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\VSCHODNI SĄSIEDZI NIEMIEC W HISTORIOGRAFII 
KOŃCA X I POCZĄTKÓW XI STULECIA* 

Stosunek historiografii świata antycznego, a w średniowieczu bizan

tyjskiego oraz zachodnioeuropejskiego do narodów obcych stanowi ważny 

i interesujący problem z punktu widzenia kształtowania się wzajemnych 
relacji między mieszkańcami obszarów o najwyższym w danym momencie 
poziomic kultury i cywilizc1cji a ludami określanymi tradycyjnie, co naj
mniej od cznsów Ksenofonta, jako barbaroi lub barbari 1, tj. obcy i po
gardzani cudzoziemcy. Stosunek ten dla wielu historyków stanowił pod

stawową oś rozumienia historii ówczesnego średniowiecza 2
• 

\V tym sensie należy rozpatrywać przedstawienie Słowian w historio
grafii od Herodota przez Pomponiusza Melę, Pliniusa Secundusa, Ta

cyta, Ptolemeusza, ,Jordancsa i Prokopa z Cezarei aż po pisarzy wcze
snego i rozwiniętego średniowiecza, kiedy to narody słowiańskie nie 
posiadaj4c ,vlasnej historiogrnfii zawdzięczały wszelkie wiadomości o so
bie, a także charaktcryst:;k; etniczną, pisarzom obcym, dla których 
byli niewątpli\vie barbaroi czy barbari. W pienvszej fazie pojawiali się 
oni na kartach dziel historycznych v,.;yłącznie jako nie związane z wy
darzeniami dziejowymi, nieraz enigmatyczne, plemiona. Począwszy jednak 
cd J ordanesa mamy do czynienia ze Słowianami będącymi istotnym 

przedmiotem wydarzeń historycznych. Wchodzą oni w konkretne, nieraz 
konfliktowe, działania ze światem bizc1ntyjskim, a później zachodnio
europcj.,;kim, wskutek czego ich charakterystyka w źródłach historycz

nych staje się coraz dokładniejsza, a zarazem mocno zabarwiona emo
cjonalnie. Już Jordanes pisał: ,,Venethi, Antes, Sclaveni; qui quamvis 
nunc, ita facientibus peccatis nostris, ubique deseviunt, tamen tunc om-

� Referat wyglo�zony 11 V 1930 r. w Lipsku na konfcrcncj i .,Ideologie u. Ge

sellschaft im 11. .Juhrhundert". 
1 Xenophontis Exped1tio C1m, I. VII, 3. Ed. A. Hug, Leipzig 1878, s. 25. 
2 ::S.p. L. Ha 1 p h c n, Les barbares. De grarules invasions anx conq1-etes tur

ques du xrc si<lde, Paris 1948. 
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nes Hcrmanarici imperiis scrvie runt" 3
• Od\volanie siG do dawnej ś·.·,iet

ności miało osłodzić autorowi Getyki współczesne mu klęski doz\:c',\'ic:ne 
od SłoYv�an. 

PcTszany tu tem::,t stssunku niektfo7cI1 naj\\·nżnic_is3ye;h pJr'.·<l:6w 
hisL:::ri·_:graLi nie:s:iecki2j do \\·scho(nich s�>i:,dÓ\'I, '"-' tyn pr_ccle ·._-__ ,,.:,:st
l�ir:1 Sicr\�-:ic.�1, '.t/ 1-::Jf.cu X i na p.Jcz:/cl-;:u ;�I \V. n1:1 rn2.IG v:spćlnego �: \V

D) .. W tco:·ct.:,:-·czt1yT:.1 zuintc:·esJ�.Y·t:.nicrn ty�r1 lttden1, et :idptr1,'/ind�� v: �:::;�ni 
cyCo··."�·s.r:.2�1:u p:·:�/k�2�l::::\\< c:· ... 1·�)cjc�alneg1 za(·�nt�::il,:1 1, .. .-·�1'.-ia si:.; Jc�·(.:�.,;esa 
\\i pr0bl·:-.�·r:::.t:;.-� .t� �::�:.:".-·i::l1::;k�1-

()d z�:>.-. :/:.-:::::�-.:l1�a b_·,·r:-.· !-2:11 \T\Tc;.drli\,.:}:i lu(ł�Ó\V s!o\t,y.i(:U�sl:.:ic} ... _ :n.�l �-'.-. _-·�:�d 

dr.j� -::· __ : __ �-,.-:.:..�;:: o cc-.�:2.6ni·<c:u z zaL..::�D''°'Ści cd l;1·arJ.�-�-ó\·..r 1'�.s_l:_;cL:.� ; ,·-� . .J0,.x
polabsl:lch Dcrwana 5_ Późriiej .ln,wlcs reuni Fraitc,,nwi, pcczyc1, j _,: od 
7if2 r., rlrzync)s.L.:! c:r����e ·r,/ic1_d:;111cści o stD.su�1]� -�c}:i /:��-�i:l...:.::./1 .)�.:0-�(-. ..c� .. 1-
skich G, V/ lX \V. rolę tę pełniły iln;:oles Bcriii:icrni 7, a zw�aszc;;,;2 __ ·.,"1a
lc-s J.--Eli.:\ .. _.:,:�S 1..:.S 

8• 

P,:d k�.:rr1.�c�.:; )� i 11a p.,,c::,,::�tku_ =·:I ,v. rol�1 t�t lJrz:.,:r:.:cE.·i, nic� lic��/� :���-2-
któryc'.1 rocz1,.ik6w jak 11.nnules J-Iiicleslleii,WiLSCS 'J i i!.nna!cs Qu:Jbi-

J ord a n :is, G�ticC!. De ori(line nctilnlsc;ne Gr?f ro··1: ·,;,-J., :"·::>::n I, tle). E ... \ Th. 
Mommsen (MGll Auctoi-cs antiquic:simi, Bd. 5, Thcil 1), Berlin 1332, s. 09. Por. też

no1n:.::r.1, 38.J (łbie!. �- 5�). 
' H. Ł o,,_. rn i c! r'1 ski, l'JC::qt1ci Po!sl;i, t. 2, Worsz:1\Ya 11163. s. 55, G9, 73;

J. Her r ma n n, Sied[ung, Wirtschaft und gescl1schaftlichc Vcr/1ći1tniisc cl '!;· s[Ct
wisc!wn Sfiimme zwi,�chcn Oder/Neis,:e und Elbe, B:·rlin 1%3, s. 6'.J i 73; lI. J.
Brach in a n n, Slawische SWmme cm Elbe mul Snale. Z,: ihrer Geschichte und
Kultur im d. bis 10. Jahrhundcrt. Auj Gruncl der archiiologischen QneHen, Berlin
1973, s. 2;9 !,.; \V. C ob Ie n z, Z tir II erlwnft der Sł awen im B!be-Saa!e Gebiet. ::. Ar
clliio/09 isclł e 13emerkungen znr Ilerk1mft der iiltesten Slaicen in Sachsen (Arbeits

und Forschungsbcrichte zur s�ichsischcn Bodcndcnkm,1lpHcge, Berlin 196'!, s. 296); 

t c n ż c, Z11r Sittrntion der archiiologischen Slawenforrchung in Sachsen (Siedlung
und Verfassung der Slawen zwischen Elbe, Saalc und o·ctcr, ed. H. Ludat, Giessen
1960, s. l nn.); E. Schuster - Se w c:, Das a1tsorbische Dialcktgebiet und seine
sprachliche Stellung im Rahmen des u;estslawischen. Anliisslich der Verójfentii
c/umo c'C'S B;1ches „Die Slawen in Deutschland" (Letopis, Rcihe B Nr 19/2, 1972,

s. 203-2'.'.l).

s Chr0nicarum qnae diciintur Fredegarii scholastici. Lib. IV, c. 68. Ed. B.

