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ZACHODNI SĄSIEDZI PLEMION ŚLĄSKICH

Przedmiotem badań niniejszego studium  są stosunki plemienne w tej 
części grupy serbołużyckiej, k tóra położona jest bezpośrednio na zachód 
od wchodzących pod koniec X w. w skład państw a polskiego plemion 
śląskich, i to zarówno gdy chodzi o ich sporną częstokroć lokalizację, 
jak i wzajemne powiązania plemienne.

Z góry zastrzegam się, że nie sposób tu  omówić całość organizacji 
plemiennej Łużyc Dolnych i G órnych1, lecz trzeba się ograniczyć do 
stykających się bezpośrednio ze Śląskiem małych plemion p e ry fe ry j
nych. Stosunki te były ostatnio żywo badane tak przez autorów polskich, 
jak i niemieckich, przy czym na czoło wysuw ają się prace G. Labudy 
na tem at organizacji plemiennej Dolnych Łużyc2 oraz obszerne studium  
dyplomatyczno-historyczne Beum anna i Schlesingera3. Były one też 
przedmiotem zainteresowań K. Maleczyńskiego. Celowi temu służy tak 
praca o zachodniej granicy polskiej w X w.4, jak i badania nad szeroko

1 Niniejszy artykuł stanowi fragm ent większej pracy na tem at stosunków osad- 
niczo-plemiennych na terytorium  całej grupy serbołużyckiej, tj. między Bobrem 
a Salą.

2 G. L a b u d a ,  Studia z  dziejów Słowiańszczyzny Zachodniej (Slavia Occiden
talis, XIX, 1948, s. 97—155); t e n ż e ,  Fragmenty dziejów Słowiańszczyzny Zachod
niej, Poznań 1960. Por. też t e n ż e ,  Organizacje państwowe Słowian Zachodnich 
w okresie kształtowania  się państwa polskiego (od V I do połowy X  wieku) (Początki 
państw a polskiego, t. I, Poznań 1962, s. 43 n.).

3 H. B e u m a n n ,  W. S c h l e s i n g e r ,  Urkundenstudien zur deutschen Ostpolitik 
unter Otto II I  (Archiv fü r D iplom atik-Schriftgeschichte, Siegel- und Wappenkunde,, 
wyd. Edmund E. Stengel, t. I, s. 132 n.).

4 K. M a l e c z y ń s k i ,  Najstarsza zachodnia granica Polski TUMgffBfifigBsgródet 
X wieku  (Początki państw a polskiego, t. I. Poznań 1962, s.



dyskutowanym ostatnio dokumentem Ottona III z 995 r.5 oraz polityką 
tego cesarza w stosunku do Polski i Czech6.

Przechodząc do uwag szczegółowych, z góry rezygnuję z omawiania 
plemienia Dziadoszan mimo uwag G. Labudy idących w kierunku przy
znania im przejściowego, śląsko-łużyckiego charakteru7 oraz wymienienia 
ich w obrębie diecezji miśnieńskiej przez autentyczny dokument cesar
ski z 995 r.8, co — jak wykazał K. Maleczyński — zostało spowodowane 
dążeniem Ottona III do rewanżu na Czechach za zbrodnię libicką9. Prze
ciw włączeniu tego plemienia w obręb wschodnich plemion serbołużyc- 
kich przemawiała okoliczność podkreślona w badaniach językowych 
Muki, że język północnej dolnołużyckiej grupy plemiennej sięgał aż do 
Bobru10. Gdyby znaczna część tego plemienia mieszkała po zachodniej 
stronie tej rzeki, musiałyby dotrwać do naszych czasów ślady językowe, 
a trudno sobie wyobrazić istnienie jednolitego plemienia składającego 
się z dwóch odłamów wchodzących w skład tak różnych grup plemien
nych, jak grupa śląska i dolnołużycka. Dlatego ograniczyć się wypadnie 
do plemion pewnie wchodzących w skład tak grupy dolno-, jak i górno- 
łużyckiej.

Omawianie obszarów plemiennych rozpoczynam od części północ
nej, obecnie zwanej Dolnymi Łużycami. Nazwę tę zawdzięczamy bez

5 Monumenta Germaniae historica. Diplomata regum et imperatorum Ger
maniae, tomi II. pars posterior. Ottonis III. diplomata, H annoverae 1883, n r 186, 
pod datą 6 grudnia 996. W dalszym ciągu cytować będę to wydawnictwo w skrócie 
od imienia władcy, np. tu: DO III i odpowiedni nr dokumentu.

6 K. M a l e c z y ń s k i ,  Polityka cesarza Ottona III  w stosunku do Polski i Czech 
w świetle dokum entu dla biskupstwa w Miśni z  995 r. (Praca udostępniona mi 
uprzejmie przez A utora rękopisu).

7 L a b u d a ,  Fragmenty..., s. 132.
8 Za autentycznością DO III 186 opowiedział się ostatnio H. Beumann. Por. 

B e u m a n n ,  S c h l e s i n g e r ,  op. cit., t. I, s. 132 n. Przyjm uje ją też M a l e 
c z y ń s k i ,  Polityka cesarza Ottona III... Natomiast Labuda uważa dyplom za falsy
fikat. Por. L a b u d a ,  Fragmenty..., s. 134 n. Wedle DO III 186 w granicach biskup
stwa miśnieńskiego leżały wszystkie plemiona śląskie na zachód od Odry. Opisuje 
on bowiem odnośny odcinek granic biskupstwa w Miśni: „et inde [tj. od Zulbiza] 
in aquam, que dicitur Odera, et sic Odera sursum usque ad caput eius”. To samo 
mamy w falsyfikatach miśnieńskich. Ważniejsze jest natom iast stwierdzenie auten
tycznego dokumentu cesarskiego z 970 r. (DO I 406, za jego autentycznością opowie
dział się aż nazbyt krytyczny w stosunku do wczesnych dokumentów biskupstw 
należących do archidiecezji magdeburskiej L a b u d a ,  Fragmenty..., s. 124 n.), że 
„tributi pars decima” z provincia Diedesa (brak tu innych plemion śląskich) na
leżeć miała do Miśni.

