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,,POCZĄTKI POLSKI" HENRYKA LOWMIANSKIEGO * 

Jubiileusz Tysiąclecia państwa pols,kiego spowodował ukazanie się 

w druku wielu związanych z nim poważnych wydawnictw. Pierwszą 

większą próbę stanowiły Studia nad początkami państwa polskiego G. La

budy 1, a następnie J. Widajewicz wydał swoje Początki Polski 2. Najob

szerniejszym objętościowo i treściowo dziełem były Studia nad początka

mi państwa polskiego. Księga tysiąclecia 3• Tu też można zalic,zyć K. Ty

mienieckiego Ziemie polskie w starożytności. Ludy i kultury najdawniej

sze 4• Nikt jednatk wtedy nie mógł przypuszczać, że każda z tych pozycji 

zostanie prześcignięta przez indywidualny trud H. Lowmiańskiego. Uka

zanie się w latach 1964-1973 jego pięciotomowego dzieła jest wyjątko

wym wydarzeniem w naszej powojennej mediewistyce. Poprzedziły je 

liczne drobniejsze studia oraz dwie poważne pozycje książkowe: Podstawy 

formowania się państw słowiańskich si Zagadnienie roli Normanów w ge
nezie państw słowiańskich 6•

W przeciwieństwie do innych prac Autor świadomie zastąpił tematykę 

bezpośrednio związaną z tworzeniem się państwowości polskiej w drugiej 
połowie X w. szeroko pojętą historią Słowian od I w. n.e. aż po czasy 
Mieszka i Chrobrego 1. W wyniku tego nauka wzbogaciła się o dzieje 
całej Słowiańszczyzny porównywalne tylko z klasycznymi dziełami 
J. P. Szafarzyka i L. Niederlego, a pod względem bogactwa problematyki, 
zakresu wykorzystania źródeł czy narastającej literatury znacznie je prze
wyższające. 

We Wstępie wyjaśnia prof. Lowmiański swój stosunek do najbardziej 
istotnego problemu tworzenia się państwowości u Słowian, uznając za 

* H. Ł o w mi a ń ski, Początki Polski, t. I, Warszawa 1964, ss. 426, t.· II, 1964,
SS. 426, t. III, 1967, SS. 519, t. I•V, 1970, SS. 538 i t. V, 1973, SS. 630. 

1 Poznań 1946. 
2 Wrocław-Warszawa 1948. 
a Poznań 1962. 

4 Poznań 1951. 
s Warszawa 1953. 
6 Warszawa 1957. 
1 Początki Polski, t. I, Wstęp s. 8. 

1 - Sobótka 1976, z. 3 



536 Lech A. Tyszkiewicz 

podstawowe kryteria powstania państwa zabezpieczenie ustroju społecz
nego i ustanowienie stałego systemu skarbowego opartego na eksploatacji 
producentów. Jak pisze bowiem: ,,Władza bez odpowiedniej podstawy 
materialnej nie mogla być efektywna . . .  Toteż władza zostaje wykorzy
stana przez czynnik ją piastujący w celu rozszerzenia podstaw własnej 
egzystencji w drodze obciążenia powinnościami ludności pospolitej" s. 

Pierwszym z omówionych problemów jest etnogeneza Słowian. Z dwóch 
teorii praojczyzny ludów indoeuropejskich: leśnej i stepowej, Autor wy
biera tę drugą 9. W czwartym tysiącleciu p.n.e. Germanie, Bałtowie i Sło
wianie ruszają na zachód wchodząc w strefę lasów, gdzie się osiedlają, 
przy czym następuje ich wzajemne wyodrębnienie od siebie, wskutek 
czego powstaje zagadnienie prakolebki Słowian. Z różnych hipotez, jak 
wiślańska-dnieprzańska Niederlego, dnieprzańska J. Rostafińskiego, J. Roz
wadowskiego i M. Vasmera, odrzańsko-wiślańs'ka J. Kostrzewskiego oraz 
odrzańsko-dnieprzańska P. N. Tretiakowa i A. D. Udalcowa, wybiera tę 
ostatnią. 

W kwestii hydronimii w Europie środkowej Autor, idąc za poglądami 
T. Lehra-Spławińskiego, uznaje jej staroeuropejskie pochodzenie. Przy
kładem tego jest nazwa Odry (t. I, s. 81 i 87-88). Wreszcie również
w ślad za tym uczonym przyjmuje pochodzenie germańskiego określenia
Słowian mianem Veneti, Winidi od południowego skrzydła ludności sta-
roeuropejskiej - Venetów.