Krusch (SS rer. Merovingicarum. t. 2, Hannover 1888, s. 155).

e :�nna1es reoni Francornm, cd. Fr. Kurze (SS rcr. Germanicarum in us. schol., 
Han!1ovcr 189:;, �- 60); A1rnr.les q1li cllcuntur Einhardi (tamże, s. 61). 

1 .lnnales 13crtiHic.ni ad ww. 839, cd. G. \Vaitz (SS rer. Germanicarum in usum 
scholarum, Hannvver 1883, s. '.'.3).

s ;�nh.''es F11/dcnses sit·e annaT!!s regni f'ranconim orientalis, ed. Fr. Kur,:e
(SS r�r. Gcrmanicarum in umm st:holarum, Hannover 1891, an arm. 840, s. 30).

0 Ed. G. \Vaitz, SS n·1·. Gcrmanicaruin in usum scholarum, Hannover 1878.
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b1ugens rn, c�we,m czoło,.vym kronikom niemieckim: D:::i�jom saskim, Wi
dukinda 11 ornz kronice biskupc1 n\ersehurskiego Thietimm, 12. 

One tc-t posłużyć mogą za p1·zykład sL·sunku nie tylko ówczesnej hi
storiografii ni ·�n,ieckiej do wschodnich sąsic1dó,v, ale ta].;):c, zapev.T1c 
y\: nieri-1ałyrn stc)�;-11it1. stc:-.�tu1kv dn nich Y-:�yższycl1 ·\varst1.':.7 ói,\�czcsn2s�o 
srolccze:11.st\."va 11ie1n�_eckiego. 

Cznsy·, ,v j:.�1,:ich pr2.ys1.L; p:i.��?_t·'. s�.ve d::j_c1o. ob_y·d-..�1-u J.:rr.'i'1�.k21,_-:c.1;'��; D?.
icża1y do nnjl:ón·ctzie>.i burzliwyd1 i brzr:mic:1nych w s\utki W? ,-:sc>Lod-
11iej p--Jit_ycc Rzc_\S?,Y: któr;"1_ �-·-clpa.rłszy ;:_-ta!(i �·.J:J.d:c:i:�róT,v, c:J ?n2J?_7i : t:::k: 
ż:,.rwy odze\v \V D:.iejcich W?/-cich \V:d 1_1kinda 13, znalaz:a siG �.v r;JliC7.U 
kon·) 1,j.1J.:u ze r)l')\Vi��-..1��"7.:t:7�/?D:\ kt/��·e·.1 ·:-�8c11Jjl 11a ,l.,-:_clk(� sJ-�2J1.; ;\�:::-··:_� ·::-:·. 1 1

}-!(!l11'�!k I :1-��� \'-.. - q��D J.'. Pr:-�yc?:yny· ?'"JC'.i�'.·r·iści tCJ·) 1:-i��nrJ:k:i:u n:·.i.Ł -- · "];-:'.: 
schr'r?kt,,;-y·,,'.),,,_,,,·; F.. G. Fr,:drn.,nn '.'.' sk·:,c·c,c:h: .,F:ill'.' b"'-;,mdcr-' ·- J tc 
gibt in1 c"'c11.tf:c\c!1 �'�r:.tir1r:0J "' r_'\'·u�:-;ts(·-in [?:�'.·:'·:· i'·_br·l' d('.·;1 ;�]:1.vvc:,J ci c, .. 1 �t�n�1.
211. �-�.-�2r j";�-J.1�-�c-Ji: CS s�i.ch n·!(·ht rJU!' l�r�1 r� 1····i-:- r;·_·i�::-.::�:, B-,-��; .. ··r-r�:-_;>;1·�:_"'!_j_ -�.n--�1 

l1'1 i .. )1i'L:n:�;. s-·.;_�r:·:,.�;�·{:. 1 �1T'. !:- _-;.,-0:·:_·.�'.:·r :--:_7 <���-; \!:)]1��·�J--.·:,2�1:::;'' 11. I\!'i·2 r•.:nJ.·:··.": ·�-;�-f
n� ·':! C k1\:: ·::.}i]: ('.._� 1.c ---�hyr�-.-.·:_,_ st:·- -!l \�.T \'.r :.\i ---� '.�(: �1 n:: i--]�'"':'. ?.c\-('-SJ° ·f\:-.-i.:-/1.� '.--��--}'\ � -,_\ ,,_._

.-. � ';·�':' �·; l ·_. - ·, �-
.:;. · . .. 

-·•· <".:'l 
� . ,_, 

iibertati pcs!X:·I1c:�1tc:�. Fst i1<:"' �11�fL�;.� 1��-_::1.-'..�·.2:· ·._�,:ej gcnvs hc.<-�.-J·. 1'·r::.1 d1..� :�c�,.n 
et l2b:·.ris p.::ti.cns1 '.'ictu lc:�.1i.r<�i111.r_; assue:·�lrn, et qu, :d 11--;s·ti·is g·!·:�'l_:i �r'il�_''.'i 

esse solet, SlHvi pro qE;'tclQn1 'l·.:lupt�'tc dt 1(:v�·/c. Transc-:.1:1t sa.ne d.'.:•s �Ju
rirni, his [tj. 5a;;i] pn [;L,:·i2 et -"��:;n, '<cq:.1'.': imperio, illis [t,:. �:: ::: ·c:L
ni2J pro libcnatc D.c ultiff:o. si:P1LuL· ,.-.:,rie c:crt2.ntibus" 1\ T,·:,ctnn o L·uf
nicjszq charnktl:rystykl; c:;\• .. )t-> i,arasti'!j:;cych konfliktó,v, l�U;·,·ych n:�
ocznym Ś\viudkie,n był s=:1.m kre:r:ikarz s::s}d, p•,;dzclC)' życi2 zakonne ···· �--.1-
c;,.ystej Korvei gdzie� w latach 92;'i--�73 1G i pisz:,cy sw� kron�b: ,·kclJ 

