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I

Pierwsze wydarzenia z historii polskiej nie zaryso
wują się w źródłach wyraźnie. Wiadomo, jak się hi
storia nasza zaczyna: awanturnik niemiecki, Wich- 
man, walczący na czele Słowian, zrzeszonych w zwią
zku Wieleckim, urządził ńapad na terytorium, podle
głe władzy księcia polskiego Mieszka I. O zajściu tym 
posiadamy dwie relacje: jedną — współczesną, a dru
gą — o jakich pięćdziesiąt lat późniejszą; autorem 
pierwszej był mnich z Nowej Korbeji, Widukind, au
torem drugiej — biskup merseburski Dytmar. Relacje 
treścią nie pokrywają się ze sobą, prżeciwnie w za
sadniczym ujęciu zajścia i w niektórych jego szcze
gółach wykazują różnice. Uczeni przeto, którzy wy
darzeniem owym zajmowali się specjalnie, nie mało 
włożyć musieli trudu, by różnice jakoś uzgodnić i prze 
bieg wypadków w możliwie jasnym przedstawić 
świetle.

O żadnej z prób dotychczasowych nie da się powie
dzieć, żeby problem rozwiązywała w sposób stanow
czy i ostateczny. Nie trzeba się temu dziwne; przy dzi
siejszym zasobie wiadomości źródłowych rozwiązanie 
definitywne jest w ogóle niewykonalne. Możnaby 
o nim myśleć w tym dopiero wypadku, gdyby znalazło 
się całkiem nowe źródło i dostarczyło informacyj, 
umożliwiających przezwyciężenie trudności, z jakimi



obecnie nie jesteśmy w stanie dać sobie rady. Źródła 
takiego dotychczas nie ma, toteż każdy wysiłek, po
dejmowany w tej mierze, powiększy tylko ilość 
mniej lub więcej udanych — prób.

Najnowszą próbę przedstawił niedawno docent uni
wersytetu poznańskiego, Gerard Labuda1). Wyszedł 
od krytyki tezy, jaką przedstawiłem okrągło dwadzie
ścia lat temu2) i której później niejednokrotniey bro
niłem. Przyznać muszę, iż nikt dotychczas tak grun
townie i z taką znajomością rzeczy poglądu mojego 
nie rozpatrzył. Wiele zarzutów krytyka nie trafiło mi 
do .przekonania, są jednak między nimi takie (raczej 
drugorzędnego znaczenia), które uznaję za uzasad
nione. Krytyczne omówienie dociekań danego bada
cza przyńosi korzyść nie tylko szerokim kołom czytel
ników, w ocenie dociekań najbardziej zainteresowany 
bywa sam ich autor. Jakoż Wdzięczny jestem docen
towi Labudzie za podjęcie się i wykonanie tego zadania 
w stosunku do mnie.

Jeśli chodzi o własny pogląd Labudy, niesłychanie 
ważne — powiedziałbym fundamentalne — znaczenie 
dla ostatecznej jego krystalizacji posiadała wykładnia 
przekazu Dytmara. Nie dziw przeto, iż rozdział, po
święcony tej kwestii, wysunął autor na czoło swojej 
prący. Nie jest teza jego bezwzględną nowością w na
uce, z zapatrywaniem podobnym wystąpił przed laty 
prof. Tymieniecki; różnica między jednym i drugim 
dociekaniem polega chyba na tym, że Labuda rozpa
truje kwestię bardziej szczegółowo i sądy wypowiada 
z większą stanowczością. Kwintesencja wywodów jego 
da się wyrazić w słowach następujących: relacja Dyt
mara o wydarzeniach roku 963 jest mylna i dla nauki

1) L a b u d a ,  Studia nad początkami państwa polskiego, Po
znań 1946.

2) W i d a j e w i c z ,  Licicaviki Widukinda, Slavia Occidentalis, 
t. VI, Poznali 1927.



żadnej nie przedstawia wartości (str. 30). Dyt.mar za
tem wyszedł zdruzgotany, jak nigdy jeszcze przedtem.

Załatwiwszy się z przekazem Dytmara, uzyskał au
tor swobodę w przebudowie najwcześniejszej naszej 
historii. Nie zaczęła się ona, jak twierdzono dotych
czas, w roku 963, zaczęła się później nieco: w latach 
964—966. Klęski w starciu z Wieletami doznał Mie
szko dlatego, ponieważ za Wieletami stali — związani 
z nimi przymierzem — Czesi. Żeby więc uwolnić się 
,,z kleszczów sojuszu czesko-wieleckiego11 (str. 72), 
Mieszko musiał obejrzeć się za sprzymierzeńcem. J a 
koż osiągnął sukces nielada; przez małżeństwo z Dą
brówką rozerwał sojusz Czechów z Wieletami, co wię
cej Czechów przeciągnął całkowicie na swoją stronę, 
t. zn. znalazł w nich sprzymierzeńca, o jakiego inu 
chodziło.

i

Konstrukcja ta — powtórzę — wynikła z wyelimi
nowania z badań relacji Dytmara. Sprawa zatem po
siada znaczenie zasadnicze, doniosłość zaś kwestii 
każe nam zadać sobie pytanie: czy sąd Labudy o infor
macji Dytmara jest słuszny? W jaki sposób notatka 
jego powstała, tłumaczy autor zaraz na wstępie. W 66 
rozdziale III księgi opowiedział Widukind, jak to mar
grabia Gero skierował Wichmana do słowiańskich Re- 
darów (przywódców związku Wieleckiego) i jak tenże 
wespół z Redarami dokonał napadu na kraj Mieszka I, 
a zaraz w rozdziale następnym (67) zdał sprawę z roz
gromienia Łużyczan przez Gerona. Dytmar oba te roz
działy streścił zwięźle i ujął w pewnego rodzaju ca
łość: „Gero Orientalium marchio Lusizi et Selpuli, 
Miseconem quoque cum sibi subiectis, imperial! sub- 
didit. dicioni11 (Ks. II rozdz. 14).

Pracę, wykonaną przez Dytmara podczas streszcza
nia wzmiankowanych ustępów, usiłuje Labuda od
tworzyć z daleko posuniętą drobiazgowością. Powiada, 
że zaczął ją  od rozdziału 67, od relacji o Łużyczanach,



rozdział natomiast 66 „usiłował początkowo zupełnie 
pominąć44 (str. 30) ; potem jednak, „jakby po pewnym 
namyśle44 (str. 29), zdecydował się i ten także roz
dział uwzględnić, a wtedy „wsunął odnośną wzmiankę 
o Mieszku do gotowego już do podyktowania zdania44 
(str. 30). Dokonując takiej wstawki, wypaczył wiado
mość Widukinda, przypisał bowiem Geronowi to, 
czego mu Widukind nie przyznawał, a mianowicie — 
podporządkowanie Mieszka władzy cesarskiej. Dodaj
my jeszcze, że — zdaniem Labudy— zwrot o Mieszku 
wtrącony został „później44 (str. 29), nie wiemy tylko, 
co określenie to oznacza: na drugi dzień czy po jakimś 
dłuższym odstępie czasu?

Nie przeczę, iż mogło tak być, jak autor nasz przed
stawił, zauważę jednak, że to domysł tylko, bo nikt nie 
widział, a w każdym razie nikt wyraźnie nie stwierdził, 
czy Dytmar w swym myślowo-twórczym procesie ta
kie wahania przeszedł. Jest przeto jasne, że mogło też 

'być inaczej, t. zn. obok przedstawionej co dopiero — 
dopuszczalne są też ewentualności inne. Według 
przypuszczenia docenta Labudy słowa „Miseconem 
quoque cum sibi subiectis44 wstawione zostały 
w tekst gotowy i to wstawione niezręcznie, w sposób 
wypaczający wiadomość Widukinda, nic jednak na 
przeszkodzie nie stoi przyjęciu ewentualności, że to 
nie jest wstawka, tylko zdanie podyktowane równo
cześnie z informacją o Łużycach i to zdanie nie znie
kształcające, tylko uzupełniające przekaz Widukinda.

Ludziom, działającym w pospiechu, pobłądzić ła
two, jeśli natomiast czynią coś „po namyśle44, to 
głupstw najczęściej nie robią. Lektura dzieła Widu
kinda mogła obudzić u Dytmara takie mniej więcej 
wątpliwości, z jakimi niedawno biedził się G. Labuda. 
Pod wpływem wątpliwości uczony biskup przerwał 
zapewne pracę, a wrócił do niej po jakimś dopiero cza
sie („później44), kiedy wątpliwości swoje rozproszył.



Tymczasem zasięgnął języka u ludzi, którzy przebieg 
opowiedzianych przez Widukinda zdarzeń znali do
brze i byli w,stanie wątpliwości jego usunąć.

Streszczając ustęp o Łużycach, zdołał Dytm ar— 
skrót tak zwięzły, bo w siedmiu tylko zawarty wyra
zach (Gero Orientalium marchio Lusizi imperiali sub- 
didit dicioni) — wzbogacić wiadomością nową, a to 
nązwą podbitego równocześnie kraju (przylegającego 
do Łużyc) : Selpuli, którego nie wyszczególnił Widu- 
kind. Na przykładzie Selpuli widzimy, że wiadomości, 
przekazane przez Widukinda, Dytmar niekiedy uzu
pełniał. Ą. dodać nie zawadzi, iż błędu w tym wy
padku nie popełnił, bo dopisku Selpuli nikt za błąd nie 
uważa.

Należy więc w interpretacji być konsekwentnym. 
Skoro się przyjęło, że biskup pracował powoli i roz
ważnie,, to przypuszczać trzeba, iż czuwał zarazem, by 
błędów w , swej pracy uniknąć, ą w każdym razie, by 
ich;,w tekście nie zostawiać 3) ; człowiekowi, działają
cemu, z rozwagą (,,po namyśle"), tyle przynajmniej 
dobrego, przyznać musimy. Dytmar był człekiem inte
ligentnym, nie można więc traktować go, jak jakiego 
nieuka,, który z ,drugiej książki nie potrafi nawet sko
rzystać należycie. Właśnie fakt, iż relację o Geronie 
zostawił w znanym nam brzmieniu, służyć może za 
świadectwp, że za mylną je j nie uważał. W ten sposób 
dochodzimy do wyniku, diametralnie odmiennego od 
tęgo, jaki G. Labuda mieć pragnął. W świetle włas
nych jego założeń nie wydaje się być uzasadnioną teza,

3) Thietmar hat die Clironik von acht Schreibern, die nach sei- 
nem Diktat, gelegentlich auch nach Konzepten gearbeitet haben, nie- 
derschreiben lassen, er hat das Ganze bestandig iiberpriift,. eigen- 
handige Verbesserungen und Zusatze gemacht, Nachtrage einge- 
schoben und diktiert, manchmal auch sebst den Text ein Stilck weit 
fortgęsetzt, W a t t e n b a c h - H o l t z m a n n ,  Deutschlands Ge- 
schichtsquel!en im Mittelalter, t. I (Berlin 1938), str. 56.



którą on za jedynie możliwą uznał, lecz właśnie teza 
wprost przeciwna i przezeń zwalczana.

W toku swoich wywodów nadmieniłem o informa
cjach, dodatkowo przez Dytmara zdobywanych. Spra
wie tej należy się uwaga osobna. Do możliwości, iż 
Dytmar korzystał z informacyj ustnych, odnosi się La
buda z niedowierzaniem i niechęcią. Nie może jednak 
zaprzeczyć, że z taką ewentualnością liczyć się trzeba; 
stwierdza więc, iż w dwóch pierwszych księgach dzie- 
jopis merseburski oparł się na kronice Widukinda, na 
zapiskach rocznikarskich i ,,na strzępach szeroko roz
powszechnionej, ale nie zawsze wiernej tradycji ust
nej" (str. 24)'. Dlaczego „szeroko rozpowszechniona 
tradycja" miała zachować się tylko w „strzępach" 
i czemu „nie zawsze była wierna", brak wyjaśnienia; 
autor odwołuje się w tym względzie do opinii uczo
nych niemieckich, tymczasem .w powołanym przezeń 
dziele znajduje się zdanie z gruntu odmienne, a mia
nowicie wysokie mniemanie o informacjach, jakie 
do Dytmara ustnie docierały4). Zresztą sam Labuda 
nie zostaje co do tego w zgodzie ze sobą, gdyż 
w innym miejscu swojej pracy w taki pisze spo
sób: „nie da się zaprzeczyć, że tradycja, do któ
rej się odwoływał Dytmar, była często pierwszo
rzędnej wartości, tak pod względem świeżości 
lat, jak i środowiska, z którego się wywodziła" (str. 
32(1). Go najciekawsze, że i tym razem powołane zo
stało to samo dzieło niemieckie, a w nim — ta sama 
strona, co poprzednio.

