoferował Olafowi koronę Bułgarii. Ten jednak
odmówił – jego celem było odzyskanie władzy w Norwegii.
Bitwa pod Stiklestad
W 1030 roku Olaf wrócił do Norwegii, żeby odzyskać władzę. Decydująca bitwa rozegrała się w
okręgu Trøndelag niedaleko Stiklestad 29 lipca. Podobno tuż przed bitwą Olaf miał sen o tym,
że wspina się po drabinie do nieba. Broniąca Trøndelagu armia przewyższała liczebnie armię
Olafa. Miał zginąć od trzech ciosów zadanych mu przez trzech możnych: Kalva Arnessona,
Torego Hunda i Torsteina Knarresmeda.
Kult
Podobno po śmierci Olafa wielu ludzi żałowało, że występowali przeciwko królowi. Po kraju
zaczęły krążyć historie o jego chwalebnych czynach i o cudach, które dokonywać się miały przy
jego zwłokach. Chłop ze Stiklestad pogrzebał Olafa w Trondheim (w średniowieczu "Nidaros").
Podobno kiedy rok później zwłoki ponownie wykopano, zobaczono, że zmarłemu urosły
paznokcie i włosy. Stwierdzono, że stał się cud i król zyskał przydomek święty. Później wielu
pielgrzymów jechało do Nidaros, by szukać pocieszenia i pomocy u Olafa. Tam wzniesiono ku
jego czci ogromny kościół. Uroczystej elewacji dokonał biskup Grimkell w dniu 3 sierpnia 1031
roku. Obecnie relikwie św. Olafa spoczywają w miejscowej katedrze wybudowanej w 1152
roku. Olaf II Święty jest patronem i obrońcą Norwegii i uważany jest za męczennika. Jego
wspomnienie liturgiczne obchodzone jest w dzienną pamiątkę śmierci (29 lipca).
opr. A. Fularz
źródła:
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http://www.kobietazdrowieruch.pl/2010-urlop/hel-osada/
Historia litteraria: or, An exact and early account
of the most ..., Tom 1
pod redakcją Archibald Bower od str. 275

Merkuriusz Polski : dzieie wszystkiego świata w sobie zamykaiący dla informacyey pospolitey.91
Od 3. stycznia 1661 r. ISSN 2391- 7679 (Merkuriusz).

Merkuriusz Polski nr 352

Antykatolicki bunt lat 30-tych XI wieku w
źródłach
Autor: Wieczorna

Albowiem niewolnicy powstali na panów, wyzwoleńcy przeciw szlachetnie urodzonym,
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sami się do rządów wynoszą… Nadto jeszcze, porzucając wiarę katolicką – czego nie
możemy wypowiedzieć bez płaczu i lamentu – podnieśli bunt przeciw biskupom i
kapłanom Bożym i niektórych z nich, jakoby w zaszczytniejszy sposób, mieczem zgładzili,
a innych, jakoby rzekomo godnych lichszej śmierci, ukamienowali.
Autor: Gall Anonim, Kronika polska, przeł. R. Grodecki
Był bunt w ziemi lackiej: ludzie powstawszy pozabijali biskupów i popów, i bojarów
swoich, i był u nich bunt.
Źródło: Powieść minionych lat (1030)
Gdy Kazimierz Odnowiciel wrócił do kraju i rozpoczął dzieło odnawiania Państwa i
przywracania w nim Kościoła po reakcji pogańskiej, to przywiódł z sobą rycerstwo
zachodnie i kler już wyłącznie tylko łaciński. Nastąpił zanik pierwotnej dwutorowości
chrześcijaństwa polskiego.
Autor: ks. Józef Umiński, Obrządek słowiański w Polsce IX-XI wieku i zagadnienie
drugiej metropolii polskiej w czasach Bolesława Chrobrego, „Roczniki
Humanistyczne KUL”, 1954, zeszyt 4, str. 10–11.
Jeszcze naówczas pierwiastek pogański przeważał w Polsce niezawodnie; – lud bowiem,
który najpóźniej ze wszystkich plemion słowiańskich chrzest przyjął, musiał namiętnie
być przywiązany do wiary przodków – musiał kochać starych bogów swoich – musiał
tęsknić za nimi; toteż po półwiecznej tęsknocie wrócił na ich łono. Tak zwane bunty po
śmierci Mieczysława II (Mieszka II), niczym innym są, jak z jednej strony ostateczną
reakcją pogaństwa naprzeciw chrystianizmowi, a z drugiej, słowiańskiej wolności
naprzeciw feudalizmowi germańskiemu.
Autor: Ryszard Berwiński, Bogunka na Gople (1840), w: Utwory wybrane, wyd.
Universitas, Kraków 2003.
Niedołężne plemię zniemczałe trzeba było precz za drzwi wyrzucić, starą swobodę
powrócić kmieciom i wiarę dawną. Nam swoim życiem żyć, nie cudzym. Nie
potrzebujemy cudzych bogów ani cudzych panów. Piasty nas sprzedawały cesarzom i
papieżom.
Opis: słowa pogańskiego księcia Masława.
Źródło: Józef Ignacy Kraszewski, Masław. Powieść z XI wieku, Warszawa 1976, str.
73.

Nieprzyjazne dziesięcinom i surowości obyczajów chrześcijańskich pogaństwo podniosło
głowę. Kraj wystawił okropnych bezpraw widowisko.(...) Nastąpiły podpalenia, łupiestwo,
zabójstwa. Wymordowano wielu duchownych: snadź zdawało się prostactwu, że z
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powrotem do bałwochwalstwa, wróci do swobody, której czasy przeminęły.
Autor: Teodor Morawski, Dzieje narodu polskiego, cyt. za: Maria Janion,
Niesamowita Słowiańszczyzna, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2007, str. 106.
Po śmierci Mieszka II w Polsce całkowicie wyginęło chrześcijaństwo.
Autor: Adam z Bremy, Gesta Hammaburgensis ecclesiae pontificum (1034)
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Chrzest Polski z perspektywy nowożytnej
literatury krytycznej
Autor: Wieczorna

Chrystianizacja Polski przedstawiana jako konieczny etap krystalizowania się tożsamości
narodowej w istocie jest oficjalną wersją historii zwycięzców.
Autor: Monika Rudaś-Grodzka, Słowiańszczyzna. Pamięć i zapomnienie w
wykładach Adama Mickiewicza i powieściach Józefa Ignacego Kraszewskiego,
„Konteksty” 2003, nr 1–2, str. 217.
Może, postępując za niektórymi romantykami, należy przypuścić, że wiele plemion
słowiańskich zostało drogą podboju „źle ochrzczonych” i oderwanych siłą od swej dawnej
kultury. W tym trzeba szukać ważnych przyczyn jakiegoś pęknięcia, jakiegoś poniżenia,
jakiejś ułomności odczuwanej przez wieki.
Autor: Maria Janion, Niesamowita Słowiańszczyzna, Wydawnictwo Literackie,
Kraków 2007, str. 15.
Polityka Niemców sięgała daleko: widzieli oni w chrześcijaństwie łacińskiego obrządku
środek ujarzmienia, a przynajmniej wynarodowienia Słowian. Z tego powodu, gdzie dojść
nie mogli sami, tam samychże monarchów słowiańskich używali za sprężynę do swoich
intryg, mających na celu już nie tylko zniszczenie pogaństwa, ale głównie także uchylenie
słowiańskiego obrządku.
Autor: Wacław Aleksander Maciejowski, Pamiętniki o dziejach, piśmiennictwie i
prawodawstwie Słowian (1839), cyt. za: Maria Janion, Niesamowita Słowiańszczyzna
, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2007, str. 102.
Powiedziałem nieraz i powtarzali inni, że od wprowadzenia chrześcijaństwa do Polski,
przez postęp cywilizacji zachodniej, lud stracił swą pierwotną wolność, ciągle czuł
uszczerbek swobód.
Autor: Joachim Lelewel
Źródło: Maria Janion, Niesamowita Słowiańszczyzna, Wydawnictwo Literackie,
Kraków 2007, str. 96.
Przyjąwszy chrzest od Rzymian i od Greków, przyjęliśmy zarazem ich ducha pogardy i
nienawiści do wszystkiego, co było starym lub obcym; ze wstrętem tylko przyzwyczajono
nas patrzeć na stan dawny, wystawiano go zawsze w najohydniejszych obrazach. Przy
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takowym uprzedzeniu Słowianie musieli nam się wydawać dziką tłuszczą, nie znającą
żadnych prawideł obyczajności i porządku.
Autor: Wawrzyniec Surowiecki
Źródło: Maria Janion, Niesamowita Słowiańszczyzna, Wydawnictwo Literackie,
Kraków 2007, str. 53.
Przyjęcie chrześcijaństwa i w ogóle kultury z Zachodu, a nie od Bizancjum, było tym
błędem inicjalnym, który zwichnął całą naszą historię i misję narodową.(...) Stąd ciągłe
nasze szarpanie się w połowiczności między istotnym przeznaczeniem a skutkami
pierwszego potknięcia się.
Autor: Stanisław Ignacy Witkiewicz, Narkotyki. Niemyte dusze, oprac.A. Micińska,
Warszawa 1975, str. 260.
Wybrał: A. Fularz na podstawie Wikiquotes, ilustracja: mapa Polski wg Hondiusa
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Bolesław I Srogi, "Król Krakowa i Pragi"
(ok. 935 - 972 r.n.e.)
Autor: Wieczorna

Ibrahim ibn Jakub, opisując terytorium ówczesnych ziem obecnej Polski

około roku 965 lub 966 zanotował iż:
Kraje Słowian ciągną się nieprzerwanie od Morza Syryjskiego (Śródziemnego) po
Ocean ku północy (...) Królowie ich są obecnie czterej: król Bułgarów (Piotr I) i
Bojeslaw (Bolesław I Srogi), król Pragi i Krakowa, i Mesko (Mieszko I), król północy,
i Nakon (książę Obodrytów) na końcu Zachodu. (...)

Autor: Ibrahim ibn Jakub, Relacja Ibrahima ibn Jakuba z podróży do krajów
słowiańskich w przekładzie Al-Bekriego, tłum. T. Kowalski
Źródło: Norman Davies, Europa, Kraków 2000.
Kim był Ibrahim ibn Jakub?
Był on Żydem sefardyjskim, pochodzącym z Tortosy w kalifacie Kordoby, kronikarzem,
podróżnikem i kupcem. Zajmował się handlem z plemionami słowiańskimi, głównie
niewolnikami, nie jest wykluczone, że uprawiał też, na rzecz Maurów, działalność
wywiadowczą. Pozostawił po sobie relację z podróży do krajów słowiańskich, którą odbył w
latach 965 - 966. Jego relacja zawarta jest w XI-wiecznej kronice Księga dróg i królestw
hiszpańskiego pisarza Al-Bekriego.
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Opis rządów Bolesława Okrutnego
Bolesław I Okrutny (Bolesław I Srogi; ur. po 903, zm. 15 lipca 972) był władcą Ziemi
Krakowskiej wg przekazu Ibn Jakuba. "Królem" Małopolski i Krakowa miał stać się po 955
roku, czyli porażce Węgrów w walce z wojskiem Ottona I pod Lechfeld [10]. Bolesław Srogi
rządził jako książę Czech od 935 (ewentualnie od 929) do 972 z dynastii Przemyślidów. Syn
Wratysława I i Drahomiry, młodszy brat Wacława I Świętego; teść Mieszka I.
28 września 935 roku zausznicy Bolesława I zamordowali Wacława. Po objęciu rządów
Bolesław zrzucił niemieckie zwierzchnictwo, jednak w 950 roku został zmuszony do uznania się
trybutariuszem niemieckiego króla Ottona I Wielkiego. Był twórcą organizacji grodowej w
Czechach.
Życie i działalność
Bolesław urodził się jako młodszy syn Wratysława I i Drahomiry. W chwili śmierci ojca był
małoletni; po usamodzielnieniu otrzymał dzielnicę u Pszowian. Wacław I, książę Czech, był
zwolennikiem Henryka I, króla Niemiec z dynastii saskiej; z kolei Bolesław sympatyzował z
przeciwnikami tego ostatniego – Bawarami, Węgrami i Słowianami połabskimi.
Morderstwo brata Wacława
28 września 935 roku (lub zdaniem części literatury sześć lat wcześniej) w grodzie Stará
Boleslav w czasie uczty Wacław został zamordowany przez zauszników Bolesława. Kolejnym
księciem został właśnie Bolesław. Jako pokutę za bratobójstwo postanowił przeznaczyć
swojego syna Strachkwasa Chrystiana (urodzonego w dniu śmierci Wacława) do życia
zakonnego.
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wg Polska wiekow srednich: czyli Joachima Lelewela w dziejach narodowych ..., Tom 4, str.
510-511 Autorzy Joachim Lelewel

Po objęciu władzy Bolesław odmówił płacenia trybutu Rzeszy, w wyniku czego doszło do
kilkunastoletniej wojny z Ottonem I Wielkim, królem Niemiec. Ostatecznie jednak w 950 roku
Bolesław został pokonany. Odnowiono zależność od Niemiec; jednak dyskusyjny pozostaje fakt,
czy wznowiono płacenie trybutu, jaki Czechy uiszczały za panowania Wacława I.
W 955 roku Bolesław I wspierał wojska niemieckie w bitwie z Węgrami nad rzeką Lech (10
sierpnia) oraz w bitwie z Obodrzytami i Lucicami nad Rzeknicą (16 października).
Opanowanie Kotliny Czeskiej
Bolesław I zapewnił sobie praktycznie wyłączne panowanie na terenie Kotliny Czeskiej.
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Utrzymało się tam tylko jedno lokalne państewko rządzone przez Sławnikowiców – jednak
władali nie jako niezależni władcy, lecz jedynie jako administratorzy terytorium kuřimskolibickiego. Na terenach swojej domeny Bolesław zakładał grody, w których mianował swoich
kasztelanów i osadzał wojskowe załogi. Wśród tych grodów były m.in. Litomierzyce, Mielnik,
Boleslav, Kouřim, Doudleby, Práchen i Pilzno. Stworzenie organizacji grodowej pozwalało na
regularny pobór podatków.
"Król Krakowa"?
Rządy Bolesława I rozpościerały się poza środkowe Czechy, jednak zasięg jego panowania
pozostaje dyskusyjny w polskiej współczesnej literaturze historycznej, mimo niepodważalnych
przekazów źródłowych Ibn Jakuba. Czescy badacze przyjmują, że państwo Przemyślidów za
panowania Bolesława obejmowało Śląsk i część Małopolski. Jeśli chodzi o Morawy, to starsza
czeska historiografia przyjmowała, że zostały opanowane przez Bolesława I po klęsce Węgrów
nad rzeką Lech w 955 roku. Obecnie, pod wpływem badań archeologicznych, przyjmuje się, że
Bolesław I zajął północne Morawy z Ołomuńcem, zaś południową część tej krainy Czesi zajęli w
latach dziewięćdziesiątych X wieku[1].
Z powodu twardego postępowania wobec pozostałych czeskich książąt, a może też w związku z
bratobójstwem, otrzymał przydomek Okrutny.

Jak i kiedy Bolesław I Srogi Przemyślida zdobył Śląsk i Kraków (Małopolskę)?
Nawet czeskie źródła o podbojach tych ziem nic nie wspominają. A jednak wg IiJ (tj.
ok. 965/966 r.) Bolesław Srogi był potrójnym księciem: Fragi, Bojemi i Krakoa i
przekaz ten jak na razie nie został podważony. Może zatem Bolesław dokonał na
drodze dyplomatycznej? Bo to jest znana maniera kronikarzy średniowiecznych, że z
małych potyczek potrafią zrobić wielkie bitwy a „podbojów” dokonanych na drodze
dyplomatycznej w ogóle nie zauważają. A to przecież właśnie Bolesław I Srogi był
prawdziwym twórcom potęgi Przemyślidów, władcą który uczynił z tego lokalnego
rodu twórców państwa czeskiego. Historia dokonań Przemyślidów przed Srogim to
zajęcie kilku grodów w Kotlinie Czeskiej, reszta to tylko megalomania dynastyczna.
Historia podbojów Srogiego mogła zatem wyglądać następująco:
Praga to było księstwo dziedziczne („patrymonialne”) Bolesława, odziedziczone po
przodkach i wobec śmierci starszego brata w zamieszkach religijnych. Ale kariera
„międzynarodowa” Srogiego zaczyna się w 936 od wystąpienia przeciwko
subregulusowi (wicekrólowi) Boemorum. Ale bunt młodego księcia został szybko
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stłumiony, bo wicekrólowi Boemorum pospieszył na pomoc król Otto I. Szybkość, z
jaką Otton zadziałał świadczy, że siedziby ówczesnego wicekróla należy szukać
gdzieś blisko Saksonii: na Łużycach lub na Śląsku a nie w okolicach Pragi. Następne
14 lat Bolesław poświęcił na umocnienie pozycji w Kotlinie Czeskiej i układanie
stosunków z Węgrami, tak aby ich najazdy omijały jego ziemie. W 950 r. Otto I
potrzebował ustanowić nowego księcia zwierzchniego Boemorum (widać zmarła
stary subregulus, któremu Otto pomógł w 936 r.) i jego wybór padł na Bolesława.
Otto Wielki lubił stawiać na nowych, zdolnych ludzi, kosztem znajomości i układów,
nawet rodzinnych (m.in. dlatego został „Wielki”). Wcześniej Otto i Bolesław odegrali
mały teatr wojenny (zapewne na użytek Węgrów), ten pierwszy niby najechał na
jakiś nowy gród przygraniczny a ten drugi niezwłocznie poddał się władzy Ottona.
W sumie nikomu włos z głowy nie spadł a Bolesław został wicekrólem Boemorum.
Wypada w kilku zdaniach odnieść się do tego „subregulusa Boemorum”, skąd ten
tytuł i o jakie jakiego terytorium chodzi, bo przecież wyraźnie w przekazie IiJ to jest
inne księstwo niż praskie patrymonium Przemyślidów. W połowie IX w. jako kraj
Boemorum źródła niemieckie (wschodnio-frankońskie) określają rzeszę drobnych
księstw słowiańskich położonych na wschód od Bawarii i Turyngii. Zapewne któryś
król wschodnich Franków nie chciał być bezpośrednio seniorem kilkunastu
drobnych książąt słowiańskich, więc jednego z nich ustanowił wicekrólem i
bezpośrednim wasalem a pozostali zostali wasalami wicekróla. Z reguły przyjmuje
się, że ówczesny termin Boemorum oznaczał Czechy właściwe (w Kotlinie Czeskiej)
ale taż Łużyce, Milsko i Dolny Śląsk (do przesieki), bo te tereny zabrał wschodnim
Frankom Świętopełk Morawski i ustanowił na nich swoje lenno. Później termin
„Boemorum” przeszedł jako nazwa na domenę Przemyślidów a ziemie rzeszy
słowiańskiej zaczęto nazywać „Sclvenorum”. W roku 1000 Otto III zwierzchnikiem
Sclavenorum ustanowił Chrobrego a jego tytuł podniósł z subregulusa na
„zwykłego” rexa, czyli z wicekróla na króla.
Jeżeli chodzi natomiast o trzecie księstwo Srogiego, to raczej słusznie przyjmuje się,
że Kraków do 955 r. znajdował się w orbicie wpływów węgierskich. Niestety do
historii Krakowa w pierwszej połowie X w. brak jakichkolwiek źródeł. Można się co
najwyżej domyślać, że Kraków mógł mieć swoich odrębnych książąt, ale usadzanych
na tronie krakowskim za zgodą Węgrów i współpracujących z nimi w wyprawach na
zachód. Po klęsce Węgrów pod Augsburgiem nadarzyła się okazja pozbycia się
protektoratu węgierskiego. Może nawet książę krakowski zginał na Lechowym Polu
[Le(ch)l ?]. A tron krakowski był zawsze elekcyjny, nawet jak miał nastąpić syn po
ojcu, to możni krakowski domagali potwierdzenia jego władzy przez wiec. Tak więc
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w 955 r. lub zaraz potem księciem krakowskim wybrano Boleslawa Srogiego
Przemyślidę, wicekróla Boemorum, opromienionego świeżą sławą pogromcy
Węgrów.
wg http://www.historycy.org/index.php?showtopic=50184
Poglądy na temat sojuszy Bolesława Okrutnego
Istnieje pogląd, że na początku lat sześćdziesiątych X wieku Bolesław pozostawał w sojuszu z
Wieletami, skierowanego przeciwko państwu Polan[2]. Jeżeli ten sojusz istniał, to został on
rozerwany w 964 roku[3], kiedy to Bolesław zawarł porozumienie z polskim księciem
Mieszkiem I. Porozumienie czesko-polskie zostało utwierdzone w 965 roku, kiedy to córka
czeskiego księcia – Dobrawa – została wydana za polskiego władcę. We wrześniu 967 roku
Bolesław wysłał zięciowi na pomoc oddziały, które pomogły Mieszkowi I w odniesieniu
zwycięstwa nad Wolinianami i Wichmanem. Bolesław I rozpoczął w Rzymie starania o
utworzenie biskupstwa praskiego.
Data śmierci
W źródłach panują rozbieżności co do daty śmierci Bolesława I. Kronikarz Kosmas z Pragi
podał, że zmarł 15 lipca 967 roku[4]. Datę roczną kwestionuje się z następujących powodów:
1. współczesny Bolesławowi I kronikarz Widukind z Korbei podaje, że ten we wrześniu 967
roku wspomagał swojego zięcia Mieszka I w bitwie z Wolinianami i Wichmanem,
2. Kosmas mógł chcieć "uśmiercić" wcześniej Bolesława I, aby przypisać założenie
biskupstwa praskiego wyłącznie jego synowi Bolesławowi II,
3. w sazawskiej redakcji rękopisu Kosmasa (rękopis drezdeński) z przełomu XII i XIII wieku
jako rok śmierci Bolesława I podany jest 972,
4. Rocznik czeski z drugiej połowy XIII wieku, zdaniem badaczy czerpiący informację
pośrednio z zaginionego najstarszego rocznika praskiego z końca X wieku, podaje, że
Bolesław I zmarł w 972 roku.
5. Z tego powodu badacze uznają zasadniczo, że Bolesław I zmarł właśnie w 972 roku[5].
opr. af na podst. Wikipedia, ilustracja tytułowa: mapa Meriana
Literatura:
1. ↑ J. A. Sobiesiak, Bolesław II Przemyślida, s. 12-13.
2. ↑ G. Labuda, Studia nad początkami państwa polskiego, t. 1, s. 69. Przeciwnikiem teorii o
sojuszu czesko-wieleckim był Henryk Łowmiański.
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Początki polskiej demokracji: zbiór cytatów
Autor: Wieczorna