Przedstawiwszy etnogenezę, pierwszą wie�ką migrację oraz nowe sie
dziby Słowian, przechodzi H. Lowmiański śladami swoich poprzedników, 
jak przede wszystkim L. Niederle 10, do poszukiwań ludów słowiańskich 
w dziełach pisarzy starożytnych. Za ich przodków uważa N eurów Hero
dota. Następnym ludem są Sarmaci Pomponiusza Meli, Sarmati-Venedae 
C. Pliniusza Secundusa i mapy Tabula Peuntingeriana, skąd już tylko
krok do Venetów Tacyta. W konkluzji stwierdza „ludność veneoka ...
mieszkała w pierwszych wiekach n.e. na wybrzeżu bałtyckim i na zachód
od Wisły, na wschód od Sudetów i na północ od Karpat, a także w do
rzeczu Dniepru" (t. I, s. 184 n.).

W swych poszukiwaniach jest prof. Lowrniańs'ki ostrożny, pomija 
bowiem Helvetones Tacyta, Ivkuy[)..wve:p Strabona, uznanych przez Nie
derlego za przodków Słowian 11. Z dzieła zaś Ptolemeusza za słowiańskie 
uznaje ty1ko ludy Stawanów i Weltów (t. I, s. 44). 

Wiele uwagi poświęcił Autor Początków Polski kwestiom osadnictwa 
i ustroju społecznego Słowian. Punktem wyjścia jego rozważań jest przy
jęcie dużej roli organizacji rodowej, czego śladem jest masowe występo
wanie na Słowiańszczyźnie nazw patronimicznych. Wraca tu bowiem do 

s Tamże, t. IV, s. 130, por. też t. V, s. 261 i 471 n. 
9 Tamże, t. I, s. 49: ,,W ten sposób wypada . . . lokalizować praojczyznę 

w stepach czarnomorskich, kaspijskich i kazachstańskich". 
10 Na jego poglądy powołuje się w t. I, s. 113, 115, 118 i 123. 
11 Por. L. N i e  de r 1 e, Manuel de l' Antiquite slave, t. I, L'Histoire, Paris 1923, 

s. 125-126.



„Początki Polski" H. Lowmiańskiego 537 

poglądów T. Wojciechowskiego, odrzucając późniejszą krytykę F. Buja
ka 12. Nazwy patronimiczne służą, w razie ich częstego występowania, do 
ustalenia pierwotnej fali osadnictwa rodowego. Dla Śląska zwraca uwagę 
na jego rozwój na południe od linii Brzeg-Strzelin-Ziębice (t. III, 
s. 108) 13_

Wraca też prof. Łowmiański do przedstawionej przez siebie w Pod
stawach gospodarczych formowania się państw słowiańskich 14, a opartej 
na kronice Galla 15 teorii podwójnej struktury społecznej rycerstwa pol
skiego, składającego się z kategorii wiejskiej i miejskiej. 

Niemniej istotnym problemem pozostaje organizacja polityczna. Już 
w czasach opisanych przez J ordanesa walk Gotów ze Słowianami poko
nanie przez Winitara słowiańskiego króla Boza i jego 70 tzw. primates 
pozwala na snucie hipotez o istnieniu silnego państwa Antów nad Dnie

prem (t. I, s. 415-416). Autor znajduje odpowiednik tej jednostki poli
tycznej na Śląsku, gdzie w Zakrzowie pod Wrocławiem odkryto groby 
będące pozostałością śląskiego państwa ponadplemiennego (t. I, s. 418). 

Śląsk też był jedną z tych krain słowiańskich, z których fale osad
nicze opanowały znaczne obszary ziem niesłowiańskich (t. II, s. 50 nn.). Jak 
Wielkopolska stanowiła prakolebkę Serbów, a Małopolska Chorwatów, tak 
Śląsk był praojczyzną mieszkających nad Odrą Obodrytów (t. II, s. 77). 

Jednak wędrówka Słowian z tych pierwotnych krain do innych obsza
rów osiedlenia nie nastąpiła przed VI w. Słowian więc znamy nad Du
najem z dziel Teofilakta Simokatty i Prokopa z Cezarei dopiero po 518 r. 
(t. II, s. 252 nn.). Odrzuca też znaną wzmiankę Vibiusa Sequestra o Cer
vetii jako odnoszącą się do plemienia Czerwiszcze nad Łabą (t. II, s. 296) 16. 

Jego zdaniem, przybycie Słowian nad zachodnią granicę należy odłożyć 
do VI lub VII w., w czym zgadza się z całą historiografią niemiecką 17, 

odrzucając tylko teorie Peiskera i Hiillego o zajmowaniu ziem przez Sło
wian pod przywództwem obcych najeźdźców 18• 

1t Por. Początki Polski, t. I, s. 356 i 358, t. III, s. 21 nn. i 51 nn. 
is W VIII-XII w. osadnictwo śląskie przesunęło się dalej na południe do linii

Ziębice--Niemcza-Strzegom. Por. L. T y s z k ie w icz, Ze studiów nad osadnictwem 
wczesnofeudalnym na Sląsku (Sląski Kwartalnik Historyczny Sobótka, 1957, nr 1, 

s. 1-50).

