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Wprowadzenie

Niniejszy tom zawiera prace przygotowane na podstawie badań
przedstawianych podczas spotkań warsztatowych i konferencji zorganizowanych w trakcie międzynarodowego projektu badawczego
pt. „Polska i Pomorze w kształtowaniu średniowiecznej cywilizacji
europejskiej (od słowiańskich plemion do przełomu XII/XIII w.)”,
realizowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Polsce w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki (NPRH) w latach 2014–2020 przez Instytut Historyczny na
Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego1.
Wskazane w tytule Projektu średniowieczne kraje mają dzisiaj swe
odmienne kontynuacje – Polska jako państwo, natomiast Pomorze
jako kraina historyczna (podzielona administracyjnie na kilka regionów) rozciągająca się po obu stronach Odry w granicach Polski i Niemiec. Stan ten przypomina nieco dzieje tych ziem w X–XII w., gdy stanowiły one obiekt politycznej i militarnej ekspansji sąsiadów: Polski,
Niemiec i Danii. W tym czasie jednak doszło na nich do formowania
się rozmaitych organizmów społeczno-politycznych, których mieszkańcy zyskali zbiorczą nazwę „Pomorzan”. Etymologicznie nazwa ta
1 Niniejsze przedstawienie problematyki projektu powiela treści anglojęzycznego
wprowadzenia do tomu z materiałami zorganizowanej w ramach ww. projektu międzynarodowej konferencji we Wrocławiu w dn. 16–18 listopada 2017 r. – zob. Poland, Pomerania and Their Neighbours’ Shaping of Medieval European Civilisation (10th–12th centuries),
red. S. Rosik, Wrocław 2020, s. 7–13 (o projekcie zob. też www.europacentralis.eu).
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odnosi się do mieszkańców pasa nad morzem i ma lokalną, przybrzeżną, genezę, jednak już w XI w. doszło do objęcia nią społeczności zamieszkujących rozległy kraj, zwany Pomorzem, między rzeką Notecią na południu a Bałtykiem oraz Dolną Wisłą i Dolną Odrą
(a w ciągu XII w. także na zachód od Odry).
W 1. poł. XII w. Pomorze zostało trwale włączone do układu politycznego państw obejmujących kulturowy krąg łacińskiej Christianitas. W nauce historycznej XIX i XX w. kluczową rolę w tym procesie
przyznano polskiej ekspansji militarnej, przy założeniu, że ziemie
wschodnie nadmorskiej krainy zostały wskutek podboju bezpośrednio przyłączone do Polski (najpóźniej do roku 1119) i następnie schrystianizowane w ramach polskiej organizacji kościelnej. Odmiennie
potoczyły się losy księstwa zachodniopomorskiego, które pomimo
militarnego podporządkowania około 1120 r. Bolesławowi Krzywoustemu utrzymało odrębność państwową, by stać się ogniwem
w środkowoeuropejskim systemie politycznym, w którym prymat
dzierżyli niemieccy władcy cesarstwa rzymskiego.
W latach 1124–1125 z inicjatywy Bolesława Krzywoustego na
Pomorzu Zachodnim misję ewangelizacyjną poprowadził biskup
Bambergu, św. Otton. Założył on wówczas wspólnoty chrześcijańskie
z kościołami i duszpasterzami w tamtejszych głównych ośrodkach.
Poszerzył tę sieć kościelną podczas drugiej podróży misyjnej nad
Bałtyk w 1128 r. o kilka ośrodków na zachód od Odry na podległych
księstwu zachodniopomorskiemu ziemiach Luciców. Tak uformowała się społeczna i organizacyjna podstawa pod założone w 1140 r.
biskupstwo z siedzibą w Wolinie, ale zwane wówczas pomorskim.
Co istotne, wydatną pomocą podczas misji służył Ottonowi z Bambergu zachodniopomorski książę Warcisław I, który w momencie
przybycia biskupa do jego kraju był już ochrzczony i sprzyjał zaprowadzaniu nowej religii.
Do czasów polskiego podboju i narzucenia w jego skutku Pomorzanom obowiązku konwersji przez Bolesława Krzywoustego sam Warcisław nie był jednak w stanie zaprowadzić chrześcijaństwa u swych
poddanych, gdyż ryzykowałby nie tylko utratę poparcia ich ogółu
na wiecach (w których istotną rolę odgrywały pogańskie wyrocznie),
ale i życia. Miał jednak w swoim otoczeniu chrześcijan i utrzymywał
kontakty polityczne z chrześcijańskimi monarchiami. Jego panowanie stanowiło przykład kohabitacji ochrzczonych już elit z pogań-
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skimi poddanymi, znany także z ówczesnego północnego Połabia.
Na samym Pomorzu, zwłaszcza w najludniejszych ośrodkach miejskich prowadzących handel dalekosiężny, jak Wolin i Szczecin, znajdowały się poświadczone już w XI w. grupy chrześcijan przybyłych
z zewnątrz, a i część Pomorzan była już ochrzczona z racji rozmaitych
kontaktów z kręgiem chrześcijańskich sąsiadów.
Grunt pod zaszczepienie chrześcijaństwa na Pomorzu w XII w.
był więc już dobrze przygotowany, a przy tym tamtejsze elity były
żywotnie zainteresowane zacieśnianiem kontaktów z jego wyznawcami na zewnątrz (handel, sojusze polityczne i militarne, związki
matrymonialne elit). Rozwój tych relacji opóźniała nie tylko bariera religijna między Pomorzanami i ich chrześcijańskimi sąsiadami,
lecz także wzajemne napaści oraz kidnaping dla okupu i handlu
ludźmi. W tej sytuacji gra polityczna i militarna toczyła się przede
wszystkim o status, jaki zyskać miały polityczne organizmy pomorskie w systemie państw skupionych wokół cesarstwa, w pierwszym
rzędzie w relacjach z monarchią Piastów. Należy bowiem podkreślić,
że nawet zakończone spektakularnymi sukcesami najazdy Bolesława
Krzywoustego na Pomorze – jak te z około 1120 r. – nie przynosiły
jego trwałej podległości Polsce.
Ta konstatacja skłania do rewizji wspomnianego poglądu objaśniającego mechanizm włączenia Pomorzan do kręgu Christianitas na zasadzie dwóch etapów: podbój i podporządkowanie ich Polsce, a w jego
następstwie chrystianizacja. Bardziej zasadne wydaje się potraktowanie budowania więzi kościelnych i samej konwersji Pomorzan jako
procesu paralelnego do zacieśniania stosunków politycznych, nieraz
z udziałem pierwiastka militarnego2. Co istotne, odniesienia między
Polską i Pomorzem stanowiły wówczas element szerszego splotu relacji międzynarodowych z udziałem Niemiec, Danii i Szwecji. Z drugiej
strony wciąż żywotne były w regionie polityczne i religijne wpływy
2 Polityka kościelna Bolesława Krzywoustego w odniesieniu do Pomorza (zwłaszcza zakładanie biskupstw dla tego obszaru) nie była więc w tym rozumowaniu jedynie
dążeniem do utrwalania zdobyczy militarnych, ale także sposobem poszerzania strefy
polskich wpływów, i to nie mniej istotnym niż akcje militarne. Ten pogląd znajduje źródłowe uzasadnienie zwłaszcza w odniesieniu do Pomorza Zachodniego, ale warto brać
go pod uwagę również do wschodniej części Pomorza. Zob. S. Rosik, O pożytku z lektury
Galla Anonima w badaniu po-Gallowych czasów. Na przykładzie pomorskich podbojów Bolesława
Krzywoustego, [w:] Nobis operique favete. Studia nad Gallem Anonimem, red. A. Dąbrówka,
E. Skibiński, W. Wojtowicz, Warszawa 2017, s. 151–160.
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pogańskiej Rugii oraz balansującego między pogaństwem a chrześcijaństwem księstwa Obodrytów.
W tym złożonym układzie odniesień dokonało się włączenie Pomorza do łacińskiej strefy średniowiecznej cywilizacji europejskiej, czyli powstałej w zasadniczym zrębie do przełomu X i XI w. – jak określił to w syntezie z 2000 r. Lech Leciejewicz – „nowej postaci świata”3.
W wypadku Pomorza było to zwieńczenie procesu, którego początki sięgały co najmniej 2. poł. X stulecia, gdy ziemie nadmorskie znalazły się
pod zwierzchnością monarchii pierwszych Piastów. Jej kryzys w latach
30. XI w. przesądził o utracie przez nią trwałej kontroli nad Pomorzem.
Stało się ono przestrzenią wypełnioną przez wspomniane już organizmy
społeczno-polityczne, zdolne nie tylko stawiać opór obcej ekspansji, lecz
także prowadzić działania ofensywne i dyplomatyczne na zewnątrz.
W wypadku Polski Pomorzanie wchodzili w związki matrymonialne
z Piastami, nieraz angażując się w dzielące ich kraj konflikty wewnętrzne. Te kontakty miały swe początki najpewniej już w czasach Mieszka I
oraz Bolesława Chrobrego, stanowiąc element rozszerzania ich politycznych wpływów. Na czas ich panowania datuje się też pierwsze próby
zaszczepiania chrześcijaństwa w tej nadbałtyckiej strefie, inicjowane
przez stronę polską. Przypomnijmy, był to czas „odnawiania Rzymu”
w dobie cesarstwa Ottonów, w którym to dziele Polska pierwszych
Piastów miała swój udział, zyskując dzięki temu własną organizację
kościelną, a od roku 1000 już metropolię w Gnieźnie.
W ten sposób formowała się monarchia w Polsce, której pierwotne
struktury – co unaoczniają badania archeologiczne z ostatnich kilku
dekad – funkcjonowały w postaci sieci grodów na obszarze Wielkopolski co najmniej ćwierć wieku przed chrztem Mieszka I, tradycyjnie
datowanym na 966 r. Kierunek pomorski okazał się newralgiczny w jego
polityce: handel z ośrodkami nadbałtyckimi przysparzał zamożności
piastowskiej elicie, a próby rozciągnięcia panowania aż po Bałtyk stanowiły ważny impuls rozwojowy młodej państwowości. Kryzys, który
dotknął ją w latach 30. XI w., wymusił zmiany w jej organizacji, zmniejszające znaczenie wspomnianych czynników dla jej bytu, aczkolwiek
ekspansja na północ pozostała trwałym elementem polityki Piastów.
Pomorzanie znaleźli się wówczas w strefie Barbaricum, oczywiście
w ocenie dokonywanej przez sąsiadów z kręgu Christanitas. Ta ideowa,
L. Leciejewicz, Nowa postać świata. Narodziny średniowiecznej cywilizacji europejskiej, Wrocław 2000.
3 Zob.
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pejoratywna kwalifikacja ich statusu uwarunkowana była zasadniczo
przywiązaniem nadbałtyckich społeczności do rodzimych wierzeń
i kultów, a w coraz mniejszym stopniu ich kulturową obcością. Wprawdzie struktury państwowo-kościelne wczesnopiastowskiej Polski okazały się na tych obszarach efemerydą, ale postępował rozwój systemu
ponadplemiennej władzy książęcej, niewykluczone że w nawiązaniu do
reliktów organizacji monarchii pierwszych Piastów.
Jeszcze bardziej jednak w zakresie erozji rodzimych struktur plemiennych na obszarach Pomorza przykuwa uwagę uformowanie się
wczesnych miast. Początkowo najważniejszy okazał się Wolin, w którym emporium handlowe funkcjonowało już w IX w. W połowie XI
stulecia oddał on prymat Szczecinowi. Ważne znaczenie gospodarcze
od przełomu X i XI w. miały też nad Parsętą Kołobrzeg, a u ujścia
Wisły Gdańsk. Wzniesione w nich grody stanowiły zarazem centra
władzy książęcej, podobnie jak Białogard czy Kamień. Osobno podkreślić należy też strategiczne znaczenie pomorskich grodów w granicznym pasie nad Notecią w XI i XII w.
Pomorze, pomimo uwolnienia się od władzy Piastów w XI w.,
nadal więc przechodziło transformacje społeczne i ustrojowe zbliżające je zwłaszcza w zakresie rozwoju miast i struktur władzy do kręgu
cywilizacji europejskiej. Pod względem zaś uformowania się ośrodków wczesnomiejskich w regionie u ujścia Odry nawet górowało nad
sąsiednią Polską. Nie dziwi więc w tym kontekście wspomniana już
lawinowość procesu włączania księstwa zachodniopomorskiego do
łacińskiego kręgu europejskiej cywilizacji za sprawą chrystianizacji
i dołączenia do systemu politycznego skupionego wokół cesarstwa.
Właśnie ta dynamika akcesji Pomorza (w pierwszym rzędzie Zachodniego) do Europy kulturowej w XII stuleciu sprawia, że traktowana jest
ona jako klasyczny przykład średniowiecznej „europeizacji”, aczkolwiek
w połączeniu już z kolejnym dziejowym etapem – kolonizacji na prawie
niemieckim w XIII w. Tego rodzaju interpretacja kładzie nacisk na recepcję wzorów i instytucji życia społecznego z zewnątrz, co czyni Polskę
w XII w. głównym eksporterem „europeizacji” na tym nadbałtyckim
obszarze przez podbój i chrystianizację4. Faktycznie mówić tu można
jednak o okcydentalizacji Europy, rozumianej nie tylko geograficznie,
m.in. R. Bartlet, The Making of Europe: Conquest, Colonization, and Cultural Change,
950–1350, Princeton 1993 (pol. tłumaczenie: Tworzenie Europy. Podbój, kolonizacja i przemiany kulturowe 950–1350, tłum. G. Waluga, Poznań 2003).
4 Tak
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lecz także jako wspólnota cywilizacyjna obejmująca w XI w. obszary od
Bizancjum po po-karoliński Zachód, Wyspy Brytyjskie i Skandynawię
oraz kraje środkowoeuropejskie i Ruś.
Naszkicowane powyżej procesy włączania, początkowo już w ramach
monarchii pierwszych Piastów, obszaru Pomorza do kulturowej Europy na tak ogólnym poziomie celniej niż „europeizacja” wydaje się charakteryzować kategoria przełomu cywilizacyjnego, rozumianego jako
pojawienie się państwa, miasta, kultury pisma, a w tym konkretnym
kontekście recepcji chrześcijaństwa i dziedzictwa antyku, a w polityce
zwłaszcza idei rzymskiego uniwersalizmu. Na uwydatnienie tych transformacji ukierunkowano prace wspomnianego wyżej projektu badawczego, ale z nastawieniem na ukazanie wspólnego – choć bynajmniej nie
bez udziału konfliktów – wkładu polsko-pomorskiego w zagospodarowanie na nowo post-plemiennego świata.
W ognisku uwagi znalazły się więc najpierw interakcje między
Polską i Pomorzem, niemniej jednak z uwzględnieniem ich wpięcia
w szerszy kontekst odniesień do ich sąsiadów. Czytelnie obrazuje
tak zakrojony program badań zakres tematyczny niniejszego tomu.
Zawarto w nim efekty prac analitycznych prowadzonych najpierw
z myślą o poszerzeniu podstawy do zbiorowego studium syntetyzującego badania całości Projektu, aczkolwiek trudno tylko tak zawężać
znaczenie artykułów w niniejszym zbiorze. Zagospodarowują one
bowiem różnorodne, wykraczające poza zasadniczy zakres tematyczny wspomnianego finalnego opracowania, pola badawcze. Pierwsze
z nich to studia M. Blahovej nad terminologią wczesnośredniowiecznych źródeł, skoncentrowane na funkcjonowaniu pojęcia civitas, kluczowego w charakterystyce ekumen plemiennych, a następnie procesów cywilizacyjnych skutkujących formowaniem się państw i miast.
Artykuł otwiera pierwszy dział w niniejszym tomie, poświęcony
następnie zjawiskom charakterystycznym dla funkcjonowania społeczności plemiennych i wczesnopaństwowych na obszarze Polski
z uwzględnieniem Pomorza. Bez wątpienia na miano civitas w rozmaitych aspektach znaczeniowych zasługiwał obwarowany ośrodek
w Chodliku, który skupiał życie lokalnej społeczności w dobie plemiennej, a utracił polityczne znaczenie (choć przetrwał) w ramach
wczesnopiastowskiej państwowości. Kwestie te, wciąż w znacznej
mierze zagadkowe, przybliża A. Pleszczyński. Z kolei W. Duczko
skupił się na problematyce wczesnośredniowiecznych skarbów na
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obszarze Pomorza i Polski, rozpatrywanej w kontekście kontaktów
z sąsiadami. Zamyka ten dział omówienie przez A. Paronia dalekosiężnej komunikacji i handlu w początkach monarchii Piastów, ze
szczególną koncentracją na znaczeniu dwóch „bram” wiodących do
jej centralnego obszaru: Milicza od południa i Santoka – od Pomorza.
Drugi dział poświęcony jest zachodnim, połabskim sąsiadom
Polski i Pomorza. Otwiera go raport F. Biermanna z prowadzonych
w ramach Projektu badań archeologicznych na wyspie Schulzenwerder na jeziorze Jäthensee w pobliżu Babke w Meklemburgii. Odkryto na niej jeden z centralnych ośrodków Luciców w XI w., pełniący
też funkcje gospodarcze i religijne; nasuwa się pytanie o jego podobieństwo i ewentualną zależność od słynnej Retry, co wytycza perspektywę dalszych badań, także porównawczych w odniesieniu do
ośrodków w ujściu Odry i na Zaodrzu objętych granicami księstwa
zachodniopomorskiego w XII w.
Do kolejnego z najważniejszych ośrodków przedchrześcijańskiej
religii Słowian, właściwie jej ostatniego bastionu – Arkony, odnosi się
artykuł F. Ruchhöfta poświęcony tamtejszemu kultowi Świętowita.
Autor wskazuje w tym kontekście na epizody rugijsko-pomorskiej
historii, by jednak przede wszystkim skoncentrować się na przeglądzie historiograficznych i ikonograficznych przedstawień arkońskiego idola od średniowiecza po czasy współczesne. Wieńczy ten blok
tematyczny panoramiczny ogląd formowania się modelowych systemów władzy na Połabiu Północnym w X–XII w., w którym T. Skonieczny skupił uwagę na prześledzeniu dwóch dróg: ku chrześcijańskiej monarchii u Obodrytów i ku konsolidacji plemion wokół wiecu
i świątyni w kręgu Wieletów/Luciców.
W zagadnienia dawnej historiografii wprowadza trzeci, ostatni
dział w tym tomie. Otwiera go artykuł, w którym D. Bagi analizuje
unikatowe w średniowiecznej węgierskiej historiografii odniesienie
do dziejów Pomorza. Stanowi je epizod z Chronici hungarici compositio
saeculi XIV przedstawiający stoczony podczas polskiej wyprawy na
Pomorze pojedynek obecnego na niej przyszłego króla Węgier, Beli I
(1060–63) z rycerzem pomorskim. Dalej A. Dobrosielska kompleksowo
rozpatruje najdawniejsze średniowieczne doniesienia o plemionach
pruskich w kontekście ich stosunków z Polską i Pomorzem, łącząc to
przedstawienie historiografii z prezentacją zasadniczych kierunków
jej interpretacji w nauce historycznej. Trzeci z artykułów w tym dzia-
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le poświęcono problematyce wojen z Pomorzanami w kronice Galla
Anonima. M. Stabrowski podjął w nim próbę analizy aksjologicznej
w oparciu o założenia metodologiczne inspirowane typologią wartości Maxa Schelera.
Propozycja ta zamyka całość niniejszego tomu, ale zarazem czytelnie obrazuje, podobnie jak szereg innych artykułów w nim zawartych, że badania podjęte w ramach międzynarodowego projektu
„Polska i Pomorze w kształtowaniu cywilizacji europejskiej (od słowiańskich plemion do przełomu XII/XIII w.)” otwierają również nowe
kierunki studiów, godne kontynuacji w kolejnych multi- oraz interdyscyplinarnych przedsięwzięciach.

OD ŚWIATA ŹRÓDEŁ DO POCZĄTKÓW
POLSKI I POMORZA.
HISTORIA I ARCHEOLOGIA

Marie Bláhová

Proměny termínu civitas mezi antikou
a pozdním středověkem

Specifickým fenoménem evropských dějin je vliv antické římské
říše na kulturně společenský vývoj Evropy, který římská kultura
ovlivnila na celá tisíciletí. Nositelem tohoto vlivu byla římská písemná kultura a jazyk, jenž byl s touto kulturou spojen, latina, v Evropě
latinského kulturního okruhu po řadu staletí jediný jazyk písemné
kultury. Latinu přijímali jako jazyk písemné komunikace také národy,
které přišly na území rozkládajícího se římského impéria, především
Germáni, i ty, které se usazovaly v jeho bližším či vzdálenějším sousedství, jako (západní) Slované, Uhři či Skandinávci. Literární jazyk
však přizpůsobovali svým potřebám a odlišným podmínkám, než
byly ty, v nichž se tento jazyk vyvíjel ve starověkém Římě. Latinu
aplikovali na nové společenské a politické poměry a instituce i nové
hospodářské podmínky. Tak se termíny vytvořené v klasické latině
pro instituce římské říše přizpůsobovaly naprosto odlišným poměrům neromanizovaných oblastí Evropy1. Proto jsou v užívání jednotlivých termínů někdy i výrazné regionální a chronologické rozdíly2.
„Klasickým” příkladem termínu, který prošel dlouhým vývojem od
formování klasického Říma do pozdního starověku a odrážel společen1 Srv. K. Hegel, Lateinische Wörter und deutsche Begriffe, „Neues Archiv der Gesellschaft
für ältere deutsche Geschichtskude” 18 (1893), s. 209.
2 Srv. H. Andersson, Urbanisierte Ortschaften und lateinische Terminologie. Studien zur
Geschichte des nordeuropäischen Städtewesens vor 1350, Göteborg 1971, s. 20.
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ské proměny téměř dvou tisíciletí, je termín civitas. Je to geograficky
nejrozšířenější označení míst v Evropě latinského kulturního okruhu, současně ovšem prokazuje také značné rozdíly, pokud jde o jeho
význam v různých obdobích a v různých oblastech3. Počáteční vývoj
tohoto termínu není postižitelný. V pozdně republikánské době byla civitas, alespoň podle Cicerona (106–43 př. n. l.), chápána jako společenství
cives (občanů), které spojovalo právo ( „concilium coetusque hominum
iure sociati”). To jim dodávalo na jedné straně odpovědnost (munera), na
druhé straně občanská práva. Synonymním označením k civitas, do níž
se lidé rodili nebo byli přijímáni a z níž lidé umírali nebo byli vyhnáni,
byla smlouva – concilium. Ta vytvářela rem publicam – „věc veřejnou”.
Civitas tedy nebyla jen společenstvím všech občanů, byla to současně
smlouva, která je všechny spojovala. Díky tomu byl každý její člen civis4.
Civitas tedy na prvním místě představovala lidi, nikoli jako fyzické
bytosti, ale jako občany, jako společenství stvrzované ústavou, tedy
přeneseně „stát”. Tento výraz nabýval vedle společenství postupně –
především za římského císařství – významu sídliště obývaného cives,
„město”, v čemž se stával synonymem ke slovu urbs, ale také označoval území přiléhající k civitas.
Jak se Řím rozrůstal, vytvořila se i hierarchie civitates, sídlišť s obyvateli, která měla různý význam ekonomický a diferencovaný vztah
k Římu5.
V pozdní antice se označení civitas vedle občanského společenství
a „občany” osídleného území přenášel také na společenství a území
církevní. Civitas pak představovala biskupské sídlo, a také diecézi6.
Bylo to dáno tím, že se římské civitates v pozdní antice pravidelně
významu pojmu civitas a jeho proměnám srv. především S. Rietschel, Die Civitas
auf deutschem Boden bis zum Ausgange der Karolingerzeit. Ein Beitrag zur Geschichte der deutschen Stadt, Leipzig 1894, passim; W. Schlesinger, Burg und Stadt, [in:] Aus Verfassungs- und
Landesgeschichte, Festschrift zum 70. Geburtstag von Theodor Mayer dargebracht von seinen
Freunden und Schüllern, t. 1: Zur Allgemeinen und Verfassungsgeschichte, Lindau–Konstanz
1954, s. 97–150, zvl. 143–150; H. Andersson, Urbanisierte Ortschaften…, s. 21–23; M. Bláhová,
Evropská sídliště v latinských pramenech období raného feudalismu, Praha 1986, passim.
4 Srv. V. Smith, Civitas (Roman), [in:] A Dictionary of Greek and Roman Antiquities, London
1875, s. 291–293; http://en.wikipedia.org/wiki/Civitas [9. 11. 2011]. K civitas jako společenství cives srv. též Der neue Pauly. Enzyklopädie der Antike, ed. H. Cancik, H. Schneider, t. 2:
Ark – ci, Stuttgart–Weimar 1996, sl. 1224.
5 Civitates foederatae, civitates liberae, civitates liberae et immunes, civitates stipendiariae.
Srv. Lex Antonia de Termessibus Majoribus, [in:] Roman Laws and Charters, ed. E.G. Hardy,
Oxford 1912, s. 95 n.
6 Srv. S. Rietschel, Die Civitas…, s. 21.
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stávaly sídly církevní správy, na druhé straně se střediskem církevní
správy neměla stát jiná lokalita než civitas. Podle církevních zásad
tedy neměla být žádná civitas bez biskupa, naopak biskup neměl sídlit
na venkově. V každé civitas také směl být pouze jeden biskup7. Tato
zásada přešla i do středověku a v oblastech, kde byly civitates, se právě
tyto aglomerace stávaly biskupskými sídly. Základní význam označení civitas tedy ve středověku na území bývalé říše západořímské představoval biskupské sídlo (urbs episcopalis). Byly to především všechny
civitates zachycené ve starých Notitiae Provinciarum Galliae8. Zcela
výjimečně tak mohlo být označeno „hlavní město” národa, ale také
„město” s přilehlými poli, celý pagus9.
Jinak tomu ovšem bylo v oblastech na sever od Dunaje a na východ
od Rýna, kde klasické civitates nebyly. Tam byla biskupská sídla zřizována v opevněných lokalitách, které byly k dispozici10. I tato opevnění
byla pak alespoň občas označována jako civitates11.
Ve středověku ustupoval význam civitas ve smyslu společenství
lidí, jak ho chápal ještě Isidor Sevillský na konci 6. a v první polovině
7. století12, do pozadí a převládal význam civitas jako sídliště, eventuálně území, které ji obklopovalo.
Ani západoevropský raný středověk, oblasti, které byly kdysi součástí
římské říše, nekladl v terminologii důraz na „společenství o
 bčanů”, pře7 Jde o ustanovení Nicejského koncilu z roku 325, c. 4, c. 8 (C.J. von Hefele, Conciliengeschichte, t. 1, Freiburg im Breisgau, 2. Vyd. 1875, s. 382, 408); Sardické synody z roku 343,
c. 6 (ibidem, s. 577) a Laodicejského koncilu ca roku 360, c. 57, Johannes Dominicus Mansi,
Sanctorum conciliorum nova et amplissima collectio II, Florentiae 1759, s. 574. Srv. S. Rietschel,
Die Civitas…, s. 21–23.
8 Notitia Galliarum, ed. Th. Mommsen, MGH, Auct. antiquiss. 9, Chronica minora
saec. IV, V, VI, VII, t. 1, Berlin 1892; editio nova 1961, s. 552–612; rovněž O. Seeck, Notitia
dignitatum, accedunt notitia urbis Constantinopolitanae et latercula provinciarum, Frankfurt am
Main 1962 [1. vyd. Berolini 1876].
9 Srv. Glossarium mediae et infimae latinitatis. Conditum a Carolo du Fresne Domino du
Cange, auctum a monachis ordinis S. Benedicti cum suplementis integris D.P. Carpenterii
adelungii, aliorum, suisque digessit G.A.L. Henschel, t. 2, Niort 1883, s. 317.
10 S. Rietschel, Die Civitas…, s. 55, uvádí jako sídla nových biskupství kastely.
11 Srv. W. Schlesinger, Burg und Stadt…, s. 143 n.; H. Andersson, Urbanisierte Ortschaf
ten…, s. 21, 131, pozn. 11.
12 Srv. Isidor Hispalensis, Etymologiarum libri XX, Lib. XV, De aedificiis et agris, Caput II.
De edificiis publicis: „Civitas est hominum multitudo societatis vinculo adunata, dicta
a civibus, id est ab ipsis incolis urbis [pro eo quod plurimorum consciscat et contineat
vitas]. Nam urbs ipsa moenia sunt, civitas autem non saxa, sed habitatores vocantur…”
http://www.enciclopedia-dacica.ro/?operatie=subiect&locatie=izvoare_latine&fisier=Isidorus_Hispalensis_-_Etymologiarum_libri_XX [18.1.2015].
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jímal však ostatní významy pojmu civitas. Hlavní prameny merovejské
doby označovaly pojmem civitas především stará galořímská střediska církevní i světské správy. Řehoř Tourský ještě znal tento výraz také
pro území přiléhající k civitas, pro diecéze a administrativní územní
celky13. V mladších pramenech doby merovejské, především v tzv. Fredegarově kronice, již tento význam mizí a objevuje se pouze v textu
převzatém z kroniky Řehoře Tourského. Častěji nežli u Řehoře Tourského se označení civitas objevuje také pro opevněné lokality nebiskupské
povahy a bez antické tradice14. Pokud lze na základě nečetných zmínek
formulovat nějaké závěry, je v merovejských listinách označení civitas
omezeno na stará galořímská střediska církevní a světské správy, případně je užíváno pro administrativní územní celky15.
Prameny karlovského období znají termín civitas rovněž především
pro opěvněné středisko církevní, případně i světské správy, většinou
„město” antického původu16. Vedle toho je však v menší míře používají také pro méně důležité staré, alespoň římské opěvněné lokality.
Aplikují je však rovněž na „nové” lokality na území, které nebylo
součástí římské říše, především na kmenová střediska, pochopitelně bez antické tradice a bez církevně správního aspektu, i na méně
významné opevněné lokality na těchto územích.
Podobně jako se autoři říšských pramenů museli vyrovnat
s „novou” situací v oblastech, kde nebyla antická „města” ani římský
správní systém, a kde byla teprve zřizována první střediska církevní
správy, museli přizpůsobit latinskou terminologii i nezvyklým poměrům na východním okraji říše a v jejím sousedství. Zprávy o sídlištích v oblastech osídlených Slovany jsou sice v říšských pramenech
vzácné, přesto se jim autoři nemohli vyhnout, zvláště když byla tato
místa často dobývána franskými, později říšskými vojsky. Na území
osídleném západními Slovany nebyla ani antická města, ani (novější) biskupská sídla. Rozpaky soudobých autorů pokud jde o sídlištní
terminologii lze demonstrovat na příkladu lokalit na Staré Moravě,
13 Srv. M. Bláhová, Terminologie sídlišť v pramenech doby merovejské, [in:] AUC phil. et
hist. 5, Z pomocných věd historických 4, Praha 1980, s. 7–47.
14 Ibidem, s. 17, přehled na s. 35.
15 Ibidem, s. 28–30, 35.
16 Srv. S. Rietschel, Die Civitas…, s. 54; H. Andersson, Urbanisierte Ortschaften…, s. 21 n.
W. Schlesinger, Burg und Stadt…, s. 144, upozornil na to, že biskupské sídlo antického původu je převážně nebo výlučně označováno civitas nebo urbs, pokud jeden z aspektů (antický
původ nebo existenci biskupství) chybí, tak se toto označení objevuje výjimečně nebo vůbec.
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o nichž se ojediněle zmiňují Fuldské anály17, Xantenské anály18 a opat
kláštera v Prüm Regino19.
Druhý z autorů Fuldských análů Ruodolf Fuldský uvádí k roku 855
zprávu o tom, jak se východofranský král Ludvík Němec v roce 855
vrátil z neúspěšného tažení proti Rostislavovi Moravskému, který se
proti němu vzbouřil. Ludvík prý raději prozatím upustil od obléhání
nepřítele opevněného velmi pevným valem – „firmissimo vallo”, aby
jeho vojsko neutrpělo nebezpečným bojem škodu20. Další z autorů
Fuldských análů, Meginhard, informuje o tom, že v srpnu 864 táhl
Ludvík Němec za Dunaj a oblehl moravského knížete Rostislava „in
quadam civitate, quae lingua gentis illius Dowina dicitur”21. Roku
869 Ludvíkův syn Karel táhl proti Rastislavovi, přišel „in illam ineffabilem Rastizi munitionem et omnibus antiquissimis dissimilem, spálil omnia moenia” v onom kraji a všechny, které našel v polích nebo
v lesích, zahnal nebo zabil22. Podle téhož autora v roce 871 Moravané,
jejichž kníže Svatopluk byl ve franském zajetí, pod vedením kněze
Slavibora vyhnali Karlomannovy vojevůdce Engelschalka a Viléma
„ex obsessis civitatibus”23. Na to Svatopluk využil Karlomannovy
nepozornosti, vstoupil „urbem antiquam Rastizi”24 a obrátil se proti
Karlomannovi. V roce 899 zase Bavoři vypudili Svatoplukova stejnojmenného mladého syna s Moravany z jakési civitas („de ergastulo
civitatis, in quo inclusi morabatur”) a onu civitas spálili25.
Xantenské anály se zmiňují o franském vpádu na Moravu
v roce 871, i když s nesprávným datováním (872). Nepřátelé prý
17 Annales

Fuldenses sive Annales regni Francorum Orientalis ab Einhardo, Ruodolfo, Meginhardo Fuldensibus Seligenstadi, Fuldae, Mogontiaci conscripti cum continuatione Ratisbonnensi
et Altahensibus, ed. G.H. Pertz / F. Kurze, MGH SSrG, Hannoverae 1895 (dále cituji AF).
K tomuto prameni srv. G. Dunphy, Annales Fuldenses (Annals of Fulda), [in:] Encyclopedia
of the Medieval Chronicle, ed. Dunphy (dále cituji G. Dunphy (ed.), EMC), t. 1–2, Leyden–
Boston 2010, t. 1, s. 65 n.
18 Annales Xantenses et Annales Vedastini, red. B. von Simson, MGH SSrG in usum scholarum 12, Hannover 1909 (dále cituji AX), s. 1–33, 34–39. K tomu srv. B. Spieralska, Annales
qui dicuntur Xantenses (So-called Annals of Xanten), [in:] G. Dunphy (ed.), EMC 1, s. 95.
19 Reginonis abbatis Prumiensis Chronicon cum cont. Treverensi, ed. F. Kurze, MGH SSrG
in usum scholarum, Hannover 1890. K tomu srv. S. Penn, Regino of Prüm, [in:] G. Dunphy
(ed.), EMC 2, s. 1265 n.
20 AF II, auct. Ruodolfo, s. 45 n.
21 AF III, auct. Meginhardo, s. 62.
22 Ibidem, s. 68 n.
23 Ibidem, s. 73.
24 Ibidem, s. 74.
25 AF, Cont. Altah., s. 133.
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utekli a uchýlili se „in civitatem munitissimam“26. Regino vypráví
k roku 890 o výpravě krále Arnulfa proti vzbouřivšímu se Svatoplukovi, při němž Arnulfovo vojsko zničilo vše, „quae extra urbes
reperit“27.
Z kontextu je zřejmé, že moravské civitates, urbes, munitiones či
moenia ve franských pramenech 9. století jsou opevněné lokality. Až
na jedinou výjimku (Dowina), což bylo zjevně moravské hraniční
opevnění28, franští bojovníci neznali jejich jména. O povaze těchto
opevnění se lze jen dohadovat. Některé bylo možno spálit, některé
budily údiv franských bojovníků, kteří o nich vyprávěli a od nichž
autoři zřejmě získali informace. Zvláštní pozornost zaslouží ono
„Rastislavovo nevýslovné opevnění všem nejstarším nepodobné”.
Bylo to zřejmě rozlehlé opevnění, možná větší aglomerace, která
ovšem způsobem opevnění nepřipomínala, či „nebyla podobná”
starým římským civitates, přežívajícím v západní části franské říše.
Neobvyklé opevnění budilo rozpaky Franků do té míry, že nedokázali tuto lokalitu pojmenovat. Některé z těchto lokalit měly zcela
jistě i správní a rezidenční funkci. Rastislavova stará urbs Fuldských
análů byla možná hlavním panovnickým sídlem na Moravě. Není
vyloučeno, že se k téže lokalitě vztahuje zmínka Xantenských análů
o civitas munitissima29.
I když na slovanském území nebyla římská správní střediska, jsou
nejčastějším označením lokalit na území Obodritů, Veletů, polabských Srbů i alpských Slovanů, stejně jako Čechů a Moravanů, o nichž
franští a říšští analisté a kronikáři informují, termíny civitas a urbs30.
Civitas je zmíněná moravská hraniční pevnost Dowina, v níž v srpnu
864 Ludvík Němec obléhal moravského Rostislava31, stejně jako jsou
jako civitates, případně urbes, označeny různé „bezejmenné” lokality,
26 AX,

s. 31.

27 Reginonis

Chronicon…, s. 134.
bývá Dowina spojována s Děvínem u Bratislavy.
29 AX, s. 31. Srv. L. Bílková, Z. Fiala, M. Karbulová, Altmährische Terminologie in den
zeitgenössischen lateinischen Quellen und ihre Bedeutung, „Byzantinoslavica” 28/2 (1967),
s. 317–325, zde s. 320.
30 Tuto skutečnost s údivem konstatoval W. Schlesinger, Burg und Stadt…, s. 145. Tamtéž
jsou také vybrané odkazy na prameny. K terminologii staromoravských lokalit v historických pramenech srv. L. Bílková, Z. Fiala, M. Karbulová, Altmährische Terminologie…,
s. 317–325.
31 „…civitas quae in lingua gentis illius Dowina dicitur”. Srv. AF, auct. Meginhardo,
s. 62. K tomu L. Bílková, Z. Fiala, M. Karbulová, Altmährische Terminologie…, s. 319.
28 Obvykle
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vesměs opevněné, jak je zřejmé z kontextu32. Ostatně podle tzv. Geografa Bavorského měli jenom Moravané mít jedenáct civitates33.
Ve slovanském prostředí je tedy výraz civitas od druhé poloviny
9. století užíván ve smyslu „hrad”, „opevnění”.34 Jen výjimečně se
v této době objevuje termín civitas sensu lato, tedy pro širší území,
většinou pro diecézi nebo hrabství. Je to však již význam archaický. Lze ho nalézt pouze v listinách ovlivněných starším formulářem,
vzácně též v Reginonově kronice, jejíž autor byl ovšem opět ovlivněn
díly starších autorů35.
Větší variabilitu významů termínu civitas lze, alespoň na základě
provedené sondy, konstatovat v pramenech 10. století. Je to dáno tím,
že dochované prameny již častěji pojednávají o územích bez antické tradice, některé již byly psány přímo na těchto územích. Zatímco
prameny francouzské nebo italské provenience, konkrétně Flodoard
z Remeše36, Richer z Remeše37, Luidprand z Cremony38, Johannes
Diaconus39, diplomatické písemnosti italského krále Berengara I.40
a francouzského krále Ludvíka IV.41, používají toto označení pravi32 Srv.

AF, auct. Meginhardo, s. 73, 133; Regino, s. 134. Srv. L. Bílková, Z. Fiala, M. Karbulová, Altmährische Terminologie…, s. 318. Běžná jsou rovněž označení moenia, municiones
nebo i pouhé vallum (ibidem, s. 317–320).
33 „Marharii habent civitates XI.”, srv. B. Horák, D. Trávníček, Descriptio civitatum ad
septentrionalem plagam Danubii (t. zv. Bavorský geograf), „Rozpravy ČSAV” 66/2, [Praha]
1956, s. 2.
34 Srv. W. Schlesinger, Burg und Stadt…, s. 147 n.; H. Andersson, Urbanisierte Ortschaf
ten…, s. 22; M. Bláhová, Evropská sídliště…, s. 75. Z tohoto omezeného významu se v době
rozkvětu a rozšíření měst vyvinulo označení pro města v právním smyslu. Srv. H. Planitz, Die deutsche Stadt im Mittelalter. Von der Römerzeit bis zu den Zunftkämpfen, Graz–Köln
1954, s. 101.
35 M. Bláhová, Evropská sídliště…, s. 75.
36 Flodoardi annales, ed. G.H. Pertz, MGH SS 3, Hannoverae 1839, s. 363–408. K tomu
R. Rech, Flodoard of Reims, [in:] G. Dunphy (ed.), EMC 1, s. 623 n. Srv. M. Bláhová, Evropská
sídliště…, s. 78 n. Synonymem k výrazu civitas je u Flodoarda termín urbs.
37 Richeri Historiarum libri IV, ed. H. Hoffmann, MGH SS 38, Hannoverae 2000. K tomu
R. Rech, Richer of St. Rémi, [in:] G. Dunphy (ed.), EMC 2, s. 1278. Srv. M. Bláhová, Evropská
sídliště…, s. 82 n. Termín civitas je však u Richera vzácný. Richer preferoval označení urbs.
38 Liudprand z Cremony, Antapodosis; Historia Ottonis; Relatio de legatione Constantinopolitana, [in:] Liudprandi opera, ed. J. Becker, MGH SSrG [41], Hannoverae–Lipsiae 1915.
K tomu S. Penn, Liutprand of Cremona, G. Dunphy (ed.), EMC 2, s. 1034. Srv. M. Bláhová,
Evropská sídliště…, s. 93 n.
39 Joannis Diaconi Chronicon Venetorum, ed. G. Monticolo, La cronacha veneziana del diacono Giovanni. Cronache Veneziane antichissime I, Roma 1890, s. 57–171. Srv. M. Bláhová,
Evropská sídliště…, s. 95 n.
40 M. Bláhová, Evropská sídliště…, s. 97.
41 Ibidem, s. 101.
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delně pro stará města s antickou tradicí, vesměs současně biskupská
sídla, případně též pro mladší biskupská sídla, zcela výjimečně pro
přilehlé území (Liudprand z Cremony)42 nebo pro jiný typ (opevněného) sídliště43, v pramenech z německého, přesněji saského prostředí
znamená tento termín jakoukoli opevněnou lokalitu: Saský kronikář
Widukind44, stejně jako merseburský biskup Thietmar (975-1018)45
a listiny a listy Oty II.46 tak označují vedle starých římských „měst”
také nová střediska církevní a světské správy i pouhé hrady. Thietmar
tak nazývá rovněž opevněné kláštery a falce nebo jakékoli lokality,
uvnitř nichž stál hrad47. V listinách Oty II. se objevuje tento termín
i pro hrady s okolní půdou a s veškerým příslušenstvím48. Obyvatelé
těchto civitates, tedy „měst” a hradů, jsou cives. Widukind však užil
toto označení také pro příslušníky kmene49.
Civitas ve smyslu opevněné lokality, na jedné straně „městského”
charakteru, hlavně arcibiskupských a biskupských sídel, na druhé
straně jako označení pro „prostý” hrad či pevnost, se běžně objevuje
i v dalších říšských pramenech 10. a 11. století, úředních i narativních50.
Obdobný význam má tento pojem také v materiálově nejbohatší
a „nejlepší” středověké univerzální kronice, v kronice (Chronica) mni-

cha, později převora benediktinského kláštera Michelsberg v Bamberku Frutolfa (?-1103) z konce 11. století.51 Tato kronika, ve středověku
rozšířená především v přepracování opata benediktinského kláštera
v Auře nad Sálou Ekkeharda (?-po 1125) z první čtvrtiny 12. století,52
poskytla materiálovou základnu četným středověkým univerzálním
kronikám53 a ovlivnila i kroniky sepsané ve slovanských zemích,
včetně moravsko-českých Hradištsko-opatovických análů54.
V této kronice jsou Mohuč (Mainz) a Řím vyhradně označovány
terminem urbs. Ovšem Řím může být uveden i bez bližšího označení, nebo naopak pouze jako urbs. Výraz civitas bývá někdy užíván
jako synonmum k urbs. Tak je tomu například v označení Augsburgu, Regensburgu, Wormsu a Würzburgu. Na počátku 12. století byly
všechny tyto lokality opevněnými středisky církevní, někdy i světské
správy a měly i nemalý význam ekonomický. Jsou to většinou stará
antická města, je k nim však řazen i mnohem mladší Würzburg.
Ekkehard vypráví o tom, jak Bořivoj okolo vánoc 1110 obsadil českou
metropoli Prahu ( „Bragam Boemiae metropolim”) a proti vůli Jindřicha V. uchvátil knížectví. Král však vyslal vojsko, které prý „civitatem
cum hostibus intra deprehensis capit”55– Prahu tehdy představoval ope-

ibidem, s. 93 n., 109.
V listinách Berengara I. je tak označena Garda, královský dvorec s hradem. Srv.
I diplomi di Berengario I, ed. L. Schiaparelli, Fonti per la storia d’Italia 35, Roma 1903,
č. 44, s. 128 n. V jiných Berengarových listinách je Garda uvedena jako castrum. K tomu
M. Bláhová, Evropská sídliště…, s. 97, 100, 109.
44 Widukindi monachi Corbeiensis Rerum gestarum Saxonicarum libri tres, ed. P. Hirsch,
H.E. Lohmann, MGH SSrG 60, Hannoverae 1935. K tomu D.A. Warner, Widukind of Corvey,
[in:] G. Dunphy (ed.), EMC 2, s. 1504. Srv. M. Bláhová, Evropská sídliště…, s. 87–89. Označení civitas je ovšem u Widukinda velmi vzácné. Běžně Widukind používá termín urbs.
45 Thietmari Merseburgensis episcopi Chronicon, ed. R. Holtzmann, MGH SSrG, 2. vyd.
Berlin 1955. K tomu D.A. Warner, Thietmar of Merseburg, [in:] G. Dunphy (ed.), EMC 2,
s. 1424. Srv. F. Geppert, Die Burgen und Städte bei Thietmar von Merseburg, „Thüringisch-sächsische Zeitschrift für Geschichte und Kunst” 16 (1927), s. 162–244; M. Bláhová, Evropská sídliště…, s. 89–92. Thietmar rovněž používá výrazy civitas a urbs jako synonyma.
46 Die Urkunden Ottos des II., ed. Th. Sickel, MGH, Diplomata regum et imperatorum
Germaniae 2, 1, Berlin 1954. Srv. M. Bláhová, Evropská sídliště…, s. 103–108.
47 Srv. M. Bláhová, Evropská sídliště…, s. 90 n.
48 W. Gerlach, Die Entstehungszeit der Städtebefestigungen in Deutschland, Leipzig 1913
(= Leipziger historische Abhandlungen 34), s. 5, konstatoval užívání termínu civitas i pro
tržní osady, které ležely mimo opevnění. Vesměs však jsou to osady přiléhající k opevnění, což zjevně užití termínu ovlivnilo.
49 M. Bláhová, Evropská sídliště…, s. 109.
50 Srv. Mittellateinisches Wörterbuch bis zum ausgehenden 13. Jahrhundert, t. 4, Lieferung 4,
Berlin 1971, sl. 661–663.

51 Srv. K. Pfeiffer, Frutolf von Michelsberg, [in:] G. Dunphy (ed.), EMC 1, s. 651. Srv.
rovněž A.D. von den Brincken, Studien zur lateinischen Weltchronistik bis in das Zeitalter
Ottos von Freising, Düsseldorf 1957, s. 188; K.H. Krüger, Die Universalchroniken, Turnhout
1976 (= Typologie des sources du Moyen Age occidental 16), s. 21 n.
52 Srv. K. Pfeiffer, Ekkehard of Aura, [in:] G. Dunphy (ed.), EMC 1, s. 569. Výsledky dosavadního studia a problematiky autorství tohoto pramene, který ovlivnil i českou středověkou historiografii, a přehled recenzí Ekkehardovy kroniky podávají F.-J. Schmale,
Irene Schmale-Ott, Einleitung, [in:] Frutolfi et Ekkehardi Chronica nec non anonymi Chronica imperatorum, ed. F.-J. Schmale, I. Schmale-Ott, Ausgewählte Quellen zur deutschen
Geschichte des Mittelalters. Freiherr von Stein Gedächtnisausgabe 15, ed. R. Buchner,
Darmstadt 1972, s. 1–39. Srv. rovněž K. Hayden, Der Jenaer Autograph der Chronik des Frutolf
von Bamberg mit der Fortsetzung des Ekkehard von Aura, [in:] Welt-Zeit. Christliche Weltchronistik aus zwei Jahrtausenden in Beständen der Thüringer Universitäts- und Landesbibliothek
Jena, ed. M. Wallraff, Berlin–New York 2005, s. 81–89. K označení sídlišť v této kronice srv.
M. Bláhová, Terminologie sídlišť ve vyprávěcích pramenech první čtvrtiny 12. století, „Československý časopis historický” 26 (1978), s. 252–265.
53 Vgl. A.-D. von den Brincken, Studien…, s. 188; H.-W. Goetz, Geschichtsschreibung…,
S. 144. Waitz zmiňuje ve svém vydání autory a díla, která tuto kroniku použila (srv.
Ekkehardi Chronica…, s. 12 n.
54 Annales Gradicenses et Opatovicenses, ed. W. Wattenbach, MGH SS 17, Hannover 1861,
s. 643–653; Letopisy hradištsko-opatovické, ed. J. Emler, FRB 2, Praha 1875, s. 383–400. Srv.
M. Bláhová, Annales Gradicenses et Opatovicenses, [in:] G. Dunphy (ed.), EMC 1, s. 66 n.
55 Ekkehardi Uraugiensis Chronica, ed. G. Waitz, P. Killon, MGH SS 6, Hannover 1844,
s. 243.

42 Srv.
43
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vněný Pražský hrad, uvnitř opevnění bylo kamenné knížecí a biskupské
sídlo a kostely. U hradu bylo neopevněné předhradí56.
K roku 1099 vypráví kronika o zničení vojska táhnoucího na křížovou výpravu a vedeného knězem Folcmarem „apud Nitram Pannoniae civitatem”57. Nitra byla od roku 880 biskupským sídlem (s přerušením od uherských vpádů na počátku 10. století do roku 1024),
v předuherské době byla sídlem nitranského knížete. Nitranský hrad
byl zřejmě velmi pevný, protože ho Jindřich IV. v roce 1076 marně
obléhal. K hradu přiléhalo podhradí s několika kostely58.
Konečně v převzaté listině Oty Bamberského z roku 1124 o christianizaci Pomořan jsou jmenovány „civitates Piriz, Stetin, Vulin, Gamen,
Colbrech, Belgrado, Lubin, Gresch”59. V 11. století to byly kmenové
hrady s podhradími, většinou velmi rozlehlými. V době předkřesťanské to byla také střediska předkřesťanských kultů, Kolobřeh byl
na krátkou dobu rovněž biskupským sídlem (1000–?)60.
S ohledem na údaje obou kronikářů, známé informace o jednotlivých lokalitách, jejich charakteru, opevnění, architektuře, politickému
a administrativnímu významu, případně jejich významu ekonomickému, pokud je v pramenech uveden, lze konstatovat61, že pojem urbs
v kronice Frutolfa a Ekkeharda označuje církevní, a obvykle současně i světská, správní centra s kamenným opevněním a kamennými
stavbami uvnitř hradeb. Obyvatelé těchto lokalit jsou urbani. Termín
civitas již není tak jednoznačný jako urbs. Na územích bez antické
tradice může být civitas rovněž biskupský hrad s předhradím a přilehlým územím, opevněné kmenové středisko, výjimečně hrad jako
součást větší opevněné lokality. Může vyjadřovat i obyvatele důležitější opevněné lokality, obec. Cives jsou obyvatelé civitas. Další pojem,
metropolis, představuje středisko církevní a světské správy. Termíny
castellum, castrum a munitio znamenají hrad, oppidum rovněž hrad
(v tomto smyslu je to synonymum k označení castellum nebo castrum),
56 Srv. Mały słownik kultury dawnych Slowian, red. L. Leciejewicz, Warszawa 1972, s. 307 n.;

J. Frolík, Pražský hrad od počátku osídlení do doby románské z pohledu archeologa, [in:] Umělecké
památky Prahy. Pražský hrad a Hradčany, red. P. Vlček, Praha 2000, s. 17–23.
57 Ekkehardi Chronica…, s. 215.
58 Srv. A. Wędzki, Nitra, [in:] Słownik starożytności słowiańskich, ed. G. Labuda, Z. Stieber, t. 3, Wrocław–Warszawa–Kraków 1967, s. 403–407; rovněž Mały słownik…, s. 261 n.
59 Ekkehardi Chronica…, s. 204.
60 Srv. Mały słownik…, s. 322 (Pyrzyce), 372 (Štětín), 411 (Wolin), 165 (Kamień), 166 n.
(Kołobrzeg), 31 (Białograd), 214 (Lubin).
61 Podrobněji srv. M. Bláhová, Terminologie sídlišť…, s. 255–261.
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případně hrad s předhradím, Oppidani jsou obyvatelé nebo posádka
hradu. Venkovské osídlení je villa, villa regia je falc. Pro falc se však
objevuje také označení palatium, což ovšem může také být panovnický
dvůr. Zcela neurčitý je výraz locus, který může označovat nejrůznější
lokality (odpovídá neutrálnímu pojmu „místo”).
Vedle opevněných středisek církevní, případně i světské správy,
většinou již antického původu, ale i mladších, označuje tedy termín
civitas rovněž pouhé hrady, někdy i s přilehlým územím, někdy jen
hrad ve městě, ale také slovanská předkřesťanská opevněná správní
a kultovní střediska62. Jen vzácně je v kronice Frutolfa a Ekkeharda
termínu civitas užito pro obyvatele takovéto lokality, tedy pro obec63.
Především v teologických spisech nebo v biblických parafrázích
vrcholného středověku je pojem civitas užíván pro „obec” ve smyslu
res publica. Klasickým příkladem může být spis freisinského biskupa
Oty († 22 září 1158) Chronica sive de duabus civitatibus, kde jsou biblická
a pozemská obec již součástí titulu a předmětem autorových úvah64.
Ota Freisinský v tomto díle nastínil metaforu dvou států (obcí), obec
boží – civitas Dei, a pozemskou obec – civitas mundi65. První člověk
podle této kroniky zplodil „filios utriusque civitatis… primos cives”66.
Ota Freisinský samozřejmě zná i civitas ve smyslu – významné – lokality67. Civitas ve smyslu „obec” se běžně objevuje v dílech teologů,
například Alberta Velikého68.
Na územích osídlených Slovany se situace v označení lokalit
stává od 10. století zřetelnější. Tehdy již autoři známých pramenů
používají termíny civitas a urbs na západoslovanském území pro
důležitá správní a hospodářská střediska, nová biskupská sídla, ale
i pro větší opevněné lokality, případně opevnění s přilehlými osaM. Bláhová, Terminologie sídlišť ve vyprávěcích pramenech…, s. 255 n.
jde o Řezno a Utrecht. Srv. M. Bláhová, Terminologie sídlišť ve vyprávěcích
pramenech…, s. 255, 258, 260.
64 „…Cum enim duae sint civitates, una temporalis, alia eterna, una mundialis, alia
caelestis, una diaboli, alia Christi, Babyloniam hanc, Hierusalem illam esse katholici
prodidere scriptores”, srv. Ottonis episcopi Frisingensis Chronica sive Historia de duabus civitatibus, ed. A. Hofmeister, MGH SSrG in usum scholarum 45, Hannover 1984, Prologus
libri primi, s. 6; dále srv. podle rejstříku. Základní informace o Kronice Oty Frísinského
uvádí A. Matthews, Otto of Freising, [in:] G. Dunphy (ed.), EMC 2, s. 1174 n.
65 Srv. Ottonis episcopi Frisingensis Chronica…, passim (podle rejstříku).
66 Ibidem, I, 2, s. 38.
67 Například: „…quaedam civitas Cipri Cythis a Graecis vocatur” – s. 41; Colosus civitas,
s. 50; Athene civitas s. 52, 89, 91; „Spyra, civitas Galliae” VII, 16, s. 528.
68 Srv. Mittellateinisches Wörterbuch…, sl. 663.
62 Srv.

63 Konkrétně
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dami, u nichž lze předpokládat i významnější aktivity ekonomické,
především obchodní69.
Před stejným problémem pokud jde o označení míst, kde se odehrávaly „historické” události nebo kde byly vydávány listiny, stáli také
domácí autoři a úředníci z českých zemí, z Polska a Uher.
Tuto skutečnost lze demonstrovat na nejstarší kronice z českých
zemí, České kronice pražského děkana Kosmy (ca. 1045–21. října
1125)70. Nejčastějším výrazem pro označení opevněných lokalit je
v Kosmově kronice termín urbs. Jsou jím označována stará města
jako Mantova71, Mohuč72, Řím (pokud je vůbec blíže charakterizován)73 a Verona74, rovněž Řezno75, i když nikoli výhradně76. Tyto
lokality mohou být uvedeny i bez bližšího označení. Termínem
urbs jsou dále označována biskupská sídla bez antické tradice, nebo
sídelní hrady. Církevně správní funkce tohoto pojmu zřetelně vyplývá z označení Bamberka, který je označen jako castrum, od zřízení
biskupství jako urbs77. Do této kategorie patří také biskupské sídlo
Míšeň78, polský sídelní hrad, od roku 1000 biskupské sídlo Krakov79,
označený rovněž civitas80 nebo metropolis81, biskupské sídlo a středisko provincie Vratislav82, rovněž Ostřihom83, Olomouc84, Brno85,
slavníkovské správní středisko Libice86 a Vyšehrad87, který však je

též civitas nebo oppidum.88 Všechny tyto lokality byly opevněná sídla
s kamennými stavbami, i když se lišily svou rozlohou, výstavností
i významem.
Termín urbs je však v Kosmově kronice užíván i pro lokality, které
svým významem ani charakterem této definici neodpovídaly. Patří
k nim Bílina89, Boleslav90, Drahúš91, Hradec92, Chrudim93, Kladsko94,
Znojmo95 a Žatec96. Pokud jsou tato místa v kronice jmenována vícekrát, mohou být označena také jako civitas nebo jen castrum, oppidum, či munitio. Hraniční hrady Doudleby, Chýnov a Netolice jsou
označeny urbes terminales97. Z dalších slovanských lokalit je Bratislava
označena jako civitas a urbs98, Nitra urbs99. Termín urbs tedy Kosmas
užíval pro stará „města”, nová biskupská sídla a správní střediska,
vždy však „sídla s kamennými stavbami a opevněná kamenným
dílem”100, někdy také méně významné, ale vždy opevněné, lokality,
menší hrady101.
Termín civitas je v Kosmově kronice ve srovnání s jinými prameny
poměrně vzácný. Často ho Kosmas použil jako synonymum k termínu urbs, a to pro biskupská sídla a správní střediska (Hnězdno,
Řezno), častěji pro méně významná opevnění102. Jako jediné označení se objevuje pouze u těch lokalit, které jsou v kronice zmíněny

H. Ludat, Frühformen des Städtewesens in Osteuropa, [in:] Studien zu den Anfängen
des europäischen Städtewesens. Reichenau Vorträge 1955–1956, Konstanz–Lindau 1975 (= Vorträge und Forschungen 4), s. 544–546.
70 Cosmae Pragensis Chronica Boemorum, ed. B. Bretholz, W. Weinberger, MGH SSrG
NS 2, Berlin 1923, 21955.
71 Ibidem, II, 2, s. 102.
72 Ibidem, II, 25, s. 118; II, 27, s. 134; III, 2, s. 102; III, 10, s. 170; III, 51, s. 224.
73 Ibidem, III, 33, s. 129; jinak bez označení.
74 Ibidem, I, 26, s. 47; III, 38, s. 210.
75 Ibidem, III, 18, s. 182.
76 Jinde je uvedeno jako civitas. Srv. ibidem, III, 8, s. 168 n.
77 Ibidem, I, 37, s. 66; III, 32, s. 202; III, 55, s. 229.
78 Ibidem, II, 39, s. 141; II, 40, s. 144; III, 53, s. 227.
79 Ibidem, I, 34, s. 60 n.; II, 34, s. 130; II, 37, s. 138.
80 Ibidem, II, 37, s. 138.
81 Ibidem, II, 2, s. 83.
82 Ibidem, II, 13, s. 101.
83 Ibidem, I, 41, s. 77; II, 41, s. 146; III, 9, s. 169.
84 Ibidem, II, 43, s. 148.
85 Ibidem, II, 43, s. 149; III, 9, s. 169.
86 Ibidem, I, 29, s. 53.
87 Ibidem, I, 9, s. 20; I, 34, s. 25; I, 35, s. 63; II, 24, s. 117; II, 50, s. 157; III, 8, s. 168; III, 28,
s. 197; III, 29, s. 198, 199; III, 31, s. 201; III, 34, s. 205; III, 45, s. 219; III, 57, s. 233; III, 60, s. 239.

Ibidem, III, 29–30, s. 199. Srv. Z. Fiala, O pražském názvosloví a jeho významu ve
vyprávěcích pramenech 12. a 13. stol. až do založení Starého Města pražského, [in:] Z českých
dějin. Sborník prací in memoriam Václava Husy, Praha 1966, s. 38.
89 Cosmae Pragensis Chronica…, II, 11, s. 98 (též munitio); II, 19, s. 111.
90 Ibidem, I, 17, s. 36; II, 17, s. 93; II, 13, s. 100; II, 50, s. 157; III, 7, s. 168; oppidum – I, 19, s. 38;
civitas – I, 19, s. 39–40. Srv. Z. Fiala, O pražském názvosloví…, s. 37, pozn. 3.
91 Cosmae Pragensis Chronica…, I, 13, s. 29.
92 Ibidem, II, 46, s. 153; III, 30, s. 199 (též castrum); civitas – III, 41, s. 214.
93 Ibidem, II, 13, s. 101; II, 15, s. 105.
94 Ibidem, I, 27, s. 50; castrum III, 5, s. 166; III, 40, s. 213 (castrum, urbs, civitas; urbani).
95 Ibidem, III, 12, s. 172.
96 Ibidem, I, 10, s. 23; II, 24, s. 117; III, 10, s. 170; III, 14, s. 176; III, 37, s. 209; III, 42, s. 216
(urbs, civitas).
97 Ibidem, I, 27, s. 49–50.
98 Ibidem, III, 22, s. 189; III, 25, s. 193 n.; III, 27, s. 195.
99 Ibidem, III, 26, s. 194.
100 Srv. Z. Fiala, O pražském názvosloví…, s. 37; srv. též idem, Die Anfänge Prags. Eine Quellenanalyse zur Ortsterminologie bis zum Jahre 1235, Wiesbaden 1967 (= Osteuropastudien
der Hochschulen des Landes Hessen. Reihe 1, Giessener Abhandlungen zur Agrar- und
Wirtschaftsforschung des europäischen Ostens 40), s. 9 n. (v poznámkách); M. Bláhová,
Terminologie sídlišť ve vyprávěcích pramenech…, s. 265 n.
101 Srv. M. Bláhová, Terminologie sídlišť ve vyprávěcích pramenech…, s. 265 n.
102 Již zmíněné Řezno, Praha, Boleslava, Bratislava, Hradec, Kladsko, Vyšehrad, Žatec.