A iż w Rzeczypospolitej naszej jest dissidium (niezgoda) niemała w sprawie religii
chrześcijańskiej, zabiegając temu, aby się z tej przyczyny miedzy ludźmi sedycje
(rozruchy) jakie szkodliwe nie wszczęły, które po innych królestwach jaśnie widzimy,
obiecujemy to sobie spolnie za nas i potomków naszych na wieczne czasy pod rygorem
przysięgi, pod wiarą, poczciwością i sumieniem naszym, iż którzy jesteśmy dissidentes de
religione (różni w wierze), pokój miedzy sobą zachować, a dla różnej wiary i odmiany w
kościelech krwie nie przelewać ani się penować (karać) konfiskatą dóbr, poczciwością,
carceribus et exilio (więzieniami i wygnaniem) i zwierzchności żadnej ani urzędowi do
takowego progressu żadnym sposobem nie pomagać. I owszem, gdzie by ją kto przelewać
chciał, z tej przyczyny zastawiać się o to wszyscy będziem, choćby też za pretekstem
dekretu albo za postępkiem jakim sądowym kto to czynić chciał.
Opis: fragment Aktu Konfederacji Warszawskiej, 1573 r.
Źródło: Stanisław Grzybowski, Dzieje Polski i Litwy (1506–1648), Kraków 2000.
Aby sprawa dobra i rząd pospolity wszędzie był doma, a postronnych pokój, tośmy
egzekucyją nazwali.
Autor: Mikołaj Sienicki, podkomorzy chełmski, marszałek sejmu
Opis: z przemówienia przedstawiającego program ruchu egzekucyjnego, 1553 r.
Forma mixta, czyli „zbalansowana” (dosł. mieszana) forma władzy jest przyjętym przez
Andrzeja Sulimę-Kamińskiego określeniem typu rządów, jaki istniał w Rzeczypospolitej
polsko-litewskiej, które ma zastąpić nieprzystające do ich struktury określenia w rodzaju
demokracji szlacheckiej i oligarchii magnackiej, występujące w dawniejszej historiografii.
Nawiązuje ono do wywodzącej się z Arystotelesa, a rozbudowanej przez Justusa Lipsiusa i
Samuela Pufendorfa typologii, w której pojawia się jako forma rządów zapewniająca
równowagę między interesami monarchii, arystokracji i demokracji.
Autor: Józef Andrzej Gierowski, Rzeczpospolita w dobie złotej wolności (1648-1763),
Kraków 2001.
I Polacy się chwalą, i wieść tak rozgłosiła, jakoby król miał w Rzeczypospolitej władzę
nieznaczną i obciętą, i jakoby cała dostała się w ręce senatu i szlachty. Nieprawda!
Jakkolwiek bowiem poddali siebie królowi, a króla prawom, to jednak nie tyle pragnęli
prawo królewskie uzależnić od cudzej woli, ile raczej zapobiegali tylko, by
nieograniczonej władzy lekkomyślnie nie zostawiać na łasce namiętności jednostki.
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Autor: Antoni Maria Graziani, 1573 r.
Źródło: Paweł Jasienica, Rzeczpospolita Obojga Narodów. Srebrny Wiek, Warszawa
1999.
Jakoż na własne słyszeliśmy uszy, jak opowiadano i własnymi widzieliśmy oczami w
dziełach autorów chrześcijańskich, iż w Anglii dopuszczano się w tych czasach wielkich
okrucieństw; karzą srogą śmiercią wszystkich księży wiary papieskiej, wszystkich
wyznawców i zwolenników tejże religii, a nawzajem tak samo postępują w Hiszpanii i we
Francji, gdzie wyznawców nauki Marcina Lutra, tak okrutną śmiercią mordują, że
każdemu, który o tym słyszy, włosy na głowie powstają. Lecz zdaje się, że to wszystko jest
karą za ich grzechy, w wspomnianych bowiem trzech państwach, przelewano wiele krwi
Izraelitów, bez najmniejszej przyczyny i prześladowano niewinnych do tego stopnia, że
ich wygnano z krajów, gdzie się urodzili i przemieszkiwali tak, że ani jeden Izraelita tam
nie pozostał.
Podobne postępowanie nigdy nie miało miejsca w Polsce, gdzie obecnie się znajdujemy. I
owszem, tutaj pociągają do odpowiedzialności i surowo karzą tych, którzy im źle czynią
lub szkodzą; tu nawet wspierają Żydów przychylnymi przywilejami, aby mogli mieszkać
szczęśliwie i spokojnie. Królowie ziem tutejszych i ich dygnitarze (oby Bóg powiększył ich
szczęście!) są miłośnikami wspaniałomyślności i prawości – toteż nie wyrządzają żadnego
bezprawia lub krzywdy Żydom w ich krajach mieszkającym i dlatego też Bóg użyczył
ziemi tej wielkiej potęgi i spokoju, tak dalece, że różniący się wiarą nie tchną ku sobie
nienawiścią i nie wytępiają jedni drugich.
Autor: Izaak z Trok, Chizzuk Emuna, 1585 r.
Jako Żyd tak i starosta są ludzie królewscy.(...)
Ja panuję nad ludem, a Bóg nad sumieniami. Trzy albowiem są rzeczy, które Bóg
zachował sobie: z niczego coś stworzyć, przyszłość przewidzieć, sumieniami władać.
Autor: Stefan Batory
Opis: gdy starosta lwowski odrzucił pozew, którego autorem był Żyd; w wyniku
interwencji królewskiej urzędnik musiał stanąć przed sądem.
Źródło: Paweł Jasienica, Rzeczpospolita Obojga Narodów. Srebrny Wiek, Warszawa
1999.
Jasne się pokazuje, że monarcha staje się obyczajnym, dobrym i sprawiedliwym albo
gnuśnym i dzikim, stosownie do wykształcenia i przymiotów ludu, który go do siebie
powołał.
Autor: Andrzej Maksymilian Fredro
Jeśli chodzi o sprawy publiczne, to jeździmy na sejmiki, z prawem głosu, a nawet
sprzeciwu. Szerokie tam pole dla wielkoduszności, pozyskania sławy, udowodnienia
miłości ojczyzny i pracy dla dobra ogółu. Tam bowiem strzeżemy praw, tam o wszystkim
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wydajemy sądy, protestujemy, nie pozwalamy, tam radzimy z dziwnym umiarkowaniem,
między szacunkiem dla panującego a obroną wolności, nad dobrem ojczyzny. Tam przede
wszystkim właściwości naszego ustroju znajdują zastosowanie i pokierowanie.
Autor: Łukasz Opaliński, Obrona Polski przeciw Janowi Barclayowi... 1648, oprac.
Stanisław Grzeszczuk, Wrocław 1959.
Kiedyby to mogło być, abyście wszyscy mogli być papieżnikami, dałbym za to połowę
zdrowia mojego, żebym drugą połową żyjąc, cieszył się z tej świętej jedności. Ale jeśli kto
będzie wam gwałt czynił, dam wszystko swe zdrowie przy was, abym na tą niewolę nie
patrzył.
Autor: Jan Zamoyski
Król panuje, ale nie rządzi.
Rex regnat sed non gubernat. (łac.)
Autor: Jan Zamoyski
Król umarł przez potomka: tak się Bogu zdało,
Aby się ku lepszemu w tej Koronie miało.
Nie zostawił potomka, lecz wolność zostawił...
Autor: Jan Głuchowski, Interregnum, 1572 r.
Opis: o Zygmuncie Auguście
My, naród swobodny, naród pany nasze miłujący, naród w honorze swym kochający się,
broniący sławy; ludem, szerokością i przestrzenią państwom największym
chrześcijańskim ledwo nie równy (...)
Autor: Tomasz Zamoyski, kanclerz wielki koronny i wojewoda kijowski
Opis: na sejmie w 1624 r.
Źródło: Stanisław Żurkowski, Żywot Tomasza Zamojskiego kanclerza wielkiego
koronnego, Lwów 1860.
Myśląc o tym co chcecie zyskać, nie zapominajcie co możecie stracić, poprawiajcie jeśli
możecie, błędy tej konstrukcji, ale nie pogardzajcie nią, to ona uczyniła was tym czym
jesteście.
Autor: Jean Jacques Rousseau, Uwagi o rządzie polskim, 1772 r.
Opis: słowa skierowane do obywateli Rzeczypospolitej
Nic o nas bez nas.
Nihil Novi nisi commune consensu. (łac.)
Opis: dokładne tłumaczenie: „Nic nowego bez zgody ogółu”, zasada ustrojowa
uchwalona na sejmie radomskim w 1505 r. Zbliżony zapis znalazł się w konstytucji
Stanów Zjednoczonych z 1787 r.: „Nie ma opodatkowania bez reprezentacji”.
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Nie jestem błaznem, lecz obywatelem, który wybiera królów i obala tyranów.
Autor: Mikołaj Kazimirski
Opis: na sejmie 18 lutego 1585 r. do Stefana Batorego, gdy ten oburzony
zuchwałością przemawiającego posła wykrzyknął do niego: Tace nebulo! (Milcz,
błaźnie!)
Źródło: Janusz Tazbir, Myśl polska w nowożytnej kulturze europejskiej, Warszawa
1986.
Poprzedzające rozbiory, trzy z góra stulecia pełne są paradoksów, które czynią z
Rzeczpospolitej twór państwowy nader osobliwy w Europie.
Autor: Antoni Mączak, cyt. za: Wojciech Tygielski, Rzeczpospolita-Europa XVI-XVIII
wiek: próba konfrontacji, wyd. Optima JG, Warszawa 1999.
Przodkowie nasi (...) wiedząc, że też szlachcicami i pierwiej niż katolikami się porodzili;
wiedząc, że nie są z pokolenia Lewi; wiedząc, że Królestwo Polskie nie jest królestwem
kapłańskim, lecz politycznym; wiedząc, że królestwa i państwa tego świata gospodami są,
a nie dziedzictwem Kościoła Bożego; wiedząc co Panu Bogu, a co ojczyźnie powinni:
religii świętej z polityką nie mieszali ani księżom i łakomstwu ich nie podlegali.
Opis: fragment Aktu Konfederacji Sandomierskiej, 1606 r.
Źródło: Pisma polityczne z czasów rokoszu Zebrzydowskiego 1606–8, wyd. Jan
Czubek, Kraków 1916.
... stąd sława dobra, stąd zapłata od Pana Boga roście. Nowinać to u innych narodów i w
innych państwach, bo tam drudzy rozdrapują, drudzy rozłączają. Ty, królu, wszystko
złączasz i spajasz tak, jakoby to na wieki trwało.
Autor: Mikołaj Sienicki, podkomorzy chełmski, marszałek sejmu
Opis: zwracając się w przemówieniu sejmowym do Zygmunta Augusta
Sytuację pogorszyła katastrofa przełomu XVI i XVII wieku: odtrącenie polskiego
prawosławia, potop – największa katastrofa cywilizacyjna Polski, przeniesienie stolicy do
Warszawy. O kraju przestała decydować wykształcona szlachta małopolska czy
wielkopolska, a zaczęła mazowiecka – potwornie biedna, ciemna, taka, która nie umiała
pisać i czytać, żyła w horyzoncie jednego powiatu. Nie zbudowano warstwy średniej, a
władzę przejęła oligarchia.
Autor: Zbigniew Mikołejko
Wielka jest władza króla, wielka senatu i szlachty, bez ich bowiem wspólnej zgody żadna
ustawa nie może mieć mocy obowiązującej, wielka zaś w szczególności jest władza króla,
dlatego że ma w ręku chleb i może go dać, komu tylko zechce.
Autor: Germanik Malaspina, nuncjusz papieski, 1598 r.
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Źródło: Paweł Jasienica, Rzeczpospolita Obojga Narodów. Srebrny Wiek, Warszawa
1999.
Wielką, co mówię, największą miałbyś tu wolność życia wedle swej myśli i upodobania,
także pisania i publikowania. Nikt nie jest tu cenzorem.
Autor: markiz Bonifacio d’Oria
Opis: w liście do Sebastiana Castelliona, zachęcając go, aby przybył do Polski, 1561
r.
Źródło: Janusz Tazbir, Myśl polska w nowożytnej kulturze europejskiej, Warszawa
1986.
Wybieramy królów viritim, bo nikt z nas nie uznałby władzy królewskiej u kogokolwiek,
jeśliby mu wpierw na elekcji sam nad sobą tej władzy nie nadał.
Autor: Jan Zamoyski
Opis: fragment przemówienia sejmowego z 1575 roku.
Źródło: Sławomir Leśniewski, Jan Zamoyski. Hetman i polityk, Warszawa 2008.
Wybrał i wstępem opatrzył: Adam Fularz, na podst,. Wikiquote, ilustracja: Mapa Polski wg
Sansona
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Trzy świątynie pogańskie opisane przez alMasudiego (896- 956 n.e.)
Autor: Wieczorna
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"runiczny" lew z Pireusu
za Oskar Montelius (1843-1921) Sveriges Hednatid, samt Medeltid 1877, oraz
http://www.freewebsiteservice.com/jomsvikingasaga/klasyczne+ilustracje.php?id=202658

"U Słowian wiele jest świętych budynków. Jeden z nich wzniesiono w górach o
których mędrcy powiadają że są jednymi z najwyższych na świecie. Docenić trzeba
architekturę tegoż, kunszt budowniczych, różnokolorowe kamienie zastosowane w
jego budowie, przemyślne mechanizmy umieszczone na szczycie dachu, orientację
na wschód słońca, cenne kamienie i zachowane dzieła sztuki wieszczące przyszłość i
dające odpór niepomyślnym zrządzeniom losu; na koniec należy wspomnieć o
wrażeniu jakie wywierają na obecnych głosy które słychać spod sklepienia świątyni.
Następna świątynia wybudowana została przez jednego z ich królów na Czarnej
Górze u cudownych źródeł z których wody różnią się kolorem i smakiem i zawierają
wszelkiego rodzaju substancje dobroczynne. Bóstwo któremu oddaje się cześć w tej
świątyni ma ogromny posąg przedstawiający starca z kosturem którym ponagla
szkielety aby powstały ze swych grobów. U jego lewej nogi roją się różne gatunki
mrówek; u prawej zaś czarnopióre ptactwo (takie jak kruki) i również inne ptaki a
także dziwaczne postacie ludzkie przypominające Abisyńczyków i mieszkańców
Zanzibaru.
Trzecia świątynia wznosi się na przylądku otoczonym morzem, wybudowana jest z
bloków czerwonego koralu i zielonych szmaragdów. Pośrodku wznosi się kopuła pod
nią zaś stoi idol o członkach uformowanych z czterech różnych gatunków
drogocennych kamieni: berylu, czerwonego rubinu, żółtego agatu i kryształu
górskiego, głowa zaś z czystego złota. Inny zaś posag, ustawiony z przodu,
przedstawia młodą kobietę. Tejże składają ofiary i wonności. Słowianie przypisują
wzniesienie tej świątyni jednemu ze swoich mędrców, który żył w zamierzchłych
czasach. Opisaliśmy jego historię, przygody w krajach Słowian, zaklęcia, fortele,
zasady wybiegów za pomocą których zdobył serca, posłuszeństwo i podporządkował
ducha owego ludu pomimo jego gwałtownego i chimerycznego charakteru.
Szczegółów szukajcie wcześniej w tej pracy.
cytat za: Al-Masudi, tłumaczył: Kiszuriwalilibori ,
http://www.historycy.org/index.php?showtopic=48026&st=45
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Kim był Al-Masudi?
Abu al-Hasan Ali ibn al-Husajn al-Masudi, (Abdul Hassun ibn Hussein ibn Ali El Mas'udi[1])

arab.  نسحلا وبأ، ( يدوعسملا نيسحلا نب يلعok. 896–956) to arabski historyk, geograf i podróżnik z X wie
późniejszych badaczy "arabskim Herodotem", do dziś uważany przez Arabów za "ojca
historyków", autor dzieł Łąki złota i kopalnie drogich kamieni (Złote niwy i diamentowe
kopalnie[2] z r. 947) oraz Księga spostrzeżeń (956).
Edukacja i podróże
Urodził się w Bagdadzie, w dzisiejszym Iraku. Według jego własnego przekazu jego przodkiem
był Masud, jeden z towarzyszy proroka Mahometa. W roku wyruszył ze swego rodzinnego
miasta udając się przez Persję ku brzegom Morza Kaspijskiego, skąd – po zwiedzeniu krajów
Azji Środkowej – pożeglował do Gruzji i Armenii. W kolejnej podróży pożeglował na zachód,
odwiedzając muzułmańskie porty nad Morzem Śródziemnym w Afryce Północnej i Hiszpanii.
Najdłuższą jego wyprawą była podróż morska przez Ocean Indyjski na Morze
Południowochińskie. Po zwiedzeniu Cejlonu, Wybrzeża Malabarskiego w Indiach, Madagaskaru
i Zanzibaru wrócił na Bliski Wschód zwiedzając Syrię i Palestynę.
Obraz Słowian w literaturze
Przez dwadzieścia lat przemierzał znany muzułmanom świat. W swych zapiskach wspominał o
Słowianach, ich siedzibach, historii ich władców i podziale na szczepy. Opisał Wolinian i
Kraków. Po osiedleniu się około roku 943 w Kairze al-Masudi zaczął pisać 30-tomowe dzieło
Historia czasu (arab. "Akhbar al-Zaman") i drugą, mniejszą pracę Księga spostrzeżeń i
przewidywań (arab. "Kitab at-tanbih wa-al-iszraf"). Jego historia świata obejmuje okres od
stworzenia po czasy mu współczesne, tak według własnych spostrzeżeń, jak i z zanotowanych
wypowiedzi spotykanych w drodze mędrców. W Europie najlepiej znaną jego książką jest dzieło

Łąki złota i kopalnie drogich kamieni (arab. "Murudż az-zahab wa-ma'adin al-dżawahir": عمو بهذلا جورم
przetłumaczone w XIX wieku na francuski i angielski.

Według 66. rozdziału Złotych łąk napisanych w 956 roku przez Al-Masudiego,
słowiański świat znał wiele budowli będących przedmiotem kultu. Opisuje trzy z
nich. Wszystkie umiejscowione są na szczytach gór. Szczegóły wydają się dosyć
fantastyczne – w jednej świątyni znajduje się mechanizm uruchamiany przez
wschodzące słońce, drugą otaczają źródła różniące się kolorem i smakiem, trzecia
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ma być zbudowana z czerwonego korala i zielonego szmaragdu.
Nie wszystko jest fantazją
Lewicka-Rajewska podkreśla jednak prawdopodobieństwo niektórych faktów. Swój
przekład oraz argumentację wyłożyła w pracy zbiorowej Świat arabski. Kultura i
polityka. W rozdziale 34. Złotych łąk Al-Masudi podaje szczegóły dotyczące
rozmieszczenia plemion zachodniosłowiańskich. Ponadto nazwy, które podaje
wydają się być zapożyczone z ust Słowianina. Nie powinno to dziwić, gdyż na
terenie kalifatu popularni byli niewolnicy słowiańscy i Al-Masudi powinien mieć z
nimi do czynienia.
W Złotych łąkach przedstawiona sytuacja polityczna pochodzi jeszcze z czasów
funkcjonowania Wielkich Moraw. Jeśli ten sam informator przytoczył arabskiemu
pisarzowi opowieść o pogańskich świątyniach to analogicznie należałoby przesunąć
ich istnienie na początek X w. Byłaby to zarazem najstarsza o nich wzmianka.
Na rzecz prawdziwości niektórych detali, według Lewickiej-Rajewskiej, przemawia
fakt, że Słowianie połabscy i Pomorzanie rzeczywiście budowali kąciny. Potwierdza
się fakt, że miejsca kultu umiejscawiane były na wzniesieniach, w pobliżu wody,
wewnątrz budynku stał posąg, znajdował się tam skarbiec, dokonywano tam wróżb.
A o wszystkim tym informuje przecież Al-Masudi – pierwsza świątynia miała służyć
przepowiadaniu przyszłości, w drugiej i trzeciej stały posągi; ta ostatnia stała w
odnodze otoczonej wodą. Miał ją założyć jakiś słowiański mędrzec, który „zniewolił
serce, opanował duszę i ujarzmił umysł tych ludzi pomimo ich dzikiego i zmiennego
usposobienia”, co też dobrze odpowiada charakterystyce choćby kapłanów z Arkony.
cytat za: mediewalia.pl, autor: G. Antosik
Przypisy
↑ Davidson B., Stara Afryka na nowo odkryta, Warszawa 1961, s.120.
↑ Davidson B., Stara Afryka na nowo odkryta, Warszawa 1961, s.121.
Bibliografia
Carl Waldman i Alan Wexler: Encyclopedia of Exploration t.1, Facts On File, Inc., New York
2004, ISBN 0-8160-4678-6.
Диба Юрій. Агіографічне джерело повідомлення ал-Мас'уді про споруди, вшановувані у
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слов'ян // Actes testantibus. Ювілейний збірник на пошану Леонтія Войтовича / Відпов.
редактор Микола Литвин (Україна: культурна спадщина, національна свідомість,
державність. Збірник наукових праць. Вип. 20. Інститут українознавства ім. І.
Крип’якевича НАН України). — Львів, 2011. — С.254-88
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Truso- zaginione emporium u ujścia Wisły
Autor: Wieczorna

Truso to nazwa istniejącego od końca VIII do początku XI w. portu bałtyckiego i portowej
miejscowości handlowej w okolicy ujścia Wisły. Do dziś jednoznacznie nie ustalono, że
odnalezione osady to właśnie owe mityczne "Truso".

wg http://artheburg.freehost.pl/3.%20Domniemane%20stosunki%20wodne....jpg
Historia
Miejsce zostało opisane przez anglosaskiego podróżnika Wulfstana, który dotarł tam z portu
Hedeby (Dania) ok. 890 roku. Opis podróży, portu, obyczajów zamieszkujących w okolicy
Aestiów (Prusów) został umieszczony w "Chorografii" Orozjusza, przełożonej na język
staroangielski przez króla Alfreda Wielkiego[1][2].
Dokładne położenie Truso było przez długi czas nieznane, pomimo że źródła wskazują dosyć
precyzyjnie na okolice ujścia Wisły do Zalewu Wiślanego. Jednak zmiany topograficzne Żuław
Wiślanych utrudniły rekonstrukcję geografii tych ziem w X wieku. W ramach akcji
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"Archeologiczne Zdjęcie Polski" archeolog dr Marek Jagodziński rozpoczął w latach 80.
badania archeologiczne na wschodnim brzegu jeziora Druzno, na wysokości wsi Janów, kilka
kilometrów na południe od Elbląga. Po kilku sezonach badawczych, dzięki uzyskanemu
obfitemu materiałowi i przekonującym datacjom dendrochronologicznym przyjęto, że odkryte
zostało - długo poszukiwane - Truso[2]. Odkrycia dr. Marka Jagodzińskiego dowiodły, że Truso
stanowiło część systemu handlowego na Bałtyku i wykorzystywało lokalizację pomiędzy
plemionami pruskimi i słowiańskimi a morzem. Obraz archeologiczny osady jawi się jako duży
port handlowy, z osadą rzemieślniczą i kupiecką.
Rozmiary Truso były porównywalne do największych ówczesnych nadbałtyckich osad
portowych, takich jak Hedeby, Birka, czy Wolin. Stanowiło zatem najważniejsze centrum
handlu dalekosiężnego na ziemiach pruskich [2]. Na terenie osady odkryto liczne przedmioty
wytworzone na przykład w Nadrenii lub Bizancjum. Handlowa rola Truso podupadła w X
wieku, na co miały wpływ pożary i działania wojenne, prawdopodobnie na tle zmian
politycznych w państwie pierwszych Piastów. Z czasem rolę Truso przejął założony w drugiej
połowie X wieku Gdańsk[2]. Istnieje dziś projekt odtworzenia części osady dla celów
turystycznych i edukacyjnych. W ostatnich latach wzmocniła się teza, że na tym terenie
prowadził swą ostatnią działalność misyjną Święty Wojciech. Wyniki badań Truso
opublikowano w monografii naukowej Truso. Między Weonodlandem a Witlandem [3].
Wulfstan
Wulfstan to podróżnik, prawdopodobnie anglosaski, który ok. roku 890 odbył żeglugę z Hedeby
na Półwyspie Jutlandzkim (dzisiejsza Dania) w kierunku wschodnim, wzdłuż południowego
wybrzeża Bałtyku, w celu zebrania informacji geograficznych na temat ziem nadbałtyckich. Po
siedmiu dniach żeglugi Wulfstan dotarł do ziem zamieszkanych przez Estów (Prusów) oraz do
portu Truso położonego nad jeziorem Druzno.
Następstwem podróży było opisanie podróży przez podróżnika, wraz z dokładnym opisem
osady Truso i niektórych zwyczajów Estów. Król Wesseksu Alfred Wielki zawarł relację
Wulfstana z tej podróży, gdy uzupełniał dzieło późnorzymskiego historyka Pawła Orozjusza
Historia przeciw poganom opisem ziem Europy Północnej. Fragment opisu podróży z relacji
Wulfstana:
Wulfstan (...) wyruszył z Haede [duńskie Hedeby], że przybył do Truso w siedem dni
i nocy: A Słowiańszczyznę [dosłownie "kraj Wenedów"] mieliśmy aż do ujścia Wisły
przez cały czas po prawej stronie. Wisła ta jest wielką rzeką i przez to dzieli Witland
i kraj Słowian ["Wenedów"]. A Witland należy do Estów [chodzi o ludy bałtyjskie]. A
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taż Wisła wypływa z ziemi Słowian i spływa do Zalewu Estyjskiego [dosłownie
"Morze Estyjskie"], a ten Zalew Estyjski jest co najmniej piętnaście mil szeroki. Od
wschodu spływa tutaj do Zalewu Estyjskiego rzeka Ilfing [czyli rzeka "Elbląg"] - z
tego jeziora nad którego brzegiem stoi Truso [jezioro Druzno]. I schodzą się tutaj w
Zalewie Estyjskim na wschodzie rzeka Ilfing z kraju Estów i na południu rzeka Wisła
z kraju Słowian. Tutaj zaś Wisła zabiera rzece Ilfing jej nazwę i spływa z tego
zalewu do morza na północnym zachodzie. I dlatego nazywa się Wisłoujście. (...)
(Przekład G. Labuda, Źródła skandynawskie i anglosaskie do dziejów Słowiańszczyzny,
Warszawa 1961)
Od lat 30. XIX w. trwały spory o miejsce, w którym niegdyś istniała legendarna osada. Dopiero
w 1982 roku, udało się odnaleźć ślady osady. Dokonał tego dr Marek Jagodziński, archeolog
Muzeum w Elblągu.
Przypisy
↑ Marek Jagodziński: Truso. pradzieje.pl. [dostęp 2013-06-18].
↑ 2,0 2,1 2,2 2,3 Andrzej Markert. Truso – zaginiony port. „Sprawy Nauki”. Nr 12/2004, 200412-22. Biuletyn Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
↑ Marek Franciszek Jagodziński, Truso. Między Weonodlandem a Witlandem, przedm. Maria
Kasprzycka; posł. Władysław Duczko; tł. Urszula Chybowska; Muzeum ArcheologicznoHistoryczne w Elblągu, Wydawnictwo Tekst, Elbląg-Bydgoszcz 2010 ISBN 978-83-7208-208-4
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Wojna Mieszka I z Geronem (ok. 972 r.) w
opisie Thietmara
Autor: Wieczorna

Opis wojny Mieszka I z margrabią Geronem, w ujęciu kronikarza Thietmara. Opisuje on trybut,
jaki Mieszko I płacił z części swojej dzielnicy (aż do rzeki Warty- "usque Varta fluviam") oraz
konflikt władców sąsiednich terenów, łagodzony przez cesarza.

Interea Hodo venerabilis marhio Misconem imperatori fidelem tributumque usque
in Vurta fluvium solventem exercitu petivit collecto. Ad cuius auxilium pater meus
comes Sigifridus tunc iuvenis necdumque coniugali sociatus amori venit solum cum
suis et in die sancti Johannis Baptistae adversus eum pugnantes primoque vincentes
a fratre eiusdem Cideburo exceptis tantum comitibus prefatis omnes optimi milites
interfecti oppecierunt in loco qui vocatur Cidini. Hac de fama miserabili inperator
turbatus de Italia nuncios misit precipientes Hodoni atque Miseconi si gratiam
suimet habere voluissent usque dum ipse veniens causam discuteret in pace
permanerent.
Thietmari Chronicon, Lib. II, Cap. XIX: czyli, w tłumaczeniu Mariana Zaygmunta Jedlickiego:
Tymczasem dostojny margrabia Hodo, zebrał wojsko, napadł z nim na Mieszka,
który był wierny cesarzowi i płacił trybut aż po rzekę Wartę. Na pomoc
margrabiemu pospieszył wraz ze swoimi tylko mój ojciec, graf Zygfryd, podówczas
młodzieniec jeszcze nie żonaty. Kiedy w dzień świętego Jana Chrzciciela starli się z
Mieszkiem, odnieśli zrazu zwycięstwo, lecz potem w miejscowości zwanej Cedynią
brat jego Czcibor zadał im klęskę kładąc trupem wszystkich najlepszych rycerzy z
wyjątkiem wspomnianych grafów. Cesarz poruszony do żywego wieścią o tej klęsce,
wysłał czym prędzej gońców, nakazując Hodonowi i Mieszkowi, aby pod rygorem
utraty jego łaski zachowali pokój do czasu, gdy przybędzie na miejsce i osobiście
zbada sprawę.
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Al-Masudi o ziemiach obecnej Polski (947
r.n.e.)
Autor: Wieczorna

Kim był Al-Masudi?
Abu al-Hasan Ali ibn al-Husajn al-Masudi, (Abdul Hassun ibn Hussein ibn Ali El Mas'udi) arab. وبأ

 نسحلا، ( يدوعسملا نيسحلا نب يلعok. 896–956) to arabski historyk, geograf i podróżnik z X wieku, zwany
badaczy "arabskim Herodotem", do dziś uważany przez Arabów za "ojca historyków", autor
dzieł Łąki złota i kopalnie drogich kamieni (Złote niwy i diamentowe kopalnie z r. 947) oraz
Księga spostrzeżeń (956).
Co wyjaśniliśmy?
W innych artykułach znajdą Państwo opis panowania Bolesława I Srogiego (Bolesława
Okrutnego) jako władcy Krakowa i Małopolski.
Al- Masudi o Słowianach
Wzmianka o Słowianach, ich siedzibach, historii ich królów i ich podziale na
szczepy. Słowianie należą do potomków Madaja, syna Jafeta, syna Noego; od nich
wywodzą się wszystkie narody słowiańskie i od niego schodzą się ich genealogie;
takie jest podanie wielu uczonych ludzi, którzy trudzili się w tej sprawie. Ich
siedziby znajdują się na północy i rozciągają aż do zachodu. Oni dzielą się na różne
szczepy, które się wzajemnie zwalczają. Mają oni królów, z których jedni wyznają
chrześcijaństwo, a mianowicie wyznanie jakobickie, drudzy zaś nie posiadają żadnej
księgi objawienia i nie słuchają żadnych przepisów religijnych, ale są poganami,
którzy nic nie wiedzą o prawdach wiary. Tworzą oni liczne narody. Otóż między nimi
jest jeden [naród], przy którym z dawna od samego początku była władza; jego król
nazywał się Madżag. Naród ten zwie się Walinjana; i temu narodowi zwykły się były
podporządkowywać pozostałe plemiona słowiańskie, ponieważ przy nim była władza
i inni ich królowie jej ulegali.
Za tym ludem słowiańskim następuje Ostotrana, którego król dzisiaj nazywa się
Basqlabic; następnie Dulaba, którego obecny król nazywa się Wanic-slaf; następnie
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Namdżin, którego król nazywa się Girana. Ten naród jest najdzielniejszy i
najbardziej przedsiębiorczy wśród Słowian. Potem Manabin, którego władca nazywa
się Ratimir.
Następnie plemię Surbin, lud którego się boją Słowianie z powodów, które za długo
byłoby wyliczać, i z powodów przymiotów, o których za wiele byłoby opowiadać, a
także, ponieważ pozbawieni są oni religii, której by podlegali. Dalej idą Morawa,
Chorwatin, Sachin, Gussanian, Branciabin. Co się tyczy imion królów niektórych
tych narodów, które wymieniliśmy, to są to stałe miana ich królów. Wyżej
wymienieni Serbowie palą samych siebie, jeśli umrze ich król lub władca, jak i jego
konie. Obyczaje ich są w tym podobne do obyczajów Indów. O rzeczach tych
nadmienialiśmy w wcześniejszych miejscach niniejszej książki, gdzie opowiadaliśmy
o Kaukazie i o Chazarach [gdzie] są jeszcze Słowianie i Rusowie i że oni się spalają.
Ten szczep i inne odłamy Słowian rozciągają się na wschód i są daleko od zachodu.
Pierwszym z państw słowiańskich jest państwo ad-Dir, które posiada rozległe
miasta, liczne pola uprawne, rozliczne wojska i przeróżne uzbrojenie. Kupcy
muslimscy nawiedzają ich siedzibę z różnorakimi towarami. Temu państwu
słowiańskiemu najbliższe jest państwo al-Firag, które posiada kopalnię złota,
miasta, liczne uprawy, przeliczne wojska i wielką siłę zbrojną. Ono zwalcza
Romejczyków, Franków, Bazkarda i inne ludy. Wojna między nimi prowadzona jest
ze zmiennym szczęściem. Najbliżej tego Państwa słowiańskiego leży państwo Turk.
Ten [tj. al-Firag?] lud jest najładniejszym kształtem, najliczniejszy i najdzielniejszy
między Słowianami.
Słowianie składają się z wielu narodów i odmian, których opisu i podziałów książka
niniejsza nie chce doprowadzać do końca. Wspomnieliśmy już na początku dzieje
króla, któremu panujący ich w dawnych czasach podlegali królowi Madżak, władcy
Walinjana... Lud ten jest wśród plemion słowiańskich najczystszej krwi; był on
czczony pośród ich narodów i mógł się między nimi powoływać na stare zasługi.
Potem nastała niezgoda między ich narodami rozluźniła się ich organizacja i
poszczególne narody skupiły się w sobie; każdy naród powołał króla nad sobą
według liczby ich królów, o których wspomnieliśmy, z powodów, o których za długo
byłoby rozprawiać.
Wolny przekład tłumaczenia J. Marquarta op.cit. 101-108
Tekst Złotych Łąk autorstwa Al-Masudiego, który jest bardzo zbliżony do niżej cytowanej

Merkuriusz Polski : dzieie wszystkiego świata w sobie zamykaiący dla informacyey pospolitey.
120
Od 3. stycznia 1661 r. ISSN 2391- 7679 (Merkuriusz).