14 Por. uwagi J. Bardacha w recenzji w „Kwartalniku Historycznym", 1953, R. 60,

z. 4, s. 197-207.
15 Galli Anonymi Cronica et gesta ducum sive principum Polonorum, Ed. C. Ma

leczyński (MPH, ser. nowa, t. II, Kraków 1952, I, 8, s. 25-26). 
16 N ie d e r  1 e, op. cit., s. 131, odnosi wzmiankę Sequestra do Słowian. 
17 Por. przykładowo G. M i  1 d e  n b  e r g  e r, Archćiologisches zur slawische Land

nahme im Mitteldeutschland (Leipziger Studien. Theodor Frings zu 70. Geburtstag, 

Halle 1957, s. 17-19); W. H il 11 e, Westausbreitung und Wehranlagen der Slawen 
in Mitteldeutschland, Leipzig 1940, s. 17 nn i 24; W. C o  b 1 e n  z, Zur Situation der 

archii.ologischen Slawenforschung in Sachsen (Siedlung und Verfassung der Slawen 

zwischen Elbe, Saale und Oder. Hrsg. v. Ludat, Giessen 1960, s. 1); J. Herrmann w: 
Die Slawen in Deutschland, Berlin 1972, s. 14-22. 

18 H il 11 e, op. cit.; J. P e i s k e r, The Expansion of the Slavs (The Cambridge 

Medieval History, t. Il, Cambridge 1926, s. 430 nn.). 

----------� - -
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O ile można w tym wypadku zaakceptować poglądy Autora, o tyle 
sporną kwestii=! musi pozostać jego interpretacja tzw. Restgermanen. Sprze
ciw budzi np. wlącz;enie do plemion noszących nazwy pochodzenia ger
mańskiego Ślężan (t. II, s. 296), których nazwa wciąż jest przedmiotem 
badań. Dawny pogląd J. S. Ban.iJkiego o jej pochodzeniu od rzeki Ślęzy, 
rozwinięty w pracach W. Semkowicza 19, a ostatnio S. Rosponda 20, biorąc 
pod uwagę częste pochodzenie nazw plemiennych u Słowian od rzek -
Wiślanie, Bobrzanie, Morawianie 21 - zasługuje na przyjęcie. 

Według Autora występowały dwa rodzaje plemion słowiańskich: małe 
i wielkie (t. IV, s. 33 nn.). Struktura wielkoplemienna panowała na Rusi, 
u Słowian połabskich i w Polsce, z wyjątkiem Śląska. Wątpliwe, czy da 
się tu zaliczyć plemiona serbołużyckie wymieniane w źródłach raz jako 
większe jednostki, innym razem jako podporządkowane im mniejsze te
rytoria, w historiografii niemieckiej „Untergaue". Szczególnym, a nie 
wykorzystanym przez Autora przykładem służyć tu mogą Serbowie po
łabscy, występujący albo pod nazwą Surbi, Sorabi 22, albo też jako ple
miona podporządkowane: Susłowie 23, Chudzicy 24, Niżycy 2s, Nudzicy 2s

, 
Nielecicy 21, i jeszcze mniejsze, tzw. ,,Landshaften": Pliśnia 2s, Tuchuri
ni 29, Vedu 30, Strupenice 31 czy Swurbeland 32. Zjawisko to jest tym cie-

1s W. S e m k o  w i c z, Historyczno-geograficzne podstawy Sląska (Historia Slą
ska od najdawniejszych czasów do roku 1400, t. I, Kraków 1933, s. 1-16); te n że, 
Góra Sobótka i :Je:J zabytki, Poznań-Wrocław 1949, s. 8 n. 

20 S. R o s p o n d, Slężanie (Słownik Starożytności Słowiańskich - dalej: SSS -
t. V, s. 566).

21 Powieść doroczna pisze o nich: ,,sedofa na rece imianiem, Mora va i prozva
§asia Morava" - Powiest' wriemiennych let. Czast' pierwaja, wyd. D. S. Lichaczew,
Moskwa-Leningrad 1950, s. 11. Jeśli relacja ta nie odpowiada prawdzie, to tym
bardziej świadczy o powszechności plemiennych nazw odrzecznych u Słowian.