10 Ed. G. H. Pertz, l\IGH SS, t. TU. 
11 VI id u ki n ci i morn.1chi Corbci::.113is, l,'cr,tm gc-starum S::xonicurum libri tres 

(SS rer. G0rn.1anic:1rum in u3um schoi"u-um, ECtitio c1uinta. Reco.:mov'.t Pr.ułus E::-sch

adiuv8.nte H. E. Lohm:mn. Ha!movcr 193.5). 
12 Thietmc:ri Mersebu,rge1,sis episcJjJi Cl?rcnicon, cel. R. Holtzmann (I\1'GlI SS 

rcr. Gcrmanicarum Nova scrics, t. 9, Berlin 19�5).
rn Por. niżej. 
11 K. G. Hu g; el ma n n, Stćimme, Nation 10u/ Nationalstaat im 1\1iltelalter, 

Wiirzburg 1955, s. 296. 
1s W i c1 u k i n d, He;; ge:tae IT, 20 cd. Hirsch/L01�nnn, s. 84.
i0 Życiorys '\Vidukind:1 jest za,.,:arty w pracach H. B cum a n n. W:dukind 

1:on Kon:ei. Vntcrsuchungen Z1lr Geschicl!tsschrcib,m[) mid lcI2P11ne„chiC'hli.· des 
10. Jahrhunclerts, '\Veimar Hl50, P. Hi r s c h Wstęp do jego wyd:mia T:::.iejó·•v :.uslw:h

(SS rcr. Germanicarum in usum scholarum, I-fannover 19�5); G. BH r t ,, 1 '.'. i)ie
Geschichtsschreibu.ng des Klosters Corvey (A bhancllungcn u ber Corveyt'r G-·.·, h .eh .s
schreibung, wyd. F. Filippi, MUnster 1903); E. Do n n c r t, Stu.ci.en ;:1ir s:a ,·en
kunde des deutschen Friihm;'ttelalters tom 7. bis .mm liegimu?•1clen I 1 . .7.,;1 :iwn
dert (.Jahrbuch fur Gcsch;chtc der UdSSR und der Volksdemokratischr-:1 Li'ndcr
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958 lub 968 r. 17 Należący do najwyższej arystokracji plemiennej Sasów 
i spokrewniony z panującą dynastią is miał dobry wgląd w politykę 
państwa, którą się żywo interesował. 

Widukind, podobnie jak póżniej Thietmar, lubił wydawać o ludziach 
zdecydowanie ostre opinie, a ponadto odznaczał się żywym poczuciem 
narodowościowym. W przeciwieństwie jednak do Thietmara dla niego 
ojczyzną nie były jeszcze całe Niemcy, lecz tylko sama Saksonia rn. Jej 

to historię przedstawił w swym dziele, stanowiącym spóźnione echo ga
tunku historiograficznego określanego ,v literaturze jako origo gentis 20. 

Do tej ojczyzny saskiej przyrównyv.rał ·wszystkie p:)Zostałe ludy, w tym
plemiona niemieckie, DuńczykÓ\V, I\Iadziarów i Słowian, pisząc o sa
mych Sasach j nż we wstępie ich historii: ,,Caeterum gen tern antiquam
et nobilem fuisse, non ambigitur" �1; a nie mniej pochlebnych określeń 
używał \V odniesieniu d:J uk'.;chanych \Ybdców Niemi€c z dyn2.stii sa
skiej, przy czym Ottona I m1z,vał nawet „amor mundi" 22. 

Nic tedy dzi,vnego, że \V jego krnnice nc1rody ,vschodu wypadły 
znacznie gorzej, co dotyczy przed,� ,vszystkim i\ladziaróv.r i Słowian. 

Ivladziarov,rie byli za życia kronikarza pra,vdzi,1tq plugq Niemiec. 
Przeciw ic'.1 najazdom bowiem nic mogli znalcźc środków nawet tak 
v.rybitni v,l2cky, jak Henry:, I. \\'Jb,.,c tego Widl.)._kind usprawiedliwia 
brak reakcji militarnej Hcrn,yk:� I \V czasie na,j:i.zdu 1'.Iadziarów w 924 r.
bra1,iem doświackzenia miliL�rnc:;:"> icgo \,·,)_j.,k. Czytamy bowiem u nie
go: ,,itc•rum Ungarii totam S«xoni[,:Y, jWrcun·entcs, urlws et oppida in
cendi8 tradiderunt, et ta1icarn cac-:>m ublque Pgerunt, ut ultimam de
populationem comminarcnt. I�c:-: autcr.1 erat in pnesidio urbis quae 
dicitur vVerlaon. Nam rudi ::idhuc militi et bdb publico insueto contra 

Euto�1as, t. 8
1 

1961, por. s. :.:1:29 �:.); L ... \. T � .. -�z t: i L \'·: i cz, Sasi i inne l1.:dv 
it· :J)::!2jcch ;;c:. ... kich�' "\ViduJ.:;"ncla :: J{. ru:.: (.':.c<�, l�:.iY:..::·S:LtL:� \rratisl�vicnsis, Hi
s(ori�1 XXIIL ·wroc!mv 19'7ł, s. 3 !,:1.\. 

17 Por. JL R 1 or:�.::. I)!e Sc:.ch.'-:eu._·:ue.�cr.:r:ite Vlic1uk.i1!cls von l{orret, (Ncucs i\r
ch;\· der Gcse1�:::chnft i\�r iit2rL� d�·i..�t:::chl� G:.'::.:chicht<.::undc, t. :30. 1Bl3, s. 97 nn.); 
l\I. Li n t z c 1� !)ie �1it->telti.c�:

j
·�:�·('it rJ;� \V:·c�:1_�:i1.:eI.� S:._tc):,.:·c .. �-�·(ie:�·chic!lie (tc�oż, 1\us

gc,.,,1,·�ihih� Schriftcn
1 

t. 2, Bcrli!1 L�G!, ::. :.302 i :3 !7): E. St,·· 11 g_ e I, J}ie EinBtehv.naszeit 
clcr „tes aestae Saxoninc··· 'H t;(I (;e:· Kah:·ergcda:ikc V/idilk) ncl:; r..-:;n I{orrei (Corona 
C}uernca. Festgabv Carl Strccl..:(!l", I.:..:jp.,-_:g !� '.L s. 1:)S r:.); 1-I. B �urn. �1 n n, Widu
J.::nrl r:Jn. !(orrei. s.. 178.

1e Bart c! l :;, Die Ge,chicht:,sc/1re.'h1rng, �. :!ą; B cum a n n, Vliduk-ind ... , s. 2; 
H jr s c h, \',':,tęp do wydania, s. VIII. 

10 E. D ;ich, Politische D29nf!e :, nc/ Gcrlanken siiC'hsicher Geschichts�chreiber
cler OttoneH:·eit, !vhlnstcr rn:8, ,. ,i5: B ('urn a n:�. w;<iHkinc! ;:-;n Kc,n-ei, s. 218 
i 2�7; por. też E. Do n ner t, Stnciicn :::,ir S!awenkunrle, s. '.j'.28. 