9 M a l e c z y ń s k i ,  Polityka cesarza Ottona III...
10 E. M u k a ,  Die Grenzen des sorbischen Sprachgebietes in alter Zeit (Archiv 

für slavische Philologie, XXVI, 1904, s. 545).



wątpienia plemieniu Łużyczan. Najpierw  określenie to, pierwotnie 
obejmujące tylko terytorium  tego plemienia, objęło także mniejsze te
ry toria plemion leżących na wschód i północny wschód od Łużyczan. 
W ten sposób powstało pojęcie geograficzne Dolnych Łużyc, po czym 
przeniesiono je również na obszar leżących na południu dziedzin ple
miennych Milczan i Zagostu, tworząc przez analogię pojęcie Górnych 
Łużyc11.

G rupa północna — Dolne Łużyce uznane zostały przez Curschmanna 
za pewną całość, a to w ten sposób, że szereg mniejszych plemion, 
jak Selpuli (Słupianie), Zpriauuani (Szprewianie), Nice i Zara, zostało 
włączonych przezeń do terytorium  największego plemienia tej grupy — 
Łużyczan12. Pom ijając jednak niewłaściwie wymienione w tej grupie 
plemię Szprewian, należących do grupy lutyckiej, i odnośnie do pozo
stałych trzech plemion można — jak sądzę — bez trudu  obalić hipotezę 
autora historii diecezji brandenburskiej. Jest ona bowiem do przyjęcia 
tylko pod warunkiem , że mniejsze plemionka dolnołużyckie uznamy 
za nie w pełni samodzielne, lecz podległe Łużyczanom. Podległość ta 
nie mogła być jednakże całkowita, bo w takim  w ypadku nie znalibyśmy 
naw et ich nazw. Taki stosunek zależności mniejszych plemion od wię
kszego znany jest szeroko z terytorium  leżących na zachód od Łaby 
Serbów właściwych, gdzie owe mniejsze podległe plemionka uzyskały 
naw et w literaturze niemieckiej specjalne określenie: „U ntergaue”, 
tj. podplemiona. Niżyce, Żyrm ąt czy Chudzice m ają ich nieraz po kilka13 
Rozpoznajemy je po tym, że ta sama ewidentnie miejscowość w ystę
puje w źródłach raz na terytorium  plemienia nadrzędnego, innym zaś 
razem na terytorium  właściwego podplemienia.

Z całym naciskiem stwierdzić należy, że podobne zjawisko nie za
chodzi na obszarze Dolnych Łużyc. Jeśli jednak ktoś mógłby stwierdzić, 
iż przeprowadzenie takiego porównania jest utrudnione z powodu 
dotkliwego braku źródeł dla obszaru północno-wschodniego grupy ple
miennej serbołużyckiej, to cały szereg dokumentów, obojętne w tym 
wypadku, autentycznych czy falsyfikatów, konsekwentnie wymienia 
obok siebie „Lužice et Selpoli”14. Jeszcze ważniejszych dowodów prze

11 Por. tu L a b u d a ,  Fragmenty..., s. 149.
12 F. C u r s c h m a n n ,  Die Diözese Brandenburg. Untersuchungen zur histori

schen Geographie und Verfassungsgeschichte eines altdeutschen Kolonialbistums 
(Veröffentlichungen des Vereins fü r Geschichte der M ark Brandenburg, t. IV, 
Leipzig 1906, s. 169 i mapa).

13 Problemem tym zajmę się obszerniej we wspomnianej wyżej pracy. Por. 
przyp. 5.

14 Por. rzekome potwierdzenie granic biskupstw a miśnieńskiego przez papieża 
Jana X III z 2 I 968 r. (Codex diplomaticus Saxoniae Regiae, t. I, cz. 2: U rkunden



ciw hipotezie Curschmanna dostarcza kronika Thietmara. Stwierdza 
bowiem biskup merseburski pod 963 r.: „Gero orientalium marchio 
Lusizi et Selpoli ... im periali subdidit dicioni”15, lub też pod 1008 r.: 
„Bolizlavus autem  Lusici, Zara et Selpoli denuo occupat”16. Thietm ar 
znał doskonale stosunki plemienne na obszarze serbołużyckim i tam 
gdzie chodziło o plemiona złożone z podległych im małych plemion, 
w podobnych wypadkach wymienia tylko nazwę plemienia głównego. 
Nie znamy ż jego kroniki licznych podziałów wewnętrznych tych jed
nostek, z w yjątkiem  zresztą w literaturze nieraz mylnie pojmowanych 
Gutizi (Chudzice) orientales17. Dlatego też stwierdzić trzeba, że dziejopis 
biskupstwa brandenburskiego dał się w tym  wypadku prawdopo
dobnie zasugerować późniejszemu rozciągnięciu nazwy plemiennej Łu
życzan na ich mniejszych sąsiadów z Dolnych Łużyc. Tymczasem 
te plemionka, aczkolwiek nieraz znane z paru wzmianek i trudne do 
zlokalizowania prowadziły jednak byt całkiem samodzielny do czasów 
okupacji przez władze świeckie i kościelne cesarstwa niemieckiego. 
Jeśli więc G. Labuda miejscowość Zloupisti, należącą wedle dokumen
tu  H enryka II z 1004 r.18 do Łużyczan, usiłuje uznać za gród Słupian 
Zulbiza19, to czyni to nie dlatego, iżby przypuszczał, że Słupianie pod
legali Łużyczanom, bo uznaje on ich za plemię równorzędne20, chodzi 
mu bowiem o rozszerzenie terytorium  Słupian kosztem Łużyczan, a nie 
o stosunek podrzędności czy nadrzędności jednego z plemion, którego 
to zjawiska na tym  obszarze nie było. Inna rzecz, że K. Maleczyński 
uznaje stosunek zależności Słupian od Łużyczan, a Zara od Dziadoszan21.

buch des Hochstifts Meissen, wyd. E. G. Gersdorf, t. I, Leipzig 1864, n r 4, w  dal
szym ciągu cytowany jako UB Meissen i odpowiedni nr dokumentu), odpowiedni 
dokument cesarski z 19 X 967 (968) r. (UB Meissen, n r 3, DO I 449) czy cytowany 
dyplom cesarski z dnia 6 XII 995 r. (DO III 186).