Doceniając ryzyko wywodów, które nad tradycją 
przechodzą do porządku, usiłuje Labuda zmniejszyć

4) Należały do nich: „Die Mitteilungen Heinrichs II, der Magde- 
burger Erzbischófe und Kanoniker, sowie seiner zahlreichen anderen 
Kekannten und Verwandten; die weiten und hohen Verbindungen sei
ner Familie kamen ihm hier trefflich zustatten“, W a t t e n b a c h -  
H c 11 z m a n n, o. c., t. I, str. 55.



niebezpieczeństwo, mogące dociekaniom jego zagrozić 
z tej strony: ,,w ten sposób możnaby — pisze — bronić 
wszystkich nieścisłości i naocznych błędów Dytmara, 
powstałych przy streszczaniu przez niego innych źró
deł, odwołując się za każdym razem do rzekomej tra
dycji ustnej" (str. 23, przyp. 50), lub gdzieindziej: 
,,hipotezę taką (że Dytmar korzystał z tradycji ustnej) 
trzeba by dopiero udowodnić, gdyż operowanie źró
dłem pomocniczym, którego ani treści, ani pochodze
nia ustalić nie możemy, pozostanie zawsze zwykłą 
słowną igraszką" (str. 338, przyp. 40).

Nie zamierzam bynajmniej rozpisywać się o zale
tach i wadacłi Dytmara, jako kronikarza, ani też pod- 
dawać ocenie krytycznej dzieła jego, jako źródła h i
storycznego, interesuje mię tylko przekaz o wydarze
niach roku 963 i około niego rozważania dalsze sku
pię. G. Labuda stwierdza słusznie, że Dytmar cieszy się 
w historiografii polskiej wielkim poważaniem, ale do
daje równocześnie, iż uznanie jest uzasadnione w od
niesieniu do czasów Bolesława Chrobrego, a bezpod
stawne — w odniesieniu do epoki Mieszka I. Skoro 
Dytmar urodził się 25 lipca 975 roku, a w chwili zgo
nu Mieszka (25 maja 992 roku) kończył rok 17. cóż 
mógł on w tym czasie wiedzieć czyli pamiętać później 
o czynach pierwszego historycznego Piasta? Wiado
mości o nim zaczerpnął z zabytków historycznych wte
dy dopiero, kiedy gromadził materiały do swojej kro
niki; nie zbagatelizował też tradycji ustnej, ta jednak 
w dziele jego zaczyna odgrywać rolę żywszą dopiero 
od &0 lat X wieku (str. 325—326).

Z książki G. Labudy przebija jasno niedocenianie 
informacyj ustnych. Tradycję uważa on za źródło nie
uchwytne i głowy nią sobie nie zaprząta, przekazy 
przeto, pochodzące może ż opowiadań, pozostawia ba
daczom, którzy takim materiałem zamierzaliby rato
wać „błędy" Dytmara. Stanowisko niesłuszne. Infor



macje ustne, przejęte od osób wiarogodnych, posia
dają wartość taką samą, co informacje zanotowane 
w poważnych źródłach, hóć przecie relacje spisane, 
zanim dostaną się na[ papier, pochodzą najczęściej 
z opowiadań ustnych (wyjątek stanowią osobiste spo
strzeżenia autorów odnośnyćłi notatek). Relacje 
ustne nawet w czasach dzisiejszych posiadaj^ donia- 
słe znaczenie, a cóż dopiero mówić o epoce kronika
rza Dytmara.

W pracy Labudy badanie pokrewieństwa i zależno
ści tekstów źródłowych od siebie powtarza się najczę
ściej, z takiej analizy tekstów wysnuwa on wnioski
0 historyczności danych faktów. Postępowanie słuszne
1 uznania godne. Jednakże badanie takie nastręcza 
pewne niebezpieczeństwa i autor nie zdołał się od nich 
ochronić. Przez zapatrzenie się w sam tekst źródłowy 
popaść można w pewnego rodzaju jednostronność ba
dawczą, polegającą na tym, iż badacz traci kontakt 
z rzeczywistością. Na przykładzie okażę, jakie z tego 
wyniknąć mogą konsekwencje.

Dytmar przekazał wiadomość, że Mieszko I Wziął 
udział w zjeździe gości zagranicznych, który miał 
miejsce na dworze Ottona I w Kwedliriburgń w okre- 
sie świąt wielkanocnych roku 973. G. Labuda zadaje 
sobie pytanie, skąd Dytmar mógł wiedzieć o tym? Wy
jaśnienia szuka w rocznikach. Tymczasem ano liżą 
roczników naprowadziła go na trop podejrzeń, że Dyt
mar źle ich informacje zrozumiał; wobec tego — nie 
troszcząc się o możliwości Zdobycia przezeń informa
cji innym sposobem — uważa uczestnictwo Mieszka 
w zjeździe za wymysł biskupa, a nie źa fakt histo
ryczny (str. 340—3 4 1 ). Zachodzi tu oczywiście uchy
bienie metodyczne, boć o wydarzeniu z przed lat czter
dziestu (a może nawet nie tylu, nie wiemy i bowiem, 
w jakim czasie Dytmar wiadomość o nim uzyskał)



nie zachodziła potrzeba czerpać ipformacji aż z rocz
ników, tyle przecie żyło ludzi, którzy fakt pamiętali 
i mogli dostarczyć wiadomości o nim. Nie wyklucza to 
ewentualności, że kronikarz merseburski wyzyskał 
materiał z tego i tamtego źródła, skoro zaś relacja jego 
nie zgadza się z informacjami roczników, to widocz
nie opowiadaniom obznajomionych ze sprawą osób od
dał on pierwszeństwo przed wiadomościami źródeł 
spisanych.

Kwestia uczestniczenia Mieszka w zjeździe ciekawa 
jest z innego jeszcze względu. Najważniejszą w tej 
mierze wiadomość zawierają Roczniki Ałtajskie pod 
rokiem 973. Brzmi ona: „Miszego etiam dux Sclavie- 
nus. terrore compulsus, filium mittit obsidem“ 5). 
G. Labuda twierdzi, żć Mieszko, „naciśnięty gwałtem11 
(nie jest to tłumaczenie trafne, lepiej powiedzieć: 
„groźbą zniewolony"), wysłał syna swego, jako za
kładnika, ale sam do Kwedlinburga nie przybył (str. 
339—340). Gzy to możliwe? Przecież syn, o którego 
chodzi — niewątpliwie Bolesław — liczył zaledwie 
siedm lat, a jako syn pierworodny i następca tronu 
był niezawodnie „oczkiem w głowie" rodziców; miał- 
żeby ojciec wysyłać, go do obcych, nieżyczliwych lu
dzi, nie sprawdziwszy osobiście, w jakie malec dostaje 
się warunki? Powtóre nie tłumaczy autor, w jaki spo
sób nieobecny Mieszko mógł być „groźbą zniewolo
ny": przecież na odległość dokonać się tego nie da; 
jakąś pogróżkę musiał książę polski usłyszeć osobiście 
i wtedy dopiero — jakbyśmy powiedzieli:, steroryzo- 
wany — widział się zmuszonym dać syna jako zakład
nika. A wreszcie było by niepojęte, czemu polityk tej 
miary, co Mieszko, uchylił się od uczestnictwa w jed
nym z najświetniejszych zebrań reprezentantów

5) Mon. Genu. Script., t. XX (Hanower 1868), str. 787.



państw europejskich, jakim bezsprzecznie był zjazd 
w Kwedlinburgu. Otóż wykładnię, która naprowadzo
nych tu momentów nie bierze w rachubę, identyfikuję 
z zatratą kontaktu z rzeczywistością.

Docent Labuda nie przeczy, że Mieszko odbył z Ot
tonem naradę, twierdzi jednak, iż spotkanie doszło do 
skutku wcześniej: jesienią roku 972, i miało miejsce 
w Ingelheimie, nie w Kwedlinburgu (str. 125—126 
i 329). Tymczasem w źródłach nie ma żadnych wska
zówek, które za taką ewentualnością przemówić by 
mogły. Rok 973 podają Roczniki Ałtajskie, podaje też 
Dytmar, i nie ma powodu twierdzić, że jakich tylko 
faktów z doby Mieszkowej tknie się ów kronikarz, to 
robi same błędy. Na przywiedzionym przykładzie śle
dzić można metodę badawczą G. Labudy: fakty, źró
dłowo poświadczone, przekreśla, a w ich miejsce 
tworzy fakty swoje, niestety fakty fikcyjne. Fikcją na
zwać muszę rzekomy zjazd Mieszka z Ottonem w In
gelheimie, a na fikcje inne zwrócę uwagę w dalszym 
ciągu wywodów.

Pewnego rodzaju zakłopotanie G. Labudy w sto
sunku do tradycji tłumaczę sobie tym, że on sam nie 
miał widocznie możności przekonać się jeszcze, jak 
ważną usługę potrafi tradycja oddać badaczowi-. To 
też sądzę, że nie będzie mi wzięte za złe, jeśli przekaz 
o roku 963 spróbuję oświetlić z punktu widzenia do
świadczeń, jakie w zakresie opowiadań ludowych sam 
poczyniłem. Wartość bowiem tradycji, a zarazem spo
soby je j zdobywania, znam nieźle z praktyki własnej. 
Przykłady, które w tej mierze przytoczę, będą miały 
na celu zwrócić uwagę na różne jeszcze możliwości, 
jakimi w ocenie wiarogodności przekazu Rytmara 
dysponujemy.

W młodych latach powziąłem zamiar opracowania 
historii stron rodzinnych, t. j. miasta Brzeżan i dawne
go miasteczka Buszcza. Wiele mię to kosztowało wysił



ku. Badałem nie tylko źródła spisane, badałem niemal 
wszystko, co owej przeszłości dotyczyło. Mając za
miar doprowadzić dzieje wyszczególnionych miejsco
wości do czasów najnowszych,, musiałem też poznać 
tradycję miejscową. Wszedłem więc w kontakt z ludź
mi, o których wiedziałem, że na temat dawnych cza
sów wiele umieją opowiadać. Wypytywałem ich o naj
różniejsze kwestie, zeznania notowałem, a później nie 
zaniedbywałem sposobności, jeśli wiarogodność owych 
zeznań można było sprawdzić.

Jak daleko wstecz sięgały fakty, o których zdoła
łem zebrać informację, okażę na przykładach. W roku 
1918 uzyskałem szczegółowe i najzupełniej wiaro- 
godne dane o przemarszu i wypoczynkowym postoju 
w Brzeżanach wojsk rosyjskich, spieszących na stłu
mienie powstania węgierskiego (1848) : a zatem 
o fakcie z przed lat siedmdziesięciu. Dytmar, piszący 
o wydarzeniach roku 963 prawdopodobnie w roku 
1013, był od nich mniej oddalony (50 lat), nie mó
wiąc nawet o tym, iż informacje o zajściu zbrojnym 
mógł uzyskać dziesięć czy też więcej lat przed datą 
opracowywania, co wspomniany odstęp czasu jeszcze 
bardziej zmniejszało. Przykład inny. W dużym sto
pniu interesowała mię od dawna epoka pańszczyźnia
na, wcześniejsza nawet od powstania węgierskiego, 
albowiem w tymże roku 1848, kiedy Węgrzy chwycili 
za broń, poddaństwo włościan zostało w zaborze au
striackim zniesione; mimo czasowej odległości zdoła
łem zebrać w tej mierze spory zasób informacyj, pa
mięć bowiem o stosunkach pańszczyźnianych żywo 
utrzymywała się wśród ludu w czasach, kiedy docie
kania swoje przeprowadzałem.

Jeśli chodzi o opracowanie materiału, informacje 
ustne traktowałem na równi z wiadomościami, prze
jętymi ze źródeł spisanych, a przeszłość, przegląda
jącą z tylu różnorodnych materiałów, starałem się od



tworzyć w obrazie jednolitym. Prac z dziejów now
szych ogłosiłem niewiele' (kilka mam w rękopisach), 
na każdy wypadek znaczna część rozprawki „Nazwi
ska i przezwiska ludowe11 (zwłaszcza rozdział III) po
wstała z takiego właśnie połączenia informacyj kilku 
typów. W pracach owych znajdzie się niejeden szcze
gół, który w tekście takie zajmuje * stanowisko, jak 
szczegół o Geronie w relacji Dytmara: do wiadomości, 
przejętych z danego aktu spisanego, dołączałem jeden 
lub kilka wiarogodnych drobiazgów, znanych mi z tra
dycji ustnej, przy czym sens zasadniczy odnośnego 
aktu nie zawsze zostawiałem w postaci nietkniętej: 
czasami — aczkolwiek rzadko — zachodziła potrzeba 
sens nieco zmienić. Na skutek tego, że miałem zwy
czaj notować, komu poszczególne informacje za
wdzięczam, jestem w możności wskazać źródło trady
c ji; gdybym tak skrupulatnych notatek nie był prowa
dził, to dziś — po tylu latach — mnie samemu byłoby 
źródło ni.eźnane.