69 Srv.
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jen jednou, jako Argos103, Plzeň104, nepřímo též Litoměřice105. Tento
výraz je častěji užíván pro méně významné, ale vždy opevněné,
lokality106.
Častěji se v Kosmově kronice objevuje označení civís, které ovšem
není vždy vázáno na civitas. Kromě obyvatel civitas, jako bylo Hnězdno, Řezno nebo Kladsko, jsou jako cives označeni i obyvatelé villy107,
nebo obecně obyvatelé země108.
Opevněné, ale většinou ne příliš významné lokality bývají v
Kosmově kronice uvedeny jako castrum, castellum, nebo oppidum.
Někdy jsou synonymem k označení urbs pro opevněnou, ale ne příliš významnou lokalitu, většinou jsou uváděny samostatně, přičemž
všechny tyto výrazy mohou být synonyma109. Význam opevněného místa, hradu nebo jen pouhého opevnění má termín munitio110.
Venkovská místa jsou zpravidla uvedena jako villa, případně curtis,
eventuálně viculus111, zatímco vicus představuje obchodní osadu, nebo
i významné obchodní sídliště112.
S historiografickými texty lze srovnat i text nejrozsáhlejší české
legendy, hlásící se do konce 10. století, Života a umučení svatého
Václava a jeho báby Ludmily113. V tomto spisu je Praha charakterizována jako civitas, případně civitas metropolis nebo metropolitana114,
rovněž urbs metropolis115. Hrad Mělník stejně jako Budeč jsou označeny civitas116. Svatý Václav podle této legendy kráčel prý v zimě
bos de civitate in civitatem, tedy od hradu k hradu117. Levý Hradec
103 Cosmae

Pragensis Chronica…, III, 31, s. 201.
III, 30, s. 200.
105 Ibidem, III, 14, s. 176.
106 Srv. M. Bláhová, Terminologie sídlišť ve vyprávěcích pramenech…, s. 266 n.
107 Cosmae Pragensis Chronica…, II, 39, s. 142.
108 Ibidem, I, 4, s. 11; III, 60, s. 238. K tomuto termínu srv. J. Kejř, Nad počátky našich měst,
„Československý časopis historický” 24 (1976), s. 383.
109 Podrobně srv. M. Bláhová, Terminologie sídlišť ve vyprávěcích pramenech…, s. 267–269.
110 Srv. ibidem, s. 270.
111 Srv. ibidem, s. 270–272.
112 Srv. ibidem, s. 272.
113 Legenda Christiani. Vita et passio sancti Wenceslai et sancte Ludmile ave eius, ed.
J. Ludvíkovský, Praha 1978. Problematiku spojenou s datováním a autorstvím této legendy shrnuje J. Nehutová, Die lateinische Literatur des Mittelalters in Böhmen, Köln–Weimar–
Wien 2007, s. 43–46.
114 Legenda Christiani…, s. 18, 22, 24, 30, 76, 94 (civitas Pragensis).
115 Ibidem, s. 28, 48.
116 Ibidem, s. 24, 28.
117 Ibidem, s. 56.
104 Ibidem,
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a Tetín jsou označeny castellum118. (Stará) Boleslav je urbs119, stejně
i Kouřim120. Z mimočeských lokalit biskupské sídlo Řezno je civitas121, Řím je uváděn zcela samozřejmě bez přívlastku122. Autor této
legendy tedy užíval označení civitas pro nejrůznější opevněné lokality od významných správních center po prosté hrady123. Hlavní hrad
země, sídlo světské a církevní správy Prahu odlišil od ostatních přívlastkem metropolis. Synonymním výrazem k termínu civitas ve všech
jeho funkcích je označení urbs. Ve spojení s Prahou je rovněž doplněn
přívlastkem metropolis. Menší opevněná místa, asi jednodušší hrady,
jsou castella.
V českých listinách 12. století se označení civitas vedle sídelních
hradů (Praha, Vyšehrad) objevuje také pro tržní osady u hradů124.
Podobně narativní i diplomatické prameny 13. století je někdy ztotožňují s villae forenses125.
Výjimečně může být termín civitas použit i v přeneseném významu,
jako třeba v jedné z homilií Opatovického homiliáře, kde je civitas
synonymem pro cor nostrum126. Podobně jako v jiných náboženských
a teologických spisech latinského kulturního okruhu je termín civitas
i v Čechách užíván také pro nebeský Jeruzalém127.
V 15. století představuje civitas také právní postavení obyvatel měst,
nebo městskou obec128.
Podobně i polské středověké prameny znají pojem civitas jako
synonymum pro urbs i pro oppidum, rovněž pro castrum a suburbium.
Termín mohl označovat významnější opevněné lokality, střediska
církevní a světské správy ( „města”), stejně jako hrady a podhradí,
tržní osady u hradů i prosté tržní osady, které nebyly bezprostředně
118 Ibidem,

s. 20 (Hradec), 30, 46 (Tetín).
s. 64.
120 Ibidem, s. 100.
121 Ibidem, s. 52.
122 Ibidem, s. 12, 62.
123 Srv. rovněž Latinitatis medii aevi Lexicon Bohemicum – Slovník středověké latiny v
českých zemích, t. 1, Praha 1987, s. 694.
124 Latinitatis medii aevi Lexicon Bohemicum…, s. 694.
125 Ibidem.
126 „Dominus in civitatem, id est in cor nostrum veniens…” – Das Homiliar des Bischofs
von Prag, ed. F. Hecht, Prag 1863 (= Beiträge zur Geschichte Böhmens 1), In palmis, s. 12.
Srv. Latinitatis medii aevi Lexicon Bohemicum, t. 5, Praha 1983, s. 693.
127 Srv. Latinitatis medii aevi Lexicon Bohemicum…, t. 5, s. 693.
128 Ibidem, (Prokop Písař).
119 Ibidem,
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spojeny s hradem129. V 15. století se podobně jako v Čechách objevuje
i v Polsku tento výraz také pro městskou obec, res publica civium urbanorum130, rovněž pro městskou vládu, magistratus urbis131.
V uherských pramenech vyjadřuje termín civitas opevněné lokality
různé povahy, od „města” jako správního střediska provincie po hrady, ale také pro samotnou provincii (komitát), resp. diecézi, konečně
i pro městskou obec132.
Z tohoto přehledu je zřejmé, že autoři středoevropských pramenů znali ve vrcholném středověku pojem civitas téměř výhradně
pro lokality. Znali, i když nejspíše zprostředkovaně, jeho „klasický”
význam pro opevněná střediska církevní a světské správy. Ve středoevropských poměrech však tento význam ustupoval do pozadí
a termín byl přizpůsobován „domácím” poměrům, kde – vedle několika málo církevně-správních středisek, ovšem bez antické tradice,
pro něž ještě navíc dávali přednost označení urbs – takto označovali
(opevněná) sídla, hrady, někdy s předhradím, hlavně však tržní osady.
Rozvoj městského života v těchto lokalitách zřejmě přispěl k tomu, že
se v pozdním středověku toto označení objevuje také pro obyvatele
města řídící se městským právem, pro městskou obec. V některých
případech označuje tento výraz, podobně jako v pozdně antické době,
rovněž území přiléhající k civitas, konkrétně diecézi nebo – v Uhrách
– komitát.

Münch, Geneza rozplanowania miast wielkopolskich XIII i XIV wieku, Kraków 1946,
s. 77 n.; Słownik starożytności słowiańskich…, t. 1, red. W. Kowalenko, G. Labuda, T. Lehr-Spławiński, Wrocław–Warszawa–Kraków 1961, s. 271 n.; Lexicon mediae et infimae Latinitatis Polonorum, t. 2, Wrocław–Warszawa–Kraków 1960, sl. 468.
130 Lexicon mediae et infimae Latinitatis Polonorum…, t. 2, sl. 469.
131 Ibidem.
132 Srv. Lexicon latinitatis medii aevi Hungariae, t. 2/1, Budapest 1991, s. 137 n.
129 H.
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Transformations of the term civitas between antiquity and (late)
Middle Ages
Summary
Europe’s Latin cultural circle was established in the Middle Ages in
a written culture of ancient literacy, including the language what was
Latin. This language, however, had to be adapted to the new political,
social and economic conditions that European society has undergone
since the downfall of the West Roman Empire. This concerns primarily the terminology of various areas of life in medieval society.
A “classical” example of the term, which has undergone a long evolution since the formation of classical Rome into late antiquity to the
Late Middle Ages, and reflected the social transformations of nearly
two millennia, is the term civitas.
In Roman times, the meaning of this term evolved from a community of citizens to a settlement inhabited by these citizens and its adjacent territories. In late antiquity, its meaning was transferred to the
Church community and territory, the Bishop’s seat and the diocese.
In Western and Southern Europe, in the areas that could be built
on Roman culture, this importance was maintained in the Middle
Ages. However, the meaning of civitas for the community of people
was receding in the Middle Ages and the term was used mainly for
the localities or eventually the surrounding areas.
In the Early Middle Ages civitas represented centers of ecclesial and
secular administration. Gradually, this meaning was transferred to fortified sites of a non-bishopric nature and without an ancient tradition.
In territories that were not part of the Roman Empire in ancient times
in the medieval Roman-German empire, this term was used for new
episcopal sites or other types of fortified localities, including only castles. Similarly to the Empire, authors who worked on the eastern neighborhood of Empire, especially western Slavs, eventually Hungarians,
had to adapt Latin terminology to unusual conditions. In these areas,
the term civitas, or the synonymous term urbs, is used for important
administrative and economic centers, new episcopal sites, but also for
larger fortified sites with adjacent settlements, which can be assumed
to produce more important economic activities, especially trade.

Andrzej Pleszczyński

Chodlik civitas – charakter i losy pewnej
słowiańskiej wczesnośredniowiecznej
wspólnoty zajmującej Kotlinę Chodelską
(VIII–X w.)

Grodzisko w Chodliku jest jednym z bardziej charakterystycznych
i rozpoznawalnych ze wszystkich znajdujących się na terenie Polski.
Już sama jego forma przykuwa uwagę – trzy niemal regularne wielkie pierścienie wałów, obejmujące około 8,5 ha powierzchni do dzisiaj widoczne są dobrze w terenie, można je również bez większych
problemów dostrzec z powietrza1, pomimo systematycznego ich
niszczenia już od średniowiecza2. Choć gród od dawna intryguje
uczonych a w latach 50. i 60. XX w. był intensywnie badany3, to
przecież wciąż łączy się z nim wiele zagadek.
1 Grodzisko

widoczne jest na mapach terenowych Google’a; podstawowe informacje
o nim: E. Dąbrowska, Wielkie grody dorzecza górnej Wisły. Ze studiów nad rozwojem organizacji terytorialno-plemiennej w VII–X wieku, Wrocław–Warszawa–Kraków 1973, s. 151–153;
nowsze uzupełnienia (niestety dość pobieżne) w: Przewodnik archeologiczny po Polsce, wyd.
A. Malinowska-Sypek, R. Sypek, D. Sukniewicz, Warszawa 2010, s. 145–147.
2 Teren grodziska był przez stulecia zamieszkały, drewno z wałów było wykopywane, wtórnie użytkowane, zaś same nasypy ziemne orano i wykorzystywano rolniczo.
3 Wyniki tych badań opublikowano w: A. Gardawski, Chodlik, cz. 1: Wczesnośredniowieczny zespół osadniczy, Wrocław–Warszawa–Kraków 1970, wiele jednak stawianych
w tej pracy tez nie przetrwało próby czasu. Z pewnością obiekt ten zasługuje na ponowne przebadanie, zgodne z wymogami współczesnej archeologii. Ostatnio nowe dane
o otoczeniu grodu w Chodliku przynosi praca: Ł. Miechowicz, Wczesnośredniowieczne
grody w Kotlinie Chodelskiej, [w:] Grody z okresu plemiennego na Lubelszczyźnie, red. E. Banasiewicz-Szykuła, Lublin 2018, s. 25–70.
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Bez podjęcia kompleksowych badań archeologicznych (te przeprowadzone pół wieku temu i dorywczo później trudno takimi nazwać) nie
można jednak próbować wyjaśnić ani funkcji wspomnianego obiektu, ani
ustalić pewnie dokładnej daty jego powstania, ani też upadku. Wymienione wyżej problemy nie mogą zatem stać się tematem niniejszego szkicu.
Jedyne, co można dzisiaj zrobić, to pokusić się o to, by postawić pewne
ogólne tezy dotyczące funkcjonowania grodu w Chodliku w powiązaniu
z kompleksem osadniczym istniejącym w jego okolicach. Badania archeologiczne w rejonie tzw. Kotliny Chodelskiej wyraźnie bowiem wskazują
na to, że istniała na tym terenie w zasadzie stała sieć miejscowości, połączonych podobnym systemem komunikacyjnym, co przekonuje o istnieniu w tym regionie jakiejś wspólnoty społecznej, może nawet politycznej
w okresie od VIII w. aż do pojawienia się tam struktur państwa polskiego
u schyłku X w. Ważne przy tym, że obszar zajmowany przez ową wspólnotę wyraźnie wyodrębniał się od innych jednostek terytorialnych, jakie
we wczesnym średniowieczu istniały po obu brzegach środkowej Wisły4.

Kwestia tu przywołana jest tym bardziej warta rozwagi, że ostatnio
pojawiły się nowe propozycje co do widzenia organizacji terytorialnej państwa wczesnopiastowskiego, której wzory miały pochodzić
z zachodu, konkretnie zaś z Niemiec, z systemu burgwardów, tworzonego od mniej więcej połowy X stulecia na obszarach zamieszkałych przez Słowian5. Problem charakteru i struktury wczesnych
wspólnot lokalnych oraz zmian w ich kształcie przed i po zaistnieniu
państwa polskiego wiąże się z podnoszonym na nowo problemem
funkcjonowania zarządu terytorialnego w okresie piastowskim; kwestie te musiały się przecież jakoś odnosić do siebie.
W obrębie zarysowanego wyżej zagadnienia pozostaje również
sprawa osadnictwa w tzw. Kotlinie Chodelskiej. Nie od rzeczy zatem
będzie skonfrontowanie nowych pomysłów teoretycznych z przyjrzeniem się sytuacji na tym – w miarę dobrze, przynajmniej jak na
warunki polskie, zbadanym przez archeologów – terenie.
Nasze rozważania wypada rozpocząć od przedstawienia informacji
dotyczących grodu w Chodliku, który stanowił od VIII do X w. centrum
interesującego nas kompleksu osadniczego. Następnie zastanowimy się,
jaki charakter w obrębie struktury osadniczej zajmującej Kotlinę Chodelską miały inne grody oraz osadnictwo istniejące na owym terenie przed
ich zajęciem przez państwo polskie oraz w czasach wczesnopiastowskich.
Później zaś uogólnimy nasze rozważania i zajmiemy się odniesieniem
zaprezentowanego materiału do podnoszonych ostatnio nowych pomysłów budowania modelu zarządu terytorialnego w państwie Piastów.
Pierwszy poważny badacz grodziska w Chodliku, Aleksander Gardawski, uważał, że założenie nas interesujące powstawało etapami. Najpierw miała być zbudowana jego wewnętrzna część, zajmująca około
3 ha, umocniona kolistym wałem. Później wraz z rzekomym wzrostem
liczby mieszkańców samego grodu oraz jego okolic ta konstrukcja miała być porzucona (częściowo rozebrana), a gród poszerzono, wznosząc
nowy pierścień umocnień. Następnie po pewnym czasie całą operację
miano powtórzyć, by finalnie fortyfikacje zamknęły teren wielkości
około 8,5 ha6. Tego rodzaju tezy podyktowane były przeświadczeniem,

Il. 1. Położenie Chodlika (mapa: A. Pleszczyński).

5 S. Gawlas, O kształt zjednoczonego królestwa. Niemieckie władztwo terytorialne a geneza
społeczno-ustrojowej odrębności Polski, Warszawa 2000, passim (zwłaszcza s. 69–88).
6 A. Gardawski, Chodlik…, s. 47–58; wielkość grodu w skali ówczesnych założeń istniejących w Małopolsce należy do dużych, chociaż ustępuje grodom np. w Naszacowicach czy Stradowie (znacznie ponad 10 ha) – E. Dąbrowska, Wielkie grody dorzecza…, s. 56.

Hoczyk-Siwkowa, Małopolska północno-wschodnia w VI–X wieku. Struktury osadnicze, Lublin 1999, zwłaszcza s. 65–68, 80–83, a także: A. Rozwałka, Sieć osadnicza w archidiakonacie lubelskim w średniowieczu. Studium archeologiczno-historyczne, Lublin 1999, s. 29–69.
4 S.
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Il. 2. Grodzisko w Chodliku wg A. Gardawskiego (za: L. Leciejewicz,
Słowiańszczyzna Zachodnia, Wrocław–Warszawa–Kraków 1976, s. 94).

że gród ten – podobnie jak i rzekomo wszystkie inne w owym czasie
– stanowił coś w rodzaju miasta, z ludnością zamieszkałą i pracującą
w jego obrębie. Dzisiaj już wiemy dobrze, że sprawa jest dużo bardziej
skomplikowana i nie ma prostego związku pomiędzy grodem wczesnośredniowiecznym a miastem dojrzałego średniowiecza.
Aleksander Gardawski dopuszczał także, mniej przy niej obstając,
hipotezę zakładającą, iż zdarzyła się sytuacja odwrotna; a więc, że
najpierw, gdy wspólnota była liczna, zbudowano najbardziej rozległy
i najmocniejszy pas obwałowań, później zaś, w miarę zmniejszania
się liczby członków wspólnoty, gród miał się kurczyć7. W gruncie rzeczy istniejące, niepełne i częściowo przedawnione dane archeologiczne nie pozwalają na żadne pewne rozstrzygnięcia.
7 Ku

takiej hipotezie (informacja ustna) skłania się też badający obszar Kotliny Chodelskiej Paweł Lis, archeolog z Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym.
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Przedstawione hipotezy opierają się na założeniu, iż obiekt pełnić
musiał przede wszystkim funkcje refugialne, czego nie powinno się
przecież zakładać a priori. Drugi z wymienionych pomysłów, biorąc pod uwagę realia oblężenia, ma też pewną słabość: jeśli bowiem
uważa się, że zadaniem grodu są funkcje obronne, to pozostawienie wałów zewnętrznych (nawet po zdjęciu z nich umocnień drewnianych) dawałoby atakującym ochronę przed ostrzałem obrońców
i dobrą pozycję do szturmu. Gdybyśmy w to uwierzyli, nie wystawialibyśmy dobrego świadectwa inteligencji budowniczych8.
Część zajmujących się sprawą uważa, że całość założenia rozplanowano i zbudowano w podobnym czasie, prawdopodobnie w 2. poł. VIII w.9,
od razu jako konstrukcję trójpierścieniową, z tylko jedną drogą i trzema
postępującymi po sobie bramami, prowadzącymi do wnętrza grodu od
wschodu (z kierunku jedynych w okolicach obiektu terenów niezabagnionych)10.
Niezależnie od ustalania szczegółów budowy i dat wznoszenia
poszczególnych składników założenia, którego pozostałości do dzisiaj oglądać można w pobliżu wsi Chodlik, jedno nie podlega wątpliwości: ludzie zamieszkujący niegdyś ten teren musieli włożyć olbrzymi wysiłek, by go wznieść.
Zewnętrzny, najmocniejszy pierścień obwałowań w całości – również
od strony obszarów podmokłych – zbudowany był ze skrzyń drewnianych, wypełnionych ziemią, kawałkami drewna, częściowo kamieniami. Zniszczenia konstrukcji tej fortyfikacji (częściowo poprzez spalenie, ale bez śladów walki) oraz brak kompletnych badań nie pozwalają
na określenie jego pierwotnej wysokości ani na bliższe datowania jego
powstania, podobnie jak i innych części założenia11.
8 Ostatnio pojawiają się poglądy, że część przynajmniej najstarszych grodów słowiańskich była w zasadzie zagrodami do czasowego przetrzymywania niewolników, tak jak
tzw. kraale w Afryce kolonialnej. Z pewnością w przypadku Chodlika tego rodzaju analogia nie zachodzi. Zbyt wiele pracy włożono w budowę, by spełniała ona te funkcje.
Co nie wyklucza oczywiście możliwości, że wewnątrz majdanu handlowano okazjonalnie niewolnikami.
9 S. Hoczyk-Siwkowa, Kotlina Chodelska we wcześniejszym średniowieczu. Studium archeologiczno-osadnicze, Lublin 2004, s. 22 nn., czas wzniesienia grodu kładzie na okres od
poł. VIII w. aż do początku IX w., odwołując się przede wszystkim do znalezisk ceramiki;
por. także: M. Krąpiec, Analiza dendrochronologicza prób drewna dębowego ze studni grodziska
w Chodliku, masz. I. Arch. UMCS w Lublinie.
10 Zob. il. 2.
11 S. Hoczyk-Siwkowa, Kotlina Chodelska…, s. 27 n.
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Nasyp środkowy był już mniejszy i słabszy. Od strony zachodniej i południowo-zachodniej, gdzie znajdowały się rozległe obszary
wodne albo podmokłe, nie stwierdzono umacniania wału drewnem
ani nie odnaleziono pozostałości jakiejś korony drewnianej, natomiast tam, gdzie konstrukcja mogła być obserwowana przez ludzi
z zewnątrz, zauważono występowanie wzmocnienia drewnianego
nasypu w postaci skrzyń drewnianych, wał był tam mocniejszy niż
w poprzednio wspomnianych miejscach, wznosił się do wysokości
ok. 2 m, a jego podstawa szeroka była na ok. 10 m. Całość zaś zaopatrzona była w dodatkowe drewniane obronne konstrukcje (w formie
zapewne palisady).
Wał wewnętrzny grodziska był najsłabszy; jego wysokość wynosiła bowiem zaledwie do 1 m, szerokość nasypu u podstawy wynosiła od 6 do 10 m. Nie odkryto przy tym śladów żadnej konstrukcji
drewnianej na jego szczycie – przypuszcza się zatem, ale bez żadnych
dowodów, iż stanowił ją jedynie płot z ułożonych belek, umocnionych
wbitymi płytko w nasyp żerdziami12. Względne wysokości wałów
podnosiły nieco rowy je okalające, powstałe z wybierania ziemi, którą
następnie wrzucano do skrzyń wału albo na jego przedpole.
Przestrzenie pomiędzy nasypami wyrównywano w miejscach,
w których znajdowały się jakieś naturalne zagłębienia, umacniając bagnisty teren drewnem i kamieniami13. Pomiędzy wałami
i w rowach je okalających archeolodzy znajdowali w dużej liczbie i w dużej miąższości fragmenty naczyń, obfitość rozdrobnionych kości zwierzęcych, fragmenty polepy, narzędzia, okazy broni
i liczne żużle żelazne. Nie zawsze jednak wiadomo, czy pochodzą
one z czasów użytkowania grodu, czy też z okresu, gdy po jego
opuszczeniu na miejscu – częściowo splantowanych – obwarowań
ulokowano chaty osady, egzystującej tu przez pewien okres średniowiecza14.
Podobnie niejasno ma się sprawa z majdanem grodziska, obszernym na około 3 ha, gdzie także znajdowana jest ceramika i ślady po
paleniskach, częściowo posiadających obstawę kamienną, co wska12 Ibidem,

s. 24.
s. 29.
14 A. Gardawski, Chodlik…, s. 52–61, sądził, że osada wczesnośredniowieczna egzystowała w trakcie użytkowania grodu. Interpretował nawet pozostałości po jednym
z dużych budynków, zlokalizowane na międzywalu zewnętrznym, jako świątynię,
pogańską albo chrześcijańską.
13 Ibidem,
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zywałoby na istnienie tam chat15. Wydaje się, że w istocie jakaś
zabudowa znajdowała się przy zamykającym przestrzeń majdanu
wale. Dokumentacja wykopalisk z lat 60. XX w. oraz nieopracowane
ostatecznie wyniki badań geofizycznych z tego samego czasu uwidaczniają ślady czworokątnych chałup w południowej i wschodniej
części majdanu.16 Przeważająca cześć obszaru centralnego grodu
pozostawała jednak pozbawionym jakichś dodatkowych obiektów
placem. Wiemy tylko, że mniej więcej na środku tego placu znajdowała się studnia, ocembrowana zrębowo balami dębowymi. Badania
zachowanych belek cembrowiny – przeprowadzone pod koniec lat
60. XX w.17 – nie są jednak precyzyjne i ich wynik mieści się w granicach od roku 725 AD do roku 945 AD. Ze względu jednak na inne
jeszcze znaleziska badacze raczej skłonni są opowiadać się za wcześniejszym (VIII w.) datowaniem zabytku, jak też i całego założenia
chodlikowskiego18.
Wykopaliska prowadzone na majdanie grodu odkryły dużą liczbę fragmentów naczyń, w większości (ok. 80%) pochodzących z VIII
i z IX w., są jednak również takie, które wiązane są z X w., poza tym
w jednym z przeprowadzonym tam wykopów trafiono na brązową
ostrogę z haczykowatymi zaczepami, której wytworzenie datowane
jest na VIII w.19
15 Nie

znalazłem jednak w dostępnym mi materiale próby wykazania, czy chaty te
istniały w okresie funkcjonowania grodu, czy są jedynie pozostałością po osadzie, później wyrosłej na jego części.
16 Dokumentacja ta przechowywana jest w Wojewódzkim Ośrodku Dokumentacji
i Konserwacji Zabytków w Lublinie, ul. Archidiakońska 4.
17 Zachowane belki ocembrowania studni (oraz dokumentacja badań) znajdują się
w zbiorach Muzeum Lubelskiego w Lublinie, oddz. w Zamku Lubelskim.
18 S. Hoczyk-Siwkowa, Kotlina Chodelska…, s. 24. Autorka ta podaje, że piaszczysta
ziemia wypełniająca studnię zawierała duże ilości ziaren prosa i łusek spod stępy, które jej zdaniem świadczą o użytkowaniu gospodarczym majdanu, bowiem proso miało
dostać się do studni w trakcie odwiewania odtłuczonego z łusek ziarna – brak jednak
w opisie zastanowienia się, czy ziarna i łuski nie dostały się do studni później z ziemią,
gdy ją zasypywano i gdy już nie było grodu. Pochodzenie Chodlika w VIII w. – jeśli
w istocie tak jest – czyni go w ogóle najstarszym, obok Naszacowic, słowiańskim grodem
w Małopolsce – J. Poleski, Grody plemienne i wczesnopaństwowe w Małopolsce, [w:] Początki
sąsiedztwa. Pogranicze etniczne polsko-rusko-słowackie w średniowieczu, red. M. Parczewski,
S. Czopek, Rzeszów 1996, s. 112 n.
19 S. Hoczyk-Siwkowa, Kotlina Chodelska…, s. 24; J. Piaskowski, Badania metaloznawcze
przedmiotów żelaznych i żużla z wczesnośredniowiecznych archeologicznych w Chodliku, woj.
Lublin, „Sprawozdania Archeologiczne” 41 (1990), s. 241–272; P. Lis, S. Hoczyk-Siwkowa,
Sprawozdanie z badań archeologicznych na grodzisku w Chodliku (stan. 1), pow. Opole Lubelskie
w roku 2000, „Archeologia Polski Środkowowschodniej” 6 (2001–2002), s. 127–131.

42

Andrzej Pleszczyński

Jeśli zastanawiamy się nad funkcjami grodu w Chodliku, to na
pierwsze miejsce wysuwa się charakter i znaczenie jego majdanu, którego przestrzeń była tylko w jakiejś, drobnej raczej, części zamieszkała – nie wiadomo zresztą, przez kogo: załogę, elity plemienno-rodowe? Z pewnością jednak pusta przestrzeń części środkowej grodziska
służyła do mieszczenia w swoim obrębie ludzi, na co wskazuje fakt
znajdowania tam skorup naczyń oraz śladów palenia ognia. Do
podobnych celów mogły też być wykorzystywane międzywala, skoro
wiadomo, że ich teren był wyrównywany, a zagłębienia terenu, w których mogła się gromadzić woda, umacniano drewnem, kamieniami i zasypywano ziemią. Brak śladów walk (pozostałości np. grotów
strzał) przemawia za tym, że grodzisko nigdy nie funkcjonowało jako
refugium, stale raczej służąc za centrum wiecowo-handlowe, może
kultowe wspólnoty zamieszkującej Kotlinę Chodelską20.
Kształt trójwałowy grodu w Chodliku – jeśli w istocie trzy pierścienie jego wałów powstały w jednym czasie – jest dość wyjątkowy:
na Lubelszczyźnie wielowałowe założenia w Gęsi (powiat. bialsko-podlaski)21 i w Tarnowie-Karczunku (powiat chełmski)22 są nieco do
niego zbliżone. Bardzo mało jednak o nich wiadomo – nigdy nie były
w ich obrębie prowadzone wykopaliska. Podobnie pewnych analogii
do Chodlika można by się doszukiwać także w niebadanych albo słabo jedynie rozpoznanych grodziskach z Leszczyn (powiat kraśnicki)
oraz z Kań (powiat chełmski), mają one jednak tylko po dwa koncentryczne wały23. Trudno też odnaleźć jakieś bezpośrednie analogie do
Chodlika na innych obszarach Polski24.
Dla dopełnienia obrazu założenia chodlikowskiego trzeba wspomnieć, że gród posiadał odpowiednie zaplecze osadnicze. Tuż przy
Wprawdzie silny jest nurt podkreślający rzekomy prymitywizm religijny Słowian, którzy mieli się obywać bez miejsc kultu – D.A. Sikorski, Kościół w Polsce za Mieszka I i Bolesława Chrobrego, Poznań 2011, s. 62–90; ale z drugiej strony liczni są i badacze
głoszący tezy przeciwne, np. O. Korczynskij, Ośrodki kultu pogańskiego dawnych Słowian
w dorzeczu górnego Dniestru, „Rocznik Przemyski” 36/1 (2000), s. 67–82; M. Kara, Najstarsze
państwo Piastów – rezultat przełomu czy kontynuacji? Studium archeologiczne, Poznań 2009,
s. 63 nn.; A. Buko, Archeologia Polski wczesnośredniowiecznej. Odkrycia – hipotezy – interpretacje, Warszawa 2005, s. 107 nn.
21 J. Gurba, Grodziska Lubelszczyzny, Lublin 1976, s. 16 n.
22 Ibidem, s. 32 n.
23 Ibidem, s. 24.
24 S. Hoczyk-Siwkowa, Kotlina Chodelska we wcześniejszym średniowieczu. Studium archeologiczno-osadnicze, Lublin 2006, s. 52–60 – wydanie poszerzone (dalej cytuję wyłącznie
starsze).
20
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nim bowiem, na suchych piaszczystych łachach od strony wschodniej i południowo-wschodniej archeolodzy natrafili na relikty dość
licznego osadnictwa. Pisze się o dwu osadach: północno-wschodniej
i południowo-wschodniej – możliwe jednak, ze w istocie istniała tylko jedna, rozciągnięta na kilkaset metrów, okalająca grodzisko jakby
półpierścieniem.
Na miejscu domniemanych osad znaleziono dużą liczbę palenisk
w obstawie kamiennej, co sugeruje istnienie chat. W domniemanej
jednej z nich znaleziono szklane paciorki wyprodukowane na Bliskim
Wschodzie oraz ostrogę żelazną z oczkowatymi zaczepami, charakterystyczną dla okresu wczesno-frankijskiego (VIII–IX w.)25. Prócz tego
oczywiście cały teren pokryty był dużą ilością rozmaitej wielkości
odłamków ceramiki z podanego wyżej okresu od VIII do X w. oraz
przepalonymi kośćmi, głównie zwierząt hodowlanych26.
Dopiero w roku 2010 archeolodzy odkryli trzeci bardzo ważny
człon zespołu osadniczego w Chodliku: w lesie położonym w odległości około trzech kilometrów na północny wschód od grodu, obok
części wsi Chodlik, zwanej Kąty, grupę ponad trzydziestu kurhanów. Większość z nich jest nieźle zachowana. Mają one od 8 do 15 m
średnicy i mierzą od 30 do 170 cm. Najważniejszą jednak rzeczą jest
wynik dokładnych, choć wciąż jeszcze wstępnych, badań dwu z nich,
jakie udało się dotychczas przeprowadzić: otóż okazuje się, że w obu
przypadkach spalono młodego mężczyznę wraz koniem, a popioły
umieszczono na wierzchołku kopca27.
Kwestią dla nas drugorzędną jest w tym wypadku pochodzenie wspomnianego zwyczaju pogrzebowego – przez część badaczy
uważanego za rzadki i raczej wschodni, ewentualnie skandynawski,
przez innych zaś za nie taki znowu rzadki wśród Słowian. Ważniejszą informacją, jaka wiąże się z odkryciem, jest poświadczenie istnienia w ówczesnej społeczności elit, których przedstawicielom warto
było poświęcać bardzo cenne wówczas zwierzę w darze pogrzebowym. Na razie wprawdzie nie datowano precyzyjnie kurhanów, ale
na podstawie odnajdywanej tam ceramiki kurhan badany w roku
Hoczyk-Siwkowa, Kotlina Chodelska…, s. 30.
bydła, którego hodowla przeważała w tym rejonie we wczesnym średniowieczu.
27 Wyniki tych najświeższych badań skąpo publikowane jedynie tu: www.facebook.
com/chodlik.
25 S.

26 Zwłaszcza
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2010 można datować na wiek VIII, natomiast te eksplorowane w roku
2012 na wiek X28. Związek kurhanów z zespołem osadniczym Chodlika, istniejący w trakcie użytkowania grodu, wydaje się bezsporny.
W trakcie badań okolic grodziska odkryto w roku 2014 na południe
od założenia grodowego długi na mniej więcej 290 m wał podłużny,
odgradzający dojście do niego od strony południowej pomiędzy rozległymi mokradłami a przed cmentarzyskiem kurhanowym29.
Wprawdzie istnienie jakichś elit jest niezbędne do funkcjonowania
każdej wyżej rozwiniętej społeczności, to jednak prócz faktu wznoszenia kurhanów nic więcej do pewnego czasu w obrębie przestrzeni
osadnictwa związanego z grodem w Chodliku nie wskazuje na ich
obecność – nie ma tam bowiem śladów jakichś większych domostw,
hal służących zebraniom drużyn jakichś wielmożów. Jednak już sam
fakt wzniesienia i utrzymywania rozległego założenia świadczy o istnieniu w Kotlinie Chodelskiej zorganizowanej wspólnoty, z jakimś
kierownictwem. Obojętnie bowiem, czy całość grodu w postaci trzech
wałów wzniesiono w jednym mniej więcej czasie jako jeden projekt,
czy też budowano to wszystko etapami, porzucając uprzednio część
umocnień, to i tak praca potrzebna dla wykończenia tego przedsięwzięcia wymagała skojarzonych ze sobą wysiłków dużej liczby ludzi,
daleko większej niż mogli wystawić mieszkańcy istniejących obok
grodu osad.
Oczywiste jest, że wały Chodlika wzniosła i utrzymywała jakaś
wspólnota społeczno-polityczna, której nazwa – pomimo kontestacji czy nawet oporu niektórych badaczy – jednak powinna brzmieć
„opole”30. Zasięg granic tej wspólnoty pokrywał się mniej więcej
z terenem zajmowanym przez osadnictwo w Kotlinie Chodelskiej.
Do czasów powstania nowych ośrodków gród w Chodliku najprawdopodobniej był jedynym na terenie wspólnoty zasiedlającej
Kotlinę Chodelską. Sytuacja zmieniła się dopiero w jakieś trzy dziesięciolecia po połowie IX w., gdy najpierw nastąpiły pewne zmiany
społeczne w postaci trwałego wyodrębniania się jakichś grup elitarnych na interesujących nas obszarach. Podstawą do postawienia tego
28 Dziękuję za te informacje p. Pawłowi Lisowi z Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym.
29 Ł. Miechowicz, Wczesnośredniowieczne grody w Kotlinie…, s. 44–48.
30 J.S. Matuszewski, Polemika w sprawie staropolskiego opola – naukowa debata, spór badawczy czy zwyczajne nieporozumienie?, „Przegląd Historyczny” 94 (2003), s. 177–192.
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rodzaju twierdzeń jest z jednej strony stopniowy upadek wielkiego
grodu w Chodliku, z drugiej zaś powstawanie mniejszych ośrodków
grodowych. Podobnie bowiem jak w całej słowiańskiej Europie środkowej, miały się pojawiać na obszarze tu omawianym u schyłku IX w.
niewielkie gródki, w których zwykle widzi się umocnione siedziby
nowo powstałych elit. Na terenie Kotliny Chodelskiej miałyby to być
grody w Podgórzu, Kłodnicy, może w Niezdowie. W istocie jednak
pozostałości po nich są bardzo skromne, w przypadku zaś Niezdowa
nie da się w ogóle grodziska zlokalizować31.
Jedynym zatem pewnym, nieźle zachowanym, tego rodzaju obiektem pozostaje gród w Żmijowiskach32. Założenie to powstało około
roku 890 (data dendrochronologiczna jednej z jego belek to 888 AD)
i funkcjonowało przez wiek X w odległości zaledwie 2,5 km na północny zachód od Chodlika. W odróżnieniu jednak od tego ostatniego
gród w Żmijowiskach był dość mały, ale znacznie lepiej od Chodlika
umocniony. Średnica zewnętrzna niezwykle rozbudowanych, kilkuelementowych fortyfikacji Żmijowisk sięga zaledwie 35 m, podczas
gdy wewnętrzny właściwy wał grodu obejmował przestrzeń o średnicy jedynie około 25 m. Pierścień szerokich na 10 m umocnień stanowił
zewnętrzny niższy wał gródka, który był właściwie jedynie nasypem,
umocnionym z obu stron płotem. Był on zaopatrzony dodatkowo
w rów-fosę; znacznie wyższy wewnętrzny właściwy wał z obu stron
szalowany był wbitymi ukośnie w jego podstawę palami i posiadał
od strony zewnętrznej częstokół. Konstrukcja ta osiągała od dna
rowu do wierzchołka nasypu wysokość ponad 4 m (przy szerokości
u podstawy około 6 m) i zaopatrzona była na szczycie w palisadę.
Porównanie obu założeń, prócz oczywistej różnicy skali, przynosi
kilka zastanawiających faktów: otóż mało wykształcona warstwa kulturowa gródka w Żmijowiskach wskazuje na to, że albo miejsce nie było
zamieszkałe, albo zamieszkiwała je niewielka grupa ludzi. Poza grodem w Żmijowiskach, który stał na środku wrzecionowatej łachy piasku usytuowanej na rozległych bagnach, znajdowały się dwie otwarte
31 Jest

jedynie wspomniane w literaturze XIX-wiecznej i najprawdopodobniej później
w nieznanych okolicznościach zostało zniszczone.
32 P. Lis, Wczesnośredniowieczne grodzisko w Żmijowiskach, pow. opolski, w świetle badań
archeologicznych (2002–2003), „Archeologia Polski Środkowo-Wschodniej” 8 (2006),
s. 93–97; oraz idem, Sprawozdanie z badań wykopaliskowych w roku 2006 wczesnośredniowiecznego grodziska w Żmijowiskach, pow. opolski, „Archeologia Polski Środkowowschodniej” 9
(2007), s. 107–116.
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osady. Obwarowanie, niezwykle solidne, ze względu na swoją skromną
wielkość mogło chyba pomieścić jedynie mieszkańców bezpośrednio
położonych przy nim osad, ale nie ludzi z dalej położonych od niego
obszarów. W odróżnieniu zatem od grodziska w Chodliku, które teoretycznie mogło stanowić refugium dla całej wspólnoty zamieszkującej
Kotlinę Chodelską, gródek w Żmijowiskach mógł stanowić schronienie
tylko dla niewielkiej grupy ludzi z bezpośredniego sąsiedztwa.
Jedyne wartościowsze przedmioty-artefakty, jakie udało się archeologom odnaleźć w Żmijowiskach, pochodzą nie z grodu, ale z osady przygrodowej. Szczególną uwagę wzbudza brązowe okucie pasa
pochodzenia prawdopodobnie staro-węgierskiego. Prócz tego natrafiono na skorupy naczyń, charakterystyczne przęśliki z łupku owruckiego, żelazne topory – wszystkie przedmioty datowane na X w.33
Najważniejsze jednak, że prócz pozostałości pieców do wypalania
ceramiki odnaleziono liczne ślady po żużlu z wytopu żelaza z miejscowych rud darniowych. Paweł Lis, archeolog badający intensywnie
ten ośrodek przez wiele lat, skłania się do przypuszczeń, że stanowił
on umocnioną cytadelę-refugium elitarnej grupy rzemieślników, zajmującej się wytopem rudy i kowalstwem34. Jego powstanie zaś było
związane z powolnym upadkiem starego ośrodka (grodu i ośrodka
osadniczego) w Chodliku, stopniowym rozkładem dawnej wspólnoty
opolnej – której wielkie grodzisko stanowiło centrum – oraz powstawaniem nowych centrów będących oparciem dla mniejszych grup
różnicującej się społeczności lokalnej.
Prócz Chodlika i Żmijowisk inne osady i grody (o stwierdzonym lub
tylko domniemanym istnieniu) są już dalece mniej znane. Przy braku
poważniejszych badań niewiele można powiedzieć o rzekomym grodzie
w Kłodnicy, który miałby być zlokalizowany w odległości ok. 3 km na
północny zachód od Żmijowisk. Niektórzy twierdzą, że go tam w ogóle nie było, inni, że obiekt jest bardzo zniszczony i dlatego tak słabo
widoczny w terenie. Ci pozytywnie podchodzący do sprawy średnicę
jego wałów określają na około 70 m. Niekwestionowane jest jedynie to,
że w Kłodnicy w IX i X w. istniało jakieś osadnictwo35.
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Podobnie mało wiadomo o grodzie w Podgórzu, który znajdował
się w odległości ok. 10 km na północ od Kłodnicy i był usytuowany
na wysokim cyplu lessowym tuż przy ówczesnym ujściu Chodelki
do Wisły. Tym razem istnienie warowni jest już raczej pewne, nie
tylko dlatego, iż miejsce jest wprost do tego wymarzone – wysoki lessowy cypel pradoliny Wisły, ale przede wszystkim dlatego,
że stwierdzono jej pozostałości w postaci części wałów – drobnej
wprawdzie, bo większość została zniszczona z powodu silnej erozji
wzgórza. Odnajdywane są ponadto ślady po nielicznych obiektach
mieszkalnych oraz ułamki ceramiki, które datowane są na okres
od VII do X w.36
Wszystkie wspomniane tu ośrodki zanikły albo zostały poważnie
zniszczone u schyłku X w. Badania archeologów sugerują, że pojawienie się państwa polskiego w zachodniej części środkowej Lubelszczyzny oznaczało w pierwszym rzędzie przede wszystkim likwidację
istniejących grodów – punktów oparcia elit wspólnot plemiennych.
Atak Wielkopolan i zniszczenia z nim związane z pewnością
powodowały jakieś ruchy ludności, zmiany miejsc zamieszkania: to
wszystko nie jest łatwe do uchwycenia w badaniach. Kotlina Chodelska jako odrębny region osadniczy przetrwała jednak ów okres37,
choć osadnictwo na tym terenie zostało przetrzebione, zwłaszcza
w okolicach stanowiących dawne jego centrum (polityczne?), w pobliżu Chodlika i Żmijowisk, który to obszar już nigdy nie odzyskał roli
pełnionej poprzednio.
Nowa władza ustanowiła własny główny gród zarządu nad opanowanym terenem. Wydaje się jednak, że piastowski ośrodek administrujący
(termin oczywiście mało adekwatny do owych czasów) Kotliną Chodelską znajdował się dopiero w sąsiednim regionie (archeolodzy piszą
mezoregionie) wąwolnickim, który także posiadał przeszłość prehistoryczną. Tego, że Wąwolnica stanowiła punkt centralny zarządu terytorialnego dla całego lubelskiego Powiśla, dowodziłyby badania Andrzeja
Rozwałki, który zajmował się siecią średniowiecznych parafii w archidiakonacie lubelskim. Jest szereg różnych informacji wskazujących – co
R. Niedźwiadek, Ł. Rejniewicz, A. Rozwałka, Grodzisko w Podgórzu – wczesnośredniowieczne wrota do Kotliny Chodelskiej, [w:] Przez pradzieje i wczesne średniowiecze. Księga Jubileuszowa na siedemdziesiąte piąte urodziny docenta doktora Jana Gurby, red. J. Libera,
A. Zakościelna, Lublin 2004, s. 381–394.
37 A. Rozwałka, Sieć osadnicza w archidiakonacie…, s. 29–38; S. Hoczyk-Siwkowa, Kotlina
Chodelska…, s. 66 n.
36

33 Identyczne

okucie odnalezione na Ukrainie w m. Szestowice k. Czernihowa, datowane na pierwszą ćwierć X w. – S. Hoczyk-Siwkowa, Kotlina Chodelska…, s. 32.
34 P. Lis, M. Kulawczuk, Wczesnośredniowieczny topór z grodziska w Żmijowiskach, pow.
opolski, „Archeologia Polski Środkowowschodniej” 9 (2007), s. 305–308.
35 S. Hoczyk-Siwkowa, Kotlina Chodelska…, s. 34 n.
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prawda pośrednio – że w Wąwolnicy (albo w jej pobliżu) musiał istnieć gród stanowiący punkt centralny najstarszej (pocz. XII w.) wielkiej
parafii obejmującej również Kotlinę Chodelską38. Problem w tym, że do
dzisiaj nie udało się śladów takiego grodu odnaleźć. Jednak wiadomo, że
od XIII w. Wąwolnica była lokalnym centrum administracyjnym – zbierała się tam szlachta na tzw. roki sądowe, lokowano miasto i rezydował
w nim starosta. Miejscowy kościół stanowił ważne centrum kultowe.
U schyłku XII w. stulecia powstały nowe, mniejsze okręgi parafialne,
rozsiane w miarę równolegle na obszarze lokalnej ekumeny39. System
organizacji Kościoła pokrywał się wówczas z okręgami administracji
państwowej – można zatem domniemywać, że realia początku XII w.
nie odbiegały – przynajmniej na peryferii Polski wczesnopiastowskiej
– od sytuacji z czasów ustanawiania struktury władzy państwowej na
tym terenie.
Jeśli jednak gród w Wąwolnicy stanowił jedyne na zachodniej
Lubelszczyźnie centrum zarządu państwa wczesnopolskiego do XII w.
a okręg, który kontrolować mieli rezydujący tam przedstawiciele władzy Piastów, obejmował dwa rozległe (choć może trochę wyludnione)
dawne mezoregiony osadnictwa „plemiennego”, to fakt ten nie pasuje do
tezy, według której zarząd terytorialny w Polsce wczesnośredniowiecznej miał kopiować system niemieckich burgwardów. Pominąwszy już
nawet wiele różnych innych wątpliwości40, to przecież niemieckie okręgi
administracyjno-militarne były terytorialnie znacznie mniejsze nawet
od jednego z tych obszarów – i chodlikowskiego, i wąwąlnickiego41.
Rozwałka, Sieć osadnicza w archidiakonacie…, s. 31; wtórna w stosunku do dowodzeń Andrzeja Rozwałki, a zwłaszcza Ireny Kutyłowskiej, jest: K. Pisarek-Małyszek,
Wąwolnica w średniowieczu, Lublin 2007 – zob. teksty recenzji tej pracy: I. Kutyłowska,
Zaginiony wąwolnicki zamek Kazimierza Wielkiego na Lubelszczyźnie, „Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego” 32 (2011), s. 215–227; oraz: A. Rozwałka,
Archeologia w monografii średniowiecznych dziejów Wąwolnicy, „Archeologia Polski Środkowowschodniej” 10 (2008), s. 308–319.
39 W Opolu Lubelskich i w Kłodnicy, na pocz. XIII w. w Wilkowie – A. Rozwałka, Sieć
osadnicza w archidiakonacie…, s. 33 n.
40 Sami Niemcy przyznają, iż istnieje wiele świadectw faktu przejmowania przez
system burgwardów (nigdzie poza wschodnimi obszarami Rzeszy niewystępujący)
starszych słowiańskich centrów władzy i wraz z nimi, prawdopodobnie, ich wzorów
organizacyjnych.
41 Obejmowały one jedynie 10 do 20 wsi – G. Billig, Die Burgwardorganisation im ober
sächsisch-meißnischen Raum: archäologisch-archivalisch vergleichende Untersuchungen, Berlin
1989 (= Veröffentlichungen des Landesmuseums für Vorgeschichte Dresden 20). Lubelski
„burgward” Wąwolnicy kontrolowałby ponad 100 wsi. Podobnie i inne w tym regionie
– A. Rozwałka, Sieć osadnicza w archidiakonacie…, s. 44.
38 A.
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Można by zakładać, iż imitacja w tym wypadku nie sprostała
cechom oryginału z powodu braku wystarczających możliwości organizacyjno-technicznych aparatu władzy do pokrycia zajętego kraju
siecią odpowiedniej „infrastruktury”. Istnieje jednak prostsze i bardziej, jak się zdaje, odpowiadające realiom historycznym rozwiązanie
problemu. Piastowie mianowicie – podobnie zresztą jak i inne rody
organizujące podstawy swojej władzy w Środkowej Europie – niekoniecznie musieli czerpać pomysły na urządzenie swojego władztwa
od elit państwa Ludolfingów i Salierów i niekoniecznie też ich koncepcją na organizację zarządu terytorialnego swojego państwa musiała być imitacja. Po opanowaniu jakiegoś obszaru czymś oczywistym
dla ludzi władzy była (i jest) jego eksploatacja i jeśli nawet elity słowiańskie musiały szukać jakichś wzorów w tym względzie, to daleko
bliżej im było do koczowników we wczesnym średniowieczu niż do
późnego przykładu niemieckich burgwardów.
Nasze współczesne „przywiązanie” do naśladownictwa wzorów
zachodnich, zwykle zresztą tylko nadzwyczaj powierzchowne, sprawia – jak się wydaje – że często skłonni jesteśmy przenosić w przeszłość ten nasz współczesny, podszyty frustrującym kompleksem
niższości, kult imitacji42.
Kończąc kwestię, wypada stwierdzić, że zamiast formułować
zgrabne, „okrągłe” teorie, historycy zainteresowani problemem
powinni pochylić się mocniej nad materiałem źródłowym, nie tylko
jednak dokumentalnym, ale również – w tej akurat sprawie znacznie
bardziej miarodajnymi – danymi archeologicznymi, nawet jeśli ich
wymowa nie jest jednoznaczna i jeśli nie są one kompleksowe.
Wracając w podsumowaniu do grodu w Chodliku, wypada najpierw
stwierdzić, że – jak przekonują wyniki badań archeologów, funkcjonował
on od VII/VIII w. do schyłku X w. niewątpliwie jako centrum społeczne,
może kultowe, wspólnoty opolnej. Od schyłku IX w. następował powolny
rozpad tej struktury, czego wyrazem było pojawienie się małych grodów, ośrodków nowych elit. Wielki gród podupadł prawdopodobnie,
ale trwał, a wraz z nim centrum wspólnotowe – czego wyrazem było
lokowanie w jego pobliżu pochówków elitarnych (wojowników?). Pod42 Nauka nie jest wyspą w morzu kultury, jest jej integralną częścią i na nią niestety też
ma wpływ poetyka naszych, delikatnie sprawę ujmując, niezbyt mądrych „elit” medialnych. A więc nie powinno niby dziwić w tej sytuacji, że obok: „polskiego Tarantino”, „polskiej Joplin” czy „Padwy Północy” itp. pojawiają się również „polskie burgwardy”…
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bój regionu lubelskiego Powiśla przez Piastów oznaczał katastrofę dla
ośrodka chodlikowskiego, zaś centrum zarządu dla dwu dawnych regionów ustanowiono w Wąwolnicy, w dawnej stolicy sąsiedniego (być może
konkurencyjnego) w stosunku do chodlikowskiego obszaru opolnego.
Rozległość okręgu poddanego nadzorowi ludzi nowej władzy osadzonych w grodzie wąwolnickim przekonuje, że – zgodnie ze starymi
ustaleniami badaczy – ich funkcje, w uproszczeniu, sprowadzały się
jedynie do przyjmowania zwyczajowych danin oraz prawdopodobnie
do objazdów sądowych (sprawy kryminalne) regionu i pobierania z tego
tytułu opłat. Ważne też było doglądanie, by na kontrolowanym terenie nie pojawiła się jakaś wewnętrzna czy też zewnętrzna konkurencja do eksploatowania miejscowej ludności. Resztę spraw społecznych
niezbędnych do funkcjonowania społeczności lokalnych pozostawiono
miejscowym samorządom – teren był za duży, by go przesadnie doglądać. Nie było zresztą takiej potrzeby: nadwyżki produkcyjne ludności
były zbyt małe, by można z niej było w istocie ściągnąć znaczniejsze
daniny. Administracja prowincją musiała więc być ekstensywna.
Z czasem oczywiście pojawiały się różnego rodzaju zmiany, innowacje – wynikające być może w części i z różnych wpływów oraz
zapożyczeń organizacyjnych (oczywiście adaptowanych do miejscowych warunków), również zachodnich. To odrębny, skomplikowany
problem. Nie pochodzenie nowych rozwiązań było jednak w tym
wypadku ważne z punktu widzenia władzy, ale funkcjonalność
i adekwatność do potrzeb rządzących oraz możliwości poddanych.

Chodlik civitas – the character and history of an early medieval
Slavic community that occupied the Chodelska Valley (8th–10th
century)
Summary
The aim of the paper is first of all to analyze archaeological and historical data concerning the history of a certain settlement space during
the time from the so-called tribal period (8th century) to the moment
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it was incorporated into the Piast State (10th–early 11th century). The
author’s intention was also to make this one selected example of a local
community a kind of a springboard for more in-depth discussion on
the model of functioning of a settlement monad, its transformations
in the pre-state period, then crashing its structure by the Piasts and
reassembling it so that it met the needs of the state authorities.
The subject of the presented reflections is the area located on the
Middle Vistula, on its left bank on the Lublin side, in the vast valley
of the Chodelka river. In the Early Middle Ages the center of the settlement complex was a large stronghold, equipped with three rows
of ramparts (there were open settlements close to it and a mound
burial ground a few kilometers further), located near today’s village
of Chodlik. Apart from that, in the eighth century there were several
smaller strongholds in the area that served as watchpoints. During
the ninth century the large central stronghold gradually declined and
was eventually abandoned and new, smaller centers emerged. The
situation is interpreted as a confirmation of the emergence of new
elite groups and degradation of the earlier tribal community. The next
phase of changes in the region included the destruction of the existing strongholds and formation of new centers of territorial administration of the Piast State.
Translated by Ewelina Kowalczyk

Władysław Duczko

Skarby. O depozytach kruszcowych
w państwie pierwszych Piastów

Materiał źródłowy do poznania sytuacji osadniczej, kulturowej, a nieraz politycznej, na terenie obecnej Polski w X i 1. poł. XI w., a zatem
w dobie początków władztwa Piastów, składa się głównie z substancji
archeologicznej. Pojawiające się dopiero od 2. poł. X w. przekazy pisane
ograniczają się do zwięzłych notek mówiących o politycznej i militarnej
aktywności Mieszka I, Bolesława Chrobrego i jego synów i nie są w stanie dać badaczowi wystarczająco pewnych podstaw do analiz struktur
władzy i funkcjonowania wszystkich grup społecznych istniejących
w ramach tworzącego się państwa.
Władztwo piastowskie powstało na terenie przyszłej Wielkopolski,
z widoczną koncentracją na ziemi gnieźnieńskiej. Po jej całkowitym opanowaniu i zabudowaniu systemem grodów, będących punktami, z których nowa władza utrzymywała kontrolę nad swoim terytorium, pierwsi Piastowie podjęli dalszą ekspansję. Główny jej kierunek to zachód,
najpierw na bliski obszar środkowej i dolnej Obry, a następnie dalej,
do Odry. Rządzący obsadzali grody załogami, które stanowiły lokalną
władzę pilnującą porządku i organizującą pobór danin. Władca posiadał
drużynę służącą mu do osobistej obrony i będącą jądrem większej siły
zbrojnej używanej do ekspansji.
Domena piastowska, ziemia gnieźnieńska, była stosunkowo niewielka, a jej gospodarka koncentrowała się na produkcji żywności. Położona
z dala od ważnych centrów handlowych, nie mogła zapewnić panującym środków koniecznych do utrzymania państwa. Pierwsi Piastowie
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musieli dalej ekspandować. Co uczynił Mieszko I, najpierw starając się
zająć Pomorze Zachodnie, a potem zajmując znajdujące się w strefie czeskich wpływów ziemie przyszłego Śląska i Małopolski, przez co zdobył
dla swego władztwa pozycję jednego z większych państw regionu.
To, że w kręgu zainteresowania Mieszka I znalazły się ziemie zachodniopomorskie, wynikało z powodów ekonomicznych. Obszar między
środkowym Pomorzem a ujściem Odry cechowało gęste osadnictwo
skupiające się przy działach wodnych, z grodami jako centrami władzy plemiennej, otoczonymi osadami otwartymi1. W odróżnieniu od
śródlądowej Wielkopolski nadmorskie położenie Pomorza dawało mu
inne możliwości rozwoju dzięki istnieniu wielkiej strefy ekonomicznej
stworzonej przez Skandynawów w obrębie basenu Morza Bałtyckiego.
Początki istnienia tej strefy sięgały VIII w., kiedy Duńczycy, po przejęciu od Fryzów idei emporiów – ośrodków handlowo-rzemieślniczych
– rozpoczęli tworzenie podobnych miejsc na terenach północnopołabskich. Materiał archeologiczny pozyskiwany z badań tych emporiów jest
skandynawski, ponieważ ludność w nich żyjąca miała i podtrzymywała
tu swoją rodzimą, bardzo charakterystyczną kulturę2. Podobne emporia
nie sięgnęły obszaru Pomorza Zachodniego. Możliwe jednak, że podjęto
próbę założenia takiego ośrodka na południe od solodajnego Kołobrzegu, gdzie w Świelubiu, obok grodu w Bardach, mamy ślady szwedzkiej
obecności z 2. poł. IX w. Być może też niedaleko położone cmentarzyska i wały, po drugiej stronie rzeki Parsęty w miejscowości Skronie, są
szwedzką osadą typu emporium, ale to należałoby dopiero udowodnić
wykopaliskowo3.
Centrum handlu dalekosiężnego na wyspie Wolin, w miejscowości
Wolin na zachodnim brzegu rzeki Dziwny, nie stanowiło skandynawskiego emporium typu znanego z sąsiednich terenów obodrzyckich
i wieleckich. Rozwinęło się z inicjatywy lokalnych Słowian i nawet
w czasie największego rozkwitu w 2. poł. X w., który był tam też
czasem największych wpływów skandynawskich, pozostało sło1 M. Dulinicz, Kształtowanie się Słowiańszczyzny Północno-Zachodniej. Studium Archeologiczne, Warszawa 2001.
2 W. Duczko, Moce wikingów. Światy i zaświaty wczesnośredniowiecznych Skandynawów, t. 1, Warszawa 2016.
3 W. Łosiński, Badania archeologiczne w Świelubiu i Bardach, pow. Kołobrzeg, w 1964 roku,
„Sprawozdania Archeologiczne” 18, s. 161–172; idem, Badania archeologiczne w Bardach
i Świelubiu, pow. Kołobrzeg, w 1965 r., „Sprawozdania Archeologiczne” 19, s. 144–157;
W. Duczko, Skandynawowie nad rzeką Parsętą. Problem wikińskich grobów na cmentarzysku
w Świelubiu na Pomorzu Zachodnim, „Archeologia Polski” 65 (2020) [w druku].
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wiańskie4. Mieszko I doceniał znaczenie ujścia Odry i nawet jeżeli
nie udało mu się podporządkować Wolina, to wpływy stąd idące, tak
handlowe, jak i kulturowe, okazały się istotne dla funkcjonowania
jego władztwa.
To w Wolinie spotykamy się z bardzo ważnym zjawiskiem związanym ze Skandynawami, mianowicie ze skarbami. Na wzgórzu zwanym
Górą Srebrną (Silberberg) były znajdowane schowane w ziemi kolekcje
przedmiotów ze srebra, wśród których można rozpoznać przedmioty typowe dla ludzi Północy epoki wikingów, na przykład zawieszkę
w formie młota boga Thora i fragmenty ozdób. Skarby, deponowane na
terenie wczesnopiastowskiej Polski, były zbiorami monet, ozdób, sztabek, placków wykonanych ze srebra i, choć bardzo rzadko, także ze
złota5. Zbiory takie wystąpiły w dużej liczbie w Skandynawii w początkach pierwszego tysiąclecia naszej ery, a znalazły kontynuację w epoce
wikingów wszędzie tam, gdzie Skandynawowie byli obecni albo gdzie
ich wpływy były znaczące. Liczba tego rodzaju odkryć w Polsce okazuje
się zaskakująco duża, być może prawie 10006. Skarby te wyznaczają jedno z trzech ich zasadniczych skupisk, obok Skandynawii, gdzie tylko na
małej wyspie Gotlandii odkryto ponad 600 skarbów, i Europy Wschodniej, z której pochodzą setki skarbów, w większości złożonych w ziemi
przez Skandynawów-Rusów.
Powody deponowania skarbów były i nadal są przedmiotem dysku7
sji . Pogląd większości badaczy celnie ujmuje stwierdzenie: „Deponowanie skarbów w ziemi jest jedną z form zabiegów właścicieli, które
4 W. Duczko, Obecność skandynawska na Pomorzu i słowiańska w Skandynawii we wczesnym

średniowieczu, [w:] Salsa Cholbergiensis. Kołobrzeg we wczesnym średniowieczu, red. L. Leciejewicz, M. Rębkowski, Kołobrzeg 2000, s. 23–44; B.M. Stanisławski, Jómswikingowie z Wolina-Jómsborga – studium archeologiczne przenikania kultury skandynawskiej na ziemie polskie,
Wrocław 2013.
5 Patrz: niektóre złote ozdoby w skarbie z Borucina – zob. L. Rauhut, Wczesnośredniowieczny skarb ze wsi Borucin, pow. Aleksandrów Kujawski, „Wiadomości Archeologiczne” 12
(1955), s. 55–64.
6 Zob. ostatnio wydane w pięciu tomach katalogi skarbów polskich w serii Frühmittel
alterliche Münzfunde aus Polen (red. M. Bogucki, P. Illisch, S. Suchodolski).
7 K. Grinde-Hansen, Some reflections on the reasons for the depositing and recovery of
hoards, „Nordisk Numismatisk Arsskrift” (1992), s. 103–122; S. Suchodolski, Kultowa czy
ekonomiczna geneza skarbów epoki wikingów?, „Biuletyn Numizmatyczny” 3 [331] (2003),
s. 185–196; J. Kowalewski, Dlaczego czy jak deponowano skarby we wczesnym średniowieczu,
„Wiadomości Numizmatyczne” 48/2 (2004), s. 181–189; M. Bogucki, Dlaczego we wczesnym
średniowieczu powstawały skarby złomu srebrnego?, „Wiadomości Numizmatyczne” 48/1
(2004), s. 185–196; P. Urbańczyk, Kto deponował skarby zdeprecjonowanego srebra i dlaczego?,
„Wiadomości Numizmatyczne” 48/2 (2004), s. 167–180.
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mają na celu zabezpieczenie zgromadzonego kruszcu przed możliwością utraty”8. Fakt pozostawienia depozytu na „zawsze”, a pomyślanego
przecież jako chwilowego, tłumaczy się na ogół śmiercią właściciela,
zwykle w czasie szalejącej wojny. Alternatywna interpretacja, negująca
wartość powyższego stwierdzenia, a zakładająca, że tradycyjnym, bo
starożytnym powodem, było myślenie religijne9, spotyka się z niezrozumieniem ze strony „pragmatycznie” myślących badaczy, co jest niewątpliwie związane z niedocenianiem wszechogarniającego znaczenia
religii we wczesnym średniowieczu.
Ciekawe, że fenomen ten nie zaistniał w Czechach i na terenach
leżących w strefie ich politycznych i kulturowych wpływów w X w.,
jak ziemie późniejszego Śląska i Małopolski, czyli tam, gdzie przechodziły przecież wielkie szlaki handlowe i gdzie kontakty z Rusami-Skandynawami funkcjonowały co najmniej od początków IX
stulecia10. Pojawianie się wówczas skarbów z wczesnymi dirhemami
w Polsce południowo-wschodniej (il. 1) stanowi dowód aktywności
skandynawskiej, która utrzymała się tutaj, jak to zobaczymy dalej,
także w następnym stuleciu. To, co możemy powiedzieć o Śląsku,
jeżeli chodzi o skarby, to fakt, że pojawiają się one tutaj po zajęciu tej
krainy przez Mieszka I w latach 80. X w.11
Naukowe znaczenie skarbów z ziem polskich jest niesłychanie
wysokie, między innymi z jednego powodu: są one jedynym, obok
ceramiki, masowym materiałem zabytkowym z władztwa pierwszych Piastów, do którego mamy dziś dostęp. Jest to materiał źródłowy dostarczający badaczom wielostronnej wiedzy o kontaktach
handlowych, związkach dynastycznych, ideologiach politycznych
i religijnych, sztuce i technologiach metalurgicznych. Wnikliwe badania nad tymi skarbami były do niedawna domeną dociekań numizmatyków, a próby umieszczenia ich w kontekście powstawania
piastowskiego państwa były, pomimo użycia archeologii, zbyt jedno8 S. Tabaczyński, Archeologia średniowieczna. Problemy. Źródła. Metody. Cele badawcze,
Wrocław 1987, s. 187.
9 W. Duczko, Zebrać, zdeprecjonować, schować i zostawiać. O skarbach srebrnych Skandynawii okresu wikingów (To collect, depreciate, hide and forget. About hoards of silver in the Viking
Age Scandinavia, „Wiadomości Numizmatyczne” 49/2 (2005), s. 205–218.
10 W. Duczko, Viking Rus. Studies on the Presence of Scandinavians in Eastern Europe,
Leiden–Boston 2004.
11 O znaleziskach skarbów śląskich patrz B. Butent-Stefaniak, Skarby wczesnośredniowiecznego Śląska w kontekście znalezisk wielkopolskich, „Studia Lednickie” 13 (2014), s. 39–48.
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Il. 1. Zachowana część skarbu z Lublina-Czechowa z arabskimi monetami
(Muzeum Lubelskie).

stronne, aby mogły mieć znaczenie12. Studia zaś nad nie-monetarnymi ich elementami ograniczały się do ustanawiania typologii ozdób
oraz, bardzo rzadko, do wykonywania analiz chemicznych, zwykle
mających na celu ustalenie proporcji pierwiastków, z których składały się stopy metali. Prowadzone w ostatnich latach, pod kierunkiem
piszącego te słowa, badania ozdób, sztabek srebrnych i tzw. placków
ukazują, jak dużo nowej wiedzy o tworzącym się państwie polskim
mogą dostarczyć badania nad ozdobami13.
12 D. Adamczyk, Srebro i władza – trybuty i handel dalekosiężny a kształtowanie się państwa
piastowskiego i państw sąsiednich w latach 800–1100, Warszawa 2018; krytyka w recenzji:
W. Duczko, Srebro pierwszych Piastów. Uwagi w związku z książką Dariusza Adamczyka,
„Kwartalnik Historyczny” 127 (2020) [w druku].
13 W. Duczko, Moce wikingów…, s. 53–71; W. Duczko, Post-wielkomorawski fenomen.
Wczesnośredniowieczna sztuka złotnicza w Środkowej i Wschodniej Europie (Post-Great Moravian Phenomenon. Early Medieval Goldsmithery in Middle and Eastern Europe), [w:] Inspiracje
i funkcje sztuki pradziejowej i wczesnośredniowiecznej, red. B. Gediga, A. Grossman, W. Pio-
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Z chwilą, kiedy dawniejsi badacze zwrócili uwagę na najbardziej
widoczny nie-monetarny składnik srebrnych skarbów z wczesnośredniowiecznej Polski, czyli na ozdoby kobiece, ich reakcją na ten nieznany
im bliżej materiał było uznanie go za pochodzący z obszarów kultury
muzułmańskiej czy bizantyńskiej14. Wstępne studia Romana Jakimowicza15, Ryszarda Kiersnowskiego16, Józefa Kostrzewskiego17, Hanny Kočki-Krenz18 skierowały jednak uwagę nauki na bliższe tereny, te położone
na południe od Polski, czyli Czechy, Morawy i obecną Słowację. Obszary
te w IX w. weszły w skład znaczącej państwowości wielkomorawskiej,
mającej hierarchiczną strukturę władzy z elitami silnie manifestującymi
swoją pozycję przy pomocy charakterystycznych przedmiotów19.
Wśród tych obiektów najbardziej przykuwają uwagę ozdoby kobiece. Złotnicy pracujący dla elit morawskich bazowali w swojej pracy na
tradycjach sztuki późnoantycznej z Panonii20. Byli to artyści najwyższej
klasy, umiejętnie wykorzystujący skomplikowane techniki złotnicze
takie jak granulacja i filigran. Wykonane w złocie ozdoby morawskie
są znane tylko z wyposażenia grobowego, ponieważ zjawisko skarbów
kruszcowych nie występowało w państwie wielkomorawskim.
Wiele wskazuje na to, że po jego upadku wskutek najazdu Węgrów
(906 r.) część tamtejszych złotników osiadła w Kotlinie Czeskiej i zaczęła
pracować dla Przemyślidów, tworząc tam charakterystyczne zestawy
ozdób, wśród których ważne miejsce zajmowały zawieszki-pojemniki,
nazywane w nauce kaptorgami21. Inni morawscy złotnicy udali się na
trowski, Biskupin–Wrocław 2018, s. 107–119; E.A. Miśta-Jakubowska, R. Czech-Błońska,
W. Duczko, A.M. Gójska, P. Kalbarczyk, G. Żabiński, K. Trela, Archeometric studies on early
medieval jewellery from Central and Eastern Europe, „Archaeological and Anthropological
Science“ 11 (2019), s. 6705–6723.
14 E. Gąssowska, Bizancjum a ziemie północno-zachodnio-słowiańskie we wczesnym średniowieczu, Studium archeologiczne, Wrocław 1979.
15 R. Jakimowicz, O pochodzeniu ozdób srebrnych znajdowanych w skarbach wczesnośredniowiecznych, „Wiadomości Archeologiczne” 12 (1933), s. 103–132.
16 R. Kiersnowski., Pieniądz kruszcowy w Polsce wczesnośredniowiecznej, Warszawa 1960.
17 J. Kostrzewski, O pochodzeniu ozdób srebrnych ze polskich skarbów wczesnośredniowiecznych, „Slavia Antiqua” 9 (1962), s. 139–211.
18 H. Kočka-Krenz, Biżuteria północno-zachodnio-słowiańska we wczesnym średniowieczu,
Poznań 1993.
19 D. Třeštik, Powstanie Wielkich Moraw. Morawianie, Czesi i Europa Środkowa w latach
791–871, Warszawa 2009.
20 S. Ungerman, Żensky sperk starsiho velkomoravskeho horizontu, „Archeologicke rozhledy” 57 (2005), s. 707–749.
21 N. Profantova, J. Frana, Prispevek ke studiu sperkarstvi v Cechach a na Morave, „Archeologicke Rozhledy” 55 (2003), s. 47–58.