15 Thietm ari Merseburgensis episcopi Chronicon, wyd. R. Holtzmann (Monumenta 
Germaniae Scriptores rerum  Germanicarum. Nova series, t. IX, Berlin 1935). 
Por. też wydanie polskie: Kronika Thietmara, z tekstu łacińskiego przetłumaczył, 
wstępem poprzedził i komentarzem opatrzył M arian Zygmunt Jedlicki. Obok tłu 
maczenia tekst oryginału, Poznań 1953. Przy cytowaniu biorę pod uwagę obydwa 
wydania, podając tylko księgę i rozdział kroniki. Tu por. II 14.

16 Tamże VI, 34.
17 Tamże III 16.
18 DH II 83b.
19 Sprawą tą zajmę się niżej.
20 Por. niżej.
21 M a l e c z y ń s k i ,  Najstarsza zachodnia granica Polski, s. 219, gdzie nie 

wchodząc w bliższą argum entację mówi np.: „Thietm ar podaje (r. 963) także Słupian 
(odłam Łużyczan)”, lub tamże, s. 224: „Najazd Gerona z roku 963 . . .  obejm u
jąc . .. Dziadoszan z ziemią Zara (Żary)”. Nie ma tu  chyba sugestii przyznającej 
Łużyczanom zwierzchność nad wszystkimi mniejszymi plemionami dolnołużyckimi.



Najdalej na wschód wysuniętym  plemieniem serbołużyckim jest 
niew ątpliw ie Zara (rezygnuję tu  z polszczenia na Żarowianie niczym 
źródłowo nie uzasadnionego). Znane jest ono z cytowanej już wzmianki 
Thietm ara22, k tó ry  staw ia je obok Łużyczan i Słupian, co zwalnia — 
mym zdaniem — od obowiązku zajmowania się jego samodzielnością 
czy też podległością innym większym plemionom sąsiednim. Zara sta
nowi niewątpliw ie typowe małe plemię peryferyjne o jednym  tylko 
grodzie, jakim  w danym wypadku są dzisiejsze Żary. Nosi to plemię 
charakterystyczną dla takich małych jednostek nazwę syngularystycz- 
ną zaczerpniętą bez w ątpienia od krajobrazu. Nie ma też zasadniczych 
trudności z jego lokalizacją. Podstawę stw arza tu  domniemany, choć nie 
wymieniony dobitnie w  źródłach gród plem ienny — Żary, wokół którego 
skupiać się musiało to niewielkie terytorium . Toteż badacze zgodnie 
um iejscawiają Zara między Nysą Łużycką a Bobrem23, którego koryta 
być może to plemię nie osiągało, granicząc z w ysuniętym  poza rzekę 
Bóbr ku zachodowi terytorium  Dziadoszan. O ile jednak tak łatwo 
można się uporać w zasadzie z lokalizacją Zara, to jest wręcz niepodo
bieństwem wyznaczyć jego dokładne granice, a to z powodu nieznajo
mości ze źródeł choćby jednej miejscowości tego plemionka, wyjąwszy 
domniemany jego gród plemienny. Przypuścić wolno na podstawie te 
renów osadniczych (Wohnräume) A. Schliitera24, że obszar Zara był 
niewielki i skupiał się wokół grodu. N astępny bowiem na północ obszar 
osadniczy koło Lubska i Niemczy Łużyckiej należał już do Nice. Na 
południe okolica Zgorzelca należała po obu stronach Nysy do Milczan, 
a  dawniej zapewne do małego plemionka Bieżuńczan. Zwraca też 
uwagę fakt, iż nazwa plemienna i grodowa jest identyczna, co jest zna
mienne dla tego rodzaju małych plemionek, występujących u Serbów 
właściwych na zachód od Łaby w wielkiej ilości, że wymienię choćby 
Gera, Tuchurini czy podplemię Chudziców Rochlitz.

Następnym z kolei plemionkiem dolnołużyckim są Nice. I znowu 
najpewniejszą wzmiankę o nich mamy u Thietm ara, gdy pisząc o po
chodzie wojennym H enryka II w 1005 r. mówi: ,,provinciam Nice vo-

Mamy natom iast próbę uznania podporządkowania mniejszych plemion większym 
bezpośrednio sąsiadom.

22 T h i e t  m a r VI 34.
23 Por. L a b u d a ,  Studia..., s. 117 n.
24 Por. Atlas des Saale- und m ittleren  Elbgebietes, wyd. Otto Schlüter i Oskar 

August, cz. I, Leipzig 1959, m apa nr 5: Frühgeschichtliche Wohnflächen. Por. także 
prace teoretyczne, jak O. S c h l ü t e r ,  Die Siedlungsräume M itteleuropas in frühge
schichtlicher Zeit (Forschungen zur deutschen Landeskunde, t. 63, 74, 110, Remagen 
1952, 1953, 1958).