22 Surbi - po raz pierwszy w kronice Fredegara IV, 68 (MGH, SS rer. Me1-o
vingicarum, t. II, Hannower 1888, s. 155). Por. G. L a b  u d  a, Pierwsze państwo 
Słowiańskie. Państwo Samona, Poznań 1949, s. 265 n. Sorabi - Annales regni ·Fran

corum ad ann, 782, recognovit Fr. Kurze (SS rer. Germanicarum in usum. schola
rum, Hannower 1895, s. 61). Por. mój artykuł w SSS, t. V, s. 145-146. 

23 Annales Fuldenses (MGH, SS rer. Germ. in us. schol., rec. Fr. Kur.ze, Hanno
wer 1891, ad ann. 869, s. 67, ad ann. 874 s. 81). Por. moje hasło w SSS, t. V, s. 485. 

24 Thietmari Merseburgensisis episcopi Chronicon (MGH, SS rer. Germ., Nova 

series, t. IX, Berlin 1935, Ed. R. Holtzmann. I, 4, s. 6). Por. J. Nalepa w SSS, t. I, 
s. 264.

2s J. Nalepa w SSS, t. III, s. 408.
26 J. Nalepa w SSS, t. III, s. 435. 
21 Tamże, s. 374.
2s Thietmar III, 1, s. 98, III, 16, s. 116; A. Wędzki w SSS, t. IV, s. 149.
29 Thietmar III, 16, s. 116.
so Tamże.
81 W dokumencie 15 V 1136. - Urkundenbuch des Hochstifts Naumburg, nr 136,

moje hasło w SSS, t. V, s. 441. 
32 Dokument z 15 V 1136. - UB Naumburg, nr 136, moje hasło w SSS, t. V,

s. 500.
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kawsze, że potwierdza hipotezę Autora (t. IV, s. 40) o występowaniu 
tendencji do łączenia się mniejszych jednostek w duże. 

Inaczej na Śląsku, gdzie mamy 4 plemiona Geografa Bawarskiego: 
Dziadoszanie, Ślężanie, Opolanie i Golężyce ss dla IX w. i dwa dalsze, 
Trzebowianie i Bobrzanie, znane z dokumentu praskiego 3\ oddającego 
podziały plemienne w końcu X w. Stąd i organizacja prowincjonalna, 
inaczej niż w Wielkopolsce lub Małopolsce, opierała się tu na strukturze 
małoplemiennej, podobnie jak późniejsze podziały kościelne (archidiako
naty} 35. 

Zdaniem Lowmiańskiego ta małoplemienna struktura Śląska przeja
wiała bardzo wcześnie tendencje do konsolidacji w postaci tworzenia 
ponadplemiennych jednostek władczych nawet bardziej niż w Małopolsce. 
Dowód stanowią tu groby książęce w Zakrzowie z okresu późnorzymskie
go oraz w Jędrzychowicach (na zachód od Oławy) z okresu wędrówki 
ludów (t. IV, s. 456). 

Do swej myśli powraca Lowmiański jeszcze w tomie V 36. Ponieważ 
z sześciu znanych plemion Thietmar wymienia Dziadoszan i Ślężan s1, 
istniała zdaniem Lowmiańskiego możliwość, że te dwa plemiona tworzyły 
jednostki wielkoplemienne na Śląsku. Sam jednak przyznaje, że Thietma
rowi chodziło o małe plemiona, a podobnie było u Geografa i w doku
mencie praskim. Trzeba wziąć pod uwagę, iż w drugim pasie plemion 
Geografa, zatytułowanym „Isti sunt, qui iuxta ipsorum finibus resident" �8, 

przedstawiono organizację plemienną niedokładnie dla wszystkich ziem 
polskich, z wyjątkiem Śląska. Stąd różnice w porównaniu z innymi zie
miami mogły wyniknać po prostu z lepszej znajomości struktury ple
miennej Śląska. Nie było więc chyba uzasadnione zaliczanie do wielkich 
plemiąn Ślężan i Opolan (t. IV, s. 472) obok Pomorzan, Polan, Wiślan, 
Lędzian i Goplan, którzy w dodatku mieli użyczyć swej nazwy rzece 
Goplenicy, tj. w odwrotnym porządku, niż spotykamy na Słowiańszczyź
nie 39

. 

Idea tworzenia się państw słowiańskich z plemion stanowi najważ
niejszą oś, wokół której skupiają się rozważania H. Lowmiańskiego nad 
historią Słowian. Na uwagę zasługują tu początki państwowości u Serbów 

as B. Ho rak i D. Tr a v n il: e k, Descriptio civitatum ad septentrionalem

plagam Danubii (Ro zpraw y CSAV, R. 66, 1956, z .  2, s. 3). 
u G. Fri e dri ch, Codex diplomaticus et epiStolaris regni Bohemiae, t. I, Prag a 

1904-1907, nr 86, s. 92 nn . 
aa s. A r n o 1 d, Terytoria plemienne w ustroju administracyjnym Polski pia

stowskiej (Z dziejów średniowiecz a, s. 375 nn.); por. mój artykuł w SSS, t. V, 

s. 561-564.
aa Początki Polski, t. V, s. 420 nn , por. też, t. IV, s. 471-472.
87 Thie tmar VI, 57, s. 344 „Cilensi et Diedesi", pon adto Slężanie VII, 59, s. 472, 

D zi ad-Osz anie - IV, 45, s. 182 i VII, 20, s. 420. 