Merkuriusz Polski nr 352
relacji al.Bekriego. Brzmi on:
''Przed obecną epoką [tzn. Przed rokiem 336 tj. 947/8 n.e.] był król, który zebrał
innych królów i którego słuchały wszystkie ich plemiona. Nosił on pospolite imię
Madżik, które nadaje się każdemu ich władcy''
Al-Bekri pisze:
''Stanowią Słowianie liczne, różniące się od siebie plemiona. W ubiegłych czasach
zebrał ich razem pewien król, noszący tytuł Maha. Był on z ich plemienia zwanego
Wolinan [lub: Wolinana], a to plemię jest wielce poważane wśród nich. Potem
poróżnili się między sobą, tak że ustał u nich ład; a plemiona ich potworzyły
oddzielne grupy, zaś nad każdym plemieniem ich zapanował król.''
Do plemion Słowian należą as-Sabraba i Dulaba i Namidżin, a to plemię jest
najodważniejsze i najbardziej drapieżne wśród nich- i plemię zwane Sernin, a to jest
u nich poważane - i plemię Maza'na i Haj'rawas i Sasin i Hasjabin. Spośród tych
plemion są takie, które wyznają chrześcijaństwo wedle obrządku jakobickiego a są i
takie, które nie mają żadnej księgi i nie uznają żadnego prawa religijnego będąc
poganami; a ród króla z tych [się wywodzi]. Plemię o którym wspomnieliśmy, że się
nazywa Sernin [Serbin?], palą siebie w ogniu gdy umiera ich wódz, i palą swoje
wierzchowce. Postępowanie ich jest [w tym względzie] podobne do postępowania
Hindusów [czym] oni łączą się ze wschodem a oddalają się od zachodu.''
Cytaty pochodzą z publikacji Słowianie Zachodni G. Labudy, via (dość dziwne źródło, ale
przydatne w dziedzinie mat. źródłowych) historiakurgany.republika.pl
Al Idrisi
Al-Idrisi był arabskim geografem, który znalazł schronienie przed prześladowaniami
Fatymidów na dworze normańskiego króla Sycylii Rogera II. Całe swe życie poświęcił
zamierzeniu wykonania planisfery (mapy Ziemi w rzucie płaskim), która miała zawierać całą
znaną wiedzę o położeniu krajów, rzek, gór, miast i dróg znanego świata. Pracował nad
komentarzami oraz ilustracjami do mapy przez 15 lat, zaczynając ją w 1138 roku, a kończąc
[1][2]

około roku 1154

.

Księga napisana została po arabsku i podzielono ją, zgodnie z systemem ptolemejskim, na
siedem stref klimatycznych, z których każda zawiera 10 sekcji. Mapa ukazuje Eurazję oraz
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Afrykę w rzucie odwróconym (północ jest na dole, a południe na górze). Po jej ukończeniu była
[3][2]

przez następne trzy wieki najbardziej dokładną mapą znanego świata

. Komentarze do

mapy zawierają wiele informacji dotyczących geografii, kultury, polityki oraz ekonomii każdej z
sekcji.
Aby jak najdokładniej przedstawić znany świat na swojej mapie, al-Idrisi konsultował swoją
wiedzę prowadząc rozmowy z doświadczonymi podróżnikami oraz handlarzami
[1]

przemierzającymi Afrykę, Europę i Azję

. Geograf zamieścił w Księdze Rogera również

informacje o Polsce, którą nazwał "Buluniia", wymieniając ważniejsze miasta, m.in. Kraków,
Gniezno, Wrocław, Sieradz, Łęczycę oraz Santok:
"Co się tyczy ziemi B(u)luniia, która jest krajem wiedzy i mędrców rumijskich (ar[a]

Rum)

, wspomnieliśmy ją już poprzednio. Jest to kraj o pięknej ziemi, urodzajny,

obfitujący w źródła i w rzeki, o ciągnących się bez przerwy prowincjach i dużych
miastach, bogaty we wsie i domostwa... Posiada on winnice, oliwki i mnogie drzewa
różnych gatunków owoców. Do miast jego należą: Ikraku, G(i)nazna, -r(a)t(i)-slaba,
S(i)rad(i)ja, N(u)grada, S(i)tnu

[b][4]

Wszystkie one są sławnymi stolicami i silnymi

centrami, w których zebrane są dostatki rozmaitych krajów. Prócz tego zażywają
one szacunku, ponieważ przebywają w nich uczeni wykształceni w dziedzinach nauk
i zaznajomieni ze swymi zawodami. Co się tyczy miasta (I)kraku, miasta G(i)nazna i
reszty jej (Bulunji) wspomnianych miast, są to miejscowości o blisko siebie stojących
budowlach... Ze wszystkich stron otaczają ją góry ciągnące się nieprzerwanie i
oddzielające ją od kraju S(a)sun(i)ja (Saksonia), kraju B(u)amija (Bohemia – Czechy)
i kraju ar-Rusija (Ruś)

[5][6]

. – Al-Idrisi (1100-1166) – Księga Rogera.

opr. A. Fularz na podst. Wikipedii
1. Houben, Hubert (2002). Roger II of Sicily: A Ruler Between East and West. Cambridge
University Press. ISBN 978-0-521-65573-6
2. Harley, John Brian and Woodward, David (1992). The History of Cartography, Volume 2.
Oxford University Press. ISBN 978-0-226-31635-2
3. S. P. Scott (1904), History of the Moorish Empire, pp. 461-2
4. Aleksander Gieysztor, Chapter VII: Trade and Industry in Eastern Europe before 1200
[w:] Michael Moïssey Postan, Edward Miller (red.), The Cambridge Economic History of
Europe: Trade and industry in the Middle Ages, Cambridge University Press, 1987, s. 502
(ang.)
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5. "Dzieje Wielkopolski w wypisach", PZWS, Warszawa 1963, str. 41-43
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Polliania, Sklawania, Waredonia i
Krakowia- prowincje z czasów Bolesława
Chrobrego
Autor: Wieczorna

Polliania, Sklawania, Waredonia i Krakowia zostały wymienione przez Ademara. Poniżej
tłumaczenie fragmentu z Ademara (autorzy: J. Kujawiński, M. Sosnowski) z wyboru tekstów do
dziejów św. Brunona przygotowywanego do druku przez E. Skibińskiego

Miał bowiem dwóch najczcigodniejszych biskupów, mianowicie świętego Adalberta
arcybiskupa z miasta Pragra, które jest w prowincji Bevehem a także świętego
Brunona biskupa z miasta Osburg, które jest w prowincji Bawarii, krewnego tegoż
imperatora. Byli tedy, święty Adalbert mały posturą, święty Bruno rosłego ciała. I
kiedykolwiek święty Adalbert przebywał na dworze imperatora, odchodząc sam
późną nocą do lasu, znosił drwa na własnych barkach, o bosych stopach, gdy nikt
nie wiedział, do swojej siedziby. Sprzedając te drwa, przygotowywał sobie
pożywienie. Gdy po wielu dniach imperator dowiedział się o tym, jak zwykle z nim
rozmawiając pewnego dnia – ponieważ miał go za świętego – rzekł żartując: Taki
biskup jakim jesteście wy powinien był wyruszyć na nauczanie ludów Słowian.
Zaraz biskup, całując stopy imperatora, powiedział, że się tego podejmuje, i nie
mógł imperator odwieść go później od tego zamiaru. I na prośbę samego biskupa
ustanowiono za niego w mieście Praga arcybiskupa, którego sam wybrał, a
imperator chętnie przyzwolił. I przygotowawszy wszystkie niezbędne rzeczy,
odszedł o bosych stopach do prowincji Polliana, gdzie nikt nie słyszał imienia
Chrystusa, i zaczął głosić ewangelię.

Podążając za tym jego przykładem, biskup Bruno poprosił cesarza, by rozkazał
konsekrować za niego w jego siedzibie biskupa, którego wybrał, imieniem
Odolricus. Gdy to się stało, także on sam odszedł pokornie do prowincji Ungria,
która zwie się Biała Ungria, dla odróżnienia od innej, Czarnej Ungrii, dlatego, że lud
jest ciemnego koloru jak Etiopowie. Święty Adalbert ostatecznie nawrócił na wiarę
Chrystusa te oto cztery prowincje, które były krępowane starym błędem pogan,
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mianowicie Pollianę, Sklawanię, Waredonię i Krakowię.

Po tym, jak umocnił je w wierze, odszedł do prowincji Pincenatów, by głosić im
Pana. Lud ten jest nader dziki z powodu idoli. Po ośmiu dniach jak do nich przybył i
zaczął zwiastować im Chrystusa, dziewiątego dnia, odkrywając, że oddaje się
modlitwie, uczynili go męczennikiem Chrystusa, przebijając żelaznymi oszczepami.
Następnie, odciąwszy głowę, ciało jego zatopili w wielkim jeziorze, głowę zaś
wyrzucili dzikim zwierzętom na łąkę. Anioł zaś Pana biorąc głowę, złożył ją przy
trupie na drugim brzegu. Tam nieruchomy i nietknięty, i niezepsuty pozostał, dopóki
kupcy nie przepływali statkiem obok tego miejsca. Unieśli święty skarb i ujawnili
Sklawonii. Dowiedziawszy się o tym, król Sklawanii imieniem Botesclavus, którego
sam święty Adalbert ochrzcił, ofiarowawszy wielkie dary, głowę i trupa przyjął z
czcią i w jego imieniu zbudował wielki klasztor. I zaczęły się dziać liczne cuda przez
tegoż męczennika Chrystusowego. Umęczony zaś został święty Adalbert dnia 24
miesiąca kwietnia, to jest dziewiątego dnia przed kalendami maja.
za: http://www.historycy.org/index.php?showtopic=103402&st=300

opr. A. Fularz, ilustracja, mapa Polskiz 1583 r.
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Jak w 1154 arabski geograf Al-Idrisi
opisywał kraj "Buluniia"
Autor: Wieczorna

W roku 1154 arabski geograf Al-Idrisi zamieścił w Księdze Rogera również informacje o Polsce,
którą nazwał "Buluniia", wymieniając jej ważniejsze miasta, m.in. Kraków, Gniezno, Wrocław,
Sieradz, Łęczycę oraz Santok.[1]:
"Co się tyczy ziemi B(u)luniia, która jest krajem wiedzy i mędrców rumijskich (arRum)[a], wspomnieliśmy ją już poprzednio. Jest to kraj o pięknej ziemi, urodzajny,
obfitujący w źródła i w rzeki, o ciągnących się bez przerwy prowincjach i dużych
miastach, bogaty we wsie i domostwa... Posiada on winnice, oliwki i mnogie drzewa
różnych gatunków owoców. Do miast jego należą: Ikraku, G(i)nazna, -r(a)t(i)-slaba,
S(i)rad(i)ja, N(u)grada, S(i)tnu[b][8] Wszystkie one są sławnymi stolicami i silnymi
centrami, w których zebrane są dostatki rozmaitych krajów. Prócz tego zażywają
one szacunku, ponieważ przebywają w nich uczeni wykształceni w dziedzinach nauk
i zaznajomieni ze swymi zawodami. Co się tyczy miasta (I)kraku, miasta G(i)nazna i
reszty jej (Bulunji) wspomnianych miast, są to miejscowości o blisko siebie stojących
budowlach... Ze wszystkich stron otaczają ją góry ciągnące się nieprzerwanie i
oddzielające ją od kraju S(a)sun(i)ja (Saksonia), kraju B(u)amija (Bohemia – Czechy)
i kraju ar-Rusija (Ruś)[9][10].

– Al-Idrisi (1100-1166) – Księga Rogera. cytat za: Tadeusz Lewicki, Polska i kraje sąsiednie w
świetle "Księgi Rogera" geografa arabskiego z XII w. Al Indrisi`ego, cz.I, Polska Akademia
Nauk. Komitet Orientalistyczny, PWN, Kraków 1945.
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Tabula Rogeriana arabskiego geografa Al-Idrisiiego z
opisem kraju Bulaniia wymieniającej miasta: Kraków,
Gniezno, Wrocław, Sieradz, Łęczycę oraz Santok. cc
wikimedia
Ilustracja tytułowa: Germaniae veteris typus ("Image
of Old Germany"), edited by Willem and Joan Blaeu,
1645. Fragment n/t ziem obecnej Polski.
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Wg Roczników Wielkopolskich Henryk
Ptasznik był królem Polski w 936 r.n.e.
Autor: Wieczorna

Co wiemy o okresie 929- 936 w polskiej historiografii?

Polska, opisywana wówczas jako prowincja Polliana, Polania (1001 r.), Polenia (1012-1018 r.),
Bolania (1046 r.),Polanis (1005 r.), provincia Polanorum, Polianici terra (1008 r.), czy
Thietmar; Polenia, Poleni (od 1012 r.) była jedną z prowincji, wymienianych obok takich
prowincji jak Sklawania, Waredonia i Krakowia przez Ademara, opisującego żywot św.
Brunona. Istnieje niewiele źródeł do tego okresu, warto więc oprzeć się na istniejących.
Henryk I Ptasznik- król Polski
Czy Henryk Ptasznik był królem Polski od ok. 929 do 936 n.e.? Polska historiografia opisuje w
tym okresie rzdy ksicia Semomil, Semizil. Moliwe e by on w zwizku lennym wobec osoby tytuujcej
si królem. Rocznik wielkopolski pod rokiem 936 n.e. wyraźnie notuje:
Henricus rex Polonie obiit
Henryk, król Polski, umarł
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Możliwość błędu?
Annały (łac. annales) – inaczej roczniki, najwcześniejsza forma piśmiennictwa
historiograficznego pod postacią mniej lub bardziej rozbudowanych zapisków rejestrujących w
porządku chronologicznym najważniejsze dla danej społeczności czy kraju wydarzenia.
Gatunek pojawił się już w starożytnej Grecji, a bardzo popularność zyskał w Cesarstwie
Rzymskim, gdzie dane gromadzone m.in. w Annales pontificum, czyli rocznikach najwyższego
kapłana, bywały opracowywane literacko, nierzadko z moralistycznym czy parenetycznym
wydźwiękiem. W średniowieczu miały przeważnie formę lakonicznych zapisków spisywanych
głównie w klasztorach, na marginesach tablic świąt ruchomych, czasem jednak przyjmowały
postać rozbudowaną narracyjnie, upodabniając się do kronik. Niektóre, jak np. Annales Regni
Francorum (Roczniki Królestwa Franków), czy Annales Cambriae (Roczniki Walijskie), miały
charakter oficjalny.
Często nas marginesie wyjaśnień podaje się że owe roczniki nie były przygotowywane zbyt
starannie. Zdarzały się przesunięcia dat. Jednakże data podana w roczniku zgadza się z datą
śmierci władcy. Nie mamy źródeł zaprzeczających temu zapisowi. Sytuacja polityczna tamtych
czasów sugeruje że władca mógł objąć tron Polski około roku 929.
Kim był Henryk I Ptasznik?
Henryk I Ptasznik (niem. Heinrich der Vogler) (ur. 876, zm. 2 lipca 936) był księciem Saksonii
912–936, królem Niemiec 919–936; i, wg Roczników Wielkopolskich, królem Polski, do roku
936. Władca wywodził się z saskiej dynastii Ludolfingów.
Dojście do władzy
Przydomek "Ptasznik" zawdzięczał zamiłowaniu do polowań z ptakami drapieżnymi. Po śmierci
ojca Ottona I Dostojnego w 912 r. został księciem Saksonii mimo sprzeciwu króla Konrada I.
Ten sam władca, widząc niebezpieczeństwo rozpadu królestwa na państwa plemienne,
desygnował na następcę najpotężniejszego ze swych przeciwników i w 919 r. Henryk
wyniesiony został na tron niemiecki przez możnowładców Frankonii i Saksonii. Następnie hołd
złożył mu książę Szwabii Burchard II, a w 921 r. zmusił do podporządkowania się władcę
Bawarii, Arnulfa. W 925 r. odzyskał Lotaryngię, a jej władca, książę Gizelbert, już jako lennik
niemiecki, ożenił się w 928 r. z córką Henryka, Gerbergą.
Po uporządkowaniu spraw wewnątrzniemieckich dalsze działania militarne i polityczne
Henryka Ptasznika ukierunkowane były na zabezpieczenie interesów dynastii i Saksonii oraz
zabezpieczenie granic królestwa na północy i wschodzie. W celu powstrzymania nieustannych
najazdów Węgrów król zmuszony był do zawarcia z nimi rozejmu w 924 r. i płacenia trybutu.
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Okres pokoju Henryk wykorzystał na wzmocnienie sieci grodów obronnych i utworzenie jazdy,
koniecznej w walce z koczownikami.
W 929 roku Henryk podbił ziemie Głomaczów, Milczan, Stodoran oraz Czechy pod
panowaniem Wacława, narzucając im trybut[1]. W 932 roku narzucił trybut także Łużyczanom.
W 933 roku ziemie niemieckie najechali Węgrzy, którzy przemaszerowali przez terytorium
czeskie i stodorańskie prawdopodobnie za zgodą miejscowych władców, bowiem nie napotkali
z ich strony żadnego oporu. Być może o pomoc do Węgrów zwróciły się zaniepokojone
nasileniem ekspansji niemieckiej na wschodzie Czechy[2]. 15 marca 933 roku Henryk pokonał
ich w bitwie nad rzeką Unstrutą w Turyngii, co znacznie powstrzymało najazdy Madziarów.
Zwycięstwo to miało znaczenie moralne, wykraczające poza jego wagę militarną: umocniło
panowanie Henryka I i jego rodu, a także zbliżyło do siebie przedstawicieli różnych plemion
niemieckich, walczących ręka w rękę przeciw wspólnym wrogom[potrzebne źródło].
W 934 roku syn Henryka I – Thankmar – próbował nawiązać sojusz z plemieniem Wkrzan, który
nie pogodził się z decyzją ojca o wyznaczeniu w 929 roku swoim następcą Ottona. Poselstwo
Thankmara spotkało się z niepowodzeniem, a jego posłowie zostali pobici. Prawdopodobnie
plemię to nie było zainteresowane układami z Niemcami, bliżej im było do porozumienia z
sąsiednimi Polanami. Aby temu zapobiec, Henryk I podjął wyprawę na ziemię wkrzańską[3].
Na północy Henryk prowadził także walki z Duńczykami i sprzymierzonymi z nimi Wieletami,
które zakończyły się m.in. przyłączeniem w 934 roku Szlezwiku.
Henryk jedynym władcą, który zrezygnował z kościelnej ceremonii koronacji królewskiej, ale
prawdopodobnie pod koniec życia planował wyprawę po koronę cesarską do Rzymu. Zasługą
Henryka I Ptasznika było zapobieżenie rozpadowi państwa na księstwa plemienne i
konsolidacja wewnętrzna królestwa. Jego panowanie zapoczątkowało okres świetności Niemiec
pod rządami saskiej dynastii Ottonów.
Do czasów Henryka Ptasznika nawiązują różne legendy.
Małżeństwa
906 – Hatheburga, córka hr. saskiego Erwina; rozwód 909.
910 – Matylda z Ringelheim (892–968), córka hr. Dytryka z Westfalii.
Potomkowie (z 1. małżeństwa):
Thankmar (ok. 907–938).
Potomkowie (z 2. małżeństwa):
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Otto I Wielki (912–973), ks. Saksonii i Turyngii, kr. i ces. rzymski, kr. Włoch.
Gerberga (913–984), 1. mąż: Gizelbert, ks. Lotaryngii; 2. mąż: Ludwik IV Zamorski kr.
Franków Zachodnich.
Henryk I (ok. 920–955), ks. Bawarii i Lotaryngii.
Jadwiga (922–965), mąż: Hugo Wielki, hr. Paryża.
Bruno (925–965), arcybiskup Kolonii, ks. Lotaryngii.
W polskiej literaturze historycznej
Polska wiekow srednich: czyli Joachima Lelewela w dziejach ... - Tom 4 - Strona 513
books.google.pl/books?id=Av0KAAAAIAAJ
Joachim Lelewel - 1851
że w rocznikach które chodzą przy archidjakonie gnieźnieńskim, zapisana jest w
rękopiśmie wilanowskim na karcie 341 śmierć Henrika temi słowy: DCCCC XXXVII
Henricus rex Polonie obiit; Otho filius ejus successit. — Takim samym ...
Polska wieków średnich: Rozpatrzenie niektórych względów i ... - Strona 513
books.google.pl/books?id=sCc7AQAAIAAJ
Joachim Lelewel - 1851
508) zc w roeznikach które chodz% przy archidjakonie gniez'meñskim, zapisana jest
w rçkopiâmie wilanowskim na karcie 341 ámieré Henrika terni slowy: DCCCC
XXXVII Henricus rex Polonie obiit; Otho filius ejus successit. — Takim samym ...
Dziejopisarstwo wielkopolskie XIII i XIV wieku - Strona 50
books.google.pl/books?id=Uj3RAAAAMAAJ
Brygida Kürbis - 1959
DCCCXXXX Loduicus imperator obiit, Lotharius successit. DCCCLXXXXV de miseria
famis ac mortalitatis christiami homimes alter alterius camem comedit et ad
i1nvicem co- mederunt. Henricus rex Polonie obiit. Otto filius eius successit (rex ...
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Organizacja kościoła w Polsce do połowy wieku XII. - Strona 106
books.google.pl/books?id=uxLSAAAAMAAJ
Władysław Abraham - 1962
936: Henricus rex obiit, Otto filius eius successit. 937: Monasteria s. Galii et s.
Bonifacii comburuntur. 940: Hyemps valida. Comete vise sunt. ... 966: Mesko dux
Polonie baptisatur. 968: Junior Otto per Leonem papam cum patre suo coronatur.
Annales historiques - Tomy 23-24 - Strona 85
books.google.pl/books?id=UYYfAQAAIAAJ
1957
Otlo filius eius successit, która w roczn. kap. krakowskim brzmi: Henricus rex obiit.
Otto filius ... Ponieważ lekcja: Polonie jest leclio difficilior w stosunku do
poprzedniej, należy założyć, że w archedobnie zaczerpnął z niemieckiego Rocznika
...

Opr; A. Fularz na podstawie Wikipedii i Roczników Wielkopolskich
Przypisy
[1]↑ Kazimierz Myśliński: Polska wobec Słowian połabskich do końca wieku XII. Wodzisław
Śląski: 2011, s. 11. ISBN 978-83-932793-4-0.
[2] ↑ Kazimierz Myśliński: Polska wobec Słowian połabskich do końca wieku XII. Wodzisław
Śląski: 2011, s. 12. ISBN 978-83-932793-4-0.
[3] ↑ Kazimierz Myśliński: Polska wobec Słowian połabskich do końca wieku XII. Wodzisław
Śląski: 2011, s. 12–13. ISBN 978-83-932793-4-0.
[4] ↑ Hayden White w The Content of Form: Narrative Discourse and Historical
Representation analizuje różnice między rocznikami a kronikami
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Otho, król Polski, następcą Henryka,
zmarłego w 936 r.n.e.
Autor: Wieczorna

Wczesna historia Polski nie ma

wielu źródeł. W dawniejszych czasach historycy świadomie rezygnowali z opisów czasów przed
rokiem 966, ponieważ liczba źródeł jest skąpa. Nie oznacza to jednak że tych źródeł brak.
Opierając się na dostępnej literaturze tamtego okresu można jednak opisać ówczesne stosunki
polityczne. Zachowały się (podważane przez część polskich historyków) informacje o trybucie
jaki płacił ówczesny książę prowincji polskiej z części swoich ziem temu władcy. Prowincja ta
nie obejmowała całego terenu obecnie nazywanego mianem "Polski", wówczas Małopolska była
osobną prowincją, opisaną w dziele Ademara opisującego żywot św. Brunona, jako "Krakowia".
Rocznik wielkopolski
Rocznik Wielkopolski to dokument, który zachował się w czterech odpisach, kopiach,
mianowicie: Ottoboniańskim, Wilanowskim, Wrocławskim, Sieniawskim. Opisuje on wczesne
dzieje Polski. Pod rokiem 936 n.e. notuje informację o tym że tytuł króla Polski objął droga
sukcesji syn Henryka Ptasznika, Otho lub Otton I:
DCCCC XXXVII Henricus rex Polonie obiit; Otho filius ejus successit.
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Informacja taka jest zawarta m.in. w wilanowskiej wersji rękopisu, na karcie 341.
Opisywana w źródle jest także panująca wówczas klęska głodu, obfitująca we wstrząsające
przypadki kanibalizmu. (por. de miseria famis ac mortalitatis christiami homimes alter alterius
camem comedit et ad i1nvicem comederunt.)
Objęcie władzy przez Otho lub Ottona
Otho lub Otton I Wielki (ur. 23 listopada 912, zm. 7 maja 973 w Memleben) rozpoczął władzę
jako król niemiecki, i wg Roczników Wielkopolskich, jako król polski, od roku 936. Wywodził
się z dynastii Ludolfingów.
Rodzice i koronacja
Był synem Henryka I Ptasznika, króla Niemiec i jego drugiej żony Matyldy z Ringelheim, córki
saskiego hrabiego Dytryka.
Otho lub Otton został królem Niemiec w drodze elekcji w roku 936. Uroczysta koronacja
odbyła się w Akwizgranie[1] w tym samym roku.