20 Pol". II. Gr und ma n 1:, G2,chichtschrcibw1g im ;\-littet.altcr-Gattungen-Epo
c/1r>n-Ei9enart, Gottingrn 196.1, s. 15. 

21 \V id u ki n d, Res g(!s/ac, I, '.2 ed. I -Jir:,ch.'Lohm�,u:1, s. 4; por. I 6, tamże, s. 7. 
�� Wid u ki 11 d, Res gestae, I, 31, s. H. 
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tam saevam gentem non credebat" 23
. Nawet w relacji z przygotowań 

do zwycięskiej wojny przeciw W�grom w 933 r. daje on wyraz respek
towi w stosunku do ich zdolności bojowych. Pisze bowiem: ,,Rex autem
cum iam militem haberet equestri prelio probatum, contra antiquos 
hostes, videlicet Ungarios, pre sum psi t [podkreślenie moje - L. T.]
inire certamen" '.?�. Czyli w dalszym ciągu ocena zdolności militarnej 
przeciwnika Niemiec i Saksonii była bardzo wysoka. 

Pochodzenie lVIadziarów natomiast określił kronikarz saski zgodnie 
ze starą tradycją litcrnckq, myląc ich z falą wcześniejszych koczowni
ków, invarów '.?:i_ Ich pochodzenie i charakterystyk<; wzorował na relacji
Jordanesa o I-Iunnach 26, a także na wywodach na ich temat Ammianusa 
l\farcellinusa 21. Awarowie bowiem mieii według niego p,)chodzić od 
Hunnów, a ci z kolei od Gotów 2s. Powstały w ten sposób lud 1\,12.dziarów
od:maczał siq nie tylko wspomnianą powyżej dzielnością, ale także dzi
kciścią do tego stopnia, że nie waha się Widukind porównać ich do z1.1:ie
rząt, a ludzie innych nnrodo,vości uciekali przed nimi jak przed demo
nami 29. Inną silnie wyodrębnioną cechą os:Jbowości :rviadziarów miała 
być ich wrogośc w stosunku do Niemiec, wielokrotnie podkreślana na 
kartach jego dzieła. I tak przed bit\vą nad Unstrutą wk�ada w usta Hen
ryka I fikcyjną mowc;, w której władca niemiecki nazywa Wc;_grów „com
munes hostes" i „Dei inimici" :io. Toteż nic dziwnego, że po zwycięskiej 
bitwie pisze kronikarz o klc;skach wrogów i ich zagładzie z nieukrywaną 
radością: ,,Quorum alii farne consumpti, alii frigore dissoluti, alii autem
caesi vel capti, ut di g n i er a n t [podkreślenie moje - L. T.], mise
rabiliter perierunt" 31

. Mimo całej jednak ,vrogości stosunek Widukinda 
do lVIadziarów nie miał dla jego poczucia narodowościo'vvego tak znsad
niczego znaczenia jak stosunek do Slo,vian. 

Jak wiemy �2, konflikt ze Słowianami, mimo że nie tak ostry pocz�t
kowo jak z Wqgrami, miał o wiele głqbsze i tnvalsze podstawy, co wy-

23 \V id u k i n d, Ues aest<1e, I, 32, s. 45. 
N Wid u k i n cl, Res ge.�tae, I, 38, s. 55-56. 
25 VI id u ki n d, He� gestae, I, 17, s. 27; ,,Avarc�. ąuos modo Ut1garios voca

mus, gentcm belli asperrimm", Por. Frcdcgar I, •18, cd. Krusch, s. 1·14; ,,Avari 
coinomcnto Chuni", w hi$(oriografii bizantyjskiej Th c op h y 1 akt os Sim ok at
te s, Ilistoriae, rd. de Baor, Stuttgart, por. vn, 8, 1-4, s. 258.

26 Jordan i,, Gcticn, XXIV, 121-123, cd. Th. Momm�cn, s. 89-90. 
27 Ammianus :i\I a·r ce 11 i n us, Res gestae, XX.XI, 2, cd. W. Seyfarth, cz. -!, 

Berlin I 971, s. 242-2·'14. 
2s W id u k i n d. Res Qestae, I, 18, s. 28.
2; Tamże, poL wywody FL J. Sc hr odc r a, ·vulker miel llerrscher des c;stli

chen Europe:, im Weltbi!rl Widukinds ,:on }(o!'1'ei und Thietmars t>on :1Ierscb.1ra, 
Dissertation Miimkr 1977, s. 11 nn. 

so Wid u k i n ci, Re.� gestae, I, 38, s. 55-56. 
31 Tamżl.!. 
s2 Pc,r. wyżej, przypis 15. 
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nikało z dążenia panóv,' wschodnioniemieckich do zajęcia wysuniętej naj

dalej na zachód Słowiańszczyzny połabskiej oraz podporządkowania po
lityce cesarstwa nowo utworzonych państw słowiańskich położonych 

dalej na wschodzie, jak Czechy i Polska. Z tych przyczyn zaistniały po

ważne powody walk Niemców, a zwłaszcza Sasów, ze Słowianami: ,,pro 
libertate ac ultima servitute ... certantibus" 33• Kronikarz w relacjach 
z tych walk posługiwał się, rzecz charakterystyczna, wobec Słowian 
innym określeniem niż wobec Węgrów. Określał bowiem Słowian po
łabskich, zwłaszcza w sytuaejach konfliktowych, jak bitwa pod Łączy
nem w 929 r. 34 lub nad rzeką Rakownicą w 955 r. :i;;, jako barbari. 
W pewnym momencie może powstać uzasadnione przypuszczenie, że ten 
sam epitet został zastosowany przez Widukinda także wobec poddanych 
IVIieszka I :JG. Podobnie sojusz zawarty przez l'vlieszka z Niemcami w 986 r. 

i zaaprobowany w głównych rocznikach tych czasów, jak Annales Hil

desheimenses 37 czy Annales Quedlinburgenses 38, spotkał się z ledwo 

ukrywaną niechęcią Widukinda, który w opisie śmierci swego ulubio
nego bohatera, hrabiego vVichmanna, w wcllkach z Mieszkiem I nie ukry
wa ironii w określeniu polskiego władcy mianem „amicus imperato
ris" 39. Jego wrogość wobec Słowian była tak ,vyraźna, że nie miały na 
nią ,vpłyv,,u nawet wzglqdy religijne. Podał bowiem w wątpliwość świ�
tość Wacława czeskiego ·lll. Dlatego zrzucanie „ależności od Niemiec przez 
Słowian zawsze kwitował określeniem rebellio lub pisał o tym jak o Re
darach w 929 r., że „defecerunt a fide" u. 