Skarby. O depozytach kruszcowych w państwie pierwszych Piastów

59

wschód i dzięki Węgrom dostali się na tereny Rusów. To u nich powstała świetna sztuka złotnicza, której wytworem były różnego rodzaju zawieszki; wśród nich najbardziej charakterystyczne były lunule,
a także paciorki i zausznice22. Takie ozdoby występują w skarbach na
Ukrainie i w Rosji, co jest widoczne zwłaszcza w kilkunastu depozytach
odkrytych przy Gniezdowie nad górnym Dnieprem, gdzie znajdowała
się największa aglomeracja skandynawska na Wschodzie (il. 2)23.
Ozdoby typu wschodniego znajdują się w skarbach odkrywanych
w południowo-wschodniej Polsce, w takich miejscowościach jak Zawada
Lanckorońska24, i w dwóch jeszcze, dotąd nieprezentowanych w publikacjach, skarbach z Perespy, niedaleko Czermna; przechowywane
w Muzeum Regionalnym w Tomaszowie Lubelskim. Zawierały one ozdoby w całości, czym różnią się od skarbów znajdowanych w centralnej i północnej Polsce, w których znalazły się takie przedmioty świadomie zniszczone (il. 3). Wśród tych tzw. siekańców możemy zidentyfikować ozdoby
pochodzące ze wschodu, ale większość stanowią te typu czeskiego.
Tego rodzaju wyroby w skarbach polskich z X w. należy interpretować jako produkty złotników pracujących w Czechach. Aczkolwiek
w wypadku odkrycia w Brześciu Kujawskim śladów po warsztacie
złotniczym, gdzie znaleziono patrycę do wyciskania dekoracji na
przedniej stronie trapezowatej kaptorgi, najbardziej prawdopodobne
wydaje się, że w miejscu tym pracował złotnik przybyły z Czech25.
W powyższym przedstawieniu skupiłem się na zjawisku złotnictwa,
które roboczo otrzymało nazwę „post-wielkomorawskie”26. Identyfikując
te ozdoby w polskich skarbach, możemy jednocześnie identyfikować drogi,
jakimi docierały one do Polski, i tym samym pokazywać funkcjonowanie sieci kontaktów. Na zakończenie warto jednak jeszcze zatrzymać się
nad samym datowaniem złożenia skarbu w ziemi. Stary sposób używany
przez numizmatyków, którzy przez określenie roku wybicia najmłodszej
w skarbie monety ustalają terminus post quem – choć lepszego nie ma – może
okazać się zawodny. Należy bowiem pamiętać, że większość skarbów, które
znalazły się w muzeach, nie reprezentuje pierwotnej całości zbioru.
Duczko, Post-wielkomorawski fenomen…
Duczko, Viking Rus…, s. 155–188.
24 H. Zoll-Adamikowa, M. Dekówna, E.M. Nosek, The Early Medieval Hoard from Zawada Lanckorońska (Upper Vistula River), Warszawa 1999.
25 W. Duczko, Status and Magic Ornaments used by the Bodzia elites, [w:] Bodzia. A Late
Ving-Age Elite Cemetery in Central Poland, red. A. Buko, Leiden–Boston, s. 202–221.
26 W. Duczko, Post-wielkomorawski fenomen…
22 W.
23 W.
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Il. 3. Klasyczny skarb siekańcowy: Obra Nowa, pow. Wolsztyn (Państwowe
Muzeum Archeologiczne, Warszawa; za: W. Duczko, Post-wielkomorawski
fenomen…, s. 112, ryc. 4).

Il. 2. Gniezdowo obok Smoleńska, Rosja: skarb z 1993 r., zdeponowany przed
połową X wieku, zawierający typowe ozdoby ze Skandynawii oraz lokalne,
ruskie, o typie post-wielkomorawskim (za: W. Duczko, Post-wielkomorawski
fenomen. Wczesnośredniowieczna sztuka złotnicza w Środkowej i Wschodniej
Europie (Post-Great Moravian Phenomenon. Early Medieval Goldsmithery
in Middle and Eastern Europe), [w:] Inspiracje i funkcje sztuki pradziejowej
i wczesnośredniowiecznej, red. B. Gediga, A. Grossman, W. Piotrowski,
Biskupin–Wrocław 2018, s. 115, ryc. 7).

Badacz winien więc zawsze brać pod uwagę, że fragmentarycznie
zachowany skarb mógł zostać złożony do ziemi później niż wskazuje
najmłodsza z zachowanych w nim monet. Taka sytuacja zaistniała
w odniesieniu do datacji najstarszych skarbów z domeny Piastów, gdy
wskazano koniec lat 30. X w. jako początek ich deponowania27. Takiej
datacji nie możemy potwierdzić, właśnie dlatego, że badane w tym
wypadku skarby nie są kompletne. Co istotne, znajdują się w nich
ozdoby, które można zaliczyć do wschodniej grupy. Na tej podstawie
możemy z kolei domniemywać istnienie rozmaitych, w tym politycznych, kontaktów między Rusami i pierwszymi Piastami.
Dalsze badania nad ozdobami ze skarbów odkrywanych na ziemiach
polskich pozwolą zapewne w niedalekiej przyszłości na przedstawienie lepiej podbudowanych hipotez dotyczących przełomowych czasów,
kiedy ziemie nad Odrą i Wisłą stawały się częścią formującej się Europy.
27 D.

Adamczyk, Srebro i władza…, s. 198, 203.
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Hoards. On silver deposits in the early Piast state
Summary
The emerging Piast realm formed in the tenth and the first decades
of the eleventh century a hierarchical structure headed by a dynasty who owned the domain. The elites that shaped at that time were
characterized by their own material culture, which was manifested
archaeologically by one category of finds, i.e. hoards. The number of
assemblages of coins, jewellery pieces and other silver items deposited in the ground turned out to be quite large, as around thousand of
such deposits were discovered. Placing precious goods in the ground
was of ancient origin and from the beginning it was connected with
religious and magical thinking. In the Viking period (eighth-twelfth
century) the tradition was cultivated mainly by the Scandinavians,
which is confirmed by a large number of hoard finds not only in the
North, but in all places where the Vikings settled or at least were
active. The tradition was taken over by the Piast elites through the
contacts with Pomerania which belonged to the Viking trade network.
Hoards comprise a comprehensive source material that gives the possibility to carry out studies on economy, crafts (metallurgy), trade and
political contacts, and even religion. The coin hoards that have been
discovered in the area of Poland were studied by numismatists so
far, while other items, especially jewellery pieces were studied in an
insufficient way, focusing on the typology. Recent years have changed
the situation thanks to research grants that concentrate on the production technology and provenance of the jewellery – considering
this aspect, two main zones were distinguished: Bohemian and Rus’,
both having their origins in Great Moravian goldsmithery. Thanks
to those decorations it is possible to determine the area of contacts of
owners of the hoards. The reliability of earlier datings, based mostly
on coins, worsened because of the fragmentary state of hoards that
reached museums. In this situation new findings concerning the origins of accessories contained in the hoards allow for a revision of the
already defined chronology of particular hoards and the phenomenon as a whole.

Aleksander Paroń

Baza ekspansji czy limes: uwagi na temat
sposobów „urządzania” północnych
i południowych kresów wczesnej domeny
piastowskiej

Inspiracją dla niniejszego studium są badania prowadzone przez
całą plejadę znakomitych archeologów, których wysiłkowi współcześni badacze przeszłości, tak historycy, jak i archeolodzy, zawdzięczają radykalną zmianę wizji powstawania zalążków państwa polskiego. Dawna koncepcja powolnego, ewolucyjnego procesu zastąpiona
została przez obraz gwałtownej, trwającej ledwie kilka dekad, zmiany, której następstwem wydaje się zniszczenie świata „plemiennego” i zastąpienie go przez silnie scentralizowany zalążek wczesnego
państwa, którego władcy nie wahają się uczynić z rozmaitych form
przemocy głównego narzędzia utrwalania swego panowania1.
1 Z. Kurnatowska, Początki Polski, Poznań 2002; eadem, Początki i rozwój państwa, [w:] Pra-

dzieje Wielkopolski. Od epoki kamienia do średniowiecza, red. M. Kobusiewicz, Poznań 2008,
s. 297–395; Z. i S. Kurnatowscy, Piastowskie „urządzanie” kresów północno-zachodnich państwa, [w:] Świat Słowian wczesnego średniowiecza, red. M. Dworaczyk et al., Szczecin–Wrocław 2006, s. 91–99; M. Kara, Najstarsze państwo Piastów – rezultat przełomu czy kontynuacji?
Studium archeologiczne, Poznań 2009; idem, Historiografia i archeologia polska o mechanizmach
formowania się władztwa Piastów. Próba zestawienia ważniejszych poglądów, [w:] Instytucja
„wczesnego państwa” w perspektywie wielości i różnorodności kultur, red. J. Banaszkiewicz,
M. Kara, H. Mamzer, Poznań 2013, s. 303–316 (studia Michała Kara są najnowszym, najobszerniejszym i najbardziej wszechstronnym podsumowaniem dotychczasowej tradycji
badań nad początkami monarchii Piastów). Por. także: L. Leciejewicz, Nowa postać świata.

64

Aleksander Paroń

Produkt tego rodzaju metamorfozy był agresywną machiną do
ekspansji, która rychło powinna dać o sobie znać, podbijając kolejne
połacie ziemi. Przyjmuje się bowiem, że wczesne państwa (tzw. early
states), do których zaliczyć wypada również zalążek monarchii piastowskiej, są wyjątkowo agresywne2. Przedmiotem dyskusji może być
już jednak natura ich ekspansji oraz jej cel. Czy mamy do czynienia
z iście kawaleryjskim, w swym stylu przypominającym ekspansję
nomadów, podbojem? Czy też raczej z powolnym i mozolnym opanowywaniem kolejnych skrawków terytorium i utrwalaniem na nich
władzy zdobywców poprzez tworzenie infrastruktury dominacji
(budowa lub przebudowa miejsc obronnych, tworzenie infrastruktury komunikacji)?3 Czy w ogóle celem ekspansji było dążenie do
opanowania nowych terytoriów, czy też tylko zagwarantowanie sobie
dostępu do zasobów, których posiadanie i dystrybucja gwarantowały
utrzymanie władzy przez monarchę?
Trudno oprzeć się wrażeniu, że w ostatnim czasie coraz bardziej
liczni stają się zwolennicy drugiego poglądu. Nie „kraj i ludzie”, lecz
srebro oraz rozmaite „dobra ruchome” (także niewolnicy) stanowić
miały podstawę bogactwa, a co za tym idzie, władzy elit młodych
państw środkowej i wschodniej Europy 4. Wspomniany dylemat
Narodziny średniowiecznej cywilizacji europejskiej, Wrocław 2000, s. 310–330; idem, Słowianie
zachodni. Z dziejów tworzenia się średniowiecznej Europy, wyd. 2, Wodzisław Śląski 2010,
s. 139–150 (Uczony lokuje proces tworzenia się państwa Piastów w szerszym kontekście
środkowo- i wschodnioeuropejskim); A. Buko, Archeologia Polski wczesnośredniowiecznej.
Odkrycia – hipotezy – interpretacje, Warszawa 2005, s. 183–223; S. Moździoch, „Bodaj się
Piastów rządy nam święciły”. Archeologia o początkach państwa piastowskiego, [w:] Populi terrae
marisque. Prace poświęcone pamięci Profesora Lecha Leciejewicza, red. M. Rębkowski, S. Rosik,
Wrocław 2011, s. 69–81.
2 H.J.M. Claessen, P. van de Velde, Introduction, [w:] Early State Economics, red. H.J.M. Claessen, P. van de Velde, New Brunswick–London 1991 (= Political and Legal Anthropolo
gy 8), s. 16 n. Starsze, choć w wielu kwestiach nadal inspirujące ujęcie: F. Oppenheimer,
Der Staat, wyd. 3, Berlin 1929. Ibidem, s. 41: „Die Staaten werden erhalten durch das gleiche
Prinzip, aus dem sie entstanden. Eroberung von Land und Leuten ist die ratio essendi
Landstaates, und durch eine Eroberung muss er wachsen bis er seine natürliche Grenze […] oder soziologische Grenze an den Landstaaten, die er nicht unterwerfen kann,
findet“.
3 Por. ogólne uwagi Arnolda J. Toynbee’ego (Studium historii. Skrót dokonany przez
D.C. Somervella, przekł. J. Marzęcki, Warszawa 2000, s. 160 n.) o naturze ekspansji
poszczególnych społeczeństw.
4 D. Adamczyk, Orientalno-bałtycki system handlowy a proces kształtowania się Europy
Wschodniej w IX i X wieku, „Średniowiecze Polskie i Powszechne” 2, 2002, s. 85–87; idem,
Srebro i władza. Trybuty i handel dalekosiężny a kształtowanie się państwa piastowskiego i państw
sąsiednich w latach 800–1100, tłum. A. Gadzała, Warszawa 2018, s. 13 n., 336, 339 n. Pogląd
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wydaje się jednak fałszywy, skłania bowiem bądź do poszukiwania
źródeł materialnej egzystencji wczesnych państw poza nimi5, bądź
do uznania ich autarkicznej natury. Tymczasem żadna z tych tez nie
jest prawdziwa. Łupy i trybuty stanowiły oczywiście dla wczesnych
monarchii poważne, jednak nie jedyne źródło zasobów kruszcowych.
Niemałe znaczenie, co przyznają zwolennicy teorii o zewnętrznym
pochodzeniu zasobów niezbędnych dla funkcjonowania wczesnych
państw, miał także udział w handlu dalekosiężnym, kontrolowanym
i w pełni zmonopolizowanym przez władcę i jego otoczenie.
Trudno nie zauważyć, że przedmiotem wymiany były – prawda, że
pozyskiwane czasem w sposób rabunkowy – zasoby kontrolowanego
przez wczesne monarchie terytorium: niewolnicy, produkty gospodarki leśnej etc6. Jeszcze trudniej nie zauważyć, że partycypowanie
w wymianie wymaga zdobycia kontroli nad przebiegiem szlaku
handlowego, czyli włączenia w nią własnego terytorium. Dotykamy
o znaczeniu dóbr ruchomych (bydła, kruszcu i in.) dla prestiżu i bogactwa monarchy oraz
elit znaleźć można w pracach starszych uczonych (por. L. Leciejewicz, Słowianie zachodni,
s. 157). Nigdy jednak nie przyjmował on tak radykalnej postaci, jak w przypadku tezy
Dariusza Adamczyka, z której zdaje się wynikać wręcz zanegowanie roli panowania nad
ziemią dla funkcjonowania wczesnych państw. Trudno jednak przeoczyć fakt, że obok
łupiestwa i zdominowanej przez władcę wymiany zewnętrznej istniał wewnętrzny sektor gospodarczy, także podporządkowany monarsze, którego zadaniem było dostarczanie danin i posług, niezbędnych dla egzystencji aparatu państwowego (dwór, drużyna,
zalążki kościoła monarszego). Por. W. Łosiński, Miejsce Pomorza i Wielkopolski w kształtowaniu się gospodarki towarowo-pieniężnej w Polsce wczesnofeudalnej, „Slavia Antiqua” 37 (1996),
s. 166–172.
5 W zasadzie jedynymi wczesnymi państwami, które istotnie opierały się głównie na
zasobach zewnętrznych, były państwa i imperia nomadów. Jednak nawet w ich przypadku wskazać można takie, których elity stopniowo racjonalizowały sposób eksploatacji uzależnionych od siebie obszarów i dążyły do wykreowania bardziej zdywersyfikowanych podstaw egzystencji swych państw. Por. N. Di Cosmo, Ancient Inner Asian
Nomads: Their Economic Basis and Its Significance in Chinese History, „The Journal of Asian
Studies” 53 (1994), s. 1092–1126; A. Paroń, Wczesne państwa nomadów w Europie wczesnego średniowiecza (do 1000 roku). Modele i prawidłowości rozwoju, [w:] Instytucja „wczesnego
państwa” w perspektywie wielości i różnorodności kultur, red. J. Banaszkiewicz, M. Kara,
H. Mamzer, Poznań 2013, s. 221–248.
6 Żywiołowa i awanturnicza ekspansja, której towarzyszyła także rabunkowa eksploatacja zasobów wewnętrznych, zwykle prowadziła do kryzysu wczesnych monarchii.
Odzyskiwały one swą witalność wskutek działań władców fundatorów nowego ładu
i odnowicieli, którzy proponowali bardziej racjonalne wykorzystanie zasobów własnego państwa. Por. A. Pleszczyński, Kryzys i upadek wczesnych państw słowiańskich oraz ich
odbudowa (IX–XI wiek). Zarys problemu, „Kwartalnik Historyczny” 125/2 (2018), s. 263–302.
Teoria o zewnętrznym pochodzeniu środków niezbędnych dla funkcjonowania wczesnych państw Europy środkowej i wschodniej kompletnie nie uwzględnia tej dynamiki.
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w tym miejscu kwestii o znaczeniu zasadniczym, jaką jest problem
komunikacji, która zawsze dokonuje się w określonej przestrzeni i jest
nieodzowna dla jakiejkolwiek skutecznej ekspansji. W gruncie rzeczy jest ona jej aspektem. Opanowanie i utrzymanie jakiegokolwiek
obszaru wymaga również kontroli nad jego siecią drożną. Wydaje
się, że spojrzenie na wczesny rozwój monarchii piastowskiej właśnie
z punktu widzenia komunikacji stwarza szansę na przełamanie fałszywego z gruntu dylematu: „ziemia i ludzie” czy „kruszce i dobra
ruchome” jako cel ekspansji pierwszych Piastów. Pozwoli nam także lepiej zrozumieć jej naturę. Innymi słowy, czy służyła ona tylko
narzucaniu osobistej zależności, której oznaką były cenne dla władcy
trybuty dostarczane w formie kruszców lub drogich towarów luksusowych, czy też, nie negując znaczenia transferu dóbr, prowadziła
także do kreowania jej bardziej trwałych form.
Terytorialny zalążek monarchii Piastów początkowo pozostawał poza
strefą komunikacji dalekosiężnej. Znacznie wcześniej w jej zasięgu znalazł się obszar południowobałtyckiego Przymorza. Piastowie, podobnie
jak wcześniej Rurykowicze, dążyli do włączenia ich państwa w sferę
wymiany dalekosiężnej. Ich wczesne usiłowania są słabo potwierdzone
przez źródła pisane, znajdują natomiast znacznie wyraźniejsze odzwierciedlenie w materiale archeologicznym. W niniejszym studium piastowskie zabiegi ukazane zostaną na przykładzie dwu ośrodków bramnych,
opanowanych przez władców gnieźnieńskich zapewne w ostatniej tercji X w.: Santoka i Milicza. Otwierały one drogę do ekspansji poza granice Wielkopolski, w kierunku Pomorza i Śląska. Ich kluczowe (dosłownie!) znaczenie oddają późniejsze wzmianki źródłowe. Anonim, tzw.
Gall na początku XII w. określił Santok jako clavis et custodia Regni Polonie7, ponad dwa wieki później Milicz w korespondencji legata papieskiego Galharda de Carceribus nazwany został clavis Regni Poloniae8. Wydaje
się, że prócz retoryki oba sformułowania oddają strategiczne znaczenie
ośrodków oraz ich charakter węzłów komunikacyjnych9.
7 Gallus Anonymus, Cronicae et gesta ducum sive principum Polonorum, wyd. K. Maleczyński, MPH NS 2 Kraków 1952 (dalej: Gall), II, 17, s. 84.
8 „[castrum] fortissiumum et quasi clavis Regni Poloniae” – Vetera monumenta Poloniae
et Lithuaniae gentiumque finitimarum historiam illustrantia, wyd. A. Theiner, t. 1, Rzym 1860,
nr 519, s. 395. List datowany na lipiec 1337.
9 W źródłach znajdujemy więcej ośrodków tak nazywanych. Nakło w Roczniku kapituły poznańskiej określone zostało jako clavis tocius Polonie, natomiast Lubusz w Żywocie
św. Jadwigi jako clavis terre; Annales capituli Posnaniensis, [w:] Annales Poloniae Maioris, wyd.
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Znaczenie to wynikało głównie z lokalizacji. Santok położony był
u spływu-zlewiska (słow. „sątok”) Warty i Noteci. Zespół osadniczy
(początkowo otwarta osada, później wieloczłonowy gród) usytuowany był w widłach obu rzek, z których pierwsza okalała go od północy, druga natomiast od południowego zachodu. Powstała w ten sposób równia zalewowa, która, zwłaszcza w okresie roztopów, miała
postać wyspy rzecznej10. Strategiczne znaczenie tego miejsca wynikało z faktu, iż panowanie nad nim dawało kontrolę nad komunikacją tak na osi wschód–zachód, jak również północ–południe. Dolna
Warta i Noteć, płynące Pradoliną Toruńsko-Eberswaldzką, stwarzały
bowiem warunki dla funkcjonowania szlaku wodnego o przebiegu
równoleżnikowym, który dalej poprzez dolinę Wisły i lewobrzeżne
dopływy tej rzeki łączyć mógł dorzecze dolnej Odry z Rusią11.

Il. 1. Santok: grodzisko (fot. S. Rosik).
B. Kürbis, MPH NS 6, Warszawa 1962, s. 35; Vita sanctae Hedwigis ducissae Silesiae, wyd.
A. Semkowicz, [w:] MPH 4, Lwów 1884, s. 571. Być może nazwanie jakiegoś ośrodka
mianem „klucza” odwzorowuje używane przez współczesnych teoretyków komunikacji
pojęcia gateway city. Por. E. Siemianowska, O zastosowaniu niektórych modeli teoretycznych
w badaniach nad ośrodkami miejskimi w średniowieczu, „Archaeologia Historica Polona” 22
(2014), s. 35–39.
10 K. Zamelska-Monczak, Grody santockie w czasach misji Ottona z Bambergu, [w:] Biskup
Otton z Bambergu i jego świat, red. M. Rębkowski, S. Rosik, Wrocław 2018 (= Wolińskie
Spotkania Mediewistyczne 4), s. 243; A. Piotrowski, P. Sydor, T. Żuk, Badania geologiczne
nad pierwotnym ukształtowaniem terenu, [w:] Santok. Strażnica i klucz Królestwa Polskiego,
red. K. Zamelska-Mączak, Warszawa 2019 (= Origines Polonorum 13), s. 49.
11 K. Zamelska-Monczak, Santok – „klucz i strażnica królestwa” u zbiegu Warty i Noteci,
[w:] Milicz. Clavis Regni Poloniae. Gród na pograniczu, red. J. Kolenda, Wrocław 2008, s. 213.
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Il. 2. Santok: widok na grodzisko z wysoczyzny po drugiej stronie Warty
(fot. S. Rosik).

Pradolina Toruńsko-Eberswaldzka, której szerokość wynosi średnio od 2,5 do 5 km, wraz z położonymi na północ od niej pasmami
moreny dennej i czołowej Pojezierza Południowopomorskiego oraz
Pojezierza Zachodniopomorskiego stanowiła barierę oddzielającą
Pomorze od Wielkopolski. W przewężeniach Pradoliny powstawały jednak miejsca ułatwiające przeprawę12. Jedno z nich znajdowało
się w okolicach Santoka. Pozwalało ono przekroczyć bagna Noteci
i poprzez wąwóz w nadbrzeżnej wysoczyźnie dotrzeć drogą lądową
do ważnych ośrodków zachodniopomorskich: Szczecina i Wolina13.
12 Z. Wielgosz, Pogranicze wielkopolsko-zachodniopomorskie we wczesnym średniowieczu.
Krajobraz naturalny i struktury osadnicze, Poznań 2006, s. 61–72, 79–107; A.M. Wyrwa, Czynniki związane z procesem formowania się grodów limesu nadnoteckiego we wczesnym średniowieczu. Stan i perspektywy badań, [w:] Pradolina Noteci na tle pradziejowych i wczesnośredniowiecznych szlaków handlowych, red. H. Machajewski, J. Rola, Poznań 2006, s. 281–286.
13 W sąsiedztwie grodu istniał zapewne most, który pozwalał przeprawić się na północny brzeg Warty/Noteci. W źródłach pisanych po raz pierwszy poświadczony jest on
dla lat ok. 1100–1101. Gall II, 17, s. 85. Na Noteci istniał także bród moszczony kamienia-
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Santok dzięki swej lokalizacji pozwalał zatem na komunikację, tak
szlakiem lądowym, jak i wodnym (żegluga Wartą w kierunku dolnej
Odry), do rdzenia państwa piastowskiego z bogatym i dobrze rozwiniętym gospodarczo obszarem dolnej Odry14.
Położony na południowym krańcu Wielkopolski Milicz również
zawdzięczał swoje znaczenie lokalizacji w miejscu skrzyżowania
szlaków wodnych i lądowych. Najstarsza część wczesnośredniowiecznego zespołu osadniczego znajdowała się na piaszczystej łasze,
położonej między korytami rzeki Barycz. Na zachód od tego miejsca
dolina rzeki ulegała silnemu przewężeniu, co ułatwiało przeprawę15.
Okoliczność ta sprawiła, że Milicz stał się ważnym ośrodkiem na
osi komunikacyjnej północ–południe. W jego sąsiedztwie przebiegał bowiem szlak lądowy wiodący z centrum Wielkopolski (Gniezno) przez Wrocław i dalej przez Kotlinę Kłodzką do Pragi. Szlak ten
zyskał jednak na znaczeniu dopiero w okresie historycznym. Znacznie wcześniej, prawdopodobnie już w epoce brązu, zaistniał szlak
równoleżnikowy, którego osią była dolina Baryczy16. Jego powstaniu
sprzyjały zapewne szczególne walory tej rzeki, którą wyróżnia zjawisko bifurkacji. Barycz ma bowiem dwa ujścia: zachodnie łączy ją
z Odrą, natomiast wschodnie z Ołobokiem, niewielką rzeczką, która
mi, jednak wzmianka na jego temat pochodzi dopiero z XV w., co nie przesądza oczywiście, że także w okresie wcześniejszym w rejonie Santoka mogła istnieć tego rodzaju
przeprawa. Por. T. Jurek, Santok, [w:] Słownik historyczno-geograficzny województwa poznańskiego w średniowieczu, t. 4/2, red. A. Gąsiorowski, Poznań 2003, s. 286, 291.
14 Z. Kurnatowska, Grody santockie w świetle dotychczasowych badań archeologicznych,
[w:] Santok – początki grodu, red. D. Rymar, Z. Czarnuch, S. Janicka, Gorzów Wielkopolski
1995, s. 10; K. Zamelska-Monczak, Santok – „klucz i strażnica królestwa”, s. 213 n.; M. Kara,
Anfänge der Bildung des Piastenstaates im Lichte neuer archäologischer Ermittlungen, „Questiones Medii Aevi Novae“ 5 (2000), s. 71.
15 J. Kolenda, Wczesnośredniowieczny Milicz w świetle wykopalisk, [w:] Milicz, s. 14 n.
Istnienie mostu w sąsiedztwie milickiego grodu poświadczone jest dopiero dla połowy XIII w. Schlesisches Urkundenbuch, t. 2: 1231–1250, wyd. W. Irgang, Köln–Wien–Graz
1977, nr 375, s. 238 (w. 25–27).
16 O roli Baryczy jako strefy kontaktu między społecznościami kulturowymi Śląska
i wschodniej Wielkopolski (Równina Kaliska) w późnej epoce brązu: A. Mierzwiński,
Przemiany osadnicze społeczności kultury łużyckiej na Śląsku, Wrocław 1994; I. Lasak, Epoka
brązu na pograniczu śląsko-wielkopolskim, cz. 1: Materiały źródłowe, Wrocław 1996 (Monografie archeologiczne 2); eadem, Epoka brązu na pograniczu śląsko-wielkopolskim, cz. 2: Zagadnienia kulturowo-osadnicze, Wrocław 2001 (= Monografie archeologiczne 6). Na znaczenie
doliny Baryczy jako kanału komunikacji dalekosiężnej w okresie od 500 p.n.e. po 500 n.e.
wskazuje A. Błażejewski, Dorzecze Baryczy w okresie przedrzymskim, wpływów rzymskich
i wędrówek ludów. Przegląd problematyki, [w:] Nadodrze w starożytności. Konferencja Grabice,
23–30 czerwca 2004, red. G. Domański, Zielona Góra 2011, s. 127, 137 n.
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uchodzi do Prosny na południe od Kalisza. Szlak ten miał zapewne
charakter wodno-lądowy, ponieważ na wschód od Milicza specyficzne warunki hydrologiczne Baryczy ograniczały znacząco możliwość
komunikacji wodnej17. Niemniej jednak wart odnotowania jest fakt,
że biegnąca wzdłuż doliny rzecznej arteria komunikacyjna mogła
łączyć Kalisz, ważny wczesnośredniowieczny ośrodek o powiązaniach dalekosiężnych18, z ziemią Dziadoszan. Dalej, wzdłuż Odry
prowadziła ona zapewne na północ, w kierunku Połabia i Pomorza.
Kompleks osadniczy w Santoku wydaje się nieco starszy od milickiego. W VIII w. na wspomnianej wyżej wyspie rzecznej istniała już
osada otwarta, złożona głównie z prymitywnych chat plecionkowych19.
Nie jest wykluczone, że funkcjonowała ona jako tymczasowa przystań
dla kupców penetrujących wielkopolski interior. W domostwach nie
znaleziono bowiem śladów urządzeń grzewczych. Dopiero w IX w.
w osadzie pojawiają się bardziej solidne chaty zrębowe. Pod koniec tego
samego stulecia lub na początku następnego osiedle otoczone zostało
wałem z palisadą20. Umocnienia te przetrwały do 2. poł. wieku, gdy
nastąpiła zasadnicza przebudowa ośrodka santockiego. Wykorzystano
wówczas część dawnych umocnień, choć ostatecznie powstał zupełnie
nowy, liczący 5 ha powierzchni, wielki kompleks osadniczy, złożony
z grodu i dwuczłonowego podgrodzia, otoczonego ufortyfikowanym
wałem. Fortyfikacje grodowe imponowały swymi rozmiarami. Okalający je wał liczył bowiem 6 m wysokości i 16 m szerokości u podstawy.
Dwukrotnie (między końcem X a połową XI w. oraz w 2. poł. XI lub na
początku XII w.) obłożono ją kamiennym płaszczem, który stanowić
miał ochronę przed pożarem oraz przed wylewami Warty21.
Datowanie budowy nowego kompleksu grodowego, która rozpoczęła się w latach 60. X stulecia, zastosowane w niej rozwiązania kon17 K. Chrzan, Uwagi do studiów nad osadnictwem wschodniego dorzecza Baryczy od
2. poł. IX w. do poł. XI w., [w:] Funkcje grodów w państwach wczesnośredniowiecznej Europy
Środkowej. Społeczeństwo, gospodarka, ideologia, red. K. Chrzan, K. Czapla, S. Moździoch,
Wrocław–Głogów 2014, s. 198.
18 Por. T. Dunin-Wąsowicz, Kalisz na tle wczesnośredniowiecznej sieci drogowej, [w:] idem,
Drogami średniowiecznej Polski. Studia z dziejów osadnictwa i kultury, red. A. Janeczek, Warszawa 2011 (= Collectio archaeologica, historica et ethnologica 4), s. 77–104.
19 K. Zamelska-Monczak, Wczesnośredniowieczne poziomy osadnicze we wnętrzu grodu
(G I-G VII), [w:] Santok…, s. 75; eadem, Umocnienia wczesnośredniowiecznego grodu w Santoku, [w:] Santok…, s. 133.
20 K. Zamelska-Monczak, Umocnienia…, s. 135.
21 Ibidem, s. 135 n., 139, 141.
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strukcyjne oraz specyficzna lokalizacja (okolice szlaków wodnych)
zdają się wskazywać na Piastów jako inwestorów. Santok w nadanym
przez nich kształcie przetrwał do połowy XII w., gdy olbrzymie zniszczenia spowodował pożar22.
Podobnie, choć są nieco późniejsze, jawią się początki Milicza.
Najstarszą część wczesnośredniowiecznego zespołu osadniczego
prawdopodobnie również stanowiła otwarta osada, usytuowana na
piaszczystej wyspie rzecznej. Dokładne jej datowanie nie jest obecnie możliwe. Hipotetycznie przyjmuje się jednak, że powstała ona
pod koniec IX lub na początku X w.23 Gród, który znajdował się 20 m
na południe od otwartego osiedla, zwykle datowany jest na 2. poł. X
stulecia. Wyniki analiz dendrochronologicznych, przeprowadzonych na podstawie próbek drewna pochodzących z wału grodowego, wskazują, że umocnienia wzniesione zostały po roku 96024. Nie
można wszelako wykluczyć, że, podobnie jak w przypadku Santoka,
w Miliczu mamy do czynienia nie z budową nowej fortyfikacji, lecz
raczej przebudową starej, której bardziej precyzyjne datowanie przy
obecnym stanie badań jest niemożliwe25. W wyniku zmian z 2. poł. X
stulecia powstał pierścieniowaty gród o kształcie regularnego owalu, którego powierzchnia liczyła wówczas 1,5 ha, co czyni założenie
milickie największym w dolinie Baryczy26. Inwestycja z ostatniej tercji X w. przypisywana jest zwykle Piastom i uznawana za świadectwo przejęcia przez nich kontroli nad Miliczem27. Ostatnie ustalenie
współgra z kontekstem historycznym, o którym poniżej, oraz tworzy
ciekawą koincydencję z opisanymi wcześniej okolicznościami przebudowy Santoka.
22 Ibidem,

s. 141 n. Zniszczenia te, które według archelogów wyznaczają kres świetności Santoka, wiązać należy z kolejną, datowaną na lata 40. XII w., falą zmagań książąt
piastowskich z zachodniopomorskimi Gryfitami. Por. A. Paroń, Dzieje Santoka w świetle
źródeł pisanych, [w:] Santok…, s. 54 n.
23 J. Kolenda, Wczesnośredniowieczny Milicz…, s. 24; eadem, Przeszłość wczesnośredniowieczna…, [w:] Milicz, red. R. Eysymont, Wrocław 2017 (= Atlas Historyczny Miast Polskich 4: Śląsk, z. 7), s. 5.
24 J. Kolenda, Wczesnośredniowieczny Milicz…, s. 30, 43 n.; eadem, Przeszłość wczesnośredniowieczna…, s. 6.
25 J. Kolenda, G. Kiarszys, Wczesnośredniowieczne grodziska w krajobrazie Doliny Baryczy.
Przyczynek do studiów nad przemianami osadniczymi, „Śląskie Sprawozdania Archeologiczne” 59 (2017), s. 100.
26 Ibidem, s. 99–107.
27 J. Kolenda, Wczesnośredniowieczny Milicz…, s. 44–48; eadem, Przeszłość wczesnośredniowieczna…, s. 6; J. Kolenda, G. Kiarszys, Wczesnośredniowieczne grodziska…, s. 114.
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W 1. poł. XI w. gród w Miliczu, podobnie jak wiele innych ośrodków osadniczych w dolinie Baryczy, został silnie zniszczony, o czym
świadczą ślady spalenizny, odkryte w warstwach datowanych na
ten okres28. Milicki kompleks osadniczy przetrwał jednak kryzys.
Przed połową XII stulecia, być może jeszcze w ostatniej ćwierci XI w.,
Milicz wraz z okalającym go terytorium znalazł się w rękach biskupów wrocławskich29. W 2. poł. XII w. fortyfikacja została ponownie
przebudowana, co może być świadectwem zmian w sposobie zarządzania terytorium milickim, których konsekwencją było pojawienie
się w grodzie książęcego kasztelana30.
Ośrodki usytuowane na krańcach wczesnej domeny piastowskiej,
w dodatku na skrzyżowaniu szlaków południkowych i równoleżnikowych, musiały być uwikłane w wymianę dalekosiężną. Uwaga ta dotyczy zwłaszcza Santoka, którego zaangażowanie w handel
ponadregionalny potwierdzają dane archeologiczne, pochodzące
z najstarszych, znacznie poprzedzających okres piastowski, warstw
osadniczych. Wyżej wspomniano już, że w VIII w. u spływu Warty
i Noteci istniała otwarta osada, początkowo spełniająca rolę postoju
dla kupców penetrujących wielkopolski interior oraz prawdopodobnie sezonowego punktu wymiany. Można zatem stwierdzić, że Santok, pozbawiony zaplecza osadniczego, zawdzięczał swoje powstanie
i rozwój przede wszystkim kontaktom handlowym. W najwcześniejszym okresie widoczne są jego związki z Pomorzem, Skandynawią
i Fryzją.
W warstwach osadniczych datowanych na 2. poł. VIII–1. poł. IX w.
odkryto między innymi fragmenty tkanin wełnianych, z których część
pochodzić miała z Fryzji, część natomiast z Półwyspu Jutlandzkiego31.
Ponadto natrafiono na wykonane z poroża grzebienie, których zdobienia
(ornament w postaci przechylonej litery „s” z „małymi oczkami”) wskaKolenda, Wczesnośredniowieczne osadnictwo grodowe pogranicza Śląska i Wielkopolski
w świetle analiz dendrochronologicznych, [w:] Populi terrae marisque. Prace poświęcone pamięci
Profesora Lecha Leciejewicza, red. M. Rębkowski, S. Rosik, Wrocław 2011, s. 60; eadem, Przeszłość wczesnośredniowieczna…, s. 6; K. Chrzan, Uwagi do studiów…, s. 215 n.
29 A. Paroń, Dynamika rozwoju ośrodka w średniowieczu, [w:] Milicz, red. R. Eysymont,
Wrocław 2017 (= Atlas Historyczny Miast Polskich 4: Śląsk, z. 7), s. 8.
30 Ibidem, s. 8 n.
31 K. Zamelska-Monczak, Traces of Viking culture in Santok?, [w:] Scandinavian Culture in
Medieval Culture, red. S. Moździoch, B. Stanisławski, P. Wiszewski, Wrocław 2013 (= Interdisciplinary Medieval Studies 2), s. 269; M. Cybulska, J. Maik, Tekstylia z Santoka w świetle
analiz specjalistycznych, [w:] Santok…, s. 305 n.
28 J.
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zują na analogie z obszaru Fryzji, Skandynawii i Irlandii32. W następujących po sobie warstwach osadniczych, datowanych od 1. poł. IX w.,
znalezione zostały zabytki bursztynowe (głównie paciorki, ponadto
wisiorki, kółko, fragmenty pierścionków i wstępnie obrobione bryłki
surowca)33, którym często towarzyszyły paciorki ze szkła i kamieni
półszlachetnych. W Santoku odkryto także bardzo liczne okazy osełek fyllitowych, które pojawiają się w nawarstwieniach osadniczych od
2. poł. IX w. Ostatni typ zabytku powszechnie występuje na Pomorzu
Zachodnim i w całej strefie bałtyckiej.
Warto także zauważyć, że fyllit należy do gatunku skał, które nie
występują w materiale narzutowym Polski północnej, co dowodzi
jego obcego pochodzenia, najpewniej z wychodni lokalizowanych
na terenie Norwegii. Obfitość osełek fyllitowych skłania badaczy do
przypuszczenia, że notecko-warciański ośrodek był miejscem ich
handlu. Mogły one także, podobnie jak paciorki z bursztynu, szkła
i kamieni półszlachetnych, pełnić rolę płacideł wykorzystywanych
w transakcjach handlowych34. Na silne związki Santoka z Pomorzem i szeroko rozumianą strefą bałtycką wskazuje także powszechne występowanie w jego najstarszych nawarstwieniach wysokiej
jakości ceramiki typu Feldberg-Kędrzyno. Interesujący nas ośrodek
jest najdalej wysuniętym na południe punktem osadniczym, gdzie
odkryty został ten rodzaj ceramiki35. Santok utrzymywał zatem nie32 K. Zamelska-Monczak, Związki kulturowe wczesnośredniowiecznego grodu w Santoku,
[w:] Świat Słowian wczesnego średniowiecza, red. M. Dworaczyk et al., Szczecin–Wrocław
2006, s. 616, 618 (ryc. 2); eadem, Traces, s. 269; eadem, Przedmioty z kości, poroża oraz metali,
[w:] Santok…, s. 205–210.
33 W Santoku odnaleziono 17 zabytków z bursztynu, z czego zdecydowana większość
pochodzi z warstw datowanych na 1. poł. IX–2. poł. X/1. poł XI w. Tylko jeden fragment
bursztynowego pierścionka odnaleziono w warstwie osadniczej z 1. poł. XIII stulecia.
Badania łączące metodę analizy gemmologicznej ze spektroskopią ramanowską wykazały bałtyckie pochodzenie santockiego bursztynu. Znaczna ilość przedmiotów z ambry
(w tym duża ilość półproduktów i surowca) skłania badaczy do postawienia hipotezy,
iż w okresie od końca X do połowy XI w. w Santoku funkcjonowała pracownia bursztyniarska. Por. E. Lisowska, K. Zamelska-Monczak, J. Kolenda, P. Gunia, B. Łydżba-Kopczyńska, Multidisciplinary approach to the provenance investigations of early medieval amber
finds discovered in Santok and Milicz, „Fontes Archaeologici Posnanienses. Annales Musei
Archaeologici Posnaniensis” 53 (2017), s. 236; E. Lisowska, P. Gunia, Przedmioty kamienne
i ozdobne kamienie jubilerskie, [w:] Santok…, s. 283–286, tab. V 6.3.
34 K. Zamelska-Monczak, Związki kulturowe…, s. 616; eadem, Traces…, s. 270 n.; E. Lisowska, P. Gunia, Przedmioty kamienne…, s. 277–279.
35 K. Zamelska-Monczak, Traces…, s. 269, 272 n.; A. Indycka-Grabarczyk, K. Zamelska-Monczak, Naczynia ceramiczne, [w:] Santok…, s. 185–190.
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mal od początku swego istnienia kontakty z dobrze rozwiniętą pod
względem ekonomicznym strefą pomorską i połabską, a za jej pośrednictwem ze Skandynawią i Fryzją.
Osobnym zagadnieniem jest kwestia związków warciańsko-noteckiego ośrodka ze wschodem (Ruś, Bizancjum). Odkryta w warstwie
datowanej na 2. poł. IX w. sprzączka lirowata zdaje się wskazywać na
względnie wczesne powstanie tego rodzaju dalekosiężnych powiązań36,
choć nie musiały mieć one charakteru bezpośredniego. Silne związki,
niemal przynależność Santoka do strefy pomorskiej, skłaniają do przypuszczenia, że, podobnie jak w przypadku kontaktów ze Skandynawią
i zachodem Europy, rolę medium odgrywać mógł Bałtyk37. Część zabytków ze szkła (np. tzw. szkła sodowe) wyprodukowanych w warsztatach wschodnich dotarła bowiem do Santoka najpewniej jako reeksport
z Haithabu38. W przypadku zabytków z późniejszych, piastowskich
nawarstwień należy jednak dopuścić inną niż nordycko-bałtycka drogę ich dotarcia do warciańsko-noteckiego grodu. Wyobraźnię badacza
pobudzają zwłaszcza paciorki z kamieni jubilerskich: karneolu, agatu
i kryształu górskiego. Okazy pierwszego z nich zaczynają występować
w santockich warstwach osadniczych od 2. poł. X–1. poł. XI w., przy
czym wyraźna większość (7 z 11 egzemplarzy) datowana jest na XII
i 1. poł. XIII stulecia. Wychodnie karneolu, z którego wykonane zostały
wspomniane paciorki, lokalizowane są w okolicach Niszapur, na terenie
dzisiejszego Iranu. Równie egzotyczne pochodzenie ma jedyny odkryty
w Santoku paciorek z agatu, datowany na 1. poł. XIII stulecia. Złoża,
z którego został wydobyty, miały znajdować się w Afganistanie39.
Trudno orzec, jaką drogą dotarły z Bliskiego Wschodu owe kamienie jubilerskie. Możemy jedynie przypuszczać, że jednym z etapów
ich wędrówki nad dolną Wartę i Noteć była Ruś, na którą dotrzeć
mogły przez Bizancjum40, Bułgarię Kamską lub przez stepy czarnoZamelska-Moczak, Związki kulturowe…, s. 616; eadem, Przedmioty z kości…, s. 217 n.
obecności kupców ruskich na Bałtyku i przy ujściu dolnej Odry (Wolin) wspomina Adam Bremeński. Adam Bremensis, Gesta Hamburgensis Ecclesiae Pontificum, wyd.
B. Schmeidler, MGH SSrG 2, Hannover–Leipzig 1917, II, 22, s. 79. Por. L. Leciejewicz,
O kontaktach Słowian Nadbałtyckich z północną Rusią we wczesnym średniowieczu, [w:] idem,
Opera selecta. Z dziejów kultury średniowiecznej Polski i Europy, red. M. Rębkowski, S. Moździoch, Wrocław 2006 (= Collectio archaeologica, historica et ethnologica 1), s. 275–281.
38 J. Sawicka, Zabytki ze szkła…, s. 274.
39 E. Lisowska, P. Gunia, Przedmioty kamienne…, s. 282 n.
40 F. Curta, East Central Europe: the gate to Byzantium, „Byzantinische Zeitschrift” 108
(2015), 2, s. 1–42.
36 K.

37 O

Baza ekspansji czy limes

75

morsko-kaspijskie kontrolowane od 2. poł. XI w. przez Połowców41.
Niejasne jest natomiast pochodzenie paciorków kryształu górskiego,
występującego w nawarstwieniach z X i 1. poł. XI stulecia. Jego okazy
(3) odkryte w Santoku pochodzić mogą z czeskich Sudetów lub z Alp,
względnie rumuńskich Karpat. Niewątpliwie ruskiego pochodzenia
są natomiast przęśliki, wykonane z tzw. łupku owruckiego, wydobywanego na północnej Ukrainie. W nawarstwieniach warciańsko-noteckiego ośrodka, datowanych od 2. poł. XI po 2. poł. XIII–XIV w.,
odkryto 9 takich przęślików42.
Świadectwem wczesnego i trwającego po XIII w. udziału Santoka w wymianie dalekosiężnej są także utensylia kupieckie, odsłonięte w różnych częściach kompleksu osadniczego. W nawarstwieniach
nasypu wału oddzielającego gród od podgrodzia znaleziono pozostałości dwu wag kupieckich reprezentujących typy 7 i 8 według typologii
Heiko Steuera. Wag tego rodzaju zaczęto używać w Europie zachodniej
i środkowej oraz Skandynawii już w 2. poł. XI w., jednak najbardziej
powszechnie występowały dopiero w XIII i XIV stuleciu. W Santoku
odkryto także odważniki, z których część (6 kulistych i 2 beczułkowate) pochodzi z warstw osadniczych wnętrza grodu. Najstarszy z nich
datowany jest na połowę IX w., pozostałe na 2. poł. X–1. poł. XI stulecia.
Na 3 odważniki beczułkowate natrafiono także w strefie podgrodzia,
w warstwach od XII po 1. poł. XIII w.43
W ośrodku o tak rozległych powiązaniach dalekosiężnych zaskakiwać musi brak znalezisk monet. Fakt ten do pewnego stopnia tłumaczyć może zastępowanie pieniądza kruszcowego przez rozmaite formy płacideł. We wczesnym, poprzedzającym panowanie piastowskie
okresie rolę taką pełnić miały paciorki z bursztynu, szkła i kamieni
półszlachetnych oraz fyllitowe osełki. Później jednak, tj. w drugiej
tercji X w., przez Santok przebiegać miał „dirhemowy szlak”, któ41 Rola

nomadów w wymianie handlowej bywa czasem, zupełnie niesłusznie, negowana. W istocie była ona, zwłaszcza jako pośredników w wymianie dalekosiężnej, niemała. Por. Th.S. Noonan, Rus’, Pechenegs, and Polovtsy: Economic Interaction along the Steppe
Frontier in the Pre-Mongol Era, „Russian History” 19 (1992), s. 301–327. K. Golev, On the Edge
of “Another World”: The Balkans and Crimea as Contact Zones between the Cuman-Qïpchaqs and
the Outside World, „Études Balkaniques” 54/1, (2018), s. 89–126.
42 Na ziemiach polskich (głównie regiony południowo-wschodnie i emporia handlowe) odkryto dotąd ok. 800 egzemplarzy przęślików z łupku owruckiego. Ich obecność
interpretuje się jako dowód na istnienie żywych kontaktów polsko-ruskich. E. Lisowska,
P. Gunia, Przedmioty kamienne…, s. 279–280, tab. V 6.2.
43 K. Zamelska-Moczak, Przedmioty z kości…, s. 218 n.
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rym, jak twierdzi Michał Kara, napływać miało srebro drogą przez
zachodniopomorskie emporia (Wolin, Szczecin) na obszar Wielkopolski (Poznań, Gniezno)44. Tym bardziej dziwi brak zabytków numizmatycznych w santockim kompleksie osadniczym. W jego bliskim
sąsiedztwie odnaleziono jednak dwa skarby, które zarejestrowano
jako odkryte w Gralewie (gm. Santok). Pierwszy zdeponowano po
983 (Gralewo II), drugi po 1035 r. (Gralewo I). Oba skarby prócz monet
i ich fragmentów zawierały srebrną biżuterię45. Zdeponowane zabytki numizmatyczne miały bardzo zróżnicowane pochodzenie. W obu
skarbach znajdujemy monety wybite w mennicach łacińskiego Zachodu (Cesarstwo Rzymsko-Niemieckie, Anglia, Italia, Czechy, Dania,
Węgry) oraz na Wschodzie (Bizancjum, kraje arabskie). W starszym
skarbie monety orientalne są jednak znacznie liczniejsze niż w młodszym depozycie46.
Dalekosiężne powiązania Milicza w zestawieniu z Santokiem rysują
się nieco skromniej. Należy jednak pamiętać, że jest to obraz niekompletny. Nadbarycki ośrodek nie został bowiem równie dokładnie przebadany jak warciańsko-notecki kompleks osadniczy. Niemniej jednak
w Miliczu natrafiamy na wyraźne ślady odległych kontaktów kulturowych. Istniały one już w najwcześniejszym, poprzedzającym panowanie Piastów, okresie. W otwartej osadzie odkryty został między innymi
częściowo zachowany nóż zakończony wolutami oraz fragment naczynia grafitowego. Oba zabytki są obcego, południowego pochodzenia47.
Rzadkim na ziemiach polskich znaleziskiem jest również brązowa kłódka o walcowatym cylindrze. Zabytek ten pochodził najpewniej z Rusi,
gdzie służyć miał do zamykania skrzyń. W nawarstwieniach osady
odkryte zostały również beczułkowate odważniki, których obecność
interpretować należy jako świadectwo kontaktów handlowych48.
Kara, Anfänge…, s. 78; idem, Najstarsze państwo…, s. 310 n.
informacje na temat obu skarbów wraz z zestawieniem literatury
przedmiotu: G. Horoszko, J. Piniński, P. Ilisch, D. Malarczyk, T. Nowakiewicz, Frühmittel
alterliche Münzfunde aus Pommern, [w:] Frühmittelalterliche Münzfunde aus Polen. Inventar 2, Warszawa 2016, nr 75–76, s. 213–221.
46 W skarbie Gralewo I występuje tylko jedna moneta bizantyjska i jedna arabska.
W starszym depozycie występują fragmenty 63 monet arabskich (abbasydzkich, samanidzkich i buidzkich) oraz jeden fragment monety bizantyjskiej z czasów Jana Tzimiskiesa (969–976). G. Horoszko, J. Piniński, P. Ilisch, D. Malarczyk, T. Nowakiewicz, Frühmittel
alterliche Münzfunde…, s. 214, 217 n.
47 J. Kolenda, Wczesnośredniowieczny Milicz…, s. 28.
48 Ibidem, s. 27 (ryc. 11), 28.
44 M.