18 H o r a k, T r a v n i l: e k, op. cit., s. 2. 

39 Początki Polski, t. V, s. 433, por. wyżej przypis 21. 
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połabskich. Idąc za K. Wachowskim 40 i W. Schlesingerem 41 dochodzi do 
wniosku, że u tej grupy Słowian „bra'k jakiegokolwiek śladu procesu 
organizacyjno-państwowego" (t. V, s. 242). A jednak dobrze znany Au
torowi materiał pozwala na stwierdzenie łączenia się plemion serbskich 
w większe jednostki choćby okresowo. Świadczą o tym postacie książąt: 
w VII w. Derwana·42 u Serbów, w począ1lkach IX w. ,,rex" Siemił u Da
lemińców, znany z Chronicon Moissiacense 43, podobnie jak serbski Mili
duch 44. W 826 r. występuje „unus de Soraborum primoribus" Tęglo 45, 

a w 839 r. Ci:emysl, ,,rex" plemienia Koledziców 46, i w latach 857, 858 
Cześcibor 47

. Jak wytłumaczyć ich rolę w konglomeracie plemion serb
skich? Pod r. 869 donoszą Roczniki fuldajskie o napadach na Turyngię: 
,,Sorabi et Siusli iunctis sibi Bohemis" 48, co świadczy, iż Susłowie odegra
li rolę przywódcy w akcji, w której wzięły udział również inne plemiona 
Serbów. Można przypuścić, iż w innych wypadkach rzecz miała się po
dobnie, tym bardziej że w 839 r. Ciemysl występuje jako książę małego 
plemienia Koledziców. Trzeba wykluczyć, żeby oni, podobnie jak Suslo
wie, podjęli jakieś akcje zaczepne tylko własnymi silami, a zatem wszyst
kie opisane wypadki świadczą o działaniu większej liczby plemion serb
skich pod wodzą jednego z książąt plemiennych. 

Zagadnienie przewijające się przez cale dzieło H. Łowmiańskiego sta
nowią stosunki między Słowianami a ludami turskimi, germańskimi czy 
ugrofińskimi, z którymi przyszło się im zetknąć w- ciągu dziejów-. Być 
może stanowisko Autora jest reakcją na skrajne poglądy K. Zeussa 
i J. Peiskera 49, ale nie zawaham się stwierdzić, iż skłonny on jest do 
minimalizowania potwierdzonych źródłowo zależności plemion słowiań
skich od obcych ludów. I tak chybione jest Qlkreślenie zależności Serbó-,,r 
połabskich od państwa frankońskiego, stwierdzonej w kronice Fredegara 
pod 631 r. so, jako· ,,porozumienie" (t. II, s. 333). Oświadczenie kronikarza, 
że Serbowie „ad regnum Francorum iam olem aspecserant", jest konsta
tacją zawisłości ich od królestwa merowińs'kiegó, której kontynuację sta
nowił późniejszy stosunek do państwa karolińskiego i niemieckiego. 

40 Słowiańszczyzna Zachodnia, Poznań 1950, s. 111-114. 
41 Die Verfassung der Sorben (Siedlung und Verfassung der Slawen zwischen 

Elbe, Saale und Oder, Giessen 1960, s. 75 nn.). 
-12 Chron. Fredegarii, IV, 68, s. 155; por. J. Nalepa SSS, t. I, s. 339.
43 MGH SS, t. I, s. 307, mój artykuł w SSS, t. V, s. 168.
« MGH SS, t. I, s. 308; J. Nalepa w SSS, t. III, s. 258.
45 Ann. regni Fr., ad ann. 826, s. 169 i 171.
46 Annales Bertiniani (auctore Prudentio) (SS rer Germ. in us. scholarum, rec. 