Dość znamienna dla niego jest też hierarchia godności władców kra
jów słowiańskich. Stawiał on ich bowiem, podobnie jak później Thiet
mar, co najwyżej na równi z książętami i margrabiami saskimi, co uwi
dacznia siq najlepiej w fikcyjnym dialogu margrabiego Gerona z księciem 
Obodrytów Stojgniewem, w którym Gero mówi do słowiańskiego wład
cy: ,,Sa.tis tibi esset, si bellum gerei-es contra unum nostrum cle servis 
domlni mei, et non etiam contra dominum m.eum regem? Quis tibi exer
citus, quae arma, ut talia presumas?" .1z Jego niska ocena książęcego 

si Wid u k i n d, Res gestae, "ii, .20, s. 84.
3·1 "\V i d u ki n d, Res aestac, I, :36, s. 51-5.J.
a; W i cl u ki nd, Res gestae, III, 53-55, s. 132--135; por. Sc hr o cle r, Volker 

ttncl Herrscher ... , s. 28 nn.

26 \V id u k n d, Res gestae, III, 66, s. 1-ll: .. longius cle�C':1tcs bnrb:iri". bci
czl='. :o:::,terprcto·-1:a! Do n n c r L Siw.Len :ur Sin1cei,;,:uncie, s. :330. ,t l?:,::':c Sc hr ii
cl c r, 1/o/ker cutd Herrscher ... , s. 20. 

u _l;znCi!cs Ilildesheime,1ses crnc/ amz. 0.,,:, cd. G. Waitz IS:, r.:·r. Gerrn,u:icarum 
i!, L,Sc:m sc:holarum, HannO\'LT 1878, s. 3·lJ. 

�, :lmwlc:; Quelinburgense.� ftd nnn. 986 (MGH SS III, s. 67). 
0'-' W i (I u k i n cl, Res gestaC', lIT, 6B, s. 113-1-!5. 
·10 Wid u ki n d, Rzs gestae, 1, 35, .,. 40/50: ., ... de c,uo [t i. () sw. Wacłmv ieJ 

qua0dan1 n1irabHi� praeclicantur, qucH: quL:: 110:1 pr•.1b�1r:1us, s:�.:_·nt:n t,·,��i iud�C2!11u:: 
Por. Sc hr odc• r, Vi.iiker u Hel Ilerrscher ... , �- il. 

·•1 \V i d u ki n d, Res gestae, I, ::w, s. 51-5:2.
4� Wid u k i n d, Res gestae, 111, 54, s. 13·1.
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tytułu Słowian spowodowała też prawdopodobnie, że odmiennie niż póź

niej Thietmar ukrył, znane sobie zapewne, pochodzenie naturalnego syna 

Ottona I arcybiskupa ]\'Ioguncji Wilhelma z matki Słowianki, ogranicza

jąc się do ogólnikowego podkreślenia jego szlachetnego pochodzenia rów
nież po linii żeńskiej 43. 

Poczucie narodowościowe Widukinda, maj<1ce niewątpliwie jeszcze 

pierwotny plemienny charakter,· obracało się swoim ostrzem przede 
wszystkim przeciw wschodnim sąsiadom Niemiec w X w., Węgrom i Sło

wianom. 
Nieco inaczej kształtował si,; ten stosunek u innego znakomitego hi-

storyka tych czasów, Thietmara. 
Jego kronika ze wzglc;du na bogactwo posiadanych przez autora in

formacji, znakomitą intuicję historyczną i pasję przedstawienia prawdy 
jest jednym z najwartościowszych pomników dziejowych całego śred

niowiecza 4.4. Stąd też nie tylko problem czasu powstania i sposób spi
sania kroniki posiada niezwykle bogatą literaturę 45, ale także same po
glądy biskupa merseburskiego na różne kwestie polityczne doczekały 
sic; osobnych opracowań 4G. 

H \V id u ki n d, Res gestc1e, III, 74, s. 150 ... Cuius [tj. arcybiskupa mogunckiego 
\Vilhelma] mater licet pcrcgrina nabili tamcn erat genere prncreata". Por. Thiet
mari Chronicon, II, 35. cd. R. Holtzrnann, s. 82: ,, ... \Vilhelmus, de matrc quamvis 
captiva et Scla'/onica tarncn nobili ... " 

,:1 ,\. Brack ma n n, Widukinrłs v:Jn Kon:e, Sachscngeschichte und die Chro
n,i: T.'<'htmar.s i:on :.Jcrseb;irg in neaere Ausgabe 1rncl die ietzien Forschungen 
ii.ber :i!l"e Quellenwert (Deutsches Archiv rnr L,rncles- und Volksforcchung, t. 5, 
1!Hl. �- 164 i 173); L. Koc z y, 'l'hietrrwr i Wic/ukinrl (z powoclu no1v,1ch u:yclaii 
kron:k obn pirnrzy) (Kwartalnik Historycz:1y, t. EO, H.'3G, s. 660 nn.); K. Tym ie
n i c ck i, Wiclukincl i Thietmar o wypadkach z roku 963 (Roczniki Historyczne, 
t. 1�. 1936, s. D9-106): Do n n'.: r t, Studiem zur Slcnrcnkunde ... , s. 336: ,,So ist auct:
zu vcrstchen, dass Thietmar mehr Nachrichten ubcr die slawisehe Fri.ihgr.schichtc
zu samrncngetn1gcn hat als irgcnclcin anclcrcr Chronist seincr Zeit. Im allgcmeinen
bcrichtct Thietmar in seir:cr Chrunik wahrh:cit,getrcu und nach bcstcm \Vissen
und Gcwissen".

::; F. Kur ze, Abfassungszeit und Entsteh1mgsu:eise der Chronik Thietmars 
(Ncucs 1\rchiv der Gcsellschaft flir i:iitcrc dcutschc Gc:schiclitskunde, t. 1-l, 1889, 
s. 80); E. Kessel, Thietmnr und l\Jagclebiuger Geschichtsschreibnng (Sachsen
und :\;;halt, t. 9, 1933, s. 52); R. II o 1 t z m a n n, Uber clic Cil ronik Thietmnrs i·on
.Merselitlrg (Ncues Archiv, t. 50, 1935, s. 50), or,,z wstq) do <.:ytowaur�go tu \vydania
kroniki Thietmara, s. XXVIII nn. Por. też M. Z. J cd 1 icki, Kronika Thietmara,
Pozt�_11i 1953, s. XXXI nn.; \\'. \i.' ,1 t t c nb 2 c h. Dc:lischl«ncls Ge.,·chichtsqileUrn
im :'.litiel.alter, wyd. 8, wyd., \·on R. IIoltzmann, t. 1, Bu-lin 19:38, s. 3.�7 1111.;
lVL :vr ;1 n i tiu s, Gew:iiichte der lateinis�hun Litterct1t1· cies 11-littelalters, t. 2. wyd.
von '.':_. Otto, :\IC:ncli,:n 19�3, s. 2fiG; J cl 1� s c n'S c hm i t z - Ka 11 en b 2 r g, Hi,to
rwurnphie unrł Queltcn der dent.-c/1Gn GP..,cluchtc hi:; 1500, ,vyd. 2, 19H, s. ·l3; 
H. L: !' p c I t, Th'etmar ron JJ.:rsc/J,(rg. ncichsuischof uncl Cl•r0n,st (:\Iitt<cldeutsche
Forscl-:_u !i.gen. t. 72 ) I{Oin/\\"ic;1. 1rr1:,, rozciział Hi'.I,:.::i:schlichc Gru:1cklagcn�:).