Między materiałem, zbieranym przeze mnie, a ma
teriałem, jaki Dytmar gromadził do swojej kroniki, 
zachodzi oczywiście duża różnica: jemu chodziło prze
ważnie o informacje, dotyczące doniosłych wydarzeń 
politycznych, gdy mnie — o drobiazgi lokalnego cha
rakteru. Ale jakość i charakter materiałów są tutaj 
obojętne, technika bowiem wyławiania faktów z tra
dycji ustnej bywa jednakowa w jednym i drugim wy
padku. Twierdzić nie będę, jakoby Dytmar do swoich 
celów zmierzał dokładnie w taki sam sposób, jak ja 
to robiłem, pewne tylko, że człowiek wykazujący za
interesowania historyczne — a Dytmar był takim 
niewątpliwie — znajdzie sposoby, by zaciekawienie 
swoje zaspokoić. Wiemy nawet o nim, że prowadził 
coś w rodzaju pamiętnika 6) , a czyż z doboru doń ma

fi) W cennym dziele W. Wattenbacha znajdujemy najpierw ze
stawienie źródeł spisanych, z których Dytmar w pracy swej korzy-



teriału wykluczać mamy notatki treści historycznej ? 
Gdyby człowiek ten nie miał około tematów histo
rycznych stale skupionej uwagi, gdyby zapisek nie 
robił, nie zdołał by opracować swojej kroniki, która 
mimo wszystko pozostanie jednym z najznakomitszych 
dzieł wieków średnich.

Okres panowania Mieszka I był dobie Dytmara cza
sowo tak%>liski, że znajomość niejednego ówczesnego 
faktu mógł nasz kronikarz zawdzięczać pamięci włas
nej * 7) ; póza tym tyle ludzi żyło w jego czasach, któ
rzy epokę tamtą pamiętali, że z uzyskaniem informa- 
cyj biskup merseburski kłopotów chyba nie miał. Wy
mienić osoby, które dostarczały mu informacyj, jest 
niepodobieństwem. G. Labuda powiada, że to za mało 
wskazać taką możliwość, ,,trzeba fakt taki bezspornie 
udowodnić" (str. 51). Szczęście całe, .że w swoim 
czasie notowałem, komu informacje o Brzeżanach 
i Buszczu zawdzięczam, bez tego bowiem nie był bym 
w stanie swego „postronnego źródła udowodnić". 
Cóż dopiero począć z informacjami Dytmara? Gdyby 
jego samego jakim' cudem wskrzesić i zapytać, które 
wiadomości w kronice pochodzą z informacji ustnych

stał, po czym czytamy : „Vor allem aber (źródłem były) sei.iie eige- 
nen Erlebilisse, iiber die er sich bereits in Magdeburg regelmassige 
Aufzeiclmungen gemacht hat“, W a t f e n b a c h - H o l t z m a n n ,  
o. c„ t. I, str. 55.

7) L a b u d a  o. c., str. 24, przyp. 51, zwracając uwagę na młody 
wiek jego (w chwili zgonu Mieszka I liczył lat 17), powiada, że 
w czasie tym nie myślał on jeszcze ani o pisaniu kroniki, ani o zbie
raniu materiałów do niej. Może istotnie nie myślał, ale zainteresowa
nia historyczne niechybnie posiadał, bo te bywają ludziom wrodzone; 
jeśli zaś chodzi o wrażliwość i pojemność pamięci; młodość— jak wia
domo — bywa dla niej okresem wręcz popisowym. Wystarczy prze
to, jeśli w obecności jego o jakichś wydarzeniach mówiono, to po 
latach wskrzeszała pamięć zasłyszaną ongiś opowieść; gdy nadto 
szczegóły jej sprawdził Dytmar u osób innych, materiał do kroniki 
był gotowy.



i kto ich udzielał, nie wiedziałby na pewno: czasu 
upłynęło aż nadto, żeby zapomnieć o wszystkim. 
W takiej sytuacji zadowolić się musimy uzasadnionym 
przeświadczeniem, iż źródła typu narracyjnego (jeśli 
tak można je nazwać) istniały niewątpliwie.

W świetle wywodu mojego relacja Dytinara o ro
ku 963, a zwłaszcza o wpływie, jaki na wypadki tego 
roku wywarł margrabia Gero, może pochodzić z opo
wiadań osób wiarogodnych i nie ma powodu odrzucać 
je j, jako wymysłu czy omyłki kronikarza. G. Labuda 
tezy swej o „błędzie11 Dytmara nie udowodnił. Jedną 

 ̂z naczelnych zasad historycznej metody badawczej 
stanowi oparcie dociekań na świadectwach współcze
snych. Nie należy jednak mniemać, jakoby zasada nie 
dopuszczała absolutnie żadnych wyjątków. Wszakże 
słyszy się nieraz lub czyta o powikłanych wydarze
niach, które dla ludzi współczesnych stanowiły nie- 
odgadnioną zagadkę, i dopiero powolne a wnikliwe 
badania zdołały z czasem rąbek tajemniczości z nich 
uchylić i kwestię rozjaśnić na tyle, że generacje póź
niejsze lepiej ją rozumiały od ludzi współczesnych. 
Taki właśnie wypadek miał — zdaniem moim — m iej
sce w roku 963 i dlatego współczesny Widukind mniej 
o nim wiedział, aniżeli późniejszy nieco Dytmar.

Wywód mój nie miał na celu obronić Dytmara 
przed wszelkimi w ogóle zarzutami i przedstawić go, 
jako ideał kronikarza. Znaną jest rzeczą, że w zakre
sie historycznej prawdomówności dopuścił się on nie
jednego „grzechu11, dość przypomnieć niezgodne 
z faktycznym stanem rzeczy przedstawienie przezeń 
stosunku diecezji poznańskiej do arcybiskupstwa 
w Magdeburgu. W tym jednak wypadku miał Dytmar 
powody (kościelnej natury), by mówić nieprawdę, 
nie dopuszczajmy zaś kłamstwa tam, gdzie powodów 
nie było. Bo-można też przytoczyć dowody zamiłowa
nia jego do mówienia prawdy w takich wypadkach,



gdzie kłamstwo wprost się napraszało; przypomnę 
dwa zwłaszcza fakty: relację o płaceniu przez Niem
ców daniny Świętopełkowi morawskiemu, oraz zde
maskowanie margrabiego Hodona, urządzającego na
pad na Mieszka, mimo że ten ,,dotrzymywał cesarzowi 
wierności i płacił trybut z kraju, sięgającego po 
Wartę“ — przecież Niemcowi nie było przyjemnie 
takie fakty podawać do wiadomości Niemcom innym. 
Nie miał Dytmar powodów fałszywie przedstawiać 
zajść z roku 963, a skoro dowieść się nie da, żeby 
w notatce o nich dopuścił się myłki, nie pozostanie 
nic innego, jak widzieć w relacji świadectwo zgodne 
z prawdą.

Rozumiem dobrze intencje, jakie kierowały docen
tem Labudą, kiedy decydował się wystąpić z tezą 
o błędzie Dytmara. Nauka polska głosi od dawna, że 
wydarzenia z roku 963 nie zarysowują się jasno i że 
przy analizie wiadomości źródłowych, jakie o nich 
posiadamy, wyłaniają się różne sprzeczności. Wielu 
badaczy borykało się już z tymi trudnościami i nie 
było w stanie rozwikłać ich w sposób, który umysły 
krytyczne zdołał by zadowolić. G. Labuda spróbował 
przeto, czy węzła gordyjskiego nie da się rozwikłać 
,,sui generis“ cięciem cesarskim. Mnie się wydaje, że 
taki zamiar mija się z celem.

Każdy naród, jak i pojedynczy człowiek, przeżywa 
sytuacje różnorodne: proste i mniej lub więcej skom
plikowane. Wiemy z własnego doświadczenia, jak 
bardzo sytuacje życiowe bywają niekiedy pogma
twane, czasami trudno po prostu pojąć, w jaki sposób 
do takiej gmatwaniny doszło. To samo przeżywają 
narody, tylko że u nich komplikacje przybierają nie
raz gigantyczne wprost rozmiary. Taka właśnie sy
tuacja wytworzyła się w roku 963. G. Labuda wymie
nia liczne niejasności, jakie po tym, co on napisał, 
należało by usunąć, gdyby się chciało wiarogodności



Dytmara mimo wszystko bronić (str. 52). Tych nie
jasności, jak mniemam, usunąć się nie da, ale też nie 
jest to potrzebne: nie może być w nauce idealnie ja 
sne i wyraziste coś takiego, co niejasne, i pogmatwane 
było! w życiu., A zresztą usunie się niejasności jedne, 
to w ich miejsce zjawią się niejasności inne: czyż La
buda myśli, że jego wykładnia jest od nich wolna?

Wiemy, jakie konsekwencje pociągnęło za sobą 
odrzucenie przezeń przekazu*Dytmara: pogląd na po
czątkowe wydarzenia dziejów polskich trzeba było 
z gruntu zmienić. Skoro zaś wywód mój wykazał, że 
do relacji Dytmara można mieć zaufanie, nie zachodzi 
potrzeba zajmować się szczegółowo tymi docieka
niami Labudy, które wynikły po prostu z fałszywwch 
założeń. Dotknę ich przeto w sposób ogólnikowy tylko.

Nie jest przekonywujący wywód jego (str. 38—41) 
o znaczeniu wyrazu ,,barbari“ w znanym opowiada
niu Widukinda: ,,longius degentes harbaros crebris 
preliis contrivit“ (,,barbari“ nie oznaczają tutaj mie
szkańców wyspy Rany, tylko szczep Lickowiczów.), 
ani wykładnia (str. 41—50) Widukindowego zwrotu 
,,eo quoque tempore11 (najlepszym sprawdzianem 
niezasadności wykładni jest stanowisko Dytmara, 
który określenie owo odniósł — może pod wpływem 
kompetentnych informatorów — do roku 963), ani 
też teza o czesko-Wieleckim sojuszu (str. 69—72), 
istniejącym jakoby w przeddzień wypadków roku 963. 
O tym sojuszu chciałbym jednak powiedzieć .słów 
kilką.

Że Czesi sympatyzowali z Wieletami, poświadczają 
źródła wyraźnie; o przyjaznych między nimi stosun
kach wspomina Dytmar w związku z polsko-czeską 
wojną w roku 990. Wyrazem owych sympatyj był za
miar biskupa praskiego, Wojciecha, udać się do Wie- 
letów z misją, by przyjaciół swojego narodu pozyskać 
dla wiary chrześcijańskiej. Dziej opis merseburski na



pomyka nawet o „starym sojuszu14 (antiąuum foe- 
dus), który niegdyś oba narody łączył. Jeśli chodzi 
o epokę, w której Gzesi związani byli przymierzem 
z Wieletami, w rachuby wchodzą przede wszystkim 
czasy Wratysława I (905—921), ożenionego z księż
niczką stodorsko-Wielecką, Dragomirą; źródła wpraw
dzie o formalnym sojuszu nie wspominają, ale sojusz 
był ze wszech miar prawdopodobny8) i Dytmar to 
zapewne porozumienie miał na myśli. Niezależnie jed
nak od sympatii i przyjaźni nie obce też były czesko- 
wieleckim stosunkom akty wrogie.

W wielkiej bitwie skoalizowanych Słowian z Niem
cami, stoczonej nad Rzeknicą w roku 955, po stro
nie Niemców walczył Bolesław I czeski, późniejszy 
teść Mieszka I. Do koalicji Słowian należeli też Wie- 
leci, to też Bolesław był w tym wypadku ich także 
nieprzyjacielem. Sytuacja ówczesna wyprzedzała wy
darzenia roku 963 o ośm lat. Czy po roku 955 sto
sunki cześko-Wieleckie uległy poprawie, brak infor- 
macyj w źródłach. Na każdy wypadek łatwość, z jaką 
Mieszko pozyskał sobie Bolesława, a nadto udział po
siłków czeskich w walkach Mieszka z Wieletami 
w roku 967, nie przemawiają za tym, by około ro
ku 963 Czesi związani byli z Wieletami sojuszem. 
Widocznie sytuacja, jaką stwierdziliśmy w roku 955, 
nie uległa poprawie, a jeśli nawet uległa, to nie 
w tym stopniu, żeby wynikło z tego przymierze. W ta
kim razie „kleszcze sojuszu czesko-wieleckiego44 nie

8) Dragomira była kobietą energiczną i żądną władzy. Po śmier
ci męża przez dwa lata (921—923) rządziła krajem w imieniu mało
letniego syna, Wacława^ W nauce wyrażono nawet przypuszczenie, 
że napad Henryka I na Czechy w.roku 929 sprowokowała właśnie 
Dragomira udzieleniem pomocy rodakom, broniącym się przed Niem
cami, por. N o v o t n y, ćeske dejiny, t. T (Praga 1912), str. 467 przyp. 
3 i str. 621 przyp. 1. W tych zatem czasach istniały warunki dla 
zawarcia sojuszu, później takich warunków już nie było.



znajdują, ugruntowania w źródłach, są fikcją taką 
mniej więcej, jak zjazd Mieszka z Ottonem w Ingel- 
heimie.

II

Tereny, o których posiadanie ubiega się dwa lub 
więcej państw, a zatem tereny sporne, skazane są 
zazwyczaj na niemiłe przejścia. Losy ich układają się 
po wypadkowej, jaka wynika z antagonizmu odno
śnych rywalów. W dziejach mnóstwo przykładów 
tego rodzaju nieszczęsnych obszarów. Po pierwszej 
wojnie światowej terenami takimi były: zagłębie Sa- 
ary, wolne miasto Gdańsk i terytorium Kłajpedy 
(żeby na tych tylko przykładach poprzestać), a po 
wojnie drugiej — w zarysowującej się dotychczas 
konfiguracji — zagłębie Saary zjawiło się ponownie, 
rolę zaś Gdańska przejął Triest. Każda niemal epoka 
historyczna zna takie sporne obszary, zależnie od te
renu konfliktu zjawiają się one w coraz innym m iej
scu. Zaliczam też do nich trybutarny obszar Polski, 
o którym słyszymy w najwcześniejszej fazie naszych 
dziejów, w dobie panowania Mieszka I.