catam itinere attingens, iux ta Sprewam fluvium castra m etatus est”25. 
Podobnej lokalizacji tego plemienia można się dopatrzyć na podstawie 
wcześniejszego o lat czterdzieści dokumentu, w którym  Otto I nadaje 
klasztorowi św. Maurycego w M agdeburgu dziesięcinę z miodu: „si
m iliter in pagis ita nuncupatis; Niccici et Sprewa ex utraque fluminis 
parte, quod dicitur Sprewa, necnon et Lužici atque Mrocini”26. W praw
dzie zarówno wydawca dokumentów cesarskich w Monumenta Germa
niae historica, jak i edytor Urkundenhuch des Hochstifts Magdeburg 
odnieśli cytowaną wzmiankę do mieszkającego nad Łabą na północ od 
Dalemińców plemienia Niżyców27, ale popełnili oni przy tym  pomyłkę. 
Jakżeż bowiem to plemię mogło być określone jako mieszkające ,,ex 
utraque fluminis parte, quod dicitur Sprew a”. Ponadto wymienienie 
czterech plemion w takim  porządku byłoby dowodem, że w kancelarii 
cesarskiej nie zdawano sobie sprawy z ich położenia geograficznego: 
naprzód nadłabscy Niżyce, następnie lutyckie plemię Szprewian, a do
piero po tym  w porządku geograficznym Łużyczanie i Morzyczanie. 
Tymczasem przy odniesieniu tej wiadomości do Niccici — Nice mamy 
logiczny porządek: najpierw  Nice (na południu) i Szprewianie (na pół
nocy) nad rzeką Sprewą, następnie leżący na zachód od nich Łużycza
nie i jeszcze dalej w tym  kierunku położone obszary nadłabskich Mo- 
rzyczan. Dalszym argum entem  jest pisownia samej nazwy, gdyż Niżyce 
w ystępują zawsze w ortografii Nizizi lub raz jeden Nisizi28, nigdy nato
m iast jako Niccici lub Nicici. Odniesienie dokumentu cesarskiego z 965 r. 
do Nice daje dla niniejszych rozważań podwójną korzyść; z jednej 
strony upewnia nas, że granica zachodnia tego plemionka przebiegała 
na rzece Sprewie, co zgodnie stwierdzają obydwie wzmianki źródłowe, 
z drugiej zaś utwierdza nas w przekonaniu, że takie plemię rzeczy
wiście istniało, a jego pojawienie się w źródłach nie było wynikiem 
myłki kronikarza merseburskiego lub określeniem przy pomocy innej 
nazwy części terytorium  Łużyczan, jak to w pewnym momencie zdaje 
się sugerować Labuda29. Mając już ustaloną jedną z rubieży granicz
nych plemienia Nice, szukać musimy innych punktów zaczepienia dla

25 T h i e t m a r  VI 22.
26 Do I 303; Urkundenbuch deS‘ Erzstifts Magdeburg, cz. I (937—1192), opr. 

Friedrich Israel i W alter Möllenberg, Magdeburg 1937, n r 40 (dalej skrót: UB 
M agdeburg i odpowiedni nr dokumentu).

27 Por. uwagi w  UB Magdeburg, nr 40, przyp. 5. To samo w indeksie do Diplo
mata regum et imperatorum Germaniae, t. I.

28 965 I 11, Codex diplomaticus Lusdtiae Superioris. Sam m lung der Urkunden  
fü r die Geschichte des M arkgrafthum s Oberlausitz, wyd. Gustav Köhler, t. I, 
Zgorzelec 1854. Por. dokum ent n r 2.

29 L a b u d a, S tu d ia ...,  s. 118; t e n ż e ,  F ra g m en ty ..., s. 162.



określenia rozpiętości jego terytorium . Decydującym momentem bę
dzie tu  przyjęcie w ślad za Labudą30, że głównym grodem Nice ( i praw 
dopodobnie jak u Zara grodem jedynym) musiała być Niemcza Łużyc
ka (Niemitzsch — dziś Polanowice w pow. gubińskim). Sytuacja jest 
na tyle ułatwiona, że znamy nie tylko położenie tego grodu na lewym 
brzegu Nysy, na południe od Gubina, ale również kilka wsi burgw ardu 
niemczańskiego, a więc i plemienia Nice. N iektóre z nich, jak Tam arini 
(Drzeniów), Bezdiez (Biecz) i Zepi (Lipna) leżą daleko na południowy 
wschód od swego grodu, w pobliżu Lubska, co potwierdza wyrażone 
powyżej przypuszczenie, że okolica tego m iasta stanowiła centrum  
osadnicze plemienia Nice, a nie Zara. Inne wsie, jak Gotheiuua (Cho- 
ciejów), Gozeuua (Niworola) i Pozdietin (Późna) leżą znowu na południo
wy wschód od Niemczy. Trudno powiedzieć, czy Gubin wchodził w skład 
Nice, czy też należał już do Słupian. Pierwsza możliwość nie jest jed
nak wykluczona.

N ajdokładniej możemy więc określić granicę zachodnią i wschod
nią tego plemienia. Pierwsza opierała się o Sprewę, druga zaś leżała 
prawdopodobnie na linii wododziału Nysa — Bóbr, gdzie Nice sąsia
dowało z Dziadoszanami. Główne centrum  osadnicze leżało wokół grodu 
w Niemczy nad Nysą. Granica północna przebiegać musiała gdzieś na 
południe od Gubina, natom iast granica południowa Nice to linia oddzie
lająca plemiona dolnołużyckie, jak Zara, Nice i Łużyczanie, od plemion 
górnołużyckich.