45 Uporządkowane
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Najciekawsze zabytki odsłonięto jednak we wczesnych warstwach
piastowskiego założenia grodowego. W warstwie spalenizny, datowanej między końcem X a połową XI w., znaleziono liczne wyroby z metali nieżelaznych, także srebra i złota. Na uwagę zasługują
zwłaszcza wykonane z pozłacanego srebra okucia (6 zachowanych
w różnym stanie egzemplarzy), których forma stanowi połączenie
motywu serca i palmety. Kompozycyjnym lejtmotywem jest taśma
/ wstęga o szerokości 4 mm i grubości 3 mm, której wnętrze zdobi
ornament w postaci połówek małych kółeczek. Wspomniane okucia, jak przyjmuje Justyna Kolenda – ich odkrywca i badacz, wiązać
należy z dwoma aplikacjami w kształcie pięciokąta o zaokrąglonych
narożach oraz języczkowatym zakończeniem pasa lub rzemienia.
Mimo złego stanu zachowania (okucia, aplikacje i końcówka pasa /
rzemienia odkryte zostały w warstwie spalenizny) można stwierdzić, że wydzielony zespół znalezisk cechował bardzo wysoki
poziom artystyczny. Obecność końcówki rzemienia zdaje się także sugerować, że przedmioty te były ozdobami pasa, sakwy lub
uprzęży końskiej. Ich proweniencja jest niejasna. Dla zabytków tych
brak bowiem bliskich analogii w polskim środowisku kulturowym.
Wykazują one wpływy nordyckie lub z obszaru określanego mianem Viking West, ale także wyraźne ślady oddziaływań stepowych.
Ów eklektyzm wyprowadzić można, jak się zdaje, ze środowiska
ruskiego, gdzie krzyżowały się wpływy kulturowe świata Waregów
i nomadów49.
Komplet okuć i aplikacji wystąpił na grodzisku milickim w kontekście innych przedmiotów, także uważanych za różnego pochodzenia importy. Wypada tutaj wspomnieć o paciorkach z karneolu, kryształu górskiego i złota oraz elementach ubioru w postaci
lirowatej sprzączki i dzwoneczkowatej zawieszki. W najstarszych
nawarstwieniach grodu odkryte zostały także utensylia kupieckie:
odważniki beczułkowate i fragment wagi szalkowej50. Świadectwem powiązań handlowych Milicza są także pojedyncze okazy
monet, datowanych na schyłek X–połowę XI w., odkryte w nawar49 J. Kolenda, Okucia z wczesnośredniowiecznego grodu w

Miliczu, „Archeologia Polski” 58
(2013), 1–2, s. 131–136; J. Kolenda, A. Paroń, Silesia Exotica, czyli niezwykłe dzieje zwykłego
grodu. O wczesnośredniowiecznych początkach Milicza, [w:] Silesia et orbis (= Radices Silesiae
– Silesiacae Radices 3) [w druku].
50 J. Kolenda, Wczesnośredniowieczny Milicz…, s. 42, 46 (ryc. 46); eadem, Okucia…, s. 136;
J. Kolenda, A. Paroń, Silesia Exotica…
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stwieniach grodu i osady51. Obrazu dalekosiężnych powiązań kulturowych nadbaryckiego ośrodka we wczesnym okresie piastowskim dopełniają, odkrywane zresztą nie tylko w najstarszych jego
nawarstwieniach, egzemplarze przęślików z łupku owruckiego oraz
wykonana z poroża jelenia lub łosia część łęku siodła, dla której
bliskie analogie znajdujemy w skandynawskim kręgu kulturowym.
Ostatni z zabytków trudno jest jednak dokładnie datować i lokalizować, ponieważ został pozyskany podczas amatorskich badań, przeprowadzonych w Miliczu w roku 1853, w dodatku później zaginął
i dziś znany jest wyłącznie z opisu.
W młodszych nawarstwieniach grodu odkryte zostały dwa przedmioty wykonane z bałtyckiego bursztynu: paciorek oraz pierścień
ozdobiony od wewnątrz ornamentem z podwójnych koncentrycznych okręgów, tworzących znak przypominający krzyż. Pierwszy
z przedmiotów datowany jest na 2. poł. XI–1. poł. XII w., drugi na
2. poł. XII–1. poł. XIII stulecia.
Santok i Milicz w źródłach pisanych pojawiają się dosyć późno. Cytowany wyżej passus z Anonima, zwanego Gallem jest pierwszą wzmianką na temat warciańsko-noteckiego grodu, która powstała w związku
z wydarzeniami datowanymi na dosłownie ostatnie lata XI w. Jeszcze
późniejsze są pierwsze informacje o Miliczu, które pochodzą z dwu,
wystawionych w latach 1136 i 1155, bulli papieskich52. Najdalsza przeszłość obu grodów znana jest zatem tylko dzięki archeologii, której dane
pozwalają przyjąć, że oba interesujące nas ośrodki pod panowaniem
Piastów mogły znaleźć się w początkach 3. tercji X stulecia.
Ustalenia te stają się jednak bardzo interesujące, gdy wpiszemy je
w szerszy kontekst historyczny. Warto bowiem zauważyć, że usadowienie się władców gnieźnieńskich w obu ośrodkach jest chronologicznie bliskie wkroczeniu kraju „Meško, króla północy” na środkowoeuropejską arenę polityczną. Zalążek państwa piastowskiego staje
się wówczas częścią, także wciąż pozostającego in statu nascendi, rozle51 W nawarstwieniach wykopu III odnaleziono połówkę nieokreślonej monety, przypuszczalnie będącej naśladownictwem anglosaskim, datowanej na sam koniec X w. lub
raczej 1. ćwierć XI w., monetę króla Andrzeja I, wybitą w latach 1050–1060 oraz krzyżówkę typu VI, pochodzącą ze wschodniej Saksonii, datowaną ok. 1020–1040. Ostatnia moneta znaleziona została w nawarstwieniach osady podgrodowej. S. Suchodolski, Monety
z badań wykopaliskowych w Miliczu, [w:] Milicz…, s. 71 (nr 6), 71–72 (nr 9), 72 (nr 14).
52 Schlesisches Urkundenbuch, t. 1: 971–1230, wyd. H. Appelt, Köln 1963, nr 9, s. 8; nr 28,
s. 19.
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głego obszaru komunikacji. Przypomnijmy, że monarchia piastowska
trafia na karty historii w związku z próbami opanowania ujścia Odry.
Widukind, mnich saskiego opactwa w Korbei, we wzmiankach datowanych na lata 963 i 967 wspomina o „królu Misaca”, który walczy
z plemionami wieleckimi, wspieranymi przez saskiego banitę Wichmana. W zmaganiach tych pomocy piastowskiemu władcy udzielił
jego teść Bolesław, „król Czechów”. Widukind tytułuje także Mieszka
amicus imperatoris, co nie pozostawia wątpliwości, że ten ostatni utrzymywał już wówczas poprawne kontakty z cesarzem Ottonem I53.
W tym samym czasie, między rokiem 961 a 96654, powstała relacja
Ibrahima ibn Jakuba, w której kraj „króla północy” opisany został
jako najrozleglejszy ze słowiańskich i położony w sąsiedztwie Rusi
oraz ziemi Prusów. Państwo Mieszka w przekazie tortozańskiego
kupca jawi się jako sprawna machina ekspansji, której główną siłą jest
licząca 3000 pancernych drużyna, utrzymywana z pobieranych przez
władcę danin55. W połowie lat 60. X w. głównym wrogiem monarchii
piastowskiej są Welitaba, czyli Wieleci, którzy nie mają króla, posiadają natomiast potężne miasto o 12 bramach, położone nad Oceanem.
Ibrahim ibn Jakub, który potwierdza i uzupełnia dane Widukinda,
wspomina najpewniej o leżącym u ujścia Odry Wolinie56.
Przytoczone wzmianki źródeł pisanych zdają się zatem świadczyć o ekspansji Piastów poza wielkopolski matecznik ich państwa i współbrzmią z materiałem archeologicznym, który ilustruje
materialną i techniczną stronę tego samego procesu. Opanowanie
i przebudowę obu grodów wpisywać należy bowiem w tworzenie
53 Widukindus Monachus Corbeiensis, Rerum gestarum Saxonicarum libri tres, wyd.
P. Hirsch, MGH SSrG 60, Hannover 1935, III, 66, s. 141; III, 69, s. 143–145.
54 P. Engels, Der Reisebericht des Ibrahim ibn Ya‘qub (961/966), [w:] Kaiserin Theophanu.
Begegnung des Ostens und Westens um die Wende des ersten Jahrtausends. Gedenkschrift des
Kölner Schnütgen-Museums zum 1000. Todesjahr der Kaiserin, red. A. von Euw, P. Schrei
ner, t. 1, Köln 1991, s. 413–422.
55 Relacja Ibrahima ibn Jakuba z podróży do krajów słowiańskich w przekazie Al-Bekriego,
wyd., tłum., wstęp i oprac. T. Kowalski, przy współudziale J. Kostrzewskiego, K. Stołyhwy, K. Moszyńskiego i K. Nitscha, MPH SN 1, Kraków 1946 (dalej: Ibrahim ibn Jakub),
s. 48, 50. Mieszko pobierać ma daniny w postaci mathāqīl (l. poj. mithqāl) al-marqatīyya,
czyli prawdopodobnie mitkali siekanego srebra. Ibn Fadlan and the Land of Darkness. Arab
Travellers in the Far North, tłum. i oprac. P. Lunde, C. Stone. London–New York 2012, s. 167;
M. Jankowiak, Two systems of trade in the Western Slavic lands in the 10th century, [w:] Economies, Monetisation and Society in the West Slavic Lands, red. M. Bogucki, M. Rębkowski,
Szczecin 2013 (= Wolińskie Spotkania Mediewistyczne 2), s. 141.
56 Ibrahim ibn Jakub, s. 50; Ibn Fadlan and the Land of Darkness…, s. 166.
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infrastruktury komunikacji i siłą rzeczy ekspansji. Dalekosiężne
powiązania Santoka, fakt jego silnych związków ekonomicznych ze
strefą bałtycką oraz szczególna lokalizacja jednoznacznie wskazują,
że kontrola nad nim dawała Piastom dostęp do gospodarczo lepiej
rozwiniętych niż słowiański interior obszarów zachodniego Pomorza
i Połabia. Mniej oczywiste są natomiast przyczyny, dla których władca gnieźnieński sięgnął po Milicz.
Ponadregionalne związki tegoż ośrodka, choć niewątpliwe, nie
rysują się jednak tak jednoznacznie jak w przypadku Santoka. Obok
kontaktów via dolina środkowej i dolnej Odry ze strefą bałtycką
wyraźnie widoczne są także wczesne relacje milickiego kompleksu
osadniczego z południem i Rusią. Oddziaływania te zdają się wzajemnie równoważyć. Związki ze wschodem mogły być utrzymywane
poprzez ziemię kaliską. Powiązania jej głównego ośrodka ze strefą
ruską są dobrze udokumentowane57. Wydaje się jednak raczej mało
prawdopodobne, aby Piastowie zajęli Milicz, mając na uwadze rozwijanie kontaktów z bogatą, wszelako odległą od doliny środkowej
Baryczy, Rusią. Większe znaczenie miał zapewne dla nich kierunek
południowy, czego politycznym świadectwem jest nawiązanie kontaktów z monarchią Przemyślidów.
Lata 60. X w. przyniosły jednak jeszcze jeden przełom, który zdaje
się najlepiej wyjaśniać powód umocnienia się władców gnieźnieńskich nad Baryczą. W tym okresie doszło zapewne do połączenia dwu
obszarów wymiany, na które wcześniej podzielona wzdłuż Sudetów
i Karpat była zachodnia Słowiańszczyzna. Świadectwem tej fundamentalnej zmiany są znaleziska monet czeskich na ziemiach pol57 Świadectwem

wczesnych kontaktów Kalisza ze Wschodem są odkryte niedaleko
grodziska Kalisz-Zawodzie skarby dirhemów (Piwonice – tpq 934/5 AD, Psary – czas
ukrycia skarbu nieznany) oraz pojedyncze monety arabskie. Por. T. Dunin-Wąsowicz,
Kalisz…, s. 83, 97; M. Kara, Najstarsze państwo Piastów…, s. 311–315; M. Bogucki, S. Miłek,
Monety, ich pochodzenie oraz obieg w Kaliszu i jego najbliższych okolicach w X i pierwszej połowie XI wieku, [w:] Od Kalisii do Kalisza. Skarby doliny Prosny. Katalog wystawy, red. S. Suchodolski, M. Zawadzki, Warszawa 2010, s. 50–55. Niewątpliwym śladem związków Kalisza z Rusią jest odkryta w chacie grodziska Kalisz-Zawodzie ołowiana bulla księcia
Izjasława Dymitra Jarosławowicza, która może świadczyć o pobycie księcia podczas
jego dłuższego wygnania w latach 1073–1077. T. Baranowski, Gród w Kaliszu – badania,
odkrycia, interpretacje, [w:] Kalisz wczesnośredniowieczny. Materiały Sesji, Kalisz, 15 czerwca 1998, red. T. Baranowski, Kalisz 1998, s. 51 n., ryc. 11; A. Jusupović, P. Nowak, Bulla
księcia ruskiego Jarosława Dymitra Jarosławowicza, [w:] Wokół początków Kalisza. 60 lat Stacji
Archeologicznej Instytutu Archeologii i Etnologii PAN w Kaliszu, red. A. Kędzierski, Warszawa–Kalisz 2016, s. 24 n.
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skich58, datowane przeważnie na lata 70. X stulecia oraz odnotowana
przez Ibrahima ibn Jakuba obecność kupców „ruskich” (tj. skandynawskich) i słowiańskich w Pradze (Farāgha), do której ci ostatni przybywać mają z Krakowa (Karākū)59. Ostatnią informację należy także
odczytywać jako świadectwo powstania szlaku dalekosiężnego, który
od 2. poł X w. zaczął łączyć Kijów z Pragą i dalej Ratyzboną60.
Usadowienie się państwa piastowskiego nad Baryczą interpretować
zatem należy jako zabieg – nie jedyny, o czym niżej – służący jego włączeniu w tworzącą się strefę komunikacji i wymiany obejmującą rozległe obszary południa Europy. Piastowski marsz na północ w kierunku
medium kontaktów dalekosiężnych, jakim był Bałtyk, znajdowałby analogię w postaci marszu na południe w stronę Kotliny Czeskiej. Marszowi
temu towarzyszyło powolne, acz konsekwentne budowanie podstaw dla
dalszej ekspansji, swoistych pomostów osadniczych i komunikacyjnych.
Przebudowa Santoka prawdopodobnie stanowiła bowiem tylko część
z inwestycji, które Piastowie podjęli w dolinie Noteci. Również na początku 3. tercji X w. (data „po roku 971” uzyskana na podstawie analizy próbki
drewna pobranej z elementu konstrukcyjnego wału) wzniesiony został
gród w Ujściu, położony w miejscu, gdzie Gwda wpada do Noteci61. Dzięki danym dendrochronologii wiemy też, że najpóźniej w 1. dekadzie XI
stulecia zbudowane zostało Nakło62. Nie jest znane dokładne datowanie trzech innych nadnoteckich grodów położonych między Santokiem
a Ujściem – Drezdenka, Wielenia i Czarnkowa. Ogólnie przyjmuje się jednak, że ich powstanie miało miejsce w tzw. 2. i 3. fazie inwestycji piastowskich, czyli w okresie od przełomu lat 70. i 80. X po lata 20. XI stulecia63.
Jankowiak, Two systems…, s. 143–145.
ibn Jakub, s. 49; Ibn Fadlan and the Land of Darkness…, s. 164.
60 M. Jankowiak, Two systems…, s. 142.
61 L. Leciejewicz, Ujście we wczesnym średniowieczu, Wrocław–Warszawa 1961; idem,
Wykopaliska w Ujściu z perspektywy półwiecza, [w:] Ad Oderam fluvium. Księga dedykowana
pamięci Edwarda Dąbrowskiego, red. B. Gałuszka, Zielona Góra 2008, s. 83–91; A.M. Wyrwa,
Czynniki…, s. 293; idem, Wczesnośredniowieczny gród w Wieleniu w systemie grodów nadnoteckich, [w:] Z najdawniejszych dziejów ziemi wieleńskiej. Materiały z konferencji, Wieleń 22 luty
2002, wyd. P. Waśko, K. Heppner, H. Machajewski, Wieleń 2002, s. 170.
62 M. Kara, M. Krąpiec, Wyniki badań archeologiczno-dendrochronologicznych wybranych grodzisk wczesnośredniowiecznych z terenu historycznej Wielkopolski, przeprowadzonych w roku 2003,
„Fontes Archaeologici Posnanienses” 41 (2005), s. 218–220; A.M. Wyrwa, Czynniki…, s. 294.
63 Z. Kurnatowska, Wielkopolska w X wieku i formowanie się państwa polskiego, [w:] Ziemie
polskie w X wieku i ich znaczenie w kształtowaniu się nowej mapy Europy, wyd. H. Samsonowicz, Kraków 2000, s. 103; A.M. Wyrwa, Czynniki…, s. 295; idem, Wczesnośredniowieczny
gród…, s. 171.
58 M.

59 Ibrahim
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Zabiegi te przez wielu znaczących badaczy interpretowane są
przede wszystkim jako dążenie do wytyczenia granic państwa gnieźnieńskiego oraz zabezpieczenie dostępu do jego głównych ośrodków. Interpretację taką dodatkowo potwierdzać ma fakt, że wokół
nadnoteckich grodów brak zaplecza osadniczego64. Otwarte osady
występowały tylko na brzegu pradoliny rzecznej, oddzielone od wielkopolskiego interioru przez Puszczę Notecką. Miały one służyć utrzymywaniu komunikacji między ulokowanymi wzdłuż rzeki grodami,
które wraz z rozległymi połaciami lasu tworzyły swoistą formę kompleksu obronnego, określanego czasem mianem „noteckiego limesu”.
Wzdłuż niego, od Drezdenka po Nakło przebiegać miał trakt równoleżnikowy podobny do „strategicznej rzymskiej drogi limesowej”65.
Późniejsze, datowane na początek XII w. zmagania polsko-pomorskie
zdają się potwierdzać tę interpretację. Systematyczny podbój Pomorza przez Bolesława Krzywoustego wiązał się z koniecznością przejęcia kontroli nad linią Noteci i dolnej Warty66. Polski władca musiał
zdobywać wszystkie wspomniane wyżej grody z wyjątkiem jedynie
Drezdenka i Santoka67. Naprzeciw tego ostatniego ośrodka Pomorzanie wznieśli jednak kontr-gród68.
Opisane w kronice Galla wypadki zdają się zatem jasno dowodzić
walorów obronnych doliny Noteci i dolnej Warty. Trudno zaprzeczyć
64 Z. i S. Kurnatowscy, O przemianach regionu Wielkopolski w czasach piastowskich,
[w:] Homines et societas. Czasy Piastów i Jagiellonów. Studia historyczne ofiarowane Antoniemu
Gąsiorowskiemu w sześćdziesiątą piątą rocznicę urodzin, red. T. Jasiński, T. Jurek, J.M. Piskorski, Poznań 1997, s. 67–74; Z. Kurnatowska, Gród w Kaliszu na tle grodów piastowskich,
[w:] Kalisz wczesnośredniowieczny. Materiały Sesji, Kalisz, 15 czerwca 1998, red. T. Baranowski, Kalisz 1998, s. 8; A.M. Wyrwa, Czynniki…, passim; M. Kara, Najstarsze państwo Piastów…, s. 157–158.
65 A.M. Wyrwa, Wczesnośredniowieczny gród…, s. 174, 179–181; idem, Czynniki…, s. 288.
66 W początkach swego panowania młody Bolesław Krzywousty parokrotnie wdzierał
się w głąb Pomorza (1102 – zdobycie i ograbienie Białogardu, 1103 – złupienie podgrodzi
Kołobrzegu; 1107 – ponowna wyprawa na Białogard i Kołobrzeg). Ekspedycje te miały
jednak raczej charakter łupiesko-niszczycielskich rejz. Systematyczny podbój rozpoczął
się dopiero od roku 1108 i zainicjowało go właśnie opanowanie Czarnkowa. Gall II, 22,
s. 89; II, 28, s. 95–97; II, 39, s. 109 n.; por. S. Rosik, Bolesław Krzywousty, Wrocław 2013,
s. 163–177.,
67 Gall II, 44, s. 114 n.; II, 47, s. 116 n.; II, 48, s. 117 n.; III, 1, s. 126–129. Nic nie wiemy
o walkach w rejonie Drezdenka, zatem trudno orzec, w czyich rękach znajdowała się ta
warownia na początku XII w. Ujście na początku rządów Krzywoustego i Zbigniewa
kontrolowane było przez Piastów, potem jednak wskutek zdrady Gniewomira zostało
zajęte przez Pomorzan (1108).
68 Gall II, 17, s. 84 n.
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tej konstatacji, choć w istocie zdaje się ona oddawać tylko połowę prawdy. Kontrola nad utworzoną przez obie rzeki równoleżnikową doliną
pozwalała na skuteczną obronę Pomorza lub Wielkopolski, jednocześnie
otwierała jednak drogę do ekspansji na północ lub na południe, w stronę
piastowskiego interioru. Wszystkie z wymienionych powyżej grodów,
od Santoka po Nakło, leżały w miejscach przepraw przez bagnistą dolinę rzeczną, co czyniło z nich „klucze” lub „bramy” dla komunikacji na
linii północ–południe69, w obu kierunkach. Na szczególną rolę Santoka
zwróciliśmy już uwagę wyżej, warto jednak przyjrzeć się dwu innym
ośrodkom noteckim, które także mogły być wykorzystywane dla piastowskiej preponderancji na Pomorze. Ujście, które zbudowane zostało
niemal dokładnie w tym samym czasie co piastowski gród w Santoku,
położone jest w miejscu, gdzie do Noteci uchodzi Gwda. Rzeka ta stanowiła znakomitą oś komunikacji w kierunku północnym. Niedaleko
od jej źródeł (nie więcej niż 1,5 km) znajdował się ciek uchodzący do
Parsęty, nad którą z kolei leżały dwa ważne ośrodki pomorskie: Białogard i Kołobrzeg70. Oba grody w ostatniej ćwierci X wieku opanowane
zostały przez Piastów71. Kołobrzeg, położony niedaleko ujścia rzeki do
morza, blisko cennych salin72, od IX w. wraz z innymi ośrodkami doliny
Parsęty stanowił część nadbałtyckiej strefy gospodarczej jako ważne
miejsce wymiany dalekosiężnej73.
69 Por.

przypis 9.
L. Leciejewicz, Rola mniejszych rzek w dziejach dawnych społeczeństw na przykładzie
Parsęty, [w:] Rzeki: kultura – cywilizacja – historia, t. 1, red. J. Kułtuniak, Katowice 1992,
s. 123, 128 n.
71 Ma o tym świadczyć przebudowa obu ośrodków z wykorzystaniem typowych dla
grodów piastowskich elementów konstrukcyjnych. W przypadku Kołobrzegu gruntownej renowacji dokonać miano „po 979, najpewniej jednak po 986”, na co wskazywać mają
daty dendro. Inne grody w dolinie Parsęty zostały zlikwidowane. L. Leciejewicz, Rola…,
s. 133 n.; idem, Kołobrzeg – wczesne miasto na pomorskim wybrzeżu Bałtyku, [w:] Salsa Cholbergiensis. Kołobrzeg w średniowieczu, red. L. Leciejewicz, M. Rębkowski, Kołobrzeg 2000,
s. 75 n.; W. Łosiński, Osadnictwo plemienne w dorzeczu Parsęty we wczesnym średniowieczu,
[w:] idem, Pomorze Zachodnie we wczesnym średniowieczu. Studia archeologiczne, Poznań 2008
(= Collectio archaeologica, historica et ethnologica 3), s. 77.
72 P. Pranke, E. Siemianowska, Handel solą w okresie od IX do XI wieku na terenie Europy
Środkowej, [w:] „Migracje. Podróże w dziejach”. Starożytność i średniowiecze, red. M. Franz,
K. Kościelniak, Z. Pilarczyk, Toruń 2015 (= Mare Integrans. Studia nad dziejami wybrzeży Morza Bałtyckiego 7), s. 234, 237. Badacze przypominają o znaczeniu soli jako surowca
strategicznego (obrót solą był zwykle wyłącznym przywilejem monarchy), które wynikało nie tylko z walorów konserwujących, lecz także własności ochrony czystego srebra
przed utlenianiem i pochłanianiem gazów spalinowych.
73 W. Łosiński, Osadnictwo plemienne…, s. 75 n.
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Ekspansji w kierunku środkowego Pomorza służyć mogły także
grody w Drezdenku i Wieleniu, położone niedaleko ujścia Drawy do
Noteci. Obszar źródłowy pierwszej z rzek znajdował się bardzo blisko (kilkaset metrów!) źródeł wpadającej do Bałtyku Regi. Na wododziale usytuowana była zapewne przewłoka, stanowiąca element
infrastruktury komunikacyjnej szlaku wodno-lądowego, który łączył
Kamień Pomorski i Kołobrzeg z Wielkopolską przez oba wspomniane
wyżej grody noteckie. Przewłoka znajdować się miała w sąsiedztwie
kompleksu osadniczego Żółte, leżącego w rejonie Jeziora Zarańskiego
i Starej Regi. Kompleks ten, złożony z jeziornej wyspy i ulokowanego
na półwyspie grodu, pod koniec X w. miał zostać podporządkowany
ośrodkowi w Nętnie (wyspa Jeziora Gągnowskiego), który uznawany
jest za warownię piastowską74.
Przytoczone wyżej przykłady zdają się dowodzić, że pierwsi Piastowie traktowali obszar Noteci jako bazę dla ekspansji na północ,
a nie, a przynajmniej nie tylko, jako limes. Wzniesione od podstaw,
względnie gruntownie przebudowane nowe warownie, jak widzieliśmy, wkrótce wykorzystane zostały do ekspansji w głąb Pomorza. Pas fortyfikacji nadnoteckich mógł oczywiście również pełnić
funkcję granicy wewnętrznej, oddzielającej twardy rdzeń monarchii
gnieźnieńskiej od jej dalszych „przynależności”, jednak rola taka nie
wyczerpywała zapewne stawianych przed nim, przynajmniej w okresie jego powstawania, zadań.
Wydaje się, że, uwzględniwszy konieczne różnice, podobnie interpretować należy przypadek regionu baryckiego. Ośrodki położone
w dolinie rzeki były w istocie przedpolem południowej Wielkopolski, która celem ekspansji piastowskiej staje się już w latach 40. X w.75
Obszar ten traktowany jest przez monarchę gnieźnieńskiego jak przedłużenie terytorium centralnego, co zresztą znajduje swoje odzwierciedlenie w sposobie jego opanowywania. Mamy tutaj do czynienia
74 W. Chudziak, E. Siemianowska, Żółte settlement centre against the Pomeranian background, [w:] The Island in Żółte on Lake Zarańskie: early medieval gateway into West Pomerania, red. W. Chudziak, R. Kaźmierczak, Toruń–Szczecin 2014, s. 425–430, 432, 434–439;
W. Chudziak, R. Kaźmierczak, Wyspa w Żółtym na Jeziorze Zarańskim w okresie wczesnego
średniowiecza – „brama” do Pomorza Zachodniego, [w:] Pradoliny pomorskich rzek. Kontakty kulturowe i handlowe społeczeństw w pradziejach i wczesnym średniowieczu, wyd. M. Fudziński,
W. Świętosławski, W. Chudziak, Gdańsk 2017, s. 327–334.
75 Z. Kurnatowska, M. Kara, Wielkopolska południowa między Ziemią Gnieźnieńską a Śląskiem, [w:] Milicz…, s. 159–161.
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z podobnymi metodami podboju co w przypadku ścisłego rdzenia
państwa Piastów. Niszczone są bowiem dawne grody plemienne, czemu towarzyszy rozproszenie osadnictwa wokół nich. Jednocześnie
powstają nowe ośrodki, przy których na drodze zorganizowanej akcji
kolonizacyjnej tworzone jest zaplecze osadnicze. Przykładem tego
rodzaju wczesnośredniowiecznej inżynierii społecznej jest powstały
na „surowym korzeniu” gród w Piaskach (gm. Zduny), w sąsiedztwie którego we wsi Rochy odkryte zostało cmentarzysko obcej,
prawdopodobnie pomorskiego i wieleckiego pochodzenia, ludności
jenieckiej76. W przypadku części kompleksów osadniczych śląsko-wielkopolskiego pogranicza nie mamy jednak do czynienia z obcą
kolonizacją. Częstym zjawiskiem jest budowanie przez Piastów grodu obok istniejącej wcześniej osady otwartej, względnie przebudowa
istniejącego już grodu, co, jak wyżej widzieliśmy, mogło mieć miejsce
w przypadku Milicza77.
Rozbudowa i przebudowa struktur osadniczych na południowym krańcu monarchii Piastów, odwrotnie niż w przypadku doliny Noteci i dolnej Warty, dotąd zwykle interpretowane były jako
zabiegi służące przede wszystkim kreowaniu pomostu dla dalszej
ekspansji78. Bodaj jedynym badaczem, który w ostatnim czasie zasugerował istnienie jakiejś formy limesu na pograniczu Wielkopolski i Śląska, jest Justyna Kolenda. W swoich dociekaniach przyjęła
ona funkcjonowanie trzech linii fortyfikacji, które osłaniać miały
od południa terytorialny rdzeń monarchii piastowskiej. Najdalszą
z nich tworzyć miały grody ułożone od wschodu na zachód: Józefów, dalej Wielowieś, Topola Wielka, Raczyce, Wrocławice, Lelików,
Milicz, Kaszowo, Żmigródek oraz być może Sądowel. Wszystkie,
z wyjątkiem dwu pierwszych, znajdowały się w dolinie Baryczy79.
Drugą linię tworzyć miały warownie położone w środkowym bieD. Kosiński, Wczesnośredniowieczny zespół osadniczy Piaski-Rochy, „Studia Lednickie” 2 (1991), s. 87–99; Z. Kurnatowska, Tworzenie się państwa pierwszych Piastów w aspekcie
archeologicznym, [w:] Od plemienia do państwa. Śląsk na tle wczesnośredniowiecznej Słowiańszczyzny Zachodniej, red. L. Leciejewicz, Wrocław–Warszawa 1991 (= Śląskie Sympozja
Historyczne 1), s. 88; Z. Kurnatowska, M. Kara, Wielkopolska południowa…, s. 161.
77 J. Kolenda, Wczesnośredniowieczne osadnictwo grodowe…, s. 53; J. Kolenda, G. Kiarszys,
Wczesnośredniowieczne grodziska…, s. 99–111, 117.
78 Z. Kurnatowska, Gród w Kaliszu…, s. 8; J. Kolenda, Wczesnośredniowieczny Milicz…,
s. 44–48 (tutaj odwołania do aktualnej literatury przedmiotu); Z. Kurnatowska, M. Kara,
Wielkopolska południowa…, s. 162.
79 J. Kolenda, Wczesnośredniowieczne osadnictwo grodowe…, s. 56.
76

86

Aleksander Paroń

gu prawobrzeżnych dopływów Baryczy i lewobrzeżnego dopływu
Prosny – Ołoboku80. Trzecią wreszcie grody ulokowane w górnym
biegu prawobrzeżnych dopływów Baryczy oraz wzdłuż równoleżnikowego odcinka rzeki Rów Polski81.
Konstrukcja ta, choć ciekawa, ma charakter wysoce hipotetyczny,
zwłaszcza że znaczna część wymienionych przez badaczkę fortyfikacji
wciąż datowana jest w oparciu o metody tradycyjne82. Nie zmienia to
jednak faktu, że J. Kolenda dzięki swojej koncepcji zwróciła uwagę na
możliwość dwojakiego sposobu interpretowania procesów osadniczych
na pograniczu wielkopolsko-śląskim. Ośrodki Wysoczyzny Kaliskiej,
Kotliny Grabowskiej, Milickiej i Żmigrodzkiej mogły służyć i zapewne
służyły jako pomost dla dalszej ekspansji, mogły jednak także stanowić barierę ochronną dla centrum państwa gnieźnieńskiego. Zastrzegając, że analiza procesów osadniczych w dolinie Baryczy jest wciąż
przedmiotem badań i wiele kwestii nie zostało dotąd rozstrzygniętych,
możemy jednak przyjąć, iż mamy tutaj do czynienia z planowym kreowaniem infrastruktury komunikacji i ekspansji na południe.
Podsumowanie
Nie ulega wątpliwości, że wczesnośredniowieczne monarchie środkowo- i wschodnioeuropejskie dla swego istnienia potrzebowały
dopływu zasobów z zewnątrz. Kruszce, drogie przedmioty, rozmaite
dobra luksusowe, pozyskane drogą wymiany, łupiestwa, względnie
jako zasłużone lub wymuszone „dary”, były niebywale ważną częścią dochodów monarchy. Podlegały one redystrybucji jako podstawa utrzymania zalążkowego aparatu państwa, były także podstawą
ekonomii prestiżu i symbolicznym narzędziem legitymizacji władzy.
Jej utrzymanie wymagało zatem od władcy pełnej kontroli nad dostępem do cennych dóbr oraz ich redystrybucją.
Okoliczności te wskazują na szczególne znaczenie komunikacji.
Monarcha musiał dysponować monopolem na nawiązywanie kon80 Ibidem, s. 56. Drugą linię tworzyły warownie: Kalisz, Ociąż, Ostrów Wielkopolski,
Łąkociny, Nabyszyce, Sulmierzyce, Góry, Piaski, Niepart.
81 Ibidem, s. 42 (ryc. 1), 56. Taczanów, Czarny Sad, Mokronos, Zalesie Wielkie, Rębów,
Potarzyca, Pudliszki (?), Poniec, Dąbcze-Rydzyna.
82 J. Kolenda, G. Kiarszys, Wczesnośredniowieczne grodziska…, s. 122 n.
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taktów z ościennymi podmiotami politycznymi (cesarstwo, regna
et ducatus, plemiona) i na wymianę dalekosiężną oraz panować nad
zalążkami infrastruktury komunikacyjnej. Wyżej zauważyliśmy już,
że komunikacja jest w istocie aspektem ekspansji. Sprawność pierwszej wydaje się bowiem nieodzowna dla zaistnienia drugiej i utrwalenia zdobyczy terytorialnych. Staraliśmy się wskazać na przykładzie
dwu ośrodków, położonych na pograniczu Wielkopolski, w jaki sposób Piastowie usiłowali włączyć swą domenę w sieć wymiany dalekosiężnej. Ich droga na północ, w kierunku Bałtyku oraz na południe, w stronę Kotliny Czeskiej, była w istocie „długim marszem”
w stronę obszarów węzłowych – mediów, które otwierały możliwość
kontaktów z innymi, dalszymi regionami Europy. Opanowanie Santoka i Milicza stanowiło ważny, jednak jeden z wielu etapów na owej
drodze. Bliższa refleksja nad miejscem obu grodów w infrastrukturze ekspansji piastowskiej pokazuje, że mamy do czynienia z zaplanowanym, choć mozolnym procesem, wymagającym znacznych, jak
na wczesny organizm państwowy, inwestycji i sięgania po elementy
inżynierii społecznej. Wysiłek ten, choć służyć miał również zdobyciu zasobów płynących z zewnątrz, wymagał także mobilizowania
i wykorzystania zasobów wewnętrznych, zasobów opanowanego już
terytorium.
Namysł nad sposobami „urządzania” terytoriów pogranicznych przez władców gnieźnieńskich ukazał także swoistą ambiwalencję komunikacji. Panowanie nad infrastrukturą drogową,
jak widzieliśmy wyżej, służyć mogło także obronie zajętego terytorium. Pomost osadniczy, czy baza dla ekspansji, w określonych
okolicznościach stawał się „limesem”. Obie funkcje nie wykluczały się. Chroniąc centrum swego terytorium, Piastowie pragnęli
zagwarantować sobie możliwość ekspansji i kontaktów ze światem
zewnętrznym.
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A Base for Expansion or Limes: Remarks on the Ways of
„Arranging” Northern and Southern Borderlands of the Early
Piast Realm
Summary
The paper focuses on the question of the nature of the Piast expansion, more precisely, the expansion beyond their homeland in Greater
Poland, which began to be mentioned in written sources since the
960s. However, we can trace its earlier course basing on archaeological material. It suggests that in the mid-tenth century in the southern
and northern borderlands the Piasts initiated an intensive settlement
movement, whose material manifestation includes taking over and
rebuilding old strongholds as well as erecting new strongholds from
scratch. The process lasted until the end of the tenth century, reaching
probably the very beginning of the eleventh century. What is particularly striking is the fact that the centers, both taken over and constructed from scratch, are concentrated along the Noteć river in the North
and along the Barycz river in the South. The observation is so suggestive that it induces some scholars to advance a thesis on the existence
of a kind of the Noteć limes, which is thought to have separated and
protected the Piast realm from the Pomeranian side. We may suppose
that the analogous limes functioned along the Barycz river as well.
However, it is difficult not to notice that numerous strongholds, especially the discussed ones – Santok and Milicz, were located in places
that had a specific communication value. They opened or protected
the roads that led into the interior of the Piast realm, however, they
also could have been used for the expansion beyond its territory. The
observation provokes a question, whether in the case of the investments on the Noteć and Barycz the aim was to secure the territorial
core of the Gniezno monarchy, or also, or maybe first of all, to create
a kind of settlement bridge for further expansion. The answer to that
question, which, in fact, concerns also technical and organizational
aspects of the expansion of the Piast realm, must be connected with
the reflection on its purpose. The opinion which have recently gained
much popularity is that for early monarchies, including the Gniezno
monarchy, it was much more important to acquire valuable moveable
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goods (precious ores, luxury products, gemstones etc.) than „land and
people”. Nevertheless, such an approach to the problem causes a false
dilemma. It seems that the purpose of expansion, even in the case
of states in the „embryonic” phase, were goods that can be used in
the economy of prestige as well as taking over territories in order to
exploit its resources, sometimes in a violent way.
Translated by Ewelina Kowalczyk

WIELECI – OBODRZYCE – RUGIANIE.
ARCHEOLOGIA I HISTORIA

Felix Biermann, Normen Posselt, Philipp Roskoschinski,
Jens Ulrich

Liutizische Inselsiedlung mit
Zentralfunktionen – Forschungen am
Schulzenwerder bei Babke in Mecklenburg

1. Einleitung
Die slawische Inselsiedlung Schulzenwerder im Jäthensee bei Babke,
Ortsteil von Mirow, Lkr. Mecklenburgische Seenplatte (Abb. 1), hat bei
amtlichen Detektorprospektionen durch Mitarbeiter des Landesamtes
für Kultur und Denkmalpflege Mecklenburg-Vorpommern (LAKD M-V,
Schwerin) in den letzten anderthalb Jahrzehnten außergewöhnlich reiche
Funde erbracht, und zwar besonders aus spätslawischer Zeit. Darunter ist
die augenscheinlich kultisch motivierte Niederlegung zweier silbertauschierter und -plattierter Prunksteigbügel am Rande einer Grube hervorzuheben (Abb. 2.1, 2). Ferner gibt es fast 100 Münzen ganz überwiegend
des 11. Jahrhunderts (Niederelbische Agrippiner, Hochrandpfennige und
diverse Denare meist vor 1070/80), Silberschmuck und eine goldene Hohlperle, Trachtstücke wie Messerscheidenbeschläge, Anhänger, Schließhaken usw., Wägstücke, Pfeil- und Lanzenspitzen, Äxte, einen Schwertknauf, etliche Reitersporen – darunter ein prunkhaft silbertauschiertes
Stück –, aber auch übliche Siedlungsfunde wie Tonscherben, Messer und
Geräte für Alltag, Fischerei und Landwirtschaft (Abb. 2.3; 3, 4).
Die Insel bietet damit ein weit vielfältigeres und hochwertigeres
Fundmaterial als andere spätslawische Siedlungen, obgleich der in jün-
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Abb. 1. Lage von Babke in Mecklenburg-Vorpommern (Kartierung N. Posselt
unter Verwendung von Daten des Landesamtes für Innere Verwaltung,
Geo-Basis DE/M-V 2020).

gerer Zeit verstärkte Einsatz des Metalldetektors hier generell zu einer
Zunahme von Fundzahl und -varietät geführt hat1. Überdies wurden
Eichenpfosten am sog. Frunhorst (Frauenhorst) am Südwestufer des
Jäthensees – auf Roggentiner Seite – beobachtet, deren Jahrringdaten auf
Brückenverbindungen zur Insel im frühen 9. Jahrhundert (Waldkantendaten 803 und 806) sowie im 11. Jahrhundert (1031±10, 1046) hindeuten2.
Diese seit Langem bekannten Pfosten hatte der Volksmund als „Teufelsbrücke“ sagenhaft umwoben3. Ansonsten war der Kenntnisstand zur
Insel früher sehr begrenzt; noch im Jahre 2008 sah U. Weiß (2008, 261) in
der Babker Inselsiedlung keinerlei „zentralörtliche Merkmale“4.
Im Lichte der Neufunde fällt die Hauptnutzungsphase des Platzes
in die Hochzeit der Liutizen, die als kriegerischer Stammesbund seit
1 Vgl.

z. B. Biermann, Kersting 2017, 105, 113 f., 117 f.
2 Vgl. zu den jüngeren Funden vom Schulzenwerder: Ulrich, Sobietzky 2009; Sobietzky
2013; Ulrich 2016.
3 Herrmann, Donat 1979, 523 f. Nr. 56/8; Ulrich 2016, 9 f.
4 Zu älteren Erkenntnissen über den Fundplatz: Herrmann, Donat 1979, 523 f. Nr. 56/8;
Weiß 2008, 261, 263, 319 f. Abb. 15, mit weiterer Literatur.

Abb. 2. Prunksteigbügelpaar und Reitersporn vom Schulzenwerder,
Prospektionsfunde vor 2009 (nach Ulrich 2016, 30–34 Abb. 17–20).
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Abb. 3. Auswahl von Metallsachen vom Schulzenwerder, Prospektionsfunde vor
2016. 1–7, 14, 17–22, 24 Schmuck aus Silber und Buntmetall; 8 Silbertauschierte
Eisenhülse; 9–12 Beschläge aus Buntmetall und Silber/Eisen, teils mit
Kreuzmotivik; 13 kreuzförmiger Zierniet aus Eisen; 15 zoomorphes
Buntmetallobjekt; 16 Goldhohlperle; 23 Buntmetallschelle; 25–27 Wägstücke;
28 Buntmetall-Waagebalken; 29 Eimerattaschen aus Eisen (nach Ulrich 2016, 24
f. 28 Abb. 12, 13, 15).

ihrem erfolgreichen Aufstand gegen die ostfränkisch-deutsche Vorherrschaft im Jahre 983 bis in das 12. Jahrhundert ihre Unabhängigkeit, ihre tribalistischen Traditionen und ihren alten Glauben bewahren konnten5. Die südöstlich der Müritz gelegene, etwa 3,5 ha große,
von breiten Schilfstreifen umgebene Insel in einem Havelsee dürfte
innerhalb des Liutizenlandes im südwestlichen Bereich des nur ungefähr umrissenen Redariergebietes und im Grenzraum zu den noch
5 Vgl.

zu den Liutizen u. a.: Brüske 1955; Fritze 1958; 1984; Hellmann 1960; Petersohn
1979, u. a. 38 ff.; Herrmann 1985, 345 ff. (Beitrag S. Epperlein); Lübke 1998; Kempke, Lübke
2001; Ruchhöft 2008, 132 ff.

Abb. 4. Auswahl von Eisenfunden vom Schulzenwerder, Prospektionsfunde von
2016. 1–4 Projektile; 5 Schwertfragment; 6, 7 Äxte; 8, 9 Speer-/Lanzenspitzen
(nach Ulrich 2016, 38 Abb. 24).
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unschärfer definierten Gefilden der Müritzer gelegen haben6. Ausweislich der Neufunde hat der Platz jedenfalls zentralörtliche Funktion im spätslawischen Stammesgebiet gehabt. War diese hervorgehobene Stellung wirtschaftlich, herrschaftlich oder religiös begründet?
Da der Fundplatz für die Frage der Inselnutzung zur Slawenzeit, die
in den polabischen und pomoranischen Stammesgebieten sehr ausgeprägt war und seit Langem Gegenstand der Diskussion ist7, ein geeignetes und aufgrund der reichen Funde sogar besonders interessantes
Forschungsobjekt bildet, wurde er im Rahmen des Projektes „Polska
i Pomorze w kształtowaniu cywilizacji europejskiej (od słowiańskich
plemion do przełomu XII/XIII w.)“ im Oktober und November 2018
archäologisch erforscht. Über die Ergebnisse wird hier ein kurzer
Bericht gegeben.
2. Der Schulzenwerder
Der Schulzenwerder bildet eine längliche, dreieckig-trapezförmige, etwa
380 x 150 m große Insel mitten im etwa 24 ha umfassenden Jäthensee,
die sich bis zu ca. 3,5 m aus dem Gewässer erhebt (Abb. 5). Im Nordosten besitzt das langgezogene Eiland ein prägnant ausgeprägtes Plateau.
Irgendwelche oberirdisch sichtbaren Befestigungsreste oder andere Spuren menschlicher Aktivitäten zeigt die mit Gras bewachsene, randlich
mit Bruchwald bestockte Insel nicht; nur an der Nordostspitze ist eine
neuzeitliche Sandgrube sichtbar, und die Kanten der Erhebung machen
z. T. einen angesteilten Eindruck; vielleicht geht das auf Planierungen
zurück, mit denen die Inselfläche für frühere landwirtschaftliche Nutzung erweitert wurde. Der Werder ist unbewohnt, unbewirtschaftet und
darf im Normalfall aus Naturschutzgründen nicht betreten werden8.
Die Insel ist von breiten Schilfstreifen umgeben, denen noch ausgedehnte, grundlose Schlammstreifen vorgelagert sind, über denen das
6 Vgl. dazu die Ausführungen G.C.F. Lischs (1838, S. 1–33), der im Gebiet nördlich
Wesenbergs die südwestlichen Ausläufer der redarischen gegenüber den Müritzer Territorien herauszuarbeiten sucht; innerhalb dieses Kleinraums setzen U. Weiß (2008,
284–286 Abb. 40) und F. Ruchhöft (2008, u.a. 102–106 Abb. 38) den Grenzsaum wenig
nordöstlich an und rechnen den Jäthensee daher bereits zum Gebiet der Müritzer.
7 Vgl. zur Inselnutzung bei den nördlichen Westslawen u. a. Bleile 2008; Chudziak
2014; ders. 2015, 29–51; ders. u. a. 2009; Biermann 2016.
8 Er liegt im Nationalpark Müritz und ist in dessen Kernzone 1 streng geschützt.

Abb. 5. Genordete Senkrechtaufnahme der Insel Schulzenwerder (obere
Bildmitte) im Jäthensee mit dem Frunhorst am südwestlichen Ufer. Kartiert
sind die Grabungsschnitte von 2018 (rot) und der durch Pfosten nachgewiesene
Verlauf der älteren und der jüngeren Brücke vom Frunhorst zur Insel
(gelb) (Kartierung F. Biermann, J. Ulrich unter Verwendung von Daten des
Landesamtes für Innere Verwaltung, Geo-Basis DE/M-V 2020).

Wasser nur wenige Dezimeter tief ist; sie ist daher schwer und heute
nur an einer Art Bucht im Schilf- und Schlickstreifen am Nordufer
der Insel erreichbar. Der Grund für die außergewöhnliche Verschlammung des Sees liegt darin, dass er von der Havel durchflossen wird,
die fortwährend Sedimente in das insgesamt nur wenige Meter tiefe
Gewässer trägt. Im Südwesten der Insel trennt deren Ufer und das
Festland die geringste Distanz. Daher verwundert es nicht, dass an
dieser Stelle – zwischen der südwestlichen Inselspitze und dem Frunhorst am jenseitigen Ufer – die slawenzeitlichen Brücken verliefen.
Nach Aussage von Anwohnern sollen Pfosten auch im Norden des
Jäthensees am Grunde des Gewässers stecken, was noch der Überprüfung bedarf. Im Osten der Insel gibt es eine längliche Untiefe, die den
Zugang zur Insel im meist lediglich knietiefen Wasser ermöglichen
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soll; zumindest wurden dort früher Schafe auf den Werder getrieben.
Diese Bank ist jetzt aber anscheinend durch eine Rinne unterbrochen.
Verschiedene Indizien sprechen dafür, dass der heutige Wasserstand
des Jäthensees etwa dem des 11. Jahrhunderts entspricht9.
3. Die Ausgrabungen und Prospektionen des Jahres 2018
Die gut dreiwöchigen Ausgrabungen, die im Oktober und November 2018 im Rahmen des Projektes „Polska i Pomorze“ auf dem
Schulzenwerder sowie am Frunhorst stattfanden10, unterlagen fundplatz- bzw. inseltypischen Bedingungen: Da ein Bagger für Öffnung
und Verfüllung der Grabung nicht auf das Eiland gelangen konnte,
musste alles per Hand vorgenommen werden (Abb. 6). Die Überfahrt
über den See erfolgte (bei Motorbootverbot im Naturschutzgebiet)
mit insgesamt vier Ruderbooten. Alles Gerät, Verpflegung usw. war
auf die Insel zu bringen und von dort auch wieder mitzunehmen.
9 Ulrich

2016, 11.
Hauptuntersuchung fand vom 07.–18. Oktober 2018 statt, mehrere kleinere Einsätze im Umfang von etwa sechs Arbeitstagen folgten bis zum 25. November 2018 vor
allem am Frunhorst. Die Ausgrabungen fanden als Kooperationsprojekt des Landesamtes für Kultur und Denkmalpflege Mecklenburg-Vorpommern (LAKD Schwerin), Abt.
Bodendenkmalpflege (J. Ulrich), und des Historischen Instituts der Universität Greifswald (Bereich Ur- und Frühgeschichte: F. Biermann, N. Posselt) unter Leitung von F. Biermann und J. Ulrich statt, wobei die Logistik und Abwicklung bei der Fa. Archaeros
Archäologische Dienstleistungen (Bernau/Panketal, Ph. Roskoschinski/M. Herper) lag.
An den Arbeiten beteiligten sich bis zu 20 Studierende, Doktoranden, feste und ehrenamtliche Mitarbeiter des LAKD – das große Engagement der vielen Mitarbeiter ist außerordentlich zu loben. Die Übernachtung erfolgte zu günstigen Konditionen im Camp Babke des Gymnasiums Carolinum zu Neustrelitz, wofür Direktor Dr. H. Tesch herzlich
zu danken ist. Die notwendigen Gerätschaften stellten das LAKD und die Fa. Archaeros, die Boote das LAKD und örtliche Enthusiasten, die Schwimmwesten wurden vom
Kanuverleih „Paddel-Paul“ in Babke (T. Schnuchel) zur Verfügung gestellt. Besonderer
Dank gilt der Nationalparkverwaltung Müritz, die die Ausgrabungen trotz der sensiblen
Naturschutzbedingungen unter strengen Auflagen genehmigte (vor allem M. Schwabe).
Auch die untere Denkmalschutzbehörde des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte
(M. Mamerow) gab rasch die notwendigen Genehmigungen, die obere Denkmalschutzbehörde (Landesarchäologe Dr. D. Jantzen) förderte die Maßnahmen in jeder Beziehung.
Unverzichtbarer Mitarbeiter und Stütze der Untersuchungen war Chr. Schulz aus Roggentin, bester Kenner der Insel und des Jäthensees; ein großer Dank richtet sich auch
an Prof. Dr. S. Rosik von der Universität Breslau/Wrocław, der als Leiter des Projektes
„Polska i Pomorze…“ die Forschungen förderte, mit wichtigen Hinweisen bereicherte, die
finanziellen Mittel bereitstellte und die Maßnahmen damit überhaupt erst ermöglichte.
10 Die

Abb. 6. Ausgrabungen auf dem Schulzenwerder 2018 mit Blick nach Südwesten
über das Inselplateau (Foto F. Biermann).

Die Anfahrt von der einzig möglichen Anlegestelle in der Havel
bei Kakeldütt, gut 1 km östlich der Insel, dauerte durchschnittlich
45 Minuten (Abb. 7). Diese zeitraubenden Umstände bedingten relativ
begrenzte Untersuchungsflächen. Ein besonderes Problem war aber
der 2018 extrem niedrige Wasserstand in der Havel und im Jäthensee
(ca. 0,5 m tiefer als normal), was dazu führte, dass bereits gut 150 m
vor dem Inselufer die Wassersäule über dem tiefgründigen, durchaus unheimlichen Schlamm nur noch ca. 0,2 m hoch war und 50 m
vor dem Ufer praktisch ganz ausblieb. Das Anlanden war also recht
mühsam und wurde durch Staken der Boote sowie die Überbrückung
der letzten Distanz mittels eines aus Sammelholz errichteten Knüppeldamms gemeistert.
Gleichwohl konnten umfang- und ergebnisreiche Forschungen auf
der Insel sowie am Frunhorst realisiert werden: Im Fokus stand eine
Flächenfreilegung im Bereich der höchsten Stelle im Nordosten, um
die sich Detektorfunde von Münzen, Schmucksachen und andere
Kleinfunde in auffälliger Weise ballten (Schnitte 2, 4/4a und 5). Dazu
kamen Schnitt 1 im Bereich der Niederlegung zweier Prunksteigbügel südlich der Kuppe sowie Schnitt 3 zur Klärung des Böschungsaufbaus im Süden der Insel (Abb. 5). Am Frunhorst, am Ansatz der
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Brücken zur Insel, erforschten sechs kleinere Schnitte die Brückentrassen11. Diese waren wegen des niedrigen Wasserstandes außerordentlich gut zu erkunden – normalerweise im Sumpf des Bruchwaldes verborgen und praktisch unzugänglich, schauten die Pfosten
jetzt aus dem betretbaren Waldboden heraus (Abb. 8). Die Grabungen
wurden kontinuierlich von ausgedehnten Metallsuchprospektionen
begleitet, die sowohl die gesamte Fläche des Schulzenwerders als auch
den Frunhorst betrafen. Eine geophysikalische Prospektion hatte auf
der Insel bereits 2016 in anderem Zusammenhang stattgefunden, aber
keine aussagekräftigen Ergebnisse geliefert12.
Abb. 7. Abendliche Rückkehr von der Insel. Blick über den Jäthensee nach
Westen, links ist der Schulzenwerder sichtbar (Foto M. Fenner).

4. Ergebnisse
Die Auswertung der Grabungen ist noch nicht abgeschlossen und
es kann daher erst ein vorläufiger Überblick gegeben werden. Die Forschungen erbrachten jedenfalls ein interessantes Bild: Auf dem höchsten
Plateau im Nordosten der Insel wurde eine ungewöhnliche Pfostenarchitektur mit tiefen, steinverkeilten Pfosten sowie steingesetzten Ständerlagern angetroffen (Abb. 9, 10). Eine über etwa 10 m nachgewiesene, Süd-Nord-orientierte Pfostenreihe lässt sich als Wand eines großen
Gebäudes oder als Trasse einer Einhegung auffassen; weitere Pfostenstellungen sind wegen begrenzter Grabungsflächen jedoch noch keiner
Struktur zuzuordnen. Auffällig ist der Sachverhalt, dass sich hier über
wenigstens 30 x 20 m Fläche keine weiteren slawischen Gruben, auch
keine Kulturschichten und nur wenige Funde nachweisen ließen. Die
Pfosten können allerdings mehrfach durch einzelne Gurtfurchenscherben sicher in das späte 10./11. Jahrhundert verwiesen werden. Pfostenarchitektur kam im slawischen Milieu praktisch nur bei Sonderbauten
vor – Großbauten in Burgen, Versammlungshallen, Tempel13. Das Fehlen
von slawischen Kulturschichten oder Gruben in diesem Bereich ist nicht
maßgeblich auf spätere Abtragungs- oder Erosionsprozesse zurückzu11 Schnitt

Abb. 8. Pfosten der Brücke aus der Zeit um 800 ragen am Frunhorst aus dem
Boden des trockenen Bruchwaldes (Foto F. Biermann).

1: 5 x 10 m; 2: 45 x 2 m; 3: 25 x 1,50 m; 4/4a: 6 x 10 m; 5: 15 x 2 m; 6: 5 x 5 m; die
Schnitte am Frunhorst hatten bis zu 2,5 x 5 m Fläche.
12 Durch die Universität Rostock; die Geomagnetik ergab geringe und kaum deutbare
Anomalien.
13 Vgl. z. B. Schuldt 1985, 35–49; 1988, 102–110 Abb. 107–114 („Kulthalle“ von Groß
Raden); Keiling 1994, 92 f. Abb. 8 (Tempel von Parchim-Löddigsee); Henning 1991 (Pfostenbauten in Burgen der Niederlausitz).
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Abb. 9. Steinverkeilte Pfostenlöcher auf der Kuppe des Schulzenwerders im
Profil (Foto F. Biermann).

Abb. 10. Steinpackung als Ständerbasis auf derselben Erhebung im Planum
(Foto F. Biermann).
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führen, denn die Pfostenbefunde, aber auch wenigstens eine vorgeschichtliche Grube waren in diesem Terrain noch tief und gut erhalten. Es sieht vielmehr so aus, als wenn dieser Bereich einer besonderen
Nutzung unterlag und frei von den üblichen Siedlungsfunktionen – mit
einhergehender Ablagerung von Abfällen, Anlage von Gruben usw. –
gehalten wurde; zusammen mit der Pfostenarchitektur vermuten wir
hier daher einen funktionalen, vielleicht religiösen Sonderbezirk. Dafür
spricht auch, dass sich im Umfeld dieses herausgehobenen Areals eine
Ballung ungewöhnlicher Funde einstellte – u. a. das oben erwähnte
Depot von zwei Prunksteigbügeln im Süden (Abb. 2.1, 2), viele Dutzend
Münzen meist des 11. Jahrhunderts vor allem im Nordwesten u.a.14
Am durch Schnitt 1 erkundeten südöstlichen Abhang der Kuppe,
etwa 20 m von den Pfostenstrukturen entfernt, wurde eine bis zu
0,6 m starke, holzkohlereiche Kulturschicht mit mehreren steingesetzten Feuerstellen angetroffen; im südwestlichen Bereich des Sonderbezirks (Südwestteil von Schnitt 2 sowie Schnitt 6) setzten dann
Siedlungsrelikte ein – flache Mulden, tiefe Getreide-Speichergruben,
länglich-ovale, wannenförmige Gruben, wie sie üblicherweise zu
Blockhäusern gehörten (Abb. 11)15. Sie enthielten gängigen Siedlungsabfall wie Keramik, Tierknochen, Wetzsteine, Messer usw., waren
allerdings insofern ungewöhnlich, als dass sich in mehreren davon
größere Teile von Tierskeletten fanden. In diesem Bereich scheint
jedenfalls eine dichte Siedlungsbefundlage einzusetzen, die den südwestlichen Teil der Insel einnahm – von dort stammt auch ein Großteil der mit dem Detektor geborgenen Siedlungsanzeiger16.
Eine Befestigung, die bei einer solch großen, intensiv genutzten und
mit Brücken ans Festland angebundenen Inselsiedlung durchaus wahrscheinlich wäre und für die auch die partiell starken Kulturschichtablagerungen sprechen17, konnten wir im Schnitt 2, der die südöstliche
Böschung der Insel betraf, zwar nicht nachweisen. Hier ging eine starke Kulturschicht mit intensiven Brandresten, die auch einen Mahlstein
enthielt, direkt in die Niederung über, und darüber lagerte eine jüngere
Planierschicht. Der schmale Schnitt kann die Existenz einer Palisade
14 Vgl.

Ulrich, Sobietzky 2009; Ulrich 2016, 16–23 Abb. 11 (lies vor und nach „1070“).
Biermann 2019, 24–30.
16 Ulrich 2016, u. a. 40 Abb. 25.
17 Derartige Kulturschichtablagerungen bilden bzw. erhalten sich vor allem dort, wo
sie durch einen Wall vor der Erosion geschützt werden.
15 Vgl.
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Abb. 11. Lang-ovale, muldenförmige Grube im Siedlungsbereich des
Schulzenwerders (Foto F. Biermann).
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zahlreichen Pfosten, die bis zu einem halben Meter aus dem Bruchwald
schauen – mithin laufen hier zwei Brücken im Abstand von etwa 80 m
und über ungefähr 400 m Länge parallel in Richtung der Insel (Abb. 5, 8).
Die Bauwerke waren im von uns erfassten, ufernahen Bereich zunächst
eher Bohlenwege auf Substruktionen aus Balken und dünnem Gehölz.
Seewärts gingen sie in Brücken über (Abb. 12–14). Ihre tief in die weiche
Kalkmudde geschlagenen Pfosten waren bis zu 2,80 m lang und bildeten
Paare, die teilweise noch mit ausgekehlten Jochbalken verbunden waren.
Die Breite der Wege lässt sich mit 2,80–3,50 m rekonstruieren. Von
mehr als 50 dendrochronologischen Proben erbrachten 38 Daten. Die
ältere, nördliche Brücke wurde demnach bereits einige Jahre früher
erbaut als die ersten Dendrodaten aus dem frühen 9. Jahrhundert angedeutet hatten: Ihre Pfosten ergaben Kernsplint- und Waldkantendaten
von 786±10, 791 (Waldkante), 790±10, 793±10, 794±10, 799 (Waldkante),
800 (Waldkante) und 806±10. Allerdings muss auch mit der Verwendung früheren Holzes aus der Niederung oder aus älteren Baukontexten gerechnet werden. Deutliche Bauaktivitäten an der Brücke belegen
jedenfalls mehrere Waldkantendaten zwischen 804 und 807, darunter

o. Ä. jedoch auch noch nicht ausschließen. Überdies könnten die starken
Geländeabbrüche im Südwesten der Inselkuppe für eine Abschnittsbefestigung in diesem Bereich sprechen. So sind zur Frage einer möglichen
Fortifikation des Schulzenwerders weitere Forschungen notwendig. Nach
den Funden sind sowohl der Sonderbezirk als auch die Besiedlung im
Schwerpunkt in spätslawische Zeit zu setzen; einige frühere Lese- und
auch jüngere Grabungsfunde von Sukower, Feldberger und Menkendorfer Keramik, die Brückenanbindung der Zeit um 800 sowie Tonware
aus den Untersuchungen von 2018 (s. unten) belegen aber eine bislang
noch nicht klar spezifizierte Nutzung der Insel zumindest seit dem fortgeschrittenen 8. Jahrhundert.
Besonders interessant waren auch die Forschungen am Frunhorst, also
am Festlandufer südwestlich der Insel, wo bereits vor unseren Grabungen Pfosten bekannt waren, die durch J. Ulrich und Chr. Schulz zwei
Brücken zugeordnet werden konnten – eine des 9., eine des 11. Jahrhunderts.18 Der niedrige Wasserstand ermöglichte nun die Einmessung von
18 Ulrich

2016, 11 f.
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Abb. 12. Schnitt durch ein Pfostenpaar der älteren Brücke am Frunhorst,
jahrringdatiert auf 786±10 und 806±10 (Foto R. Blum).
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Abb. 13. O. Blum präsentiert einen Pfosten der älteren Brücke
(Foto F. Biermann).
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Abb. 14. Packwerk, verlagerte Bohlen und mehrfach nachgesetzte
Weichholzpfosten der jüngeren Brücke am Frunhorst, 11. Jahrhundert
(Foto F. Biermann).
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eine aus dem Sommer 807. Weder die Jahrringdaten noch die von Nachsetzungen weitgehend freien Pfostenpaare (Abb. 12) geben Hinweise auf
Reparaturen bzw. eine Nutzung dieser Brücke über die erste Hälfte des
9. Jahrhunderts hinaus. Bemerkenswert war dabei ein mächtiger, gut
0,4 m starker, grob mit dem Beil gespitzter Pfostenstumpf, der sich am
südwestlichen Ansatz der Brücke direkt am Rande des Bruchwalds fand
– für konstruktive Zwecke überdimensioniert, mag es sich um irgendeine markierende Säule am Anfang des Holzweges gehandelt haben.
Leider fehlt ihr oberer Teil, so dass über die Höhe und eine etwaige
besondere Gestaltung keine Aussagen möglich sind.
Kernsplint- und Waldkantendaten der jüngeren Brücke markieren
die Jahre 1002 (mehrfach mit Waldkante), 1003 (Waldkante), 1007±10,
1022 (Waldkante), 1023 (Waldkante), 1025±10, 1042+/-10, 1044 (Waldkante) und schließlich 1045+/-1019. An dieser Brücke, die teils aus
kleineren Weichholzpfosten bestand, deren Träger Pfostennachsetzungen aufwiesen und die mit Knüppelpackwerk unterfangen war
(Abb. 14), wurde zwischen dem frühen und mittleren 11. Jahrhundert
sehr intensiv gebaut. Zwischen den beiden Brücken gibt es weitere,
bislang unklare Pfostensetzungen, Bohlen und schwächere Knüppellagen, die auf einen weiteren Holzweg hinweisen könnten, jedoch
noch näherer Untersuchung bedürfen.
Der Schulzenwerder hatte bereits bei den Detektorprospektionen der
letzten 15 Jahre enorm viele und reiche Funde erbracht, von denen oben
bereits die Rede war (Abb. 2–4)20. Diese werden durch schöne Neufunde
der Ausgrabungen und Surveys des Jahres 2018 ergänzt (Abb. 15): Münzen – meist Hochrandpfennige – des 11. Jahrhunderts, eine kunstvolle
Silberhohlperle, ein kreuzförmiger Eisenbeschlag, ein durchbohrtes
Raubtierzahnamulett, ein Klappwaagenbalken und ein bronzeummanteltes Kugelzonengewicht, Messerscheidenbeschläge und ein Fingerring
aus Buntmetall, wenigstens eine Pfeilspitze, ein eiserner Gürtelhaken,
diverse Klapperbleche und Beschläge. Dazu treten übliche Siedlungsfunde wie tönerne Spinnwirtel, Messer, Feuerschlageisen, Angelhaken,
Eimerbestandteile, Eisenpfrieme, ein Mahlstein, Wetzsteine und zahlreiche Tonscherben des Vipperower, Teterower Typs und anderer Gurtfurchenkeramik. Auch zwei komplette Sukower Töpfe des 8. oder frühen
19 Alle

Jahrringdaten werden Dr. K.-U. Heußner (Deutsches Archäologisches Institut,
Berlin) verdankt; Gutachten vom 30. Januar 2019, Proben-Nr. C 94876–94924.
20 Zuletzt Ulrich 2016.
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Abb. 15. Kleinfunde vom Schulzenwerder aus den Forschungen von
2018. 1–4 Münzen; 5 Silberhohlperle; 6 Tierzahnanhänger; 7, 9, 10–12
Buntmetallbeschläge; 8 Wägstück; 13 Eisenbeschlag; 14 Waagebalken; 15,
18 Eisendorne (-pfrieme); 16 Feuerstahl; 17 Eisen-Gürtelhaken; 19, 21, 22
Eimerattaschen; 20 Pfeilspitze; 23 Eimerbeschlag (?); 24, 25 Tonspinnwirtel; 26,
27 Wetzsteine (Fotos J. Ulrich).
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Abb. 17. Abendstimmung am Jäthensee, links der Schulzenwerder
(Foto M. Fenner).

Abb. 16. Zwei kopfüber auf einer Grubensohle deponierte Tongefäße des
Sukower Typs (Foto F. Biermann).

9. Jahrhunderts in einer Siedlungsgrube – ungefähr passend zur durch
die älteste Brücke angezeigten früh- bis mittelslawischen Nutzung der
Insel – liegen vor, die die zeitliche Tiefe der Besiedlung belegen (Abb. 16).
Die ungewöhnliche Fundlage der Behältnisse, auf der Mündung direkt
nebeneinander am Grubenboden, verweist auf eine bewusste Deponierung, deren praktischer oder ideeller Sinngehalt aber dunkel verbleibt.
Im Übrigen gibt es Siedlungsgruben und -funde der Bronze- sowie
weniger auch der Jungsteinzeit, ein schönes poliertes Felsgesteinbeil sowie recht zahlreiche Silexklingen und anderweitige Artefakte,
die eine bereits prähistorische, schon bei den älteren Prospektionen
erkannte Besiedlung der Insel bezeugen.
5. Resümee und Ausblick
Wir haben mit dem Schulzenwerder von Babke (Abb. 17) eine intensiv genutzte Siedlung auf einer dreieckig-trapezförmigen Insel im

Herzen des Liutizenlandes, näherhin im südwestlichen Grenzraum
der Redarier vor uns, deren Hochzeit bei erheblich größerer chronologischer Tiefe im 11. Jahrhundert lag. Sie besaß im 9. und im 11.
Jahrhundert Brückenanbindungen. Ihr Zentrum an der höchsten
Stelle wies eine ungewöhnliche Pfostenarchitektur auf und war von
Besiedlung frei, während sich im Umkreis dieses Sonderbezirkes reiche spätslawische Funde wie Münzen, Silberschmuck und mit großer Wahrscheinlichkeit kultisch motivierte Deponierungen verteilen
– das Prunksteigbügelpaar, vielleicht auch die Tier-Teilskelette in Gruben. Auch sonst lieferten die Forschungen vielfältige Gegenstände der
späten Slawenzeit, die teils mit Handwerk und Handel, teils mit der
Präsenz von Kriegern und Eliten verknüpft sind und eine zeitweise
große Bevölkerung des Eilandes andeuten. Die nähere Besiedlungsstruktur ist noch nicht zu überblicken, die Existenz einer Befestigung
noch ungewiss, ebenso jene weiterer Brückenverbindungen.
Dass wir in jedem Falle eine bedeutende liutizische Inselsiedlung
mit zentralen Funktionen vor uns haben, die im wirtschaftlichen,
herrschaftlichen und religiösen Bereich zu suchen sind, liegt auf
der Hand. Der Fundplatz ist, das sei nicht verschwiegen, aber auch
deshalb interessant, weil irgendwo in dieser Region der vor allem
von den deutschen Chronisten Thietmar von Merseburg (975–1018)
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und Adam von Bremen († 1081/85) beschriebene Tempelort Rethra oder Riedegost zu suchen ist. Dieser war zwischen ca. 983 und
den 1070er/1120er Jahren das spirituelle und faktische Zentrum des
kriegerischen Kult- und Stammesbundes der Liutizen21. Bisher fehlt
eine plausible Lokalisierung der berühmten historischen Stätte22.
Der Schulzenwerder wurde namentlich vom bekannten Neustrelitzer
Heimatforscher W. Karbe (1877–1956) mit Rethra verknüpft23. Unsere Forschungen liefern keine belastbaren Beiträge zur Frage nach
der Lage jener Slawenmetropole, die seit Langem nicht nur wissenschaftliche Kreise bewegt. Sie werfen jedoch ein Schlaglicht auf einen
offensichtlich nicht unbedeutenden Siedlungsplatz desselben Milieus,
der in jener Epoche eine Blütezeit erlebte und sicherlich wirtschaftliche, herrschaftliche und wohl auch religiöse Zentralität für einen
bestimmten Raum innehatte. Künftigen Bemühungen bleibt vorbehalten, seinen Rang und seine Geltung weiter aufzuhellen.
Zunächst wird die laufende Auswertung der vielen Funde und
umfangreichen Dokumentationsmaterialien von 2018 die um den
Schulzenwerder gerankten Fragen einer Antwort näherbringen; von
besonderem Interesse werden die archäozoologische Untersuchung
der Tierknochen, die geologische Analyse des Naturraums und
die weitere numismatische Auswertung der Münzen werden, um
den Fundplatz funktional näher zu charakterisieren und die Datierungsansätze zu schärfen. Auch die älteren Funde und Forschungsleistungen sollen stärker zur Analyse des Fundplatzes, seines siedlungsstrukturellen Kontextes im näheren und weiteren liutizischen
Stammesgebiet, seiner Verortung in der Kommunikationslandschaft,
seiner wirtschaftlichen, herrschaftlichen und religiösen Bedeutung
herangezogen werden. Wünschenswert und lohnend erscheinen
aber auch weitere Feldforschungen auf diesem außergewöhnlichen
Fundplatz, der zum Verständnis der Kultur und Geschichte der nordwest-slawischen Stämme in ihrer letzten paganen und unabhängigen
Phase von großer Relevanz ist.
21 Thietmar

von Merseburg VI, 23–25; Adam von Bremen II, 21; vgl. Brüske 1955; Fritze
1958; Biermann 2014, 175, 177 ff.; ders. 2018, 183–185 (hier auch mit Bezug auf den Schulzenwerder).
22 Vgl. zusammenfassend Szczesiak 2007; die lange favorisierte Lokalisierung am
Südende des Tollensesees (u. a. Schmidt 1984; 1992, 65 f.; besonders 2001) ist aus verschiedenen Gründen unwahrscheinlich.
23 Karbe 2009, u. a. 341–344.
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Liutician island settlement with central functions – research
conducted at Schulzenwerder near Babke in Mecklenburg
Summary
This preliminary report provides an overview of the archaeological research carried out on the Slavic island settlement Schulzenwerder in lake Jäthensee near Babke in Mecklenburg. The site has
disclosed very rich metal finds thanks to detector surveys in recent
years, including numerous coins, militaria, jewelry, and in particular
two splendidly decorated stirrups, apparently deposited with cultural
motifs, along with silver-inlaid riding spurs. Part of the island was
intensively settled, as evidenced by pits, cultural layers, and a wealth
of finds. The highest point was built using large post architecture. At
least two bridges connected the island with the mainland, ones dated
by dendrochronological analysis to the 9th and the 11th centuries. The
height of the island’s use, which obviously had central economic and
religious functions, was in the 11th century. The more precise role of
the island, situated in the central parts of the Liutician tribal areas,
and its relationship to the famous central temple site of Rethra, are the
subject of ongoing analyses.