Polska, w pierwszych stuleciach swojej historii, 
płaciła trybut kilkakrotnie. Znamy ogółem trzy try
buty; dwa z nich nie kryją w sobie żadnych tajem 
nic, jeden natomiast przedstawia się niejasno: do 
grupy tamtej należy trybut śląski, ustalony w ro 
ku 1054, tudzież trybut pomorski, wymuszony i za
płacony w roku 1135, trybutem zaś niejasnym jest 
wzmiankowany co dopiero trybut z czasów Mieszka I.

Śląsk, od IX wieku poczynając, był krainą sporną 
między Polską i Czechami. Pomijając okres najdaw
niejszy, stwierdzę, iż w roku 990 cały Śląsk (po gra
nicę sudecką) stał się składową częścią państwa 
polskiego. Ustalony wtedy stan rzeczy utrzymał się 
przez kilka dziesiątków lat. Zmienił go książę cze



ski Brzetysław w roku 1038, kiedy wracając z wy
prawy na Polskę, zagarnął i przyłączył Śląsk do swego 
państwa. Posiadał go lat dwanaście. W roku 1050 
Kazimierz Odnowiciel zajął kraj siłą, a w cztery lata 
później — za pośrednictwem cesarza Henryka III — 
zawarł z księciem czeskim umowę, mocą której 
Śląsk pozostawał przy Polsce, za co każdorazowy je j 
władca miał płacić Czechom daninę; według świa
dectwa kronikarza Kosmasa opłata wynosiła 500 grzy
wien srebra i 30 grzywien złota rocznie.

Ustanowienie trybutu pomorskiego przypadło na 
czasy Bolesława Krzywoustego. Głównym dziełem 
tego monarchy było zdobycie dla Polski Pomorza. 
Z chwilą, kiedy padł Szczecin (1121) i w  posiada
nie Bolesława dostała się część ząodrzańskich ziem 
Wieleckich, mających zabezpieczyć dostęp do u j
ścia Odry, akcja zdobywcza została ukończona. O pła
ceniu daniny jakiemuś ościennemu państwu w okre
sie powodzeń orężnych nie mogło być mowy, trybut 
zjawił się kilkanaście lat później. Niepowodzenia, 
jakich doznał Bolesław w walkach z Węgrami, a tak
że w Czechach, wytworzyły sytuację tego rodzaju, 
iż książę polski widział - się zmuszonym szukać zbli
żenia do Niemiec. Przyjaźń z Niemcami okupił — 
między innymi — zobowiązaniem zapłacenia z Pomo
rza trybutu, zalegającego od lat dwunastu (liczono 
po 500 grzywien na rok). Zobowiązanie przeto dzia
łało wstecz, objęło szereg lat, w których Pomorze — 
od chwili zdobycia — wchodziło w skład państwa 
polskiego.

Rozgląd w sytuacji, która doprowadziła do usta
nowienia trybutów ze Śląska i Pomorza, dozwala 
ustalić jeden fakt pewny: opłatą obejmowany był 
kraj sporny (Śląsk) lub kraj świeżo zdobyty (Po
morze). Nikomu przez myśl nie przeszło obarczać 
daniną Wielkopolski lub Mazowsza, tj. ziem, któ



rych przynależności do Polski nikt nie kwestionował 
i które stanowiły je j własność od niepamiętnych cza
sów. O fakcie tym pamiętać należy, gdy z kolei przyj
dzie nam zająć się niejasnym trybutem z czasów 
Mieszka I.

Jedną jedyną wiadomość o nim znajdujemy w kro
nice Dytmara, wiadomość dosyć niedokładną, bo poda
jącą dwa tylko fakty: 1) Mieszko płacił daninę regu
larnie, 2)  daniną nie było objęte całe państwo, ani na
wet jakaś większa dzielnica, tylko bliżej nie znane te
rytorium, którego zasiąg oznaczył Dytmar słowami ,,po 
rzekę Wartę“. Polska, w ciężkich dla siebie chwilach, 
płaciła Niemcom daninę także w stuleciach później
szych, nie należy jednak mniemać, jakoby opłata 
późniejsza była identyczna z trybutem z czasów Mie
szka I. Trybut polski przeszedł swoją ewolucję; w po
staci najdawniejszej utrzymał się co najwyżej do 
roku 1000 (ale nawet w tym okresie były lata, w któ
rych Polska daniny nie płaciła wcale, dłuższą przerwę 
stanowiło zwłaszcza dziesięciolecie panowania Ot
tona I I ) 9), danina zaś późniejsza ustanowiona została 
bez wzorowania się na daninie pierwotnej. Jeśli na
tomiast chodzi o genezę daniny pierwotnej, przy je j 
objaśnianiu przybywa poniekąd z pomocą historia try
butów śląskiego i pomorskiego: twierdzić można 
z dużą stanowczością, że opłata z kraju ,,po rzekę

p) Daniną wznowioną, jaką Mieszko zaczął płacić od roku 986, 
zajmować się nie będę, zwrócę tylko uwagę, iż niezależnie od Hol tz-  
lTianna,  Geschiclite der sachsischen Kaiserzeit, Monachium 1941, 
str. 361—2, 408 i 416, który ją uważa za opłatę z kraju „po Wartę", 
wyiobiłem sobie sąd bardzo podobny, por. Roczn. Histor., t. XV, 
zesz. i (Poznań 1946), str. 280. Nie idę jednak w przypuszczeniach 
tak daleko, ]ak R. Holtzmann, i nie twierdzę, jakoby taż sama oplata 
utrzymała się nawet po roku 1000, właśnie ten rok uważam za kres 
jej istnienia.



Wartę**, objęła terytorium sporne lub terytorium nie
dawno do Polski przyłączone.

Warta jest rzeką długą, określenie zaś ,,po rzekę 
Wartę“ jest zbyt ogólnikowe, by mogło nas poinfor
mować, o jaki obszar chodzi, zadaniem więc moim 
będzie odnaleźć taką krainę, która — przytykając do 
Warty — byłaby krainą sporną lub świeżo, powiedzmy 
około roku 960, zdobytą. Skoro Polska z pewnej czę
ści swego terytorium płaciła trybut na rzecz Niemiec, 
to terytorium owo leżeć musiało w zachodniej stre
fie granicznej, tj. gdzieś w pobliżu terenów podlega
jących wpływom niemieckim. Zachodnia nasza gra
nica rozpadała się w tych czasach na trzy wyraźne 
odcinki: śląski, lubuski i pomorski. Zgoda panuje 
w nauce, że teren trybutarny nie przylegał do odcinka 
śląskiego, o tyle zatem problem doznaje uproszcze
nia: strefą śląską nie zachodzi potrzeba zajmować się 
tutaj. Sprawa z odcinkami lubuskim i pomorskim nie 
przedstawia się tak jasno, to też spór toczy się o to, 
czy obszar trybutarny przylegał do pierwszego, czy do 
drugiego z tych odcinków. Zdaniem moim przylegał 
do odcinka pomorskiego, zdaniem historyków innych 
(zwłaszcza niemieckich), a ostatnio — także, docenta 
Labudy, do odcinka' lubuskiego (str. 141—162).
0 stanowczym rozstrzygnięciu problemu mowy być 
nie może, większe zaś prawdopodobieństwo zdobędzie 
ta z hipotez, która przedstawi i argumenty silniejsze
1 solidniejsze oparcie tezy o przekazy źródłowe.

,,Parcie“ ku wschodowi ze wzmożoną siłą zaini
cjował w Niemczech pierwszy przedstawiciel dyna
stii Ludolfingów, Henryk I. W roku 934, po rozgro
mieniu Wieleckich Wkrzanów, dotarł do Odry, ale 
rzeki nie przekroczył; widocznie po drugiej je j stro
nie znajdowało się państwo na tyle silne, że rozgrywki 
orężnej wolał z nim Henryk nie ryzykować. Mowa 
oczywiście o państwie Piastów. Od tego czasu, aż do



pojawienia się Polski w historii, Odra niejednokrot
nie podawana była w źródłach, jako kres panowania 
lub raczej wpływów niemieckich na wschodzie. Nie 
chodziło oczywiście o Odrę na całej długości od źró
deł po ujście, jeno o pewną je j część. Odcinek po
morski nie wchodził jeszcze w rachubę, gdyż Mieszko 
w 60 latach X wieku toczył dopiero boje o jego zdo
bycie. Tym mniej w rachubę mógł wchodzić długi od
cinek między grodem Krosnem i źródłami rzeki; na 
tej przestrzeni płynęła Odra przez Śląsk i kresów 
Niemiec nie stanowiła.

Państwo Piastów od najdawniejszych czasów przy
legało do niedługiego odcinka Odry między ujściem 
rzeki Bobru i ujściem Warty. Określenia: ,,usque in 
Oderam fluvium“ lub ,,versus ad flumen Odera“ źró
deł niemieckich pierwszej połowy X wieku10) — ten 
właśnie odcinek oznaczają. Długa przynależność do 
Polski ziem, na tej przestrzeni do Odry przytykają
cych, była niewątpliwie równoznaczna z uważaniem 
ich za integralną część państwa polskiego. Obszar ten 
przywykliśmy nazywać ziemią Lubuską, ale określe
nie to nie jest trafne dla czasów Mieszka I. O ziemi 
Lubuskiej utrzymuje się w nauce (naszej i niemiec
kiej) wiele pojęć przestarzałych, które co rychlej 
zmienić należy. W dalszym ciągu wywodów wrócę 
jeszcze do tej kwestii, tu zaznaczę krótko, iż w obrę
bie ziemi Lubuskiej inaczej traktować trzeba część 
z lewej, a inaczej — część z prawej strony Odry le 
żącą. Połać prawobrzeżna lnie miała pierwotnie nic 
wspólnego z Lubuszanami, była to stara posiadłość 
Polan czyli ściślejsza własność Piastów. Nie była to 
kraina sporna, jak Śląsk, ani świeżo zdobyta, jak 
w dobie Krzywoustego — Pomorze, była to kraina, do 
której żaden ze sąsiadów nie zgłaszał pretensji. To

10) W i d a j e w i c z ,  Licicaviki Widukinda. str. 134.



też kraina taka nie miała po prostu „kwalifikacyj“, by 
stać się krainą trybutarną.

G. Labuda w zdecydowany sposób przemawia wła
śnie za ziemią Lubuską, jako obszarem danniczyin. 
Aczkolwiek pogląd ten posiada starą już tradycję, 
G. Labuda zostaje pod wpływem jednej z ostatnich 
prac nieodżałowanego A. Brucknera11). Można po
wiedzieć krótko, że pomysłu dostarczył Bruckner, La
buda jiatomiast koncepcję jego bardziej rozwinął. 
Z obszernych wywodów, ‘ tematowi temu w pracy 
omawianej poświęconych, zdołałem wyłowić cztery 
wskazówki, mające przemawiać za tym, że wła
śnie ziemia Lubuska była obszarem trybutarnym: 
i ) w nomenklaturze Licicaviki można dopatrywać się 
zepsutego miana Lubuszan (w domniemanym brzmie
niu Liubusiki), 2) ziemia Lubuska była tym obszarem, 
który z prawej strony Odry docierał ,,po rzekę Wartę“, 
3) Lubuszanie płacili prawdopodobnie Niemcom da
ninę już przed rokiem 965, 4) samo położenie ziemi 
Lubuskiej — zwróconej niejako'w  stronę Niemiec 
i przylegającej równie dobrze do Warty, jak do ziem, 
które pośrednio podlegały Niemcom — zalecało ją 
jako teren, dla wymiaru trybutu najbardziej odpo
wiedni. Jakąż siłę wykazują wyszczególnione argu
menty?

Możliwość pomieszania wyrazu Licicaviki z mia
nem Lubuszan należy wykluczyć zarówno z języko
wego, jak i z historycznego punktu wodzenia. Poza 
literą L, którą się obie nazwy zaczynają, nic ich poza 
tym nie łączy, rdzeń (Lic-, Lub-) w obu wypadkach 
jest inny. A. Bruckner wyraził przypuszczenie — czego 
w swoim czasie domyślałem się i ja  także12) — że 
drugie ,,i“ w omawianej nomenklaturze jest wstawką

n ) B r u c k n e r ,  O nazwach miejscowych, Kraków 1935, str. 49.
12) W i d a j e w i c z ,  Licicaviki Widukinda. str. 113.



niemiecką: Lic (i) caviki13) , podobnie jak wstawką 
jest taż litera w imieniu Vis(i)slaus — W isław14). 
Można przeto uważać za rzecz prawdopodobną, że in
teresująca nas nazwa brzmiała Lickowice lub Liczko - 
wice, co z Lubuszanami nie miało nic wspólnego.