G. Waitz, Hannower 1883, s. 23); J. Nalepa w SSS, t. I, s. 267.
41 Ann. Fuld., ad ann. 857, s. 47; ad ann. 858, s. 51; J. Nalepa w SSS, t. I,

s. 305.
48 An.n. Fuld., ad ann. 869, s. 67.
49 K. zeu s s, Die Deutschen und die Nachbarstiimme, Miinchen 1827; J. Pe is

k e r, op. cit., s. 430 nn. Por. Lo w m i  a ń sk i, Początki Polski, t. II, s. 299. 
so IV, 68, s. 155. 
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Już też w związku ze zwierzchnością Gotów nad Słowianami w IV w. 
czytamy w Początkach Polski (t. I, s. 404), że władztwo to polegało tylko 
na łupieniu sąsiadów. Podobnie nie miała stałego charakteru eksploatacja 
ludów podbitych przez Hunów (t. II, s. 243). 

Nieco szerszego omówienia wymaga problem zależności Słowian od 
Awarów. Z pewnym zdziwieniem przyjmujemy tu oświadczenie Autora 
dotyczące Karantanów, iż z Awarami łączył ich tylko stosunek luźnej 
zależności (t. IV, s. 238). Kronika Fredegara bowiem przynosi wiadomości 
o zimowiskach Awarów u Słowian, ściąganiu trybutu i zmuszaniu do
pomocy wojskowej, a wszystko to w poniżających warunkach s1. Zależ
ność ta powstała w wyniku przemocy wojskowej, czego świadectwo znaj
dujemy w Początkach Polski i przy analizie relacji Menandra o podboju
Antów przez Awarów (t. II, s. 344). Podobnie i wyzwolenie pod przy
wództwem Samona było wynikiem wojny 52

. Skutki zaś przegranej wojny
trudno uznać dla tamtych czasów za kompromis.

Bardzo też charakterystyczne jest przedstawienie zorganizowanego na 
ziemiach zajętych przez Słowian państwa bułgarskiego. Według Autora, 
stanowiło to jakby zakłócenie normalnego biegu wydarzeń. ,,Protobułga
rzy podchwycili inicjatywę organizacyjną, ale i bez ich udziału ta grupa 
słowiańska miała szansę budowy swego państwa. Usadowienie się wśród 
niej Protobułgarów spowodowało raczej opóźnienie p r o c e  s u w y n i
k a j  ą c e  g o  z p r a w i d  lo w o ś c i  d z i e j o w y c h" (t. IV, s. 277-
278). Dla Lowmiańskiego zorganizowanie władzy państwowej przez na
jeźdźców było we wczesnym średniowieczu czymś nienormalnym i stąd 
wbrew literaturze przedmiotu odmawia Bułgarii aż po IX w. atrybutów 
państwowości (t. IV, s. 283). 

Podobnie ·zostały przedstawione początki Rusi. Po omówieniu źródeł, 
zwłaszcza Powieści dorocznej (t. V, s. 106-125), przechodzi do analizy 
środowiska geograficznego i politycznego, z jakiego wyrosło to państwo, 
którego tradycje słowiańskie tkwią w legendzie o Kiju, Szczeku. Cho
riwie i Łybedi sa. Dyskusję nad pochodzeniem nazwy Ruś (t. V, s. 125 nn.) 
rozpoczyna Autor od odrzucenia identyfikacji ludu Rhos ze Szwedami 
dokonanej przez Prudencjusza w Annales Bertiniani ad ann. 839. Zacytuj
my ten fragment tego źródła: ,,Quorum [tj. Rhos] adventus causam impe
rator [Ludwik Pobożny] diligentius investigans, comperit, eos gentis esse 
Sueonum" 54_ Wynika z tego, że do takiego wniosku doszedł cesarz do
piero po namyśle i badaniach podjętych w sprawie nieznanego ludu. Dla 
Łowmiańskiego jednak na Normanów w Europie zachodniej było jeszcze 
za wcześnie. Stąd odrzuca też identyfikację z nimi występującego u Al-

s1 Chron. Fredegarii, IV, 48, s. 144-145; por. Labuda, Państwo Samona, 

s. 166 nn.

52 Chron. Fredegarii, IV, 48, s. 144-145.

53 Pow. wriem. let, s. 12. 

54 Ann. Bertiniani (auctore Prudentio), ad ann. 839, s. 20. 
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-Jaqubiego ludu ar-Rus, który w latach 843-844 dokonał napadu na

Sewillę 55. Podobnie nie przyjmuje wiarygodności relacji Powieści do

rocznej o wyprawie Askolda i Dira na Konstantynopol w 866 r. ss Doko

nać jej miał"natomiast, stworzony przez Polan i Siewierę na wzór cha

zarskiego, kaganat Ros, na czele z władcą z dynastii Kija, posiŁkowanym

tylko przez Normanów.