Fred Ruchhöft

Swantevit von Arkona – Ein Mythos wird
geformt

Heute nimmt Arkona auf Rügen mit seiner Kultstätte des Swantevit, dem letzten schriftlich erwähnten Heiligtum der westlichen
Slawen, eine wichtige Stellung in der polnischen Geschichtsschreibung ein. Sucht man nach direkten Kontakten zwischen Polen und
der Insel Rügen, so gibt es nur wenige Möglichkeiten, sich diesem
Problem zu nähern1. Das archäologische Material, das innerhalb des
westslawischen Kulturraumes durchaus regionale Unterschiede zeigt,
bietet nur wenige Möglichkeiten, diese Beziehungen zu studieren.
Nur die im 12. Jahrhundert umfassender werdenden Schriftquellen
hingegen geben spannende Einblicke. Drei Episoden der Geschichte
Pommerns und Rügens sollen diese Verbindungen näher bringen.
1. Als Boleslaw Schiefmund seine Hände nach Pommern ausstreckte,
fand er ein Land vor, das längst die Strukturen der Stammeszeit verlassen hatte. Schon im 10. Jahrhundert wurden die mittelslawischen
Ringwälle aufgegeben und durch wenige Burgzentren ersetzt. Wie in
Polen gab es das System der Kastellaneien, das in Pommern erst im
12. Jahrhundert schriftlich bezeugt ist. Auch bei den Obodriten gab es
dieses System seit der Mitte des 10. Jahrhunderts. Viele der zwischen
940 und 980 neu gegründeten Burgen werden im 12. Jahrhundert als
Herrschaftszentren der Obodriten genannt. Nur bei den Lutizen blieb
1 Siehe

zusammenfassend Ruchhöft 2018. Auf weitere Einzelnachweise wird an dieser
Stelle verzichtet.
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das alte System bis ins 11. Jahrhundert hinein erhalten. Boleslaw eroberte um 1120 Pommern bis an die Oder; er soll auch nach Rügen gekommen sein. Im Schatten der polnischen Herrschaft dehnte Pommern die
Macht über viele ehemals lutizische Gebiete westlich der Oder.
2. Mit Otto von Bamberg konnte das Christentum in Pommern Fuß
fassen. Die kirchliche Organisation baute auf den weltlichen Strukturen auf, denn die ersten Kirchen entstanden in den Machtzentrenten,
die zugleich Hauptorte der Kastellaneien waren und die in pommerscher Zeit umgebaut wurden. Als neue Hauptorte waren Groswin
(um 1128/36), Treptow an der Tollense (um 1170), Wustrow am Tollensesee (um 1170) sowie Prenzlau und Pasewalk (um 1170) entstanden.
Das Bistum Wollin-Kammin blieb letztlich unabhängig von den Erzbistümern Gnesen und Magdeburg. Einen geplanten Missionsversuch
Ottos lehnte der Erzbischof von Lund ab. Diese unauffällige Randnotiz zeigt, dass Rügen zur Zeit des Bamberger Bischofs längst zum
Anspruchsgebiet der dänischen Kirche gehörte.
3. Rügen befand sich möglicherweise von 1121–1135 unter indirekter polnischer Herrschaft, doch es gibt keinerlei Zeugnisse, die dies
belegen können. Selbst materielle Güter aus dem zentralen Ostmitteleuropa sind archäologisch nur in Form von Hacksilber nachzuweisen, während skandinavische Einflüsse überall erkennbar sind.
Rügen gehörte aber schon um 1100 zum Einflussbereich der dänischen Kirche. Otto von Bamberg hatte dieses Verhältnis anerkannt.
Während Rügen bis ins 15. Jahrhundert zu Dänemark gehörte, wurde
Pommern, gefestigt durch den Zuzug sächsischer Siedler, mehr und
mehr in das Heilige Römische Reich integriert.
Das Heiligtum Arkona findet in diesen Quellen keine Erwähnung.
In der Tat kann sich der Einflussbereich des Swantevit-Kults in den
letzten Jahrzehnten seiner Existenz allenfalls auf die slawischen Völker im äußersten Nordosten beschränkt haben; nur dort konnte sich
der pagane Glaube länger halten. Nur „heimliche“ Pilgerfahrten aus
anderen Regionen kann man vermuten. Im Grunde wissen wir darüber nichts, zumal wir von dezentraler Organisation und fehlender
Hierarchie der slawischen Religion ausgehen müssen. Die tatsächliche Bedeutung des Heiligtums von Arkona lag darin, dass es das
letzte große war, von dem wir wissen, und das einzige, über das wir
eine vergleichsweise umfassende Berichterstattung haben.
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Im archäologischen Fundbild treten weder das Swantevit-Heiligtum selbst noch der Kult eindeutig hervor. Ohne den wortreichen
Bericht des dänischen Chronisten Saxo Grammaticus wüssten wir
nichts von seiner Existenz. Vielmehr zeigen die archäologischen
Befunde von diesem spätestens seit der Mitte des 9. Jahrhunderts
genutzten Platz sehr enge Kontakte nach Skandinavien, die sich sogar
in der Bautradition eines repräsentativen Gebäudes aus dem 11. Jahrhundert äußern, und einen Anschluss an die globale Welt des wikin
gerzeitlichen Handelsnetzes. Anbindungen in die binnenländische
slawische Welt hingegen lassen sich kaum fassen. Im Münzspektrum,
immerhin mehr als 300 Stücke, gibt es nur einzelne Stücke aus Böhmen und Ungarn, jedoch keine aus Polen, sofern man nicht einzelne
der Sachsenpfennige dafür in Anspruch nehmen möchte. Es handelt
sich durchweg um Münzen, die man so in den Hacksilberdepots im
südlichen Ostseeraum erwarten würde.
So gehört Arkona unzweifelhaft zu den archäologisch-historisch und
wissenschaftsgeschichtlich wichtigsten Stätten im nördlichen Europa,
die immer wieder beschworene Bedeutung als „Zentralheiligtum“ der
westlichen Slawen hingegen lässt sich nur sehr begrenzt nachweisen.
Auch der Einfluss der anderen wichtigen Tempelstätte der westlichen
Slawen, Rethra, stand und fiel mit der Macht der Lutizen und reichte
auch nicht über deren Einflussgebiete hinaus. Der Mythos nährt sich
vor allem aus der Einzigartigkeit der Berichte – wie auch zu Arkona.
Von Arkona ist es allein die von Saxo Grammaticus auf der Basis
von Augenzeugenberichten notierte wortreiche Beschreibung des
Heiligtums, der Kultstatue des Swantevit sowie der Ereignisse um
den Fall der Burg herum2. Bald nachdem das Werk des Saxo Grammaticus im Jahr 1514 in Paris gedruckt worden war, befassten sich die
ersten Historiker mit dem faszinierenden Stoff. Der erste von allen
war jedoch der mecklenburgische Humanist Nikolaus Marschalk, der
im Auftrag des Herzogs Heinrich V. von Mecklenburg eine Reimchronik verfasste3. Thomas Kantzow (um 1505–1542) nahm Saxos Bericht
2 Der Bericht Saxos zum Jahr 1168 befindet sich im Buch XIV (p. 823–845; Holder,
564–579; Zeeberg, 14/39/1–45).
3 Das Manuskript befindet sich in der Landesbibliothek Schwerin, Ms. 376. Die Abbildung zum Kap. X der Chronik („Von Svantevit dem Gott“) befindet sich auf fol. 16v. Ein
zweites Bild befindet sich auf fol. 14r. Abdruck des Textes bei Westphalen 1745, 571 f.
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Abb. 1. Svantevitus Ruguia (Kupferstich nach Westphahlen 1745).

fast wortgetreu in seinen Text auf4. Albert Crantz (um 1448–1517) in
der Wandalia5, David Chytraeus (1530–1600) in seiner Vandalia6 und
Daniel Cramer (1568–1637) in seinem 1601 gedruckten „Pomrischen
Kirchen Chronicon“7 beschrieben die Ereignisse um die Burg Arkona
4 Kantzow,

103–115.
1519, Buch V, Cap. 20–25, hier auch genutzt die Neuauflage von 1575 und die
Übersetzung von 1600.
6 Chytraeus 1589, 156 f.
7 Hier genutzt die erweiterte Neuauflage von 1628, 98–104.
5 Crantz

Swantevit von Arkona – Ein Mythos wird geformt

125

des Jahres 1168 nach den Berichten des Saxo Grammaticus. Nur der
spätere Reformator der Pommern, Johannes Bugenhagen (1485–1558),
zitierte in seiner im Auftrag von Herzog Bogislaw X. recherchierten
pommerschen Geschichte – der ersten überhaupt – lediglich Helmold
von Bosau, während ihm die gerade in Paris erschienene Ausgabe des
Saxo verborgen blieb8.
Die Lage der Burg war den Forschern wohl bekannt. Vermutlich
aber beruhten ihre Arbeiten mehr auf der exzellenten Beschreibung
des Saxo Grammaticus als auf eigener Anschauung9. Nur Chytraeus,
der Professor aus Rostock, konnte sich auf den Bericht des Ratmanns
Lubekke aus Treptow an der Rega (heute Trzebiatów, Polen) beziehen,
der Arkona vermutlich im Oktober 1564 bereist hatte10.
1691 wurde die Burg erstmals Thema einer Greifswalder Disserta
tion von Georg Christoph Gebhard (1667–1697) mit dem umständlichen Titel: „Duae dissertationes de Wineta et Arcona,nobilissimis
quondam urbibus in Vandalia, jam destructis [Zwei Dissertationen
über Vineta und Arkona, die einst bekanntesten, bereits zerstörten
Städte im Wendenland]“. Gebhard beschrieb die Burg und deren
Geschichte nach den Angaben von Helmold von Bosau und Albert
Crantz; Saxo Grammaticus hatte er – wie auch Bugenhagen – offenbar
nicht genutzt11.
Zu den historischen Besonderheiten gehören drei auf die Jahre 1662
und 1670 datierte Manuskripte, die im Landesarchiv Greifswald und
in der Universitätsbibliothek Greifswald aufbewahrt werden. Diese
unter den Pseudonymen A. T. und Adam Gerschow entstandenen
Schriften stammen aus der Feder des Gottlieb Samuel Pristaff († 1736),
der in den Jahren 1732–1736 mit beeindruckendem Grundwissen
zahlreiche die pommersche Geschichte betreffende Urkunden und
Dokumente fälschte12.
8 Bugenhagen

1986, 59.
1519, Buch V, Cap. 12.
10 Chytraeus 1589, 156.
11 Gebhard 1691, 43–73.
12 A.T., „Historische und Geographische Beschreibung der Insuln Rügen, Usedom und
Wollin. In welcher alle Merckwürdigkeiten aus alten Urkunden entworffen und dabey
vorzeichnet sind mit gehörigen Abrißen gestellet und beschrieben. Anno 1662“ (Landesarchiv Greifswald, Rep. 40 III, Nr. 230a. 2. Exemplar: Universität Greifswald, 2° Ms 37);
Adam Gerschovium, „Historische Beschreibung aller verstöreten Städte Schlößer Flecken
Dörffer und anderer Merkwürdigen Örther, ingleichen derer Feld Clöster des gantzen
Pommerlandes, aus alten glaubwüridgen Uhrkunden Chroniken und Schrifften mit gro9 Crantz
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Nicht minder interessant sind die Versuche, die detaillierte
Beschreibung der hölzernen Figur durch den Chronisten Saxo13 ins
Bild zu setzten. Saxo schrieb: „Im Heiligtum stand ein gewaltiges
Götterbild, den menschlichen Körper an Größe weit übertreffend,
wunderlich anzusehen durch seine vier Köpfe und ebenso viele
Hälse. Zwei der Köpfe schienen nach der Brust und ebenso viele nach
dem Rücken zu sehen. Im Übrigen schien von den vorderen wie von
den hinteren der eine nach rechts, der andere nach links zu blicken.
Die Barte waren rasiert dargestellt, die Haare geschnitten, so dass es
schien, der Fleiß des Künstlers hätte der Art der Rugianer in der Pflege der Haare nachgeahmt. In der Rechten hielt (die Figur) ein Trinkhorn, aus verschiedenen Metallen gebildet, das der Priester jährlich
neu zu füllen gewohnt war, um aus der Beschaffenheit der Flüssigkeit
die Ernte des kommenden Jahres zu weissagen. Der linke Arm bildete, in die Seite gestemmt, einen Bogen. Der Rock war so beschaffen,
dass er an die Schenkel reichte, die aus verschiedenem Holz geformt
waren und so mit dem Kniegelenk verbunden waren, dass man den
Ort der Verbindung nur bei genauem Hinsehen erkennen konnte. Die
Füße berührten den Boden, ihre Basis war in der Erde verborgen“.
Der erste, der eine Zeichnung lieferte, war der bereits genannte
Nikolaus Marschalk14. Weitere Verbreitung fanden die 1722 publizierten Stiche von Bernard de Montfaucon (1655–1741) im Teil 2.2 der
„L‘Antiquité Expliquée et Représentée en Figures“, denen auch die
Zeichnungen im Band IV der „Monumenta inedita“ zugrunde liegen (Abb. 2.1)15. Diese Vorlage nutzte wohl auch der Fälscher Pristaff,
der viele slawische Götter nach angeblichen Vorlagen aus namhaften
Bibliotheken zeichnete16. Spätere Arbeiten wurden bereits durch den
Fund der Kalksteinstatue aus dem Fluss Zbrucz beeinflusst. Diese,
wenn überhaupt echt, wird gern als „Swantevit“ bezeichnet, gehört
aber in die Reihe der vielgesichtigen Götter aus dem indoeuropäischen Kulturkreis17.
ßen Fleiße verfaßet auch mit aus der Antiquität herfürgesuchten Abrißsen zu mehrer
Beleuchtigung zusammen getragen. 1670“ (Landesarchiv Greifswald, Rep. 40 III, Nr. 231).
13 Saxo, p. 823 (Holder, 565; Zeeberg, 14/39/3).
14 Landesbibliothek Schwerin, Ms. 376, fol. 14r; 16v.
15 de Montfaucon 1722, Taf. 184; Westphalen 1745 Taf. L ad pag. 199, Nr. 60; 66–67.
16 Universität Greifswald, 2° Ms 37, fol. 23: „Abgott Svantiviet“ (Ruchhöft 2007, 48). Im
Landesarchiv Greifswald (Rep. 40 III, Nr. 230a) findet sich dieselbe Zeichnung.
17 Lamm 1987; Rosik 1995; Szymański 1996.
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Abb. 2. Historische Zeichnungen des Svantevit: Montfaucon 1722 (Taf. 184).

Im Prinzip blieb und bleibt die Darstellung des Swantevit den
Lesern überlassen; der Bericht Saxos bot schon vielen Künstlern Anlass
für eigene Interpretationen. Das Monumentalgemälde „Absalon stürzt
Swantevit“ von Laurits Tuxen (1853–1927) ist die bekannteste Arbeit.
Im 19. Jahrhundert entstanden ferner die Arbeiten des Göttinger Slawisten Andrej S. Kajsarov (auch Andrey von Kayssarow, 1782–1813)
und von Heinrich Edward Marston (1771–1855) sowie von Heinrich
Wilhelm Teichgräber (1809–1842); der Italiener Giulio Ferrario publizierte im Band Europa 7.2 der Reihe „Il Costume antico e moderno“
(1831) einen weiteren Stahlstich, der im Jahr 1838 in der französischen
Ausgabe dieser Reihe nachgedruckt wurde18.
18 von

Kayssarow 1804; Marston 1833, nach S. 352; Teichgräber 1842, vor S. 78; Ferrario
1831, nach S. 142; Chopin 1838, Taf. 13.
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Abb. 4. Sviatovid, Dieu de la Guerre. Stahlstich. Unbekannter Künstler,
um 1831 (Ferrario 1831, Taf. 13).
Abb. 3. Swantevit. Ausschnitt aus dem Monumentalgemälde von Laurits Tuxen
(1853–1927) auf Schloss Frederiksborg bei Hillrød, Dänemark.

Neuere, aus wissenschaftlichen Publikationen stammende Entwürfe lassen die Vorlagen, die Götterfigur von der Fischerinsel bei Neubrandenburg und den Swantevit-Stein von Altenkirchen, zweifelsfrei
erkennen19. Sie mögen dem Original vielleicht näher stehen als die
vielen künstlerischen Interpretationen der Vergangenheit, aber sie
bleiben wie diese Entwürfe aus der modernen Welt, denen die fantasievoll gestalteten Bildwerke zeitgenössischer Künstler zur Seite zu
stellen sind. Wie für den Tempel auch wird jede neue Interpretation
eine andere sein und auf ihre Weise ohne Anspruch auf die absolute
Wahrheit eine Berechtigung besitzen.
Eine der jüngeren Arbeiten schuf der litauische Künstler und
Holzbildhauer Marius Grušas, die bis zu einer Sturmnacht des
19 Warnke

1983; Hensel 1983.

Abb. 5. Sviatovid, Dieu de la Guerre. Stahlstich. Unbekannter Künstler, um
1838 (Chopin 1838, Taf. 13).
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Abb. 6. Swantevit. Entwürfe aus wissenschaftlicher Sicht. 1 Mit den
Gesichtszügen des „Swantevit-Steins“ von Altenkirchen auf Rügen (nach
Warnke 1983). 2 Nach der bekannten Götterstatue von der Fischerinsel im
Tollensesee bei Neubrandenburg (nach Hensel 1983).

Winters 2013/14 vor dem Burgwall Arkona stand20. Weitere Arbeiten der Gegenwart findet man an verschiedenen Orten in Deutschland und Polen. Ob die bekannten, aus Holz geschnitzten viergesichtigen „Taschengötter“ aus Svenborg (Dänemark) und Wollin
(Polen) in der Frage nach dem Aussehen des Swantevit von Arkona helfen, bleibt Ansichtssache. Immerhin bilden sie die einzigen
sicher zeitgenössischen Belege für viergesichtige Götter der slawischen Welt.
Die mehrköpfigen Götterstatuen der Slawen von Rügen, soviel
scheint sicher, vereinigen in Gestaltung und theologischem Hintergrund alteuropäisches Gedankengut, das sich in den zahlreichen
vielgesichtigen oder vielköpfigen Darstellungen aus Europa von der
20 Derzeit

bei der Gemeinde Putgarten eingelagert.
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Abb. 7. Swantevit. Holz (1994). Bildhauer Marius Grušas, Litauen. Ehemals
Arkona. Anfang 2014 während eines Sturmes umgeworfen und seitdem
eingelagert (Foto: F. Ruchhöft).

Eisenzeit bis hinein ins christliche Mittelalter und darüber hinaus
präsentiert21. Mit ihnen lassen sich sowohl Beziehungen nach Skandinavien als auch zur christlichen Ikonografie herstellen. Das Dreigesicht als Symbol der Trinität findet sich vereinzelt in der christlichen
Kunst des Mittelalters und der frühen Neuzeit22. Zugleich steht es
in der christlichen Welt als ein Symbol für den Satan und den Antichristen23, der gewisse Affinitäten zum Stettiner Stadtgott Triglav
und noch mehr – wenn man sich das stets verborgene vierte Gesicht
vorstellt – zum Swantevit weckt. Welche Verbindungen sich tatsäch21 von

Spieß 1937, 93–116.
1987; Rosik 1995.
23 Metternich 2011, 40–42.
22 Lamm
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Abb. 8. Die heilige Dreifaltigkeit als Dreigesicht. Holzschnitt von Günter
Zainer, 1473 (Taf. 64, Abb. 512).
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lich ergeben könnten, ist eine offene Frage an die theologische und
kunsthistorische Forschung.
Inwieweit diese auf dem Bericht von Saxo Grammaticus und anderen, nur vagen Quellen beruhenden Schlüsse an der Grenze zur Spekulation stehen oder diese bereits überschritten haben, bleibt der
Meinung des Lesers überlassen. Es besteht kein Zweifel, dass diese
Probleme mit den derzeitigen Mitteln der Forschung nicht zu klären sind und wohl auch nie zufriedenstellend zu lösen sein werden,
womit sie vielleicht auch die Kompetenzen der Wissenschaft überschreiten. Der verständliche Wunsch nach Bildern stellt die Wissenschaft vor Herausforderungen und Zugeständnisse – das gilt auch
für jede neue Rekonstruktionszeichnung des Heiligtums von Arkona.
Trotz des begrenzten Kenntnisstandes verlangt er klare Entscheidungen für oder gegen ein Detail, nicht aber gegen die Sache an sich.
Die Kunst darf diesen Spielraum nutzen. In jedem Fall bleibt es eine
Illustration, die im modernen Denken ihre Wurzeln hat. Jede noch so
wissenschaftlich gemeinte Darstellung unterliegt dieser gravierenden
Einschränkung.
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Swantevit of Arkona – the formation of a myth
Summary
The holy site of Arkona, situated on the Baltic Sea isle of Rügen
(Germany), is one of the most famous places in medieval Slavic history. Today the stronghold with its sanctuary is often seen as a very
important part of the Slavic world in the 12th c. However, as a review
of the written sources and archaeological findings shows, that is only
an interesting story.
Arkona had a lot of trade connections with the Viking and Western world, but only single finds come from the Slavic world. On this
view Arkona is the last known pagan sanctuary of the Slavs and its
importance rests only on the detailed description we know from the
Danish chronicler Saxo Grammaticus.
Another problem between history and story concerns today’s picture of the god Swantevit, the god of Arkona. The only description
was made by Saxo, where he described the conquest of Arkona in
1168. All pictures of Swantevit based on his words are thus from the
imagination of illustrators, some of whom were influenced by the idol
of Fischerinsel, others by the figure from Wolin, and many others
by the statue from Zbrucz. But the more interesting question concerns which ideas Saxo followed. Might they have come from the
Book of Revelations in Holy Scripture, where polyfaced creatures are
described?

Tomasz Skonieczny

Przeobrażenia społeczno-ustrojowe
w kręgu obodrzycko-wieleckim X–XII w.
(ujęcie modelowe)

Tradycja badań nad przeobrażeniami zachodzącymi w strukturze
społecznej oraz ustrojowej zamieszkujących tereny międzyrzecza dolnej Łaby i Odry plemion obodryckich oraz wieleckich, stanowiących
najdalej na północny zachód wysunięty odłam Słowiańszczyzny1,
korzeniami sięga 2. poł. XIX w.2 Poszukiwania i wysiłki kolejnych
generacji historyków nie zmieniły jednak faktu, iż pomimo tego, że
możliwości interpretacyjne materiału źródłowego wciąż pozostają
szerokie, część aspektów tych procesów nie zyskała dotąd dostatecznego naświetlenia w praktyce badawczej.
Odpowiedzialność za tę sytuację przypisać można dominującej
w połowie XX w. – a więc w czasie największego zainteresowania
Słowiańszczyzną Połabską – perspektywie badawczej, która w znaczącej mierze ograniczała się do wskazania podstawowych elemenL. Leciejewicz, Słowianie zachodni. Z dziejów tworzenia się średniowiecznej Europy,
wyd. 2, Wodzisław Śląski 2010, s. 44 i mapa obok s. 48; H. Popowska-Taborska, Połabszczyzna jako północno-zachodnia peryferia Słowiańszczyzny, [w:] Słowiańszczyzna połabska między
Niemcami a Polską. Materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Historii
UAM w dniach 28–29 IV 1980, red. J. Strzelczyk, Poznań 1981, s. 95–108.
2 Przegląd badań nad dziejami Połabszczyzny przedstawili m.in. G. Labuda, Osiągnięcia i postulaty historiografii polskiej w zakresie dziejów Słowiańszczyzny zachodniej, [w:] idem,
Fragmenty dziejów Słowiańszczyzny zachodniej, Poznań 2002, s. 16–39; J. Strzelczyk, Słowiańszczyzna Połabska. (Uwagi na marginesie poznańskiej konferencji), [w:] Słowiańszczyzna
połabska…, s. 267–299; idem, Słowianie połabscy, Poznań 2002, s. 82–94.
1 Zob.
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tów struktury organizacyjnej, w znikomym stopniu uwzględniając
zaś, o ile w ogóle, kwestię przeobrażeń i przede wszystkim funkcjonowania społeczności plemiennych. Zwrot, jaki dokonał się w 2. poł.
ubiegłego stulecia nie tylko w metodologii, lecz również w zakresie zainteresowań badawczych, sprawił, że problematyka ustrojowa
przestała stanowić istotny przedmiot dociekań. Wraz z początkiem
lat 70. XX w. znacznie osłabło bowiem zainteresowanie tematyką
organizacji wewnętrznej oraz dziejów politycznych Połabian, w czym
można doszukiwać się przede wszystkim nasycenia podstawowych
kierunków dociekań – w obrębie stosowanej w tym czasie metodologii3. Przemiany metodologiczne, jakie dokonały się na przestrzeni ostatnich lat ubiegłego stulecia, wyraźnie wpłynęły na ponowne
podjęcie dociekań nad problematyką ustrojową tamtejszych ludów4.
3 G. Labuda, Fragmenty dziejów Słowiańszczyzny Zachodniej (kolejne tomy ukazały się
w Poznaniu w 1960, 1964 i 1975 r.), gdzie problematyka połabska spotkała się z szerszym
omówieniem przede wszystkim w tomie trzecim, oraz praca H. Łowmiańskiego, Początki
Polski, która w tomie piątym zawiera obszerne omówienie struktury organizacyjnej plemion obodryckich oraz wieleckich na przestrzeni VIII–XII w. (idem, Początki Polski…, t. 5,
s. 224–308). Na wymienienie zasługuje również wydana w Niemczech, pod redakcją
J. Herrmanna, synteza dziejów Słowian Połabskich: Die Slawen in Deutschland. Geschichte
und Kultur der slawischen Stämme westlich von Oder und Neisse vom 6. bis 12. Jahrhundert.
Ein Handbuch.
4 Dowartościowaniu uległa przede wszystkim problematyka funkcjonowania instytucji życia politycznego plemion północno-wieleckich, zwrócono bowiem uwagę na
możliwości, jakie daje zastosowanie odmiennej perspektywy badawczej, odwołującej
się do dorobku nauk antropologicznych oraz religioznawstwa. Zob. przede wszystkim
L. Leciejewicz, „In Pago Silensi vocabulo hoc a quodam monte…sibi indito”. O funkcji miejsc
kultu pogańskiego w systemie politycznym Słowian Zachodnich doby plemiennej, [w:] Opera
selecta. Z dziejów kultury średniowiecznej Polski i Europy, red. M. Rębkowski, S. Moździoch,
Wrocław 2006, s. 85–94; P. Boroń, Słowiańskie wiece plemienne, Katowice 1999; L.P. Słupecki,
Slavonic Pagan Sanctuaries, Warszawa 1994; idem, Per sortes ac per equum. Wyrocznia w Radogoszczy, [w:] Europa barbarica, Europa Christiana. Studia mediaevalia Carolo Modzelwski dedicata, red. R. Michałowski, Warszawa 2008, s. 241–256; Ch. Lübke, Religion und ethnisches
Bewusstsein bei den Lutizen, „Światowit” 40 (1995), s. 70–90; idem, Powstanie i istota związku
Luciów. Jedna z konsekwencji chrystianizacji Europy Wschodniej w X wieku, [w:] Chrześcijańskie
korzenie. Misjonarze, święci, rycerze zakonni (eseje i szkice), red. S. Sterna-Wachowiak, Poznań
1997, s. 51–64 oraz S. Rosik, Interpretacja chrześcijańska religii pogańskich Słowian w świetle
kronik niemieckich XI–XII w. (Thietmar – Adam z Bremy – Helmold), Wrocław 2000.
Przegląd badań nad tymi zagadnieniami przedstawił L.P. Słupecki, Posłowie,
[w:] A. Gieysztor, Mitologia Słowian, opracowanie na podstawie rękopisu A. Pieniądz,
wstęp K. Modzelewski, posłowie L.P. Słupecki, Warszawa 2006, s. 323–360. Poza wspomnianymi pracami S. Rosika oraz Ch. Lübkego na uwagę zasługują również studia
J. Banaszkiewicza (Jedność porządku przestrzennego, społecznego i tradycji początków ludu.
(Uwagi o urządzeniu wspólnoty plemienno-państwowej u Słowian), „Przegląd Historyczny” 77 (1986), 3, s. 445–466; idem, Tradycje dynastyczno-plemienne Słowiańszczyzny północ-
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Wobec zaznaczającej się już od pokoleń petryfikacji korpusu źródeł
pisanych5, jak również braku przełomowych – pomimo stale prowadzonych prac – ustaleń archeologicznych, pozwalających na podważenie dotychczasowego dorobku badawczego, kluczowe znaczenie
w studiach nad organizacją społeczną połabskich plemion przypisać należy ponownemu postawieniu pytań niejednokrotnie podstawowych w perspektywie funkcjonowania tamtejszych organizmów
politycznych, ale uwzględniających nowe inspiracje, jak ustalenia
z zakresu antropologii władzy, religioznawstwa czy krytyki źródeł. W tym kontekście przykuwa zaś uwagę pytanie, czy w analizie
charakteru przemian społeczno-ustrojowych zachodzących na przestrzeni X–XII w.6 w ramach najsilniejszych organizmów politycznych
Połabia – Obodrytów7 oraz Wieletów / Luciców8 – możliwe jest wskazanie szerszych tendencji, pozwalających na ujęcie ich w perspektywie, którą można byłoby scharakteryzować jako modelową.
nej, [w:] Ziemie Polskie w X wieku i ich znaczenie w kształtowaniu się nowej mapy Europy,
red. H. Samsonowicz, Kraków 2000, s. 261–301) oraz L.P. Słupeckiego (Einflüsse des Christentums auf die heidnische Religion der Ostseeslawen im 8.–12. Jahrhundert: Tempel – Götterbilder – Kult, [w:] Rom und Byzanz im Norden. Mission und Glaubenswechsel im Ostseeraum
während des 8.–14. Jahrhunderts, t. 2, red. M. Müller-Wille, Stuttgart 1997, s. 177–189).
Najnowsze ustalenia w kwestii funkcjonowania Wieletów / Luciców przedstawił
T. Skonieczny, „Testatur… si quando his seva longae rebellionis assperitas immineat” – dociekania nad przekazem Thietmara (VI, 24) o normach regulujących zachowanie ładu wewnętrznego
w obrębie Związku Lucickiego, [w:] Orbis hominum: civitas, potestas, universitas. W kręgu badań
nad kształtowaniem cywilizacji w wiekach średnich, red. M. Goliński, S. Rosik, Wrocław 2016
(= Scripta Historica Medievalia 5), s. 61–73.
5 W tym kontekście przykuwa uwagę fakt, iż wykorzystywane w praktyce badawczej źródła pisane opracowane zostały w ramach prac zespołu Monumenta Germaniae
Historica w XIX oraz pierwszych latach XX stulecia. Tym samym ich zasób nie zmienił
się od czasu publikacji podstawowych w tym zakresie prac autorstwa Wilhelma Bogusławskiego czy Kazimierza Wachowskiego.
6 Przyjmując za przedmiot naszych zainteresowań okres od rozpoczęcia pierwszych
prób ekspansji politycznych przez Sasów na ziemie połabskie – po upadek politycznej
niezależności ludów Połabia. Nie bez znaczenia dla przyjętej cezury czasowej jest także
kwestia dostępności informacji źródłowych. Z wyjątkiem nielicznych wzmianek, pochodzących z końca VIII i początku IX w., dopiero od wieku X ludy Połabia stale – acz niekoniecznie regularnie – zaczynają być wzmiankowane na kartach przekazów pisanych.
7 Zob. G. Labuda, Obodrzyce, [w:] Słownik Starożytności Słowiańskich. Encyklopedyczny zarys kultury Słowian od czasów najdawniejszych do schyłku XII wieku [dalej: SSS], t. 3,
red. W. Kowalenko, G. Labuda, Z. Stieber, Wrocław–Warszawa–Kraków 1967, s. 440 n.;
W.H. Fritze, Abodriten, [w:] Lexikon des Mittelalters, CD-ROM-Ausgabe, red. J.B. Metzger
[dalej: LexMA], 2000, t. 1, kol. 48 n.
8 Zob. G. Labuda, Wieleci, [w:] SSS, t. 6, red. G. Labuda, Z. Stieber, Wrocław–Warszawa–Kraków 1977–1980, s. 430–436; Ch. Lübke, Wilzen, [w:] LexMA, t. 9, kol. 221.
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Przy czym wyraźnie podkreślić należy, iż nie jest pytaniem, w jakim
stopniu relacje panujące w obrębie poszczególnych organizmów politycznych Połabia (przynajmniej na tyle, na ile jesteśmy to w stanie zrekonstruować w oparciu o źródła) dają podstawę, aby opisać je przy
użyciu kategorii wyjaśniających takich jak: „ustrój plemienny”, „federacja wielkoplemienna”, „ustrój protopaństwowy”, „ustrój wczesnopaństwowy”, „system wodzowski” „ustrój książęcy”, jako wskazujących na
strukturalne różnice pomiędzy sposobami organizacji społeczeństw9.
W perspektywie przeobrażeń zachodzących na przestrzeni trzech stuleci zastosowanie terminologii odwołującej się do statycznych modeli
prowadziłoby bowiem do osłabienia artykulacji zmian zachodzących
w sposobie funkcjonowania danych społeczności. Nie bez znaczenia
pozostaje także podnoszony wielokrotnie w literaturze przedmiotu
postulat ponownego rozpatrzenia treści stojących za konkretnymi pojęciami, gdyż odwołanie się do określonych terminów nie oddaje całokształtu relacji zachodzących w społeczeństwie10.
Kwestią podstawową jest raczej pytanie, czy możliwe jest ujęcie
przeobrażeń społeczno-ustrojowych, jakie zachodziły na przestrzeni X–XII w. w obrębie wszystkich, jak i poszczególnych ludów północnego Połabia, na zasadzie modelu, określającego charakter i kierunek
tych transformacji.
W sprawie podstaw źródłowych do badań nad strukturą i organizacją społeczną Słowian Połabskich
Względnie obszerna ilościowo grupa źródeł pisanych, jakimi
dysponujemy, przede wszystkim na temat dziejów Słowian Połab9 Zob. H. Samsonowicz, Długi wiek X. Z dziejów powstawania Europy, Poznań 2002,
s. 41–46. Zob. również idem, Plemię i państwo, „Kwartalnik Historyczny” 112 (2005), 3,
s. 5–20.
10 Zob. m.in. K. Modzelewski, Nowe formy więzi społecznej na Śląsku w XI–XII wieku,
[w:] Od plemienia do państwa. Śląsk na tle wczesnośredniowiecznej Słowiańszczyzny Zachodniej,
red. L. Leciejewicz, Wrocław–Warszawa 1991, s. 181–194, gdzie autor podjął temat rozróżnienia ustroju plemiennego od państwowego; H. Samsonowicz, Długi wiek X…, s. 41–46.
Podobnie F. Prinz, Niemcy: narodziny państwa, Warszawa 2007, s. 180 n., który poruszył
kwestię rozróżnienia terminów „władztwo” oraz „państwo”. Por. również P. Boroń, Słowiańskie plemię. O pojęciu i jego rozumieniu w polskiej historiografii, [w:] Viae historicae. Księga
jubileuszowa dedykowana Profesorowi Lechowi A. Tyszkiewiczowi w siedemdziesiątą rocznicę
urodzin, red. M. Goliński, S. Rosik, Wrocław 2001, s. 189–207.
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skich11, nie przesądza o możliwościach odtworzenia struktur organizacyjnych plemion obodryckich oraz wieleckich. Ze względu na
brak źródeł pochodzenia rodzimego, którego przyczyn należy upatrywać w przerwaniu procesów państwotwórczych12, zdani jesteśmy
wyłącznie na przekazy obcego pochodzenia. Cele pisarskie cechujące
poszczególne relacje sprawiają zaś, iż problematyka ustrojowa, czy
szerzej: sytuacja wewnętrzna plemion połabskich nie spotkała się
z większym zainteresowaniem ze strony dziejopisarzy.
Nie bez znaczenia dla podejmowanych w niniejszej pracy dociekań pozostaje zarazem kwestia wykorzystania relacji pisanych w perspektywie oceny ustroju plemion połabskich przez dziejopisarzy.
Z wyjątkiem informacji pochodzących z relacji z podróży Ibrahima
ibn Jakuba o ustroju Wieletów oraz Thietmara na temat wiecu Luciców13 wiadomości odnotowane na kartach roczników oraz kronik
w znaczącej mierze ograniczają się mianowicie do podania imienia
przedstawiciela danego organizmu politycznego wraz z apelatywem
princeps14. Nie pozwalają tym samym na wnikliwą analizę relacji
panujących w obrębie tamtejszych społeczności, w tym pomiędzy
naczelnymi instytucjami władzy: księciem, priores oraz wiecem.
Zasygnalizowane trudności w badaniach nad problematyką struktury organizacyjnej plemion obodryckich oraz wieleckich nie mogą
jednak prowadzić do podważenia w ogóle użyteczności badawczej
Zob. korpus przekazów opracowany przez Ch. Lübke, stanowiący najpełniejsze
z dostępnych zestawień wiadomości źródłowych na temat plemion połabskich – Regesten zur Geschichte der Slaven an Elbe und Oder (vom Jahr 900 an), t. 2–4, Berlin 1985–1987.
12 Podkreślić należy kluczowe dla dalszych losów Połabia wydarzenia, które
w 2. poł. XI, a następnie 1. poł. XII w. miały miejsce u Obodrytów. W konsekwencji
upadku Gotszalka, a później jego syna Henryka doszło bowiem do załamania najdalej
zaawansowanych w historii plemion obodryckich prób budowy silnego księstwa, zdolnego do zachowania (względnej) niezależności politycznej od Niemiec lub przynajmniej
własnych, słowiańskich, struktur władzy.
13 Zob. przypis 4.
14 Obszerny katalog źródeł na powyższy temat przedstawił P. Boroń, Kniaziowie, królowie, carowie… Tytuły i nazwy władców słowiańskich we wczesnym średniowieczu, Katowice 2010, s. 217–278. Ostatnio do tej kwestii powrócił R. Kasperski, Frankowie i Obodryci:
tworzenie „plemion” i „królów” na słowiańskim Połabiu w IX wieku, [w:] Granica wschodnia
cywilizacji zachodniej w średniowieczu, red. Z. Dalewski, Warszawa 2014, s. 55–113, stając na
stanowisku, iż nie tylko władza „wielkoksiążęca” wśród Obodrytów była tworem Karola
Wielkiego, lecz także samo plemię Obodrytów powstało wskutek działalności władców
karolińskich. Praca ta zwraca jednak uwagę nie tyle z racji odważnie sformułowanej tezy,
ile całkowicie bezpodstawnego przekonania jej autora, iż stosowane przez karolińskich
dziejopisarzy apelatywy na określenie pozycji zajmowanej przez przedstawicieli Obodrytów precyzyjnie odzwierciedlały rzeczywistość społeczną.
11
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wiadomości źródłowych. W tym też kontekście zgłosić należy wątpliwości natury metodologicznej wobec koncepcji opowiadających
się przeciwko uznaniu wiarygodności przekazów na temat struktur
organizacyjnych plemion połabskich15.
Wskazać należy jednak, iż uwzględnienie wieloplemiennego charakteru Obodrytów oraz Wieletów / Luciców (w tym też kontekście właściwsze byłoby określenie ich mianem Związku Obodryckiego oraz Związku
Wieleckiego / Lucickiego) sprawia, iż przeobrażenia zachodzące w sferze
organizacyjnej tychże ludów postrzegać należy przede wszystkim w kontekście pytań o powstanie oraz umocnienie władzy naczelnej oraz dążeń
do objęcia, a następnie utrwalenia się, dominacji przez jeden z ośrodków
politycznych (plemiennych). W tej też perspektywie badawczej kluczowe
znaczenie dla określenia charakteru struktur władzy przypisać należy stosunkom zachodzącym w obrębie poszczególnych związków połabskich.
Obodryci. Tendencje w sferze przeobrażeń organizacyjnych
widoczne na przestrzeni X–XII w.
Obodryci stanowili najdalej na północny zachód wysunięty zespół
Słowiańszczyzny Połabskiej, zamieszkując ziemie nad dolną Łabą,
graniczące bezpośrednio z Sasami oraz sąsiadujące z Duńczykami16.
W oparciu o relację Widukinda z Korwei17 oraz Thietmara z MerseOdnosząc się do wiadomości pochodzących z przełomu VIII i IX w., powyższe
zastrzeżenia wyraził H. Łowmiański, argumentując: „większe zainteresowanie źródeł
starszyzną plemienną niż wiecami odsuwanymi w ten sposób w cień nie jest odbiciem
obiektywnej rzeczywistości słowiańskiej, ale następstwem form, w jakich utrzymywali
Słowianie stosunki z zachodnim sąsiadem – za pośrednictwem naczelników”. W podobnym tonie wypowiedzieli się także K. Myśliński oraz Ch. Lübke. Przy czym skrajną opinię przedstawił D. Třeštĭk, który stanął na stanowisku, iż znani z relacji rocznikarskich
przywódcy Obodrytów i Wieletów „byli władcami raczej dla Franków niż dla swojego własnego ludu”. Zob. H. Łowmiański, Początki Polski…, t. 4, Warszawa 1970, s. 86 n.;
K. Myśliński, Zagadnienie roli ziem nad Hawelą i Sprewą jak politycznego ośrodka plemion
wieleckich w okresie VIII–X wieku, [w:] Słowiańszczyzna Połabska…, s. 151; Ch. Lübke, Forms
of political organization of the Polabian Slavs (until the 10th Century A.D.), [w:] Origins of Central
Europe, red. P. Urbańczyk, Warszawa 1997, s. 115–124, 122; D. Třeštĭk, Powstanie Wielkich
Moraw. Morawianie, Czesi i Europa Środkowa w latach 791–871, Warszawa 2009, s. 117 n.
16 Szerzej na temat geograficznego położenia Obodrytów zob. G. Labuda, Obodryci…,
s. 441.
17 Widukindi monachi Corbeiensis rerum gestarum Saxonicarum libri tres, wyd. G. Waitz,
MGH SSrG 60, Hannover 1935 [dalej: Widukind], III, 68: „duo subreguli (…) alter vocabatur Selibur, alter Mistav. Selibur preerat Waaris, Mistav Abdritis”.
15
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burga18, którzy wskazali, iż Obodryci dzielą się na Obodrytów (właściwych) oraz Wagrów19, a następnie Adama z Bremy20 oraz Helmolda z Bozowa21, którzy obok Wagrów, posiadających „morski” gród
(civitas maritima) Starogard22, oraz Obodrytów (właściwych) z naczelnym grodem Mechlinem23 wyróżnili również Połabian24 (właściwych)
z grodem Raciborzem25, Warnów26 oraz Glinian27, wskazać należy, iż
pomimo jedności na płaszczyźnie relacji zewnętrznych silnie zaznaczały się wśród nich tendencje odśrodkowe.
Uwzględnienie tego wieloplemiennego charakteru Związku Obodryckiego sprawia, iż podstawową kwestią, na którą należy zwrócić uwagę,
podejmując dociekania nad kwestią przeobrażeń społeczno-ustrojowych
u tych ludów, są relacje pomiędzy regionalnymi ośrodkami władzy. Przemiany organizacyjne postrzegać należy bowiem nie tylko jako umocnienie pozycji książąt względem pozostałej części społeczeństwa, lecz
także jako dążenie do objęcia, a następnie utrwalenia dominacji przez
jeden z ośrodków politycznych (plemiennych). Tym samym, o ile w świetle obecnego stanu badań genezy władzy książęcej upatrywać należy
Thietmari Merseburgensis Episcopi Chronicon, wyd. W. Trillmich, Darmstadt 1992
[dalej: Thietmar], VIII, 5: „populi istius, qui Abotriti et Wari vocantur”.
19 J. Strzelczyk, Wagrowie, [w:] SSS, t. 6, s. 293–296; W. Sokołowski, Wagrowie, [w:] Słowiańszczyzna połabska…, s. 229–237; E. Bünz, Wagrien, [w:] LexMA, t. 8, kol. 1908.
20 Magistri Adam Bremensis Gesta Hammaburgensis ecclesiae pontificum, wyd. B. Schmeid
ler, MGH SSrG in usum scholarum 2, Hannover–Leipzig 1917 [dalej: Adam], II, 21: „Populi
Sclavorum multi, quorum primi sunt ab occidente confines Transalbianis Waigri, eorum
civitas Aldinburg maritima. Deinde secuntur Obodriti, qui nunc Reregi vocantur, et civitas eorum Magnopolis. Item versus nos Polabingi, quorum civitas Razispurg. Ultra illos
sunt Lingones et Warnabi”.
21 Helmoldi presbyteri bozoviensis Cronica Slavorum, wyd. B. Schmeidler, MGH SSrG in
usum scholarum 32, Hannover 1937 [dalej: Helmold], I, 2; I, 56.
22 I. Gabriel, Oldenburg, [w:] LexMA, t. 6, kol. 1391.
23 P. Donat, Mecklemburg, [w:] LexMA, t. 6, kol. 438 n. Zob. także P. Donat, Die Mecklemburg – eine Hauptburg der Obodriten, Berlin 1984.
24 J. Strzelczyk, Połabianie, [w:] SSS, t. 4, red. G. Labuda, Z. Stieber, Wrocław–Warszawa–Kraków 1970, s. 209 n.
25 E. Hoffmann, Ratzburg, [w:] LexMA, t. 7, kol. 469.
26 R. Marciniak, Warnowie, [w:] SSS, t. 6, s. 336; Ch. Lübke, Warnower, [w:] LexMA, t. 8,
kol. 2052–2053.
27 J. Nalepa, Glinianie, [w:] SSS, t. 2, s. 107. Jako plemiona wchodzące w skład Związku
Obodryckiego rozpatruje się również wymienionych wyłącznie przez frankijskich dziejopisarzy Bytyńców i Smolińców, których mieli zasymilować Glinianie, zob. G. Labuda,
Obodryci…, s. 441; L. Leciejewicz, Główne problemy dziejów obodryckich, [w:] Słowiańszczyzna
połabska między Niemcami a Polską. Materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez
Instytut Historii UAM w dniach 28–29 IV 1980 r., red. J. Strzelczyk, Poznań 1981, s. 173.
18
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w procesach zachodzących na płaszczyźnie relacji wewnątrzplemiennych, o tyle władza „wielkoksiążęca” – a więc rozciągająca się nad grupą
plemion – stanowiła wyraz dominacji nad okolicznymi ludami danego
ośrodka, z którego wywodził się książę28. Te uwarunkowania procesu
kształtowania struktur władzy u Obodrytów sprawiają zatem, iż kluczowe znaczenie w badaniach nad nim przypisać należy przede wszystkim
relacjom zachodzącym pomiędzy tamtejszymi plemionami.
W przypadku Obodrytów przykuwa uwagę fakt, iż pomimo podejmowania już na przełomie VIII i IX w. prób umocnienia władzy (wielko)książęcej informacje źródłowe nie dają podstaw, aby uznać, iż
relacje pomiędzy tamtejszymi plemionami miały bardziej ścisły charakter niż federacja. Nie stoi to jednak w sprzeczności z możliwością
wskazania, iż wśród tych ludów wyraźnie zaznaczyła się dominacja
przedstawicieli Obodrytów właściwych. Pierwsze poświadczenia
struktur władzy u Obodrytów, które wykraczały poza kształt plemiennej federacji, datować można natomiast na 1. poł. X w., kiedy to
naczelne rządy wśród tamtejszych plemion sprawował Nakon, identyfikowany jako książę Obodrytów właściwych29.
Z tym okresem wiązać należy zarazem wyraźną tendencję w sferze
relacji „wewnątrzzwiązkowych”, która po raz pierwszy uchwytna jest
źródłowo właśnie w latach 60. X w., by stać się jedną z najsilniejszych
dominant dziejów plemion obodryckich na przestrzeni następnych
dwóch wieków. Począwszy bowiem od tego okresu, skończywszy zaś na
latach 20. XII w., przeobrażenia społeczno-ustrojowe zachodzące wśród
Obodrytów możliwe są do przedstawienia jako rywalizacja dwóch
dążeń (ściśle ze sobą korespondujących i wzajemnie od siebie uzależnionych). Z jednej strony były to próby budowy i umocnienia władzy
„wielkoksiążęcej”, podejmowane przez władców Obodrytów właściwych, z drugiej zaś strony dążenia separatystyczne ze strony Wagrów,
niechcących podporządkować się władzy książąt sąsiedniego plemienia.
Pierwsze relacje źródłowe, które w sposób bezpośredni wskazują
na zaistnienie powyższej tendencji, odnoszą się do wydarzeń, jakie
rozegrały się w latach 60. X w., po śmierci Nakona, od którego imienia
28 W

szerszym kontekście funkcjonowania władzy książęcej w społeczności słowiańskiej zob. K. Modzelewski, Wielki krewniak, wielki wojownik, wielki sąsiad. Król w oczach
współplemieńców, [w:] Monarchia w średniowieczu. Władza nad ludźmi, władza nad terytorium.
Studia ofiarowane Profesorowi Henrykowi Samsonowiczowi, red. A. Pieniądz-Skrzypczak,
M.R. Pauk, J. Pysiak, Warszawa 2002, s. 47–71.
29 G. Labuda, Nakon, [w:] SSS, t. 3, s. 348.
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nazwę wzięła cała linia książąt Obodrytów właściwych, która do końca lat 20. XII w. odgrywać będzie kluczową rolę w dziejach Połabia.
Po śmierci Nakona doszło mianowicie do załamania się ówczesnych
struktur władzy oraz uniezależnienia się Wagrii od rządów książąt
Obodrytów właściwych30. Przedstawiając sytuację wśród Obodrytów
w 2. poł. lat 60. X w., Widukind odnotował: „erant duo subreguli (…)
inimicitiae a patribus vicariae relicti; alter vocabatur Selibur, alter
Mistav. Selibur preerat Waaris, Mistav Abdritis”31.
Warto w tym miejscu podkreślić – co znajduje potwierdzenie w relacjach źródłowych z późniejszych lat – iż zaznaczona przez Widukinda informacja o „odziedziczonej” wrogości Mściwoja, uznawanego za
następcę Nakona32, oraz Żelibora stanowi podstawę, aby uznać, iż tendencje separatystyczne33 wśród Wagrów posiadały metrykę sięgającą
przynajmniej początków rządów Nakona. Nie można zatem wykluczyć,
iż podporządkowanie Wagrii od dłuższego czasu nastręczało książętom
Obodrytów właściwych znacznych trudności34.
Konflikt Żelibora z Mściwojem zakończył się w roku 967 podporządkowaniem księciu Obodrytów właściwych nieuznających jego przywództwa
Wagrów, co zamknęło, zapewne krótkotrwały, okres kryzysu obodryckiej
władzy naczelnej35. W kontekście tych wydarzeń przykuwa przede wszystTak też O. Balzer, O kształtach państw pierwotnej Słowiańszczyzny Zachodniej,
[w:] O. Balzer, Pisma pośmiertne, t. 3, Lwów 1937, s. 56; W.H. Fritze, Probleme der abodritischen
Stammes- und Reichsverfassung und ihrer Entwicklung vom Stammesstaat zum Herrschaftsstaat,
[w:] Siedlung und Verfassung der Slawen zwischen Elbe, Saale und Oder, red. H. Ludat, Giessen 1960, s. 159; R. Marciniak, Ustrój polityczny związku obodryckiego do połowy XI wieku,
„Materiały Zachodniopomorskie” 12 (1966), s. 513.
31 Widukind, III, 68.
32 O. Balzer, O kształtach państw…, s. 55 n.; W.H. Fritze, Probleme…, s. 162; H. Łowmiański, Początki Polski…, t. 5, s. 284; Ch. Lübke, Mstivoj, [w:] LexMA, t. 6, kol. 884; B. Friedmann, Untersuchungen zur Geschichte des abodritischen Fürstentums bis zum Ende des 10.
Jahrhunderts, Berlin 1986, s. 219.
33 Uchodzące za takie z perspektywy działań konsolidacyjnych, jakie skłonni jesteśmy
przypisać Nakonowi.
34 Zob. H. Łowmiański, Początki Polski…, t. 5, s. 284, który uznał, iż dzielnicowe księstwo wagryjskie musiało istnieć już za Nakona. J. Strzelczyk, Połabszczyzna zapomniana.
Część V: Nakon, czyli Obodryci ponownie na drodze do własnego bytu, „Przegląd Zachodniopomorski” 21 (50), 2006, 3, s. 19, wskazuje na możliwość, iż podporządkowanie Wagrii
książętom Obodrytów właściwych nastąpiło dopiero za rządów Nakona i Stoigniewa.
Zob. również A. Turasiewicz, Dzieje polityczne Obodrzyców. Od IX wieku do utraty niepodległości w latach 1160–1164, Kraków 2004, s. 95, gdzie przegląd starszej literatury dot.
powyższego zagadnienia.
35 Przebieg konfliktu opisał Widukind III, 68. Na temat jego skutków zob. W.H. Fritze,
Probleme…, s. 159; R. Marciniak, Ustrój polityczny…, s. 513.
30
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kim uwagę fakt, iż przywrócenie dominacji Obodrytów właściwych nad
Wagrami wiązać należy bezpośrednio z ingerencją Sasów, którzy, przypuszczalnie działając w porozumieniu z Mściwojem, najechali ziemie
wagryjskie, zmuszając tamtejszego księcia do zrzeczenia się władzy36.
Przypuszczalnie nie pozostało to bez wpływu na późniejsze relacje Obodrytów z Sasami. Sądzić bowiem można, iż elity Obodrytów
właściwych uznały, że wobec przejawianych przez Wagrów dążeń do
politycznej niezależności utrzymanie ich dominującej pozycji wśród
okolicznych plemion możliwe jest w znacznej mierze dzięki pozyskaniu pomocy zewnętrznej37. Wyraźnie widać to w postaci wsparcia,
jakiego książęta Obodrytów właściwych udzielili akcji chrystianizacyjnej, zainicjowanej w konsekwencji najazdu saskiego na Wagrię,
a która formalnie rozpoczęła się wraz z erygowaniem w roku 968
biskupstwa w Starogardzie Wagryjskim38, mającego swym zasięgiem
36 Widukind

III, 68.
Przy czym podkreślić należy, iż wiadomości źródłowe wskazujące na zawierane
w 2. poł. X w. przez przedstawicieli Obodrytów właściwych mariaże z Duńczykami
pozwalają sądzić, iż Sasi nie stanowili dla nich podstawowego sojusznika. Zob. Ch. Lübke, Die Beziehungen zwischen Elb- und Ostseeslawen und Dänen vom 9. bis zum 12. Jahrhundert:
Eine andere Option elbslawischer Geschichte, [w:] Zwischen Reric und Bornhöved: die Beziehungen
zwischen den Dänen und ihren slawischen Nachbarn vom 9. bis. 13 Jahrhundert, red. O. Harck,
Ch. Lübke, Stuttgart 2001, s. 23–36.
38 Decyzję o lokalizacji pierwszego biskupstwa dla ziem obodryckich w Starogardzie
Wagryjskim należy przypisać konsekwencjom wyprawy saskiej, podczas której doszło
do zbeszczeszczenia świątyni w Starogardzie, dzięki czemu stworzono podstawy pod
powołanie miejsca sakralnego, „zawłaszczonego” przez nową religię. Zob. Widukind III,
68: „urbis predam suis militibus donavit, simulacro Saturni ex aere fuso, quod inter alia
urbi spolia repperit, magnum spectaculum prebuit (…)”. W tym kontekście na uwagę
zasługuje pogląd H. Łowmiańskiego (Początki Polski…, t. 5, s. 286), który uznał, iż posąg
z kosztownego materiału został wykonany sumptem księcia (dyskusję w tej sprawie
przedstawił S. Rosik, Interpretacja…, s. 61–64). Powyższa relacja daje podstawy, aby sądzić,
iż na terenie Wagrii doszło do podobnego procesu, jaki możemy zaobserwować również
w Mechlinie, Brennie za rządów Henryka Przybysława (połowa XII w.) czy w Wielkopolsce Piastów, kiedy to wraz z wykształcaniem się ośrodka władzy książęcej, koncentrującej władzę polityczną, wytwarzał się silny ośrodek religijny, razem tworząc „centrum”
życia polityczno-religijnego okolicznej społeczności. W szerszym aspekcie niniejszą kwestię poruszyli J. Banaszkiewicz, Jedność porządku…, s. 448; Z. Dalewski, Między Gnieznem
a Poznaniem. O miejscach władzy w państwie pierwszych Piastów, „Kwartalnik Historyczny”
98 (1991), 2, s. 20; L. Leciejewicz, „In Pago Silensi…, s. 90. W kontekście związku pomiędzy
lokalizacją na gruzach pogańskiej świątyni chrześcijańskiego kościoła zob. J. Strzelczyk,
Kontynuacja miejsc kultu w teorii i praktyce wczesnośredniowiecznego Kościoła, [w:] Sacrum
pogańskie, sacrum chrześcijańskie. Kontynuacja miejsc kultu we wczesnośredniowiecznej Europie
Środkowej, red. K. Bracha, Cz. Hadamik, Warszawa 2010, s. 13–26; D. Sikorski, Od pogańskich sanktuariów do chrześcijańskich kościołów na Słowiańszczyźnie Zachodniej, [w:] Sacrum
pogańskie, sacrum chrześcijańskie. Kontynuacja miejsc kultu we wczesnośredniowiecznej Europie
Środkowej, red. K. Bracha, Cz. Hadamik, Warszawa 2010, s. 409–431.
37
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objąć ziemie położone do rzeki Piany i miasta Dymina, a więc plemiona obodryckie oraz Chyżan i Czrezpienian39.
Analiza działań podejmowanych przez książąt Obodrytów właściwych na przestrzeni kolejnych dekad nie pozwala odmówić im zrozumienia następstw, jakie dla umocnienia ich władzy odegrać mogło
ułożenie relacji z Sasami, możliwe w dużej mierze dzięki opowiedzeniu się za nową religią40. Kierunek przeobrażeń zainicjowanych
upadkiem Żelibora oraz erygowaniem biskupstwa starogardzkiego
przedstawiał się dla elit księstwa obodryckiego jako na tyle korzystny, że w kolejnych latach nie zdecydowały się one na wystąpienie
przeciwko Sasom, a tym samym na zaprzepaszczenie dotychczasowych osiągnięć tak politycznych, jak i kulturowych41. W tym też kontekście, jak również w odniesieniu do późniejszych wydarzeń, jakie
rozegrały się na Połabiu, wyraźnie należy podkreślić, iż chrystianizacja stanowiła czynnik nie tyle pozwalający na zapoczątkowanie
przemian organizacyjnych, ile wręcz je warunkujący42; konwersja
religijna wspólnoty uderzała bowiem w podstawy ładu społecznego,
39 Dokumenty

fundacyjne biskupstwa starogardzkiego nie przetrwały, możemy jednak uznać, iż doszło do powstania wyodrębnionego dworu biskupiego oraz kościoła.
Uwzględnienie tradycji bremeńskiej, przekazanej na łamach kroniki Helmolda, pozwala
zarazem domniemywać, iż nowo powstałe biskupstwo uposażono w część okolicznej
ziemi. Jako przynależne biskupstwu Helmold wymienił dwory biskupie w Bozowie
(Bosau, kr. Plön) i Nezenne nad Trawną (Warder, Kr. Segeberg) oraz jakieś włości w ziemi
morzyckiej, darczowskiej i kuczyńskiej. Helmold I, 18. Zob. L. Leciejewicz, Miasta Słowian
północnopołabskich, Wrocław 1968, s. 54.
40 W tym kontekście zob. A. Gieysztor, Ideowe wartości kultury polskiej w w. X–XI. Przyjęcie chrześcijaństwa, „Kwartalnik Historyczny” 67 (1960), 4, s. 931; P. Urbańczyk, Władza
i polityka we wczesnym średniowieczu, Wrocław 2000, s. 166.
41 Szczególnie wobec silnego powiązania pomiędzy przeobrażeniami strukturalnymi
a konwersją religijną.
42 Zob. A. Gieysztor, Ideowe wartości…, s. 922–938; L. Leciejewicz, Słowianie Zachodni…, s. 168–198, 201 nn.; idem, Nowi członkowie łacińskiej wspólnoty kulturowej: między Łabą
a Wisłą, [w:] Przełomy w historii. XVI Powszechny Zjazd Historyków Polskich, Wrocław 15–18
września 1999 roku. Pamiętnik, t. 1, red. K. Ruchniewicz, J. Tyszkiewicz, W. Wrzesiński,
Toruń 2000, s. 111–119; idem, Polska Piastów krajem łacińskiej Europy, [w:] Civitas Schinesghe
cum pertinentiis, red. W. Chudziak, Toruń 2003, s. 19–32; K. Modzelewski, Barbarzyńska
Europa, Warszawa 2004, s. 454; G. Labuda, Polska piastowska X wieku w systemie państw
i narodów europejskich wczesnego średniowiecza, [w:] Civitas Schniesghe. Mieszko I i początki
państwa polskiego, red. J.M. Piskorski, Poznań–Gniezno 2004, s. 13–26; L. Leciejewicz, Nowa
postać świata, Wrocław 2007, s. 322; L. Leciejewicz, Przełom cywilizacyjny w świecie słowiańskim we wczesnym średniowieczu, [w:] Słowiańszczyzna w tworzeniu Europy (X–XII / XIV w.),
red. S. Rosik, Wrocław 2008, s. 21–27; D. Třeštĭk, Powstanie Wielkich Moraw. Morawianie,
Czesi i Europa Środkowa w latach 791–871, Warszawa 2009, s. 182 n.
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burząc go i pozwalając na ustanowienie nowego porządku43. By lepiej
zobrazować ten proces u elit Obodrytów właściwych, warto bliżej
przyjrzeć się wydarzeniom, które rozegrały się w tej części Połabia
w ostatnich dwóch dekadach X w.
Przykuwają mianowicie uwagę wiadomości źródłowe na temat
postawy, jaką zajęli przedstawiciele elit Obodrytów właściwych po
roku 983, kiedy to na ziemiach środkowego oraz północno-wschodniego Połabia wybuchło powstanie antyniemieckie o charakterze
reakcji pogańskiej44. W świetle relacji Thietmara należy uznać, iż
książę Obodrytów właściwych nie zdecydował się, wzorem Luciców
oraz Stodoran, na zbrojne wystąpienie przeciwko Sasom, lecz zaangażował się w polityczne rozgrywki, które po śmierci Ottona II toczyły
się w Niemczech45, co też stanowi podstawę, aby sądzić, iż zapewne
w którymś z ich finalnych rozstrzygnięć upatrywał on możliwość
zmiany swego położenia względem zachodniego sąsiada.
Za wystąpieniem tej tendencji w polityce elit Obodrytów przemawiają wiadomości źródłowe o wydarzeniach, jakie zaszły wśród nich
po roku 990. Datowany bowiem na ten rok46 najazd wojsk obodryckich na ziemie Sasów, w którym upatrywać można zbrojnej kontynuacji działań politycznych podjętych przez Mściwoja po śmierci
Ottona II, pomimo swego antyniemieckiego charakteru, nie doprowadził do reakcji pogańskiej47. Wybuch jej datuje się dopiero na rok
99248, przy czym zniszczenie diecezji w Starogardzie łączyć należy
z wystąpieniem Wagrów, podczas którego doszło do ścisłego utożsamienia powstania „antyrządowego” z antychrześcijańskim49. W tym
kontekście przykuwa uwagę wzmianka w Annales Quedlinburgenses
pod rokiem 992, gdzie Reginbert, następca biskupa starogardzkiego
Folkwarda, określony został mianem biskupa Mechlina50, przez co
K. Modzelewski, Barbarzyńska Europa…, s. 454, 458 n.
Labuda, Fragmenty…, t. 1, s. 295 nn.
45 Thietmar IV, 1–9.
46 G. Labuda, Fragmenty…, t. 1, s. 240 nn.
47 Ibidem, s. 235, 243.
48 Adam, s. 107. Zob. również A. Turasiewicz, Dzieje polityczne Obodrzyców…, s. 109.
49 Por. G. Labuda, Mieszko II, Poznań 2008, s. 93.
50 Annales Quedlinburgenses, a.a. 992, s. 481: „Raginbratus Mikilanburgensis episcopus”.
Zob. W.H. Fritze, Probleme…, s. 163; J. Petersohn, Der südliche Ostseeraum im kirchlich-politischen Kraftspiel des Reichs, Polens und Dänemarks vom 10. bis 13. Jahrhundert, Köln–Wien
1979, s. 23; Ch. Lübke, Regesten zur Geschichte der Slaven an Elbe und Oder (vom Jahr 900
an), t. 3, Regesten 989–1013, Berlin 1986, nr 276.
43 Zob.
44 G.
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wysunąć można hipotezę, iż wobec zniszczenia diecezji starogardzkiej siedziba biskupa przeniesiona została na ziemie Obodrytów właściwych, u których nie doszło do znaczących wystąpień pogańskich51.
Przyjęcie przedstawionego powyżej stanowiska odnośnie do przebiegu działań podjętych przez Obodrytów po roku 983 – a więc
w dobie tzw. wielkiego powstania połabskiego – stanowi tym samym
podstawę, aby dopuścić możliwość, iż wsparcie udzielone przez
książąt z rodu Nakona Kościołowi świadczyło o planach politycznych, które wiązali z zachowaniem przynależności do kręgu Chris
tianitas. Upatrując natomiast związku pomiędzy reakcją pogańską
a próbą zrzucenia dominacji Obodrytów właściwych przez Wagrów,
należy sądzić, iż opowiedzenie się za chrześcijaństwem przez tych
pierwszych stało się tożsame z próbą utrzymania dotychczasowych
struktur władzy, a tym samym liczyć należy się też z możliwością, iż
w ówczesnym kontekście chrześcijaństwo52 stało się swoistą podporą
rządów książąt Obodrytów właściwych.
Wskazane przyczyny przypuszczalnie nie pozostały także bez
wpływu na ponowne nawiązanie relacji pomiędzy Obodrytami
a Sasami, które miało miejsce w roku 99653. Nie można mianowicie
wykluczyć, iż przedstawiciele elit obodryckich mieli świadomość,
iż wobec rozruchów zainicjowanych przez Wagrów, prowadzących
do reakcji pogańskiej, dalszy konflikt z Sasami nie tylko prowadzić
może do osłabienia (o ile nawet nie podważenia ich pozycji), lecz także przyczyni się do wzrostu wpływów politycznych oraz ideowych
ze strony Luciców. Nie jest zatem pozbawione podstaw przypuszczenie, iż ponowna chrystianizacja Obodrytów nie była wyłącznie
wynikiem porozumień zawartych z cesarzem i podporządkowania
Obodrytów zachodniemu sąsiadowi.
Radykalne przeobrażenia wśród Obodrytów nastąpiły natomiast
w roku 1018, kiedy to zostali oni zaatakowani przez Luciców. Opisując przebieg tych wydarzeń, Thietmar wskazał, iż książę Mścisław
51 Taką ewentualność brał pod uwagę również W.H. Fritze, Probleme…, s. 163 n. Zob.
także B. Friedmann, Untersuchungen…, s. 266 n.
52 Istotne znaczenie w tym kontekście przypisać należy politycznej kalkulacji, aczkolwiek nieodłącznie związanej z interpretacją sfery sacrum. Zob. S. Rosik, Conversio gentis
Pomeranorum. Studium świadectwa o wydarzeniu (XII wiek), Wrocław 2010, s. 560–572.
53 Annales Quedlinburgenses, a. 996: „(…) rex Otto, compacta inter Saxones et Sclavos
pace, Italiam perrexit”. Zob. K. Wachowski, Słowiańszczyzna zachodnia, Poznań 2000, s. 98;
G. Labuda, Fragmenty…, t. 1, s. 241, 300.
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zmuszony został uchodzić z ojczyzny, kiedy wśród podlegających
jego władzy plemion doszło do zamieszek54. W oparciu o wiadomości przekazane przez Adama z Bremy na temat sytuacji panującej
w ziemi obodryckiej na początku lat 20.55 można jednak sądzić, iż
przyczyn ucieczki Mścisława – tożsamej z załamaniem się struktur władzy zwierzchniej – należy upatrywać nie tyle w ogólnikowo określonym przez biskupa merseburskiego buncie poddanych,
ile przede wszystkim w działaniach podjętych przez Wagrów, którzy wykorzystując najazd Luciców, zwrócili się przeciwko księciu
Obodrytów właściwych56. W świetle relacji Adama Bremeńskiego
wyraźnie widoczny jest mianowicie podział na dwa, niezależne od
siebie, ośrodki polityczne, w Wagrii oraz w ziemi Obodrytów właściwych, którego genezę należy wiązać bezpośrednio z wydarzeniami roku 101857.
W świetle powyższych ustaleń sądzić należy tym samym, iż
pomimo restauracji zniszczonego w roku 992 biskupstwa w Starogardzie Mścisławowi nie udało się skutecznie spacyfikować nastrojów panujących w Wagrii58. Z drugiej zaś strony uznać należy, iż
dopiero ingerencja ze strony Luciców (znajdujących się wówczas
u szczytu swej potęgi politycznej) zapewniła powodzenie zrywowi
Wagrów59. Pozwala to sądzić, iż pomimo trudności, jakie w świetle
dostępnych relacji źródłowych przypisać można utrzymaniu przez
książąt Obodrytów właściwych kontroli nad plemieniem Wagrów, ci
nie byli jednak zdolni samodzielnie zrzucić dominacji wschodnich
sąsiadów.
W kontekście omawianych wcześniej tendencji politycznych, które przejawiali książęta Obodrytów właściwych, przykuwają uwagę informacje źródłowe na temat wiary, wyznawanej przez Utona
oraz Racibora, książąt sprawujących władzę wśród Obodrytów właściwych po roku 1018. Pomimo zniszczenia sieci kościelnej – które
54 Thietmar

VIII, 5: „Deindeque malesuasa suimet calliditate, per indigenas, Christo
seniorique proprio rebelles, a paterna hereditate vix evadere hunc compellunt”.
55 Adam II, 48, 66, 71.
56 Zob. przyp. 58, 59 i 130 niniejszej pracy.
57 Adam II, 58.
58 Zob. W.H. Fritze, Probleme…, s. 162, który sugerował, iż już od momentu objęcia
rządów przez Mścisława jego władza nad Wagrią nie była szczególnie silna.
59 Zarazem nie bez znaczenia pozostaje kwestia przyzwolenia ze strony cesarza
na atak Luciców. Zob. S. Zakrzewski, Bolesław Chrobry Wielki, Poznań 2006, s. 291; oraz
A. Turasiewicz, Dzieje polityczne Obodrzyców…, s. 120–122.