Na te manowce sprowadził Labudę, A. Bruckner. 
Zdaniem Brucknera ,,Licicavici to może pomylone 
Liutici11, a że Lubuszanie należeli do lucickiej grupy 
Połabian, więc w Lickowicach widział ów autor po 
prostu szczep Lubuszan15). G. Labudzie trafiła 
do przekonania argumentacja rzeczowo-historyczna, 
cliciał jednak zdobyć dla niej ponadto uzasadnienie 
językowe. Biedził się nad nim, nazwy Lubuszan szu- 
kał w źródłach, brał też w rachubę nazwy podobne, 
jak Zlubusiki (str. 104, przyp. 81), wszystko na nic. 
Doprowadzony wreszcie do desperacji, pisał:',,gdy już 
zejdziemy na domysły, nie widzę powodu, dla którego 
nazwa Lubuszan (może też być oboczność,-Łubuszycy) 
ma być dalsza od Licicaviki, niż Liutici?“ (str. 103. 
przyp. 79). Odpowiadam na to: jeden pomysł wart 
tyle, co drugi. A teraz opinię swoją uzasadnię.

Zacznę od Luciców. Dopuszczając możliwość znie
kształcenia ich miana i przekazania w wersji Licica- 
vici, argumentował A. Bruckner w taki sposób: ,,bo 
WTidukind nazwy tej, wtedy już powszechnej, ani razu 
nie użył“ 16). Chodzi o ,,powszechność“ nazwy Luci
ców. Wyrażenie Liutici pojawia się w źródłach pozor
nie pod koniec wieku X; wymienia.je Dytmar (IV. 11. 
13) w opisie wojny Mieszka z Czechami, toczonej

13) B r u c k n e r ,  o. c., str. 7: por. nadto pracę U r b a ń c z y k a ,  
O imię pierwszego historycznego księcia Polski, Inter Arma, Księga 
Pam. ku czci K. Nitscha, Krakó.w 1946, str. 112.

14) W i d a j e w i c z ,  Studia nad relacją o Słowianach Ibrahima 
ibn Jakuba, R. A. U., t. 71 (Kraków 1946), str. 46.

15) B r u c k n e r ,  o. c., str. 49.
16) B r u c k n e r ,  o. c„ str. 49.



w roku 990, wymieniają Roczniki Hildesheimskie pod 
rokiem 991 17) i Roczniki Kwedlinburskie pod ro
kiem 997 18). Gdy się jednak zważy, że Dytmar pisał 
swą Kronikę dopiero po roku 1000, a Roczniki Hildes
heimskie i Kwedlinburskie zaczęto prowadzić również 
w początkach wieku X I 19), okaże się, iż miano Lu- 
ciców w przywiedzionych zabytkach reprezentuje za
pewne słownictwo XI, a nie X wieku; może najstarszy 
żywot św. Wojciecha, opracowany w latach 997— 
1002, a przypisywany Janowi Kanaparzowi, był źró
dłem, w którym nazwa Luciców zjawiła się najrych
le j20). A w takim razie ,,powszecliność“, o jakiej pi
sał A. Bruckner, osobliwe wykazuje znamiona: w do
bie Widukinda miana Luciców nie zanotowały źródła 
ani razu, co więcej jest wątpliwe, czy do końca X stu
lecia zanotowały je  przynajmniej raz jeden21). 
O rzeczywistym zaś rozpowszechnieniu nomenklatury 
można mówić dopiero wf stuleciu XI.

Przejdźmy do Lubuszan. Pierwszą wiadomość 
o nich (Leubuzzi) przekazał kronikarz Adam z Bremy 
(II. 21) w drugiej połowie XI wieku, żadne źródło 
wcześniejsze szczepu takiego nie zna. Wyłaniają się 
wobec tego dwie możliwości: 1) albo mianu temu nie 
nadarzyła się sposobność rychlej dostania się do źró
deł, 2) albo w X wieku ono w ogóle jeszcze nie 
istniało. Nie "wolno bowiem zapominać, że nazwy 
szczepowe przechodziły swoją ewolucję: jedne gi

17) Mon. Germ. Script., t. III (Hanower 1839), str. 68.
18) Mon. Germ. Script., t. III, str. 72.
19) W a 11 e n b a c h - H o 11 z m a n n, o. c., t. I, str. 43—45.
20) Mon. Polon. Histor., t. I (Lwów 1864), str. 180.
21) Nie trzeba rozwodzić się nad tym, iż wzmianka o Lucicach 

w Roczn. Kwedlinburskich pod rokiem 789 (Mon. Germ. Script., t. III, 
str. 39) lub u Annalisty Saxo pod rokiem 952 (Mon. Germ. Script., 
t. VI, str. 609) — żeby na tych tylko przykładach poprzestać — to 
typowe anachronizmy.



nęły, a w ich miejsce powstawały nowe. Takie no
menklatury, jak Bethenici i Smeldingon, znane z re
lacji tzw. Geografa Bawarskiego i innych źródeł jego 
epoki, pojawiają się tylko w wieku IX, W czasach 
zaś późniejszych zostały obie wchłonięte przez no
menklaturę obszerniejszą: Połabianie 22) ; coś podob
nego zaszło z mianem Brzeżan, pojawiającym się do
piero w wieku XII i wypierającym nazwy szczepów 
drobniejszych (Nieleciców, Doszan i może Linian), 
które na terenie Brzeżan przebywały dawniej23).

W roku 948 utworzone zostało biskupstwo w Bra- 
niborze. W stronie wschodniej sięgało ,,ad flumen 
Odera“ 24). Lubuszan nadodrzańskich dyplom erek
cyjny nie zna, wymienia natomiast duży lud sąsiedni, 
Sprewian. Wynika chyba z tego, że Sprewianie się
gali siedzibami do samej Odry, czyli w połowie wie
ku X nie było jeszcze Lubuszan, jako szczepu odręb
nego. Zdaje się nie ulegać wątpieniu, że to odgałęzie
nie Sprewian, ale kiedy między nimi do rozłamu do
szło, pozbawieni jesteśmy informacyj. Boje Bole
sława Chrobrego mogły na usamodzielnienie się Lu
buszan oddziałać zachęcająco, czy jednak na te wła
śnie czasy przypadły szczepowe ,,narodziny" Lubu
szan, nic stanowczego powiedzieć się nie da.

A zatem mamy fakty takie: w dobie Widukinda 
nie było znane ani miano Luciców, ani miano Lubu
szan; nazwa Luciców pojawia się prawdopodobnie 
nie rychlej, jak w samych początkach XI wieku, 
a nazwa Lubuszan jeszcze później, gdyż dopiero 
w drugiej połowie tegoż stulecia. Koncepcja przeto,

22) B o g u s ł a w s k . i ,  Dzieje Słowiańszczyzny północno-zachod
niej, t. II (Poznań 1889), str. 36—37; N i e d e r l e ,  Puyod a poćatky 
Slovanu zapadnich, Praga 1919, str. 129.

23) B o g u s ł a w s k i ,  o. c., t. II, str. 53—54; N i e d e r l e ,  o. c., 
str. 141—142.

24) Mon. Germ. Diplom., t. I (Hanower 1879—1884), str. 189.



wywodząca nomenklaturę Licicaviki — drogą pomie
szania czy przekręcenia — z którejś z nazw tamtych, 
zawodzi na całej linii; niepodobieństwem było coś 
z czymś pomieszać czy coś przekręcić, skoro dla tycli 
manipulacyj brakowało onomastycznego substratu, 
tzn. nazw Luciców i Lubuszan. Nomenklatura Licica- 
viki może wykazywać i niewątpliwie wykazuje pewne 
nieprawidłowości graficzne, ale nie jest to wtórna 
nazwa któregoś z dobrze znanych szczepów, tylko wła
sna nazwa tego szczepu, o którym jedyną wiadomość 
przekazał Widukind.

G. Labuda twierdzi, że Lubuszanie mieszkali z le
wej i z prawej strony Odry (str. 92) czyli granice 
ich osiedli identyfikuje z granicami ziemi Lubuskiej, 
znanymi z roku 1249 (str, 152). Powtarza tu utarte 
wiadomości, jakie powtarza się najczęściej w naszej 
literaturze historycznej1, a jakie trafne, bynajmniej 
nie są. Lubuszanie był to drobny lud, wywodzący swą 
nazwę od grodu Lubusza, leżącego na lewym brzegu 
Odry. Adam Bremeński (II. 21) zaliczył go. do Sło
wian, którzy zajmowali ziemie między Łabą i Odrą, 
zatem do Słowian Połabskich, badania zaś slawisty 
łużyckiego, A. Muki, ustaliły, że nie był to lud serb
ski, jak myślano dawniej, tylko lud odłamu wielecko- 
lechickiego 25) .

Nie znamy wypadku, żeby nad dolną Odrą — od 
Krosna mniej więcej poczynając, a na ujściu rzeki 
kończąc — jeden przynajmniej lud zajmował tereny 
z obu strwoń rzeki. Nawet ludy tak bliskie sobie, a za
razem tak duże, jak Wieleci i Pomorzanie, miały 
pełną świadomość, że rzeka Odra oddziela je  od sie
bie, co dotarło do wiadomości Adama Bremeńskiego 
i czemu tenże dobitny dał wyraz (IV. 13). Mówiąc

25) M u k a, Die Grenzen des sorbischen Sprachgebiets in alter 
Zeit, Archiv. f. slav. Philologie, t. 26 (Berlin 1904), str. 548 i 551.



zaś o Lubuszanach, zaliczył ich Adam do ludów, 
mieszkających wyłącznie na zachód od Odry. Jakoż 
nie mogło być inaczej. Luhuszanie, jako odprysk 
Sprewian, związani byli z posiadłościami ludów po- 
łabskich, na zachód więc od Odry znajdowała się 
szczepowa ich ojczyzna. Gdy się zważy, że lud był 
drobny, a rzeka duża, stanie się jasne, iż przekra
czało siły takiego ludu sforsować rzekę i opanować 
obszary prawobrzeżne. Terytorium natomiast, jakie 
przywykło się u nas nazywać ziemią Lubuską, a któ
rego rozmiary znamy z aktu sprzedaży, wystawionego 
w roku 1249, to był twór sztuczny, twór administra
cji polskiej, zmierzający do tego, żeby niepokażny 
szczep Wielecki związać jak najsilniej z państwem 
polskim.

G. Labuda twierdzi, że w latach 962—963 podjął 
Mieszko akcję zdobywczą na terenie Słowian zaod- 
rzańskich; wynikiem tej akcji stało się opanowanie 
i przyłączenie do Polski szczepowej krainy Lubuszan 
w granicach, znanych z aktów sprzedażnych ro
ku 1249 (str. 152 i 321). Mając na oku okoliczność, 
że mniej więcej od roku 940 szczep ten płacił Niem
com daninę, musiał i Mieszko — po chwilowym opo
rze — zobowiązanie owo przyjąć na siebie. Trybut 
Mieszka pojmuje Labuda, ,,jako wykupno przezeń 
zwierzchniczych praw niemieckich do ziemi Lubu
skiej11 (str. 160), zbliżając się i w tym także punk
cie do analogicznej wykładni A. Brucknera (str. 49). 
Ja  natomiast, gdybym stanął na stanowisku ich obu, 
genezę daniny tłumaczyłbym inaczej: Mieszko zobo
wiązał się płacić ją  dlatego, ponieważ wszedł w po
siadanie kraju, na którym powinność płacenia cią
żyła już przedtem. Na wypadek zaś zaakceptowania 
wykładni w tej czy tamtej wersji należałoby stwier
dzić, iż był to typ daniny odmienny od znanych nam 
typów, śląskiego i pomorskiego, bo ani Kazimierz



Odnowiciel, ani Bolesław Krzywousty, nie z takich, 
tylko z innych pobudek zobowiązania swoje przyjęli. 
Pozostaje jednak sprawdzić, czy wykładnię Bruckne
ra—Labudy wolno uznać za trafną.

Oparcie główne stanowiły dla Labudy dwie rela
cje źródłowe. W wyniku walk o Bfanibor, zakończo
nych w roku 940, wszystkie ludy słowiańskie ,,aż po 
Odrę“ pociągnięte zostały do płacenia Niemcom da
nin (str. 153) ; w roku 965 cesarz Otton I nadał kla
sztorowi św. Maurycego w Magdeburgu opłaty, ja 
kie północna grupa ludów Wieleckich (Wkrzanie, 
Rzeczanie, Redarowie, Doleńcy i flzrezpienianie) 
płaciła dotychczas skarbowi cesarskiemu (str. 156). 
Wnioskuje więc autor, że wrraz z ogółem ludów po- 
łabskich powinnością uiszczania opłat obciążeni też 
byli Lubuszanie, po zawojowaniu zaś kraju ich przez 
Mieszka ciężar płacenia przeszedł na księcia pol
skiego. f

Nikt oczywiście kwestionować nie będzie znanego 
faktu, że tereny z lewej strony Odry były przez Niem
ców połowicznie opanowane i w każdym razie zali
czały się do ich sfery interesów. Ale .to właśnie krzy
żuje szyki wywodom naszego autora. Skoro Mieszko, 
jak utrzymuje Labuda, powziął zamiar zawojowania 
zaodrzańskiej krainy Lubuszan, to w realizowaniu 
planu miał przeciw sobie nie tylko związek W ie
lecki, lecz także Niemców. Pozbawienie cesarza do
chodów, płynących z ziem zajętych przez Mieszka — 
a Labuda wyraźnie pisze o zaprzestaniu przez Mie
szka płacenia daniny (str. 157) — wywołać musiało 
konflikt z Ottonem; zawsze czujny Gero takiego 
,,wdzierstwa“ nie puściłby płazem. Czyż zatem Mie
szko szukał by zwady nie tylko z Wieletami, lecz 
nadto z cesarzem? Dochodzi do tego kolizja inna. 
Nie wiem, jak sobie autor wyobraża ekspansję Mie
szka poza Odrę w dobie, kiedy nie należało jeszcze



do niego Pomorze zachodnie: czy wojskowo było ta
kie przedsięwzięcie możliwe? Słowem z punktu wi^ 
dzenia politycznych i wojskowych możliwości teza 
Labudy nie wydaje się być mocną. O wiele słabszą 
jest ona w punkcie innym. Jeśli trybut Mieszka wy
wodził się z zaodrzańskiej jego zdobyczy, w takim ra
zie terytorium, obarczone opłatą, powinno było się
gać ,,usque in Oderam fluvium“, a tymczasem wie
my, że sięgało ,,usque in Vurta fluvium“.