N ajbardziej znanym i powszechnie przyjętym  określeniem przebiegu 
tej granicy jest linia podziału między dialektem  dolno- a górnołużyc- 
kim ustalona przez Mukę31. Biegła ona według niego od Żagania nad 
Bobrem poprzez Muskau (Mużaków) nad Nysą Łużycką, a następnie do 
Sprem bergu nad Sprewą, gdzie — jak wiadomo — kończą się dziedziny 
interesujących nas plemion. Pam iętajm y jednak, że dane Muki prowadzą 
do wytyczenia granicy zbyt dokładnie, a więc nie odpowiadają grani
com plemiennym w badanym okresie. Między plemionami bowiem ist
niały wówczas pasy międzyplemienne. W 1934 r. O. F. G andert opubli
kował studium 32, w którym  na podstawie skrzętnie zebranego m ateriału 
archeologicznego z okresu wczesnego średniowiecza ustalił istnienie ta 
kiego pasa między Dolnymi a Górnymi Łużycami. Pas ten liczył prawie 
50 km szerokości. Nie spotykam y w nim prawie żadnych znalezisk, 
a dosłownie żadnych pozostałości osadniczych. Był to tedy  nie zamiesz

30 L  a b u d a, Studia..., s. 118; t e n ż e ,  Fragmenty..., s. 163.
31 M u k a ,  op. cit., s. 554, L a b u d a ,  Studia..., s. 99.
32 D. F. G a n d e r t ,  Die obersorbich-niedersorbische Grenze in der Lausitz  

auf Grund der Bodenfunde (Niederlausitzische M itteilungen, XXII, 1934).



kany tak przez plemiona górno^, jak i dolnołużyckie. Linia więc połu
dniowego zasięgu naszych plemion przebiegała na północ od granicy 
językowej Muki. Biegła ona od Górki do Datynia w pow. Żarskim, a na
stępnie do Forst nad Nysą i do Leuthen na południe od Chociebuża33. 
Na niej opierała się też granica południowa Nice. Nazwa tego plemie
nia może z pewnością być uznana za geograficzną, wywodzącą się od 
rzeki Nysa.

Następne plemię dolnołużyckie, Selpuli (Słupianie czy Słubianie 
wedle Labudy), posiada o wiele więcej wzmianek źródłowych. Sam 
tylko Thietm ar wymienia je trzykrotnie pod rokiem 963, 990 i 100834. 
Jednakże wzmianki te nie zawierają dostatecznych informacji odnośnie 
do położenia terytorium  Słupian. Raz mianowicie dowiadujemy się 
tylko o podboju ich obok Łużyczan przez margrabiego Gerona (963), 
innym razem (990) na ich obszarze spotkały się wojska regentki Teo- 
fano z wojskami Mieszka I w pobliżu bagna, nad którym  był przerzuco
ny most, i wreszcie pod 1008 r. jest mowa o zajęciu ich ziemi przez 
Bolesława Chrobrego. Ponieważ położenie wspomnianego pod 990 r. bag
na nie jest bliżej określone, przeto enuncjacje Thietm ara nie dają 
podstaw do dokładniejszej lokalizacji Słupian. Ogólnie tylko wiadomo, 
że plemię to położone było na północny wschód od Łużyczan. Niewiele 
więcej przynoszą źródła dyplomatyczne. Spośród trzech dokumentów 
poświadczających to plemię dyplom Ottona I z 961 r.35 dla klasztoru 
św. Maurycego w Magdeburgu wylicza je między Łużyczanami a lutyc- 
kim plemieniem Chozimi, rzekoma bulla Jana XIII z 968 r.36 (falsyfikat 
z drugiej połowy XI w.) i wspomniany już wyżej autentyczny dyplom 
cesarski z 995 r.37 w ymieniają na terytorium  Słupian „civitatem Zul- 
pize” czy Zulbiza. Biorąc pod uwagę choćby fakt zbieżności nazwy tego 
grodu z nazwą plemienną38, tak charakterystycznej dla jednogrodowych 
plemion, ustalenie położenia Zulbiza mogłoby mieć dla lokalizacji Słu
pian takie znaczenie, jak dla Zara i Nice ustalenie położenia Żar i Niem
czy Łużyckiej. Sprawa ta jednak w tym  wypadku nasuwa wielkie 
trudności, tak że Curschmann w ogóle zrezygnował z domysłów na ten 
tem at39, a podobnie obecnie W. Schlesinger40. J. Widajewicz uznał Zul-

33 G ä n d e r t ,  op. cit., s. 113.
34 T h i e t m a r  II 14 (963 r.); IV 11 (990 r.); VI 34 (1008 r.).
35 DO I 303.
36 968 I 2, UB Meissen, n r 4.
37 DO III 186.
38 L a b u d a ,  Studia..., s. 116.
39 C u r s c h m a n n ,  op. cit., s. 171.
40 B e u m a n n ,  S c h l e s i n g e r ,  op. cit., s. 135.