Merkuriusz Polski : dzieie wszystkiego świata w sobie zamykaiący dla informacyey pospolitey.
134
Od 3. stycznia 1661 r. ISSN 2391- 7679 (Merkuriusz).

Merkuriusz Polski nr 352

Fot. Zachowany tron władcy, cc Wikikmedia
Polityka słowiańska Ottona
Po koronacji musiał zwalczyć bunt książąt Saksonii, Bawarii, Lotaryngii i Frankonii
wspieranych przez braci Otho lub Ottona: Thankmara i Henryka. Po zwycięstwie w 939 roku
rozpoczął proces umacniania władzy opierając się na Kościele i związkach dynastycznych[1].
Prowadził politykę ekspansywną wobec Słowian tworząc na ich terenach liczne marchie,
osiągając brzegi Odry. Uzależnił od Niemiec Włochy, Czechy i Danię. Podbitą ludność
chrystianizował. 10 sierpnia 955 pokonał Madziarów w bitwie na Lechowym Polu koło
Augsburga, powstrzymując ich najazdy na środkową Europę.

Fot. Pieczęć władcy, cc wikimedia
Mieszko trybutariuszem z części terytorium
Od 963 roku Otho lub Otton otrzymywał trybut od Mieszka I, księcia Polan (według przekazu
kronikarza Thietmara) z części jego ziem. Ta informacja nie podoba się jednak i czasem bywa
kwestionowana przez jakąś część polskich badaczy literatury historycznej.
Otton cesarzem
2 lutego 962[2] papież Jan XII koronował Ottona w Rzymie na cesarza rzymskiego. Chcąc
jednak ułatwić sobie uznanie ze strony Bizancjum używał on tego tytułu bez przymiotnika
,,rzymski". Jeszcze za swego życia w 967 Otton I uczynił cesarzem swego syna Ottona II. W
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roku 972 zaproponował Cesarstwu Bizantyjskiemu zwrot podbitych ziem na terenie Włoch w
zamian za wzajemne uznanie tytułów cesarskich. Układ ten został przypieczętowany
małżeństwem Otho-Ottona II z księżniczką Teofano, krewną cesarza bizantyjskiego Jana I
Tzimiskesa.
Śmierć
Otho/ Otton I zmarł w wieku 60 lat i został pochowany w katedrze w Magdeburgu.
Małżeństwa i potomstwo
Otho lub Otton I był dwukrotnie żonaty. Pierwszą żoną była Edyta Angielska, córka króla
Edwarda Starszego. Po raz drugi ożenił się w październiku 951 roku z Adelajdą, córką króla
Burgundii – Rudolfa II.
Z pierwszego małżeństwa pochodzili:
Ludolf, ur. 930, zm. 6 września 957, książę Szwabii.
Ludgarda, zm. 18 listopada 953, od 947 roku żona Konrada, księcia Lotaryngii.
Z drugiego małżeństwa pochodzili:
Henryk, ur. 952, zm. 7 kwietnia około 954
Bruno, ur. 953, zm. 8 września 957
Otto II, ur. 955, zm. 7 grudnia 983, cesarz rzymski
Matylda, ur. pod koniec 955, zm. 6 lutego 999
Z nieformalnego związku pochodził:
Wilhelm, zm. 968, arcybiskup Moguncji.

opr. A. Fularz na podst. Wikipedii i Roczników Wielkopolskich, ilustracja tytułowa: Mapa Polski
z ok. 1600 n.e.
Przypisy
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[1] Praca zbiorowa pod redakcją naukową Macieja Salamona: Wielka Historia Świata Tom 4
Kształtowanie średniowiecza. T. 4. Oficyna Wydawnicza FOGRA, 2005, s. 314. ISBN 83-8571985-7.
[2] ↑ Gerd Althoff: Otto I., Kaiser. W: Neue Deutsche Biographie. T. 19. Berlin: Duncker &
Humblot, 1999, s. 658.
[3] Dworzaczek W., Genealogia, Warszawa 1959, tablica 43.
Literatura
Rocznik Wielkopolski – wydano w MPH t.3 Warszawa 1961
Dziejopisarstwo wielkopolskie XIII i XIV wieku, Brygida Kürbis, Państwowe Wydawn.
Naukowe, 1959 - 301
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Semomislaus, Semomil,Semimizl- książę
prowincji Polliana, Polania, Polenia w
okresie ok. 913-963 n.e.
Autor: Wieczorna

Semomil,Semimizl,Semomislaus po roku 913 (wg Annales

aevi Suevici) i przed rokiem 963 księciem królestwa lub prowincji zwanej w ówczesnych
źródłach Polliana, Polania (1001 r.), Polenia (1012-1018 r.), Bolania (1046 r.),Polanis (1005 r.),
provincia Polanorum, Polianici terra (1008 r.), czy Thietmar; Polenia, Poleni (od 1012 r.)
Urodził się prawdopodobnie na przełomie IX i X wieku – zm. w latach 50 lub 60 X wieku). Był
to książę prowincji z dynastii Piastów wspomniany w Kronice polskiej Galla Anonima. Syn
Lestka, ojciec Mieszka I.
Annales Polanorum opisują że "Listko genuit Semomil", określając w wcześniejszym
fragmencie datowanym na rok 915, opisując jakoby Semomil,Semimizl rządził "w Regnum
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Polonie" po Leszku [1]. Polanorum Chronicæ opisuje "Semimizl filius Lestik", określając, że
udało mu się objąć władzę po jego ojcu [2].
Data objęcia władzy
Udało mu się wstąpić w miejsce ojca w roku 913 wg opartych na późniejszych źródłach
rocznikach o nazwie Annales aevi Suevici (inne źródła: 921 r.) i objąć funkcję władcy prowincji
Polania/ Polliana/ Polenia etc. [3].
Kwestia sporów wokół historyczności Semomila/ Semimizla
Historyczność Semomila/ Semimizla, jak i pozostałych przodków Mieszka I znanych jedynie z
relacji Anonima zwanego Gallem czy roczników (np. Annales Benedictini), budzi dyskusje w
literaturze przedmiotu; obecnie większość badaczy uznaje go za postać rzeczywiście istniejącą.
Dzięki wykorzystaniu wyszukiwarek internetowych można zidentyfikować coraz więcej
wzmianek o jego rządach w źródłach z epoki.
W Annales Benedictini
(cyt. za Bielowskim, Wstęp krytyczny do dziejów Polski....), str. 535
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Próby polonizacji imienia
Materiał źródłowy podaje brzmienie jako Semomil,Semimizl, Semomislaus. Starsza polska
literatura snuła hipotezy polskiego brzmienia tego imienia i określała go mianem Ziemomysł.
Obecnie przyjmuje się, że ojciec Mieszka I winien być zwany Siemomysłem. Forma ta jednak
długo była uważana za błędną ze względu na autorytet Oswalda Balzera, który takim mianem
określił władcę Polan w swojej Genealogii Piastów.
Według hipotezy Henryka Łowmiańskiego w 954 roku wsparł powstanie plemienia Wkrzan
przeciwko Niemcom[5]. Nie jest znane miejsce jego pochówku.
Małżeństwo i potomstwo
Żona (żony) Siemomysła nie są znane. Pojawił się domysł, że mogła być córką Włodzisława,
księcia Lędzian żyjącego w 944 roku[6]. Tego domysłu z braku źródeł nie można zweryfikować.
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wg Biblioteka Ossolińskich, Tom 9, str 22

Potomkami Siemomysła byli:
Mieszko I (ur. ok. 935, zm. 25 maja 992) – książę Polan ok. 960(?)–992,
NN, syn (ur. ?, zm. ?) – zginął w 964 lub 965 (wg starszej literatury w 963[7]). Dopuszcza się
możliwość, że mógł być on również starszym, przyrodnim bratem Mieszka I, nieznane jest
miejsce jego pochówku[5],
Czcibor (ur. ?, zm. po 24 czerwca 972).
W źródłach
"Po tym wszystkim młody Siemowit, syn Piasta Chościskowica, wzrastał w siły i lata
i z dnia na dzień postępował i rósł w zacności do tego stopnia, że król królów i
książę książąt za powszechną zgodą ustanowił go księciem Polski, a Popiela wraz z
potomstwem doszczętnie usunął z królestwa... Siemowit tedy, osiągnąwszy godność
książęcą, młodość swą spędzał nie na rozkoszach i płochych rozrywkach, lecz
oddająć się wytrwałęj pracy i służbie rycerskiej zdobył sobie rozgłos zacności i
zaszczytną sławę, a granice swego księstwa rozszerzył dalej niż ktokolwiek przed
nim. Po jego zgonie na jego miejsce wstąpił syn jego, Lestek, który czynami
rycerskimi dorównał ojcu w zacności i odwadze. Po śmierci Lestka nastąpił
Siemomysł, jego syn, który pamięć przodków potroiłzarówno urodzeniem, jak
godnością."
Wg: Anonim zwany Gallem, Kronika polska, I 3
913 . s . 2 Semomislaus t Lestkoni u quarto
succedit in regno Polonie v , quorum utrum
que animi generositas , robur corporis , felices
ad omnia successus adeo reddidere w insignes ,
ut omnium pene regum virtutes suis ante
cesserint x virtutibus . De Zemomisl y famosus
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ille Mesko z cecus nascitur , qui primus rex
Polonorum graciam baptismi suscepit . Mesko z
vero dictus est , id est turbacio *, quia ceco
nato parentibus turbacio orta est a .

915 . Semomislaus quartus post Liseko
nem sequitur in regnum Polonie , qui ambo
nobiles in ingenio et robusti viribus , fortu
nati in multis virtutum generibus multos pre
ibant reges .
920 . Semomislaus genuit Miscko cecum ,
qui inter Polonorum reges primus baptisma
tis sacramentum suscepit . Miscko interpre
tatur tristicia , per eius quidem cecitatem pa
rentibus suis magne tristitie sunt exorte .
(za: Annales Aevi Suevici, wg

http://www.dmgh.de/de/fs2/object/display/bsb00000860_00651.html?sortIndex=010%3A050%3A0019%
)
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Bolesław II Okrutny, król- przywódca
antykatolickiej rebelii
Autor: Wieczorna
Image not found
http://yogin.pl/images/stories/kodprawdy/historia/boleslawII-zapomniany.jpeg

źródło: www.yogin.pl

Zapomniany król
Bolesław II Okrutny, jeśli uznać doniesienia źródłowe za prawdziwe, panował od ok. 1034 do
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1038. Wspomina o nim późne, bo XIV-wieczne źródło, Kronika wielkopolska. Podaje ona, że po
śmierci Mieszka II rządy objął jego pierworodny syn Bolesław. Według kroniki z powodu
srogości i okropnych zbrodni życie źle skończył. Z przyczyny jego niegodziwości miał zostać
wymazany ze spisu królów i książąt polskich i skazany na wieczne zapomnienie.
Koronacja (ok. 1034 r.)
Biskup Boguchwa II pisa o jego koronacji tymi sowami:
"Bolesaw za z powodu srogoci i potwornoci wystpków, zbrodni okrutnych i nieludzkich,
których si dopuszcza, le skoczy swe ycie, i cho odznaczony zosta koron królewsk,
niepoliczony zosta nawet w liczbie królów i ksit polskich dla wielkiej nieprawoci swojej.
Po mierci jego wielkie zaburzenia i wojny domowe wszczy si w królestwie”
Źródłą potwierdzające objęcie władzy
W rocznikach Kapituły Krakowskiej pod datą 1038 roku umieszczono zapis dotyczący zgonu
króla Bolesława; skoro Chrobry zmarł w 1025 roku, a Szczodry ponad pół wieku później (1081
lub 1082), mogło jedynie chodzić o ich nieobecnego w poczcie królów i książąt polskich
imiennika. Pośrednio jego istnienie potwierdza także Rocznik małopolski, w którym Bolesław
Krzywousty nazwany jest Bolesławem IV, oraz zniszczony w XIX wieku Kodeks tyniecki
Bolesława Szczodrego z figurującą przy jego imieniu rzymską cyfrą III. To daje podstawy, by
sądzić, że między Chrobrym a Śmiałym był jeszcze jeden Bolesław.
Informacje zawarte w Kronice Wielkopolskiej zostały w zbliżonej wersji, ale po licznych
stylistycznych przeróbkach, powtórzone w późniejszych o cały wiek Rocznikach Mazowieckich
i odleglejszych w czasie, piętnastowiecznych Rocznikach Świętokrzyskich, jednak w obu tych
dziełach imię Bolesław, nie wiadomo czemu, zmieniono na Włodzisław. Jest jeszcze
umieszczone w Tabula regnum Poloniae z końca XIV wieku wiele mówiące zdanie: Jeden
waleczny król wymazany został z rzędu panujących. Postać Bolesława Zapomnianego
występuje również w wielu obcych dziełach, m.in. w niemieckiej Kronice z Braunweiler, gdzie
jest mowa o okrutnym prześladowaniu Ryksy (Rychezy) przez syna, w Kronice Czechów
Kosmasa i w Kronice węgierskiej Chartiritusa Biskupa – fragment o wojskowej pomocy, jakiej
udzielić miał Bolesław II Węgrom.
Spór literaturoznawców
W starszej historiografii polskiej toczył się na temat istnienia Bolesława poważny spór[1].
Argumenty zwolenników istnienia księcia, między innymi Tadeusza Wojciechowskiego,
Oswalda Balzera, Romana Grodeckiego, Feliksa Konecznego, Stanisława Zakrzewskiego,
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Zygmunta Wojciechowskiego, były następujące: Przeznaczenie Kazimierza Odnowiciela do
stanu duchownego miało świadczyć o tym, że na następcę Mieszka II był przeznaczony jakiś
inny syn i to starszy. Gall Anonim pisze o dzieciństwie Kazimierza: jako pacholę do klasztoru
przez rodziców był ofiarowany i tamże w Piśmie świętem wykształcony. Imię Kazimierz nie
było dotąd spotykane w dynastii piastowskiej, natomiast pierworodny syn Mieszka II mógł
zostać nazwany imieniem wielkiego dziadka, Bolesława Chrobrego. Nie wiadomo, kto rządził
Polską w latach 1034–1039, w tym czasie bowiem Kazimierz mieszkał w Niemczech, a tron
polski nie mógł być tak długo pusty. Milczenie Galla Anonima o Bolesławie tłumaczono
pomijaniem przez kronikarza konfliktów związanych ze sporami o władzę (lub też dodatkowo
jego udziałem w wystąpieniu antykościelnym[1]). Ponadto sytuacja za bardzo przypominała
stosunki Bolesława Krzywoustego z bratem Zbigniewem, by mogła być poruszona przez
nadwornego piewcę wielkości tego pierwszego. Życie Bolesława datowano na lata 1014–1038.
Skazany na zapomnienie władca nosił imię Bolesław. Był najprawdopodobniej
pierworodnym synem Mieszka II i Rychezy, wnuczki cesarza niemieckiego Ottona II,
starszym bratem Kazimierza Karola i Włodzisława, choć niewykluczone, że jego
matką była poprzednia żona króla lub jedna z jego nałożnic. Urodził się w 1014 r.
lub 1015 r., zmarł natomiast zapewne krótko przed najazdem na Polskę czeskiego
Brzetysława w 1039 r. Jego postać występuje w wielu źródłach obcych, m.in. w
niemieckiej "Kronice z Braunweiler", gdzie jest mowa o okrutnym prześladowaniu
Ryksy (Rychezy) przez syna, w "Kronice Czechów" Kosmasa i w "Kronice
węgierskiej Chartiritusa Biskupa" - fragment o militarnej pomocy, jakiej udzielić
miał Bolesław II Węgrom.
Również kilka polskich źródeł zawiera informacje o starszym synu Mieszka II. W
rocznikach "Kapituły Krakowskiej" pod datą 1038 r. umieszczono zapis dotyczący
zgonu króla Bolesława; skoro Chrobry zmarł w 1025 r., a Śmiały ponad pół wieku
później, mogło jedynie chodzić o ich nieobecnego w poczcie królów i książąt
polskich imiennika. Pośrednio jego istnienie potwierdza także "Rocznik małopolski",
w którym Bolesław Krzywousty nazwany jest Bolesławem IV, oraz zniszczony w XIX
w. "Kodeks tyniecki" Bolesława Śmiałego z figurującą przy jego imieniu rzymską
cyfrą III. Skoro zatem Chrobremu, poza wspaniałym przydomkiem Wielki,
przyznano rzymską jedynkę, a Śmiałemu i Krzywoustemu trójkę i czwórkę, wniosek
jest oczywisty: był między nimi jeszcze jeden Bolesław.
wg
http://www.historycy.org/index.php?showtopic=35380&hl=kr%F3l+kr%F3l%F3w+ksi%B9%BF%EA
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Niegodny książę u Kadłubka:Kronika Polski Wincentego Kadłubka (XII/XIII w.) -

Był zaś zebrany oddział krzepkich mężów, który mając jako twierdzę jedno tylko
miasto, bronił już nie królestwa, lecz szczupłych resztek jego przeciw napadom
wszystkich wrogów. Kazimierz więc, przywrócony ojczyźnie za staraniem tych
mężów, wydziera ojczyznę z rąk wrogów, usuwa zewsząd samozwańcze władze,
dokoła z poszczególnych prowincji wypędza niegodnych książąt i przywraca należne
posłuszeństwo.
Z "Kroniki Wielkopolskiej",z XIII w. autorstwa biskupa poznańskiego Boguchwała II,
przeredagowanej przez biskupa Janka z Czarnkowa.
"Gdy zmarł w roku Pańskim 1033 (mowa o Mieszku II - S. L.), nastąpił po nim
pierworodny syn jego Bolesław. Skoro ten został ukoronowany na króla, wyrządził
swej matce wiele zniewag. Matka jego pochodząca ze znakomitego rodu, zabrawszy
syna swego Kazimierza, wróciła do ziemi ojczystej w Saksonii, do Brunszwiku, i
umieściwszy tam syna dla nauki miała wstąpić do jakiegoś klasztoru. Bolesław zaś z
powodu srogości i potworności występków, zbrodni okrutnych i nieludzkich, których
się dopuszczał, źle skończył swe życie, i choć odznaczony został koroną królewską,
nie policzony został nawet w liczbie królów i książąt polskich dla wielkiej
nieprawości swojej. Po śmierci jego wielkie zaburzenia i wojny domowe wszczęły się
w królestwie".
fragment opowieści Wincentego z Kielczy, z połowy XIII w.
:"Zostało po nim [Mieszku II] dwóch synów, starszy Bolesław i małoletni Kazimierz.
Po starszeństwie zasiada na tronie pierworodny Bolesław". I dalej: "Nie panował
długo, ale nagromadził tyle zbrodni, że śród nich stracił życie".

"Tabula regnum Poloniae" z końca XIV w.
"Jeden waleczny król wymazany został z rzędu panujących".
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cytat z Andrzeja Zielińskiego "Początki Polski. Zagadki i tajemnice",
"Warto się zastanowić, co trzeba było wtedy zrobić, aby zostać na zawsze
wykreślonym z ludzkiej pamięci? Wydawałoby się, że nie ma w dziejach ludzkości
takiego uczynku ani takiej możliwości. Najlepszym przykładem jest przecież
pośmiertna sława Herostratesa, podpalacza świątyni Artemidy w Efezie. Skazany w
czasach starożytnych na wykreślenie po wieczne czasy z ludzkiej pamięci, ubogi
szewc stał się szybko bohaterem wielu dzieł literackich, a jego imię, w odróżnieniu
od imion tych, którzy go na tę niepamięć skazali, przetrwało przez wieki do
dzisiejszych czasów i stało się synonimem zdobywania sławy za wszelką cenę.
Okazuje się jednak, że w Polsce można było skazać na zapomnienie i wymazanie z
historii nawet koronowaną głowę, w dodatku polskiego dynastycznego króla,
oficjalnie koronowanego w polskiej katedrze i przez polskiego arcybiskupa. A wyrok
taki przetrwał prawie tysiąc lat i praktycznie trwa po dzień dzisiejszy".

fragment jednej z niemieckich kronik "Roczników z Hildesheim":
"Chrześcijaństwo tamże (w Polsce) przez jego (Mieszka II) poprzedników dobrze
zaczęte, a przez niego bardziej umocnione, żałośnie upadło".

"Kronika Wielkopolska".
"Znęcano się nad księżmi, zabijając ich różnymi sposobami. Jednych przebijano
nożami lub dzidami, innym podrzynano gardła, jeszcze innych kamienowali, jakby
jakieś ofiary".

W bulli wydanej przez papieża Benedykta VIII, wydanej po tych zdarzeniach, zapisano:
"Corocznie płacić będą Polacy kurii papieskiej zwyczajny pieniądz od każdej głowy,
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wyłączając głowy szlacheckie, nie będą zapuszczać włosów na głowie i brodzie,
zwyczajem barbarzyńskim, ale będą je starannie postrzygać. Wielkiego Postu
przestrzegać o trzy tygodnie dłużej niż w innych krajach (...), wiecznie też będą
obowiązani, aby w Bogu i w Wierze Chrześcijańskiej wdzięczniejszymi i gorliwszymi
byli".
Opr. AF na podst. Wikipedia
1. Znikn w mrokach redniowiecza - Polityka, Sawomir Leniewski /09.10.2007
2. Kazimierz Jasiski: Rodowód pierwszych Piastów. Warszawa: Volumen, 1993, s. 128. ISBN 83-85218-32-7.
3. Jerzy Wyrozumski: Historia Polski do roku 1505. Warszawa: Pastwowe Wydawnictwo Naukowe, 1984, s. 95. ISBN
83-01-03732-6.
4. Gerard Labuda: Mieszko II król Polski (1025–1034): Czasy przeomu w dziejach pastwa polskiego . Kraków: Secesja,
1992, s. 155, seria: Rozprawy Wydziau Historyczno-Filozoficznego / Polska Akademia Umiejtnoci (Kraków). 73.
ISBN 83-85483-46-2.

poczet.com: Bolesław Zapomniany (Okrutny) - analiza źródeł
Zygmunt Wojciechowski: Bolesław Mieszkowic. W: Polski Słownik Biograficzny. T. 2:
Beyzym Jan – Brownsford Marja. Kraków: Polska Akademia Umiejętności – Skład Główny
w Księgarniach Gebethnera i Wolffa, 1936, s. 253–254. Reprint: Zakład Narodowy im.
Ossolińskich, Kraków 1989, ISBN 8304032910
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Lestek - książę prowincji Polliana, Polania,
Polenia w okresie przed 913 r.n.e.
Autor: Wieczorna

Lestek - książę prowincji Polliana, Polania, Polenia w okresie przed 913 r.n.e i
najprawdopodobniej od 861 n.e. Według najbardziej zawodowych badaczy tego tematu- w tym
np. Bielowskiego, jest on tożsamy z Mojmirem, władcą wielomorawskim, a więc wg dawnych
polskich źródeł- np. relacji Bogufała II- lechickim. Samo imię Lestko, Leszek, jest tylko
przydomkiem podkreślającym jego wybitność, tytułem w rodzaju Augustus stosowanym u
dawnych Rzymian.
W dziele Bielowskiego ("Wstęp krytyczny...) znajdziemy dość ciekawy wywód udowadniający
powyższe tezy. Błędnie identyfikuje on jednak nazwę miejscowości Schinesghe, mając ją za
Gniezno. Analiza za pomocą wyszukiwarki Google pozwala znaleźć jednoznaczne dokumenty,
niepodważalnie dowodzące iż chodzi o dawną nazwę miasta Szczecin.
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Lestek, władca Polanii ok. 913 r. n. e., cc wikimedia