Wszystkie te słabe strony hipotezy przygważdża 
ostatecznie fikc^jność twierdzenia o rzekomych zdo
byczach Mieszka poza Odrą. Gdyby należało do niego 
zaodrzańskie terytorium Lubuszan, znalazłby się 
chyba jakiś ślad tego w źródłach, a tymczasem po
szlaki, jakimi dziś dysponujemy, ewentualności owej 
stanowczo przeczą. Przypomnę najpierw opis granic 
Polski w dokumencie ,,Dagome iudex“ ; na obcho
dzącym nas odcinku biegnie granica rzeką Odrą i ni
gdzie na zachód od niej nie zbacza26). Dokument ten 
odtwarza sytuację z roku 990. W przystosowaniu do 
wykładni G. Labudy wygląda ona wręcz paradoksal
nie: Mieszko płacił Niemcom daninę, mimo że kraju, 
skąd danina się wywodziła, tj. zaodrzańskich terenów 
lubuskich, nie posiadał.

Bez porównania dokładniejszych informaeyj do
starcza dokument o sześć lat późniejszy (996), dyplom 
Ottona III dla biskupstwa miśnieńskiego. Oto przebieg 
granicy na interesującym nas odcinku: ,,nec non in 
altera parte Lusizi et Selboli et sic usque in ciyitatem 
Zulbiza, illam yidelicet infra eundem terminum, et 
inde in aquam, quae dicitur Odera“ 27). Wobec miej

26) S t a s i o w s k i ,  Untersuchungen iiber drei Ouellen zur alte- 
sten Geschichte und Kirchengeschichte Polens, Wrocław 1933, str. 
78—80.

2‘) Mon. Gerni. Diplom., t. II, cz. 2 (Hanower 1893), str. 595.



scowości Zulbiza stają uczeni bezradnie. Jeszcze 
P. Curschmann nazwał ją  „miejscowością niezna- 
ną“ 28). Do rozwikłania problemu zbliżył się bardzo 
ks. Kozierowski, ale i on w sedno rzeczy nie trafił29). 
Mnie się wydaje, że chodzi tu o słowiańską poprzed
niczkę dzisiejszego Frankfurtu. Słubica — bo taką 
wersję uznać należy za brzmienie poprawne — jest je 
dyną miejscowością, jaką dyplom Ottona III, w opisie 
granic diecezji, wymienił. Wzmiankę o niej tłumaczyć 
trzeba doniosłością położenia geograficznego, a w pół
nocnej stronie od Łużyc nie znajdziemy drugiego pun
ktu, który ważnością miejsca mógłby się równać 
z położeniem Frankfurtu: gród Słubica panował nad 
dogodną przeprawą przez Odrę. Można więc Słubicę 
identyfikować z Frankfurtem. Z identyfikacji tej uzy
skamy wskazówkę, dokąd diecezja miśnieńska sięgała: 
Słubica zaliczała się jeszcze do niej, ale dalej na pół
nocy leżący) Lubusz należał zapewne do diecezji bra- 
niborskiej. Pozk tym dokument Ottona III nawiązuje 
również do rzeki Odry, jako kresu posiadłości nie
mieckich. Dyplom miśnieński wystawiony został w cza
sie, kiedy u władzy był w Polsce Bolesław Chrobry, 
nie ma zaś dowodów, żeby on właśnie stracił krainę, 
którą ojciec rzekomo posiadał: wszakże w dokumen
cie „Dagome iudex“ granicę stanowi taż Odra, co 
w dyplomie miśnieńskim.

Przywiedzione opisy granic przeczą stanowczo, ja 
koby posiadłości Mieszka w którymkolwiek miejscu 
wybiegały poza Odrę. A w takim razie rozważania dal

28) C u r s c h m a n n ,  Die Diozese Brandenburg, Lipsk 1906, 
str. 171.

2D) „Za Odrą w ziemi Lubuskiej rzeka Słubia (Schlaube), od 
której niewątpliwie nazwano nieznane dziś miasto Słubica (995 Zul
biza =  Miillrose czy pobliski Schlaubehammer ?)“, K o z i e r o w 
ski ,  Pierwotne osiedlenie pogranicza wielkopolsko-śląskidfeo, SI. 
Occident, t. VII (Poznań 1928), str. 172.



sze skoncentrować należy około terenów prawobrzeż
nych. Gdyby walki Mieszka z Wichmanem rozegrały 
się były z prawej strony Odry, to obłożenie tej ziemi 
daniną dało by się jakoś wytłumaczyć (kraj, zdobyty 
przez nieprzyjaciela, a więc poniekąd sporny), ale 
G. Labuda — o ile dobrze go rozumiem (str. 1G4— 
105) — hołduje zapatrywaniu, że terenem walk była 
lewa strona Odry, wobec czego trybut ,,po Wart.ę“ 
staje się prawdziwą zagadką. By wybrnąć z tej trud
ności, odwołał się pasz autor do rozmiarów później
szej ziemi Lubuskiej; pomoc to jednak złudna.

Źródła, co dopiero rozpatrzone, każą uznać za fakt 
niewątpliwy, że w wieku X sięgała Polska do rzeki 
Odry, ale je j  nie przekraczała: teren z prawej strony 
rzeki był we władaniu Polan, teren lewobrzeżny zaj
mowali Lubuszanie. Sytuacja dzisiejsza, gdzie woje
wództwo poznańskie obejmuje zarazem ziemię Lubu
ską (nie pokrywającą się jednak rozmiarami z ziemią 
Lubuską wieków średnich), jest w pewnej mierze re
produkcją sytuacji z czasów Mieszka I. Nie ma też do
wodów, żeby Bolesław Chrobry w rejonie Lubusza 
posiadał tereny zaodrzańskie; uwaga jego zwrócona 
była na ziemie serbskie, Bolesław — jak się zdaje -  
unikał wszystkiego, co mogło drażnić Wieletów. Taki 
stan rzeczy utrzymał się przez cały wiek XI, Adam 
Bremeński traktuje Lubuszan, jako lud od Polski nie
zależny.

Sprawa uległa zasadniczej zmianie w dobie Bole
sława Krzywoustego. Wiemy, że związek Wielecki 
znajdował się wówczas w rozkładzie i że Bolesław na 
jego posiadłościach poczynił znaczne zdobycze: gra
nicę Polski przesunął na jezioro Morzyckie i na rzekę 
Pianę. On też niewątpliwie zawojował zaodrzańskich 
Lubuszan30). W czasach Krzywoustego powstała die

30) Por. B r e i t e n b a c h ,  Das Land Lebus unter den Piasten, 
Fiirstenwalde Spree 1890, str. 16— 17.



cezja lubuska31), wtedy też — jak mniemam — do 
właściwej ojczyzny Lubuszan przyłączono tereny 
z prawej strony Odry, kierując się w tej mierze 
dwoma względami: by malutki kraj Lubuszan powięk
szyć i żeby sprząc go silnie z państwem polskim Od 
tego dopiero czasu można było tereny prawobrzeżne 
nazywać ziemią Lubuską. Nadbałtyckie zdobycze Krzy
woustego rychło od Polski odpadły, ale ziemia Lubu
ska nie podzieliła losu krajów tamtych, przeciwnie 
w posiadaniu Piastów utrzymała się do połowy wie
ku 'XIII. Okazuje się z tego, że rozmiary późniejszej 
ziemi Lubuskiej nie mogą badaniom nad obszarem try
bu ta rnym w wieku X oddać usługi, a wciąganie da
nych tych do epoki Mieszka I, to operowanie anachro
nizmem. Na takie manowce zaprowadził Labudę auto
rytet Brucknera.

Pozostał mi do rozpatrzenia ostatni jeszcze argu- 
.ment badacza poznańskiego, a to położenie krainy try- 
butarnej w stosunku do Niemiec. W porównaniu z ar
gumentami poprzednimi nosi on charakter odmienny, 
nie jest to dowód ściśle historyczny^ jeno wska
zówka — jakby powiedzieć — wysnuta z pewnych 
ludzkich przyzwyczajeń. Do argumentu tego przywią
zuje nasz autor dość duże znaczenie, położenie krainy 
trybutarnej w stosunku do Niemiec jest dla niego no
wym dowodem, że chodzi właśnie o ziemię Lubuską 
(str. 144). Ja stoję na stanowisku wprost przeciw

nym, zdaniem moim, argument ten na poważne trak
towanie w ogóle nie zasługuje.

Głosi się zatem od dawna — bo i ten argument, jak 
wiemy, nie jest własnym pomysłem G. Labudy, wo
ju ją nim przede wszystkim uczeni niemieccy — że 
określenie ,,usque in Vurta fluvium“ wyraża położenie

sl) Por. ostatnio o tym M a l e c z y ń s k i ,  Bolesław Krzywo
usty, Kraków (bez daty), str. 208—209, 215 i 264, oraz Lu dat ,  Bis- 
tum Lebus, Weimar 1942, str. 249—256.



kraju w stosunku do miejsca stałego pobytu Dytmara, 
a więc w stosunku do Merseburga lub — w ogóle Nie
miec. Wykładnia ta przenosi do X wieku splot urzą
dzeń współczesnego nam życia. Nam wystarczy rozło
żyć na stole atlas, by widzieć, jak na dłoni, iż kraj 
z lewej strony Warty zwrócony jest w stronę Niemiec 
czy w stronę Merseburga. Go do Dytmara natomiast — 
pomijając nawet okoliczność, że on mapy takiej nie 
miał — musielibyśmy przyjąć założenie, że on się 
w geografii Europy nieźle orientował. Tymczasem 
znaną jest rzeczą, jak wielkie braki w zakresie geo
grafii miewali ludzie tamtej epoki. A w takim razie, 
któż zaręczyć może, że Dytmar wiedział, jaki bieg wy
kazuje Warta? Czyż można wykluczać ewentualność, 
iż rzeka ta — w wyobrażeniach Dytmara — brała po
czątek gdzieś na północy,, powiedzmy koło Kruszwicy, 
i uchodziła do Odry w rejonie Lubusza? Obracamy się 
na gruncie bardzo niepewnym. Argument prze.to, usi-, 
łujący przeszczepić nowoczesność na grunt X stulecia 
i w zetknięciu jednych stosunków z drugimi nie do
strzegający nawet żadnych dysonansów, rozwikłania 
problemu obszaru trybutarnego nie jest w stanie 
ułatwić.

Dla mnie sprawa jasna. Głosiłem od początku i po
wtórzę obecnie, że zwrot ,,usque in Vurta fluvium“ 
został wyjęty prze^ Dytmara z dokumentu, jeśli taki 
w sprawie terytorium danniczego został wystawiony, 
lub jest powtórzeniem ustnej informacji człowieka, 
który ze sprawą był należycie obznajomiony. Wszy
stko, co rozpatrzyłem dotychczas, przeczy, jakoby kraj 
trybutarny mógł leżeć z lewej strony Warty, to też 
i ten pseudoargument sytuacji uratować nie zdoła.

Przejdźmy raz jeszcze wszystkie po kolei argu
menty, jakie G. Labuda na poparcie zasadności tezy 
swej przytoczył. Zrównanie: Licicaviki =  Lucice lub 
Lubuszanie, okazało się nietrafnym z językowego



i z historycznego punktu widzenia; ani Lucice, ani Lu- 
buszanie, Lickowiczami nie byli, co więcej w dobie, 
kiedy szczep Lickowiczów wspomniany został w źró
dle, zabytki historyczne ani Luciców, ani Lubuszan nie 
znają. Można uważać za rzecz pewną, że Sprewianie, 
z których później wyłonili się Lubuszanie, w połowie 
X wieku płacili Niemcom daninę, ale nie ma żad
n y ch — nie powiem dowodów, lecz nawet aluzyj, by 
Mieszko jakąś część Sprewian (Lubuszan) zawojował, 
wszystkie źródła, jakimi dziś rozporządzamy, ewen
tualności tej przeczą. Gdyby zaś — wbrew źródłom — 
dopuścić możliwość, że Mieszko mimo wszystko jakąś 
krainę poza Odrą opanował i że stamtąd właśnie wy
wodziły się zobowiązania jego do płacenia trybutu, to 
terytorium takie sięgać mogło co najwyżej „usque in 
Oderam fluvium“. Skoro G. Labuda — w dążności do 
wytłumaczenia zwrotu ,,usque in Vurta fluvium“ — 
odwołuje się do rozmiarów ziemi Lubuskiej, to ope
ruje anachronizmem, ile że ziemia Lubuska, w grani
cach znanych z roku 1249, powstała w jakich 100 lat 
po zapisaniu owego zwrotu. Argument wreszcie, usi
łujący położenie krainy trybutarnej przystosować do 
biurka, przy którym siedział Dytmar, straconej pozy
cji uratować nie zdoła.