Taka interpretacja wiadomości źródłowych zgodna jest bowiem z ogól

nym poglądem Autora na początki państw słowiańskich. ,,Państwo ki

jowskie było głównym czynnikiem przekształcenia plemion wschodnio

słowiańskich w państwo narodowe. Przemiany miały charakter sponta

niczny, wynikały z konieczności rozwoju wewnętrznego tej grupy -

w podobnym procesie formowały się inne państwa słowiańskie. Niemniej 

spotykamy się z odchyleniem w Bułgarii, spowodowanym inwazją Ono

gurów" (t. V, s. 145). Przyjęcie identyfikacji Rhos czy ar-Rus z Norma

nami prowadziłoby chyba do uznania początków Rusi za podobne „od

chylenia" od normy. Stąd odrzucenie wniosków wynikających z określania 

Szwedów przez Finów mianem „Ruotsi". Podobnie ofiarą ,padła relacja 

Powieści dorocznej pod r. 862 o wezwaniu Normanów przez Słowian: 

,,I idosa za morie k, variagom, k, Rusi. Sice bo se zva,chu t'i variazi rus', 

jako se druzii zovutsia svie ... etc." 57 Według Autora „p 1 e m  i ę" o n a

z w i e R u  ś w krajach skandynawskich n i g d y  n i e i s  t n i a ł o'' 

(t. V. s. 148), a na zachodzie przyjęto Hkcję polegającą na identyfikacji 
Rusi z Rugiami naddunajskimi. Właściwie zaś nazwa Ruś pochodzi od 

wymienionego przez Pseudo-Zachariasza w VI w. ludu HRWS, od którego 

pochodzi nazwa Rusi .Słowiańskiej, plemienia występującego obok Sie

wiery 58. Południową koncepcję pochodzenia nazwy Ruś przedstawił już 

J. Marquart, z tym że lud, w jego lekcji Hros, próbował on zidentyfi

ikować z germańskimi Herulami 59. Z podobnych przyczyn odrzucona

została w Początkach Polski intenpretacja Liudpranda z Cremony: ,,Ru

sios, quos alio nos nomine Nordmannos apellamus" so. Rezultatem tych

rozważań jest schemat, według którego Normanowie przyjęli nazwę Ruś

od Słowian (t. , V, s. 157). Dla wątpiących w możliwość takiej recepcji

przytacza Autor przykłady przyjęcia nazwy przez Anglosasów od podbi-

ss źródła arabskie do dziejów Słowiańszczyzny. Wydal i opracował T. Lewicki, 

Wrocław-Kraków 1956, s 251. 

56 Pow. wriem. Zet, s. 19; ,,Ide Askołd, i Dir, na Greki..." 

51 Pow. wriem. Zet, s. 18. 
ss Początki Polski, t. V, s. 153. Por. t. II, s. 100, 113 i 347.

59 J. M a r q u a r t, Osteuropi:iische und ostasiatische Streifzilge, Leipzig 1903, 

s. 353-391.
60 Liudprandi opera (SS rer. germ. in us. schol., hrsg. J. Becker, Hannower u.

Leipzig 1915). Por. Antopodosis I, 11, s. 9, ad ann. 886-912, a także V, 15, s. 137 

ad ann. 941: ,,Gens quaedam est sub aquilonis parte constituta, quam a qualitate 
corporis Greci vocant Pouow.;, Rusios, nos vero a positione loci nominamus Nord

mannos". 
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tych Brytów i przez Niemców od Prusów. Przykłady jednak nietrafne, 
gdyż określenie Brytyjczycy nie ma charakteru etnicznego, lecz geogra
ficzno-polityczny, i podobnie rzecz ma się z Prusakami. Tymczasem naz
wy Ruś źródła używają w znaczeniu etnicznym 61. Przykładów przejęcia
nazwy od zdobywców mamy w Europie w bród, jak choćby Anglia, 
Francja czy Bułgaria. W czasie wędrówki Germanów na Wyspy Brytyj
skie król Engelu Offa przeniósł swoje plemię wraz z nazwą do Bryta
nii s2. 