biza za miejscowość identyczną z F rankfurtem  nad Odrą41. K rytykę 
tego niewątpliwie błędnego domysłu przeprowadził Labuda, podkreśla
jąc, że odnośny passus dokumentów miśnieńskich: „Sulpize . . .  et inde 
in  aquam, que dicitur O dera”42, wyklucza położenie tego grodu nad 
O drą43. Sam jednak Labuda usiłował aż dw ukrotnie zidentyfikować Zul- 
biza ze znaną z dokum entu H enryka II dla klasztoru w N ienburgu wsią 
Zloupisti44. Wedle jednak tegoż dokumentu zarówno wieś, jak i burg- 
w ard Liubocholi (Leibchel na północ od Lübben) leżały ew identnie na 
te ry torium  nie Słupian, lecz Łużyczan. Ponadto Zulbiza to duży gród 
plemienny, gdy wspomniana miejscowość Zloupisti to wieś dowodnie 
należąca do grodu burgwardowego zapewne o mniejszym znaczeniu niż 
główny gród Słupian. Również cytowany passus dokumentów miśnień
skich każe — mym zdaniem — lokalizować Zulbiza dalej na północny 
wschód w pobliżu Odry. Ta błędna identyfikacja Zulbiza — Zloupisti za
prowadziła autora Studiów nad dziejami Słowiańszczyzny Zachodniej 
do konkluzji, że poza przyznawanym  już przez Curschmanna Słupianom 
obszarem powiatów Beeskow i Storkow główne ich dziedziny rozciągały 
się na północ od Lübben po obydwu stronach Sprewy45. Takie rozszerze
nie obszaru plemiennego Słupian kosztem Łużyczan musiało doprowa
dzić do niewłaściwej oceny ich znaczenia wśród organizmów politycz
nych Dolnych Łużyc. Pisząc mianowicie o dokumencie fundacyjnym  
biskupstwa brandenburskiego z 948 r. Labuda zauważa: „nadanie 
z r. 948 wymieniło tylko Lusici, a pominęło co  n a j m n i e j  r ó w n o 
w a ż n y  p a g u s  S e l p o l  i”46. Jest to niewątpliwie błędna ocena, 
gdyż źródła albo w ymieniają Słupian obok Łużyczan (zawsze na d ru 
gim miejscu), albo też zgoła pomijają pagus Selpoli, zadowalając się 
wzmiankowaniem tylko o głównym plemieniu, tj. Łużyczanach. Już 
u  Geografa Bawarskiego mamy tylko Lusicani, a brak tam Słupian, 
podobnie jak obok Dalemińców nie mamy tam  siedzących na południe 
od nich Niżan. I choć z drugiej strony można by zauważyć, że Geograf 
w ymienia niekiedy bardzo małe plemionka, jak np. Biężuńczan, to jed
nak analogia powyższa da się utrzym ać jako reguła. Podobnie i doku
m ent fundacyjny biskupstwa brandenburskiego trak tu jąc pobieżnie 
tery to rium  przyszłych Dolnych Łużyc, nie będące wówczas zapewne 
pod władzą niemiecką i stanowiące dla nowo kreowanej diecezji ra 

41 J. W i d a j e w i c z, Polski obszar trybutarny w X  w ieku  (Sobótka, 1947, s. 77).
42 Gersdorf, UB Meissen, n r 4.
43 L a b u d a ,  Studia..., s. 118.
44 1004, VIII 8, DH II 83b.
45 L a b u d a, Studia..., s. 116.
46 Tamże, s. 134—135; t e n ż e ,  Fragmenty..., s, 173.



czej nadzieję na przyszłość niż realny nabytek, pominął wszystkie 
drobniejsze organizmy polityczne włącznie ze Słupianami, zadowoliw
szy się wymienieniem samych Łużyczan47. Tak więc trzeba odrzucić 
tę jeszcze jedną nieudaną próbę identyfikacji Zulbiza i przychylić się 
raczej do cytowanej w innym miejscu przez Labudę identyfikacji 
z Müllrose (Miłoradz) nad rzeczką Słupią (Schluppe)4®. Identyfikacja 
ta  bowiem spełnia po pierwsze konieczny — mym zdaniem — warunek 
położenia w pobliżu Odry, a ponadto jej mocną stroną jest zbieżność na
zwy grodu, rzeki, nad którą leżał, i plemienia. Podobne wypadki pocho
dzenia nazwy tak grodu głównego, jak i plemienia od rzeki, nad którą 
leżą, znane są w tej części Słowiańszczyzny Zachodniej, jak choćby 
plemionko Vedu położone na południe od Naumburga nad rzeczką tej 
samej nazwy (dziś Wethau). Jego grodem plemiennym był z pewnością 
W ethau. W ślad za przyjęciem tej identyfikacji trzeba też odrzucić pró-; 
bę Labudy przyznania Słupianom kosztem Łużyczan powiatów Teupitz 
i Zossen i przyjąć ich lokalizację za Curschmannem w pow. Storkow 
i Beeskow49.

Zamieszkiwało więc plemię Słupian obszar o przypuszczalnych gra
nicach: na południu Gross Schwielung S.ee i Gubin (włącznie) do F ü r
stenwalde i F rankfurtu  nad Odrą na północy, obejmując pas po za
chodniej stronie Sprewy oraz międzyrzecze Sprewa—Odra. N aturalnie 
wszystkie punkty określające tę granicę mają charakter jedynie orien
tacyjny. Było przy tym  niewielkim lub w najlepszym razie średnim, po
dobnie jak Nice i Zara, jednogrodowym plemionkiem, przypuszczalnie 
jednak lepiej od nich zasiedlonym i stąd szerzej reprezentowanym 
w źródłach.

Na południe od dolnołużyckiej mamy górnołużycką grupę plemien
ną. Jej granicy północnej nie możemy wyznaczyć na podstawie badań 
językowych Muki. Wyznaczona przez niego linia podziału Dolnych 
i Górnych Łużyc: Żagań — Muskau — Mużaków — Spremberg — 
Ruhland — Muchenberg — Elsterw erda — Belgem 50, leży w samym 
środku pięćdziesięciokilometrowego pasa nie mającego — wedle badań

47 Za wcześniejszym podbojem ziem Łużyczan i Słupian (od. 932 r.) opowiedział 
się M a l e c z y ń s k i ,  Najstarsza zachodnia granica..., s. 219 i przyp. 51 oraz s. 220.

48 L a b u d a ,  Fragmenty..., s. 158 n.
49 C u r s c h m a n n ,  op. cit., s. 121. R. Holtzmann w swoim wydaniu kroniki 

Thietmara, s. 54, również przyznawał Słupianom powiaty Teupitz i Zossen. Por. 
też H . i B o e t t g e r ,  Diözesen- und Gau-Grenzen Norddeutschlands zwischen Oder,. 
Main jenseits des Rheins, der Nord- und Ostsee, von Ort zu Ort festgestellt nebst 
einer Gau- und einer dieselbe begründenden Diözesenkarte, Vierte Abteilung, Halle 
1876. Por. tu  s. 257—258.