4.; IvI. Z. Je di i t: ki, I'rau.:no-JJJiityc::nc poglądy 'l'/1ictmnrci (Czasopi�mu Pr.nv
no-Historycznc, t. 5, 1953); E. Do n ner t, Dannyje n;cmiec/ć1ch istocznikov rannie-
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W sprawie stosunku do Słowian wywodzący się z klasy średnich 

magnatów wschodnioniemieckich Thietmar nie był bynajmniej tylko 
obojętnym obserwatorem. Jego dwaj pradziadowie, Lotar hrabia Wal
becku i Lotar hrabia Stade, zginęli w bit\vie pod Łączynem w 929 r. 4i, 

dziadek po linii mcitki hrabia Henryk von Stade walczył pod Herman
nem Billungiem nad Rakownicc1 w 955 r. 48, ojciec, hrabia Walbccku 
Zygfryd, przeciw Mieszkowi I pod Cedynią \V 972 r., a także w powsta

niu Słowian w 983 r. 49 Nawet sam kronikarz był zaangc1_żowany osobiście 

w pewne przcdsięwzie;cia państwa związane z wojną z Bolesławem Chro
brym, jak odbudowa zburzonego grodu Liubusua na Łużycach r,o czy 

również zburzonego przez :Mieszka syna Bolesława podgrodzia :Miśni 51• 

Ten, pełen osobistego zaangażowania, stosunek rodziny Thietmarn 

i jego samego do Słowian spowodov,:al fal<; nieraz bDrdzo gwałtownych 
wypowiedzi kronikarza skierowanyc:1 przeciw Słowianom w ogóle?, 
u w szczególności przeciw Polsce, co z kolei dało asumpt niektórym współ
czesnym badaczom do określenia stosunku Thietmara do Słowian, a spe
cjalnie do Polski jako zdecydowanie wrogiego. Dotyczy to poglądów 
M. Z. Jedlickiego 5� i w jeszcze wyższym stopniu E. Donnerta. Ten ostatni
zwrócił uwagę na stosowane przez kronikarza w odniesieniu do Słowian 
zwroty, jak innata perfidia" czy „Sclavorum conspirata manus" 53. Pod
Eiesiono jednuk problem ,;4, że Thietmar używał tak zabawnych emocjo
nalnie okreśh>11 i zwrotów w stosunku do innych narodów i plemion,
w tym także z obszaru niemieckiego. Na przykład z po\vodu zburzenia 

go srellnieu;ie1'ou;ija o SiJWiGnach i 1irogrnmma wntocznoj ei-;spansj1 tt Thietmara 
m1erzebur�lwgo (SreJnijc wicka, 27, 196,'i, s. 26-39); t c 11 że, Die Frilhmitte!alter
lich-deutsche Slawenkm,cle uncl Thietmar von Merseburg, (Zcitschrift for Slavi
stik, t. 9, 1964, s. 77-00); t c n że, Stuc!ien .::ur S(meenk1rnde ... , t. 334 :,n.: Sc h :· o
dc r, Volker und Herrscher ... , s. 2 n. 

,1 Thietmari Chrol!icon, I, 10, s. H-16. 
4s Por. R. I-I o 1 t z mall n, Wst(;[l do \\'Yd..!t,ia kroniki Thietmara, s. IX; :II. Z.

Je d 1 icki, Wstęp d,i \\'hisnego wydania kroniki Thietmara, s. VII nn. 
•0 Thietmari Chronicon, II, 29 i III, 19. s. 7-ic-76 i 120-122, O stmwwisku spo

łecznym rodzi:1y Thictmaw, por. Lip pe I t, Thietmar i:::m :,Jerscb,irg ... , s .. ;o: .,Die 
Familie Thietnrnrs von Merseburg . . . gd1ort zu jenen . . . adeligen Pcrsoncnge
mcinschaftcn, ... die politischc Fuhrungssch icht iii Sachsi.:n darstellkn, dcrc1, l\Iit
glieder die Bischofssh\hle be$dzten und die Grc1fschc1ft·�n ir::whatten; ... In S::ch
scn war si8 bcsondcr,; star!·: in Ostf.ilcn vcrtretc11, weil hier die Rcichsgrem:c in 
stctem Kam.pf gcgcn die SI,�,<.-cn vcrkiciigt und ,:;citer ,rirgcsch,Jbcn wurde''. 

00 Thil'tmari Chro11icon, \'J, 59, s. 3-i6-3�8. Por. też F. Kur z c, B,sciiof Thiet-
mar, s. ::o i A. Brack ma 11 n, W1clukincls von J(oruei Sach:::ensgeschichte, s. 164. 

51 'l'hietmnri Chronicon, VII, 23, s. -134-126. 
5" ,-_;, 2. J cd lic k 1, Pra1rnc-polifyczne pog!ąciy ... , s. 0,0. 
c3 Thictrnm·i Chr:m,con, III, 17, s. 118--119. Por. Do n n c r t, Dcmnyjc nie

mieckich is!acznikow ... , s. 32 i 3;j; t c n ż c. Stuclien zttr Slav:en1,1rnde ... , s. 336. 
s-1 L. Tyszkiewicz, ,,rotvw:1 oceny Sio1L::a11 w kronice Thietmara (Studia

z dziejów kultury i ideologii poświ,;conc E. 1VIalcczy1iskicj, \Vrm.:law urns, ,. lO 1--
118). Podob!:ic Lip p cl t, Tl!ietmar t:on :1Icrsebarg, s. 138.
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kościoła Panny Marii w Strasburgu nazwał Alemannów „execrata Ale
mannorum turba ad rapiendum promptissima" �;;. 