Taka jest ,,siła“ argumentów i takie oparcie o źró
dła — hipotezy, usiłującej obszar trybutarny umiej
scowić z lewej strony Warty.

III

Skoro relacji Dytmara nie ma powodu uważać za 
mylną, a lokalizacja obszaru trybutarnego w obrębie 
ziemi Lubuskiej napotyka na kolizje zbyt wielkie, by 
można ją  uznać za trafną, nie pozostaje nic innego, jak 
umiejscowić ów obszar na Pomorzu, w widłach Udry 
i dolnej Warty. Nawiązuję obecnie do dobrze znanego



historykom naszym i obcym poglądu własnego. G. La
buda usiłował podważyć jego zasadność, to też przy
stępując do przedstawienia tezy swojej ponownie, 
uwzględnię oczywiście postawione je j zarzuty.

Przypomnę, że wyprawie Hodona z roku 972 przy
pisywałem duże znaczenie informacyjne, twierdziłem 
bowiem, że ona właśnie wskazuje nam położenie kraju 
trybutarnego. Wykładnia moja spotkała się z krytyką 
i niedowierzaniem. Przede wszystkim wysunięto wąt
pliwości, czy Hodona wolno uważać za nadzorcę try- 
butarnej części Polski. Nie było to twierdzenie moje, 
tak kilkadziesiąt lat temu ujął kwestię H. Zeissberg 32) , 
a stanowisko jego spotkało się z ogólną aprobatą 
uczonych niemieckich i polskich. Ostatnimi czasy nie
którzy z uczonych niemieckich usiłowali zaradność 
tezy Zeissberga podważyć. Początek zrobił S. Lupkę, 
twierdząc, że marchia Hodona obejmowała zasadniczo 
tylko Łużyce 33)i5 tzn. w stronę północną nie wykra
czała poza linię Aurith—Kópenick; tereny dalsze, wy
biegające poza wspomnianą linię w kierunku północ
nym, należały do marchii margrabiego Dytrycha. 
W zbliżony sposób pojmuje tę sprawę A. Brackmann 
w jednej z ostatnich swych prac34), poglądom zaś obu 
Niemców przyklasnął G. Labuda (str. 112—113), są
dząc, że znajdzie w nich poparcie dla tezy swojej.

Tymczasem zaszło tutaj nieporozumienie. Go innego 
przecie marchia jedna i druga (Hodona i Dytrycha), 
a co inrtego trybutarne terytorium Polski: wszakże 
terytorium polskie nie było składową częścią żadnej

”2) Z e i s s b e r g, Miseco I, Wiedeń 1867, str. 23.
s?) L u p k ę ,  Die Markgrafen der sach^ischen Ostmarken in der 

Zeit von Gero bis zum Beginn des Investiturstreites, Halla n. Salą 
1937, str. 9, 11 i mapa; por. nadto pracę L a b u d y ,  o. c„ str. 112, 
przyp. 104.

34) B r a c k m a n n ,  Die Wikinger und die Anfange Polens, Ab- 
handl. d. Preuss. Akad. d. Wissensch., Berlin 1943, str. 17.



z tych marchij, tylko składową częścią państwa pol
skiego. Nadzór nad takim krajem mógł wykonywać 
równie dobrze margrabia Dytrych, jak i margrabia 
Hodo, wykonywał zaś ten, któremu cesarz funkcję ową 
powierzył. Kto został wybrany, nie potrzebujemy zga
dywać, źródła bowiem dopisały informacją co do tego. 
O wiadomości, którą mam na myśli, pisano wiele razy, 
ale nikt dotychczas nie uchwycił właściwego je j sensu.

Przypomnę zatem, uwagę Dytmara, jak to Mieszko 
nie śmiał wejść we futrze do izby, w której znajdo
wał się margrabia Hodo, ani też siedzieć w niej na 
stołku, ilekroć tamten wstawał (V. 4 0 ) . Relacja ta 
dozwala ustalić dwa fakty pewne: 1) Mieszko bywał 
u Hodona nieraz, 2)  występował wobec niego z wy
szukaną grzecznością. Jeden i drugi objaw tłumaczą 
się łatwo; uniżoność Mieszka świadczy, że Ilodo był 
jego ,,szefem“, a przesiadywanie u szefa wymagały 
przecie sprawy takie, jak oddawanie daniny i naradza
nie się nad potrzebami, dotyczącymi kraju trybutar- 
nego. Gdyby nadzorcą kraju był Dytrych, też same 
objawy ugrzecznienia i urzędowego odsiadywania 
Mieszka, związał by Dytmar z osobą Dytrycha.

Ta zatem sprawa nie może budzić wątpliwości. 
W je j świetle zyskują na jasności inne jeszcze prze
kazy Dytmara, które dotychczas pojmowane były nie 
tak, jakby należało, lub nawet pojmowane mylnie. 
Wyprawa Hodona nie oznaczała wojny państwa nie
mieckiego z państwem polskim. Zwierzchnik pań
stwa niemieckiego, cesarz Otton, przebywał podczas 
wojny we Włoszech i dowiedział się o niej dopiero 
po katastrofie Hodona. Nad wyraz znamienne stały 
się pospieszne zarządzenia Ottona: nakazał on Hodo- 
nowi i Mieszkowi zaprzestać walki do czasu, aż sam 
do Niemiec przybędzie i sprawę na miejscu rozpatrzy. 
Potraktowanie Mieszka na równi z pierwszym lep
szym grafem niemieckim dowmdzi, że chodziło o try-



butariusza Niemiec, a nie o władcę niezależnego pań
stwa polskiego.

Tego samego dowodzi wrogie przedsięwzięcie Ho-: 
dona. O co między trybutariuszem i szefem poszło, 
nie wiemy, relacja Dytmara nie zostawia jednak wąt
pliwości, że przedmiotem kontrowersji stały się ja 
kieś sprawy trybutarne. Stwierdzenie faktu, iż Hodo 
uderzył na Mieszka „dotrzymującego cesarzowi wier
ności i płacącego daninę aż po Wartę“ (II. 29 ), jest 
zdemaskowaniem podstępnych machinacyj margrabie
go, a zarazem ich naganą. Napad musiał być związany 
z trybutem i z krajem trybutarnym, inaczej bowiem 
nagana nie miała by sensu. Hodo, jako nadzorca tego 
kraju, miał prawo wglądać w jego stosunki, ale nie 
miał prawa najeżdżać dalszych ziem polskich, które 
nie służyły za podstawę dla wyipiaru trybutu. Jednakże 
wypadki rozwinęły się w taki sposób, że nawet wkro
czenie na teren trybutarny było z pozoru tylko legalne, 
Uytmar potępił krok Hodona i stanął wyraźnie po stro
nie Mieszka.

W przywiedzionych powyżej słowach Dytmara 
tkwi wyszczególnienie powodu wojny. Jeśli G. La
buda głosi, żą „Mieszko znajdował się na Pomorzu 
w celach zdobywczych, a margrabia Hodo przybiegł 
z głębi Niemiec, by mu w tej akcji przeszkodzić44 
(str. 124), co więcej, jeśli wyprawę Hodona nazywa 
„oficjalną niejako ekspedycją na Mieszka, zarządzoną 
przez zastępcę cesarskiego nad Łabą, Dytrycha44 
(str. 117), to przyjmuje sytuację, dla której cienia 
poparcia nie ma w źródłach. Wszystko, co powie
działem dotychczas i co powiem jeszcze w dalszym 
ciągu, zasadności wykładni takiej przeczy: przedsię
wzięcie Hodona nie miało charakteru wojny z pań
stwem polskim, był to zatarg, wywodzący się z róż
nicy zdań między margrabią i trybutariuszem.

Nie przeczę, że margrabia Dytrych mógł być o za



miarach Hodona powiadomionym, sądzę bowiem, iż — 
między innymi — on właśnie wpływał później na 
Ottona, by z Mieszkiem postąpił w sposób ostry i sta
nowczy. Powiadomienie jednak Dytrycha przez Ho
dona, że chce rozprawić się z Mieszkiem, nie jest 
równoznaczne z „zarządzeniem przez zastępcę cesar
skiego nad Łabą oficjalnej niejako ekspedycji na 
Mieszka“. Margrabia Hodo, mając widocznie w pa
mięci, jak to Mieszko nie śmiał wejść we futrze i nie 
śmiał siedzieć na stołku w jego obecności, nie spo
dziewał się oporu ze strony polskiego księcia. Przeli
czył się fatalnie. Układny książę pokazał teraz ,,sze- 
fowi“ twardą swoją pięść: nieproszonego gościa roz
gromił i z terenu trybutarnego wyrzucił.

W takiej sytuacji staje się zrozumiałe stanowisko 
Ottona i jego wyrok. Starły się ostro dwa poglądy. 
Mieszko zapewne sądził, że na zapłaceniu daniny koń
czą się jego powinności, Otton i skompromitowani 
margrabiowie byli zdania innego, uważali widocznie, 
iż prawa cesarskie do krainy trybutarnej są znacznie 
szersze, niż książę polski sobie wyobrażał. Były to 
oczywiście prawa urojone, ale że wnikały w system 
realizowanej przez cesarza zaborczości, strzegł ich 
Otton zazdrośnie i niczego z systemu uszczknąć nie 
dozwolił; w dodatku ratować musiał prestige wyko
nawców swoich planów, owych pionierów parcia nie
mieckiego ku wschodowi. Na zjeździe więc w Kwe- 
dlinburgu, gdzie rozpatrywany był zatarg, doszło do 
burzliwej wymiany zdań. Mieszko widocznie nie- chciał 
przyznać racji stronie niemieckiej. Cóż jednak po
cząć mógł sam przeciw zwartemu kołu przeciwni
ków? Niemcy grozili mu dalszymi konsekwencjami 
w razie oporu. Nie zostawało nic innego, jak ustąpić. 
„Groźbą zniewolony41, jak notują Roczniki Ałtajskie, 
musiał oddać syna, jako zakładnika. Mieszko został 
ukarany za zbytnią samodzielność; Niemcy połapali



się wreszcie, że nie jest to wcale jakiś pokorny sługa, 
tylko człowiek o dużej odwadze, a człowiek taki 
w chwili krytycznej mógł się okazać niebezpiecznym 
dla nich. Jak widać z wywodu mojego, całe zajście 
stanie się wręcz niezrozumiałe, o ile usuniemy z niego 
rys najbardziej istotny: zatarg z trybutariuszem o sto
pień zależności jego od cesarstwa.

Takie postawienie kwestii nie wyklucza bynaj
mniej możliwości, że do kontrowersji trybutarnej do
łączyły się inne jeszcze motywy. Można żywić prze
konanie, iż spór o kraj danniczy stanowił dla Hodona 
pretekst tylko, za którym kryły się zamiary odmien
nego charakteru. Być może, że zjawiły się już wtedy 
pierwsze pomysły tworzenia — Nowej Marchii czy 
czegoś podobnego. Dla zrealizowania takich planów 
potrzebna była baza wojskowa. Zdobyć ją  nie było 
zbyt trudno, wystarczyło obsadzić krainę pośrednio 
od Niemiec zależną. Hodo nie byłby Niemcem, gdyby 
swojej robocie nie nadał pozorów legalności. Natrafił 
jednak na przeciwnika zdolniejszego od siebie i spra
wę przegrał. Miraże Nowej Marchii rozprysły się tym 
razem i stąd złość Niemców.

W analizie sytuacji swój głos posiada też geogra
fia. Marchia Hodóna dotykała granic Polski na prze
strzeni — od Krosna mniej więcej po Słubicę włącz
nie (por. Labuda o. c., str. 112 przyp. T 0 4 istr . 115). 
Zastanowić więc musi, dlaczego Hodo nie uderzył 
na Polskę w stronie Krosna lub Słubicy, skąd było mu 
najbliżej i najwygodniej, tylko wybrał drogę znacz
nie dalszą i dla swych działań bardziej niedogodną? 
iTo właśnie świadczy dobitnie, że teren trybutarny nie 
znajdował się ani w rejonie Krosna, ani w rejonie 
Słubicy, „legalista11 Hodo chciał uniknąć zarzutów, 
że wszczyna wojnę z państwem polskim. Twierdzić 
nie będę, jakoby w toku działań wojennych noga nie
miecka nie wydostała się poza teren trybutarny, ale



też zastanawiać się nie myślę nad przebiegiem samej 
akcji, ile że po temu w relacji Dytmara brak jakich
kolwiek wskazówek; na każdy wypadek na rozegranie 
kampanii między wojskami tak nielicznymi, jakimi 
rozporządzały strony obie, teren trybutarny wystar
czał aż nadto.