Przeobrażenia społeczno-ustrojowe w kręgu obodrzycko-wieleckim X–XII w.

151

nastąpiło wskutek najazdu Luciców i buntu Wagrów – a tym samym
braku formalnych wymogów konwersji, opowiedzieli się oni bowiem
za religią chrześcijańską60.
Wskazane powyżej tendencje w polityce prowadzonej przez książąt wywodzących się z rodu Nakona najsilniej uwidaczniają się natomiast w świetle relacji źródłowych na temat wydarzeń mających miejsce za rządów Gotszalka (1043–1066), syna Utona. Odnotowane przez
Adama Bremeńskiego – powtórzone następnie przez Helmolda61
– wiadomości na temat sytuacji panującej wśród Obodrytów za rządów Gotszalka niemal w całości koncentrują się wokół problematyki
budowy sieci kościelnej na ziemiach obodryckich62. Rozpatrywanie
chrystianizacji jako wyrazu siły księcia, będącego w stanie wymusić
zerwanie z dotychczasowymi praktykami religijnymi oraz zapewnić Kościołowi wsparcie polityczne i ekonomiczne, pozwala jednak
uznać te wiadomości za podstawę dla hipotetycznego wnioskowania
w sprawie sytuacji panującej w jego księstwie63.
Wskazać należy bowiem, iż wznowienie działalności przez biskupstwo starogardzkie, datowane najwcześniej na rok 104764, warunkowane było nie tylko podporządkowaniem Wagrii władzy Gotszalka, lecz przede wszystkim umocnieniem się jego pozycji na tyle, aby
60 Adam

II, 66; II, 79.
Helmolda Kronika Słowian, przekład J. Matuszewski, wstęp i komentarz J. Strzelczyk, Warszawa 1974, s. 147, przyp. 274.
62 Sam książę przedstawiony został zaś przez Adama z Bremy jako wierny stronnik
Kościoła hamburskiego, który osobiste zaangażowanie w dzieło nawracania podległej
mu ludności przypłacił męczeńską śmiercią z rąk pogan. Szerzej na temat intencji pisarskiej Adama zob. S. Rosik, Interpretacja…, s. 180 nn. Natomiast kwestię wykreowania
Gotszalka na władcę męczennika omówił E. Hoffmann, Beiträge zur Geschichte der Obotriten zur Zeit der Nakoniden, [w:] Zwischen Christianisierung und Europäisierung. Beiträge zur
Geschichte Osteuropas im Mittelalter und früher Neuzeit. Festschrift für Peter Nitsche zum 65.
Geburtstag, red. E. Hubner, E. Klug, J. Kusber, Stuttgart 1998, s. 46–48.
63 W tym kontekście zob. A. Gieysztor, Przemiany ideologiczne…, s. 165. Por. również
M. Rechowicz, Chrzest Polski a katolicka teologia misyjna we wczesnym średniowieczu, „Ruch
Biblijny i Liturgiczny” 19 (1966), z. 2, s. 69 n.; M. Rechowicz, Początki i rozwój kultury scholastycznej (do końca XIV wieku), [w:] Dzieje teologii kościelnej w Polsce, red. M. Rechowicz, t. 1,
Lublin 1974, s. 22 n.; Z. Sułowski, Pierwszy Kościół w Polsce, [w:] Chrześcijaństwo w Polsce.
Zarys przemian 966–1979, red. J. Kłoczowski, Lublin 1992, s. 31 n.
64 Kiedy to arcybiskupowi Adalbertowi udało się uzyskać potwierdzenie praw do
zwierzchnictwa „in illis partibus, quae sunt a meridionem Albiae usque ad fluvium
Peene et ad fluvium Edigore”. Zob. G. Labuda, Fragmenty…, t. 3, s. 182; A. Wirski, Działalność arcybiskupa Adalberta Wielkiego (1043–1072) na tle sytuacji we wschodniej strefie Bałtyku,
[w:] Władcy, mnisi, rycerze, red. B. Śliwiński, Gdańsk 1996 (= Gdańskie studia z dziejów
średniowiecza 3), s. 365.
61 Zob.
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wymusić konwersję na społecznościach, które od roku 1018 trwały
przy pogaństwie65. Wniosek o tak silnej pozycji Gotszalka na Połabiu,
jaki rysuje się na podstawie relacji Adama Bremeńskiego na temat
dalszego rozwoju struktur kościelnych wśród Obodrytów, znajduje
zarazem poświadczenie w znaleziskach archeologicznych. Wynika
z nich bowiem, iż w połowie XI w. na ziemiach obodryckich doszło
do częściowej reorganizacji sieci grodowej, w konsekwencji czego
dawne grody naczelne zyskiwały pierwszoplanowe znaczenie jako
ośrodki administracji książęcej i siedziby biskupie66.
Podstawami, na których opierała się silna pozycja Gotszalka,
w sposób bezpośredni umożliwiająca mu przeprowadzenie tak gruntownych zmian w ziemiach obodryckich, były zaś bardzo dobre relacje z zachodnimi sąsiadami – Duńczykami, Sasami oraz metropolitą
hamburskim. Na przykładzie panowania Gotszalka pokusić można
się o wskazanie, iż wyraźnie zarysowała się stała tendencja, którą po
raz pierwszy zaobserwować można było pod koniec lat 60. X w., kiedy
to zbliżenie z Sasami oraz przeobrażenia idące za formalną chrystianizacją stały się decydującym kierunkiem w polityce książąt Obodrytów właściwych.
Podobnie jednak jak miało to miejsce za rządów dziadka Gotszalka, Mścisława, również kres księstwa budowanego przez Gotszalka
położył bunt podniesiony przez Wagrów. W świetle relacji Adama
z Bremy67 w 1066 roku Gotszalk został zamordowany68. Jego śmierć
była najpewniej wynikiem przewrotu zorganizowanego przez przedstawicieli najwyższych kręgów władzy, na czele którego stał zięć Gotszalka. Niezależnie jednak od hipotetycznych sądów na temat intencji
zamachowców, ich plemiennego rodowodu czy walk, jakie o zachowanie ojcowizny podjął syn Gotszalka, Budziwoj, w świetle relacji
źródłowych widoczny jest fakt, iż upadek księstwa obodryckiego był
ostatecznie konsekwencją buntu Wagrów. Wywodzący się z tego plemienia Krut na długie lata – jak ujął to Helmold – objął władzę „in
65 Na temat czynników, które przyczyniły się do opowiedzenia się przez społeczność
obodrycką za tradycyjnym pogaństwem, zob. przede wszystkim konkluzję przedstawioną przez L. Leciejewicza, Słowianie Zachodni…, s. 164.
66 Zob. R. Marciniak, Ustrój polityczny…, s. 533; Die Slawen in Deutschland. Geschichte
und Kultur der slawischen Stämme westlich von Oder und Neisse vom 6. bis 12. Jahrhundert. Ein
Handbuch, red. J. Hermann, Berlin 1972, s. 173; L. Leciejewicz, Główne problemy…, s. 177.
67 Powtórzonej następnie przez Helmolda I, 22.
68 Zob. Adam III, 50–51.
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universa terra Slavorum”69, w tym także narzucając podległość Obodrytom właściwym.
W ciągu następnego stulecia – licząc do roku 1164, kiedy to doszło
do formalnej utraty niezależności politycznej przez ostatnich książąt
obodryckich, którzy podporządkowali się władzy króla niemieckiego70 – kolejnym przykładem, który pozwala postawić hipotezę
o zaznaczeniu się wyraźnej tendencji do centralizacji władzy oraz
do włączenia się do polityczno-kulturowego kręgu Christianitas
w kręgu obodrzyckim jest okres rządów syna Gotszalka, Henryka
(1093–1127).
Władztwo stworzone przez Henryka było największym, pod
względem obszarowym, księstwem połabskim. Nie tylko bowiem
narzucił on zwierzchność wszystkim plemionom obodryckim, ale
także podporządkował swej władzy część ziem wieleckich71. W sferze politycznej wyraźnie natomiast zaznaczają się jego aspiracje, które
wskazują na świadome dążenie do włączenia się w krąg Christianitas.
Udzielał wsparcia Kościołowi (aczkolwiek zapewne świadom reakcji
swych poddanych na intensywną akcję chrystianizacyjną, jaką prowadził jego ojciec, książę wykazał się znacznym realizmem, ograniczając obecność Kościoła do kaplicy w naczelnym grodzie72 oraz
położonej nieopodal faktorii kupieckiej73), czy też – co uzmysławia
aspiracje księcia – bił własną monetę.
Uwagę przykuwa również decyzja o zmianie siedziby, z Mechlina,
naczelnego grodu Obodrytów właściwych, na położoną na pograniczu ziem wspomnianego ludu oraz Wagrów i Połabian właściwych,
Starą Lubekę. Przypuszczalnie można bowiem w tym upatrywać próbę przebudowy struktury politycznej podległych mu ziem74.
69 Helmold

I, 26.
II, 103. Zob. A. Turasiewicz, Dzieje polityczne Obodrzyców…, s. 276–279.
71 W chwili śmierci jego księstwo rozciągało się na plemiona Związku Obodryckiego, Czrezpienian, Chyżan, Brzeżan, Stodoran i Linian (K. Wachowski, Słowiańszczyzna
zachodnia…, s. 115). Pozostałe plemiona wieleckie były w 1127 r. niezależne. W owym
czasie toczyły walki z Lotarem, o czym informuje Ebon, jeden z żywociarzy św. Ottona z Bambergu (Ebo, Żywot Św. Ottona biskupa bamberskiego, MPH n.s., t. 7, cz. 2, wyd.
J. Wikarjak, wstęp i oprac. K. Liman, Warszawa 1969, s. 102).
72 Zob. L. Leciejewicz, Miasta Słowia północnopołabskich…, s. 104 n.: „kapliczka według
wzorów czeskich lub polskich. Dlatego najpewniej Helmold milczy na temat jej powstania”. Na temat archeologicznych znalezisk w Starej Lubece zob. M. Müller-Wille, Mittel
alterliche Grabfunde aus der Kirche des Slawischen Burgwalles von Alt Lübeck, Stuttgart 1996.
73 L. Leciejewicz, Miasta Słowian…, s. 105.
74 Ibidem, s. 102.
70 Helmold
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Podobnie jak miało to miejsce w przypadku jego ojca, powyższe sukcesy zawdzięczał jednak wsparciu zewnętrznemu, w tym
wypadku ze strony Sasów. Przypuszczalnie było to wynikiem nie
tylko nasilających się dążeń Sasów do podboju ziem Połabia – dla
których Henryk byłby zatem, jak widzi to starsza literatura przedmiotu, posłusznym stronnikiem – lecz także trudności, jakie książę napotykał w kontrolowaniu podległych mu plemion. Po raz
kolejny zarysowuje się zatem problem, jaki z utrzymaniem władzy
we wczesnym okresie przebudowy księstwa mieli kolejni dynaści
z rodu Nakona75. Paradoksalnie to jednak nie trudności wewnętrzne legły u podstaw załamania się księstwa zbudowanego przez
Henryka Gotszalkowica. Za jego śmiercią, a następnie jego synów,
stali najpewniej Sasi.
Śmierć Henryka Gotszalkowica zamyka zarazem pewien okres
w historii Połabia. Był on bowiem ostatnim władcą obodryckim na
przestrzeni XII w., który opowiedział się za okcydentalizacją księstwa; w tym kontekście postrzegać należy mianowicie jego współpracę z zachodnimi sąsiadami oraz wsparcie dla działalności Kościoła
w ziemi obodryckiej jako świadomy wybór drogi rozwoju cywilizacyjnego76. Późniejsze wydarzenia w ziemi obodryckiej stanowią
wyraz zupełnie odmiennych tendencji niż te, które można poświadczyć dla X i XI w. Posiadały one też odmienne uwarunkowania
zewnętrzne.
W miejsce trybutarnego podporządkowania Sasi rozpoczęli stopniowy, konsekwentny podbój polityczny. W jego wyniku już w latach
30. XII w. Wagria została w pełni podporządkowana władzy niemieckiej – a tym samym znikł dominujący w dziejach plemion obodryckich w X i XI w. element antagonizmu między dwoma najsilniejszymi
plemionami. Sami zaś Obodryci właściwi, nad którymi, po śmierci
synów Henryka Gotszalkowica, władzę przejął wywodzący się
z lokalnej elity Niklot (1131–1160), nie kontynuowali w żadnym stop75 Podkreślić bowiem należy, iż Henryk Gotszalkowic zdobył władzę nie w drodze
sukcesji, lecz w drodze walki i podboju. Podobnie jak swe rządy w ziemi obodryckiej
objął jego ojciec. W tym też sensie uprawnione jest mówić, iż każdy z nich w swych działaniach był bardziej inicjatorem niż kontynuatorem przebudowy księstwa.
76 Na temat struktur kościelnych w księstwie Henryka Gotszalkowica zob. L. Leciejewicz, Miasta Słowian…, s. 104 n.; J. Petersohn, Der südliche Ostseeraum…, s. 59 n.; M. Müller-Wille, Mittelalterliche Grabfunde aus der Kirche des Slawischen Burgwalles von Alt Lübeck,
Stuttgart 1996.
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niu polityki Nakonidów, w tym nie przejawiali zainteresowania nie
tylko współpracą z Sasami czy Duńczykami, ale również formalną
chrystianizacją, będącą dla tego okresu najlepszym probierzem aspiracji cywilizacyjnych.
Wnioski. W podsumowaniu powyższych rozważań wskazać
należy, iż w perspektywie pytań o przeobrażenia społeczno-ustrojowe uwagę przykuwa przede wszystkim fakt, iż okresy silnej władzy „wielkoksiążęcej”, sprawowanej przez książąt Obodrytów właściwych, którzy opowiedzieli się za akcesem do kręgu Christianitas
– Mściwoja (967–992), Mścisława (992–1018), Gotszalka (1043–1066)
i Henryka Gotszalkowica (1093–1127) – przeplatają się z okresami załamania się władzy zwierzchniej. Te zaś niemal zawsze były
następstwem buntu Wagrów, którzy opowiadali się przeciwko dominacji politycznej Obodrytów właściwych.
W kontekście kryzysów, w wyniku których dochodziło do politycznego uniezależnienia się Wagrów (a możliwe, iż również innych
plemion) od dominacji książąt z rodu Nakona trafniej jest zatem
mówić nie tyle o procesie umacniania władzy „wielkoksiążęcej”, ile
o konkretnych przypadkach jej ukonstytuowania się.
W świetle wiadomości źródłowych na temat okoliczności, w jakich
dochodziło do restauracji sprawowanej przez książąt Obodrytów właściwych władzy „wielkoksiążęcej”, ma zarazem podstawę hipotetyczny sąd, iż poparcie udzielone przez władców Obodrytów właściwych
Kościołowi powodowane było nie tylko koniecznością ułożenia stosunków z Sasami. Wobec silnej opozycji ze strony Wagrów zbliżenie
do kręgu Christianitas uznać należy mianowicie za czynnik pozwalający przede wszystkim na przywrócenie, a następnie utrzymanie
przez Obodrytów właściwych dominującej pozycji wśród okolicznych
plemion. Sądzić można zarazem, iż książęta Obodrytów właściwych
świadomi byli, iż zmiany w życiu społecznym zainicjowane w wyniku przyjęcia religii chrześcijańskiej pozwoliłyby na dalsze umocnienie ich pozycji, w tym przede wszystkim na utrwalenie ich dominacji
nad ogółem plemion obodryckich.
Wskazane powyżej uwarunkowania szczególnie wyraźnie widoczne
są na przykładzie wiadomości na temat okoliczności, w jakich doszło do
powstania władztwa Gotszalka, stanowiącego najdalej zaawansowaną
próbę powołania scentralizowanego księstwa w dziejach Słowiańszczy-
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zny Połabskiej. O ile bowiem domniemywać można o poparciu, z jakim
spotkały się jego rządy w rodzimym plemieniu, o tyle do podporządkowania Wagrów, nieuznających od roku 1018 zwierzchności książąt
Obodrytów właściwych, doszło dzięki wsparciu udzielonemu mu przez
spokrewnionych z Nakonidami Duńczyków, jak również pozyskaniu
poparcia ze strony metropolity hamburskiego i Sasów. W wyniku tego
doszło do ukonstytuowania się struktur władzy „wielkoksiążęcej”,
której istnienie było zarazem warunkiem dla podjęcia akcji chrystianizacyjnej, pozwalającej na zainicjowanie przeobrażeń strukturalnych,
w tym przede wszystkim przebudowy stosunków społeczno-prawnych
i centralizacji systemu władzy.
Uwarunkowania, które sprawiły, iż wywodzący się z dynastii
Nakonidów książęta Obodrytów właściwych upatrywali szansy nie
tyle na wzmocnienie, ile w ogóle na zachowanie władzy zwierzchniej nad plemionami obodrzyckimi w nawiązaniu oraz utrzymaniu
dobrych relacji z zachodnimi sąsiadami, zapewne zadecydowały
zarazem o postawie, jaką przyjmowały elity wagryjskie. Wobec silnie
widocznych tendencji do zrzucenia przez Wagrów dominacji Nakonidów liczyć należy się bowiem z możliwością, iż za opowiedzeniem
się przez wagryjskich możnych za powrotem do tradycyjnej sfery
wierzeń zadecydowało utożsamienie niechęci do książąt Obodrytów
właściwych oraz wpływów saskich z religią chrześcijańską77. Wobec
opowiedzenia się przez Nakonidów za religią chrześcijańską, a tym
samym akcesem do politycznego oraz kulturowego kręgu cywilizacji zachodniej, ideowym zwornikiem opozycji stało się tym samym
tradycyjne pogaństwo.
Pragnąc zatem wskazać pewną szerszą tendencję, która możliwa
jest do uchwycenia w świetle wydarzeń, jakie miały miejsce wśród
Obodrytów na przestrzeni X–XII w., uznać należy, iż najsilniej
widoczną jest ta, która była wynikiem aspiracji przejawianych przez
władców Obodrytów właściwych wywodzących się z linii Nakona.
Był to model przeobrażeń, który, w uproszczeniu, określić można
byłoby mianem monarchii chrześcijańskiej. Pomimo tego, że był on
dominującą tendencją w sferze przeobrażeń społeczno-ustrojowych
na przestrzeni X–XII w., to nie został on zrealizowany przede wszystkim przez działania Wagrów. Te zaś należałoby rozpatrywać jako
77 Zob.

L. Leciejewicz, Słowianie Zachodni…, s. 164.
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motywowane nie tylko niechęcią wobec przeobrażeń forsowanych
przez Nakonidów, ale zapewne przede wszystkim brakiem zgody na
podrzędną pozycję względem sąsiedniego ośrodka władzy. W szerszej perspektywie nie można jednak wskazać, aby za działaniami elit
wagryjskich stał szerszy zamysł na temat przyszłego kształtu organizacyjnego Wagrii czy całych ziem obodryckich.
Wieleci / Lucice. Tendencje w przeobrażeniach organizacji plemiennej na przestrzeni X–XII w.
Wieleci, zwani następnie Lucicami78, stanowili zespół plemion
zamieszkujących północno-wschodnie tereny Połabia, między środkową Łabą a Odrą, granicząc bezpośrednio od zachodu z Obodrytami, od południa ze Stodoranami, od wschodu zaś z Pomorzanami79. W świetle informacji przekazanych przez Adama Bremeńskiego
w ich skład wchodziły cztery plemiona: Redarzy80, Dolężanie81, Chyżanie82 oraz Czrezpienianie83. Przypuszczalnie w sojusz z powyżej
wskazanymi ludami czasowo wchodziły także pomniejsze plemiona
wschodniego Połabia84, jak również Wolinianie85, jednak to właśnie
wymienione przez Adama Bremeńskiego ludy uznać należy za tworzące rdzeń Związku Wieleckiego86.
Podobnie jak ma to miejsce w przypadku dociekań nad kwestią
przeobrażeń społeczno-ustrojowych u Obodrytów, także w przypad78 Zob. T. Skonieczny, Od Wieletów do Luciców. W sprawie zmiany tożsamości plemion
wieleckich u schyłku X wieku, [w:] Populi terrae marisque. Prace poświęcone pamięci Profesora
Lecha Leciejewicza, red. M. Rębkowski, S. Rosik, Wrocław 2011, s. 83–91.
79 L. Leciejewicz, Pomorzanie, [w:] SSS, t. 4, s. 223 n.
80 G. Labuda, Redarzy, [w:] SSS, t. 4, s. 477–479; L. Dralle, Redarier, [w:] LexMA, t. 7,
kol. 534 n.
81 J. Nalepa, Dolężanie, [w:] SSS, t. 1, s. 371; Ch. Lübke, Tollenser, [w:] LexMA, t. 8, kol. 850.
82 J. Nalepa, Chyżanie, [w:] SSS, t. 1, s. 265 n.; L. Dralle, Kessiner, [w:] LexMA, t. 5, kol. 1116 n.
83 J. Nalepa, Czrezpienianie, [w:] SSS, t. 1, s. 306; J.M. Piskorski, Czrezpienianie,
[w:] SSS, t. 7, s. 610 n.; H. Reimann, Zirzipanen, [w:] LexMA, t. 9, kol. 629.
84 Zob. G. Labuda, Wieleci…, s. 433.
85 Na temat współdziałania pomiędzy Wieletami a Wolinianami zob. J. Widajewicz,
Przy ujściu Odry w drugiej połowie X wieku, „Prace Komisji Historycznej P.T.P.N.” 8 (1935),
s. 425; G. Labuda, Fragmenty…, t. 1, s. 206; J. Sochacki, Związek Lucicki – między Polską
a Cesarstwem do 1002 r., „Slavia Antiqua” 47 (2006), s. 29.
86 Zob. W. Brüske, Untersuchungen zur Geschichte des Lutizenbundes. Deutsche-wendische
Beziehung des 10.–12. Jahrhunderts, Münster–Köln 1955, s. 9 n.
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ku Wieletów / Luciców uwzględnienie wieloplemiennego charakteru
związku sprawia, iż przemian organizacyjnych nie można postrzegać tylko jako procesów o charakterze wewnętrznym (wewnątrzplemiennym), lecz również należy je rozpatrywać w perspektywie relacji
pomiędzy sąsiednimi ośrodkami politycznymi (plemiennymi).
Przypadek Związku Wieleckiego / Lucickiego jest jednak dalece
odmienny od Obodrytów. Wiadomości odnotowane na temat plemion
obodryckich oraz wieleckich na przełomie VIII i IX w. pozwalają wprawdzie postawić tezę o znacznym podobieństwie występujących wśród
nich podstawowych struktur organizacyjnych, w tym przekazywanej
na zasadzie dziedziczenia władzy książęcej, jednak w świetle relacji
pochodzących z lat późniejszych, struktury władzy w obu przypadkach
rysują się odmiennie. Struktury organizacyjne, które możliwe są do
zaobserwowania wśród plemion wieleckich na przestrzeni X i XI wieku,
pozwalają zaś sądzić o trwałości tamtejszego modelu organizacyjnego.
Nie ma bowiem podstaw, aby uznać, iż zmiana w zakresie etnonimu,
która dokonała się na przestrzeni dwóch ostatnich dekad X w., kiedy
z kart historiografii zniknęli Wieleci87, a w ich miejsce dziejopisarze
zaczęli wymieniać dotąd nieznany organizm polityczny, Luciców, pociągnęła za sobą przeobrażenia strukturalne88.
W pierwszej kolejności przykuwa uwagę, iż w świetle wiadomości
źródłowych odnotowanych na ich temat, począwszy od 1. poł. X w.
przez kolejnych dziejopisarzy, Widukinda z Korwei, Thietmara z Merseburga89 oraz Adama z Bremy, Wieleci / Lucice zawsze występowali
jako jeden organizm polityczny (w tym też sensie ich etnonim był swoistym pars pro toto dla związku kilku plemion). Nie ma zatem podstaw,
aby sądzić, iż w obrębie związku dochodziło do otwartych starć – jak ma
to miejsce w przypadku Związku Obodryckiego i konfliktu pomiędzy
Obodrytami właściwymi i Wagrami90.
Przyczyn powyższej sytuacji upatrywać należy w silnej strukturze
hierarchicznej, jaka istniała pomiędzy plemionami wieleckimi, na czele
T. Skonieczny, Od Wieletów do Luciców…, s. 87.
passim.
89 Pragnąc wyodrębnić Redarów spośród plemion Luciców, a tym samym podkreślić zajmowaną przez nich pozycję, Thietmar (V, 31) odnotował: „Rederariorum et horum, qui Liutici dicuntur, zaraz potem dodając: Hiis autem omnibus, qui communiter Liutici vocantur”.
90 Nie znaczy to jednak, iż w obrębie plemion wieleckich nie dochodziło do sporów
i wewnętrznych tarć. Wyraźnie przemawiają za tym wydarzenia, które rozegrały się
w latach 50. XI w. – o czym szerzej w dalszej części tekstu.
87 Zob.

88 Idibem,
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której – co najmniej od pierwszych dekad X w. – stało plemię Redarów91.
Podstaw dla tego pierwszeństwa upatrywać można w przewadze militarnej nad okolicznymi plemionami wieleckimi, którą Adam Bremeński, opisując plemiona Luciców, scharakteryzował: „inter quos medii et
potentissimi omnium sunt Retharii”92. Nie bez znaczenia dla pozycji
zajmowanej przez Redarów była także sprawowana przez nich opieka
nad naczelnym sanktuarium wieleckim w Radogoszczy93 – będącym
zarazem miejscem „ogólnozwiązkowego” wiecu94 – które było niezwykle ważnym czynnikiem mającym sankcjonować zajmowaną przez nich
pozycję wśród okolicznych plemion95.
Dominująca pozycja Redarów pozwala hipotetycznie określić organizację wewnętrzną Wieletów / Luciców96 – jako związku wieloplemiennego – mianem oligarchii97. Podstawę dla tego wniosku stanowi
uwzględnienie relacji Ibrahima ibn Jakuba98 oraz wiadomości Thietmara na temat ustroju lucickiego99.
W powstałym w następstwie podróży odbytej w latach 60. X w. przez
ziemie Słowian Zachodnich opisie wspomnianego żydowskiego kupca
K. Wachowski, Słowiańszczyzna zachodnia…, s. 80; M. Hellmann, Grundzüge der
Verfassungsstruktur…, s. 107.
92 Adam II, 21. Za powyższym przemawia także podkreślana przez Widukinda
(I, 36; III, 58) inicjatywa Redarów rozpoczęcia kolejnych powstań przeciwko niemieckiej
zwierzchności na Połabiu. Przywódcza rola tego plemienia wyraźnie wskazana została
także w jednym z ostatnich rozdziałów kroniki Widukinda (III, 70), w którym streścił
on list, jaki do Sasów skierować miał Otton I. Wedle mnicha korbejskiego władca polecił
Sasom, aby nie ustępowali w atakach na Redarów, póki nie wytrzebią owego plemienia.
93 Zob. m.in. J. Strzelczyk, Radogoszcz, [w:] SSS, t. 4, red. G. Labuda, Z. Stieber, Wrocław–Warszawa–Kraków 1970, s. 450 n.; L. Dralle, Rethra, [w:] LexMA, t. 7, kol. 764; idem,
Rethra. Zur Bedeutung und Lage des redarischen Kultortes, „Jahrbuch für die Geschichte Mittel- und Ostdeutschlands” 33 (1984), s. 37–61.
94 Zob. L. Leciejewicz, „In Pago Silensi…, s. 91; L.P. Słupecki, Per sortes…, s. 252.
95 Zob. A. Gieysztor, Mitologia…, s. 129. Zbieżną z jego opinię przedstawił L. Dralle,
Rethra…, s. 37–61, który w sanktuarium w Retrze widzi próbę skupienia Luciców wokół
bóstwa centralnego plemienia Redarów.
96 Brak bowiem podstaw, aby uznać, iż na przełomie X i XI w. doszło do znaczących
przeobrażeń strukturalnych. Zob. T. Skonieczny, Od Wieletów do Luciców…, s. 85–87.
97 Tak też W. Brüske, Untersuchungen zur Geschichte…, s. 64; M. Hellmann, Grundzüge
der Verfassungsstruktur der Lutizen, [w:] Siedlung und Verfassung der Slawen zwischen Elbe,
Saale und Oder, red. H. Ludat, Giessen 1960, s. 103–114, 109; P. Boroń, Słowiańskie wiece
plemienne, Katowice 1999, s. 75.
98 Relacja Ibrahima ibn Jakuba, wyd. T. Kowalski, MPH NS 1, Kraków 1946, s. 50. Zob.
A. Pleszczyński, Niemcy wobec pierwszej monarchii piastowskiej (963–1034). Narodziny stereotypu. Postrzeganie i cywilizacyjna klasyfikacja władców Polski i ich kraju, Lublin 2008, s. 17,
tam też wskazana nowsza literatura przedmiotu.
99 Thietmar VI, 25.
91 Zob.

160

Tomasz Skonieczny

Przeobrażenia społeczno-ustrojowe w kręgu obodrzycko-wieleckim X–XII w.

161

odnotowano mianowicie, iż: „Welteba [identyfikowani z Wieletami –
T.S.100] nie mają króla i nie dają się prowadzić jednemu [władcy], a sprawującymi władzę wśród nich są ich starsi”101. Zbliżone do tej relacji
wiadomości znajdujemy w spisanej w drugiej dekadzie XI w. kronice
Thietmara z Merseburga, który wskazał: „Hiis autem omnibus, qui
communiter Liutici vocantur, dominus specialiter non presidet ullus”102.
Tym samym podkreślić należy, iż niekwestionowana w świetle relacji
źródłowych, dominująca pozycja Redarów nie zyskała uchwytnych dla
dziejopisarzy przejawów. Ich status hegemona najpewniej wyrażał się
zatem w dominującym, chociaż raczej nie decydującym, głosie podczas
obrad wieleckiej starszyzny, a tym samym pozwalał na objęcie przywództwa nad działaniami całego związku103.
Odwołując się ponownie do relacji Ibrahima ibn Jakuba oraz Thietmara, wskazać należy, iż traktują one Wieletów / Luciców nie jako
związek współtworzony przez kilka plemion, lecz jako jeden organizm polityczny. Wiadomości w nich zawarte odnieść należy zatem
do sytuacji panującej na płaszczyźnie „ogólnozwiązkowej” – nie zaś
w obrębie poszczególnych plemion. Respektowanie informacji Ibrahima ibn Jakuba104 oraz Thietmara105 na temat organizacji plemion wieleckich stanowi tym samym podstawę, aby uznać, iż decyzje o kluczowym znaczeniu dla funkcjonowania wieloplemiennego Związku
Wieleckiego / Lucickiego zapadały podczas obrad priores106, a ściśle
podczas „ogólnozwiązkowego” wiecu, w którym najpewniej uczestniczyli reprezentujący wszystkie plemiona wieleckie priores107.

Podkreślić tu zaś trzeba, iż poziom „ogólnozwiązkowy” nie może
być rozpatrywany jako odzwierciedlający relacje panujące wśród
poszczególnych plemion. Sądzić należy bowiem, iż wśród wieleckich
„starców”, jak również lucickich priores mogli być obecni, obok innych
przedstawicieli elit politycznych, także książęta plemienni108. O ile na
poziomie „ogólnozwiązkowym” władza u Wieletów / Luciców miała
charakter oligarchii, o tyle tamtejsze plemiona różniły się pomiędzy
sobą w pewnych aspektach ustrojowych. Jest to kwestia kluczowa dla
zrozumienia wydarzeń, które rozegrały się w obrębie tego związku
w 2. poł. XI w.
Struktura organizacyjna związku plemion wieleckich – której
ukształtowanie się, w formie znanej z relacji Ibrahima ibn Jakuba,
Thietmara i Adama z Bremy, przypuszczalnie należałoby wywodzić
przynajmniej z początków X w. – w świetle przekazów źródłowych
została zakwestionowana jedynie raz, pod koniec lat 50. XI w.109,
kiedy doszło do wojny domowej pomiędzy plemionami wieleckimi.
Wydarzenia te pokazują zaś, iż hipotetyczne przekonanie o trwałości
struktury organizacyjnej Wieletów / Luciców nie oznacza nieobecności wewnętrznych tarć oraz braku przeobrażeń zachodzących w obrębie poszczególnych plemion, co znajdowało swe odbicie w funkcjonowaniu całej wspólnoty wieleckiej.
W świetle wiadomości współczesnego tamtym wydarzeniom
Adam Bremeńskiego konflikt pomiędzy Czrezpienianami a pozostałymi plemionami wieleckimi110 stanowił konsekwencję sporu „de

m.in. K. Wachowski, Słowiańszczyzna zachodnia…, s. 94; W.H. Fritze, Beobachtungen zu Entstehung und Wesen des Lutizenbundes, [w:] Frühzeit zwischen Ostsee und Donau,
red. L. Kuchenbuch, W. Schich, Berlin 1982, s. 139 n.; P. Boroń, Słowiańskie wiece…, s. 75;
J.M. Piskorski, Pomorze plemienne. Historia, archeologia, językoznawstwo, Poznań 2002, s. 85.
Z drugiej strony nie brakuje głosów, aby uznać, iż owym ludem mieli być Wolinianie,
zob. H. Łowmiański, Początki Polski, t. 5, Warszawa 1973, s. 514 n.
101 Relacja Ibrahima ibn Jakuba…, s. 50.
102 Thietmar VI, 25.
103 Szerzej na ten temat T. Skonieczny, „Testatur…, s. 61–73.
104 Relacja Ibrahima ibn Jakuba…, s. 50.
105 Thietmar VII, 64.
106 P. Boroń, Słowiańskie wiece…, s. 75 nn. S. Rosik, Interpretacja…, s. 117 n.; L. Leciejewicz, „In Pago Silensi…, s. 90; K. Modzelewski, Barbarzyńska Europa…, s. 356–365. Zob.
również K. Tymieniecki, Społeczeństwo Słowian lechickich (ród i plemię), Poznań 1996, s. 186;
M. Hellmann, Herrschaftliche und genossenschaftliche Elemente in der mittelalterlichen Verfassungsgeschichte der Slawen, „Zeitschrift für Ostforschung” 7 (1958), s. 312–318.
107 Zob. L. Leciejewicz, „In Pago Silensi…, s. 90. Szerzej na temat wiecu jako „instytucji”
życia publicznego plemion słowiańskich zob. P. Boroń, Słowiańskie wiece…, s. 70 nn.

108 Tak też Hellmann, Grundzüge der Verfassungsstruktur…, s. 110, oraz W.H. Fritze,
Beobachtungen…, s. 163.
109 W latach 1056–1057.
110 Odwołując się do kroniki Helmolda, podkreślić należy także rozbieżność pomiędzy
jego relacją a Adama z Bremy na temat stron konfliktu. Rozstrzygnięcie tej kwestii ma zaś
decydujące znaczenie dla oceny charakteru oraz konsekwencji sporu, do którego doszło
pomiędzy plemionami Luciców. O ile bowiem Adam z Bremy wskazał, iż przeciwko
Redarom samotnie wystąpili Czrezpienianie, o tyle Helmold odnotował, iż był to konflikt pomiędzy Czrezpienianami i Chyżanami, którzy opowiedzieli się przeciwko Redarom i Dolężanom. Uwzględniając, iż proboszcz bozowski dokonał utożsamienia Redarów
z Dolężanami („Riaduri sive Tholenzi”), dla którego to zapewne nie bez znaczenia był
fakt, iż rozmieszczenie przedstawionych przez Helmolda stron konfliktu pokrywało się
z przebiegającym wzdłuż Piany podziałem geograficznym wspólnoty lucickiej, przyjąć
należy, iż ten aspekt jego relacji odbiegał od realiów ówczesnych wydarzeń. Tym samym
ma podstawę sąd, iż strony omawianego konfliktu rozpatrywać należy zgodnie z wiadomościami przedstawionymi przez Adama Bremeńskiego, a więc jako walkę osamotnionych Czrezpienian z pozostałymi plemionami wieleckimi.

100 Zob.
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nobilitate potentiaque”111. Powyższą wersję podtrzymał Helmold,
który przekazał, iż walki toczyły się „de fortitudine et potentia”112.
Bezpośrednich przyczyn wybuchu wojny domowej upatrywać należy zatem w zanegowaniu113 dominującej pozycji Redarów przez
Czrezpienian.
Według Adama z Bremy przyczynę sporu stanowiła rywalizacja o „przywództwo” wśród Luciców, co powtórzył Helmold. Trzykrotne zwycięstwo odniesione przez osamotnionych Czrezpienian
nad wspieranymi przez Chyżan oraz Dolężan Redarami114 pozwala
uznać, iż ich pretensje do podważenia pozycji zajmowanej przez
opiekunów sanktuarium radogoskiego nie były bezpodstawne115.
W tym też kontekście wskazać należy na wzrost zamożności Czrezpienian, który wyraźnie rysuje się w świetle znalezisk archeologicznych116. Przypuszczalnie doprowadził on nie tylko do rozwarstwienia w rozwoju ekonomicznym plemion wieleckich, ale przede
wszystkim wpłynął na potencjał militarny Czrezpienian – ten zaś,
jak można sądzić w oparciu o przyczyny wybuchu wojny domowej,
nie pozostał bez konsekwencji dla aspiracji przejawianych przez elity tego plemienia. Wraz z obaleniem pozycji Redarów doszło więc
zapewne do głębszych przeobrażeń organizacyjnych w obrębie
wspólnoty plemion wieleckich. Czy doprowadziłyby one do ufor111 Adam

III, 22.
I, 21.
113 W literaturze przedmiotu przyczyny, które doprowadziły do wybuchu wojny domowej wśród Luciców, nie stały się przedmiotem szerszej dyskusji. Prześledzenie literatury przedmiotu pozwala wskazać, iż z wyjątkiem prac, których autorzy nie
wykroczyli poza zrelacjonowanie przekazanej przez Adama z Bremy oraz Helmolda
wiadomości na temat przebiegu tego konfliktu, w praktyce badawczej uwzględnia się
przede wszystkim koncepcje przedstawione przez Z. Sułowskiego (Geneza i upadek państwa Wieletów-Luciców, „Kwartalnik Historyczny” 70 (1963), 2, s. 325–339, s. 335 n.) oraz
G. Labudę (Fragmenty…, t. 2, s. 162 n.). Zarazem uwagę przykuwa brak dyskusji nad tym
problemem w nauce niemieckiej.
114 Adam III, 22: „Iterum instauratum est praelium et contriti sunt Rederi; temptatum
est tertio, et Circipani victores abierunt”.
115 W powyżej wskazanym kontekście przykuwa zarazem uwagę faktografia działań prowadzonych przez Luciców w latach 50. XI w. Nie można bowiem wykluczyć,
iż bezpośredniej przyczyny wybuchu wojny domowej należałoby upatrywać przede
wszystkim w słabości, jaką podczas toczonych wówczas walk z Sasami wykazali się
Redarzy – w konsekwencji czego dostarczyli Czrezpienianom bezpośredniego pretekstu
do podważenia ich dominacji.
116 Zob. G. Labuda, Organizacje państwowe Słowian zachodnich w okresie kształtowania się
państwa polskiego, [w:] Początki państwa polskiego. Księga Tysiąclecia, t. 1, red. K. Tymieniecki,
Poznań 1962, s. 63; Z. Sułowski, Geneza i upadek państwa…, s. 335.
112 Helmold
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mowania się struktur „wielkoksiążęcych”, pozostaje jednak wyłącznie w sferze domysłów117.
Uwzględnienie relacji kronikarskich pozwala sądzić, iż kryzys wywołany wystąpieniem Czrezpienian nie doprowadził do zakwestionowania
pozycji Redarów przez pozostałe plemiona wieleckie. Przemawiają za
tym wiadomości Adama z Bremy, który wskazał, iż stanęły one razem
z Redarami do walki przeciwko Czrezpienianom. Tym samym nie ma
podstaw, aby domniemywać, iż konflikt ten w sposób bezpośredni
przyczynił się do rozpadu Związku Lucickiego, szczególnie że prawdopodobne wydaje się, iż po zakończeniu walk pokonani Czrezpienianie
zmuszeni zostali do uznania przywództwa Redarów.
Odmienną kwestią są konsekwencje wojny domowej dla pozycji Luciców w regionie. Walki zakończyły się klęską Czrezpienian dopiero po
interwencji oddziałów obodryckich, saskich i duńskich118. Niezależnie
zatem od hipotetycznych rozważań nad kwestią, w jaki sposób konflikt
ten został wyzyskany przez zachodnich sąsiadów (w tym, czy plemiona
Czrezpienian i Chyżan zostały poddane zwierzchności Obodrytów), uznać
należy, iż klęski poniesione przez Redarów, jak również interwencja podjęta przez ościennych władców, doprowadziły do załamania się militarnej
oraz politycznej pozycji Związku. W tym też kontekście uzasadniony jest
pogląd, iż wydarzenia te były bezpośrednią przyczyną upadku Luciców.
Kluczowe znaczenie, w pespektywie pytań o przemiany zachodzące wśród plemion lucickich po zakończeniu wojny domowej,
mają wiadomości z Annales Augustani. Pod rokiem 1068 odnotowano
w nich: „Burchardus Halberstatensis episcopus Liuticiorum provinciam ingressus incendit, vastavit, avectoque equo quem pro Deo in
Rheda colebant, super eum sedes in Saxoniam rediit”119. Przyczyn
powodzenia wyprawy biskupa Burcharda należy upatrywać w słabości militarnej tego związku, który nie był w stanie zapobiec spustoszeniu stanowiącego jego „punkt centralny” sanktuarium120. Pozwala
to tym samym postawić tezę o kryzysie Związku Lucickiego.
Z. Sułowski, Geneza i upadek…, s. 335, który wskazał, iż na czele Czrezpienian
stał opromieniony sławą niedawnego zwycięzcy nad Sasami przywódca wojskowy, określany przez Z. Sułowskiego mianem „kandydata na księcia”. Pogląd ten nie ma jednak
żadnych podstaw źródłowych.
118 Adam III, 22.
119 Annales Augustani, a. 1068. Zob. W. Brüske, Untersuchungen zur Geschichte…, s. 83.
120 Nie ma podstaw opinia L. Drallego, iż sukces wyprawy Burcharda spowodowany
był konsekwencjami wojny domowej, w wyniku której sanktuarium to zostało pozbawione rangi miejsca centralnego. Zob. L. Dralle, Rethra…, s. 37–61.
117 Zob.
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W refleksji nad podstawami konstytuującymi wspólnotę lucicką
podkreślić należy znaczenie, jakie sukcesowi wyprawy biskupa halbersztadskiego należy przypisać w sferze ideowej. Profanacja, o ile nie
zniszczenie121, naczelnego sanktuarium Luciców nie tylko obnażyła
militarną słabość Redarów, lecz również podważyła sakralną legitymizację zajmowanej przez nich pozycji, odwołującej się do opieki sprawowanej przez nich nad świątynią122. Upatrując natomiast w czynniku
religijnym jednej z podstaw konstytuujących wspólnotę Luciców, sądzić
można, iż najazd biskupa Burcharda doprowadził do pogłębienia kryzysu związku, podkreślonego wystąpieniem Czrezpienian123.
Wskazać natomiast należy, iż wydarzeń przedstawionych na kartach Annales Augustani nie można w sposób bezpośredni utożsamiać
z rozpadem wspólnoty lucickiej. W świetle relacji źródłowych nie ma
bowiem podstaw, aby uznać, iż upadek sanktuarium radogoskiego
doprowadził do wystąpień przeciwko dotychczasowemu hegemonowi – Redarom – a tym samym odrzucenia struktury organizacyjnej
w formie, w jakiej była ona obecna u tych plemion po zakończeniu
wojny domowej124. Pierwszorzędne znaczenie dla uformowania się
związku plemion wieleckich (którego genezy upatrywać należy
w dobie wędrówki tych ludów na Połabie) należy bowiem przypisać
więzom etnicznym125.
Pomimo przesłanek wskazujących na dokonywanie się wśród
nich przeobrażeń nie znajduje potwierdzenia domysł, aby wraz
z załamaniem się ich pozycji, jak i upadkiem Retry, Dolężanie oraz
Chyżanie – a także skonfliktowani już wcześniej z Redarami Czrez121 Zob.

W. Brüske, Untersuchungen zur Geschichte…, s. 84.

122 Ibidem, s. 83 n.; M. Hellmann, Grundzüge der Verfassungsstruktur…, s. 110; L.P. Słupec-

ki, Slavonic Pagan Sanctuaries…, s. 51–69; S. Rosik, Interpretacja…, s. 97–134; L.P. Słupecki,
Per sortes…, s. 241–256.
123 Tak też W. Brüske, Untersuchungen zur Geschichte…, s. 84; M. Hellmann, Grundzüge
der Verfassungsstruktur…, s. 110.
124 Wątpliwości budzi wskazanie pozycji zajmowanej przez Czrezpienian. Nie ma
jednak podstaw, aby uznać, iż po zakończeniu wojny domowej w sferze relacji pomiędzy pozostałymi plemionami doszło do znaczących zmian, wpływających na strukturę
organizacyjną związku.
125 Zob. L. Dralle, Slaven an Havel und Spree. Studien zur Geschichte des havellisch-wilzischen Fürstentums (6. bis 10. Jahrhundert), Berlin 1981, s. 123 nn., gdzie na podstawie
znalezisk archeologicznych autor podkreśla odmienność Wieletów od Obodrytów. Zob.
L. Leciejewicz, Nowa powstać świata…, s. 158, który zwrócił uwagę, iż wraz z pojawieniem się plemion wieleckich na Połabiu doszło do rozbudowy sieci grodowej Obodrytów,
wskazując na potencjalny konflikt pomiędzy oboma związkami plemiennymi.
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pienianie – zdecydowali się usamodzielnić politycznie126. Pozostaje zatem uznać hipotetycznie, iż pomimo słabości militarnej oraz
druzgocącej klęski prestiżowej po roku 1068 Lucice, jako związek
polityczno-kulturowy współtworzony przez plemiona wieleckie,
nadal funkcjonował.
Podkreślić należy natomiast, iż spustoszenie Retry uznać można za
symboliczną granicę periodyzującą dla dziejów plemion zamieszkujących północno-wschodnie ziemie Połabia. Dodatkowym argumentem
za tą tezą jest fakt, iż wraz z końcem lat 60. XI w. Związek Lucicki jako
podmiot polityczny znika z kart relacji źródłowych. Na przestrzeni XII w. posiadamy jedynie fragmentaryczne informacje na temat
tamtejszych plemion127.
Od lat 20. XII w. wschodnie ziemie wieleckie wymienione są jako
podległe władzy księcia pomorskiego Warcisława I128. Relacje źródłowe kościelnych dziejopisarzy w XII w. jako naczelny ośrodek połabskiego bałwochwalstwa północnego Połabia wskazują już nie Radogoszcz, lecz rugijską Arkonę129. Sądzić należy tym samym, iż najdalej
z początkiem XII w. Wieleci / Lucice, w kształcie, w jakim byli oni
znani z relacji źródłowych z X i XI w., przestali istnieć.
Wnioski. W przedstawieniu przeobrażeń społeczno-ustrojowych,
które zaszły na przestrzeni X–XII w. wśród plemion wieleckich,
w pierwszej kolejności przykuwa uwagę hipotetyczna trwałość, jaką
odznaczała się tamtejsza struktura organizacyjna. Sądzić bowiem
można, iż w niemal niezmienionej formie przetrwała ona od początku X aż po schyłek XI w. Nawet zmiana, jaka dokonała się w sferze
ideowej, której przejawem było przyjęcie przez Wieletów nowego
etnonimu – Lucice – nie pociągnęła za sobą przeobrażeń strukturalnych. W tym sensie można postawić tezę o wyjątkowo silnych więzach łączących plemiona wieleckie.
Trudno natomiast o odpowiedź na pytanie, dlaczego wśród Wieletów
/ Luciców doszło do ukonstytuowania się tego typu struktury organizacyjnej – a nie, jak miało to miejsce u Obodrytów, do wyłonienia się
skłonny był uznać Z. Sułowski, Geneza i upadek…, s. 335.
W tym te, które próbuje się interpretować jako podstawę dla uznania, iż wśród
Chyżan obecna była władza książęca. Zob. Z. Sułowski, Geneza i upadek…, s. 336.
128 Zob. W. Brüske, Untersuchungen zur Geschichte…, s. 96 nn.
129 Zob. Helmolda I, 2. Zob. także A.L. Miś, Przedchrześcijańska religia Rugian, „Slavia
Antiqua” 38 (1997), s. 126–131.
126 Jak
127
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silnej władzy centralnej. Wobec braku wiadomości źródłowych zmuszeni jesteśmy ograniczyć się do konstatacji, iż przyczyn dla tego stanu należałoby upatrywać w strukturze politycznej oraz ekonomicznej
Redarów, która nie pozwoliła na wykształcenie się silnego ośrodka władzy książęcej – co nie oznacza jednak nieobecności tego typu struktur
wśród poszczególnych plemion wieleckich – aspirującego do rozciągnięcia, a następnie umocnienia swego panowania nad okolicznymi ludami.
W tym kontekście wskazać należy zarazem, że o ile nie możemy
odrzucić możliwości, iż u plemion wieleckich z czasem doszło do
utożsamienia władzy książęcej z próbami wprowadzenia chrześcijaństwa, a tym samym umocnienia wpływów niemieckich, o tyle bezpodstawne jest uznawanie tych czynników za decydujące o kształcie
organizacyjnym Redarów. Podobnie nie ma uzasadnienia przypisywanie Wieletom / Lucicom szczególnej niechęci wobec obecności tego typu struktur władzy w innych organizmach politycznych,
w tym przede wszystkim u Obodrytów130.
Hipotetyczna trwałość struktur organizacyjnych Wieletów / Luciców
okazała się jednakże pozorna. Źródeł ich kryzysu upatrywać można
w konsekwencjach rozwarstwienia w rozwoju ekonomicznym plemion
wieleckich, w wyniku którego najpewniej doszło nie tylko do zauważalnych dysproporcji w statusie materialnym jak i potencjale zbrojnym
plemion, ale także w rozwoju społecznym, co ostatecznie doprowadziło
do zakwestionowana przez Czrezpienian roli Redarów jako hegemona
związku. Informacje na temat wojny domowej wśród Luciców, a następnie o złupieniu, o ile nie zniszczeniu, Radogoszczy, pozwalają zaś sądzić,
iż źródeł kryzysu upatrywać można w niedostatecznej zdolności Związku Wieleckiego / Lucickiego do wewnętrznych przemian.
W szerszej perspektywie zauważyć należy, iż model organizacyjny, jaki jesteśmy w stanie zrekonstruować dla plemion wieleckich,
nie posiada wyraźnej analogii w ówczesnym kręgu Słowiańszczyzny
Zachodniej. Źródeł tego fenomenu doszukiwać należy się jednak nie
tylko w sytuacji panującej w tym rejonie Połabia, lecz także wśród okolicznych organizmów politycznych. Sytuacja ta zmieniła się z początkiem XII w., kiedy ziemie wieleckie, jak i całe ziemie Połabia, stały się
przedmiotem ekspansji niemieckiej, duńskiej oraz księstwa pomorskiego, która ostatecznie przesądziła o losie tamtejszych plemion.
130 Na

temat bezpodstawnego poglądu o antyksiążęcym charakterze najazdu Luciców
na Obodrytów w roku 1018 zob. T. Skonieczny, Od Wieletów do Luciców…, s. 85.
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Przeobrażenia społeczno-ustrojowe w kręgu obodrzycko-wieleckim w X–XII w. Podsumowanie
Widoczne w materiale źródłowym różnice w rozwoju struktur władzy Obodrytów oraz Wieletów pozwalają domniemywać o odmienności dróg rozwoju ustrojowego, którymi podążyły te najsilniejsze
organizmy polityczne Połabszczyzny. O ile bowiem relacje źródłowe na temat plemion obodryckich oraz wieleckich na przełomie VIII
i IX w. pozwalają wskazać na znaczne podobieństwa między nimi
w sferze organizacyjnej, o tyle w świetle źródeł z X–XII w. wśród Obodrytów silnie zaznaczają się tendencje do centralizacji władzy książęcej oraz do włączenia się do polityczno-kulturowego kręgu Christianitas, podczas gdy wśród Wieletów / Luciców, pomimo wyraźnej
dominacji jednego z plemion, naczelną instytucją władzy pozostał
wiec gromadzący przedstawicieli wszystkich plemion.
Okoliczności, które przesądziły u Obodrytów o powyższych tendencjach, doszukiwać się można na zasadzie hipotezy w przekonaniu
panującym wśród książąt z rodu Nakona, iż dzięki akcesowi do politycznego oraz kulturowego kręgu Christianitas nastąpi umocnienie
ich władzy. Przy czym sądzić można, iż chrystianizacja postrzegana
była przez nich nie tylko jako czynnik pozwalający na zapoczątkowanie przemian organizacyjnych, czy wręcz je warunkujący, ale także
zapewniający wsparcie zewnętrzne, przypuszczalnie potrzebne dla
umocnienia dominacji w regionie (w tym przede wszystkim nad plemieniem Wagrów).
W tym kontekście nasuwa się też wniosek, że ośrodek, który wspierał przeobrażenia, jakie szerzej wiązały się z przyjęciem
chrześcijaństwa, utożsamić można z rodem Nakonidów – książąt
rządzących wśród Obodrytów właściwych. Jego upadek, jak pokazały późniejsze wydarzenia, wyznaczał zarazem koniec pewnej,
utrzymującej się niemal dwa wieki, tendencji politycznej wśród
plemion obodryckich.
Odpowiedzi na pytanie o przyczyny, dla których działania podejmowane przez książąt z linii Nakona nie były kontynuowane przez
innych władców obodrzyckich, upatrywać należałoby każdorazowo
w odmiennych okolicznościach, w jakich dochodziło do zaburzeń
znoszących ich rządy, czy – jak w przypadku okresu po śmierci
Henryka Gotszalkowica – w sytuacji zewnętrznej, a więc planach
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Sasów i Duńczyków wobec ziem obodryckich. Przede wszystkim
liczyć należy się jednak z możliwością, iż wśród plemion obodryckich doszło do utożsamienia niechęci do Nakonidów z forsowanymi przez nich przeobrażeniami ustrojowo-społecznymi, wpływami
saskimi i religią chrześcijańską131. Wystąpienie przeciwko Nakonidom miało zatem charakter nie tylko reakcji – tak organizacyjnej,
jak i kulturowej, opowiadającej się za powrotem do tradycyjnej sfery
wierzeń – ale wręcz regresu w sferze ustrojowej (jeżeli uznać podwaliny pod budowę tzw. monarchii wczesnofeudalnej za „wyższy”
etap rozwoju organizacyjnego).
Powyższa konstatacja nie oznacza wprawdzie, iż wśród przedstawicieli Wagrów polityka Nakonidów, jak również chrześcijaństwo
– wraz z przemianami warunkowanymi przez jego przyjęcie – nie
spotkało się z poparciem. Przypuszczać należy jednak, przynajmniej
w tym ograniczonym zakresie, jaki udaje się poznać na podstawie
relacji źródłowych, iż te środowiska nie zyskały znaczącego wsparcia
wśród ludności wagryjskiej.
Trudności nastręcza natomiast pytanie, dlaczego wśród Wieletów / Luciców doszło do ukształtowania się tego typu struktury
organizacyjnej – wyróżniającej się niewątpliwie na tle pozostałych
organizmów politycznych Słowiańszczyzny Zachodniej. Wobec braku wiadomości źródłowych należy ograniczyć się do wskazania, że
przyczyn dla tego stanu należałoby zapewne upatrywać w strukturze politycznej oraz ekonomicznej Redarów, która nie pozwoliła na wykształcenie się silnego ośrodka władzy książęcej nie tylko
aspirującego, ale i zdolnego do umocnienia swego panowania nad
okolicznymi ludami. Odrzucić trzeba natomiast domysł, iż główne
znaczenie dla zaistnienia tej sytuacji przypisywać należy ingerencji
ze strony kapłanów. Nie można wprawdzie wykluczyć poglądu, iż
kapłani (zapewne przede wszystkim, o ile nie wyłącznie, radogoscy)
wchodzili w skład elity Wieletów / Luciców, brak jednak podstaw,
aby wnioskować, iż próbowali ją zastępować, konkurując o wpływy
z priores.
W sferze spekulacji pozostaje natomiast pytanie, czy Lucice, w tej
formie ustrojowej, jaką można odtworzyć w oparciu o relacje źródłowe, zdolni byli przetrwać jako niezależny organizm polityczny.
131 Zob.