Jednocześnie nie brak na kartach kroniki biskupa merseburskiego 
dowodów i wyrazów sympatii w stosunku do Słowian, ich władców lub 
arystokracji. I tak podkreślił on z właściwą sobie merytoryczną dcciek
liwością, że rycerz pochodzenia słowiańskiego o podwójnym imieniu 
Henryk-Zolunta przyczynił się do uratowania Ottona II po bitw·ie pod 
Cap Colonnc ;,6, a także nie omieszkał p::idkreślić dobrych stosunków łą
cz,1cych Ottona I ze słowiańskim wiclm,:żą Kuchawicem, panem grodu 
Zwenkau na obszarze plemienia Chutici ,;;_ Podobnie podkrdlił s1owiań
skie pochodzenie po matce syna cesarskiego arcybiskupa l\fogurn:.ii Wil
helma 58, co jak wiadomo przemilc;:ał chyba świadomie Widukind. Także 
:Mieszko I, tc,n jak pi::ał „inclitus dux Puln.1,iorum" "!l, cieszył si•c'. jego 
niezmienną sympatią. Książt�ta slowiań�cy uczestniczący w posiedzeniach 
Reichstagów traktowani są w kronice Thiet:11ara zawsze z szacunki0m 
należnym ich godności CiO, Ponadto nawet \V wirze największych napic;ć, 

· związanych z wydarzeniami wojennymi, Thietnrnr był zdolny do wznie
sienia si,1 na poziom rzadko spotykanego w źródłach średniowiecznych
obiektywizmu. Tak np. w zvviązku z powstaniem. Słowian połubskich
w 983 r. przypisał on część winy za jego wybuch wyniosłości margra
biego Teodoryka w jakże znamiennych słowach: ,,Gentes quae snsccpta
christianitate regibus et imperatoribus tributarie serviebant, supcrbia
Thiedrici ducis aggravatae presumpcione unanimi arma commovernnt" r. 1

• 

Jeszcze· bardziej wymowny jest zachv,:yt kronikarza nad dzielnością
i silą charakteru obroi1ców Niemczy Śląskiej w 1017 r.: ,,Numqunm audi
vi aliquos, qui meliori pacicntia ac prudentioi'i eonsilio se umquum de
fendere nitt>rentur" s�.

Dopiero pogorszenie siq stosunków polsko-niemieckich w zv,•i,izku 
z wojnami lat 1002-1018 spowodov,rało ogólne napil;cia w stosunkach 
niemiecko-słowiańskich. Niektóre grupy podbitej już ludności Ivlilska 
i Łużyc sprzyjały w walkach przeciwnikowi cesarstwa R)l(.;-;:;18.wo\vi 
Chrobremu. Należeli du nich tzw. vcthenici z podgrodzia Miśdi: i inni 
przedstawiciele społec:zeilstwa słowiańskiego pozostającego pod p8nowa
niem niemieckim, co PO\:VOdowab nieraz ostre represje ze strony Hen-

55 Tl,ietm(lri Chronicon, V, 12, s. 23·1. 
ss Thictmari Chrnn;con, III, 21, s. 12�126. 
57 'l'hietmari Chr:micon, II, 38, !l. 86. 
58 '.1'11ict.mnri Chronicon, Il, 35, s. 82. Por. wyżej przyp. 43. 
5? Thietmari Chronicon, IV, 55, s. HH. 
GO Np. na zjazdach w KwcclJinburgu: w r. 973 - 'l'hietn!ari Chroni c�:!, II, 31, 

s. 76: '.\. r. 98,i- - Th fetn1r.ri Chror,i--:-on, I\·\ 2, s. 13� i \\' r. �8G --· Th :et.-�?�!r:" C.'Ji rc
nic(;n, 1\.7, 9, �. HO.

G1 Tltictmnri Chronicrm. III, 17, s. ll8. 
62 ThietHu:;i c:ironfcon, VII. 60, s. -ri ·l. ,v jt:?:}· .':posób :"'i�,,:n ... ·::to�\\·al te:: frag

ment Du n n c r t, Studicn zur Sicru:enk.nncle ... , s. ;1.;c i 3 lJ. 
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ryka II 63. Sprowokowało to Thietmara do niezwykle ostrych epitetów 
przydanych Chrobremu jak „dolosus" G-1 i wreszcie „leo rugiens cauda 
subsequenti" 65

• Inny epitet przydany Chrobremu „fornicator" był, jak 
się zdaje, związany z dopuszczeniem się gwałtu na siostrze książqt rus
kich imieniem Przecława w czasie pobytu w 1018 r. w Kijowie no, czyli
miał raczej podłoże religijno-moralne, tym bardziej że kronikarz obdarzył 
nim Włodzimierza Wielkiego również na tle nadużyć natury seksual
nej 67. 

Oczywista niechęć czy nawet nienawiść Thietmara do Chrobrego 
miała przyczyny w poglądach politycznych biskupa merseburskiego, bę
dącego zdecydowanym przeciwnikiem podniesienia godności Polski 
w czasie zjazdu gnieźnieńskiego w 1000 r., gdy podkreślił nawet, że
arcybiskupstwo gnieźnieńskie zostało założone „ut spero legi time 68,
a dzieło całego zjazdu skwitował w znamiennych słov.,ach: ,,Deus indul
geat imperatori, quod tributnrium faciens dominum ad hoc umquam 
elevavit" 69. Dla Thietmara trybutarna zależność Polski od cesarstwa, 
jak za czasów Mies21ka I, była najwłaściwszym stosunkiem obu państw. 

Również w ocenie innych istotnych wydarze11 kierował sir; Thietmar 
właściwym sobie rozumieniem interesów cesarstwa. Niekorzystny dla 
niego pokój w Budziszynie określił zatem jako „non ut dccuit, sed sicut 
tunc fic>ri potuit" 10. Najlepiej jednak jego intuicja polityczna \Vychodzi 
na jaw w podsumowaniu wyników wyprawy kijowskiej Chrobrego. Nie
pewny co z niej może \vyniknqć dla Niemiec, kronikarz napisał wtedy: 
„Inter haec omnia omnipotens Deus assistat medius et, quid. sibi sit 
placitum et nobis proficuum, clcmenter ostendat" 71

• 

Pogl1;dy Thietmara i jego ocena wschodnich sqsiadów Niemiec, w tym 
przede wszystkim Polski, były podyktowane jego rozumieniem intere
SÓ\v państwa, 1x1jmmvanego jako patria - ojczyzna wszystkich Niemców. 
Za idealny uznawał stosunek pe;wnej, choćby luźnej zależności dorów
nujących zaledwie godnością książętom niemieckich władców Polski 1z. 

03 Da, vethcnic:i \': Mbni por. Tiu<'tman Ch ron;con, V, 9, s. 230-232; VI, 55, 
�- 3-12 i VII, :n. s. -nl-42G. Por. też 'I'hietm.ari Chronicon, VI, 22, s. 300--302; VI, 28, 
s. 30G-308 i VJ, 5'i, s. 34-L

0,1 Ti:ietmo.ri C/Jronicon. V, 10, s. 232.
c> Ti�-i-::tm�!:·:· ChrJnicc,n, ,.:-1, 10, s. 286, gdzie- rf r1..·\·!1icż ,,BcL;,:!2.9,/i arTOG<:lnt.is

�cvicic1". 
oB Th iet rna.ri Ch ronicon, '\TIJI, 32 . .s. 530. 
07 Th:cfmnri Chronicon, VII, 7'.l, 14, s. 4'.lli i 488. Por. Do n n c r t, Stuclicn zur 

5·la1._cenk1Lntle ... , s. 3-!l. 
i� T/),ctmari Chronicon, IV, 45, ;;, 18-J. Por. Do n ner t, Stud1en ::nr Slmven

�tmdc ... , ,. 338; Lip pelt, Tlcietnrnr ,".m .'-Icrscburg, :,. lti.:., Sc lic· odc i', Vi)U.:er 
und l[crrschcr, s. 11�1. 

c; 'Fh i�tniari Chron!con, '-l, lO J s. �32. 
;f} ·Tl�:cl:?"..c�ri C.?2ronfcor?, \l"J1r, l. s. 49�. 
71 T,;(:/.muri Chronico11, VIJT, 33, ,. ;,;�z. 
71 '!'': "t?:Wri C/u';?!iCJll, po,·. \\·yżej przyp. G9. 