Lestek w relacji Galla Anonima
Lestek miał być synem i następcą Siemowita, a ojcem i poprzednikiem Siemomysła. Po jego, tj.
Siemowita zgonie na jego miejsce wstąpił syn jego Lestek, który czynami rycerskimi dorównał
ojcu w zacności i odwadze. Po śmierci Lestka nastąpił Siemomysł, jego syn.
Lestek jako Mojmir
Jeśli Lestek miało być tylko honorowym przydomkiem, tytułem władcy, i nie zachowały się
dalsze informacje, a analiza Bielowskiego jest poprawna, wówczas możemy opisać jego
dokonania, łącząc obie postacie. Lestek Mojmir II był od 894 prawdopodobnie do 906 roku
czwartym, a także ostatnim, historycznie znanym władcą lechickim, a więc władcą Państwa
Wielkomorawskiego wg tej interpretacji. Po 907 roku źródła historyczne o Lestku- Mojmirze II
milczą. Przypuszcza się więc, że zmarł właśnie w tym roku.
Pochodził z dynastii Mojmirowiców. Na wielkomorawski tron książęcy wstąpił po śmierci
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swojego ojca, księcia Świętopełka I. Jego młodszy brat, Świętopełk II, dostał pod swoją pieczę
lenne Księstwo Nitrzańskie. Między braćmi doszło już w 895 roku do poważnej sprzeczki, która
zaczęła paraliżować przemiany polityczne w państwie. Oprócz tego Lestek- Mojmir II musiał
pracować nad poprawą złych stosunków z Państwem Wschodniofrankijskim. Król Arnulf starał
się stale utrzymywać swoje wpływy na Wielkich Morawach. Świętopełk II, który próbował
pogłębić swoje kontakty z Bawarią, odwiedził w 897 roku Arnulfa i zobowiązał się być jego
sprzymierzeńcem. Po tym wydarzeniu Lestek- Mojmir II wysłał wojsko przeciwko
Świętopełkowi II, lecz poniósł porażkę w starciu z Arnulfem. Podczas gdy trwały wewnętrzne
spory polityczne, Państwo Wielkomorawskie utraciło dawniej zdobyte ziemie. Brak jest
informacji o odłączeniu się od jego imperium terytoriów obecnej Polski południowej, należy
więc założyć, że pozostały one częścią rdzenia jego chudnącego imperium.
W 894 roku Panonię tymczasowo przejęło Państwo Wschodniofrankijskie. Wschodni Frankowie
uzyskali wpływy w Czechach, które po wzmocnieniu się Spitygniewa I w 895 roku również
oderwały się od Wielkich Moraw. W 896 roku Węgrzy przejęli ziemie wzdłuż rzeki Cisy, tym
samym bezpośredni sąsiedzi stali się ogromnym niebezpieczeństwem dla Państwa
Wielkomorawskiego- lub, jak chce Bielowski- lechickiego.
W 898 roku Lestek- Mojmír II wysłał do Rzymu poselstwo prosząc papieża o odnowienie
biskupstwa wielkomorawskiego. Samorząd kościelny po raz pierwszy ucierpiał po 885 roku,
kiedy zostali wygnani uczniowie Metodego, i po raz drugi do końca rządów Świętopełka I,
kiedy z kraju odszedł biskup nitrzański Wiching. Na przełomie lat 898 i 899 Wielkie Morawy
zaatakowali Bawarowie, którzy dążyli do złamania władzy Mojmirowiców. Po tym wydarzeniu
Lestek- Mojmir II uwięził swojego brata Świętopełka II, który niebawem został wyzwolony
przez swoich bawarskich sojuszników. Świętopełk II opuścił Wielkie Morawy wraz z Bawarami.
Po śmierci króla Arnulfa w 899 roku przybyli na Morawy księża z Rzymu, aby wyświęcić tutaj
nowych słowiańskich biskupów. Doszło zapewne do odnowienia trzech wielkomorawskich
biskupstw (jeden z nich - Daniel- mógł być biskupem w Wiślicy wg interpretacji Bielowskiego) i
jednego arcybiskupstwa, w których ponownie zaczęto sprawować liturgię starosłowiańską.
Niektórzy Węgrzy na przełomie IX i X wieku osiedlili się na ziemiach wielkomorawskich i w
900 roku wspólnie z morawskimi wojami zaatakowali Bawarię i spustoszyli ją.
Lestek- Mojmir II w 901 roku zawarł umowę pokojową z Państwem Wschodniofrankijskim i
zapewne przejściowy sojusz z Węgrami został zerwany. W tym samym roku, według części
źródeł, w czasie pokoju na Morawy wrócił Świętopełk II. W 902 roku Lestkowi- Mojmirowi II
udało się powstrzymać węgierski atak. W 904 roku Węgrzy po raz drugi spustoszyli i tym
razem pokonali Bawarię. W 906 roku doszło do wielkiej bitwy między węgierskimi i
wielkomorawskimi wojskami, którą prawdopodobnie wygrał jeszcze Lestek- Mojmir II i Węgrzy
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na krótki czas ponownie zostali wygnani. Niebawem, w 907 roku niedaleko obecnej Bratysławy
rozegrała się bitwa między Bawarami i Węgrami, w której nie wzmiankuje się już udziału
Lestka - Mojmira II ani Morawian. Bardzo prawdopodobne, że Lestek- Mojmir II zmarł jeszcze
przed tą bitwą, albo zginął podczas niej, wraz ze swoim bratem i większą częścią
wielkomorawskich wielmożów. Z początkiem X wieku doszło do upadku Państwa
Wielkomorawskiego, jednak wytworzone struktury państwowe nie zanikły i
najprawdopodobniej po rozpadzie na mniejsze ziemie całkowicie utrzymały się jeszcze kilka
dziesięcioleci. Natomiast struktury samorządu kościoła wielkomorawskiego całkowicie
przetrwały okres rozpadu państwa i pomimo różnych przeciwności utrzymały się. Syn LestkaSiemomysł- miał władać prowincją Polania i spłodzić Mieszka I.
Lestek w opisie Bielowskiego
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Historyczność Lestka
Początkowo nikt nie wątpił w historyczność Piastów "przedmieszkowych". W drugiej połowie
XIX wieku zaczęto kwestionować ich istnienie. Bogatą dyskusję rozstrzygnął w zasadzie artykuł
Henryka Łowmiańskiego Dynastia Piastów we wczesnym średniowieczu, w którym obronił
wiarygodność przekazu Galla Anonima, a tym samym i "historyczność" przynajmniej trzech
bezpośrednich poprzedników Mieszka. Pogląd ten jest dominujący w polskiej literaturze
historycznej.
Daty panowania
Nie zachowały się żadne wiarygodne dane na temat dat panowania Lestka. Bielowski
dokonując analizy porównawczej zestawia go z Mojmirem.
Wyniki badań historyków polonocentrycznych
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Przyjmuje się hipotetycznie, że urodził się około 870–880 roku, a objął rządy około 900–910
roku. Większość literatury przyjmuje, że zmarł przypuszczalnie w latach 930–940. Henryk
Łowmiański przesuwał datę zgonu na około 950 rok. Nie wiadomo nic o żonie (żonach) Lestka.
Stanisław Zakrzewski wysunął domysł, że Lestek mógł być żonaty z księżniczką morawską[3].
Późny przekaz belgijskiego kronikarza z XIV wieku zdawał się sugerować, że był żonaty z saską
księżniczką i miał z nią syna Ewrakera, późniejszego biskupa Leodium. Informacji tej jednak
nie sposób zweryfikować; w polskiej literaturze poza Stanisławem Kętrzyńskim nikt nie zwrócił
na nią uwagi. Według legendy rodowej rodu Sobieskich córka Lestka, Metodia miała poślubić
niejakiego Sobiesława (Sobiesza), wnuka Sobiesława księcia Dalen[4].
Potomstwo
Jedynym pewnym dzieckiem Lestka jest syn Siemomysł, który objął po nim rządy.
Niejasny syn: Ewraker (franc. Éracle) (zm. 971) – biskup Liège w latach 959 - 971. Według
zapiski belgijskiego kronikarza Jana de Preis żyjącego w XIV wieku, Ewraker miał być synem
polskiego księcia i saskiej księżniczki. Stanisław Kętrzyński, pierwszy i dotychczas jedyny
polski badacz, który zwrócił uwagę na ten przekaz, uznał, że ze względów chronologicznych
spośród znanych polskich (polańskich) władców w grę jako ojciec Ewrakera wchodził Lestek;
jednak uznał, że ze względu na skąpość materiałów jest to jedynie nieweryfikowalny domysł. Z
kolei Witold Chrzanowski przypuszcza, że "najwyraźniej Ewraker byłby czwartym synem
Siemomysła".

Image type unknown
http://books.google.de/books?
id=QmYxAQAAMAAJ&hl=de&hl=de&pg=PA20&img=1&zoom=3&si
g=ACfU3U24kGNHu0zqZW7RECrZQBLTVV2yKw&ci=146%2C280%2
C762%2C1058&edge=0

opr. Adam Fularz na podst. Wikipedii, ilustracja tytułowa: Mapa Polonii autor: Angelo del
Jacobo
Przypisy
↑[1] K. Jasiński, Rodowód pierwszych Piastów, s. 48-50.
↑[2] Cyt. za: Gall Anonim, Kronika polska, tłum. Roman Grodecki, s. 15.
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↑[3] Stanisław Zakrzewski przypuszczał, że Świętopełk Mieszkowic mógł otrzymać imię po
swoim przypuszczalnym prapradziadku, Świętopełku morawskim. Stanisław Zakrzewski,
Bolesław Chrobry Wielki, tablica genealogiczna po s. 72.
↑[4] Tadeusz Korzon, Dola i niedola Jana III Sobieskiego, T. I, tablica nr 2.
Gall Anonim, Kronika polska, Wrocław 2003, ISBN 83-04-04610-5.
Buczek K., Zagadnienie wiarygodności dwu relacji o początkowych dziejach państwa polskiego,
[w:] Prace z dziejów Polski feudalnej (ofiarowane Romanowi Grodeckiemu), Warszawa 1960.
Jasiński K., Rodowód pierwszych Piastów, Warszawa-Wrocław (1992).
Koneczny F., Dzieje Polski za Piastów, Kraków 1902. Korzon T., Dola i niedola Jana III
Sobieskiego, T. I, Kraków 1898.
Łowmiański H., Dynastia Piastów we wczesnym średniowieczu, [w:] Tymieniecki K. (pod red.),
Początki państwa polskiego. Księga tysiąclecia, T. 1, Poznań 1962.
Łowmiański H., Początki Polski, T. 5, Warszawa 1973. Wyrozumski J., Dzieje Polski
piastowskiej (VIII wiek-1370), T. II z serii: Wielka historia Polski, Kraków 1999.
Zakrzewski S., Bolesław Chrobry Wielki, Lwów 1925.
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Wiślania od czasów Wysława (ok. 880
n.e.), księcia królestwa Lechitarum
Autor: Wieczorna

Co wiemy o Wysławie, księciu królestwa Lechitarum? Na imię miał Wysz, Wysław, Wyszesław,
rządził około roku 880. Był księciem pogańskim, "silnym wielce", wg opisów z czasów mu
współczesnych. Stworzył silne państwo pogańskie ze stolicą w Wiślicy, będąc księciem, jak
określił kronikarz Bogufał II, królestwa Lechitarum. Został odsunięty od władzy. Opis WIślanii
od jego czasów do czasów ostatecznego podboju podzielono na 3 rozdziały.

Rozdział I. Władcy Wiślanii
Dynastia Gryfitów lub Popielidów
Bez wątpienia można, opierając się na źródłach historycznych zaproponować następującą
chronologię władców z dynastii Popielidów (wg niektórych: dynastii Gryfitów) panujących w
Wiślicy:

1. Wisław, Wysław lyb Wysz (ok. 860- ok. 880), wg części źródeł także książę Kaszub,
2. Michał Wyszowic (?- do ok. 907)
3. Włodzisław (ok. 907- ok. 944)
Stolica prowincji Wiślania (Wisleland)

Na podstawie zachowanych do dziś źródeł (np. kronika biskupa Boguchwała II, czy Żwyot św.
Metodego) możemy stwierdzić że stolicą państwa Wiślanii była Wiślica.

Wysz, Wysław
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Wysz, zwany w źródłach Busebutze, książe kraju Zachlumie – według relacji Konstantyna
Porfirogenety był ojcem księcia Zahumla Michała Wyszewica. Imię Wysza pojawia się tylko
jako patronimik księcia Zahumla Michała w relacji Konstantyna Porfirogenety. W swoim dziele
De administrando imperio Konstanty pisze: Ród prokonsula i patrycjusza Michała, syna
Wyszewica (Βουσεβούτζη), księcia Zahumlan, wywodzi się od nieochrzczonego ludu
mieszkającego nad rzeką Wisłą, nazywanego (nazywaną) Ditzike/Litzike (Διτζίκη/Λιτζίκη)[1].
Autor wymienia potem szereg miejscowości, nie wiadomo do jakiego kraju się odnoszących,
jedna z nazw przypomina nazwę Jasło.
Z uwagi na to, że wedle relacji Porfirogenty Zahumlanie przybyli na Bałkany wraz z główną
migracją serbską za panowania cesarza Herakliusza (610-641) [1] historycy zajmujący się
historią półwyspu bałkańskiego przyjmują, że Wysz i jego syn jedynie wywodzili swój ród znad
Wisły.
Jeśli przyjąć, że Wysz był poprzednikiem Michała Wyszewica na tronie książąt Zahumla z jego
osobą może być związany chrzest Zahumlan i początki piśmiennictwa słowiańskiego w
księstwie oraz powołanie biskupstwa w Stonie. W II połowie IX wieku za namową cesarza
bizantyńskiego Bazylego I, który dzięki udanej akcji morskiej w obronie Dubrownika zyskał
pewne wpływy w serbskich państwach Dalmacji, okupione zresztą hojną daniną w złocie,
książę Zahumla ochrzcił się, zezwalając na akcję chrystianizacyjną wśród swoich poddanych.
Ewangelizację Zahumlan prowadzili kapłani łacińscy i greccy z miast bizantyńskich w
Dalmacji. Po 889 roku dołączyli do nich wykupieni przez posła bizantyńskiego w Wenecji
uczniowie arcybiskupa Moraw Metodego, przynosząc znajomość alfabetu głagolickiego i
słowiańskie księgi liturgiczne. Dla utrwalenia dzieła chrystianizacji zostało powołane
biskupstwo w Stonie[3].
Książę Lędzian lub Wiślan
Tekst Porfirogenety przynosi dwie poważne trudności. Cesarz pisze o nieochrzczonym ludzie
mieszkającym nad rzeką Wisłą (Βίσλα), nazywającą się Ditzike (Διτζίκη)[4]. Wątpliwości i
kontrowersje wywołuje już sama nazwa rzeki Dicike. Zwraca się uwagę, że zapis Porfirogenety
uległ zapewne zniekształceniu przez pomylenie dwóch bardzo do siebie podobnych liter
greckich: delty (Δ) i lambdy (Λ), tak że Dicike należałoby czytać Licike. Wątpliwości budzi
również przypisywanie tej nazwy Wiśle, która pod swą jedyną nazwą znana była jeszcze w
starożytności. Zakłada się że pisarz przeniósł na rzekę nazwę ludu zamieszkującego nad nią.
Licike może nawiązywać do Widukindowych Licikaviki. Wedle K. Tymienieckiego jest oboczną
nazwą plemienia Lędzian. Porfirogenecie znana jest wprawdzie poprawna nazwa Lendzaninoi,
jednak wedle Tymienieckiego otrzymał on wiadomości o Lędzianach z dwóch różnych źródeł:
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ruskiego i niemieckiego i ze względu na odmienność używanych form nie skojarzył, że chodzi o
ten sam lud[5].
Identyfikacja ta dała H. Łowmiańskiemu podstawę do uznania Wysza za księcia, sąsiadujących
od wschodu z Wiślanami, Lędzian. Przyjmuje on, i jego zwolennicy, że Wysz, a może nawet
Michał panował nad Lędzianami i dopiero w wyniku ekspansji wielkomorawskiej jego ród, a
być może i część plemienia wyemigrowała na południe zdobywając władzę nad Zahumlem.
Wedle innej hipotezy Wysz albo Michał był owym hardym księciem na Wiślech, czyli
wiślańskim z Żywota Metodego. Również ta hipoteza wiąże migrację rodu Michała Wyszewica
na Bałkany z ekspansją Światopełka Morawskiego (871-894)[4]. Kazimierz Ślaski dopatruje się
śladów tradycji o panowaniu Wysza (Wyszesława?) nad Wiślanami w postaci Wisława z Wiślicy
pojawiającej się w Kronice Wielkopolskiej w romansie o Walgierzu i pięknej Helgundzie[6].

Revue d'anthropologie - Tom 11 - Strona 226 (books.google.pl/books?id=bnErAQAAIAAJ , Paul
Broca, Paul Topenard - 1882) publikuje domniemania na temat wymienionych w źródłach
miejscowości, sugerując iż chodzi o obszar w okolicach Chełmna (Culm), które po prostu mogło
być kolejnym obszarem podelgłym władcy.

(... indigène Gdansk, dont on a fait en latin Gedanum. Quoi qu'il en soit, les fils de
Busebutze, prince de la Zachlumie, suivirent avec une partie de leur tribu la voie
déjà tracée par les Serbes, et obtinrent de l'empereur Michel la conces).

Michał Wyszewic
Jest to władca Zahumla od 910 do około 950 roku, syn Wysza. Opisany jako prokonsul i
patrycjusz. Współczesny Michałowi Konstantyn VII Porfirogeneta podaje, że Michał wyprowadzał swój ród znad
Wisły [7]. Część uczonych (m.in. H. Łowmiański) uważa, że ojciec Michała, Wysz, był księciem lub naczelnikiem
plemienia Lędzian, istnieje również teoria dopatrująca się w Wyszu nieznanego z imienia księcia Wiślan
wzmiankowanego w Żywocie Metodego[8].

Jego ziemie są wymienione w źródłach [1], dostępnych w tłumaczeniu francuskim:
" Les ancêtres du proconsul et Michel Busebutze prince de Zachloumie sur la Visla
ou Ditzica dans les villes de Stagnum, de Mocriskik, de Josle, de Galumacnik et de
Dobriskik n étaient pas baptisés (...) "
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(Essai de chronographie byzantine pour servir à l'examen des ... - Strona 276,
books.google.pl/books?id=4wq80kgPYm8C , Edward von Muralt - 1855)

Image type unknown
http://books.google.de/books?
id=QmYxAQAAMAAJ&hl=de&hl=de&pg=PA19&img=1&zoom=3&si
g=ACfU3U1MLUnh0hHfjjd8M3pCctzbPOyDqQ&ci=77%2C258%2C
752%2C1108&edge=0

Przypisy do rozdziału I
[1] 1,0 1,1 Constantine Porphyrogenitus, De administrando imperio, rozdz. 33.
[2] Wincenty Swoboda (Słownik starożytności słowiańskich, t. 3, s. 241; Słownik kultury
dawnych Słowian, s. 233), T. Wasilewski (Historia Jugosławii, s. 63-64)
[3] T. Wasilewski: Historia Jugosławii. s. 63-64.
[4] Jerzy Strzelczyk: Od Prasłowian do Polaków. s. 71-72.
[5] J. Dowiat: Polska - państwem średniowiecznej Europy. s. 44.
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[6] Jerzy Strzelczyk: Od Prasłowian do Polaków. s. 73.
[7] Wincenty Swoboda: Słownik starożytności słowiańskich. T. 3. s. 241.
[8] Jerzy Strzelczyk: Od Prasłowian do Polaków. s. 71-72.

Fragment Żywotu św. Metodego, rękopis Soboru Uspieńskiego z XII w., dotyczący "Księcia
pogańskiego, bardzo silnego, siedzącego ... v-Vislě" (Поганьскъ князь сильнъ вельми сѣдя въ

Вислѣ, w najstarszych odpisach choć uważanych za "gorsze"[5] - wersja v-Vislěch/въ вислѣхъ)

Rozdział II. Wiślania
Historia Wiślanii od VI do IX wieku
Nie sposób określić, kiedy przyjęła się nazwa Wiślanie dla wspólnoty osadniczej w dorzeczu górnej Wisły. Konstantyn
Porfirogeneta wymienia w dziele De administrando imperio Białą Chorwację jako miejsce skąd w VII wieku 7 plemion
chorwackich miało wyruszyć na Bałkany (na terytorium dzisiejszej Chorwacji) na zaproszenie cesarza Bizancjum
Herakliusza, by bronić granic cesarstwa. Według Konstantyna część plemion pozostała w swojej starej ojczyźnie.
Historycy wiodą spór co do umiejscowienia wymienionej przez Konstantyna Białej Chorwacji, nawet negując jej
istnienie.
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Kwestia pochodzenia Wiślan od sarmackich, zeslawizowanych Chorwatów,[1] którzy mieli
napłynąć ze wschodu Europy w swojej wędrówce na zachód i południe, pozostaje wciąż
nierostrzygnięta. Również nie ma pewności, że opisywana Biała Chorwacja (Chrobatia) leżała
na terytorium Wiślan, chociaż prawdopodobne jest, że to właśnie Biali Chorwaci kryją się pod
nazwą Wiślan w dziele Geografa Bawarskiego (ok. 845 r.). Z kolei Alfred Wielki (po 890 r.)
lokuje ziemie Chorwatów (Horithi) na północ od Wielkich Moraw.[2]
Kraj Wiślan nie wyróżniał się szczególnym zaludnieniem na tle innych ziem polskich.
Prawdopodobnie aż do połowy VIII wieku miejscowa ludność nie budowała grodów, co mogło
wynikać z częstego przemieszczania się.
Domniemany zasięg prowincji WIślania
Obszar zamieszkany przez plemię Wiślan w IX wieku obejmował zapewne część ziem
Małopolski zachodniej opierając się na północnym wschodzie o puszczę rytwiańską i
szydłowską, być może sięgając źródeł Warty i Pilicy, a na południu o Karpaty. Na wschodzie
prawdopodobnie obejmował dorzecze Dunajca, a na zachodzie dorzecze Skawy. Źródło Wisły
mogło już leżeć na ziemi Golęszyców, którzy sąsiadowali z Wiślanami od południowego
zachodu. Pozostali sąsiedzi to: Opolanie (północny zachód), hipotetyczne plemię zamieszkujące
ziemię sandomierską (północny wschód), Lędzianie (wschód). Nie jest jasne, jakie plemiona
żyły na północ od Wiślan, na obszarze dzisiejszego województwa świętokrzyskiego.
Z tezami tymi polemizuje kontrowersyjny archeolog Przemysław Urbańczyk [3], który
kwestionuje wiarygodność istnienia plemion Wiślan (a także Polan).
Grody Wiślan
Cechą charakterystyczną grodów małopolskich w okresie plemiennym była ich niewielka liczba
i ogromne rozmiary, często przekraczające 10 hektarów. Koncentrowały się głównie na linii
Podkarpacia, najczęściej wyżynnie, na stokach wzgórz. Dominował typ pierścieniowaty z
wałem o konstrukcji skrzyniowej. Wielkie grody Wiślan znajdowały się m.in. w Krakowie,
Stradowie, Demblinie, Naszacowicach, Podegrodziu (Grobla i Zamczysko), Stawach, Zawadzie
Lanckorońskiej, Trzcinicy nad Ropą, na Bocheńcu i w Wiślicy.
Największymi rozmiarami wyróżnia się grodzisko w Stradowie, które liczy sobie 25 hektarów,
ale zapewne gród ten nigdy nie istniał w tej formie, gdyż część fortyfikacji powstała już w
czasach piastowskich, gdy zniszczeniu uległ gród z epoki plemiennej. Badania archeologiczne
wykazały niewielki stopień zabudowy (lub zupełny jej brak) wielu z tych grodów, co wskazuje,
że pełnić mogły funkcję refugialną, tzn. służyły za schronienie okolicznej ludności i ich dobytku
w czasie wojny. Niemniej, nie można wykluczać, że niektóre z nich były ośrodkami
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administracyjnymi i wojskowymi.
Przypuszcza się, że głównym grodem Wiślan był Kraków. Wskazują na to rozmiary i stopień
zabudowy wzgórza wawelskiego, monumentalne kopce Kraka i Wandy, późniejsze znaczenie
tego ośrodka. Odkryty u podnóża Wawelu skarb grzywien siekieropodobnych bywa
interpretowany jako dowód rozwiniętego fiskalizmu, a pojedyncze znaleziska dowodzą m.in.
kontaktów ze strefą kulturową Madziarów.

Fot. Kościół w Wiślicy, zródło Michał Elwiro Andriolli 1885, cc wikimedia

Wielkie kopce krakowskie
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Cechą szczególną Małopolski na tle reszty ziem polskich są także wielkie kopce, o średnicy
dochodzącej nawet do 50 metrów, które znajdują się m.in. w Krakowie, Krakuszowicach[4],
Przemyślu i Sandomierzu. Z terenu Krakowa znane są trzy wielkie kopce - Krakusa, Wandy i
nieistniejący już kopiec Esterki.
Jedynym przebadanym przez archeologów jest kopiec Krakusa, usypany zapewne między V a
VIII wiekiem. Wiele wskazuje na to, że celem jego powstania był pochówek nakurhanowy.
Istnieje wiele domysłów, kto został pochowany na szczytach tych konstrukcji. Wymienia się
m.in. Awarów i Wikingów. Najbardziej prawdopodobna wydaje się hipoteza, że kopce
krakowskie są pozostałością po pochówkach miejscowych władców, co wskazywałoby na
Kraków jako ważne centrum władzy w Małopolsce i utwierdzało w przekonaniu, że gród ten był
stolicą Wiślan.
Wiślania w źródłach z epoki
Fragment Żywotu św. Metodego, rękopis Soboru Uspieńskiego z XII w., dotyczący "Księcia
pogańskiego, bardzo silnego, siedzącego ... v-Vislě" (Поганьскъ князь сильнъ вельми сѣдя въ
Вислѣ, w najstarszych odpisach choć uważanych za "gorsze"[5] - wersja v-Vislěch/въ вислѣхъ)
Istnieją trzy przekazy źródłowe, które łączy się z plemieniem Wiślan. Najsłynniejszym z nich
jest informacja z Żywotu świętego Metodego (zwanego też Legendą Panońską) o przepowiedni,
której autorem miał być Metody:

Był zaś w nim [Metodym] także dar proroczy, tak że spełniało się wiele
przepowiedni jego, z których jedną lub dwie opowiemy. Książę pogański, silny
bardzo, siedzący w Wiślech [Wiśle ?], urągał wielce chrześcijanom i krzywdy im
wyrządzał. Posławszy zaś do niego [kazał mu] powiedzieć [Metody]: Dobrze będzie
dla ciebie synu ochrzcić się z własnej woli na swojej ziemi, abyś nie był przymusem
ochrzczony na ziemi cudzej, i będziesz mnie [wtedy] wspominał. I tak też się stało.

Drugim źródłem, które zdaje się potwierdzać istnienie Wiślan jest tzw. Geograf Bawarski,
którego autor wymienia plemię Vuislane. Trzecie źródło to powstała w IX wieku Germania
króla angielskiego Alfreda Wielkiego, będąca przeróbką dzieła Orozjusza z V wieku. Zawiera
ona wiadomość o Wisle lond, leżącym na wschód od Moraw i graniczącym z Dacją.
Tekst o księciu siedzącym w Wiślech w Żywocie świętego Metodego stał się powodem
sformułowania hipotez o podboju państwa Wiślan przez Morawy, chrystianizacji Wiślan w
obrządku wschodnim i stolicy ich państwa w Wiślicy, ale ostatnią z tych tez obaliły wykopaliska
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archeologiczne, a pozostałych dotychczasowe badania archeologiczne nie zdołały potwierdzić.
Historia polityczna
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Praktycznie nic nie wiadomo o historii Wiślan do drugiej połowy IX wieku. Dopiero Żywot świętego Metodego
zawiera opis wydarzeń, które tradycyjnie w historiografii wiąże się z tym plemieniem. Według autora Żywotu...
potężny książę "wyrządzał krzywdy" chrześcijanom. Mogło się to objawiać w wyprawach łupieskich na terytorium
Wielkich Moraw, a może tylko w prześladowaniu misji chrześcijańskich. Zgodnie z groźbą świętego Metodego (który
mógł pełnić w tym konflikcie rolę dyplomaty władcy Państwa Wielkomorawskiego) został jednak pochwycony i
zmuszony do przyjęcia chrztu.