L. Leciejewicz, Słowianie Zachodni…, s. 164.
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Odwołanie się do szerszego kontekstu badań nad Słowiańszczyzną
Zachodnią pozwala uznać, iż wobec naporu ze strony Niemców,
a później także Duńczyków, warunkiem, aby w ogóle domniemywać
o pojawieniu się takiej szansy, było przyjęcie chrześcijaństwa. Nie ma
jednak podstaw, aby brać pod uwagę możliwość dobrowolnej konwersji ze strony Redarów132.
W tym też kontekście wskazać należy, iż wśród plemion wieleckich
brak było ośrodka zdolnego zainicjować przeobrażenia pozwalające
na ukonstytuowanie się organizmu zdolnego, jeżeli nie utrzymać
niezależność, to przynajmniej wejść w obręb królestwa niemieckiego
z zachowaniem własnych elit rządzących.
Ostatecznie o kierunku rozwoju plemion zamieszkujących ziemie
północnego Połabia – tak Obodrytów, jak i Wieletów – zadecydował
podbój polityczny i idąca za nim konwersja religijna. Wymusiły one
także na lokalnych elitach współpracę z najeźdźcą i stały się podstawą przełomu cywilizacyjnego, przyczyniając się do daleko idących przeobrażeń strukturalnych tamtejszego regionu. Ziemie wieleckie z początkiem XII w. stały się częścią księstwa pomorskiego
Gryfitów, podczas gdy Obodryci pod rządami dynastii Niklotydów
z końcem XII w. weszli w skład królestwa niemieckiego. Ich władza przetrwała do roku 1918, kiedy tytułu pozbawiła ich rewolucja
w Niemczech.

132 W tej też perspektywie, negując możliwość dobrowolnej konwersji, uprawnione
jest określenie Redarów mianem „arcypogańskich”. Szerzej w tej sprawie zob. P. Boroń,
Czy Słowianie byli „wrogami Boga”? Topos i realia we wczesnośredniowiecznych opisach ludów
słowiańskich, [w:] Wyobrażenia wroga w dawnych kulturach, red. J. Axer, J. Olko, Warszawa
2007, s. 119–128.
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Socio-political changes in the Obotritic-Veletian zone
in the tenth-twelfth century (model approach)
Summary
The article presents in a comparative perspective the character of
socio-political changes that took place between the tenth and twelfth
century within the most powerful political organizations of the Elbeland in the tribal period – the Obotrites and the Veleti/Lutici. The
analysis of literary sources is mainly focused on the forms and ways
of functioning of their power structures. The author emphasizes that
taking into account the multi-tribal character of the Obotrite Union
and the Veleti/Lutici Union is of key importance in this case, and
therefore the studies on the aforementioned socio-political changes
should concentrate on the relations among regional (intra-union) centers of power. The comparison of those two neighboring political bodies allowed to distinguish two different models of development of
power structures of the Polabian Slavs in the tribal period. While in
the Obotritic zone a strong tendency to centralize ducal power and an
ambition to incorporate the territory into the political-cultural sphere
of Christianitas are visible, the Veleti/Lutici, despite the clear domination of one tribe (the Redarier), retained the importance of a veche,
which gathered representatives of all tribes at the shrine in Radogoszcz, as the chief institution of authority.
Translated by Ewelina Kowalczyk
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HISTORIOGRAFII

Dániel Bagi

Pomorze i Polska w Kronice węgierskiej

Nie ulega wątpliwości, że stosunki polsko-węgierskie w wiekach
średnich rozwijały się już od X stulecia. Tak polska, jak i węgierska
historiografia poświęciły temu zagadnieniu szereg poważnych studiów1. W badaniach nad najdawniejszym wizerunkiem Polski w źródłach węgierskich do najważniejszych należy tzw. Kronika węgierska,
czyli Chronici hungarici compositio saeculi XIV2. Utwór ten nie jest jednolitym dziełem, ale stanowi kompilację wielu tekstów, ostatecznie
zredagowaną w XIV w. Zawiera on jednak wiele narracji z doby arpadowskiej, przeważnie z XII–XIII w.3, przy czym i one same w tym
okresie ulegały wielokrotnym zmianom. Niestety, nie znamy ani jednego z autorów tej kompilowanej kroniki.
Do najstarszych warstw Kroniki węgierskiej (powstałych między poł. XI
i początkiem XII w.) zalicza się kilka wątków, które dotyczą Polski bądź
1 Zob. m.in. R. Grzesik, Kronika węgiersko-polska. Z dziejów polsko-węgierskich kontaktów kulturalnych w średniowieczu, Poznań 1999; Gy. Kristó, Magyarok és lengyelek kapcsolatai
a 10-12. században a források tükrében, „Történelmi Szemle” 42 (2000), 1–2, s. 1–18; D. Bagi,
Królowie węgierscy w Kronice Galla Anonima, Kraków 2008.
2 Chronici Hungarici compositio saeculi XIV, [w:] Scriptores rerum Hungaricarum tempore ducum regumque stripis Arpadiane gestarum, t. 1, wyd. A. Domanovszky, wstęp
E. Szentpétery, Budapest 19992 [dalej: SRH2], s. 334 n.
3 Gy. Kristó, A történeti irodalom Magyarországon a kezdetektől 1241-ig, Budapest 1994
(= Irodalomtörténeti füzetek 135), s. 21 n.; K. Szovák, A XIV. századi krónikaszerkesztmény
szerzője, tartalma, létrejötte, forrásai, [w:] Képes Krónika, tłum. J. Bollók, red. i oprac. L. Veszprémy, K. Szovák, Budapest 2004, s. 239–256. Ostatnio: D. Bagi, Divisio regni. Országmegosztás, trónviszály és dinasztikus történetírás az Árpádok, Piaastok és Přemyslidák birodalmában
a 11. és korai 12. században, Pécs 2017, s. 13–16.
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Piastów, i w ich kontekście pojawia się też – w rozdziale 79 – jedyna
wzmianka odnosząca się do Pomorza. Mowa w niej o pobycie w Polsce przyszłego króla Węgier, Beli I (1060–1063) i wzięciu przez niego
udziału w polskiej wyprawie na Pomorze, podczas której wsławił się
zwycięstwem w pojedynku z jakimś Pomorzaninem4. Passus ten wzbudził zainteresowanie nie tylko badaczy węgierskich i polskich5, ale też
słowackich6. Stanowi on ważną przesłankę do badań nad próbami odzyskania przez Piastów zwierzchności nad Pomorzem w XI w.7, a przy tym
wpisuje się w szerszą problematykę studiów nad wczesnymi stosunkami dynastycznymi Arpadów i Piastów. Narracja ta należy też do dość
nielicznych wzmianek źródłowych o samym Beli I8.
Kluczową kwestią pozostaje, czy odnosi się ona do prawdziwych
wydarzeń9, czy też stanowi jedynie wytwór literackiej tradycji10. O ile
w historiografii polskiej interesowano się w jej analizie zwłaszcza
chronologią pobytu Beli w Polsce, o tyle w węgierskiej koncentrowano się na problemie jej przynależności do najwcześniejszych warstw
tekstowych w ramach kronikarskiej kompilacji. Niektórzy więc datowali powstanie tej opowieści o czynach Beli na Pomorzu na dobę
Andrzeja I (1048–1060)11, inni zaś na czasy króla Salomona (1063–
4 Zob. D. Bagi, „…Quamvis sim nobilior quam paganus ille, tamen pugnabo pro regni vestri
commodo et honore domini ducis”. Zur Kritik eines Kapitels der Ungarischen Chronikkomposition,
[w:] Historia narrat. Studia mediewistyczne ofiarowane Profesorowi Jackowi Banaszkiewiczowi,
red. A. Pleszczyński, J. Sobiesiak, M. Tomaszek, Lublin 2012, s. 97–110. Do badań przedstawionych w tym studium nawiązuje niniejszy artykuł.
5 Zob. m.in.: J. Dowiat, Bela I węgierski w Polsce (1031–32–1048), „Przegląd Historyczny” 56 (1965), s. 1–23, szczególnie s. 5; J. Bieniak, Państwo Miecława, Warszawa 1965, s. 90,
109 n.; G. Labuda, Mieszko II Król Polski (1025–1034). Czasy przełomu w dziejach państwa
polskiego, Kraków 1992, s. 175 i 183; K. Jasiński, Rodowód pierwszych Piastów, Poznań 20042,
s. 147–151; P. Wiszewski, Domus Bolezlai. W poszukiwaniu tradycji dynastycznej Piastów do
około 1138 roku, Wrocław 2008, s. 188 n.
6 J. Steinhübel, Nitrianske kniežatstvo: počiatky stredovekého Slovenska rozpravanie o dejinach nášoho uzemia a okilitych krájin od strahovania narodov do začiatku 12 storočia, Bratislava
2004, s. 119.
7 K. Jasiński, Rodowód…, s. 148; P. Wiszewski, Domus Bolezlai…, s. 189.
8 W sprawie Beli I zob. np. F. Makk, Megjegyzések I. András történetéhez, [w:] idem,
A turulmadártól a kettőskeresztig. Tanulmányok a magyarság régebbi történetéről, Szeged 1998,
s. 127–142.
9 Za twarde fakty uznają opisane wydarzenia m.in. Gy. Kristó, F. Makk, Az Árpád-házi uralkodók, Budapest 1988, s. 22–25.
10 Képes Krónika…, s. 195.
11 Zob. J. Horváth, Árpád-kori latin nyelvű irodalmunk stílusproblémái, Budapest 1954,
s. 330 n.; za powstaniem kroniki za czasów Andrzeja I opowiedział się też niedawno
Gy. Szabados, Magyar államalapítások a IX-XI. Században, Szeged 2011, s. 334.
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1071),12 a inni wreszcie na dobę Kolomana Uczonego (1095–1116)13.
Najpóźniejszą propozycję czasu powstania tego epizodu przedstawił
Gy. Kristó. Uznał on mianowicie, że w połowie XIII w. jakiś nieznany autor przepracował i zaktualizował tekst kroniki, i właśnie jemu
przypisał napisanie rozdziału 79, podkreślając, że motyw pojedynku
wskazuje w tym wypadku właśnie na tradycję literacką z XIII w.14
Nie jest więc łatwo zająć stanowisko w sprawie, jaką wartość źródłową
przedstawia ów epizod, zwłaszcza że wiele wskazuje na to, iż narracja
ta ma charakter fikcyjny. Miała ona powstać jako jeden z dowodów na
zdatność Beli I i jego linii w rodzie Arpadów do piastowania godności
królewskiej. Z powodu specyfiki konwencji językowej trudno zadecydować, co przedstawia większą wartość: sposób opisu czy jego przedmiot?
Obecny kształt tej opowieści powstał z pewnością w dobie dość odległej od opisywanych w niej czasów. Przykładowo niezapłacone przez
Pomorzan daniny określono tu po łacinie terminem pensio, co wskazuje
na realia XIII w.15 Podobnie koń kopijniczy (dextrarius) czy walka konna z wykorzystaniem włóczni i innych narzędzi pojawia się masowo
w źródłach narracyjnych dopiero od drugiej połowy XII w.,16 a przedtem
nader rzadko17. Mimo tych zastrzeżeń wciąż trudno wykluczyć możliwość, że passus ten miał więcej niż tylko jednego autora z 1. poł. XIII w.,
a zatem należy liczyć się w tym wypadku z przepracowaniem jakiejś
wcześniejszej wersji opowieści.
Centralny jej moment stanowi pojedynek Beli z rycerzem pomorskim. Sceny tego rodzaju walki powtarzają się jeszcze kilka razy
w kronice, a największe podobieństwo do opisu pojedynku Beli
wykazuje tzw. legenda o Botondzie, który podczas oblężenia Kon12 J.

s. 67.

Gerics, Legkorábbi gesta-szerkesztéseink keletkezésrendjének problémái, Budapest 1961,

13 Á. Kurcz, A lovagi kultúra Magyarországon a 13–14. században, Budapest 1988, s. 188–
199, 206.
14 Gy. Kristó, A történeti irodalom Magyarországon a kezdetektől 1241-ig, Budapest 1994
(= Irodalomtörténeti füzetek 135), s. 48 n.
15 Ch. Du Fresne, sieur Du Cange, Glossarium mediae et infimae latinitatis, t. 1–7, 1883–
1887, t. 6, col. 260.
16 Friderici I. Diplomata, wyd. H. Appelt, MGH, Diplomata regum et imperatorum Germaniae 10/2, Hannover 1979, nr 222, s. 4: „Si extraneus miles … sedens in dextrario et
habens … lanceam in manu…”; to samo w: Ottonis et Rahewini Gesta Friderici I. Imperatoris,
wyd. G. Waitz, MGH SSrG in usum scholarum, Hannover–Leipzig 1912, s. 200.
17 Galli Anonymi chronicae et gesta ducum sive principum Polonorum, wyd. K. Maleczyński, MPH NS. 2, Cracoviae 1952 (dalej: Gall), III, 24, s. 133: „Hoc dicto, [Bolezlauus] statim
venabulo primum in acie de dextrario supinavit…”.
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stantynopola wygrał pojedynek z pewnym Grekiem18. Ponadto pewne komponenty epizodu związanego z Belą odpowiadają zasadom
Chansons de geste z XII w.19 Przede wszystkim jednak przedstawiona
walka nosi cechy tzw. pojedynków sądowych20. Występowały one
w dwóch rodzajach: 1) jako ustalenie wyroku, który zapadał jako
wynik pojedynku; 2) jako element procesu dowodzenia, a wówczas
wynik walki stanowił dla sędziego przesłankę do wydania wyroku21.
Należy też podkreślić, że uczestnicy takich walk traktowali je jako
sąd boży. Zanik tej formy rozstrzygania zaznaczył się od XII stulecia, m.in. pod wpływem piętnowania ich przez sobory laterańskie II
i III22. Dopiero jednak IV sobór laterański ostatecznie zakazał tych
praktyk i uznawania ich za sąd boży23. Najbardziej do upadku znaczenia pojedynków tego rodzaju przyczynił się jednak renesans prawa rzymskiego, które przyznało kluczową rolę zeznaniu świadków
w rozsądzaniu sporów prawnych24. Dodajmy jednak w tym miejscu,
że ani postanowienia soborowe, ani zakazy Fryderyka II z 1231 r. nie
były jeszcze w stanie wyrugować tych sądowych pojedynków25, tak
że nadal występowały nawet w późnym średniowieczu26.
18 Chronici Hungarici compositio saeculi XIV, SRH 1, cap. 62, s. 310 n.; w sprawie legendy
o Botondzie zob. Z. Tóth, A Botond-monda eredete és az Anonymusi Botond hagyomány, „Hadtörténelmi Közlemények” 35 (1988), s. 467–483, szczególnie s. 468 n.
19 Zob. I. Szabics, Epika és költőiség. A XII. századi francia költészet stíluseszközei, Budapest
1983, s. 64 n.
20 W. Schild, Gerichtlicher Zweikampf, [w:] Lexikon des Mittelalters, t. 9, red. N. Angermann, München 1998, s. 723 n.
21 H. Holzhauer, Der gerichtliche Zweikampf, [w:] Sprache und Recht. Beiträge zur Kulturgeschichte des Mittelalters. Festschrift für Ruth Schmidt-Wiegand zum 60. Geburtstag, red. K. Hauck
et al., t. 1, Berlin 1986, s. 263–283; R. Bartlett, Trial by Fire and Water. The Medieval Judicial
Ordeal, Oxford 19902, s. 103–126; J. Martindale, Between law and politics: the judicial duel under
the Angevin Kings (mid-twelfth century to 1204), [w:] Law, Laity and Solidarities. Essays in Honour
of Susan Reynolds, wyd. P. Stafford, J.L. Nelson, J. Martindale, Manchester 2001, s. 116–149.
22 Conciliorum Oecumenicorum Decreta, red. G. Alberigo et al., t. 2: Konzilien des Mittelalters vom ersten Laterankonzil (1123) bis zum fünften Laterankonzil (1512–1517), wyd. J. Wolmuth, Paderborn–München 2000, s. 200, 221: „…ferias, quas vulgo torneamente vocant
… fieri prohibimus”.
23 Conciliorum Oecumenicorum Decreta…, art. 18, s. 244.
24 D. Werkmüller, Per pugnam probare, [w:] Überlieferung, Bewahrung und Gestaltung in
der rechtsgeschichtlichen Forschung. Festschrift für Ekkehard Kaufmann zum 70. Geburtstag,
red. S. Buchholz, P. Mikat, D. Werkmüller, Paderborn 1993, s. 379–390.
25 Die Konstitutionen Friedrichs II für das Königreich Sizilien, MGH, Constitutiones 2,
Suppl., red. W. Stürner, Hannover 1996, ogólnie: I, 8, s. 158 n.; I, 11–13, s. 159–163; odnośnie
do pojedynku: II, 31, s. 338 n.
26 J. Martindale, Between law and politics…, s. 119–123.
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W omawianym w niniejszym artykule rozdziale Kroniki węgierskiej mamy do czynienia z pierwszym z wyszczególnionych rodzajów pojedynku, czyli z walką o ustalenie wyroku. Dowodzi tego
wypowiedź księcia pomorskiego, który sam uznał Pomorzan za
winnych niepłacenia należnych Polsce danin 27. Z kolei element
wskazujący na czas powstania opowieści stanowi zawarta w niej
wzmianka, iż Bela podjął się stoczyć ów pojedynek o honor polskiego księcia i dobro Polski, mimo że w hierarchii społecznej stał wyżej
(nobilior) od Pomorzanina, będącego w dodatku poganinem28. Otóż
w odróżnieniu od późnego średniowiecza, gdy pojedynki stały się
rozrywką arystokracji, we wcześniejszych stuleciach kluczowe znaczenie w ich podejmowaniu miała hierarchia społeczna i tak usytuowany w niej wyżej uczestnik miał prawo decydować, czy podjąć
walkę, czy nie29.
Przykładowo: Otton II Bawarski został około 1070 r. oskarżony
przez wrogów, że zamierzał zamordować króla Henryka IV30, który,
gdy się o tym dowiedział, wezwał oskarżonego do Moguncji, by ten
żądał satysfakcji od oskarżyciela. Inni książęta uznali jednak rozkaz
króla za nieprawny, twierdząc, że Otton jako nobilissimus nie powinien pojedynkować się z tak nikczemnym (sceleratissimus) człowiekiem31. W innym przekazie to sam król zamierzał uzyskać satysfakcję
w drodze pojedynku, nie zważając na swój status społeczny32. Te analogie należą raczej do drugiego ze wskazanych wyżej typu pojedynków, czyli stanowiły dowód przydatny do ustalenia wyroku.
Natomiast przypadek bardziej adekwatny do motywu pojedynku
Beli z Pomorzaninem można znaleźć w żywocie św. Matyldy, którego starsza redakcja powstała jeszcze za Ottona II, nowsza zaś przed
27 Chronici Hungarici compositio saeculi XIV…, s. 334: „Confessus est ipse dux Pomeranus

se culpabilem”.
28 Ibidem, s. 335: „…quamvis sim nobilior, quam paganus ille…”.
29 R. Bartlett, Trial by Fire and Water…, s. 110.
30 Lamperti Monachi Hersfeldensis opera, wyd. O. Holder-Egger, MGH SSrG in usum
scholarum 38, Hannover 1894, s. 113 n.
31 Ibidem, s. 113: „Cum in haec verba discessum esset, causari principes de inquitate
condicionis ceperunt, nec bonum, nec equum esse, dicentes, ut homo nobilissimus, integerrimae apud omnes existimationis …manum conferre iuberetur cum homine sceleratissimo…”.
32 Ibidem, s. 168: „Ego non verbis, sed manu mea refellam mendacium, et neglecta
interim regii nominis maiestate, cum ipso duce Rudolfo congressus detegam cuniculos
fictae huius criminationis…”; zob. też Wiponis opera, wyd. H. Breslau, MGH SSrG in usum
usum scholarum 61, Hannover 1915, cap. 333, s. 52.
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rokiem 100333. Mowa w nim o tym, jak Karol Wielki pokonał saskiego
Widukinda. Według legendy Karol i Widukind uzgodnili stoczenie
pojedynku, a wojsko miało być posłuszne temu, kto go wygra. Mamy
tu do czynienia z fikcją, na co wskazuje choćby fakt, że Widukind, po
porażce, miał zgodzić się, aby ochrzcił go św. Bonifacy, który w opisywanych czasach już dawno nie żył34. Z perspektywy niniejszych
dociekań istotne okazuje się jednak to, że Karol Wielki miał okazać
gotowość do pojedynku z pogańskim Widukindem pomimo tak
wyraźnej różnicy w ich społecznym statusie.
Przykłady te zatem dowodzą, że pojedynki zdarzały się też przed
wiekiem XII, czego nie uwzględniają dostatecznie opinie historiografii, według których opis ten w Kronice węgierskiej powstał najwcześniej w tym właśnie stuleciu. Niemniej z drugiej strony nie
ulega wąptliwości, że inne pojęcia w tekście, jak honor i commodum,
wskazują właśnie na kontekst umysłowy XII w.35 Honor jako terminus technicus upowszechnia się w ciągu tego stulecia, przy czym
zwłaszcza w czasach Fryderyka I Barbarossy zyskał też nowe znaczenia36. Mimo to jednak należy podkreślić, że odniesienie się do
tych terminów nie daje pewności co do czasu powstania tego epizodu kroniki, gdyż mowa tu o słowach, które nie tylko występowały powszechnie, lecz także cechowały się wieloma warstwami
znaczeniowymi.
W tej sytuacji dalsze wskazówki w sprawie genezy omawianej opowieści dają odniesienia do jej kolejnych bohaterów – polskiego władcy
i jego synów, a także samych Pomorzan. Wspomnianego w niej „księcia Mieszka” w historiografii powszechnie utożsamia się z Mieszkiem II37, co wprawdzie odpowiada realiom chronologicznym38, ale
koliduje z przyznaniem mu tytułu książęcego. Mieszko II był przecież
królem od czasu wejścia na tron, czego nie ukrywają nawet nieprzy33 Vita

Mathildis reginae antiquior, Vita Mathildis reginae posterior, wyd. B. Schütte, MGH
SSrG in usum scholarum 66, Hannover 1994, s. 9–12, 42–44.
34 Vita Mathildis reginae antiquior…, s. 113: „…quem imperator benigne suscipiens baptizari fecit a sancto Bonifacio episcopo…”.
35 Chronici Hungarici compositio saeculi XIV…, s. 335: „…tamen pugnabo pro regni vestri
conmodo et honore domini ducis”.
36 K. Görich, Die Ehre Friedrich Barbarossas. Kommunikation, Konflikt und politisches Handeln im 12. Jh. Symbolische Kommunikation in der Vormoderne, t. 1, Darmstadt 2001, s. 76–79.
37 Zestawienie literatury zagadnienia zob. P. Báling, Az Árpád-ház hatalmi kapcsolatrendszerei a 11–12. Században, Dysertacja, Pécs 2019, s. 79–112.
38 Zob. G. Labuda, Mieszko II…, passim.
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jaźnie doń nastawione źródła niemieckie39, zarzucając mu, że godność
królewską posiadł nielegalnie40. Poza nim znany jest jeszcze inny
Mieszko, syn Bolesława II Śmiałego, którego jednak, przynajmniej
według Galla Anonima, otruto na dworze Władysława Hermana.41
Co więcej, Mieszko II miał tylko jednego syna, a analizowana opowieść mówi o synach polskiego władcy42. Z tego powodu pojawił
się pogląd, że być może z Mieszkiem II został tu pomieszany Kazimierz Odnowiciel43, gdyż on rzeczywiście miał wówczas (co najmniej
dwóch) synów, Bolesława Szczodrego i Władysława Hermana44. Jednakże opisane przez Galla Anonima wyprawy pomorskie Kazimierza45 odbyły się w czasie, gdy jego synowie byli jeszcze dziećmi, nie
mogliby więc wystąpić razem z ojcem w walkach przeciw Pomorzanom, jak to przedstawia Kronika węgierska46.
Jej opis natomiast odpowiada końcowej fazie panowania Władysława Hermana (zm. 1102), gdy współrządził on krajem wraz z synami
Zbigniewem i Bolesławem Krzywoustym, którzy uczestniczyli wspólnie w wojennych wyprawach. Nie można jednak także wykluczyć
samego Krzywoustego i jego synów jako ewentualnych historycznych
protagonistów w przekazie Kroniki węgierskiej. Podczas jego wypraw
pomorskich dorosły był już jego syn Władysław II Wygnaniec, a na
świecie był już również Leszek. Liczyć się więc należy z możliwością,
że anonimowy autor kroniki pomylił Mieszka II z którymś z później
panujących władców Polski.
Przejdźmy do Pomorzan. Kronika nie informuje wprawdzie, o którym z plemion mowa, a przecież byli na nie podzieleni47, ale za to waż39 Wiponis opera…, cap. 82, s. 96: „Imperatoreque ipisis diebus contra Misiconem, Sclavorum qui vocatur Boloni regem exercitum ductante…”.
40 Annales Magdaburgenses, wyd. G.H. Pertz, MGH SS 16, s. 169: „…Mesco dux Polonorum, qui contra Romanum imperium regale sibi nomen usurpavit…”.
41 Gall I, 29: „Aiunt enim quosdam emulos timentes, ne patris iniuriam vindicaret,
veneno puerum bone indolis peremisse, quosdam vero, qui cum eo biberunt, vix mortis
periculum evasisse”.
42 K. Jasiński, Rodowód…, s. 113–120.
43 Ibidem, s. 149; G. Labuda, Udział książąt węgierskich w walkach polsko-pomorskich za
Mieszka II czy za Kazimierza Odnowiciela, [w:] Opuscula minora in memoriam Iosepho Spors,
Słupsk 1992, s. 66; Képes Krónika…, s. 195, przyp. 360.
44 K. Jasiński, Rodowód…, s. 152–175; o dwóch następnych synach Kazimierza Odnowiciela, Mieszku i Ottonie zob. Gall I, 19.
45 Gall I, 21: „…cum … [Casimirus] prelium introivit, magnamque victoriam acquisivit”.
46 Ibidem, I, 29.
47 Historia Pomorza, t. 1, cz. 1: do roku 1466, red. G. Labuda, Poznań 1966, s. 387 n.
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ną wskazówką co do czasu wydarzeń pozostaje wiadomość, iż byli oni
wówczas jeszcze poganami. Autor kroniki wspomina o tym dwukrotnie: raz zaznaczając, że Polacy chcą pobierać podatki od pogan, a drugi
przy podkreśleniu, że zamierzają ukarać Pomorzan za odmowę tych
opłat, co mówi sam książę Bela. Sama natomiast wzmianka o podatkach
dla Polski odzwierciedla realia przełomu XI i XII w. Warto tu przywołać
pieśń triumfalną w narracji Galla Anonima o zajęciu Kołobrzegu, z której wynika, że Piastowie dążyli do zdobycia bogactw Pomorza48, a pieśń
ta dowodzi też planów zajęcia całego kraju49.
Zaprowadzenie chrześcijaństwa na Pomorzu dokonało się pod
militarną presją Piastów, co ukazuje już kronika Galla Anonima.
Pomorzanie i Prusowie – jako poganie – są wręcz ukazani w niej jako
ludy albo do wyplenienia, albo do nawrócenia. Tak ujęto cel walki
z nimi50. Ostatecznie w trzeciej dekadzie XII w. nastąpiła konwersja Pomorzan (ściśle księstwa zachodniopomorskiego) dzięki misjom
współpracującego z Krzywoustym biskupa Ottona z Bambergu51.
Fakt ten przypieczętowało utworzenie w 1140 r. biskupstwa pomorskiego początkowo z siedzibą w Wolinie52. W rozdziale 79 Kroniki
węgierskiej opisano zatem czasy sprzed tych wydarzeń, w których
pogaństwo na Pomorzu wciąż kwitło.
Podsumowując, należy podkreślić, że omówione tu kronikarskie
odniesienie się do Pomorza i stosunków polsko-pomorskich stanowi
fakt wyjątkowy w średniowiecznym dziejopisarstwie węgierskim. Dla
48 Gall

II, 28: „Pisces salsos et foetentes apportabant alii, palpitantes et recentes nunc
apportant filii. Civitates invadebant patres nostri primitus, hii porcellas non verentur
neque maris sonitus. Agitabant patres nostri cervos, apros, carpreas, hii venantur monstra maris et opes aequoreas”.
49 Historia Pomorza…, s. 325 n.
50 Gall I, Epilogus: [Polonia] „tres habet affines barbarorum gentium fericissimas
nationes…Pomeraniam et Pruziam, contra quas regiones Polonorum dux assidue pugnat,
ut eas ad fidem convertat; sed nec gladio praedicationis cor eorum a perfidia potuit revocari, nec gladio jugulationis eorum penitus vipperalis progenies aboleri”; II, 3: „Sicque
pomorani contra Poloniam paulatim in superbiam sunt erecti, per puerum Martis…
extirpandi”.
51 Zob. np. Die Prüfeninger Vita Bischof Ottos I. von Bamberg nach der Fassung des Großen
Österreichischen Legendars, wyd. J. Petersohn, MGH SS in usum scholarum 71, s. 112–118,
szczególnie 118: „Baptizatis autem omnibus, quos invenit, maxime, cum et plerosque
eorum per internuntios suos iam antea convertisset ad fidem, in civitatibus singulis singulas fabricavit ecclesias…”.
52 Ostatnio zob. P. Piętkowski, Biskupstwo pomorskie jako początek biskupstwa kamieńskiego, Wrocław 2015 (= Scripta Historica Medievalia 4).
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Arpadów linii Beli I stosunki z Polską miały sporą wagę, co dobrze
tłumaczy pojawienie się tej wzmianki. Sam Bela powrócił na Węgry
właśnie z Polski, co jednoznacznie podkreśla Kronika węgierska53, a jego
rodzina w trakcie konfliktów rodzinnych z inną linią Arpadów w XI w.
nieraz korzystała z dobrych stosunków z Piastami54.
Zaprezentowany tu rozdział 79 kroniki powstał w pierwszej wersji najprawdopodobniej już na początku XII w. jako część tzw. Kroniki doby Kolomana Uczonego. W historiografii węgierskiej nigdy nie
zakwestionowano tezy, że za panowania wspomnianego biskupa-króla powstał taki właśnie przekaz. Był on pierwszą narracją historyczną, kroniką typu gesta na Węgrzech, albo jednak kontynuacją
kronikarstwa doby Salomona, ewentualnie Andrzeja I bądź też nawet
Władysława I.
Epizod zawarty w omawianym rozdziale kroniki miał zapewne stanowić element argumentacji uzasadniającej awans linii Beli I
w rodzie Arpadów. Jak wiadomo, Bela I zdobył władzę nielegalnie,
usuwając z tronu Andrzeja I, i tak samo postępowali jego synowie,
występując przeciw Salomonowi, synowi Andrzeja I. W 1071 r.
Géza I siłą pozbawił go władzy. Kronika doby Kolomana Uczonego
powstała m.in. z myślą o uwiecznieniu początków linii Beli I, z której sam Koloman pochodził.
Opis pojedynku Beli z Pomorzaninem odpowiada kryteriom Chansons de geste. Wybitne osiągnięcia wojskowe, tzw. gesta militaria, miały
stać się udziałem przyszłego władcy już w młodości, a nawet dzieciństwie55. Słusznie można więc przypuszczać, że Koloman chciał
podkreślić wojenne talenty swego dziadka, by w ten sposób kłaść
fundamenty praw do tronu dla swojej linii. Nie ulega natomiast wątChronici Hungarici compositio saeculi XIV…, s. 345: „Rex autem hic Andreas fratre
orbatus misit in Poloniam ad alterum fratrem suum Belam cum magna dilectione vocans
eum et dicens: ‘Nos qui quondam penurie participes fuimus et laborum, rogo te dilectissime frater, ut ad me non tardes venire, quatenus consortes simus gaudiorum et bonis
regni corporali presentia gaudentes communicemus. Neque enim heredem habeo, nec
germanum preter te. Tu sis michi heres, tu in regnum succedas.’ Post hec autem rex et
frater eius Bela habito consiliodiviserunt regnum in tres partes, quarum due in proprietatem regie maiestatis seu potestatis manserunt, tertia vero pars in proprietatem ducis
est collata. Hec igitur prima regni huius divisio seminarium fuit discordie et guerrarum
inter duces et reges Hungarie”.
54 Zob. D. Bagi, Divisio regni…, s. 224–227.
55 J. Banaszkiewicz, Młodzieńcze gesta Bolesława Krzywoustego, czyli jak zostaje się prawdziwym rycerzem i władcą, [w:] Theatrum ceremoniale na dworze książąt i królów polskich, wyd.
M. Markiewicz, R. Skowron, Kraków 1999, s. 11–29.
53
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pliwości, że język i forma opisu zyskały obecny kształt później, najprawdopodobniej w 1. poł. XIII w. Niemniej jednak w omawianym
wypadku, podobnie jak w wielu innych miejscach Kroniki węgierskiej,
spod tych modyfikacji nadal przezierają starsze warstwy tekstowe.
Osobny problem stanowi autentyczność wydarzeń opisanych
w rozdziale 79 Kroniki węgierskiej. Nie ulega wątpliwości, że stosunki z Piastami odegrały znaczącą rolę w polityce Arpadów, i to nie
tylko w wieku XI. Miały wielką wartość także dla potomków Beli I.
W omawianym epizodzie mamy do czynienia bardziej z literacką fikcją niż odniesieniem do faktów. Opowieść o Polsce i Pomorzu, czyli
o tamtejszych dokonaniach węgierskiego księcia, z pewnością pochodzi z tradycji rodowej Arpadów, aczkolwiek najpewniej w dobie Kolomana została zaktualizowana i tym samym nie odpowiada realiom
młodości Beli.

Pomerania and Poland in Chronici hungarici compositio
saeculi XIV
Summary
The paper presents an analysis of chapter 79 of a Hungarian compiled
chronicle from the fourteenth century, i.e. Chronici hungarici compositio saeculi XIV, in which appears a unique for medieval Hungarian historiography reference to Pomerania. It says about a fight that the future
King of Hungary, Béla I, won against a Pomeranian knight, when he
took part in the conquest of Pomerania organized by Mieszko II during his stay in Poland. The fight is regarded as a trial by combat and
its description meets the criteria of Chansons de geste.
The first version of the story was probably written already in the
beginning of the 12th century as a part of the so-called Chronicle of the
period of Coloman the Learned, being presumably an element of argumentation that justified the advancement of Béla’s line in the Arpad
dynasty. It is beyond doubt that the language and form of the description gained their present shape in the first half of the 13th century,
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however, in this case, like in many other fragments of the Chronicle
of the Hungarians, older textual layers can be seen behind the modifications.
The authenticity of the events described in chapter 79 of Chronici
hungarici compositio saeculi XIV is a separate problem. It is more like
fiction than a reference to a historical fact. The story undoubtedly
stems from the oldest family traditions of the Arpads, however, during the time of Coloman it was updated and does not reflect the times
of Béla’s youth.
Translated by Ewelina Kowalczyk

Alicja Dobrosielska

Prusowie między Polską i Pomorzem
– w poszukiwaniu relacji sąsiedzkich
(X–XII w.)

Dla okresu między X a XII w. źródła pisane zawierają dość liczne informacje o kontaktach polsko-pruskich. Głównie znajdujemy
tu przekazy o zmaganiach zbrojnych strony polskiej ze słabo bądź
wcale nie identyfikowalnymi organizacjami plemiennymi Prusów
opisywanymi za pomocą ogólnego terminu – Prusowie, Geci. Nie
brakuje jednak również treści o udziale mieszkańców ziem pruskich w wewnętrznych konfliktach książąt polskich, jak też o ich
zbrojnych wyprawach na tereny sąsiednie, a także o realizowanych
u Prusów projektach misyjnych. W źródłowych opisach kontaktów
polsko-pruskich niejednokrotnie występują także zachodni sąsiedzi Prusów – Pomorzanie. Zagadnienie owych kontaktów było już
wielokrotnie podejmowane w literaturze. Najczęściej rozpatrywano
je w kontekście wypraw zbrojnych organizowanych przez polskich
władców na ziemie pruskie i pomorskie, których celem było zdobycie trybutu i narzucenie nowej wiary ich mieszkańcom1. Na ogół
J. Powierski, Stosunki polsko-pruskie do 1230 r. ze szczególnym uwzględnieniem roli
Pomorza Gdańskiego, Toruń 1968, zwłaszcza od s. 73; idem, Krytyka koncepcji o decydującym
znaczeniu ekspansji z zewnątrz dla opóźnienia rozwoju politycznego Prusów, „Acta Baltico-Slavica” 9 (1977), s. 277–306; idem, Bałtowie i ich relacje z Polską do końca XII wieku (na tle
stosunków w strefie bałtyckiej), [w:] idem, Prussica, t. 2: Artykuły wybrane z lat 1965–1995,
Malbork 2005, s. 599–640; H. Łowmiański, Stosunki polsko-pruskie za pierwszych Piastów,
1 M.in.
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ujmowano te zagadnienia z perspektywy aktywności strony polskiej, podobnie zresztą jak w przypadku kontaktów polsko-pomorskich w analogicznym zakresie2.
W niniejszym opracowaniu chciałabym przyjrzeć się kontaktom
Prusów ze stroną polską, z uwzględnieniem roli Pomorzan, i spróbować odpowiedzieć na pytanie, czy pisemne przekazy źródłowe
pozwalają szerzej wnioskować o tych relacjach sąsiedzkich. A jeśli
tak, to jaką formę przybierały te relacje. Czy można tu mówić jedynie
o konflikcie i dominującej roli Polski, czy także o sąsiedzkiej współpracy, a zarazem o Prusach i o Pomorzanach jako aktywnych uczestnikach opisywanych wydarzeń w okresie między X a XII w.? Artykuł
składa się z dwóch części. W pierwszej przedstawiono chronologicznie stosunki Prusów z sąsiadami (zwłaszcza z Polską), skupiając się
przede wszystkim na sytuacjach konfliktowych. W drugiej zaś podjęto próbę wskazania w źródłach i literaturze przedmiotu przykładów współpracy między Prusami, Polakami i Pomorzanami, także
w porządku chronologicznym.
[w:] idem, Prusy – Litwa – Krzyżacy, Warszawa 1989, s. 97–124; K. Wiliński, Walki polsko-pruskie w X–XIII w., Łódź 1984; S. Alexandrowicz, Działania wojenne w XI–XIII wiekach,
[w:] Z dziejów wojskowych ziem północno-wschodnich Polski, cz. 1, red. Z. Kosztyła, Białystok 1986; K. Zielińska-Melkowska, Stosunki polsko-pruskie w X–XIII wieku, [w:] Europa
Środkowa i Wschodnia w polityce Piastów, red. K. Zielińska-Melkowska, Toruń 1997, s. 173–
193; G. Białuński, Studia z dziejów plemion pruskich i jaćwieskich, Olsztyn 1999, s. 7–120;
M. Biniaś-Szkopek, Bolesław IV Kędzierzawy – książę Mazowsza i princeps, Poznań 2014,
s. 147–165; M. Gładysz, Zapomniani krzyżowcy. Polska wobec ruchu krucjatowego w XII–XIII
wieku, Warszawa 2002, tu zwłaszcza 91–97; idem, Wyprawa jaćwińska Kazimierza Sprawiedliwego w relacji Mistrza Wincentego. Przyczynek do recepcji haseł krucjatowych w XII-wiecznej
Polsce, [w:] Rycerstwo Europy Środkowo-wschodniej wobec idei krucjat, red. W. Peltz, J. Dudek,
Zielona Góra 2002, s. 59–67; K. Benyskiewicz, Rycerstwo polskie wobec pogan i pogaństwa
w XI–XIII wieku, [w:] Rycerstwo Europy…, s. 17–36; K. Zielińska-Melkowska, Polskie wyprawy krzyżowe do Prus w drugiej połowie XII i w pierwszej połowie XIII wieku na tle idei krucjatowej, [w:] Rycerstwo Europy…, s. 69–89; G. Labuda, Fragmenty dziejów Słowiańszczyzny
Zachodniej, t. 2, Poznań 1964; B. Włodarski, Problem jaćwiński w stosunkach polsko-ruskich,
„Zapiski Historyczne” (1959), 2/3, s. 7–36 i inne tego autora; E. Kowalczyk, Dzieje granicy
mazowiecko-krzyżackiej (Między Drwęcą a Pisą), Warszawa 2003, tu zwłaszcza s. 163–168;
por. także eadem, Dzieje granicy mazowiecko-krzyżackiej (Między Pisą a Biebrzą), Warszawa
2013; próba innego ujęcia kontaktów prusko-polskich, bez szczegółowego omawiania
roli Pomorzan zob. A. Dobrosielska, B. Radzicki, Między Cholinun a Rzymem. Zmiana jako
autopojeza systemu społecznego Prusów, „Pruthenia” 8 (2013), s. 7–57.
2 Szerokie omówienie literatury zob. J.M. Piskorski, Pomorze plemienne. Historia –
Archeologia – Językoznawstwo, Poznań–Szczecin 2002, tu zwłaszcza s. 73–99; z nowszej
literatury zob. S. Rosik, Pomerania and Poland in the 10th to 12th Centuries, [w:] The Expansion
of Central Europe in the Middle Ages, red. N. Berend, [Ashgate] 2012, s. 451–489.
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Konflikt
O ile ziemie pomorskie były przedmiotem zainteresowania już
Mieszka I, to pierwsze informacje źródłowe mówiące o kontaktach
Prusów ze stroną polską odnoszą się do czasów panowania Bolesława Chrobrego3. Ziemie pruskie, tak jak i pomorskie, były terenami wypraw tego władcy i z jego wsparciem wyruszył z misją
właśnie przez Pomorze do Prus Wojciech Sławnikowic, a potem już
tylko na ziemie pruskie Brunon z Kwerfurtu4. Średniowieczni autorzy przekonują, że Bolesław Chrobry odniósł sukces w podbojach
ziem pomorskich i pruskich. Władca ten, jak podaje Adam z Bremy, pokonał m.in. Prusów, od których zabrał ciało św. Wojciecha:
„Bolizlaus rex christianissmus (…) omnem vi Sclavaniam subiecit, et Ruziam et Prussos a quibus passus est sanctus Adalbertus,
cuius reliquias tunc Bolizlaus transtulit in Poloniam”5. Gall Anonim również odnotował, że Bolesław pokonał: Selencję, Pomorze
i Prusy (Selenciam, Pomoraniam et Prussiam)6. O porażkach Pomorzan
i Prusów w walkach z Bolesławem Chrobrym możemy pośrednio
wnosić z listu Matyldy Lotaryńskiej, w którym czytamy, że Bolesław Chrobry siłą przekonał barbarzyńskie ludy do przyjęcia nowej
wiary: „Nam quos sancti praedicatores corrigere non poterant ver3 S. Rosik, Bolesław Krzywousty, Wrocław 2013, s. 156 n.; według niektórych badaczy
za wrogością między Polakami a Prusami już w czasach Mieszka I przemawia m.in.
fragment relacji ibn Saida: „twarze ich [tj. Prusów] są jak u Psów”, tak m.in. przyjmuje
J. Powierski, Stosunki polsko-pruskie…, s. 78, przyp. 97. Zdaniem Białuńskiego z kolei nie
ma dowodów na walki polsko-pruskie w czasach Mieszka I ani też na współdziałanie
tego władcy z Prusami przeciwko Mazowszu, G. Białuński, Studia z dziejów…, s. 13 n.
4 Zob. m.in. J. Powierski, Święty Wojciech w Polsce i w Prusach, „Komunikaty Mazursko-Warmińskie” 4 (1966), s. 559–584; S. Mielczarski, Misja pruska świętego Wojciecha, Gdańsk
1967 (wyd. 2); G. Labuda, Święty Wojciech. Biskup – męczennik, patron Polski, Czech i Węgier,
Wrocław 2000; J. Bieniak, Wyprawa misyjna Brunona a problem Selencji, „Acta Baltico-Slavica” 6 (1969), s. 185–193; J. Tyszkiewicz, Brunon z Querfurtu w Polsce i krajach sąsiednich
w tysiąclecie śmierci 1009–2009, Pułtusk 2009; G. Białuński, Misja prusko-litewska biskupa
Brunona z Kwerfurtu, Olsztyn 2010; o misji św. Wojciecha u Pomorzan zob. także P. Piętkowski, Adalbert – pierwszy biskup pomorski, [w:] Jednostka w czasach przełomu, człowiek
wobec zmiany… Społeczeństwo – Kultura – Religia – Gospodarka – Polityka – Życie codzienne,
red. A. Marzec, Kraków 2012, s. 85–106.
5 Magistri Adami Bremensis, Gesta Hammaburgensis ecclesiae pontificum, wyd. B. Schmeid
ler, MGH SSrG in usum scholarum, Hannover–Leipzig 1917 (dalej: Adam), II, schol. 25.
6 Galli Anonymi Cronica et Gesta Ducum sive Principum Polonorum, wyd. C. Maleczyński, MPH NS 2, Cracoviae 1952 (dalej: Gall), I, 6; tłum. na język polski: Anonim tzw. Gall,
Kronika polska, tłum. R. Grodecki, oprac. M. Plezia, Wrocław 1989, I, 6.
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bo, ille secutus est ferro, compellens ad caenam dominicam barbaras et ferocissimas nationes”7.
W świetle źródeł w relacjach prusko-polskich w okresie panowania
Bolesława Chrobrego aktywność wykazywała strona polska. Jedyną
pośrednią przesłanką za pruską agresją wobec ziem polskich w omawianym okresie może być przekaz o śmierci z rąk Polan brata Prusa, zabójcy św. Wojciecha, podana w Żywocie drugim św. Wojciecha:
„Cuius frater a Polanis occisus errat, zelo ductus barbarus venit”8. Ów
Prus mógł jednak zostać zabity na ziemiach pruskich. Bolesław był
zapewne zainteresowany podporządkowaniem Prus, tak jak Pomorza. Nie sposób jednak podać, ile dokładnie wypraw podjął wówczas na ziemie pruskie, jak też określić, na jakie konkretnie tereny się
wyprawiał9. Trwalszy podbój ziem pruskich w tym okresie wydaje
się jednak mało prawdopodobny, choć badacze nie wykluczają ograniczonych czasowo i przestrzennie sukcesów10.
Możliwe, że dzieło podboju ziem pruskich kontynuował i zarazem
próbował narzucić Prusom nową wiarę także imiennik Bolesława
Chrobrego – Bolesław Śmiały. Pośrednio można o tym wnioskować
z przekazu Galla, który odnotował, że władca ten pobierał haracze
od Rusinów i innych ludów („ibique tributa Ruthenorum aliorunque
vectigalium in tapetis strata prospectabat”)11. Ponadto w nadaniu
dla benedyktyńskiego klasztoru w Mogilnie (XII w.) występuje imię
Golandin („Item hec sunt nomina servorum ascripticiorum, quos
eidem ecclesie contuli cum omni iure: … Pozar, Golandin, Rucavca,
Stepan, Sulimir”)12, kojarzone z mieszkańcem Galindii, najpewniej
7 List Matyldy do Mieczysława II, MPH 1, wyd. A. Bielowski, Lwów 1864, s. 32; opracowania zob. B. Kürbis, Studia nad kodeksem Matyldy. I Sekwencja ‘Ad celebres rex cęclice’,
[w:] eadem, Na progach historii, Poznań 1994, s. 299–326; eadem, Die epistola Mathildis suevae
an Mieszko II. In neuer sicht, [w:] ibidem, s. 344–373; R. Walczak, List księżnej Matyldy dla
Mieszka II, „Studia Źródłoznawcze” 30 (1987), s. 125–149; R. Michałowski, Princeps fundator. Studium z dziejów kultury politycznej w Polsce X–XIII wieku, Warszawa 1993, s. 53–71.
8 Bruno z Kwerfurtu, Passio sancti Adalberti episcopi et martiris, [w:] MPH 1, wyd.
A. Bielowski, Lwów 1864, cap. 30, s. 217.
9 Większość badaczy wskazuje Jaćwież jako główny kierunek tych wypraw, zob.
H. Łowmiański, Stosunki polsko-pruskie…, s. 119; J. Bieniak, Państwo Miecława. Studium analityczne, Warszawa 1963, s. 157; B. Włodarski, Problem jaćwieski…, s. 11; jaćwieski kierunek
tych wypraw odrzuca G. Białuński, Studia z dziejów…, s. 15.
10 G. Białuński, Studia z dziejów…, s. 15.
11 Gall I, 26.
12 MPH 1, s. 363. Na temat samego dokumentu, jego datacji, adresata itd. zob. H. Łowmiański, Początki Polski, t. 6, Warszawa 1985, s. 306 n.; B. Kürbisówna, Najstarsze dokumenty
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jeńcem13. W literaturze przedmiotu Jan Powierski łączył samo założenie klasztoru w Mogilnie z planami misyjnymi wobec Prusów14.
Informacje o walkach między Prusami i Polakami w czasach panowania Bolesława Śmiałego zawierają źródła XIII-wieczne. O polskich
najazdach na ziemie Prusów zapisano w Kronice polskiej ze Śląska:
„omnium in circuitu regna pervasit preliis, et cum aput Gethas,
Ruthenos et Ungaros aliquot annorum moram traheret”15. O spustoszeniu Prus wspomina także Rocznik świętokrzyski: „et vastando
Prutenos, Moraws, Bohemos, Teutonos australes qui nunc dicuntur
Racussene, Prutenos cum quibus septem annis propria non videntes
pugnabant”16. Opinie historyków odnośnie do tego, czy miały miejsce wówczas polskie wyprawy na ziemie pruskie, są podzielone17,
np. aktywnej polityki pruskiej Bolesława Szczodrego nie wykluczał
Jan Tyszkiewicz18.
Za czasów panowania Boleslawa Śmiałego miało dojść do napaści
Prusów na ziemie pomorskie. Dowiadujemy się o tym z Kroniki wielkopolskiej: „Prutheni et alie naciones paganice (…) Pomoraniam invadunt (…). Quos fugientes in Sarum fluvium insecutus”19. To jedyny
tekst źródłowy i jedyna wzmianka mówiąca o zaistnieniu konfliktu
między Prusami i Pomorzanami.
Prusy, tak jak Pomorze, były terenem wypraw Bolesława Krzywoustego20, z tym że nie odniósł on na ziemiach pruskich podobnych
opactwa w Mogilnie, „Studia Źródłoznawcze” 13 (1968), s. 287 n.; J. Płocha, Najdawniejsze
dzieje opactwa benedyktyńskiego w Mogilnie, Wrocław 1969; E. Kowalczyk, Systemy obronne
wałów podłużnych we wczesnym średniowieczu na ziemiach polskich, Wrocław 1987, s. 155–157.
13 A. Brückner, Starożytna Litwa. Ludy i Bogi. Szkice historyczne i mitologiczne, Olsztyn
1984, s. 151.
14 J. Powierski, Polska a Prusowie do połowy XIII wieku, [w:] Dzieje Warmii i Mazur w zarysie, t. 1, red. J. Sikorski, S. Szostakowski, Warszawa 1981, s. 84.
15 Kronika polska (Chronica Polonorum), wyd. L. Ćwikliński, MPH 3, Lwów 1878, s. 623.
16 Rocznik świętokrzyski, wyd. A. Rutkowska-Płachcińska, MPH NS 12, Kraków 1996,
s. 105.
17 B. Włodarski, Problem jaćwieski…, s. 23; H. Paszkiewicz, Jagiellonowie a Moskwa, t. 1,
Warszawa 1933, s. 38, przyp. 1.
18 J. Tyszkiewicz, Mazowsze północno-wschodnie we wczesnym średniowieczu. Historia
pogranicza nad górną Narwią do połowy XIII wieku, Warszawa 1974, s. 178.
19 Kronika wielkopolska, wyd. B. Kürbis, MPH NS 8, Warszawa 1970, cap. 13; szczegółowa analiza tego przekazu zob. J. Powierski, Stosunki polsko-pruskie…, s. 36; podobnie: idem,
Kryzys rządów Bolesława Śmiałego, Gdańsk 1992, s. 173 n.; G. Białuński, Studia z dziejów…,
s. 20 n., tam też omówienie wcześniejszej literatury.
20 O podboju Pomorza przez Bolesława Krzywoustego zob. S. Rosik, Bolesław…,
s. 163–180.
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sukcesów. Pierwszy najazd tego władcy na Prusów, jak można wnosić
z kroniki Galla, miał miejsce najpewniej zimą 1107/1108 r. Podczas
tej wyprawy nie doszło do żadnej walki, pozyskano za to znaczne
łupy i jeńców, dokonano podpaleń21. Krzywousty, jak przyjmuje się
niejednokrotnie w literaturze, dotarł najpewniej do przygranicznej
ziemi pruskiej, Sasinii22. Takiego kierunku wyprawy nie wskazuje
jednak wprost kronikarz, nie podaje też nazwy Sasinia. Pojawia się tu
natomiast legenda o Sasach, którzy uciekając przed agresją ze strony
Karola Wielkiego, wyemigrowali z Saksonii i łodziami przypłynęli
do Prus. Przyjąć też mieli nazwę od tej krainy23.
Podczas kolejnej wyprawy (1110/1111), po dotarciu do zamieszkałych
terenów Krzywousty i tym razem – jak podał Gall – dokonał spustoszeń i wziął jeńców. Podobnie jak wcześniej nie stoczył żadnej bitwy, nie
udało mu się podporządkować któregokolwiek z pruskich plemion24.
Pod rokiem 1115 w Roczniku świętokrzyskim dawnym odnotowano informację o jeszcze jednej wyprawie zbrojnej Krzywoustego zorganizowanej przeciw Prusom: „Boleslaus tercius Pruziam vastat”25, co mogłoby
wskazywać na trzecią wyprawę na ziemie zamieszkałe przez Prusów.
W literaturze przedmiotu ugruntował się jednak pogląd, że chodzi tu
o odnotowaną pod błędną datą wspomnianą wyprawę z przełomu
1110/111126.
Na ziemie polskie dowodnie wyprawiali się za czasów Bolesława Pomorzanie. W czasie pierwszego najazdu (około 1108 r.) – jak
opisuje Gall – dotarli oni aż do Spicymierza27. A podczas kolejnego
napadli na Mazowsze (1109 r.)28. Kronikarz nie pisze nic o podobnych
wyprawach Prusów. Tymczasem Wincenty Kadłubek, wspominając
biskupów płockich Aleksandra (1129–1156) i wcześniejszego Szymona
21 Gall II, 42; dyskusję

odnośnie do daty tej wyprawy podsumował D.A. Sikorski, Galla

Anonima…, s. 6 n.
22 O Sasinii jako miejscu wyprawy zob. J. Powierski, Sasinowie, [w:] Prussica. Artykuły
wybrane z lat 1965– 1995, t. 1, Malbork 2004, s. 156; E. Kowalczyk, Dzieje granicy…, s. 164 n.;
G. Białuński, Studia nad dziejami…, s. 30 n.
23 Gall II, 42. Zob. J. Powierski, Prusowie, Mazowsze i sprowadzenie Krzyżaków do Polski, t. 2, Malbork 2001, s. 12–18; o tej legendzie D.A. Sikorski, Galla Anonima…, s. 11–13.
24 Gall III, 24.
25 Pod rokiem 1115, zob. Rocznik świętokrzyski dawny, [w:] MPH 2, wyd. A. Bielowski,
Lwów 1872, s. 774.
26 G. Białuński, Studia z dziejów…, s. 35–37.
27 Gall II, 43.
28 Ibidem, 49.
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(1108 r.)29, zapisał, że na Mazowsze napadają zarówno Pomorzanie, jak
i Prusowie30. Brak informacji o pruskich wyprawach u Galla i ogólnikowość przywołanej wzmianki w kronice Kadłubka, który nie pisze
o konkretnej wyprawie, ale o istniejącym zagrożeniu ze strony Pomorzan i Prusów, przemawiają za odniesieniem tego fragmentu do późniejszego okresu.
W literaturze przedmiotu nie ma jednolitego stanowiska w sprawie tego, czy Bolesławowi Krzywoustemu udało się podbić na dłużej
jakieś pruskie terytoria. Zdecydowanie przeciwny temu poglądowi
był Białuński31, a z kolei na sukcesy Krzywoustego w podporządkowaniu Prusów zwracał uwagę J. Powierski, według którego temu
władcy udało się przyłączyć ziemię lubawską, „znaczniejszą część
Prus” i całe terytorium Sasinów (po 1127 r.)32. Elżbieta Kowalczyk
wskazała jako świadectwo przyłączenia obszaru Sasinii do Polski,
a przynajmniej jej części w postaci ziemi lubawskiej, budowę przez
stronę polską obiektu w Zajączkach (gm. Ostróda)33. Organizowane przez polskiego władcę najazdy na ziemie pruskie nie przyniosły
trwałych sukcesów. Prusów, w przeciwieństwie do Pomorzan, nie
udało się Krzywoustemu przekonać do nowej wiary.
Różne stanowiska wobec Prusów i Pomorzan reprezentowali synowie Bolesława Krzywoustego. Niewykluczone, że Władysław II, pierworodny syn Bolesława Krzywoustego, który w walkach z braćmi
korzystał z posiłków pogan, najpewniej mieszkańców ziem pruskich,
wsparł też misję chrystianizacyjną biskupa ołomunieckiego Zdika
(1126–1150) wśród Prusów. Możliwe, że Zdik właśnie przy poparciu
Władysława udał się w 1141 r. do Prus ( „contra paganos, qui vocantur Pruzi”34). O przebiegu i efektach tej misji chrystianizacyjnej źró29 Zdaniem

G. Białuńskiego najazdy Prusów miały miejsce w czasie, gdy biskupem
był Aleksander, zob. G. Białuński, Studia z dziejów…, s. 43.
30 Magistri Vincentii dicti Kadłubek Chronica Polonorum, wyd. M. Plezia, MPH NS 9, Kraków 1994 (dalej: Kadłubek), III, 8.
31 Zob. G. Białuński, Studia z dziejów…, s. 37–39; idem, O zasiedleniu ziemi lubawskiej
w okresie przedkrzyżackim w świetle źródeł pisanych i toponomastycznych, „Pruthenia” 4 (2008),
s. 295.
32 J. Powierski, Legenda pomezańska o śmierci św. Wojciecha, [w:] Środkowoeuropejskie
dziedzictwo św. Wojciecha, red. A. Barciak, Katowice 1998, s. 167 n.; idem, Prusowie, Mazowsze…, t. 1, 1, s. 23, 25.
33 E. Kowalczyk, Dzieje granicy…, s. 165, przyp. 62.
34 Canonici Wissegradensis continuatio a. 1126–1142, wyd. R. Köpke, [w:] MGH SS 9, wyd.
G.H. Pertz, Hannover 1851, s. 147. O poparciu Henryka Zdika przez Władysława zob.
J. Powierski, Stosunki polsko-pruskie…, s. 106–109; K. Zielińska-Melkowska, Stosunki pol-
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dła milczą, a wiemy jedynie, że w 1142 r. planował biskup morawski
kolejną wyprawę na ziemie pruskie, na którą uzyskał zgodę papieża
Innocentego II35.
Na Prusów wyprawiał się dowodnie Bolesław Kędzierzawy. Można
zaryzykować tu stwierdzenie, że więcej uwagi poświęcał on kwestii
pruskiej aniżeli pomorskiej36. Pierwszą wyprawę do Prus zorganizował Kędzierzawy w 1147 r., przy czym korzystał wówczas z pomocy
Rusinów. Wojska polskiego władcy, jak odnotowano w Roczniku magdeburskim, były niezliczone i przebywały na ziemiach pruskich przez
wiele dni: „Item frater ducis Poloniae cum viginti milibus armatorum
exiverat. Cuius etiam frater maior cum infinito exercitu adversus Pruscos crudelissimos barbaros venit, et diutius ibi moratus est. Contra
quos etiam Rutheni, licet minus catholici tamen christiani nominis
karacterem habentes, inestimabili Dei nutu cum maximis armatorum
copiis exiverunt”37. Źródła milczą o efektach tej wyprawy; raczej nie
zaowocowała ona podporządkowaniem Prusów, gdyż przeczą temu
kolejne wydarzenia.
W 1149 r. Prusowie najpewniej najechali polskie ziemie, o czym
informował Mieszko III Bolesława Kędzierzawego i Henryka, kiedy
ci kierowali się z wielkim wojskiem do księcia Izjasława Mścisławowicza. Zostało to odnotowane w Latopisie ipatievskim: „oże idut’ Prusi
na zemlju ich”38. Brak jakichkolwiek innych wzmianek źródłowych
na temat tej pruskiej wyprawy, nie można określić jej kierunku ani
ewentualnych szkód. Prusowie najpewniej wykorzystali okazję, jaką
stanowiło wówczas osłabienie Polski w związku z udziałem większości sił polskich w walkach o tron kijowski na Rusi (książęta polscy
wspierali Izjasława Mścisławowicza w sporze z Jerzym Włodzimierzowiczem. Ten najazd Prusów na ziemie polskie interpretowany jest
sko-pruskie…, s. 186 n. W literaturze funkcjonuje hipoteza, że misja Zdika zakończyła
się niepowodzeniem, bo nie wsparł jej Bolesław Kędzierzawy, zob. M. Dworsatschek,
Władysław II Wygnaniec, Wrocław 1998, s. 60 n. Zob. też ostatnio A. Quéret-Podesta, Działalność ołomunieckiego biskupa Henryka Zdíka nad Bałtykiem, [w:] Biskup Otton z Bambergu
i jego świat, red. M. Rębkowski, S. Rosik, Wrocław 2018 (= Wolińskie Spotkania Mediewistyczne 4), s. 267–274.
35 Preussisches Urkundenbuch, t. 1, cz. 1, wyd. R. Philippi, C.P. Woelky, Königsberg
1882, nr 3.
36 Ostatnio zob. M. Biniaś-Szkopek, Bolesław IV…, s. 153–165.
37 Annales Magdeburgenses, wyd. G.H. Pertz, MGH SS 16, Hannoverae 1859, s. 188;
M. Gładysz, Zapomniani krzyżowcy…, s. 91–97.
38 Pełnoje sobranije ruskich lietopisiej, t. 2, Moskwa 1962 (dalej: PSRL), t. 2, s. 387 n.
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zarówno jako „świadectwo niezależności Prusów” od Polski39, jak też
jako efekt wcześniejszego podporządkowania jakiegoś obszaru pruskiego przez Piastów40. Zorganizowanie wyprawy na polskie ziemie,
akurat wtedy, gdy Piastowie udawali się z armią na Ruś, może wskazywać na orientowanie się przez Prusów w bieżącej polityce polskiego sąsiada i podejmowanych działaniach zbrojnych41.
Z treści przekazów źródłowych można wnosić, że ziemie pruskie
były w latach 1149–1157 celem kolejnych wypraw Kędzierzawego.
O znaczeniu sprawy pruskiej dla tego władcy donosi wprost Kadłubek, podając, że Bolesław czynił szczególne wysiłki, aby podbić ziemie Getów (Prusów): „Precipuum uero industrie studium in populandis Getharum prouinciis Boleslaus inpendit”42 . Użycie liczby
mnogiej świadczyć tu może o świadomości istnienia wśród Getów/
Prusów wielu odrębnych organizacji/podmiotów. W okresie panowania Bolesława Kędzierzawego mieszkańcy ziem pruskich – jak
podaje Kadłubek – organizowali liczne wyprawy łupieżcze, napadali
na polskie ziemie niczym wilki („diripiunt, direpta luporum instar
absportant”)43, co więcej, okupowali również tereny przygraniczne
(„contingentia… occupant”, czyli „zajmują przyległości”). W literaturze działalność mieszkańców ziem pruskich interpretowana jest jako
zdecydowany kontratak Prusów na próby narzucenia im zwierzchnictwa polskiego44.
W październiku 1166 Bolesław Kędzierzawy zorganizował kolejną wyprawę przeciwko Prusom, opisaną przez Kadłubka45. Zapiski
rocznikarskie wzmiankują jej datę, udział w wyprawie księcia sandomierskiego Henryka i jego śmierć oraz dowództwo samego Bolesława Kędzierzawego. Odnośnie do Prusów nie wnoszą nic więcej
ponad informacje zawarte w kronice Kadłubka i Kronice wielkopolskiej (XIII w.)46 . Ta wyprawa zakończyła się kompletnym niepowodzeniem. Przewodnicy i zwiadowcy Bolesławowej armii zostali – jak
Białuński, Studia z dziejów…, s. 46.
Kowalczyk, Dzieje granicy…, s. 166.
41 A. Dobrosielska, B. Radzicki, Między Cholinun…, s. 34.
42 Kadłubek III, 30.
43 Ibidem.
44 G. Białuński, Studia z dziejów…, s. 50 n.; zob. także idem, O dacie śmierci księcia sandomierskiego Henryka, „Studia z dziejów średniowiecza” 14: Kaci, świeci, templariusze (2008),
s. 23–33; M. Biniaś-Szkopek, Bolesław IV…, s. 160–162.
45 Kadłubek III, 30.
46 Kronika wielkopolska, cap. 33.
39 G.
40 E.
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podaje Kadłubek – przekupieni („Erant siquidem et hostium corrupti
donatiuis et amicorum insidiis subinstructi”47) i poprowadzili wojsko
wprost do przygotowanej zasadzki. Kadłubek nie podaje pochodzenia owych zdrajców, a że byli to Prusowie, czytamy dopiero w Kronice
wielkopolskiej48.
Po 1166 r. ostatecznie skończyła się dobra passa walecznego Bolesława. Źródła milczą o kolejnych wyprawach tego władcy na Prusów.
Jak podaje Kadłubek, omijały go triumfy wojenne („Extunc (…) bellici
Boleslaum deseruere successus”)49. G. Białuński przyjmuje, że klęska
Kędzierzawego w 1166 r. oznaczała kres jego polityki pruskiej50. Zdaniem E. Kowalczyk śmierć Henryka Sandomierskiego ostudziła zapędy możnowładztwa, które w walce z Prusami straciło wielu swoich
przedstawicieli, a do tego doszedł konflikt z Fryderykiem Barbarossą
i zmienił się układ sił po podziale dzielnicy Henryka. W stosunkach
z Prusami mogły mieć znaczenie również dążenia emancypacyjne
duchowieństwa polskiego. Wszystko to razem doprowadziło do tego,
że kwestia pruska przestała być równie istotna jak wcześniej51.
W historiografii funkcjonuje hipoteza o wzmożonej aktywności Prusów względem Polski po 1166 r.52 Pośrednio przemawiać mogą za tym
wyprawy na ziemie pruskie podjęte przez Kazimierza Sprawiedliwego
w latach 1191–1193. O licznych takich starciach z Połekszanami (plemię
jaćwieskie nad rzeką Ełk) pisze Kadłubek: „Compos itaque regni Kazimirus, certus amicorum set incertus amicitiarum, Gethicos magnanimiter sudores aggreditur. Quorum contiguis pernimium afflictis et per
creberrima uix adactis prelia, in Pollexianorum ceruicosam feritatem
animosius accingitur, nullius hactenus bello uel uirtute attemptatam”53.
Kadłubek określił Połekszan mianem rozbójników54, podkreślił też, że
Kazimierz dotąd z nimi nie walczył. Jak podaje dziejopis, Polacy szukali
miejsca do otwartej walki, oczekiwali, jak się wydaje, przeciwnika, który
podejmie wyzwanie do walki na wzór chrześcijańskich bitew, kiedy stają naprzeciwko siebie dwie wrogie armie. Tymczasem Połekszanie, jak
47 Kadłubek

III, 30.
wielkopolska, cap. 33.
49 Kadłubek III, 30.
50 G. Białuński, Studia z dziejów…, s. 48–60.
51 E. Kowalczyk, Dzieje granicy…, s. 167.
52 G. Białuński, Studia z dziejów…, s. 70 n.
53 Kadłubek IV, 19.
54 Ibidem.
48 Kronika
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wynika ze słów kronikarza, nie podjęli wyzwania i pozostali w ukryciu.
W efekcie wojska polskie przystąpiły wówczas do pustoszenia i grabienia pruskiego mienia. Ostatecznie Kazimierz odniósł zwycięstwo,
zmusił Połekszan do uznania swojej władzy i płacenia trybutu, po czym
wrócił do kraju. Efekty wypraw Kazimierza Sprawiedliwego, mimo
wyraźnych sukcesów, okazały się nietrwałe55.
Współpraca
Z treści średniowiecznych źródeł trudno wydobyć przykłady relacji współpracy Prusów z sąsiadami. Niejednokrotnie nie są oni nawet
wprost wymienieni z nazwy i stąd o ich udziale w opisywanych
wydarzeniach można jedynie wnioskować pośrednio. Jako rodzaje
współpracy można tu wydzielić wsparcie zbrojne udzielane stronie
polskiej przez Prusów i Pomorzan oraz sojusze z udziałem tychże.
Niewykluczone, że Prusowie, podobnie jak Pomorzanie, znaleźli
się, obok innych ludów, wśród zbrojnych Mieszka II w trakcie jego
wyprawy na Saksonię w 1030 r., czy jak przekonuje nowsza literatura
przedmiotu – w 1028 r.56 W rocznikach odnotowano, że Mieszko II
korzystał z pomocy zbrojnej pogan: „assumptis satellitibus diaboli
exercitum paganorum”57.
W literaturze przedmiotu funkcjonuje hipoteza o istnieniu w XI
stuleciu dwóch grup sojuszniczych. Prusowie (Jaćwięgowie), Pomorzanie, Mazowszanie oraz Litwini tworzyli jedną, a Ruś z księciem
Jarosławem i Kazimierz Odnowiciel drugą. Tak podaje m.in. J. Bieniak58, także J. Powierski pisze o Prusach i Pomorzanach znajdujących
się w jednym obozie politycznym, co potwierdzać miały sambijsko-pomorskie stosunki handlowe59. Zdaniem Łowmiańskiego był to
G. Białuński, Studia nad dziejami…, s. 81.
o tej wyprawie J. Sochacki, Okoliczności jedynej wyprawy Mieszka II na Saksonię w 1028 roku, „Studia z Dziejów Średniowiecza” 12: Krzyżacy, szpitalnicy, kondotierzy
(2006), s. 267–281; o udziale Prusów zob. G. Białuński, Studia z dziejów…, s. 15 n.; według
Bieniaka po stronie Mieszka II byli Prusowie i najpewniej Litwini, badacz ten nie wykluczał również Pieczyngów jako Mieszkowych sojuszników, J. Bieniak, Państwo Miecława…,
s. 165 n.
57 Z roczników hildeshejmskich, [w:] MPH 2, s. 764.
58 J. Bieniak, Państwo Miecława…, s. 135.
59 J. Powierski, Stosunki…, s. 94; o korzyściach gospodarczych Prusów wynikających
z kontaktów z Polską, zob. J. Bieniak, Państwo Miecława…, s. 165.
55 Zob.