A zatem mamy fakty takie: Hodo był nadzorcą 
kraju trybutarnego, o sprawy trybut.arne chodziło 
w zatargu jego z Mieszkiem i na terenie trybutarnyin 
rozegrała się walka. Hodo rozgromiony został w po
bliżu Odry, pod grodem Cedzyną. Wiedząc, gdzie le
żała Cedzyna, odnajdujemy położenie kraju trybutar
nego: rozpościerał się w północnych widłach Odry 
i Warty, czyli zajmował południowo-zachodni kąt 
Pomorza, i Zdobywszy te wiadomości, możemy wresz
cie rozważyć, w jakim czasie Mieszko przyjął zobo
wiązanie płacenia Niemcom daniny.

Z wiadomości źródłowych, jakimi w tym wzglę
dzie dysponujemy, w rachubę wchodzi jeden jedyny 
przekaz, a to notatka Widukinda o klęsce Mieszka 
w starciu z Wichmanem. Tak samo rozumiał sytua
cję kronikarz Dytmar, twierdzenie zaś G. Labudy, 
jakoby Dytmar pomieszał tutaj Gerona z Wiehma- 
nem, nie wytrzymuje krytyki. Powstanie relacji jego 
wyobrażam sobie w taki mniej więcej sposób. W ie
dząc, co Widukind napisał o Wichmanie, a mając 
może wątpliwości, jaki właściwie przebieg miały od
nośne wydarzenia, zwrócił się Dytmar po informacje 
do ludzi, którzy sprawę znali dobrze. A ci mu dora
dzili, żeby Wichmana pominął całkowicie, bo — acz
kolwiek w kontrowersji odegrał on rolę doniosłą — 
był świadomie lub nieświadomie wykonawcą tego 
przede wszystkim, co przeprowadzić zamierzał Gero.

Relacja, jaką Dytmar ostatecznie ułożył, składała 
się zarówno z przekazu Widukinda, jak i z informacyj 
ustnych; od Widukinda przejął Dytmar wiadomość



o poddanych Mieszka (cuius potestatis erant Sclavi, 
qui dicuntur Licicaviki), przy czym pominął ich na
zwę (cum sibi subiectis) — przekaz o poddanych za
trzymał dlatego, ponieważ szczegół ten pokrywał się 
z obszarem trybutarnym, o czym Dytmar wzmianko
wał osobno — informacje natomiast o Wichmanie 
pominął, upatrując w czynach jego i tak robotę Ge- 
rona. Tak tylko przekaz Dytmara pojmować należy, 
tak też rolę Gerona pojmowało i pojmuje wielu hi
storyków polskich i niemieckich. Czyż odrzucenie re
lacji Dytmara, a w to miejsce wprowadzenie szeregu 
wydarzeń fikcyjnych, zbliży nas bardziej do poznania 
prawdy?

Jaki przebieg miały działania Wichmana, przed
stawiłem niegdyś w pracy, Niemcowi temu specjalnie 
poświęconej, i dzisiaj w dawnym swym poglądzie ni
czego zmieniać nie potrzebuję. Wichman począł nę
kać Mieszka ustawicznymi napadami. Wymieniając 
Mieszka, nazwał go Widukind władcą słowiańskich 
Lickowiczów; wyszczególnienie nazwy tego ludu je 
den tylko może mieć sens: nagabywanie Mieszka 
przez Wichmana miało miejsce już to w pobliżu 
kraju Lickowiczów, już to w jego obrębie. Zniecier
pliwiony Mieszko zerwał się wreszcie do walki, ale 
doznał niepowodzenia.

Cóż to za lud, ci Lickowicze? W objaśnianiu kwe
stii, wyjdę od przypomnienia znanej relacji latopiśca 
ruskiego: ,,było dwóch braci w Lasiech, jeden Ra
dym, a drugi Wiatko, i przyszedłszy osiedli Radym 
nad Sożą, od niego przezwali s if  Radymiczami, 
a Wiatko z rodem swoim osiadł nad Oką, i od niego 
przezwali się Wiatyczami"35) . To samo należało by 
powiedzieć o ,,rodzie“ naszym: był Licek (Licko, 
Liczko) i od niego przezwali się Lickowiczami. A je 

3S) Mon. Pol. Histor., t. I, str. 558.



śli z czasem miano rodu przejął szczep cały, to w dzie
jach wytwarzania się słowiańskich nazw szczepowych 
zjawisko takie nie zaliczało się bynajmniej do rzad
kich wypadków.

Z Żywotów św. Ottona dowiadujemy się, ilu to 
drobnych książąt znajdowało się na Pomorzu w XII 
wieku: książę Czarnkowa, książę Nakła itd. Mógł więc 
w X wieku być udzielny książę Cedzyny, Licek-Licko. 
Wprawdzie imię owo nie wykazywało znamion imion 
książęcych (takich, jak Warcisław, Świętopełk, Gnie- 
womir), tylko zalatywało właściwościami onomastyki 
ludowej, niczego to jednak nie dowodzi; wyrażenie 
Lut, od którego Wieleci pod koniec X wieku urobili 
drugą swoją" nazwę: Lucice36), pozbawione było rów
nież — jakby powiedzieć — dostojności imiennej, 
a mimo to stało się mianem najwybitniejszego od
łamu Słowian Połabskich.

Ród, wywodzący się od Licka, był w połowie 
X wieku prawdopodobnie młody jeszcze i nieliczny, 
protoplasta rodu mógł żyć jedną lub dwie generacje 
wstecz przed wydarzeniami roku 963. Wiadomość 
o nim przypisać należy specjalnemu zbiegowi oko
liczności; kronikarz Widukind zawdzięczał znajomość 
imienia zapewne drużynnikom Wichmana, a wciągnął 
do krońiki dlatego, ponieważ związane było z prze
życiami Wichmana, które ów kronikarz skrupulatnie 
śledził i notował. Na skutek ewolucji, przetwarzają
cej rody i szczepy w naród, Lickowicze rychło zatra
cili swoją odrębność, zwłaszcza że zajmowali teryto
rium pod względem strategicznym ważne i na zatratę 
odrębności narażeni byli więcej, aniżeli szczepy inne. 
Wcześnie więc ,,rozpłynęli sięu w narodzie i drugi 
raz już o nich w historii nie słyszymy.

3e) B r ii c k n e r, , Początki Słowiańszczyzny Zachodniej, Slavia, 
t. 1 (Praga 1922/3), str. 387. , .



Omawiając problem Lickowiczów, rozumował La
buda w taki sposób: ziemia Lubuska sąsiadowała bez
pośrednio z terytorium, które przeze mnie uznane zo
stało za ojczyznę Lickowiczów, wobec czego „wszy
stkie argumenty, przywiedzione za pomorskim poło
żeniem (?) tego plemienia, pozwalają się z całym po
wodzeniem zastosować do ziemi Lubuskiej “ (str. 105). 
Rozumowanie, jak zaraz wyjaśnię, nie trafne. W yja
śnienie zaś połączę z , odpowiedzią na pytanie inne: 
czemu Lickowiczów umieszczam w stronie północnej, 
nie południowej — od koryta dolnej Warty?

. Sprawa jasna. Mieszko przez lat kilkanaście zajęty 
był akcją w północno-zachodniej stronie swego pań
stwa. W roku 967 wojował z nadmorskimi Wolinia- 
nami, a w roku 972 stoczył bój w rejonie grodu po
morskiego Ced^yny; w obu zatem wypadkach widow
nią działań wojennych były tereny, na północ od 
Warty leżące. Jeśli chodzi o rok 963, domyślać się 
tylko możemy, skąd wyprawa Wieletów na Polskę 
wyszła: punktem wyjścia stał się niewątpliwie ośro
dek religijny Redarów, Radgoszcz; najkrótsza stąd 
droga do granic polskiego państwa trafiała na odci
nek, którędy później wkraczał margrabia Hodo. J e 
stem przekonany, że wydarzenia z lat 963, 967 i 972 
przyczynowo się o siebie zazębiały, czyli stanowiły 
cykl chronicznych nieporozumień, które w rozgro
mieniu Hodona doczekały się wreszcie załatwienia 
definitywnego.

O ile na Pomorzu wrzało od walk, nie mamy abso
lutnie żadnych wskazówek, żeby pożarem wojennym 
ogarniętą była kraina, z południowej strony Warty le
żąca, późniejsza ziemia Lubuska. Tego, żeby Gero od 
strony Łużyc miał wkroczyć do Polski, żaden poważny 
historyk nie bierze w rachubę, a jeśli chodzi o napad 
Wichmana, to nawet Labuda nie twierdzi, jakoby 
awanturnik niemiecki wdarł się do kraju z prawej



strony Odry, napadem — zdaniem jego — objęta zo
stała lewobrzeżna połać ziemi Lubuskiej. Skoro zaś 
Mieszko Pomorze dopiero zdobywał, to taki kraj sta
wał się idealnym wprost podłożem dla układania tego 
rodzaju umów, jaką zawarł Mieszko z Geronem. Zie
mia Lubuska, jeśli w epoce Mieszka wolno ją  tak na
zywać, nie była krainą sporną, nikt do prawobrzeżnej 
je j połaci nie rościł sobie pretensji, to też dla oparcia 
na je j terenie trybutu był to kraj niewdzięczny, dla 
uzasadnienia potrzeby trybutu brakowało po prostu 
podstawy. A zatem różnica między prawo- i lewo
brzeżnym obszarem dolnej Warty — wręcz zasadnicza: 
tam trybut się napraszał, a tu był nie do pomyślenia.

Takie postawienie kwestii rzuca zarazem światło 
na problem lokalizacji Lickowiczów. Na jednej ze 
stron poprzednich wyjaśniłem, jaki sens może mieć 
wzmianka o nich w kronice Widukinda. Nie znajdując 
żadnych śladów, żeby Wichman wdarł się do ziem 
z lewej strony dolnej Warty, a wszystko, co przyto
czyć mogę, przemawia za stroną prawą, tam właś
nie—  na pomorskim terenie — sadowić muszę szczep, 
który długi czas stanowił dla uczonych nierozwiązalną 
zdawało się zagadkę, a który w moim ujęciu uzyskał 
kilka rysów realnych.

Na omówione wydarzenia z lat 963, 967 i 972 
warto jeszcze spojrzeć oczyma geografa. W terenie 
znaczą owe wypadki trzy punkty: Radgoszcz, Wolin 
i Gedzyna. Gdy punkty te połączymy liniami, uzyskamy 
trójkąt odwrócony, t. zn. mający podstawę u góry, 
a wierzchołek na dole; podstawę stanowiła linia, łą
cząca Radgoszcz z Wolinem, a wierzchołek przypadał 
na gród Gedzynę. Gdy linia tamta symbolizowała 
współdziałanie dwóch zaprzyjaźnionych ludów, to 
wierzchołek stanowił cel, ku któremu zwracały się 
prawdopodobnie wszystkie trzy ataki. Strategiczna rola 
wideł rzecznych (Gedzyna ich broniła), jak w historii



wielu innych narodów, wystąpiła w całej doniosłości 
i na naszym terenie.

Z dociekaniem swoim dobiegłem do kresu. Obecnie 
w kilku rzutach naszkicuję raz jeszcze pogląd swój na 
zagadnienie trybutu w pierwszej połowie panowania 
Mieszka I. Problem wiąże się z póczynaniami Niemców 
w stosunku do świata słowiańskiego. W jaki sposób 
Gero walczył ze Słowianami, jak nie liczył się z dobo
rem środków, umożliwiających ich rozgromienie, jest 
rzeczą ogólnie znaną. W szeregu pomysłów jego zna
lazło się również sprowokowanie walki z polskim Mie
szkiem, uskutecznione przez nasłanego w tym celu 
Wichmana. Gero wyzyskał zaognienie stosunków mię
dzy księciem polskim i związkiem Wieletów, spowo
dowane ekspansją Mieszka w stronę ujścia Odry. 
Mieszko w pierwszej chwili nie zorientował się w roz
winiętych przeciw niemu machinacjach i nie poczynił 
odpowiednich zarządzeń wojskowych, wskutek czego 
w starciu z Wichmanem doznał niepowodzenia.

Gdyby książę polski chciał koniecznie borykać się 
dalej, źle mógł by wyjść na tym. To też rozsądku, 
trzeźwości w ocenie sytuacji, a także pewnej dozy 
sprytu dowodzi to właśnie, co Mieszko teraz zrobił. 
Zwrócił się do Gerona z prośbą o pośrednictwo. Rzecz 
oczywista margrabia takiej przysługi nie zrobił by 
bezinteresownie i teraz zrodziła się koncepcja obszaru 
trybutarnego. Wichman z Wieletami, jako strona za
czepna, musieli wedrzeć się w obręb państwa Mieszko
wego i zająć przynajmniej nakrawędną krainę Licko- 
wiczów. Za pomoc w odzyskaniu tej straty zobowią
zał się Mieszko płacić Niemcom daninę. Na tych wa
runkach doszło do umowy z Geronem. Jak późniejsze 
trybuty, śląski i pomorski, wyłoniły się z zatargów 
i z niewyraźnej sytuacji politycznej, tak samo stało się 
w roku 963. Tak głosiłem w dawniejszych swych pra
cach i przy tym poglądzie trwam nadal.
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