Wydarzenia te musiały mieć miejsce podczas drugiego pobytu Metodego na Morawach, w
latach 873-885, a księciem, który zwyciężył władcę Wiślan był Świętopełk Wielki. Żywot
Metodego nie zawiera żadnych informacji o włączeniu ziem Wiślan do Rzeszy
Wielkomorawskiej, jednak teoria taka kiedyś cieszyła się dużą popularnością. Zdaniem
niektórych badaczy podparciem tej hipotezy jest odkrycie śladów zniszczenia w wyniku
najazdów w końcu IX wieku parunastu grodów w południowej Małopolsce. Jednak nie sposób
na razie udowodnić, że są to pozostałości akcji podboju kraju Wiślan przez Świętopełka, a nie
np. walk Wiślan z Gołęszycami. Nie ma dowodów na przyłączenie kraju Wiślan do Wielkich
Moraw, ale okres do początku X wieku mógł być dla Wiślan okresem wpływów
wielkomorawskich, jeśli nawet nie kulturowych (archeologia potwierdziła jedynie
występowanie wielkomorawskiego płacidła - grzywien siekieropodobnych[6]), to politycznych.
Nie można wykluczyć, że książę Wiślan był wasalem Świętopełka. Sytuacja polityczna w tej
części Europy zmieniła się radykalnie w pierwszych latach X wieku, po opanowaniu Panonii
przez koczowniczych Madziarów i upadku, w wyniku ich najazdów i kryzysu po śmierci
Świętopełka, Państwa Wielkomorawskiego. Wszelka (hipotetyczna) zależność Wiślan od
potężnego sąsiada skończyła się wraz z jego upadkiem. Konsolidację "państwa" w następnych
latach musiało jednak utrudniać sąsiedztwo Węgrów, którzy pojawili się na ziemi Lędzian i
zapewne podporządkowali sobie przynajmniej część tego plemienia (podbitego następnie ok.
930-40 przez Ruś Kijowską).
Nie wiadomo jak często Węgrzy najeżdżali terytorium Wiślan, ale pojedyncze znaleziska i fakt
powstania nowych linii wałów wokół części małopolskich grodów w początku X wieku wskazuje
na to, że takie najazdy mogły mieć miejsce.
W historiografii polskiej utarło się, że Wiślanie byli jednym z dwóch silnych plemion polskich,
zdolnych dokonać zjednoczenia polskich ziem, ale splot różnych okoliczności sprawił, że
osiągnięcie to stało się udziałem Polan. W rzeczywistości niewiele wiadomo o sile i
możliwościach Wiślan w okresie przedpaństwowym, ale najczęściej uznaje się że osiągnęli
znaczne sukcesy w budowie struktur plemiennych.
Bolesław I Okrutny królem Krakowii
W roku 955 król niemiecki Otton I zadał Węgrom klęskę w wielkiej bitwie nad rzeką Lech. Po tym wydarzeniu, a
może parę lat wcześniej, państwo Wiślan zostało przyłączone przez księcia Bolesława I Okrutnego do Czech. Ibrahim
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ibn Jakub wymienia Biolesława Okrutnego jako króla Krakowa. Okres przynależności do Czech zaowocował
korzystnym rozwojem gospodarczym Krakowa, który stanowił ważny punkt na szlaku handlowym Praga-Kijów.
Stolicę Wiślan wymienił jak uważają niektórzy uczeni w swojej relacji Ibrahim ibn Jakub, a fragmenty tej relacji
wykorzystał w Księdze dróg i krajów Abu Abdullah al-Bakri:

Co się tyczy kraju Bolesława, to jego długość od miasta Faraga [Praga] do miasta [trkw]( bywa to
odczytywane jako Krakwa bądź Karako czyli Kraków, ale pewności nie mamy) [wymaga] podróży trzech
tygodni. Miasto Faraga [jest] najzasobniejsze z kraju w towary. Przybywają do niego z miasta trkw
[Kraków?] Rusowie i Słowianie z towarami.

Bolesław Chrobry przejmuje Wiślanię
Do dziś kwestiami zagadkowymi pozostają czas i sposób przejęcia ziemi Wiślan przez Piastów. Badania
archeologiczne nie doprowadziły do odkrycia żadnych śladów ewentualnej wojny o te terytoria - cała sieć wiślańskich
grodów pozostała nietknięta. Według jednej z hipotez Bolesław Chrobry miał sprawować władzę nad krajem Wiślan z
nadania swego dziadka Bolesława Okrutnego. Po śmierci ojca w 992 pokonał on swoich braci i odebrał im ich
terytoria jednocząc tym samym Małopolskę z resztą państwa. Inna hipoteza mówi, że ziemię Wiślan przyłączył
jeszcze Mieszko I, ale we współpracy z synem i miejscową elitą władzy.

Kluczem do sprawy przynależności kraju Wiślan w 992 r. do państwa Mieszka I, może być
zasada traktowania wymienionych terytoriów granicznych w Dagome iudex:
(...) longum mare, fine Bruzze usque in locum, qui dicitur Russe et fines Russe
extendente usque in Craccoa et ab ipsa Craccoa usque ad flumen Oddere recte in
locum, qui dicitur Alemure, et ab ipsa Alemura usque in terram Milze recte intra
Oddere et exinde ducente iuxta flumen Oddera usque in predictam civitatem
Schinesghe.
Większość uczonych traktuje wszystkie krainy jako leżące poza państwem Mieszka I
ograniczonym do ówczesnej prowincji Polania (vide Brygida Kürbis, Henryk Łowmiański,
Gerard Labuda, etc.).
Zatem Kraków, podobnie jak Morawy, czy Milsko, leżał poza granicami, a więc nie był
pertynencją civitas Schinesghe pod koniec panowania Mieszka I. Dopiero Thietmar w relacji z
fundacji arcybiskupstwa gnieźnieńskiego (999 r.) potwierdza w pełni przynależność Krakowa
do Polski. Natomiast przynależność kraju Wiślan do Czech w X w. potwierdzają liczne źródła,
jak al-Masudi, Ibrahim ibn Jakub czy dokument praski z 1086 r., a także Dagome iudex.
Ostatecznie dopiero akcja Chrobrego pod sam koniec X w. zmieniła istniejący stan rzeczy, w
bezsporny sposób łącząc Kraków z państwem piastowskim.[7] Pod rokiem 999 w Kronice
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Czechów Kosmasa z Pragi jest napisane[8]:
Albowiem polski książę Mieszko, nad którego nie było podstępniejszego człowieka, wnet zabrał
podstępem miasto Kraków, zabiwszy mieczem wszystkich Czechów, których tam znalazł.
Zdaje się tym potwierdzać okupacyjny charakter władzy czeskiej na tym terenie z garnizonem
wojskowym w mieście[9]: Jak dotąd nie znany jest żaden przedstawiciel plemienia Wiślan.
Część badaczy podejrzewa, że księciem wiślańskim znanym z Żywotu Metodego był Wysz,
ojciec Michała, który od 910 roku rządził Zahumlem. Jednak przeważa teoria, że Wysz
pochodził z plemienia Lędzian. Jeszcze innym domniemanym księciem Wiślan jest Dobromir,
ojciec trzeciej żony Bolesława Chrobrego - Emnildy. Ten z kolei najczęściej identyfikowany jest
jednak z plemieniem Milczan.
Legenda
Historycy od dawna poszukują ziarna prawdy w legendach, należących do tzw. cyklu legend
krakowskich. Część badaczy uważa, że podanie o smoku wawelskim jest echem obecności
Awarów w Krakowie w VII wieku. Niektórzy sugerują, że bydło, które w kronice Wincentego
Kadłubka miejscowa ludność oddawała smokowi na pożarcie to narzaz - podatek w rogaciźnie
płacony Awarom.
Są także zwolennicy teorii, że fragment o wojnie z Aleksandrem Wielkim w tejże kronice jest w
rzeczywistości wspomnieniem walk Wiślan ze Świętopełkiem: Gdy więc niezliczone wojska
nieprzyjaciół zewsząd wdarły się do Polski, on sam, zmusiwszy wpierw Panończyków do
uległości, wkracza jak przez tylne drzwi przez Morawy, rozwija skrzydła wojsk i podbiwszy
zwycięsko ziemię krakowską i śląską, z ziemią zrównuje wiekotrwałe mury...
Według mistrza Wincentego założycielem Krakowa był Grakchus, który najczęściej występuje
w kronikach pod imieniem Kraka. W istocie wielu badaczy uważa, że nazwa Krakowa pochodzi
od człowieka o imieniu Krak. Według Jana Długosza miejscowa ludność usypała Krakowi
kopiec.
Religia i miejsca kultu
W okresie plemiennym Wiślanie - jak wszystkie plemiona polskie - oddawali kult bogom
słowiańskim. Nie wiadomo nic o specyfice wierzeń Wiślan i ich ośrodkach kultu (liczne we
wschodniej Małopolsce Żmigrody mogą wskazywać na znaczenie kultu Żmija w tej części
kraju, ale jest to domysł oparty na słabych przesłankach). Blisko domniemanych granic
wspólnoty osadniczej Wiślan leży Łysa Góra i hipotetyczne miejsce kultu w Wapiennicy
(zapewne na ziemi Gołęszyców), ale nie sposób ustalić zasięgu ich promieniowania.
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Być może miejscami kultu Wiślan były wielkie kopce krakowskie. Przedmiotem żywej dyskusji
wśród mediewistów jest od lat zagadnienie chrystianizacji Wiślan.
Miejsca kultu
W okresie Wiślanii użytkowano m.in. kręgi kultowe na Łyścu w Górach Świętokrzyskich.
Czczono tam trójce Bodo - Łado - Lel lub Śwista, Pośwista i Pogodę.

Mateuszowi Miechowicie (XV w.) zawdzięczamy przekaz o tym, że na Łyśćcu
znajdowała się siedziba trójcy bóstw pogańskich Bodo - Łado - Lel. Jest rzeczą
znamienną, że imioniska te powtarzają się także u Marcina Kromera (Lelum
Polelum) oraz w pieśniach obrzędowych. za Janina Rosen-Przeworska w książce
"Religie Celtów" (KiW, 1971, w rozdziale "Przeżytki wierzeń celtyckich w Polsce",
od str. 259)

Wał kultowy zbudowano wieki temu, aby wydzielał na uświęconej ziemi miejsce
najświętsze, sanktuarium pogańskie.
Wał ma formę dwóch łuków otaczających szczyt Łyśca od strony wschodniej i
zachodniej. Rdzeń wału stanowią wielkie głazy kwarcytu o wadze do kilkudziesięciu
kilogramów. Wielkie głazy obsypane zostały znacznie mniejszymi kamieniami.
Wschodnia część wału ma długość 813 metrów. Zachodnia część wału, znacznie
młodsza niż wschodnia, nie została nigdy ukończona. Składa się z dwóch nie
połączonych części o długości 350 i 150 metrów. Sprawiają one wrażenie jakby
prace nagle przerwano i nie wrócono do nich później. Przypuszczenia te
potwierdzają badania archeologiczne, w trakcie których znaleziono przedmioty
sprzed IX wieku, oraz znacznie młodsze - datowane na XI -XII wiek. Wiek starszych
znalezisk współgra z czasem budowy wschodniego wału (VII-IX wiek), a więc z
czasami przed chrztem Mieszka I w 966 r.(...)
Znaleziska młodsze przypadają na okres bezkrólewia i walk dynastycznych, jakie
nastąpiły po śmierci Mieszka II w 1034 roku. Zachowane dokumenty mówią nam o
anarchii i "bezbożnej rebelii", kiedy to w całym kraju zaczęły wyrastać pogańskie
świątynie. Właśnie wtedy na Łyścu przystąpiono do usypywania zachodniego wału.
Kazimierz Odnowiciel przy pomocy wojsk cesarstwa niemieckiego zdławił powstanie
siłą w połowie XI wieku, rozpoczął energiczne zwalczanie kultów pogańskich,
niszczenie posągów i świątyń, a także wszelkich dotyczących ich źródeł pisanych.
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Nic więc dziwnego, że wtedy również przerwano budowę zachodniego wału.

Za http://www.wici.info/News,poganski_lysiec,7140.html

Pochodzenie i losy nazwy Wiślanie
W dawnej polszczyźnie słowem Wisły określano wartko płynące rzeki w swym górnym biegu lub wręcz wody
spadające z wodospadów. Tak się składa, że kraina Wiślan jest poprzecinana takimi spływającym z pobliskich Karpat
ciekami wodnymi. Określenie z Legendy panońskiej mówiące o księciu siedzącym w Wiślech oznaczało nie nazwę
miasta (np. Wiślica) ale nazwę kraju. Cały obszar od Gór Świętokrzyskich do Karpat nazywano Wisłami. Określenie w
Wiślech jest analogiczne do określenia na Morawach" (nazwa kraju od rzeki Morawy).

Nazwa ta obecna w IX wieku jednak dosyć nagle i zagadkowo znika pod koniec tego stulecia, a
w wieku X już nie funkcjonuje. Jest rzeczą charakterystyczną, że pojawia się wówczas nowa
nazwa kraju Kraków i plemienia Krakowianie-Krakowiany. Nazwa Krakowian pojawia się w
kronice Josippon z X stulecia. Nazwa Kraków oznaczała nie tylko gród, ale cały kraj od Karpat
do Pilicy i Nidy.
Wczesna chrystianizacja
Popularna kiedyś teoria o objęciu Wiślan misją Metodego, a więc początkach chrystianizacji w
obrządku słowiańskim w końcu IX wieku jest dziś powszechnie krytykowana i nie doczekała się
żadnego potwierdzenia w badaniach archeologicznych. Nawet gdyby Świętopełk podbił Wiślan
to krótki czas trwania misji Metodego na Morawach i trudności jakie tam napotkała zapewne
uniemożliwiłyby przeniesienie jej na peryferie państwa.
Chrystianizacja Wiślan rozpoczęła się więc w okresie rządów czeskich. Prawdopodobnie w tym
czasie powstała przynajmniej jedna budowla sakralna na wzgórzu wawelskim (tzw. rotunda A),
a możliwe że także kilka innych (rotunda B, rotunda C, tzw. budowla czworokątna). W roku
1000 dawna stolica państwa Wiślan stała się siedzibą biskupstwa.
Wiele się pisze w czeluściach książek i Internetu na temat tego, czy południe Polski przed
“chrztem” w 966 roku było już krajem przynajmniej w części chrześcijańskim. Za tą wersją
wydarzeń przemawia kilka źródeł, w tym Żywot św. Metodego, w którym jest ustęp o tym jak
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nawrócono księcia Wiślicy (ongiś ważna stolica, dziś miasto na południu Polski). Wspomina o
tym chociażby Paweł Jasienica w swojej Polsce Piastów, cytując nawet fragment z Żywota św.
Metodego...
Wg jednej z informacji jakie znalazłem, niektórzy z badaczy sądzą że był to książe Wysz lub
książę Dobromir- oboje wspomniani jako władcy w materiałach z tamtego okresu. Wydarzenia
te wg opisów jakie znalazłem musiały mieć miejsce podczas drugiego pobytu Metodego na
Morawach, w latach 873-885, a księciem, który pokonał władcę Wiślicy był Świętopełk Wielki.

Oto tekst źródłowy:
Był zaś w nim [Metodym] także dar proroczy, tak że spełniało się wiele
przepowiedni jego, z których jedną lub dwie opowiemy. Książę pogański, silny
bardzo, siedzący w Wiślech [Wiśle ?], urągał wielce chrześcijanom i krzywdy im
wyrządzał. Posławszy zaś do niego [kazał mu] powiedzieć [Metody]: Dobrze będzie
dla ciebie synu ochrzcić się z własnej woli na swojej ziemi, abyś nie był przymusem
ochrzczony na ziemi cudzej, i będziesz mnie [wtedy] wspominał. I tak też się stało.

Inne źródło (Katalog biskupów krakowskich) donosi o dwóch biskupach krakowskich,
poprzednikach pierwszego biskupa krakowskiego Popona, ordynowanego na ten urząd w roku
1000. Są to Prohor i Prokulf. Przytacza się wzmiankę Długosza, że Prohor umarł w 986 roku po
31 latach sprawowania urzędu arcybiskupiego. A więc wg tego (dość niewiarygodnego)
kronikarza urząd musiałby objąć w 955 roku. Istnieją inne wzmianki źródłowe które podają
fakt istnienia w Polsce dwóch arcybiskupstw w tym czasie, choć wiemy że cesarz Otton
erygował wówczas tylko jedno.
Miechowita w „Chronica Polonorum” z kolei potwierdza używanie w liturgii jezyka
słowiańskiego- a było to możliwe tylko w wersji chrześcijaństwa jakie szerzył Metody albo inne
kościoły wschodnie. Z kolei datuje się w innych opisach rozpoczęcie funkcji biskupa przez
Prohora na rok 969. Wg historyka Józefa Widajewicza w państwie Wiślan funkcjonować miała
organizacja kościelna, utrzymująca się mimo wielkich podówczas zmian politycznych. Podlegać
ona miała najpierw sufraganowi Metodego, Wichingowi (sam nawet znalazłem wzmiankę w
mat. źródłowych o Wichingu w Krakowie), o po jego śmierci funkcję tą objęli słowiański Prohor
i łaciński Prokulf.
Wiele się też mówi o wynikach badań archeologicznych, które datują rozmaite krakowskie
kościoły jeszcze wstecz, wcześniej niż sądziliśmy. Zadaje to kłam „podręcznikowemu
mainstreamowi” i szafowaniu cezurami i datami chrześcijaństwa w Polsce w ramach polityki
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historycznej. Niestety- ów temat, ciekawy przecież, jest kolejnym zapomnianym niektóre media.
Przypisy do rozdziału II
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Rozdział III. WIślania a Biała Chorwacja
Biała plama
Wiślania, wymieniana też w źródłach bizantyjskich z tego okresu jako Chrobacja lub Biała
Chorwacja stanowi białą plamę na mapie polskiej historiografii, brakuje o tym regionie
wzmianki w popularnych podręcznikach, choć ze specjalistycznych publikacji i podręczników
historycznych można zestawić dzieje tego państwa w VIII i na początku IX wieku.

Mapa Polski czasów Bolesława Chrobrego, obrazująca jedną z hipotez położenia Białej
Chorwacji, cc wikimedia
Opis z połowy X wieku
Cesarz Konstantyn VII Porfirogeneta opisując ówczesną krainę około roku 945 n.e. lokuje ją
między ówczesnymi Węgrami i Cesarstwem Niemieckim, cały ten kraj nazywając Białą
Chorwacją. Miała ona być odległa od Morza Czarnego o 30 dni drogi. Mieszkańcy mieli być
poganami i dysponować ogromnym terytorium.
W rozdziale XXXI, na karcie 79 autor opisuje historię która zdarzyła się po roku 611 n.e. Otóż
mieszkańcy Białej Chorwacji uprosili u Herakliusza prawo do wygnania z Dalmacji Awarów, w
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zamian za zgodę na zasiedlenie tej prowincji rzymskiej. Wg historyków analizujących te
doniesienia historyczne, to właśnie z terenów obecnej Polski miało miejsce zasiedlenie
Chorwacji przez część narodu słowiańskiego. Przywódcy o imionach Kluk, Lobel, Kozentz,
Muchło, Chrobat oraz dwie siostry: Buga i Fuga, mieli być przywódcami grupy plemion
prowadzących kilkuletnią wojnę z Awarami, których częściowo pobili, a częściowo sobie
podporządkowali. Późniejsze imiona rządców tego kraju po przyjęciu przez przybyszów
chrześcijaństwa wymienione przez X-wiecznego autora przypominają imiona polskie: Terpemir,
Kazimierz, Mirosław.
Konstantyn VII opisuje też Chrobatów mieszkających na terenach graniczących z ówczesnym
cesarstwem niemieckim: mieli oni żyć pod własnym monarchą podległym Ottonowi Wielkiemu.

Początki osadnictwa Słowian
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Według najnowszych ustaleń, Słowianie mieli przybyć w Karpaty z terenów
dzisiejszej Ukrainy
– Do połowy minionego stulecia, opierając się na późnych danych historycznych,
wyobrażano sobie, że osadnictwo w Karpatach zaczęło się około XI lub może nawet
XII w. Stopniowo, dolinami większych rzek „ściekało” jakby od góry, od północy, ku
głównemu masywowi. Okazuje się, że było inaczej – zaznaczył w trakcie konferencji
profesor uniwersytetów Rzeszowskiego i Jagiellońskiego, Michał Parczewski.
W Karpatach osadnicy byli już w VI, a może nawet w samym końcu V stulecia. – Ci
osadnicy to są najstarsi Słowianie na ziemiach polskich. Wszystko na to wskazuje,
że ich prakolebka znajduje się na terenach dzisiejszej Ukrainy. Stamtąd właśnie
pierwsze nurty kolonizacji słowiańskiej docierały na ten teren – dodał Parczewski.
Jego zdaniem, takie wnioski są możliwe dzięki „poważniejszym badaniom
archeologicznym w ostatnim półwieczu w Karpatach". Wczesnośredniowieczne
osady położone były głównie w dorzeczu lub dolinie Sanu.
– Takich miejsc w Bieszczadach, Beskidzie Niskim oraz na pogórzach Dynowskim i
Przemyskim jest około tysiąca, a co roku odkrywamy kolejne osady – zwrócił uwagę

archeolog. (cytat z: http://www.historycy.org/index.php?showtopic=15465&st=30)

Wg części źródeł Słowianie mieli zająć Morawy w 502 roku n.e.
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The Slavic tribes invaded according to some sources Upper Moravia around 502,
which is indirectly confirmed by Procopius. (cytat z:

http://www.historycy.org/index.php?showtopic=15465&st=30)

Wojsko
''Chorwacja wielka, zwana też białą, jest pogańska aż do dnia dziś, tak samo jak
sąsiadujący z nią Serbowie. Mniej jazdy wystawia, również i piechoty aniżeli
ochrzczona Chorwacja ponieważ częściej napastowana jest przez Franków
(Niemców), Turków (Węgrów) i Pieczyngów(Bazkarda?)'' za

http://www.historycy.org/index.php?showtopic=83894&st=15

Podział Białej Chorwacji
Część autorów utrzymuje że Biała Chorwacja uległa podziałowi na dwa odrębne księstwa:
jedno- skoncentrowane w części zachodniej, oraz księstwo obejmujące wschodnią część Białej
Chorwacji.
W źrółach do historii Polski znajdziemy wiele odniesień do Chrobatów bądż władców
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Chrobacji. Wielu współczesnych autorów zarzeka się jednak, że dokłądna lokalizacja Białej
Chorwacji jest dziś trudna do jednoznacznego określenia. Problem może leżeć w tym że Biała
Chorwacja uległa podziałowi na co najmniej dwa twory państwowe.
W archeologii
Przypuszczalne przyporządkowanie archeologiczne

Otóż archeologia odnalazła odpowiednik naszych Lachów: jest to grupa
archeologiczna Sukow-Dziedzice-Szeligi-Zimno (w przybliżeniu VI-VIII wiek)
obejmująca tereny od Meklemburgii przez pomorze Mazowsze aż po Wołyń. W
Wielkopolsce i Polsce Środkowej zazębiająca się z grupami Tornow-Klenica i RussenChodlik. Trudno to uznać za czysty przypadek, skoro prawie idealnie pasuje do
informacji nestora, jedynie terenu Wołynia ten ostatni z Lachami -przynajmniej

wprost - nie wiązał. (cytat z http://www.historycy.org/index.php?showtopic=15465)

Biała Chorwacja w kronikach

Konstantyn Porfirogeneta wymienia w dziele De administrando imperio[1] Białą Chorwację (w
oryginale Βελοχρωβάτοι i Χρωβάτοι)[2] jako miejsce skąd w VII wieku część plemion
chorwackich miało wyruszyć na Bałkany (na terytorium dzisiejszej Chorwacji) na zaproszenie
cesarza Bizancjum Herakliusza, by bronić granic cesarstwa. Reszta Chorwatów pozostała w
swojej dawnej ojczyźnie mając oddzielnego władcę.
Adam Naruszewicz tak przytacza ten fakt, w swym dziele Historya narodu polskiego:
"Nazwisko Chrobatów było znajome jeszcze w IX wieku za Konstantyna Porfirogenita, który o
nich tak pisze w księdze de administrando Imperia w rozdziale XXX. i XXXI.
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Chrobaci mieszkali wtenczas, (to jest za Herakliusza) za Babigoreą[3] gdzie teraz są
Belo-Chrobaci, (i na drugiem miejscu mówi) inni zaś Chrobaci, od tych którzy do
Dalmacyi weszli, mieszkali ku Francyi, nazywali się Belo-Chrobaci, to jest biali,
mający własnego Księcia. Hołdują zaś Ottonowi W. panującemu nad Francyą, która
jest i Saxonią; są oni poganie, a z Turkami[4] ligę i przyjaźń trzymają. Tenże na
innem miejscu Chrobatowie, którzy w Dalmacyi siedzą, od Chrobatów białych
niechrzczonych początek wiodą, którzy za Turcyą przy Francyi siedzą, a ze
Słowianami Serbami graniczą. Nakoniec powiada: 'wielka zaś Chrobacya, która się
białą nazywa, do dnia dzisiejszego chrzczona nie jest, tak jako i sąsiedzi jej
Syrbowie. Jazdy i piechoty nie ma tak wiele jak Chrobacya Chrześcijańska, dla
częstych napadów od Franków"[5]

Według Nestora z Kijowa Biali Chorwaci byli protoplastami Lachów. Nestor opisuje w swojej
Powieści minionych lat z 1113 roku w części drugiej "O narodach słowiańskich", jak to we
wczesnym średniowieczu Biali Chorwaci, Serbowie i Chorutanie[6] (zapewne chodzi tu o część
tych plemion, a nie całość) w wyniku najazdu Włochów[7] przenieśli się ze swoich
naddunajskich terenów i osiedli nad Wisłą przezwawszy się Lachami[8][9]. , a ci następnie
przezwali się Polanami, Lucicami, Mazowszanami, Pomorzanami.
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Во мнозѣхъ же времѧнѣх . сѣли суть Словѣни по Дунаєви . гдѣ єсть нъıне
Оугорьска землѧ . и Болгарьска . [и] Ж ѿ тѣхъ Словѣнъ разидошасѧ по землѣ . и
прозвашасѧ именъı своими . гдѣ сѣдше на которомъ мѣстѣ . ꙗко пришедше
сѣдоша . на рѣцѣ имѧнемъ Марава . и прозвашасѧ Морава . а друзии Чеси
нарекошас̑ . а се ти же Словѣни Хровате Бѣлии . и Серебь . и Хорутане .
Волхомъ бо нашедшемъ на Словѣни на Дунаискиꙗ . [и] Ж сѣдшемъ в них . и
насилѧщемъ имъ . Словѣни же ѡви пришедше сѣдоша на Вислѣ . и ||л.3||
прозвашасѧ Лѧхове . а ѿ тѣхъ Лѧховъ прозвашасѧ Полѧне . Лѧхове . друзии Лутичи . ини
Мазовшане ини Поморѧне .[10] "Po mnogich zaś latach siedli byli Słowianie nad
Dunajem, gdzie teraz ziemia węgierska i bułgarska. I od tych Słowian rozeszli się po
ziemi i przezwali się imionami swoimi, gdzie siedli na którym miejscu. Tak więc
przyszedłszy, siedli nad rzeką imieniem Morawa i przezwali się Morawianami, a
drudzy Czechami nazwali się. A oto jeszcze ciż Słowianie: Biali Chorwaci i
Serbowie, i Chorutanie. Gdy bowiem Włosi naszli na Słowian naddunajskich i
osiadłszy pośród nich ciemiężyli ich, to Słowianie ci przyszedłszy siedli nad Wisłą i
przezwali się Lachami, a od tych Lachów przezwali się jedni Polanami, drudzy
Lachowie Lucicami, inni — Mazowszanami, inni — Pomorzanami."