50 M u k a ,  op. cit., s. 554, 558.



G anderta — wczesnośredniowiecznego osadnictwa. Dlatego należy przy
jąć w ślad za tym  autorem  jako granicę północną grupy górnołużyckiej 
zasięg jej osadnictwa, tj. linię od Nowogrodźca nad Kwisą przez wsie 
Łagów i W yręba w pow. lubańskim do Białogórza w pow. zgorzelec
kim, a następnie Penzig nad Nysą, Jenkendorf nad Schwarze Schops do 
Rackel itd.51

Na południowo-wschodnim krańcu tego nowego kompleksu plem ien
nego mamy w pewnym stopniu odpowiednik mniejszych plemion dolno- 
łużyckich — Zagost. Znany z czterech dokumentów z czasów między 
1144 a 1241 r.52, posiada jako jedyny w yraźny punkt zaczepienia przy 
lokalizacji „mons Syden”53, tj. Zawidów w pow. zgorzeleckim. Z cza
sem w miarę rozwoju jego zresztą bardzo późnego osadnictwa ośrod
kam i Zagost staje się F rýdlan t w Czechach i Żytawa w Górnych Łuży- 
cach. Plem ię to już choćby z uwagi na swą nazwę, oznaczającą zalesie, 
predestynow ane jest raczej do skromnej roli w układzie plemion górno- 
łużyckich. Granice jego są w większości naturalne i n ietrudne do usta
lenia. Na wschodzie linię graniczną stanowiła Kwisa, na południu pas
m a Gór Izerskich, na zachodzie zaś obszar Zagostu sięgał poza Nysę, 
obejm ując lasy na południe od milczańskiego burgw ardu Dolgowitz. 
Jeszcze trudniej jest ustalić granicę północną. W każdym razie nie 
mogła ona sięgać zbyt daleko, gdyż dokument praski z 1086 r. podaje 
„ m e d i a  s i l v a ” (zapewne omówiony powyżej pas lasów między 
Dolnymi a Górnymi Łużycami) jako granicę Milczan i Dziadoszan54. 
Również Thietm ar w swoim opisie podróży Ottona III do Gniezna in
form uje nas, że z ziemi Miliczan wkroczył do Dziadoszan55, a Dagome 
Judex  wymienia terytorium  Milze jako leżące za rubieżą państwa 
Mieszkowego56. Dlatego wypadnie przyjąć, że terytorium  Milczan gdzieś 
w pasie Zgorzelca sięgało w kierunku wschodnim daleko poza koryto 
Nysy i granicząc na południu z wciśniętym w kąt między góry i rzeki 
Zagostem sięgało na północy do owej „media silva”, dzielącej je od 
obszaru plemiennego Dziadoszan i Zara. Sam Zagost, którego osadnic
two istnieje dowodnie już według dokumentu z 1144 r., mógł być w cza

31 G a n d e r t, op. cit., s. 107 i 112.
32 1144 X 17, UB Meissen, nr 48, i Codex dipl. Sax. Reg., t. II, cz. 1, n r 175; 1187 

(1188) VIII, UB Meissen, nr 61, i Codex dipl. Sax. Reg., t. II, cz. 1, nr 529; 1228 
II 9, UB Meissen, nr 106; 1241 V 7, UB Meissen, n r 121.

53 Dokument z 1187 r.
31 Codex diplomaticus nec non epistolaris Silesiae, ed. C. Maleczyński, t. I, (Wro

cław  1956), nr 8.
53 T h i e t m a r  IV 45: „Decursis tunc Milcini term inis”.
36 Milze, Codex dipl. Silesiae, nr 1.



sach samodzielności plemion słowiańskich tego obszaru jedynie pojęciem 
geograficznym, terenem  słabo lub prawie wcale nie zamieszkanym.

Wspomniano już wyżej, że między terytorium  Zagostu na południu 
a pasem lasów między Górnymi a Dolnymi Łużycami, określonym jako 
„media silva” przez dokument praski, leżało w międzyrzeczu Nysa — 
Kwisa część terytorium  Milczan. Byłby to jedyny wypadek, że wschod
nią rubież plemion serbołużyckich stanowi część terytorium  wielkiego 
plemienia, nie zaś małe plemionka omówione dotychczas w niniejszym 
studium. Okazuje się jednak, że i w tym  wypadku nie zawsze tak było. 
Wiadomo jednak, że Geograf Bawarski wymienia obok Dziadoszan i M il
czan enigmatycznych „Besunzane civitates II”57, zapewne Bieżuńczan5* 
wiązanych przez Jechta59 z grodem Businc wymienionym przez Thiet- 
m ara przy okazji opisu wojny polsko-niemieckiej w 1015 r.60 Jecht iden
tyfikował sam gród Businc ze znanym z wykopalisk archeologicznych 
grodziskiem słowiańskim we' wsi Klein Biesnitz na stoku samotnej 
góry Landeskrone, położonej na południowy zachód od Zgorzelca61. Gdy 
Zakrzewski wcześnie doszukiwał się Bieżuńczan na Mazowszu62, wię
kszość badaczy w ślad za Jechtem  lokalizuje ich w sąsiedztwie plemion, 
obok których figurują u Geografa. Należą do nich Helbig63, U hten- 
woldt64 czy ostatnio z badaczy polskich autor osobnego studium o tym

57 Cytuję za S. Z a k r z e w s k i m ,  Opis grodów i terytoriów  z  północnej strony  
Dunaju, czyli tzw . Geograf Bawarski, Lwów 1917, z załączonej do pracy reprodukcji 
dokumentu. Zapiska zwana Geografem Bawarskim  znalazła w  ostatnich latach 
bardzo żywy oddźwięk w  literaturze. Por. W. F r i t z e ,  Die Datierung des Geo- 
graphus Bavarus und die Stam m esverfassung der Abodriten  (Zeitschrift fü r sla - 
vische Philologie, t. XXI, Heidelberg 1952, z. 2); B. H o r a k  i D. T r á v n i č e k ,  
Descriptio civitatum  et regionum ad septentrionalem plagam Danubii, P raha 1956, 
a u nas obszerne studia H. Ł o w m i a ń s k i e g o  O pochodzeniu Geografa Bawar
skiego (Roczniki Historyczne, XX, za la ta  1951—1952, s. 9—55) i O identyfikacji 
nazw Geografa Bawarskiego (Studia Żródłoznawcze, t. III (Commentationes), 
Poznań 1958).