56 Ostatnio
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konflikt bloku plemiennego (Prusy, Mazowsze, Pomorze) z blokiem
państwowym (Ruś). Pogląd taki opiera się m.in. na zaangażowaniu
Prusów i Pomorzan w konflikt Miecława z Kazimierzem Odnowicielem oraz na prowadzeniu ekspansywnej polityki przez Ruś tak
wobec Bałtów, w tym Prusów, jak i Mazowsza60.
Gall Anonim, pisząc o konflikcie Miecława z Kazimierzem Odnowicielem, nie wspomina o Prusach walczących po stronie tego pierwszego61, a jedynie o Pomorzanach, którzy w liczbie czterech hufców przybyli
z pomocą Miecławowi i ostatecznie ponieśli w bitwie klęskę62. Prusowie
i Pomorzanie pojawiają się jako sojusznicy Miecława u Kadłubka. Jak
zapisał kronikarz, Miecław zebrał cztery hufce Pomorzan i taki sam
oddział Getów (Prusów): „quatuor Maritimorum acies, totidem Gethicas”, którzy pałali chęcią zemsty na Polakach: „ut hosticam odii rabiem,
ut antiquam inuidie sitim cruore Polonorum expleant”63. Kadłubek
podał także informację, że Miecław uciekł do Prusów, u których cieszył
się szczególnym poważaniem, ci jednak, rozgoryczeni przegraną, zabili
go64. Ani Gall, ani źródła ruskie nie poświadczają ucieczki Miecława do
Prusów ani też jego śmierci z ich rąk65. Źródła ruskie podają, że Miecław
został zabity przez Rusinów w czasie decydującego starcia. Brak informacji w kronice Galla o Prusach wspomagających Miecława może – jak
przekonuje Bieniak – wynikać z tego, że Kazimierz stoczył z Pomorzanami oddzielną walkę, a Prusowie mogli znajdować się bezpośrednio
w szeregach wojsk Miecława66.
O zaangażowaniu Prusów na rzecz Miecława można, według
G. Białuńskiego67, pośrednio wnosić z kolejnych wypraw na ziemie
pruskie księcia ruskiego, sojusznika Kazimierza Odnowiciela: „Jarosław poszedł na Jaćwięgów” w 1038 r.; w 1040 r. „Jarosław poszedł na
Litwę”; w 1041 r. „Poszedł Jarosław na Mazowszan”68. Jeśli przyjąć,
głównie za Kadłubkiem, hipotezę o istnieniu tego sojuszu, to mielibyśmy tu świadectwo znacznie szerszych relacji sąsiedzkich nie
Łowmiański, Stosunki polsko-pruskie…, s. 105.
I, 20.
62 Ibidem, 21.
63 Kadłubek II, 14.
64 Ibidem.
65 Poviest vriemiennych let, wyd. D. Lichaczow, Moskwa–Leningrad 1950, t. 1 (dalej:
PVL), s. 104: „Jaroslaw ide na mazowszany, i pobiedi je i kniazja ich ubi Moisława”.
66 J. Bieniak, Państwo Miecława…, s. 169.
67 G. Białuński, Studia z dziejów…, s. 16.
68 PVL, s. 303, tłum. za F. Sielicki, Kroniki staroruskie, Warszawa 1987, s. 101.
60 H.

61 Gall
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tylko polsko (mazowiecko)-prusko-pomorskich, ale i ruskich69. I to
zarówno współpracy, jak i konfliktu. Nic przy tym nie można powiedzieć o sposobie zawierania tych ewentualnych sojuszy. Czy miały
one zbiorowy charakter, czy były raczej efektem odrębnych paktów
mazowiecko-pomorskich i mazowiecko-pruskich?
Możliwe, że Prusowie wspomagali razem z Pomorzanami Zbigniewa przeciw Władysławowi Hermanowi70. Gall odnotował, że Zbigniew w walkach z ojcem (1096) miał wsparcie licznych pogan: „Zbigneus vero convocata multitudine paganorum, habensque VII acies
Crusuiciensium, exiens de castro cum patre dimicavit”71. Kronikarz
nie wymienił żadnego konkretnego ludu. Niewykluczone, że wśród
wspierających Zbigniewa pogan byli również Prusowie72. Zbigniew
– jak podaje Gall – otrzymywał od pogan podarunki po odniesionych
przez tych zwycięstwach: „Cuius rei manifestum indicium apparebat,
cum a paganis de victoria pro signo manuscula capiebat”73. Zwracali
mu oni również łupy i jeńców pozyskanych w trakcie wypraw łupieskich na jego terytorium74. Wskazuje to na istnienie jakichś porozumień zawartych przez księcia z poganami. Gall pisze, że książę ów
odwdzięczał się ich przedstawicielom (legatis) darami. Sam też nakłaniał wrogów Bolesława do wypraw na Polskę, uprzedzając wyprawy
zbrojne brata: „si fratrem ire super hostes sentiebat, ex altera parte
Poloniam intrare hostess alios incitabat”75.
Wydaje się prawdopodobne, że wśród owych nieprzyjaciół byli
również Prusowie76; mogą o tym pośrednio świadczyć późniejsze najazdy Bolesława Krzywoustego na Prusy. Pierwsza wyprawa
Bolesława na ziemie Prusów miała miejsce niemal bezpośrednio po
opuszczeniu Polski przez Zbigniewa (1107/1108 r.)77. Wprost o zaan69 Powierski

dopuszczał jeszcze sojusz Szwecji z Mazowszem.
Białuńskiego możliwe było współdziałanie, a przynajmniej przychylność
Prusów (obok) Pomorzan wobec Zbigniewa, zob. G. Białuński, Studia nad dziejami…, s. 28.
71 Gall II, 5, 35.
72 Zob. J. Powierski, Stosunki polsko-pruskie…, s. 100; udziału Prusów po stronie Zbigniewa nie wykluczał także G. Białuński, Studia nad dziejami…, s. 27 n.
73 Gall II, 35.
74 Ibidem.
75 Ibidem.
76 Zdaniem Białuńskiego mogło tu chodzić również o Czechów, zob. G. Białuński,
Studia nad dziejami…, s. 28, przyp. 23.
77 Dyskusję odnośnie do daty tej wyprawy podsumował ostatnio D.A. Sikorski, Galla
Anonima…, s. 6 n.
70 Według

198

Alicja Dobrosielska

gażowaniu Prusów po stronie Zbigniewa i ich udziale w bitwie nad
Gopłem (1096) napisał Długosz (XV w.). Według niego wezwani przez
Zbigniewa Pomorzanie przyprowadzili ze sobą Prusów i innych barbarzyńców. Po stronie księcia – jak podaje dziejopis – walczyły w tej
bitwie wojska Pomorzan i Prusów78. To jednak późny przekaz, który
nie może być pewnym źródłem informacji o relacjach Prusów z sąsiadami w XI w. Za wspieraniem Zbigniewa przez Prusów po analizie
wcześniej przywołanych źródeł opowiedzieli się m.in. M. Gumplowicz79 i J. Powierski80.
Tylko jedno źródło podaje informacje o Prusach i Pomorzanach
wspierających Bolesława Krzywoustego w walce z Henrykiem V.
W Kronice xsiążąt polskich (XIV w.), pod rokiem 1109, zapisano, że jacyś
Prusowie współdziałali z Krzywoustym, który po nich posłał: „interim eciam pro Prutenicis et Pannonicis gentibus transmittebat”81.
Zdaniem Białuńskiego wzmianka ta nie zasługuje na wiarygodność,
nie tylko dlatego, że kronika powstała znacznie później niż opisywane wydarzenia, ale przywołana treść stoi w sprzeczności z faktami,
nic bowiem nie wskazuje na podporządkowanie części Prusów przez
Bolesława82. Na korzyść źródła może przemawiać jedynie to, że Bolesław mógł korzystać z najemników.
Prusów m.in. obok Pomorzan pośród przeciwników Krzywoustego
wskazał Herbord (około 1160 r.): „Erant autem, cum quibus divisim
diversis temporibus certamen habebat, e parte una Polonie, Bohemi,
Moravi, Ungari; ex alia Rutheni, gens crudelis et aspera, qui Flavorum, Pruscorum et Pomeranorum freti auxilis, acrius diutiusque illi
restiterunt”83. I dalej: „Si suis tantum, inquit, Rutheni viribus dimicarent, illos a nobis conteri difficile non esset. Sed habent Flavos,
Dlugossi, Annales seu Cronicae incliti Regni Poloniae, Varsoviae 1970, IV, s. 192;
O zwycięstwie Władysława nad Prusami i Pomorzanami zob. Excerpta Joannis Dlugossi e
fontibus incertis, wyd. W. Kętrzyński, MPH 4, Lwów 1884, s. 11 n.
79 M. Gumplowicz, Zur Geschichte Polens im Mittelalter. Zwei kritische Untersuchungen
über die Chronik des Balduin Gallus, Innsbruck 1898, s. 66.
80 J. Powierski, Stosunki polsko-pruskie…, s. 101.
81 Kronica xsiążąt polskich (Chronica principium Poloniae), wyd. Z. Węclewski, MPH 3,
Lwów 1878, s. 467.
82 G. Białuński, Studia z dziejów…, s. 32.
83 Herbord, Dialog o życiu św. Ottona biskupa bamberskiego, wyd. K. Liman, J. Wikarjak,
MPH NS 7/3, Warszawa 1974 (dalej: Herbord), II, 5; szczegółową analizę tego przekazu
przeprowadził J. Powierski, Weryfikacja przekazu Herborda o antypolskim sojuszu pomorsko-prusko-ruskim w czasach Bolesława Krzywoustego, „Acta Universitatis Nicolai Copernici.
Historia” 24 (1990), s. 125–141.
78 Joannis
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habent Pruscos, habent eciam Pomeranos, gentem ydolatram invisam
ac nimis indomitam”84. Temu antypolskiemu sojuszowi przewodziła Ruś, wpierana przez Prusów, Pomorzan i Połowców. Herbord nie
mówi o żadnych konkretnych, wspólnych działaniach podejmowanych przez sojuszników. Informuje o jego istnieniu i o stawianiu oporu Polsce.
Możliwe, że funkcjonowanie tego sojuszu można połączyć z wyprawami Prusów i Pomorzan na Mazowsze, o których wspomina Kadłubek: „Mazouiensibus uisibilium nunquam defuit hostium incursus,
nunc Prussis nunc Pomoranis nunc utriusque, hinc aperte illinc subdole
irrepentibus”85. W tym kontekście wydaje się prawdopodobne przypisanie Wolinianom określenia „fratres nostri Pruozenses”86 przez Ebona w Żywocie św. Ottona z Bambergu, które oznaczałoby nie tylko braci
w pogaństwie, ale i sojuszników87, choć zdaję tu sobie sprawę, że jest
to wątek raczej legendarny, literacki. Istnienie tego sojuszu zasadniczo
zostało przyjęte w literaturze88, szeroko omówił go J. Powierski89. Ostatnio krytycznie odniósł się do przekazu Herborda, choć nie w kontekście
sojuszu prusko-pomorskiego, Stanisław Rosik90. Sama idea opisanego
sojuszu, z podziałem na bloki, przeczy poglądowi G. Białuńskiego, jakoby „niemożliwe było zawarcie sojuszu ze społeczeństwem nie posiadającym zorganizowanej władzy centralnej”91.
Prusowie i Pomorzanie najpewniej udzielali wsparcia zbrojnego Władysławowi II, pierworodnemu synowi Bolesława Krzywoustego, w czasie jego konfliktu z braćmi. Jedni i drudzy walczyli nie tylko w otwartym
terenie, ale uczestniczyli także w oblężeniach grodów i miast. O walce
Prusów po stronie Władysława II pośrednio możemy wnosić z kroniki Ortlieba92 i Kroniki wielkopolskiej93. W tym drugim źródle zapisano,
84 Herbord

II, 3, 4.
III, 8; zob. J. Powierski, Weryfikacja przekazu…, s. 138.
86 Ebo, Żywot św. Ottona biskupa bamberskiego, wyd. K. Liman, J. Wikarjak, MPH NS 7/2,
Warszawa 1969, II, 1.
87 J. Powierski, Weryfikacja przekazu…, s. 138.
88 K. Maleczyński, Bolesław III…, s. 140 n.
89 J. Powierski, Weryfikacja przekazu…, s. 125–141.
90 S. Rosik, Bolesław Krzywousty…, s. 192 n.
91 G. Białuński, Studia z dziejów…, s. 38.
92 Ortliebi Zwiefaltensis Chronicon. Ex libro II. Translatio manus S. Stephani, MPH 2,
s. 4: „cum fideli cubiculario eius non absque metu barbarorum nos reclusimos“; zob.
J. Powierski, Stosunki polsko-pruskie…, s. 109.
93 Kronika wielkopolska, cap. 32.
85 Kadłubek
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że Władysław II w 1146 r. miał wsparcie wojskowe z Rusi i od innych
sąsiadów. Władysław pozyskał licznych zbrojnych z „obcych narodów”.
I tak przy oblężeniu Poznania – jak czytamy w Kronice wielkopolskiej –
nie brakowało przedstawicieli „barbarzyńskiego ludu” (barbarica gens),
którzy niszczyli polskie ziemie94. Ogromną liczbę „Saracenów” wspomagających wówczas Władysława odnotował także Wincenty z Pragi95.
O barbarzyńskich wojskach (barbarorum legiones), bez podania miejsca
ich pochodzenia, obcych załogach walczących po stronie Władysława II
w bitwie pod Pilicą i pod Poznaniem napisał również Kadłubek. Wśród
tych oddziałów – jeśli wierzyć kronikarzowi – byli zarówno sojusznicy Władysława, najemnicy, jak też uznający jego zwierzchność zbrojni.
Kronikarz zapisał, że jednych nakłonił Władysław do walki prośbami,
innych zapłatą, a niektórych rozkazem („prece quasdam elicit, quasdam
pretio conciliat, nonnullas potestatiuo cogit imperatu”)96.
W której grupie, spośród przywołanych wyżej przez Kadłubka, walczących po stronie Władysława II znajdowali się Prusowie – nie sposób
dociec. Badacze dość ostrożnie wypowiadają się odnośnie do zaangażowania Prusów w ówczesne sprawy Polski. J. Powierski przyjął, mimo
braku bezpośredniego wskazania na Prusów, że najpewniej to właśnie
oni walczyli przeciw juniorom97. Według G. Białuńskiego Prusowie
nie stanowili wówczas jeszcze samodzielnego ogniwa w polityce międzynarodowej, ich aktywność została sprowokowana przez Władysława II i niewykluczone, że chodziło tu o obietnice łupów98. Możliwe,
że Władysław wynajął jakichś pruskich najemników, jak uznał badacz,
za cenę pozwolenia na łupienie dziedzin jego braci. Z kolei E. Kowalczyk postrzega Prusów jako możliwych sojuszników Władysława. Nie
wyklucza przy tym, że korzeni ewentualnego sojuszu należy szukać
w okresie wcześniejszym i powiązać go z uzależnieniem jakiegoś terytorium pruskiego (najpewniej Sasinii) przez Krzywoustego, zwłaszcza
w związku z misją wśród Prusów biskupa Zdika99.
94 Ibidem.

95 Vincentii

Pragensis, Annales, wyd. G.H. Pertz, MGH SS 17, Leipzig 1925, s. 664.
III, 28.
97 Zob. J. Powierski, Stosunki polsko-pruskie…, s. 109, przyp. 297.
98 G. Białuński, Studia z dziejów…, s. 44; o różnych najemnikach na usługach władców
polskich i nie tylko zob. P. Żmudzki, Najemnicy na Rusi i w krajach sąsiednich, „Kwartalnik
Historyczny” 11 (2011), 4, s. 5–28, tu zwłaszcza s. 19.
99 E. Kowalczyk, Dzieje granicy…, s. 166, podobnie J. Powierski, Prusowie, Mazowsze…, t. 2, 1, s. 25.
96 Kadłubek
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Z posiłków pruskich i pomorskich korzystał najpewniej Bolesław
Kędzierzawy. Prusowie i Pomorzanie występują bowiem w 1157 r.
po stronie polskiej w walce z Fryderykiem Barbarossą, o czym opata
Wibalda informował sam cesarz: „et ipsi, quamvis auxilio vicinarum
gentium, Ruthenorum, Parthorum, Pruscorum, Pomeranorum, maximum exercitum collegissent, a facie nostra fugerunt”100. W Mors et
miracula Beati Verneri, episcopi Plocenses (XIII w.) czytamy o dobrych
relacjach kasztelana Wizny Bolesty z Prusami w czasach Bolesława
Kędzierzawego. Dokładniej kontakty te utrzymywał Bolesta z pruskimi drużynami, o czym wyraźnie informuje źródło. Kasztelan wielokrotnie gościł mieszkańców ziem pruskich, którzy przybywali do
niego zarówno w sprawie rozejmu, jak też ze skargami. Przynosili mu
także łupy. Wizyty te, jak można wnosić z tekstu źródłowego, miały
zarazem charakter spotkań towarzyskich, ucztowano na nich bowiem
do późna w nocy: „dictus Bolesta, ad dominum properat et cum eo
Prutenorum non modica multitudo, qui ad ipsum interdum mittebantur treugarum causa, quondaque vero cum querela pro diversis
spoliis vel furtis et nonnunquam ad honorem ipsius portantes exuvia,
pro eis decuplum deportarent”101.
O zażyłości opisywanych kontaktów może świadczyć również
to, że przebywający u Bolesty Prusowie ruszyli wraz z jego bratem,
Beneszem, by zabić biskupa Wernera, z którym to kasztelan Wizny
toczył spór o wieś Szarsko. Bezpośredni udział Prusów w tej zbrodni
nie jest jednak wprost wskazany. W tekście mowa o okrutnym zabiciu mieczami Wernera i jego towarzysza przez napastników (1170 r.),
ale mianem mordercy biskupa określono tylko Benesza. Możliwe, że
znalazł on później schronienie u Prusów, bo od tego czasu, jak podaje
Złota legenda, nikt go nie widział.
Źródło nie mówi wprost o jakiś szerszych relacjach Prusów ze stroną polską; wyraźnie podkreślone są tu osobiste kontakty kasztelana
Wizy z drużynami pruskimi, najwidoczniej współpracującymi z nim.
Nie ma tu też mowy o zależności jakiegokolwiek terytorium pruskiego od Polski. Nie wiadomo ani, o jakich sporach tu mowa, ani z jakich
ziem pochodziły przywołane łupy, dość że Prusowie otrzymywali
ich dziesięciokrotną wartość. Według Aleksandra Kamińskiego to
100 MPH

2, s. 22.
et miracula Beati Verneri, episcopi Plocenses, [w:] MPH 4, wyd. W. Kętrzyński,
Lwów 1884, s. 751.
101 Mors

202

Alicja Dobrosielska

Mazowszanie napadali na Prusów, dokonywali grabieży i łupiestw,
natomiast Bolesta łagodził te spory i rozstrzygał skargi, a Prusowie
za to dostarczali kasztelanowi podarki102; z kolei zdaniem J. Powierskiego, Błażeja Śliwińskiego, Klemensa Bruskiego owe łupy (exuvia)
pochodziły z Rusi103. Białuński przyjął, że exuvia należy tłumaczyć
dosłownie jako ściągane daniny, ale nie przez Prusów, a przez Polaków w Prusach104. J. Powierski natomiast podkreślał fakt pobierania danin przez miejscową starszyznę, co oznaczałoby uznawanie
zwierzchności Bolesława przez jakichś Prusów105.
W kronice Kadłubka czytamy o jednym z możliwych sposobów
znalezienia się Prusów w polskiej armii. Podczas wyprawy Kazimierza Sprawiedliwego na ziemie Połekszan, kiedy szala zwycięstwa
przechyliła się na stronę polską, wówczas jeden z nich, najpewniej
naczelnik, przybył do polskiego władcy, uznał jego zwycięstwo, prosił
o litość dla pozostałych i błagał o przyjęcie Połekszan do służby wojskowej. Wkrótce okazało się, że był to podstęp, a Połekszanie chcieli
jedynie zyskać na czasie i czym prędzej odcięli odwrót polskiemu
wojsku, by stanąć znowu do walki. Jednak po ponownej porażce nie
tylko ów „książę” Połekszan, ale i ich starszyzna ukorzyli się przed
Kazimierzem i wspólnie prosili o przyjęcie na służbę106.
Ten przekaz interpretuje się w literaturze dwojako: szerzej – jako
uznanie władzy księcia, albo węziej – jako przyjęcie do wojska książęcego, z nadzieją na zyski w ewentualnych wojnach. Część elit
pruskich – zdaniem J. Powierskiego – zaciągała się wraz ze swoimi
drużynami na służbę w polskim wojsku z powodów gospodarczych.
Walka w oddziałach polskich miała być korzystna także dla pospolitej ludności. Służba najemna przynosiła nie tylko bogactwo, pieniądze, kosztowności czy niewolników, ale także prestiż, co szczególnie
istotne w strefie barbaricum107. Wodzowie pruscy próbowali podnieść
swoje znaczenie drogą zwycięskich wypraw (zdaniem badacza już
od X w.). Polscy władcy oczekiwali zresztą od podbijanych nie tylko
102 A. Kamiński, Wizna na tle pogranicza rusko-polsko-jaćwieskiego, „Rocznik Białostocki”
1 (1961), s. 26.
103 J. Powierski, B. Śliwiński, K. Bruski, Studia z dziejów Pomorza w XIII wieku, Słupsk
1994, s. 94 n.
104 G. Białuński, Studia z dziejów…, s. 62, przyp. 106.
105 J. Powierski, Krytyka koncepcji…, s. 301.
106 Kadłubek IV, 19.
107 M.in. J. Powierski, Polska a Prusowie…, s. 81; idem, Stosunki polsko-pruskie…, s. 89.
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przyjęcia nowej wiary, płacenia trybutu, ale i udziału w wyprawach
na swoich przeciwników politycznych. Prusowie poprzez udział
w wyprawach podejmowanych przez polskich władców mieli z kolei
okazję, aby zdobyć łupy i jeńców do pracy108. Służyło to rozwarstwieniu struktury społecznej, umacnianiu pozycji jednostek itp.
Zakończenie
Przekazy źródłowe dostarczają wielu przykładów wrogich stosunków polsko-pruskich, już od schyłku X w. Zwraca uwagę aktywność
strony polskiej w kontaktach zbrojnych (i nie tylko) z pruskim sąsiadem. Porównawczo ujmując, Pomorzanie, w odróżnieniu od Prusów –
w świetle źródeł pisanych – wykazują niejednokrotnie samodzielnie
inicjatywę i podejmują wyprawy na ziemie polskie (czasy Bolesława
Krzywoustego). Zbrojne działania Prusów wymierzone przeciwko
Polsce odnotowano w źródłach dopiero za czasów Bolesława Kędzierzawego, a potem Kazimierza Sprawiedliwego.
Mamy tylko jedną wzmiankę źródłową o najeździe pruskim na ziemie pomorskie, i do tego mało wiarygodną. Mogłoby to przemawiać
za bezkonfliktowymi relacjami Prusów i Pomorzan w omawianym
okresie, jednak milczenie źródeł w tej kwestii jest raczej zbyt słabym
dowodem.
W XI i XII w. losy Prusów i Pomorzan splatały się niejednokrotnie w kontekście relacji ze stroną Polską, nie tylko dlatego, że ziemie
jednych i drugich były terenami wypraw polskich władców. W przekazach źródłowych znajdujemy przykłady sąsiedzkiej współpracy zarówno prusko-polskiej, jak też prusko-pomorskiej i szerszych
sojuszy. Prusowie i Pomorzanie niejednokrotnie walczą w polskiej
armii. Najczęściej jednak wprost wymieniani są tu jedynie Pomorzanie, a o Prusach wspominają dopiero źródła XII-wieczne i późniejsze. Szczególnie zwraca tu uwagę kwestia zaangażowania jednych
i drugich w bratobójcze walki między polskimi książętami, choćby
Zbigniewem i Bolesławem Krzywoustym, czy później synami tego
drugiego. Odrębnego wyjaśnienia wymaga kwestia samej obecności
pomorskich i pruskich zbrojnych w polskiej armii, czy były to oddzia108 Ibidem.
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ły najemne, czy też ich służba wynikała z uznania zwierzchności polskich władców. Prusowie są też wzmiankowani jako uczestnicy uczt
i biesiad w Polsce w czasach Bolesława Kędzierzawego.
Jako przykłady najbardziej zażyłych relacji, świadczące o sąsiedzkiej współpracy Prusów nie tylko z Polską czy Pomorzem, ale szerszej, z udziałem m.in. Rusi, jawią się militarne sojusze. Można tu
przywołać już alians z czasów konfliktu Miecława z Kazimierzem,
choć tu główne źródło, Gall, milczy o udziale Prusów. Podobnie wątpliwości budzi wiadomość Herborda o antypolskim sojuszu pomorsko-prusko-ruskim z czasów Krzywoustego. Funkcjonowanie zatem
wspomnianych sojuszy, podobnie jak całe zagadnienie relacji prusko-polsko-pomorskich, wymaga dalszych szczegółowych, krytycznych
badań, a niniejszy artykuł jest jedynie szkicem problemu.
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in the sources from the twelfth century and later ones. Both of them
were involved in fratricidal wars between Polish dukes since the time
of Wladislaus I Herman (died in 1102) and Boleslaus III Wrymouth
(died in 1138). The Prussians are also mentioned as participants of
feasts and banquets organized by Polish noblemen. As the examples
of the most tight relatioships, proving the neighbourly cooperation of
the Prussians, not only with Poland or Pomerania, but also with Russia, military alliances were presented.
The analysis of the material allowed to verify some findings of historiography regarding Polish-Prussian relationships as well as to look
at the whole issue in a broader context of the relations among the
Prussians, Poles and Pomeranians, which has not been studied and
published in the source literature within such scope.
Translated by Ewelina Kowalczyk

The Prussians between Poland and Pomerania – in search of
neighborly relations (10th–12th century)
Summary
In the paper an attempt was made to analyze the relations of the
Prussians with the Poles, paying attention to the role of the Pomeranians as well, until the twelfth century, in the light of written sources.
Historiography perceived the issue until now from the perspective of
the involvement of the Polish side, or with little focus on the activity
of the Prussians and Pomeranians.
In the first part of the text chronological relations of the Prussians
with their neighbours (Poland and Pomerania) were presented, focusing mainly on conflict situations, which were best described in the
literary sources. In the second part, in turn, the author tried, also in
a chronological order, extract the examples of cooperation between
the Prussians, Poles and Pomeranians from the written sources and
source literature. The Prussians and Pomeranians provided military
support for the Polish rulers many times. However, most often only
the Pomeranians are directly mentioned, while the Prussians appear

Marcin Stabrowski

Aksjosfera wojny w Kronice polskiej Galla
Anonima

Artykuł jest jedną z dwóch prób analizy aksjosfery w źródłach
historycznych podjętych w ramach projektu Polska i Pomorze w kształtowaniu cywilizacji europejskiej (od słowiańskich plemion do przełomu XII/
XIII w.)1. Badania wartości nie stały się centralnym obszarem badawczym projektu i od początku miały charakter sondażowy i warsztatowy, ale w wysiłku badawczym skupiającym uczonych z różnych
dziedzin, reprezentujących też rozmaite metody badawcze, szło również o sprawdzenie przydatności nowych metod, perspektyw, ujęć.
W artykule poczynione zostały następujące założenia. Kultura jest
aksjocentryczna i autonomiczna wobec innych obszarów ludzkiej
aktywności. Trafna i poręczna do badań empirycznych jest typologia wartości Maxa Schelera. Badania tak ujmowanej kultury są niezależne od badania innych dziedzin, mają zaś charakter analityczny
i mikrohistoryczny.
Zakres badań nad kroniką Galla Anonima2 zakreślony został szeroko.
Głównym tematem uczyniliśmy wojnę, a szczególnie wojny z Pomoz tych opracowań: M. Stabrowski, Aksjosfera świętości w Żywocie z Prüfening Ottona z Bambergu, [w:] Biskup Otton z Bambergu i jego świat, red. M. Rębkowski,
S. Rosik, Wrocław 2018 (= Wolińskie Spotkania Mediewistyczne 4), s. 53–69.
2 Zob. Galli Anonymi cronicae et gesta ducum sive principum Polonorum, wyd. C. Maleczyński, MPH NS 2, Cracoviae 1952 (dalej: Gall). O autorze i dziele z uwzględnieniem
szerszej dyskusji i podstawowej literatury zagadnienia zob. np. S. Rosik, Bolesław Krzywousty, Wrocław 2013, s. 15 nn.
1 Pierwsze
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rzanami. W centrum aksjosfery postawione zostało więc pojęcie wojny,
a następnie poszukiwaliśmy szczegółowych wartości przypisywanych
w dziele Galla wojnie. W kolejnych krokach pytaliśmy o sposób jej
przedstawienia, w imię jakich wartości jest prowadzona, jakie są motywy, intencje i cele walczących, jakie podmioty biorą w niej udział, jak
kształtują się relacje społeczno-prawne (w ujęciu aksjologicznym), jaki
świat przeżyć i uczuć współwystępuje z opisem starć bitewnych i wreszcie o personalny wymiar opisów. Należy jednak z całą mocą podkreślić, że poza naszym zainteresowaniem była rekonstrukcja fizykalnych
aspektów przedstawienia wojny z jednej strony, a z drugiej topiczny
charakter opisów. Innymi słowy pytając o społeczny wymiar wojny, nie
mieliśmy na myśli rekonstrukcji warstw i klas społecznych ani relacji
społecznych, a jedynie miejsce wartości społecznych w świecie przeżywanym autora. Opisanie tak zakreślonego pola badawczego powinno
przybrać kształt książki. W tym miejscu jest to jedynie sprawozdanie
z badań o charakterze warsztatowym, czyli takim, w którym przedstawione zostaną niektóre tylko tezy i przykłady interpretacji.
Wybierając wojnę i badania nad sposobami jej przedstawienia,
wybraliśmy pojęcie najważniejsze i najobficiej przedstawione w Kronice polskiej. Pozwólmy sobie na boleśnie banalne spostrzeżenie: Kronika polska to opowieść o wojnach, a opisy działań zbrojnych, przebiegu
bitew, wypraw łupieżczych i podbojów, jak i działań obronnych zajmują przytłaczającą część źródła3.
Możemy to uchwycić już na poziomie causa scribendi:
Ponieważ na rozległych obszarach świata królowie i książęta dokonują
nader wielu czynów godnych pamięci, które z powodu niechęci i niedbałości, a może nawet z braku ludzi uczonych, okrywa milczenie –
uznaliśmy za rzecz wartą trudu niektóre czyny książąt polskich opisać
raczej skromnym [naszym] piórem, ze względu na pewnego chwalebnego i zwycięskiego księcia imieniem Bolesław, niźli nic w ogóle z tych
godnych uwagi zdarzeń nie zachować dla potomności4.
obfitej literatury problemu warto wymienić m.in.: J. Banaszkiewicz, Młodzieńcze
gesta Bolesława Krzywoustego, czyli jak zostaje się prawdziwym rycerzem i władcą, [w:] Theatrum ceremoniale na dworze książąt i królów polskich, red. M. Markiewicz, R. Skowron,
Kraków 1999, s. 11–29; P. Żmudzki, Władca i wojownicy. Narracje o wodzach, drużynie i wojnach w najdawniejszej historiografii Polski i Rusi, Wrocław 2009.
4 Anonim tzw. Gall, Kronika polska, tłum. R. Grodecki, wstęp i oprac. M. Plezia, Wrocław–Warszawa–Kraków 1989 (wyd. 6), s. 9. Por. Gall, Prohemium I, s. 6.
3Z
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A w liście trzecim:
Nigdy bowiem słowa i rycerskie czyny Rzymian czy Gallów nie
były tak powszechnie znane po świecie, gdyby pisane świadectwa nie przechowały ich ku pamięci i naśladowaniu potomnych.
Również ogromna Troja, jakkolwiek opustoszała legła w gruzach,
wieczystej pamięci jednak przekazaną została w dziełach poetów5.

Za punkt wyjścia przyjmijmy to, co da się zauważyć już w tych
dwóch zacytowanych fragmentach. Otóż pojawia się często u Galla
swoista dwoistość w ocenach oraz w pochwałach i przyganach, jakieś
nieomal dialektyczne napięcie. Nie zawsze podmiot pochwały jest
faktycznym jej adresatem, nie zawsze to, co wydaje się główną wartością lub dobrem, faktycznie nim pozostaje, gdy zgłębiamy szczegółowo sens wypowiedzi. W zacytowanych fragmentach chwali Gall
czyny rycerskie i sławę książąt. Jednakże zwraca także uwagę, że bez
trudu pisarskiego byłyby one niczym. Wielkie zwycięstwa popadłyby w niepamięć, gdyby nie pisarze i poeci. Może i pióro jego wątłe,
a język niewymowny, ale kto wiedziałby o czynach Bolesława (czy
Bolesławów), gdyby nie kronikarz? Przecież Troja legła już w gruzach, a nieśmiertelność zyskała właśnie dzięki utrwalonej na piśmie
pamięci.
Na pierwszy rzut oka wartości witalne (sława, bohaterstwo, waleczność) ustąpić muszą pierwszeństwa, a przynajmniej znacząco się nim
podzielić z wartościami poznawczymi i kunsztem pisarskim. Wartości poznawcze bez większego ryzyka możemy powiązać również
z estetycznymi (kronikarz jako poeta). Akt pisania nie pozwala już
w przekonaniu Galla na władzę i dominację jednego typu wartości
(a za nim jednego wzoru osobowego!). Za świetnym wizerunkiem
Bolesława jest jeszcze większy cień kronikarza. Czyny królewskie,
choćby najświetniejsze, zostaną zapamiętane i zyskają chwałę, gdy
po nich nadejdą czyny pisarskie. Bez czynów pisarza, bez mocy pióra
pozostaną nieznane, a więc w konsekwencji bezwartościowe.
Przedstawmy zatem kilka takich dwuznaczności, takich splotów
wartości oraz moralnych i narracyjnych napięć związanych z przeżywaniem i opisywaniem wojny. Jest ich bardzo wiele i z pewnością
5 Anonim

tzw. Gall, Kronika…, s. 122. Por. Gall III, [Epistola], s. 121.
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zasługują na całościowe ujęcie daleko wykraczające poza niniejsze
warsztatowe studium.
Polacy mężnie przypuścili zewsząd atak na gród, a Pomorzanie niemniej dzielnie się bronili. Polacy nacierali tak zawzięcie dla sprawiedliwości i zwycięstwa, Pomorzanie zaś stawiali opór z wrodzonej przewrotności i w obronie własnego życia. Polacy sięgali po
sławę, Pomorzanie bronili wolności. Na koniec przecie Pomorzanie
znękani ciągłymi trudami i czuwaniem, doszedłszy do przekonania, że nie mogą oprzeć się takim siłom, spuścili nieco z pierwotnej pysznej wyniosłości i poddali siebie oraz gród, otrzymawszy
w zakład rękawicę Bolesława. Atoli Polacy pomni tylu trudów, tyle
śmierci, tyle srogich zim, tyle zdrad i zasadzek, wszystkich pozabijali, nikogo nie szczędząc ani nie słuchając nawet samego Bolesława, który tego zakazywał6.

Kluczowe napięcie w tym niezwykle ciekawym fragmencie pojawia się między różnymi celami prowadzenia wojny. I tak: należy prowadzić wojnę, ponieważ wzywa do tego pragnienie sławy i sprawiedliwości albo też z powodu obrony życia i wolności. Iustitia i gloria
versus libertas. Przy czym to Bolesław III, Marsowe dziecię, jest tym,
który wolność Pomorzanom chce – słusznie, jak wielokrotnie poucza
Gall – odebrać.
Można na wiele sposobów uzasadniać najazd Bolesława (na gruncie hierarchii wartości charakterystycznej dla omawianego źródła od
pogaństwa przeciwników począwszy, a na słusznej zemście kończąc).
Zacznijmy jednak od dostrzeżenia, że za wolność waszą i naszą Bolesław nie walczy, co jest zapewne nie lada wyzwaniem dla mnemotopiki polskiej7. Odkładając jednak na bok ahistoryczne konstrukcje,
zauważmy dwa konflikty dotyczące tych samych typów wartości.
W obrębie wartości prawno-społecznych sprawiedliwość wydaje się
spierać z wolnością, a w obrębie wartości witalnych widzimy spór
między sławą połączoną z pragnieniem tryumfów i zwycięstw a wolą
zachowania życia. Witalny charakter ma troska o zdrowie i życie, ale
witalna jest też ryzykująca życiem waleczność. Wartość życia jest więc
tzw. Gall, Kronika…, s. 118. Por. Gall III, 48, s. 118.
napięciu między prezentyzmem, pamięcią zbiorową a wiernością źródłom zob.
S. Rosik, Bolesław Krzywousty…, s. 27–35, a także 299 n.
6 Anonim
7O
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przez obie strony odmiennie szacowana i umieszczona w zupełnie
innym miejscu hierarchii wartości. Bolesław szafuje życiem swoim,
swoich rycerzy i rzecz jasna wrogów, tamci zaś życia bronią.
W Kronice polskiej aksjosfera jest więc czymś dynamicznym,
żywym i nie pozwala się zamknąć w prostych, by nie rzecz prostackich schematach. Jeśli zaś poszerzymy pole obserwacji na całość kroniki, zauważymy, że libertas pojawia się jeszcze kilka razy, i to nie
tylko w odniesieniu do Polski, ale także do samego Bolesława. Otóż
podczas najazdu Henryka IV Bolesław rusza na pomoc Głogowianom, zatroskany właśnie o ich wolność8. Wcześniej zaś takie cele
wojenne miał Kazimierz, który także wkroczył do spustoszonej Polski, przynosząc jej mieszkańcom wolność9. Nieodmienne jest jednak
to, że we wszystkich omawianych przypadkach taki cel przyświeca
słabszym, tak jakby wolność była określona tylko negatywnie. Jest
dobrem, ale tylko wówczas, gdy jest zagrożona, gdy może być utracona. Natomiast o sławę walczą najeźdźcy i zwycięzcy, sława jest
dla silnych i możnych tego świata. Jest imperialna. Celowo używam
takiej charakterystyki, by wskazać na jej rzymskie źródła. Badania
nad topiką nie są jednak naszym celem. Idzie tylko o wydobycie na
jaw imperialnego myślenia, które wychwala imperialne działania.
W przytoczonym fragmencie występuje też napięcie polityczno-prawne, swoją drogą równie drażniące stereotypy i czytankowe
wyobrażenia o historii. Otóż mimo wyraźnego zakazu Bolesława
oblężeni po poddaniu zostali systematycznie wymordowani. Gall jednak podaje cały szereg powodów, dla których nie jest to czyn haniebny. Zemsta jest bowiem właściwym i uzasadnionym etycznie celem
prowadzenia wojny. Więcej nawet, kilkukrotnie czytamy w kronice,
że zemsta jest obowiązkiem panującego, a ten który, się od niej uchyla
– błądzi10. Zemsta jest etycznym obowiązkiem.
W zacytowanym fragmencie duchowny i zarazem kronikarz nie
ma jednak problemu moralnego z okrucieństwem czy mściwością
Polaków. Problem jest dlań związany tylko i wyłącznie ze słowem
i zarazem z gestem podania rękawicy jako rękojmi danego słowa,
które w tym wypadku nie zostało dotrzymane, a przecież mamy do
czynienia z kulturą gestu, kulturą, w której manifestowanie motyIII, 6–7, s. 134 n. Por. Anonim tzw. Gall, Kronika…, s. 136 n.
I, 19–20, s. 44 n. Por. Anonim tzw. Gall, Kronika…, s. 45 n.
10 Gall I, 7, s. 21 n., II, 34, s. 103, II, 36, s. 105 n. Por. Anonim tzw. Gall, Kronika…, s. 23, 103.
8 Gall
9 Gall
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wów i intencji, okazywanie uczuć, przedstawianie zamiarów jest kulturową oczywistością i koniecznością. W świecie Galla zacność bez
dowodów po prostu nie istnieje, nie może być czymś ukrytym, utajonym. Cnota, która faktycznie jest, musi być widzialna. Więcej nawet
– zacność, która nie byłaby wciąż potwierdzana, przestaje być zacnością. Problemem jest więc pusty gest albo to, że został on uczyniony
pustym przez Polaków, przez nieposłusznych poddanych Bolesława.
Zarazem Gall twierdzi, że mieli oni prawo postąpić wbrew monarsze
w imię słusznej zemsty. Zaryzykujmy więc stwierdzenie, że poczucie sprawiedliwości związane z pamięcią doznanych krzywd, które
domaga się krwawej pomsty, jest w świecie Kroniki polskiej ważniejsze od dochowania posłuszeństwa monarsze. Jakże odległa jest taka
koncepcja władzy zarówno w podleganiu jej, jak i jej sprawowaniu
od potocznych wyobrażeń na temat władzy monarszej. Ponadto, gdy
tylko wrażliwość współczesna zderzy się z czymś, co uznaje za okrutne, domniemywa z jednej strony brutalny autorytaryzm, który takie
okrucieństwo umożliwia, a z drugiej samowolę poddanych.
W narzucaniu źródłom własnej perspektywy moralnej, ale i politycznej, nic dziwnego nie ma, choć naukowo jest to dyskwalifikujące. Natomiast kultura żywiąca przekonanie, że każda władza jest
autorytarna, jest nie tylko ahistoryczna, ale i skrajnie pesymistyczna.
Zapoznaje już nie tylko pewien szlachetny rys sprawowania władzy
np.: w wieku XII, ale i rzuca cień podejrzenia na demokrację liberalną,
a w dalszej konsekwencji na każdą wspólnotę polityczną. O głębokim
i ponurym pesymizmie kulturowym świadczą też te nieobce przecież
historykom przekonania, że źródła budują jedynie retoryczną fasadę
dla brutalności władzy czy też dla prymitywnej żądzy zysku. Dlatego
nieodzowną zasadą metodologiczną we wszelkich badaniach historycznych, a w badaniach nad wartościami w szczególności, powinna być przestroga jednego z największych badaczy historii kultury
J. Huizingi: nie wolno używać miary naszych pojęć subtelności i taktu, naszych kryteriów moralnych, naszej wrażliwości etycznej.11
Wróćmy jednak do Galla:
„Rycerze – rzekł [Bolesław] – gdybym nie doświadczył waszej
zacności i odwagi, w żaden sposób nie pozostawiłbym z tyłu tylu
J. Huizinga, Erazm, tłum. M. Kurecka, Warszawa 1964, s. 174. Natomiast w Jesieni średniowiecza myśl tę, rozmaicie formułowaną, powtarza nieustannie.
11 Por.
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moich wojsk, ani też z taką garstką nie zapuszczałbym się aż na
brzegi morskie. […] W Bogu już tylko i w orężu ufność bezpiecznie pokładajmy!”. Po tych słowach można by powiedzieć, że raczej
lecieli ku miastu, niż biegli; ale niektórzy myśleli tylko o braniu
łupu, a inni o wzięciu miasta. I gdyby tak wszyscy jak niektórzy
jednomyślnie natarli, to bez wątpienia posiedliby owego dnia sławny
i znamienity gród Pomorzan. Lecz obfitość bogactw i łupów na podgrodziu
zaślepiła waleczność rycerzy i w ten sposób los ocalił swoje miasto z rąk
Polaków […]12.

A dalej:
Nieliczni tylko zacni rycerze, sławę przenosząc nad bogactwa,
wyrzuciwszy włócznie, z dobytymi mieczami przebiegli most
i wpadli do bramy miejskiej, lecz ściśnieni przez tłum mieszkańców, w końcu jednak zostali zmuszeni do odwrotu13.

Zazwyczaj łupy są wystarczającym powodem dla przedsiębrania
wypraw wojennych. Dotyczy to wszystkich biorących udział w konfliktach opisywanych przez kronikarza. W większości przypadków
nie jest to w ogóle komentowane. Jest to po prostu norma obyczajowa,
a wartości utylitarne stojące za łupami są dostatecznym uzasadnieniem.
Co prawda można by podjąć próbę wiązania łupów z widzialnością
cnoty, o której pisaliśmy wyżej, ale litera tekstu nie daje nam do tego
upoważnienia. Istnieje ryzyko, że formułując taką tezę, podążalibyśmy
drogą, którą kilka akapitów wcześniej poddaliśmy krytyce. O ile jednak
nazbyt często treść źródeł bywa kwestionowana ze względu na ahistoryczne i uniwersalistyczne przekonania o ludzkiej naturze i ludzkich
motywach działania, tak w tym wypadku odchodzilibyśmy od źródeł
w stronę rekonstrukcji dziejów bajecznych i legend. Oczywiście i takie
badania są możliwe, a nawet uzasadnione, ale szkodliwe byłoby używanie do tego pojęcia wartości i świata przeżywanego, które odnoszą
się do tego, co realne. W każdym razie łupy wojenne to jeden z najważniejszych celów prowadzenia wojny. W powyższym cytacie, który
temu nie przeczy, wyrażona zostaje, i to w sposób jednoznaczny, hierarchia wartości. I dzieje się tak, że choć wartościom utylitarnym autor
12 Anonim
13 Anonim

tzw. Gall, Kronika…, s. 95 n. Por. Gall II, 28, s. 95 n.
tzw. Gall, Kronika…, s. 96. Por. Gall II, 28, s. 96.
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nie odmawia wartościowości, to stoją one wyraźnie niżej od zacności,
odwagi i bogobojności, czyli od wartości witalnych i religijnych. Obfitość bogactw zaślepiła polskich rycerzy – powiada Gall – i z tego powodu przedłożyli bogactwo nad sławę. Porządek jest więc taki: oglądanie
jako wzięcie w posiadanie i zdobycie skarbów jest dopuszczalne, lecz po
walce, jako nagroda za odwagę i dzielność. Umysł zaś rycerzy winien
być skupiony na dwóch rzeczach: na Bogu i orężu, albowiem oglądanie
w wyobraźni przyszłych bogactw jest w istocie zaślepieniem. Jest jednak
w tej wypowiedzi jeszcze jedna ważna, a może nawet kluczowa, biorąc
pod uwagę szerszy kontekst, wartość. Idzie o wartość prawną związaną
z jednomyślnością wojowników. W świetle kroniki celem politycznym
każdego władcy jest zbudowanie przyjaznego otoczenia. Na przyjaźni
zasadza się jego powodzenie i sukces panowania. Upadek królestwa
zawsze zaczyna się od pomieszania przyjaciół i wrogów.
Oburzeni tym wszystkim mądrzy ludzie w Polsce z przyjaźni do
Zbigniewa przerzucili się do nienawiści […] nie zachowywał przyjaźni z przyjaciółmi brata, ani wobec wrogów jego nie występował
nieprzyjaźnie, lecz owszem, na odwrót, był przyjacielem wrogów
brata, a wrogiem z przyjaciółmi14.

Inaczej jeszcze rzecz ujmując, można powiedzieć, że właściwe
ulokowanie miłości i nienawiści określa dobrego monarchę. Powinien pozyskać miłość mądrych, dzielnych i cnotliwych poddanych,
a strach, przerażenie i nienawiść wrogów. Wojna i wyprawa zbrojna
jest zatem tym najważniejszym dowodem obu tych uczuć, tj. miłości
swoich i nienawiści obcych, jest więc dowodem szlachetności dowódcy, ale odbywa się nie tylko na poziomie fizycznym czy materialnym i nie wyczerpuje się również poprzez dodanie poziomu religijnego. Pomiędzy nimi doniosłą, a może i najdonioślejszą rolę pełni
poziom uczuciowy. Dlatego właśnie opis każdej, szerzej przedstawianej w kronice kampanii zbrojnej zawsze zawiera w sobie warstwę
emocjonalną. Co więcej, nie są to opisy schematyczne czy banalne.
Gall stara się oddać za każdym razem nieco inne zabarwienie starcia.
Mapa uczuć, którą kreśli, jest często dokładniejsza od mapy terytorialnej, albowiem to uczucia i wartości, na które są skierowane, dźwi-
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gają ciężar rzeczywistego przebiegu wydarzeń, a nie liczebność armii,
technika walki czy ilość ofiar. Okazuje się więc, że mówiąc o teatrze
wojny, wcale nie używamy języka metaforycznego, ponieważ mamy
do czynienia właśnie z performowaniem uczuć i wartości.
Ostatni już konflikt między wartościami, który chcemy omówić,
zwiążemy z pojęciem garstki (tak jest u Grodeckiego, a u Galla najczęściej pauci), do którego kronikarz ma szczególne upodobanie15.
Niekiedy trudno oprzeć się wrażeniu, że niewielka liczebność jest to
jakaś istotowa cecha polskich wojsk. Przeczy temu tylko opis drużyny i wypraw Bolesława Chrobrego. Natomiast Bolesław Krzywousty, niczym biblijny Gedeon (w tekście kroniki takiego porównania
nie ma), im mniej liczny ma poczet, tym większe sukcesy odnosi.
Jest to ciekawe i godne omówienia oraz zilustrowania wieloma przykładami, różnorodnie zabarwionymi wieloma typami wartości, ale
zgodnie z zapowiedzią w tym miejscu ograniczmy się do skonstatowania osobliwego współwystępowania dwóch pozytywnie waloryzowanych pojęć, których dosłowna interpretacja się wyklucza. Rysuje
jednak ciekawy i w ujęciu Gallowym charakterystyczny dla drużyny
Kazimierza, a potem Bolesława, obraz.
Główny bohater kroniki, heros, jak odmalował go za Gallem
S. Rosik16, Bolesław preferuje małe oddziały. Są więc w nich najwaleczniejsi i najdzielniejsi rycerze, ale też ci, którym w największym
stopniu Bolesław może zaufać. Lubi bowiem także kronikarz mówić
i wzywać do jednomyślności i zgody, przy czym wezwania te zazwyczaj skierowane są do wszystkich możnych lub metaforyzowane, gdy
mowa o całej Polsce. Tymczasem tak pożądana jednomyślność realnie
osiągana jest tylko w tej wąskiej, surowo wyselekcjonowanej grupie.
W istocie jednomyślności nie ma, a jesteśmy w świecie pełnym konfliktów i napięć. Realnej i ukrytej wojny. Wojny zewnętrznej, ale i ciągłej wojny domowej. A zatem czy idzie o ekskluzywną elitarność, czy
o powszechną zgodę i współpracę? Czy jest to napięcie między tym
co możliwe, a tym co faktyczne? Czyżby dawał Gall wyraz jakimś
utopijnym marzeniom? A może jest to wyraz fundamentalnego napięcia między jednością a wielością. W tym kontekście zacytujmy jeszcze
znany wiersz z księgi pierwszej:
15 Widoczne

także w przykładzie z przypisu 13.
S. Rosik, Bolesław Krzywousty… – już tytuł prologu – Narodziny herosa – określa
kierunek wielostronnych interpretacji autora.
16

14 Anonim

tzw. Gall, Kronika…, s. 104. Por. Gall II, 35, s. 104.
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Ecce dies expectata primitus
Ecce finis de labore penitus
Superatis tot falsis christicolis
Iam securi pugnate cum disolis
Multitudo non facit victoriam
Sed cui Deus dedit suam gratiam
Mementote virtutis preterite
Et labori vestro finem ponite17.

A więc w świecie, w którym najważniejszym przedsięwzięciem są
krwawe wojny, prowadzone dla łupów, podbojów, w imię zemsty,
wojny, które są jedynym sposobem dowiedzenia swych cnót, osiągnięcia niezbędnej sławy i chwały, wojny będące jedynym znakiem
słuszności pretensji do panowania, wygląda się ich zakończenia.
W tym ciągle powracającym kole przemocy związanym z wzajemnymi najazdami, które pełnią też rolę głównego sektora gospodarki,
pojawia się raz tylko kres trudów i walk. Atoli to, co stałe i zmienne,
nie zostało pozytywnie scharakteryzowane. Nie wiemy, jakie wartości tym stanom przypisać. Na co dzień świat jest jednak polem nieustającej bitwy. Jak czytamy: „Oto pole Marsowe, oto igrzysko Fortuny!”18. Być może istnieje analogia między pełnym napięć i pozornych
sprzeczności przedstawieniem wojny i wachlarzem rozmaitych wartości, z którymi jest ono związane, z metafizycznymi poglądami kronikarza dotyczącymi natury świata.
Zakończenie
Gallowy zamysł autorski możemy śmiało określić jako Gesta Magni
Boleslai19. Najwięcej okazji do czynów godnych pamięci dają wojny.
W świecie kroniki nie są one tylko starciem militarnym dwóch przeciwników, dwóch grup. W ujęciu Galla stają się one również starciem
wartości i postaw, a jako takie tworzą bardzo skomplikowaną i imponującą układankę, która nie pozwala zamknąć się w prostych schematach. Przeciwnie, bogactwo świata wartości imponuje różnorodnością
II, 21, s. 47. Por. Anonim tzw. Gall, Kronika…, s. 48.
II, 25, s. 93. Por. Anonim tzw. Gall, Kronika…, s. 93.
19 J. Banaszkiewicz, W stronę rytuałów Galla Anonima, Kraków 2018, s. 7.
17 Gall
18 Gall

Aksjosfera wojny w Kronice polskiej Galla Anonima
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i wielobarwnością. Gall opiewa Bolesława, ale nie ukrywa racji, którymi kierują się jego przeciwnicy. Im wspanialsi bowiem wrogowie,
tym większa chwała Bolesława. Nie stroni więc Gall od przedstawiania poważnych dylematów moralnych, nie unika konfrontowania
ze sobą wartości pozytywnych, rzadko wartościom przeciwstawia
antywartości. Jednym z tych fundamentalnych napięć, które wydobywa na jaw, jest napięcie między wolnością a sprawiedliwością oraz
między walką o zachowanie życia – własnego lub bliskich – a sławą. Z jakże różnorodnymi proporcjami i tablicami wartości mamy
do czynienia w kronice. To nasze sondażowe ujęcie otwiera szeroką
perspektywę na dalsze badania związane z aksjosferą wojny.
Dodajmy jeszcze kwestię zemsty i łupów. Zwłaszcza ta ostatnia
wydaje się trywialna, a jednak przy okazji niejednego starcia potrafi
Gall z tego oczywistego celu prowadzenia wojen uczynić pretekst do
imponujących dylematów i konfliktów, wkraczając niekiedy w całkiem subtelne kwestie antropologiczne. Bohaterowie Kroniki polskiej to
nie są kukły, a heroiczne czyny domagają się także heroicznych dylematów. Oczywiście racje i wybory chwalone przez kronikarza mogą
niekiedy drażnić ucho ludzi współczesnych, mogą budzić sprzeciw
i potępienie, ale czy nie na tym polega przyjemność uprawiania historii kultury, że pozwala na odkrywanie innych od naszego światów,
innych wrażliwości, postaw, hierarchii wartości? Innymi słowy: że
może być inaczej?
Badania nad aksjosferą wojny pokazały jeszcze jedną warstwę źródła. Ważnym odkryciem współczesnej aksjologii jest odkrycie fundamentalnego związku wartości i uczuć, przy jednoczesnym uznaniu
poznawczej roli tych ostatnich. W przypadku wielu źródeł wydobycie
tego związku na jaw nie jest łatwe, a czasem jest po prostu niemożliwe. Tymczasem w przypadku kroniki Galla nie potrzeba wiele trudu,
by ten związek dostrzec. Pytając o istotę wojny i czynu zbrojnego,
odkrywamy jej emocjonalny charakter. Należy przy tym stwierdzić,
że dla autora to właśnie jest najbardziej zaskakującym odkryciem
związanym z rekonstruowaniem aksjosfery. Wielobarwności świata
wartości odpowiada nie mniej bogaty świat uczuć. Sformułowaliśmy
więc tezę, że Gall w swoim dziele przy okazji każdej bitwy rysuje
swoistą mapę uczuć. Można by rzec, że skoro każda z przeanalizowanych przez nas bitew ma inne zabarwienie, to kronika staje się
nie tyle mapą, co całym atlasem. Badania nad uczuciami niewątpli-
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wie są jednymi z koniecznych do podjęcia w dalszej, szczegółowej
analizie. W tym świetle słowa z listu poprzedzającego kronikę nie są
neutralnym, typowym, a więc mało znaczącym cytatem ze św. Pawła,
a istotą myśli politycznej, koncepcji królestwa i racją podejmowanych
wojen20.
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