Pozostali autorzy już nie nazywają Chorwatów "Białymi". Nie wymienia ich (podobnie jak i
Polan) Geograf Bawarski (rok 845). Na północ od Wielkich Moraw lokuje ziemie Chorwatów
(horithi) Alfred Wielki[11] (rok 890). W Powieści minionych lat Nestor wymienia też
Chorwatów (tylko raz nazywając ich "Białymi" jako protoplastów Lachów). W 907 roku mieli
oni uczestniczyć (jako sojusznicy) w wyprawie Olega Mądrego na Bizancjum. Można też
znaleźć wzmiankę, że książę kijowski Włodzimierz w 992 roku wyprawił się na Chorwatów[12].
Dodatkowo nazwa "chrowati et altera chrowati" pojawia się w dokumencie praskim z 1086 jako
rubież diecezji praskiej. Zostało to propagandowo wykorzystane przez Austrię do uzasadnienia
pretensji do Galicji w czasach rozbiorów Polski - do tego stopnia, że urzędnicy austriaccy
posługiwali się pojęciem narodowości białochorwackiej.
Kosmas z Pragi między rokiem 1110 a 1125, w Chronica Boëmorum tak opisuje obszar diecezji
praskiej:

"Granice zaś jej ku zachodowi są następujące: Tuhośt, który ciągnie się do połowy
rzeki Chamb, Siedlczanie, Łączaniei, Dieczanie, Litomierzyće, Lemuzi, aż do środka
lasu, którym są Czechy ograniczone. Następnie na północ te są granice: Pszowianie,
Chorwaci i drudzy Chorwaci, Ślęzanie, Trzebowianie, Bobrzanie, Dziadoszanie, aż
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do środka lasu, którym otoczone są granice Milczan. Stąd na wschód te rzeki ma za
granice: Bug i Styr z grodem Krakowem i prowincją, której nazwa jest Wag, z
wszystkimi krainami należącymi do wspomnianego grodu Kraków. Stąd rozszerzona
dołączonym pograniczem węgierskim ciągnie się aż do gór, których nazwa jest
Tatry. Następnie w tej części, która zwraca się na południe, po przyłączeniu krainy
morawskiej diecezja ta ciągnie się aż do rzeki, której nazwa jest Wag, i do środka
lasu, którego nazwa jest Mure, i do takiej że nazwy góry, którymi odgraniczona jest
Bawaria."[13]

Piszący w XII wieku Pop Duklanin w swoim Latopisie używa określenia Białej Chorwacji w
odniesieniu do północnej Dalmacji. Wincenty Kadłubek, w Kronice Polskiej (ks. II, rozdz. 12),
opisuje czyny Bolesława Chrobrego, który: podbił pod swe panowanie Selencję[14], Pomorze,
Prusy, Ruś, Morawy, Czechy i pozostawił swym następcom jako [kraje] lenne. Miasto Pragę
ustanowił drugą stolicą swego królestwa[15]. Poddał pod swe panowanie Hunnów, czyli
Węgrów, Chorwatów i Mardów[16] szczep potężny[17]
Spór wokół położenia Białej Chorwacji
Historycy wiodą spór co do umiejscowienia wymienionej przez Konstantyna Białej Chorwacji,
nawet negując jej istnienie. Z tekstu Konstantyna można się jedynie dowiedzieć że w połowie X
wieku znajdowała się w kręgu wpływów Ottona I i leżała gdzieś pomiędzy Bawarią,
Węgrami[18] a Białą Serbią. Ponieważ Konstantyn opisuje Białych Chorwatów jako pogan, to
ich ziemie musiały leżeć poza zasięgiem chrześcijaństwa (w czasach Konstatyna to rubieże
Polski i Rusi). Nestor twierdzi że Biali Chorwaci osiedlili się nad Wisłą. Przy tym Konstantyn
mówi o wędrówce na południe, a Nestor na północ - zapewne faktach odległych czasowo.
Tak więc Białe Chorwacje Konstantyna i Nestora mogą nie mieć ze sobą nic wspólnego. Ze
względu na trudności w ustaleniu północnej granicy Wielkich Moraw trudno jednoznacznie
interpretować zapisy Alfreda Wielkiego. Można jedynie na podstawie informacji że Wiślanie
mieszkali na wschód od Moraw lokować ich bardziej na północ. Natomiast interpretacje
dokumentu praskiego wskazują na lokalizację w północnych Czechach lub na Śląsku.
Encyklopedyja Powszechna Samuela Orgelbranda z 1864 r. wywodzi nazwę Chorwatów od
Karpat: Kroaci (Kroat, Kroata), właściwie Chorwaci, po czesku: Charwati, po chorwacku:
Herwati (Hrwati), jest nazwą licznych plemion słowiańskich, po części już, ze zwyczaju wyszłą,
a w części jeszcze się utrzymującą. Prasiedzibą wszystkich tych plemion są ziemie Tatrzańskie
(przyległe górom zwanym Tatrami), nazywane (u Konstantego Porfyrogenita) Wielką lub Białą
Chorwacyją czyli Chrobacyją, od gór Karpackich czyli Cherbów (grzbietów, garbów) [...]
Pamiątka ich tylko utrzymała się w niektórych miejscowych, nazwach we wschodnim Haliczu
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(Chrewi, Charwin, Charzewice), oraz w ludowej nazwie Karpatów: Horby (Chryby, Cherby)[19].
Również Adam Szelągowski (za Pawłem Józefem Szafarzykiem) wywodził ich nazwę od słowa
chrb (góra) i dodawał: dziś jeszcze w Galicyi wschodniej nazwa dla Karpat (Chorby)[20] Przez
historyków najczęściej więc Biała Chorwacja bywa umiejscawiana w północnych Czechach, na
Śląsku, w Małopolsce lub na Ukrainie. Istnieje np. hipoteza że centrum Białej Chorwacji
znajdowało się obok obecnej wsi Stulsko[21] w rejonie mikołajewskim obwodu lwowskiego[22].
Pomimo, iż relacja Konstantyna wspominająca o frankijskim zwierzchnictwie na Białą
Chorwacją nakazywałaby szukanie jej raczej w Czechach i na Śląsku[23] nie da się też
wykluczyć hipotezy, że Chorwaci z upływem czasu przesuwali zajmowane przez siebie
terytorium, co patrząc na np. dużo odleglejsze wędrówki Wandalów, nie powinno zaskakiwać.
Biali Chorwaci a Wiślanie

Prawdopodobne jest, że Chorwaci kryją się w dziele Geografa Bawarskiego pod nazwą Wiślan.
Mogło się to stać za sprawą Morawian, którzy nazywali inne plemiona od miejsca ich
osiedlenia, a nie od ich nazwy własnej. W wyniku ożywionych kontaktów handlowych kupców
wielkomorawskich z państwem wschodniofrankijskim w IX w., nazwy plemion słowiańskich
przekazywano na zachód, gdzie były spisywane przez niemieckojęzycznych skrybów, trafiając
tym samym do sporządzonego dla Ludwika Niemca spisu plemion zachodniosłowiańskich.
Potwierdzeniem tej tezy może być fakt, iż w Powieści minionych lat Nestor wymienia
większość plemion żyjących na ziemiach polskich (w tym Chorwatów), ale nie pada za to ani
razu wzmianka o plemieniu Wiślan, które przecież było jednym z centrów wczesnej
państwowości polskiej.
Twierdzeniu o tożsamości Białych Chorwatów z Wiślanami przeczy relacja Alfreda Wielkiego,
który wymienia oba te plemiona. Teza jakoby Chorwaci zamieszkiwali tereny górnej Wisły jest
odrzucana przez wielu historyków, m.in. przez profesorów: J. Widajewicza, H. Paszkiewicza, E.
Modelskiego[24].
Gerard Labuda akceptował istnienie małopolskich Chorwatów (i Serbów), ale uważał, że
relacja Konstantyna Porfirogenety (o Wielkiej/Białej Chorwacji) odnosi się do Chorwatów
czeskich[25].
Biali Chorwaci a Lędzianie

Obecnie przeważa pogląd, że plemiona te należy łączyć z Lędzianami. W XI wieku w
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kronice Nestora nazwa Lachy nie oznacza już jedynie Lędzian, od których się
wywodzi, ale wszystkich Słowian Zachodnich z wyjątkiem Czechów i plemion
słowackich. Oznacza to, że pamięć o związku plemiennym Lędzian i świadomość o
jego znaczeniu zanikała na Rusi i już wtedy nie zdawano tam sobie sprawy z tego,
że nazwa Lach pochodzi od słowa Lędzianin i lęda.
W latach 70. X wieku Lędzianie najprawdopodobniej weszli w skład państwa
Mieszka I. W 981 wraz z wschodnimi ziemiami Polski podbici przez Ruś, a około
1018-1031 ponownie znajdowali się w państwie piastowskim (także w latach 10771086) po tym jak Bolesław Chrobry odbył słynną wyprawę na Kijów. Pod
panowaniem Rusi ulegli całkowitej rutenizacji, co nastąpiło m.in. w wyniku
działalności Kościoła Wschodniego po roku 1054, znajdującego się w stanie schizmy
wobec Kościoła Łacińskiego. Innym przejawem rutenizacji terenów Lędzian były
akcje deportacyjne podobne do działań Jarosława Mądrego w roku 1031, kiedy
przesiedlił on po wcieleniu ziem lędziańskich do Rusi znaczną część ludności nad
rzekę Roś (Naddnieprze), gdzie długo zachowywała ona swą odrębność etniczną.

oprac.opr. A. Fularz na podstawie Wikipedii
Przypisy do rozdziału III
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1.

Konstantyn VII Porfirogeneta, De administrando imperio, rozdział 30 i 31, tumaczenie na

jzyk rosyjski

2.

Constantine Porphyrogenitus de administrando imperio, tekst oryginalny i tłumaczenie na

angielski
3. Kiedyś uważano, że chodzi o Babią Górę
4. Naruszewicz w przypisach pisze: Turki naród Sarmacki, natomiast Konstantyn używa
tego określenia w stosunku do Chazarów, Alanów, Bułgarów, a nawet Madziarów
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5.

Adam Naruszewicz, "Historya narodu polskiego", Lipsk 1836, s.77

6. Wilhelm Bogusławski w swym dziele, za Jernejem Kopitarem, Chorutan/ów utożsamia ze
Słoweńcami, którzy "[w]r. 9o6\ szerzyli swe posady aż do Dunaju", a według Franza

Miklosicha "w starożytności Słoweńcy po obu brzegach Dunaju mieszkali" Wilhelm

Bogusawski, Dzieje Sowiaszczyzny pónocno-zachodniej do poowy XIII w. T. 3, Pozna 1892, s. 190

(na podstawie mikrofilmu Uniwersytetu w Toronto, niepoprawione, liczne ale drobne
błędy literowe, powstałe w wyniku skanowania pracy)
7. Włochami nazywano Franków którzy naciskali na nizinę naddunajską, być może mowa tu
o inwazji Franków na Chorwację Posawską za czasów Ljudevita w latach 819-822
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8. Nestor nie zaliczał Lachów do ogólnej nazwy "Słowian" przez którą rozumiał (zgodnie z
dzisiejszą terminologią) "Słowian wschodnich". Dla niego Lachowie (Lędzianie) byli to
Słowianie polscy (jako odrębna grupa), podobnie traktował słowian naddunajskich i
Słowian morawsko-czeskich, których nie zaliczał do "Słowian". Henryk Paszkiewicz
Początki Rusi,Kraków 1996, s. 60-86, 400-416
9. Kwestią dyskusyjną jest pierwotne miejsce zasiedlania przez Lachów w ówczesnych
granicach Polski. Według Nestora "sowieni że owi priszedsze siedosza na Wisle, i
prozwaszasja lachowie, a ot tiech lachow prozwaszasja polanie, lachowie druzii luticzi, ini
mazowszanie, ini pomorianie", co w przełożeniu na język polski brzmi:"Gdy bowiem Włosi
naszli na Słowian naddunajskich i osiadłszy pośród nich ciemiężyli ich, to Słowianie ci
przyszedłszy, siedli nad Wisłą i przezwali się Lachami, a od tych Lachów przezwali się
jedniPolanami, drudzy Lachowie Lutyczami, inni Mazowszanami, inni - Pomorzanami".
Powieść minionych lat tłumaczenie profesora Franciszka Sielickiego z 1968 r., s. 212. W
związku z powyższym jasno wynika, że zarówno rejon Warty (Polanie), dolnej Odry
(Lutycy), jak i środkowej Wisły (Mazowszanie i dolnej Wisły (Pomorzanie) dopiero w
okresie późniejszym zostały objęte nazwą "Lachy". Najprawdopodobniejszy rejon
pierwotnego osiedlenia Lachów to albo centralna Polska: ziemia sieradzka i łęczycka, lub
okolice takich miast jak:Sandomierz, Lublin, Przemyśl. Henryk Paszkiewicz, Początki Rusi
, Kraków 1996, s. 403-404
10.

Tekst latopisu po starorusku z użyciem wczesnej cyrylicy:

oraz (. 1: ), Leningrad

1926, s.5
11. Po 890 została przełożona przez niego lub z jego inicjatywy z łaciny na jęz. anglosaski

historia świata spisana przez Pawa Orozjusza ok. 416. Zawartą tam geografię świata
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antycznego Alfred Wielki uzupełnił samodzielnym opisem Germanii i Słowiańszczyzny,
wymieniającym m.in. plemiona pomiędzy Renem a Wisłą w oparciu o relacje wielmoży

norweskiego Ohthere oraz Anglosasa Wulfstana tekst ang.

12.

Mapa naszej czci Europy na podstawie tekstu Nestora (jzyk ukraiski)

13. Kosmasa Kronika Czechów, Przetłumaczyła i komentarze opracowała Maria
Wojciechowska, Warszawa 1968, s. 79
14. za Gallem Anonimem, w niektórych rękopisach Slezja
15. w 1003 r., za Gallem Anonimem
16. Hunnos seu Hungaros, Cravacios et Mardos gentem validam suo mancipavit imperio

Joachim Lelewel utożsamia ich z Pieczyngami, zadając jednak pytanie: Czy nie Alemura
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Lelewela Cravacios to Kroacjowie (Krakowianie)
17.

Mistrz Wincenty Kadłubek, Kronika polska, Wrocław 2003, ISBN 83-04-04613-X, s.55

18. Konstantyn mówi o Turcji, przyjmuje się że chodzi o tereny dzisiejszych Węgier w
znaczeniu geograficznym
19.

Encyklopedyja Powszechna, Tom 16 (Krasi.-Libelt.), pod red. Samuela Orgelbranda, Warszawa

1864, s. 90. przypisująca pochodzenie Chorwatów od Karpów, którzy byli Dakami.

Pokonani przez cesarza Probusa, w latach 70-tych III w. osiedli w części za jego zgodą w
Panonii, reszta przemieściła się na północ, aż do dorzecza Sanu

Merkuriusz Polski : dzieie wszystkiego świata w sobie zamykaiący dla informacyey pospolitey.
210
Od 3. stycznia 1661 r. ISSN 2391- 7679 (Merkuriusz).

Merkuriusz Polski nr 352
20.

Adam Szelgowski, Najstarsze drogi z Polski na wchód (w okresie bizantysko-arabskim), Kraków

1909, s.34

21.

Zdjcia ze stanowisk archeologicznych rzekomego grodu Biaych Chorwatów i jego

umiejscowienie na mapie
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22.

(IX- XI .)

23.

Krzysztof Fokt, Biali Chorwaci w Karantanii, Studenckie Zeszyty Historyczne, z. 5,

Studenckie Zeszyty Naukowe UJ, z. 14, Kraków 2004, s. 11-22
24. Henryk Paszkiewicz Początki Rusi, Kraków 1996, s. 67
25. Gerard Labuda, Pierwsze państwo słowiańskie. Państwo Samona, Wodzisław Śląski
2009, s.181
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Czy Siemowit został umocowany na tronie
polskim przez ówczesnego cesarza?
Autor: Wieczorna

Znów powołam się na metodologię nauk humanistycznych. Mamy mało danych, i metodologia
ta każe nam stosować proste mechanizmy logiczne w tych sytuacjach. Oto- sądząc z opowieści
i podań, utworzono nową prowincję, po rozpadzie dawnej prowincji lechickiej. W świetle
niewielkiej liczby źródeł winniśmy uznać Siemowita za władcę istniejącego mimo że wspomina
go tylko jedno dostępne źródło o wczesnym rodowodzie, inne zaś są późniejsze.

Lennik cesarza?
"Król królów i książę książąt" - jeśliby analizować ten fragment opisu narzędziami
historycznymi, wydaje się niemalże pewnym że ustęp ów odwołuje się do zgody na objęcie
rządów wydanej przez cesarza.
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"Po tym wszystkim młody Siemowit, syn Piasta Chościskowica, wzrastał w siły i lata
i z dnia na dzień postępował i rósł w zacności do tego stopnia, że król królów i
książę książąt za powszechną zgodą ustanowił go księciem Polski, a Popiela wraz z
potomstwem doszczętnie usunął z królestwa."
(Gall Anonim, Kronika, I)
Dojście do władzy
Siemowit (Ziemowit) to książę Polan z I. lub IX wieku n.e. znany jedynie z kroniki Galla
Anonima. Według jego relacji Siemowit był synem Piasta i Rzepichy i objął władzę po obaleniu
Popiela, zgodnie z wolą zgromadzonych na wiecu współplemieńców. Synem i następcą
Siemowita był Lestek.
Król, wg Jana Długosza

Gdy tedy do szczętu znikło Popiela plemię rozpoczyna się nowe następstwo xiążąt
których wzniosłość tćm szczytniejszą się stała tem świetniej się wzmogła im
poziomsze jak mówią było pochodzenie. Syn bardzo ubogiego rolnika imieniem
Ziemowit odznaczył się skrzętnością zapobiegliwością i wszelkiemi cnotami. Na
własnych zatem nie na przodków oparty zasługach wybrany został najpierw wodzem
aw końcu królewską przyodzian godnością co jak o nim mówią od kolebki mu się
prawie znaczyło. Był bowiem pewien Chozistka ubożuchny syn imieniem Piast a
żony jego imię Repicza Rzepicha oboje z niskiego urodzenia ubodzy bez znaczenia
lecz wznioślejsi dążnością do czystszego życia i tak płonęli uczuciem litości że
szczupły ich dorobek w sobie prawie nic nie znaczący nie raz się zwiększył wśród
przyjęć gościnnych

Magistri Vincentii episcopi cracoviensis Chronica Polonorum, aive Originale ...
Autorzy Wincenty Kadłubek (Bishop of Cracow)
Próby datacji
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Gwagnin, autor kroniki z roku ok. 1528, utrzymuje że Siemowit objął władzę od 895, po czym
panował przez 4 lata. Objęcie władzy musiało nastąpić po krótkiej przerwie bo w 902 nastał
Leszko IV. Władca ten wg Gwagnina, ktorego źródeł nie znamy, wyparł Węgrów za Karpaty i
ściągał trybut od Pomorzan.
Debata wokół historyczności
Kwestia historyczności Siemowita nie budziła wątpliwości, ale- została zakwestionowana pod
koniec XIX wieku. Od lat 60. XX wieku badacze raczej skłaniają się do uznania przekazanej
przez Galla listy przodków Mieszka I, gdzie figuruje m.in. Siemowit, za autentyczną. Znacznie
więcej zastrzeżeń co do autentyczności dotyczy informacji o rodzicach Siemowita.
Wśród badaczy utrzymuje się, że lata życia Siemowita hipotetycznie powinny przypadać na
okres od 845 do 900, chociaż istnieje możliwość, że ewentualny błąd tych ustaleń może
wynosić nawet kilkadziesiąt lat. Natomiast objęcie władzy na pewno nastąpiło w drugiej
połowie IX wieku. Nie jest znane miejsce jego pochówku [1].
Według informacji zawartej w kronice Galla Anonima w wieku siedmiu lat Siemowit został
postrzyżony przez dwóch obcokrajowców. Według niektórych historyków, ci obcokrajowcy to
Cyryl i Metody, lub ich uczniowie, którzy mogli go ochrzcić w obrządku słowiańskim [2].
Kwestia historyczności Siemowita
Istnieje bogata debata historyków na temat istnienia lub nie Siemowita i jego dwóch
następców. Wymienia go Gall Anonim:
"Siemowit tedy, osiągnąwszy godność książęcą, młodość swą spędzał nie na
rozkoszach i płochych rozrywkach, lecz oddając się wytrwałej pracy i służbie
rycerskiej zdobył sobie rozgłos zacności i zaszczytną sławę, a granice swego
księstwa rozszerzył dalej, niż ktokolwiek przed nim. Po jego zgonie na jego miejsce
wstąpił syn jego, Lestek, który czynami rycerskimi dorównał ojcu w zacności i
odwadze. Po śmierci Lestka nastąpił Siemomysł, jego syn, który pamięć przodków
potroił zarówno urodzeniem, jak godnością."
Poglądy zwolenników istnienia Siemowita. Wielu polskich historyków (m.in. Henryk
Łowmiański, Gerard Labuda, Kazimierz Jasiński) opowiedziało się za historycznością
Siemowita.
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Kazimierz Jasiński, Rodowód pierwszych Piastów, 1992
Przekaz Galla o Piastach przedmieszkowych zasługuje na zaufanie aż z kilku
względów: 1. intencją kronikarza właśnie w tym fragmencie jego relacji było
przekazanie wiadomości, które uważał za prawdziwe, zaczerpnięte z wiernej
pamięci, 2. wiadomości te przechowały się w tradycji dynastycznej przywiązującej
dużą wagę do początków dynastii, 3. treść "trzeciej opowieści" nie zawiera
elementów legendarnych (baśniowych), przy czym nie do przyjęcia jest zarzut
zmyślenia występujących w niej imion, 4. lista imion u Galla znajduje poparcie
poprzez porównanie jej z podobnymi listami książąt ruskich i czeskich Przemyślidów
oraz 5. autentyczność listy Gallowej potwierdzają wyniki badań nad początkami
państwa polskiego, wykazujące, że nie sięgają one dopiero panowania Mieszka I.[1]
Poglądy przeciwników istnienia Siemowita
Przeciw istnieniu Siemowita mają przemawiać odkrycia archeologiczne, z których wynika że
dynamiczny rozwój państwa Polan rozpoczął się w latach dwudziestych X wieku, zatem
panowanie Siemowita, Leszka i Siemomysła trwałoby bardzo krótko. Dowody te nie są jednak
istotne, bowiem archeolodzy stoją częśto w sprzeczności z treścią materiałów źródłowych, i
potrafią błędnie lokalizować stolice państw z tej epoki (np. wg dokumentu Dagome Iudex
stolicą ówczesnego państwa miało być miasto Sinske- ówczesny Szczecin, zaś dominujące
poglądy każą nazwę Shinske odczytywać jako.... zniekształconą nazwę Gniezna!)
Część mediewistów uważa, że podane w Kronice imiona przodków Mieszka mają znaczenie
symboliczne i zostały wymyślone przez Galla. Nie można wreszcie wykluczyć, że zmyślony
przez Galla jest tylko opis panowania władców, podczas gdy imiona są faktycznymi imionami
przodków Mieszka.
Imię
Według Galla Anonima imię to nadało mu dwóch obcokrajowców. Przez wiele lat, wspierana
autorytetem Oswalda Balzera, który takie miano zastosował w Genealogii Piastów utrzymywała
się forma imienia Ziemowit, pomimo że już w recenzjach tej pracy z przełomu XIX i XX wieku
zgłaszano do niej zastrzeżenia. Zgodnie z ustaleniami językoznawców imię to pochodzi od
słowiańskiego wyrazu semja = rodzina, i w związku z tym jedyną poprawną jest forma
Siemowit[1].
W literaturze
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"(...) młody Siemowit, syn Piasta Chrościskowica (...), z dnia na dzień postępował i
rósł w zacności do tego stopnia, że król królów i książę książąt za powszechną
zgodą ustanowił go księciem Polski, a Popiela wraz z potomstwem doszczętnie
usunął z królestwa. (...)
Po [Siemowita] zgonie na jego miejsce wstąpił syn jego, Lestek, który czynami
rycerskimi dorównywał ojcu w zacności i odwadze. Po śmierci Lestka nastąpił
Siemomysł, jego syn, który pamięć przodków potroił zarówno urodzeniem, jak i
godnością.
Ten zaś Siemomysł spłodził wielkiego i sławnego Mieszka, który pierwszy nosił to
imię (...), [który} w końcu zażądał w małżeństwie jednej dobrej chrześcijanki z
Czech, imieniem Dobrawa."
(Gall Anonim, Kronika, I, 3-4)
opr. A. Fularz na podst. Wikipedia, ilustracja tytułowa; Poczet królów Bałwochwalców.
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Zaginione królestwo Lechii
Autor: Wieczorna

Zagubieni władcy lechiccy
Zastanawiało mnie bardzo, czy możliwe jest ustalenie "zagubionych" władców lechickich.
Lechia miała zgasnąć wraz z Popielem II i jego straszną zbrodnią. Przez lata próbowano ową
historię wytłumaczyć na różne sposoby, same legendy i podania mają aż tyle wersji,
wariantów, wątków pobocznych że całość materiału źródłowego znacznie przerasta wszystko
to co dostępne jest o pierwszych Piastach. Uważnie badając dostępne materiały źródłowepodające pewniejsze daty zaczynające się od przełomu er, zauważyłem ciekawy tekst w
lwowskim Dzienniku Literackim (nr 9 i 10 z roku 1854- zawierający wyciągi z pracy Jana
Dalibora Wagilewicza) opisujący związki dawnej Rzeszy Polskiej z dawnym państwem
wielkomorawskim. Autor wskazywał na paralele między Swiętopełkiem I a Siemowitem oraz
między Mojmirem II a polskim Lestkiem. Leszko III pasuje na księcia Pribinę, mającego
bawarską żonę.
opr. Adam Fularz, ilustracja: Wzorowana na atycznych mapach "Moesia Prima Superior"- mapa
antycznej prowincji rzymskiej graniczącej z terenami obecnej Polski
źródło opisu:
Genealogia xiążąt i królów polskich od roku 880 do 1195.
I Początek jej i zmiany kolejne przez Augusta Bielowskiego
II Genealogia przez J ana Wagilewicza ułozona.

Image type unknown
http://books.google.de/books?
id=QmYxAQAAMAAJ&hl=de&hl=de&pg=PA11&img=1&zoom=3&si
g=ACfU3U20J8Wsiu_xQfiAImlevG5lNNlcQ&ci=92%2C274%2C746%2C1088&edge=0
Image type unknown
http://books.google.de/books?
id=QmYxAQAAMAAJ&hl=de&hl=de&pg=PA12&img=1&zoom=3&si
g=ACfU3U1rT79eDkkqr9yHG5mj5226ZPWSBQ&ci=152%2C72%2C
737%2C1280&edge=0
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Mesko II, król który uległ antykatolickiej
rebelii
Autor: Wieczorna

Mieszko II Lambert (ur. 990, zm. 10 lub 11 maja 1034) był królem Polski w latach 1025–1031, i
księciem prowincji w latach 1032–1034 z dynastii Piastów, drugi syn Bolesława I Chrobrego, a
pierwszy z małżeństwa z Emnildą, księżniczką słowiańską. Przejął władzę po śmierci ojca i
prawdopodobnie wypędził z kraju swoich dwóch braci.
W źródłach z epoki
List księżnej Matyldy do Mieszka II
Ponieważ łaska Boża użyczyła Ci królewskiego tytułu zarówno jak i zaszczytu, i w
najznakomitszy sposób wyposażyła w niezbędną do tego umiejętność rządzenia,
poświęciłeś za szczęśliwym natchnieniem, jak słyszałam, z pobożnym sercem
samemu Bogu początki swego panowania (...) Nie dość Ci tego, że możesz we
własnym i w łacińskim języku chwalić godnie Boga, zapragnąłeś jeszcze w greckim.
Te i podobne usiłowania, jeżeli w nich do końca wytrwać, przysparzają Ci sławy
najbogobojniejszego władcy i poświadczają jak najdowodniej, że nie tyle ludzkim, ile
boskim wyrokiem powołany zostałeś do rządzenia ludem wiernym Bogu; znaną jest
Twoja sprawiedliwość w sądzie, Twoja dobroć i przeczysta Twoich obyczajów
szlachetność.
Kronika Galla Anonima
Był zacnym rycerzem, wiele też dokonał dzieł rycerskich, których wyliczanie za
długo by trwało. On też stał się przedmiotem nienawiści dla wszystkich sąsiadów, a
to skutkiem zawiści, jaką żywili dla jego ojca; lecz nie odznaczał się już, tak jak
ojciec ani zaletami żywota, ani obyczajów, ani też bogactwami.
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Wipo
Mieszko, ksi Polski, zszed przedwczesn mierci, a wiara chrzecijaska tam przez jego poprzedników zaczta i przez
niego lepiej umocniona, upada niestety, w sposób godny paczu.