58 Tak polszczy S. Zakrzewski, jak  i ostatnio Nalepa (por. niżej).
59 R. J e c h t ,  Erste Erwähnung der Oberlausitz (Neues Lausitzisches Magazin, 

XCVII, 1921, s. 190 n.).
90 T h i e t m a r  VIII 19.
61 Identyfikacja J e c h t a ,  loc. cit.
02 Z a k r z e w s k i ,  op. cit., s. 68 n.
93 H.  H e l b i g ,  Völkerström ungen und Kulturström ungen im  Grenzland Ober

lausitz in vorgeschichtlicher und frühgeschichtlicher Zeit (Von Land und K ultu r, 
zum 70 Geburtstag Rudolf Kötzschkes, wyd. W. Emmerich, Leipzig 1937, s. 51).

94 H. U h t e n w o l d t ,  Gauhauptburg, Kastellanei und Stadtschloss. Schlesische 
Burgenfragen im  Lichte der Bunzlauer Burgen (M itteilungen des Geschichts- und  
Altertum s-V ereins zu Liegnitz, XVI, 1938, s. 10).
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plemionku Nalepa65 i Łowmiański66. Bardziej silnym argumentem za 
taką lokalizacją jest związanie plemienia z grodem Businc, gdyż — jak 
można było się przekonać już choćby na podstawie powyższych roz
ważań — małe plemionka jednogrodowe najczęściej noszą nazwy iden
tyczne lub pochodne od swych głównych grodów. Rolę taką dla Bie- 
żuńczan spełniał zapewne Businc. Przypuścić wolno, że drugi z wymie
nionych u Geografa Bawarskiego grodów leżał na wschód od Nysy, 
a więc terytorium  Bieżuńczan obejmowało późniejszy wąski pas ple
miennego obszaru Milczan w okolicy Zgorzelca i na wschód odeń aż 
do Kwisy. W przeciwieństwie jednak tak do rozciągającego się na po
łudnie od nich Zagostu, jak do mniejszych plemion dolnołużyckich 
Bieżuńczanie nie utrzym ali swojej niezawisłości plemiennej i pod ko
niec IX lub X w. zostali wchłonięci przez Milczan. Ich nazwa przetrw ała 
tylko w nazwie ich grodu Businc, w omawianym czasie jednego z grodów 
milczańskich. W 1071 r. dokument cesarski wymienia bowiem ,,villam 
Goreliz” (Zgorzelec) na terytorium  Milczan67.

Jedno więc z małych plemion pogranicznych w grupie serbołużyc- 
kiej wcześnie uległo Milczanom i w X/XI w. nie miało już samodzielnego 
bytu. Można to chyba uznać za argum ent na korzyść samodzielności 
plemion znanych ze źródeł tego okresu. Jak  widzimy, plemię pozba
wione samodzielności jest też pominięte tak w dokumentach, jak 
i w kronice Thietmara.

W ten sposób zakończono omawianie terytoriów  plemion serbołużyc- 
kich, które sąsiadowały z grupą śląską. Były to wszystko peryferyjne, 
jednogrodowe małe plemionka naszące nazwy identyczne lub zbliżone 
do nazw swych grodów plemiennych, przy czym pochodzenie tak jed
nych, jak i drugich ma charakter topograficzny. Dopiero na zachód 
od nich leżały wielkie plemiona serbołużyckie: Łużyczanie i Milczanie.

65 J. N a l e p a ,  Bieżuńczanie. Nazwa i położenie (Pamiętnik Słowiański. 4 (1954), 
s. 304—323), gdzie zebrana lite ra tu ra  i omówiona pełna problem atyka położenia 
Bieżuńczan.

CG Ł o w m i a ń s k i ,  O identyfikacji nazw Geografa Bawarskiego, s. 8 n.
07 Villa Goreliz in pago Milsca, DH IV 246.



DIE WESTLICHEN NACHBARN DER SCHLESISCHEN STÄMME

Der Aufsatz ist den U ntersuchungen der Stam m eseinteilungen in dem Teil 
des Territorium s von N ieder- und O berlausitz gewidmet, der unm ittelbar an 
Schlesien grenzt. Der Verfasser versucht, die These zu beweisen, dass dieses T erri
torium  im frühen M ittelalter durch einige kleine, periphere Stäm m e bewohnt 
wurde, die jedoch volle Unabhängigkeit besassen, d. h., dass sie w eder zu grossen 
Lausitzer Stäm m en noch zu dem am w eitesten nach Nordwesten reichenden schle
sischen Stam m  der Dziadoszan in A bhängigkeit standen. Es w aren folgende Stäm 
me: Selpuli (Słupianie), Nice, Zara, Zagost und Besunzane. U nter ihnen gehörten 
nur die letzten, die w ir einzig aus den Angaben des Geographus Bavarus vom 
Ende des 10. Jahrhunderts kennen, später zum Stam m esgebiet eines der grossen 
Lausitzer Stämme. Jeder von diesen Stäm m en besass wahrscheinlich m ehr als 
eine Burgw arte, obwohl diese m anchm al eine grosse territo ria le  Reichweite hatte. 
Deshalb w urde auch ein Teil des Aufsatzes der Polemik m it der Behauptung 
einiger Geschichtsforscher gewidmet, die dem aus den Quellen am besten bekannten 
Stam m  der Selpuli einen Teil des Stam m esterritorium s der Lausitzer zusprechen 
und dadurch den Rang dieses Stammes in H insicht auf seine Grösse und Bedeutung 
erhöhen.