Wschodni sąsiedzi Niemiec w historiografii koi\ca X i pacz. XI w. 11 ·---- ·- -- - .

z tego powodu ujemnie ocenił skutki polityki wschodniej Ottona III, 
a je.szcze bardziej wygórowane, jego zdaniem, żądania polityczne Bole
sława Chrobrego. Nie zdołał się wznieść ponad rozumiany realistycznie, 
ale ciasno, interes własnego pa11stwa, jak Otto III czy choćby współcze
sny mu Bruno z Querfurtu, który \V liście skierowanym do Henryka II 
w 1007 r. \vysuwał postulat współdziałania z Polską: ,,O quanta bona et 

· commoda in custodiendo christianismo et in convertendo paganismo con
currercnt, si, sicut pater Mysico cum, qui mortuus est, imperatore, ita
filius Bolezlavo cum vobis, qui sola spes orbis superstat, viveret nostro
rege!" ,.1

Kurs nie na przyjaźń, lecz na uzależnienie Polski od cesarstwa po
dzielnla jednak większość historyków niemieckich piszących tuż po jego 
śmierci. Wystarczy tu zacytować ocenq koronacji Bolesława Chrobrego 
Za\vartą w Annales Quedlinburgenses, źródle, z którego wcześniejszych 
partii kronikarz merseburski niemało zaczerpnął. Brzmi ona zdecydo
wanie negatywnie: ,,Bolizlawo dux Poloniae, obitu Heinrici imperatoris 
augusti comperto, elatus animo viscere tenus superbiae veneno perfun
ditm·, adeo ut uncto ctiam sibi imponi coronam sit usurpatus" ;.i_ Nie -
mniej J,ronika Thietmara zawiera wiele bezcennych wiadomości i kon
sek-.,·cn tnie z punktu widzenia interesów cesarstwa sformułowanych ocen 
wypadków. W poró,vnaniu z Widukindem, piszącym w duchu plemien

nego separatyzmu saskiego, ma też Thietmar nie tylko ,vięcej wiado
mości, ale i szersze spojrzenie na bieg wydarzeń historycznych swoich 
czas6\':. które znał z autopsji, jak może nikt ze współczesnych mu kro
nikarzy i annalistów. Stosunek do siebie dwóch dzieł historiografii koń
ca X i początków XI w., kronik vVidukind;:,. i Thietmara, nosi pi�tno 
czasu: pierwsze było oddane dawnej historii plemiennej, na drugim wi
dać już wpływ integracyjny interesów tworzącego się państwa i naro
dowości niemieckiej. 

DIE USTLICHEN NACHBARN DEUTSCHLANDS IN DER HISTORIOGRAPHIE 

GEGEN ENDE DES 10. UND ZU BEGIN:\' DES 11. JAIIRHUNDERTS 

11:: i\nfangsstadium ihrer Enh\·icklung };:onnten die Siawcn in der �rntikcn 
Histr,r:,,;,_icphic ausschlies.,lich ,Js I::tcresscn;:cgcnst:1c1ci von Historii-:cr,1 und Gco
graplwn auftrctcn, die libl:r ausserhalb der gricchisd1-riimischcl\ ókumC!1'J kbendcn 
B.:rb�1rc1ivi.ilker schriebcn. Erst scit der Zeit J ordanl:s' sind si(! n uch ,ds Trligcr 
hisL,·isclHc1· Ereigni:sse im Zusa1�1m0nhang mit ihre!1 F:ii;11pfcp im Donr.ugrcnzgcbict 
de, h:,'.,c1-reichs bekan,1L Von dicscm rviumc11t an ist ihrc D,irstcl!u,ig in dcn 
b�z<rnl.i:1ischen und wc:;Leuropaischcn Chrnnikcn und .Jahrbtich,�rn h,1uptsi:ichlich 
von ck:1 z\vischcn dcn Stammen cll'r \Vest- und SC,<blawcn und dcm l;yzantini-

7' 
0.,,,111:menra Poioninc H,storicu, cd. A. P.;t'lm•:.;}�i. t. 1, ',V:tr�7.'.\'>'.'.\ ICJGO, s. 228. 

71 .. ',nnn!cs Qucc1!inburacnses wł mm. 10:?5 (MG'l SS t. III, s. no). 
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se hen Kaiscrreich so\vie dem longobardischen, vor all cm a ber frankischcn Ko

nigrcich hcrrschcnden politischen Verhiiltnisscn abhangig. Auf diese Weise stent 

die ganze mcrowingische und spiitcr die karolingische Historiographie die Slawen 

dar. 

Im 10. Jahrhundert wird deren Rolle von der deutschcn Historiographic tiber

nmnmen, die sich in der \Vcndc vom 10. in 11. Jahrhundcrt �L'lch hervcrr,1r;c,1:der 

·werke, wie der Sachsengeschichte Widukinds von Korvci und der Chro1,i/..: Thiet

murs ruhmcn kann. Sowohl der cine, ais auch der andcre Chronist schenkcn clcn

Slawen, aufgruncl der ZWiSChen ihne:1. und dcn Hcrrschern Dcutschlunds 2us der

sachsischcn Dynastie und dcn osldcutschen Hcrren hcrrschcnclen lcbhaftc" Be

zichungen, vie! Beuchtung. '\,\lcnll \Vidukind sie unter Amvendung der Bezeichnung

,,0arbari" sciner cng aufgafassten sachsischen Heimat gL'geni.ibcrsteilt, so :.;� Thict

mur der Autor ciner Cha1·c1kteristil.;: und Einschatzung der Slawen \·om G,:sichts

punkt der weitlaufigeren deutschcn Tnteresscn aus. Er 1icfcrt schlicssiich auch

sehr vie! wertvolles faktographisches Materiał zum Thema S1a,.1·c11, ciarunter ilbc,

Polcn und scine Herrscher, was die mall(::hm«l gegenttber Dolcslaw Chrobn itn

Zusarnmenhang mit dcm Zeitabschnitt schwcrcr poJnisch-dcutscher lGimpfe in

den Jahrcn 1002�1018 vcrwandtc negativcn Eczcichnungen aufwicgl.