Mieczysław II w kronice Miorsza.

Image type unknown
http://books.google.pl/books?
id=vfEwAQAAMAAJ&hl=pl&hl=pl&pg=PA526&img=1&zoom=
3&sig=ACfU3U1Z4nA9GA277bmBPu0NvDilN7LWWg&ci=115%
2C1262%2C784%2C225&edge=0
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e=0

opr. AF na podst. Wikipedia
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Boleslaus, Bolesław: król który odbudował
imperium Lechitów
Autor: Wieczorna

Bolesław jest opisany w źródłach z epoki- przez Bogufała II, jak władca który odbudował
imperium lechickie.

Wipo tak go w swej kronice opisuje:
Capitulum IX: De Bolizlao duce Sclavorum. Eodem anno quem supra notavimus
Bolizlaus Sclavigena, dux Bolanorum, insignia regalia et regium nomen in iniuriam
regis Chuonradi sibi aptavit, cuius temeritatem cito mors exinanivit.
[5] Rozdział IX: O Bolesławie Chrobrym, księciu Słowian W tym samym roku, który
to wymieniłem już wcześniej [1025], Słowianin Bolesław, książę Polaków, zdobył z
krzywdą króla Konrada insygnia królewskie i tytuł królewski, lecz jego zuchwalstwo
przyćmiła nagła śmierć.
Gall Anonim:
O pierwszym Bolesławie, którego zwano Sławnym lub Chrobrym.
Pierwszy więc książę polski Mieszko dostąpił łaski chrztu za sprawą wiernej żony; a
dla sławy jego i chwały w zupełności wystarczy [jeśli powiemy], że za jego czasów i
przez niego Światłość niebiańska nawiedziła królestwo polskie. Z tej to bowiem
błogosławionej niewiasty spłodził sławnego Bolesława, który po jego śmierci po
męsku rządził królestwem i za łaską Bożą w taką wzrósł cnotę i potęgę, iż ozłocił -
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że tak powiem - całą Polskę swą zacnością. Któż bowiem zdoła godnie opowiedzieć
jego mężne czyny i walki stoczone z narodami okolicznymi, a cóż dopiero na piśmie
przekazać [je] pamięci? Czyż to nie on ujarzmił Morawy i Czechy, a w Pradze stolec
książęcy zagarnął i swym zastępcom go poruczył? Czyż to nie on wielekroć pokonał
w bitwie Węgrów i cały ich kraj aż po Dunaj zagarnął pod swoją władzę?
Nieposkromionych zaś Sasów z taką mocą poskromił, że w środku ich ziemi
żelaznymi słupami [wbitymi] w rzece Sali oznaczył granice Polski. Czyż zresztą
potrzeba dokładnie wymieniać jego zwycięstwa i tryumfy nad ludami niewiernymi,
skoro wiadomo, że je niejako swymi stopami podeptał! On to bowiem Selencję,
Pomorze i Prusy do tego stopnia albo starł, gdy się przy pogaństwie upierały, albo
też, nawrócone, umocnił w wierze, iż wiele tam kościołów i biskupów ustanowił za
zgodą papieża, a raczej papież [ustanowił je] za jego pośrednictwem. On to również,
gdy przybył doń św. Wojciech, doznawszy wielu krzywd w długiej wędrówce, a
[poprzednio] od własnego buntowniczego ludu czeskiego - przyjął go z wielkim
uszanowaniem i wiernie wypełniał jego pouczenia i zarządzenia. Święty zaś
męczennik płonąc ogniem miłości i pragnieniem głoszenia wiary, skoro spostrzegł,
że już nieco rozkrzewiła się w Polsce wiara i wzrósł Kościół święty, bez trwogi udał
się do Prus i tam męczeństwem dopełnił swego zawodu. Później zaś ciało jego
Bolesław wykupił na wagę złota od owych Prusów i umieścił [je] z należytą czcią w
siedzibie metropolitalnej w Gnieźnie.
Miorsz:
Image type unknown
http://books.google.pl/books?
id=vfEwAQAAMAAJ&hl=pl&hl=pl&pg=PA522&img=1&zoom=
3&sig=ACfU3U010qyatLrgN1OUC2xb9Oq8mbjkw&ci=119%2C804%2C799%2C699&edge=0
Image type unknown
http://books.google.pl/books?
id=vfEwAQAAMAAJ&hl=pl&hl=pl&pg=PA523&img=1&zoom=
3&sig=ACfU3U3nVwJjrSr_OL10eSmySqVdspQcNw&ci=103%
2C112%2C781%2C1387&edge=0
Image type unknown
http://books.google.pl/books?
id=vfEwAQAAMAAJ&hl=pl&hl=pl&pg=PA524&img=1&zoom=
3&sig=ACfU3U0wxQFz8hkhBeUwdadmc8TsGeetEg&ci=113%
2C85%2C800%2C1400&edge=0
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Image type unknown
http://books.google.pl/books?
id=vfEwAQAAMAAJ&hl=pl&hl=pl&pg=PA525&img=1&zoom=
3&sig=ACfU3U3fjpeEwBM_BINme224ZmA5K8HHpw&ci=113%
2C111%2C788%2C1378&edge=0

Image type unknown
http://books.google.pl/books?
id=vfEwAQAAMAAJ&hl=pl&hl=pl&pg=PA526&img=1&zoom=
3&sig=ACfU3U1Z4nA9GA277bmBPu0NvDilN7LWWg&ci=125%
2C118%2C777%2C1078&edge=0

opr. A. Fularz, ilustracja tytułowa: autor: Blaeu, Mapa Polski
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Wiching, biskup Wiślanii (Krakowii) w
latach 881-885
Autor: Wieczorna

Wiching , także: Viching , († 12 września 912 ) był w latach 880-881 i 885-891/892/893
biskupem Nitry i w latach 898-899 12. Biskupem Passau. W latach 881-885 był biskupem w
prowincji Krakowia, ówczesnej Wiślanii, sądząc z zapisów źródeł, nie pozwalających na inne
interpretacje.
Wiching uważany był za konkurenta arcybiskupa Metodego. Po pokoju w Forchheim (874)
bratał się z morawskim księciem Świętopełkiem I. najprawdopodobniej znanym w polskiej
historiograffi jako Ziemowit. Władca ten w 880 wysłał go do Rzymu, aby przez papieża Jana
VIII był konsakrowany na biskupa Nitry. W tym roku, papież zachęcał również Metodego do
korzystania ze słowiańskiej liturgii.
Jako że Wiching przesłał fałszywy “papieski” list do Świętopełka (uznawanego za Ziemowita
przez np. Bielowskiego), arcybiskup Metody wysłał Wichinga w roku 881 za karę do Wiślanii –
w źródłach- „na území, která Svatopluk jen nedávno připojil k své říši,“- co mogło być wówczas
jedynie Wiślanią (często błędnie podaje się Pannonię przy tłumaczeniu tych wydarzeń).
Próbował kilka razy powrócić z Wiślanii, ale uczniowie Metodego blokowali te próby i
wielokrotnie im zapobiegali. Wiching opuścił Wiślanię dopiero na krótko przed śmiercią
Metodego.
Po śmierci Metodego w roku 885 papież uczynił Wichinga ponownie biskupem Neutra (lub jego
powołanie zostało potwierdzone), a także uczynił go zarządcą kościelnym (ale nie
arcybiskupem). Wiching następnie uniemożliwił sukcesję spuścizny Metodego przez Gorazda.
Nowy papież Stefan V był przeciwny jego poprzednikowi w sprawie liturgii słowiańskiej i
opowiadał się za wydaleniem studentów Metodego.
Wiching opuścił Nitrę około 891/892, po wybuchu wojny między Świętopełkiem (Ziemowitem?)
i królem Arnulfem. Został zabrany na dwór Arnulfa i służył tam od 892 jako kanclerz. Po roku
896 też objął opactwo Mondsee. W latach 898-899 był biskupem Passau. Po śmierci Arnulfa i
upadku Wielkich Moraw Wiching wycofał się z życia publicznego.
opr. Adam Fularz na podst. Wikipedii
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Literatura
Wolf Oschlies: Wiching. In: Biographisch- Bibliographisches Kirchenlexikon (BBKL). Band 32,
Bautz, Nordhausen 2011, ISBN 978-3-88309-615-5, Sp. 1509–1523.
Mapa tytułowa:
The 1507 Lesser Poland and Red Ruthenia Map (Polonia Minor, Russia) by Martin
Waldseemüller
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Pojazdy królów słowiańskich w opisie
kraju Mieszka I
Autor: Wieczorna

Żyjący w wieku XI uczony Arab, Al-Bekri, w dziele swojem „Księga podróży i krajów”,
przytacza ciekawe opowiadanie Izraelity Ibrahima z wieku X, który mówi, że
"kraj Mszki (Mieszka, Mieczysława) graniczy na wschodzie z Rusami, a na północy z
Brusami (Prusami). których siedziby leżą nad morzem (Baltyckiem) i którzy maja
osobny język, a nie znają mowy sąsiednich narodów. Kraj Mszki (t. j. Polska) jest
wielkim między krajami słowiańskimi, bogaty w chleb, mięso, miód i pastwiska.
Daniny, wybierane przez Mieszka, przeznaczone są na utrzymanie jego ludzi (t. j.
wojska). Każdego miesiąca każdy z nich (t. j. z wojowników) dostaje pewną liczbę tej
dani. Ma Mieszko 3000 takiej drużyny, „a to są woje, których setnia równa się
dziesięciu setniom innych wojowników”. On tym ludziom daje odzienie i konie i oręż
i wszystko, co im potrzebne. A kiedy się rodzi dziecko u kogokolwiek z nich, to
Mieszko natychmiast po urodzeniu dziecięcia naznacza mu utrzymanie, czy dziecko
jest męskiego lub żeńskiego rodzaju. A gdy ono dosięgnie pełnoletności, to je żeni,
jeżeli jest męskiego rodzaju, i płaci za niego swadziebny podarek ojcu narzeczonej.
Jeżeli zaś jest żeńskiego rodzaju, to ją wydaje zamąż i płaci jej ojcu. Plemię Słowian,
które się nazywa Ambaba, żyje w błotnistym kraju Mszka, ku północnemu
zachodowi (Pomorze). Ma ono wielki gród nad morzem, który ma 12 bram i przystań
(zapewne Gdańsk, Kołobrzeg lub Julin) z wybornemi portowemi urządzeniami.
Księcia nie mają (Pomorzanie), ale rządzi nimi starszyzna.

„W ogólności Słowianie – powiada dalej Ibrahim w dziele Al-Bekri’ego – są bardzo
mężni i zaczepni, a gdyby nie było między nimi niezgody, skutkiem licznego
rozrodzenia plemion, to nie zmierzyłby się w sile z nimi żaden naród na świecie.
Zamieszkują kraje bogate w pomieszkania i zapasy spożywcze. Są gorliwi w
rolnictwie i w pracy około swego utrzymania, w czem przechodzą wszystkie narody
północy. Towary ich (mieszkańców kraju Mieszka) morzem i lądem dochodzą do
Rusów i do Konstantynopola. Sieją dwa razy do roku, latem i wiosną, po większej
części proso. Ubierają się w szeroką odzież, której tylko dolna część rękawów jest
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wąska. Mają instrument muzyczny dęty, którego długość przechodzi dwa łokcie, i
drugi z ośmiu strunami. Napoje robią z chmielu i miodu. Królowie Słowian jeżdżą na
wielkich, toczących się, wysokich telegach, o czterech kołach. W rogach są cztery
mocne podpory, a na nich, zawieszony na łańcuchach, kosz, który okrywa się
jedwabiem. Siedzący w koszu nie trzęsie się, tak jak się trzęsie telega. Takie wozy
mają też dla chorych i rannych”.
wg
literat.ug.edu.pl/glogre/gloger.pdf
ZYGMUNT GLOGER: GEOGRAFIA HISTORYCZNA ZIEM DAWNEJ POLSKI. SPIS
RZECZY. por..http://literat.ug.edu.pl/glogre/0006.htm
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Wczesnośredniowieczne imperium
Słowian? Lesto III jako król Samo?
Autor: Wieczorna

Jedynym szerzej opisanym imperium Słowian jest rzesza Samona, ponadplemienne państwo
rozwijające się w latach 623–660 (zdaniem innych autorów w latach 623–658 lub 626–661). To
potężne imperium wchłonęło tereny Słowian, obejmując tereny przyszłych Czech, Moraw,
Dolnej Austrii, Styrii, Karyntii i Karnioli, a także część zachodnich Węgier, zachodniej i
środkowej Słowacji oraz Śląsk i Łużyce.

Ryc. 1. Leszko III, cc wikimedia

Część źródeł podkreśla także że obejmowało południowo- zachodnią Polskę. Niektórzy
historycy próbowali analizować podobieństwa postaci opisanych w polskich legendach,
kronikach i rocznikach, by dość do ciekawych konkluzji. Wg analizy autora czasopisma "Archiv
für Kunde österreichischer Geschichts-Quellen", metodą porównawczą badającego
podobieństwa w kronikach staropolskich i staro-czeskich, najbardziej prawdopodobne jest że
Przemysł- Lestko III wymieniony w kronikach Kadłubka czy Bielskiego, oraz Samon, Samomiały dotyczyć tego samego władcy.
Zarówno Samon, jak i polski Lestko- Przemysław, uznawany za władcę legendarnego, ale
opisanego w źródłach, byli założycielami Rzeszy- związku ponadplemiennego Słowian.
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Zarówno Samon, jak i Leszko III mieli około 20 dzieci spłodzonych z różnych kobiet. Cechowali
się bardzo podobną taktykę prowadzenia walk.
Potomkowie Leszka III według legendy
Popiel I – następca tronu Bolesław – otrzymał Pomorze dolne Kazimierz – otrzymał Kaszuby
Władysław – otrzymał Kaszuby Wratysław – otrzymał Ranię Oddon – otrzymał Dytywonię
Barwin – otrzymał Pomorze dolne Przybysław – otrzymał Dytywonię Przemysław – otrzymał
Zgorzelicę Jaksa – otrzymał Białą Serbię Semian – otrzymał Serbię Siemowit – otrzymał
Zgorzelicę Siemomysł – otrzymał Zgorzelicę Bogdal – otrzymał Pomorze dolne Spicygniew –
otrzymał Bremę Spicymir – otrzymał Luneburg Zbigniew – otrzymał Szczecin Sobiesław –
otrzymał gród Dalen Wizymir – otrzymał Wyszomierz Czestmir – otrzymał Dytywonię Wisław –
otrzymał Międzyborze
Kim był Samo?
Wg Augusta Bielowskiego ("Wstęp do dziejów Polski", mógł on być słowianinem urodzonym na
ziemiach pod panowaniem Franków, w wiosce senońskiej. Zajmował się głównie kupiectwem.
W walkach o niepodległość Słowian narażał się na największe niebezpieczeńśtwa, był
nieustraszony w bitwach jak i sprawny w rządzeniu. Około 627 r. obrano go królem. Wg
Bielowskiego (s. 427) zjednoczył ziemie Słowan od Elby po Wisłę, od Bałtyku po Adriatyk.
Szczegóły jego panowania są nieznane. Wiadomo iż panował 35 lat, w wielu bojach z Awarami i
Frankami odnosił zwycięstwa. Miał 12 różnych żon i zostawił po sobie 22 synów i 15 córek. Po
jego zgonie około 662 roku, według domysłów przytoczonych przez Bielowskiego, jego potężne
królestwo, rozdzielone między licznych synów, osłabło, aby później zupełnie się rozsprząc.
Ostatnim potężnym włądcą z tego rodu jest pogański książę wiślicki Wyszewit (panujący w
Małopolsce ok. 845 r., wymieniony jako postać historyczna). Był on przeciwnikiem
chrześcijaństwa, i był mocno rozmiłowany w pogańskiej obrzędowości. Światopełk Morawski
strącił go z tronu, i rozprzestrzenił swoje granice, sięgając aż po źródła Bugu i Styru.
Obalenie władców pogańskich jest utożsamiane przez takich historyków jak August Bielowski,
za rozpoczęcie panowania Świętopełka, zwanego, wg Bielowskiego, w polskiej tradycji
historycznej Ziemowitem. Władca ten miał rządzić w latach 861- 892 r. Bielowski stosuje te
same metody analizy porównawczej postaci historycznych, próbując dopasować opisy rządów,
cechy władcy.
Bielowski przytacza najstarsze polskie roczniki benedyktyńskie, zaczynające się rokiem 899
(gdzie opisana jest śmierć Arnolfa, najzacieklejszego przeciwnika słowiańskiej niepodległości).
Kolejne wpisy dotyczną objęcia tronu królewskiego przez króla nazywanego Semomysl/
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Semislaus. Okres ten pokrywa się z datą śmierci morawskiego Mojmira, co wg Bielowskiego
jest dowodem na historyczność polskiego władcy.
Wg Bielowskiego, kroniki polskich kronikarzy rzucają wiele światła na dalsze dzieje wczesnej
państwowości słowiańskiej, jeszcze po 900 roku jednoczącej wiele później oderwanych ziem
słwoiańskich.
Badania Bielowskiego zakładają że chrześcijaństwo do Polski przybyło najpierw z Moraw, w
obrządku cyrylo- metodiańskim.
Jak podkreśla Bielowski, krótki rys tego okresu, pochodzi z zapisów współczesnych zdarzeniom
pisarzy niemieckich. Z tamtego okresu nie zachowały się żadne źródła pisane przez Słowian.

Ryc. Przypuszczalny największy zasięg terytorialny Państwa Wielkomorawskiego (zobacz
legendę). Za Histmag.org
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Opr. Adam Fularz
Literatura
Wstęp krytyczny do dziejów Polski
August Bielowski
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Burgundaib- historyczna kraina
Burgundów w zachodniej Polsce
Autor: Wieczorna

Wcześniejsze badania na podstawie powstałych znacznie później sag dotyczących pochodzenia
( Origo gentis ) widzi kwestię pochodzenia Burgundów w Skandynawii. Z dzisiejszej
perspektywy,wydaje się zasadnym aby odrzucić starożytnych historyków. Pochodzenia
Burgundów nie dokumentuje żadna ich własna, lokalna saga. Pliniusz Starszy wspominał jako
pierwszy o Burgundiones i opisał go jako część ludu Wandalów. Tacyt nie wymienia tej nazwy.
Najważniejszym historycznym doniesieniem o oryginalnych korzeniach Burgundów dostarcza
dzieło przygotowane przez geografa Ptolemeusza (2.11) w połowie II wielu. Wg Ptolemeusza,
Burgundowie mieszkali na wschód od Semnonów i na północy Lugiów między Wisłą i rzekami
tworzącymi zachodnią granicę, oreślonymi jako Suebus ( Odra - Szprewa- Hawela w dolnym
biegu), czyli w dzisiejszym zachodniej Polsce i części Brandenburgii.
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wg Lida Capo, Commento a Paolo Diacono, Storia dei Longobardi, cartina 1, pp. LII-LIII.

Tradycja pochodzenia
Burgundowie mieli tradycję skandynawskiego pochodzenia, która znajduje oparcie w toponimii
i w szeregu dowodów archeologicznych (Stjerna) i wielu uważa, że ich tradycje są poprawne
(np. Musset, str. 62). Źródła rzymskie klasyfikowały Burgundów jako po prostu inny
wschodniogermański, i nie wspominały, skąd pochodzą Burgundowie. Być może dlatego że
Skandynawia była poza horyzontem najwcześniejszych źródeł rzymskich, w tym Tacyta (który
tylko wspomina jeden skandynawskie plemię, Suiones). Pierwsze rzymskie odniesienia
umieszczają ich na wschód (tj., nie na rzymskiej stronie) od Renu ( między innymi , Ammianus
Marcellinus , XVIII, 2, 15). W Víkingssonar Þorsteins saga ( Saga niejakiego Thorsteina, syna
Wikingów), Veseti osiadł na wyspie lub wzgórzu, nazywanej chołmem Borgunda, czyli
Bornholmem. Alfred Wielki w swoim tłumaczeniu Orozjusza używa nazwy ziemi Burgenda.
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Wyspa Burgundów
Burgundów uważa się, za pochodzących z kontynentalnej części Skandynawii. Na jakiś czas
zawitali do bałtyckiej wyspy Bornholm ("wyspa Burgundów" w staronordyckim). Jednak przez
około 250 roku mieszkańcy Bornholmu w znacznym stopniu zniknęli z wyspy. Większość
cmentarzy przestały być używana, a te, które zostały jeszcze wykorzystane, miały kilka
pochówków (Stjerna, w: Nerman 1925:176).
Pod koniec IV wieku Burgundowie pojawili się w dorzeczu Wisły, w centrum współczesnej
Polski. W 369 r. cesarz Walentynian I poprosił o pomoc Burgundów w jego wojnie przeciwko
innym germańskim plemieniu, Alamanni (Ammianus, XXVIII, 5, 8-15). Według historyka z
połowy VI wieku, Jordanesa , w tym czasie Burgundowie prawdopodobnie żyli w dorzeczu
Wisły. Jakiś czas po wojnie z Alamanni, Burgundowie zostali przytłoczeni i prawie
unicestwionieni po pobiciu w walce z gockiem królem Fastidą, królem Gepidów, którego
królestwo istniało przy ujściu Wisły.
Migracja
Około cztery dekady później, Burgundów wymienia się ponownie. Po wycofaniu przez Stilicho
żołnierzy z walki Alarykiem I, królem Wizygotów w AD 406-408, północne plemiona
przekroczyły Ren i weszły do Imperium Rzymskiego w ramach migracji germańskich. Wśród
nich były Alanie, Wandalowie, Suevi i ewentualnie niektóre części Burgundów. Część
Burgundów wyemigrowała na Zachód i osiadła jako foederati w rzymskiej prowincji Germania
Secunda wzdłuż Środkowego Renu. Kolejna część Burgundów przebywała w ich poprzedniej
ojczyźnie w międzyrzeczy rzek Odra-Wisła i utworzyła kontyngent w dowodzonej przez Attylę
Hunskiej armii około roku 451. [ 1 ] [ 2 ]
Burgundowie, widziani archeologicznie, są lokowani na Ziemi Lubuskiej , Brandenburgii i
Pomorzu Przednim. Najwcześniejsze osady Burgundów są chyba zidentyfikowane w grupi
kulturowej, która rozwinęła się w Ziemii Lubuskiej i na Łużycach.

Zajmowanie ziem związanych z kulturą luboszycką przez Burgundów jest
potwierdzone przez Piotra Diakona, który w swojej historii Longobardów podaje, ze
po wyruszeniu ze swoich siedzib Longobardowie przejść mieli przez Burgidab, kraj
opuszczony przez Burgundów. Dzieje wędrówki Burgundów na zachód i osiedlenia
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się nad środkowym Renem pozostają jednak nieznane, chociaż jakiś odprysk historii
tego ludu przedstawia średniowieczny epos Pieśń o Nibelungach („Niedola
Nibelungów”), która wskazuje na Wormację, jako główną siedzibę Burgundów nad
Renem. „Niedola Nibelungów” wspomina także o walkach Burgundów z Sasami i
Danami, do których mogło dojść w czasie migracji tego ludu na zachód. Skoro
jednak Burgundowie przybyli nad Ren znad Odry, to wyspy ze skarbem Nibelungów
należałoby szukać na pojezierzu lubuskim lub meklemburskim a nie na dalekiej
północy. Ale Pieśń o Nibelungach to tylko wizja poetycka, brak jest jakichkolwiek
źródeł historycznych na potwierdzenie zawartych w niej informacji.
wg http://www.historycy.org/index.php?showtopic=17220&st=15
Burgundowie to lud wschodniogermański, pochodzący prawdopodobnie z wyspy Bornholm,
która zawdzięcza im swą nazwę (pierwotnie Burgundarholm) lub z Ziemii Lubuskiej i
zachodniej Wielkopolski. Ich nazwa znaczy dosłownie „Synowie wiatru północnego”. W okresie
wpływów rzymskich najprawdopodobniej zamieszkiwali terytorium dzisiejszej zachodniej
Polski, a odzwierciedleniem ich osadnictwa jest archeologiczna kultura luboszycka w
międzyrzeczu Nysy Łużyckiej i Bobru, w rejonie Gubina.
Emigracja z ziem obecnej Polski
W 406 roku zapewne należeli do grupy ludów germańskich, która w noc sylwestrową[1] po
zamarzniętym Renie w rejonie Mogontiacum (Moguncji) wkroczyła do rzymskiej Galii. Tam
pozostawali jako foederati w służbie Konstantyna III. W latach 411-413 popierali uzurpatora
Jowina W 436 roku zostali pobici przez połączone siły Rzymian i Hunów dowodzone przez
Aecjusza i musieli opuścić tereny wokół Wormacji. Osiedlili się na ziemiach nazwanych później
Burgundią. Brali udział w bitwie na Polach Katalaunijskich w 451 roku po stronie Rzymian
(choć niektóre grupy Burgundów prawdopodobnie walczyły po stronie Hunów)[2]. To oni są
bohaterami Pieśni o Nibelungach z XIII wieku. W 472 roku część z nich za przyzwoleniem
Rycymera złupiła Rzym. W historii Burgundów wyróżnia się dwa państwa: I (lata 413 – 436) –
w Wormacji i Moguncji II (lata 443 – 534) – w Sabaudii (do 475 roku poszerzone o Delfinat,
Szwajcarię Romańską, Durance do Langres, Lyonnais) Zostali podbici przez Franków w 534
roku i ulegli romanizacji.
Królowie Burgundów
? – 407 – Gebicca
407 – 411 – Gundomar I
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407 – 411 – Giselher
407 – 436 – Gunther
436 – 473 – Gunderyk
473 – 480 – Chilperyk I
473 – 516 – Gundobad (w Lyonie)
473 – 493 – Chilperyk II (w Valence)
473 – 486 – Gundomar (w Vienne)
473 – 500 – Godegisel (w Genewie)
516 – 523 – Święty Zygmunt
523 – 532 – Godomar
opr. A. Fularz na podst. Wikipedii
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