Schemat Łowmiańskiego stoi w sprzeczności z oświadczeniem Powie

ści dorocznej, stwierdzającej pod r. 898, że „slovien'skij jazyk i ruskyj 
odno jest', ot variag, bo prozvasasia Rus'ju" 63. Jeszcze w czasach Kon
stantyna Porfirogenety rozróżniano nazwy porohów dnieprowych w dwóch 
językach: ,,Pwow-rt xa.t LXA!X�WwTt" 64. Fakt używania nazwy Ruś tylko
w odniesieniu do Normanów i początJk:owo z wyrażnym wyłączeniem 
Słowian, stwierdzony niewątpliwie w tych dwóch źródłach, stawia przed
stawiony przez Autora schemat w innym świetle. Jeśli bowiem pocho
dzenie spornej nazwy jest słowiańskie, to Normanowie musieliby ją nie
jako odebrać miejscowej ludności i zastrzec dla siebie, co rzecz prosta 
nie było możliwe. W podobnym znaczeniu używają jej źródła zachodnio
europejskie (Annales Bertiniani i Liudprand z Cremony) oraz arabskie 
(al-Jaqubi). Trudny do utrzymania wywód o pochodzeniu nazwy Ruś 
zaciążył nad wywodami Łowmiańskiego dotyczącymi początków tego 
państwa. I tak przyjmuje on starszeństwo ośrodka kijowskiego w po
równaniu z nowogrodzkim. Niemniej i na południu do procesu powsta
wania państwa włączyli się Normanowie gdzieś dk. 938 r., co nie jest 
zbyt konsekwentne w stosunku do poprzednich wywodów na temat re
lacji Annales Bertiniani. Trudno też zgodzić się z poglądem, że w wy
prawach ruskich Normanowie uczestniczyli jako najemni żołnierze (t. V, 
s. 175-176). Mamy bowiem dowody na to, że w państwie ruskim sta
nowili oni grupę ludności uprzywilejowanej. I tak delegacja zawierająca
układ. z Bizancjum w 911 r. składała się z samych Normanów 65, a w 944 r.
prawie wyłącznie ż nich 66. W 907 r. otrzymali Słowianie od Bizantyj-

e1 Podczas zawierania układów z Bizancjum w r. 911 i 944 przedstawiciele Rusi 
mówią o sobie: ,,My ot' roda ruskago". Pow. wriem. let, s. 25 i 34. Określenia „rod", 
,,Ewo;'·, .. gens" uznawane są w literaturze za posiadające wyższy wydźwięk et
niczny niż np. ,,natio" czy „populus". Por. K. He is s e  n b  ti t t e  1, Die Bedeutung

der Bezeichnung „Volk" und „Nation" bei den Geschichtsschreibern des 10. bis 13. 

Jahrhunderts, Gottingen 1922, s. 62 nn.; P. Go r I i ch, Zur Frage des National

bewusstseins in ostdeutschen Quellen des 12. bis 14. Jahrhunderts, Marburg 1964,

s. 85.

n G. M. T r  e v e Iy a n, Historia Anglii, Warszawa 1963, s. 62. 
Gs Pow. wriem. let, ad ann. 898, s. 23.

114 K o n s t a n t y n P o r f i r o  g e n  e t a, De administrando imperia, c. 9 (MPH 
I, s. 17). 

Gs Pow. wriem. let., ad. ann. 911, s. 25. 

66 Tamże, ad ann. 945, s. 34-35.
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czyków gorsze żagle mz Normanowie, określeni zresztą jako Ruś 61. Po
nadto Konstantyn określa plemiona wschodniosłowiańskie jako trybutar
ne w stosunku do Rusi 6s. 

Z punktu widzenia powiązań Słowian z innymi ludami ciekawe jest 
te� przedstawienie początków Polski i problemu jej zależności od Nie
miec. 

Swoje rozważania na ten temat poprzedza Łowmiański oryginalnym 
wyjaśnieniem zagadkowych Lic1kaviki Widukinda 69. Tłumaczy ten ter
min powołując się na „ LlL-.Ęlxµ lub Lli-.Ęlxµ " Konstantyna Por.firogene
ty 70, co za Brucknerem tłumaczy jako poddanych dziada Mieszka I, Lesz
ka, czyli Lestków. Za czasów Mieszka nazywano już jego podwładnych 
Lestkowicami, skąd termin Widukinda. Hipoteza ta ma przynajmniej tę 
zaletę, że inaczej niż poprzednie obejmuje zgodnie z logiką relacj'i Wi
duki.nda wszystkich poddanych Mieszka 11. Autor wyciąga stąd wniosek, 
że wszystkie ważniejsze podboje .Piastów dokonane zostały już za Les:?Jka, 
a jego następcom Siemomysłowi i Mieszkowi pozostał tylko północno
-zachodni kierunek ekspansji, gdzie natrafili na rywalizację panów 
wschodnioniemieckich. Do pierwszego spięcia interesów polsko-niemiec
kich na północy doszło w 963 r. 12 Przyjmując jednak wbrew T. Kowal
skiemu 73 lekcję nazwy wymienionych przez Ibrahima ibn Jakuba prze
ciwników Mieszka nie Weltaba, lecz Wolynane, sądzi, że sojusznikami 
Wichmana w konflikcie z Polską byli właśnie Wołynianie. Nie można 
jednak zgodzić się z twierdzeniem, że Wichman w ogóle nie pokonał 
Mieszka w 963 r., lecz dokonał tego Gero 74, do którego odnieść należy 
końcowe zdanie rozdziału 66 trzeciej księgi Dziejów saskich Widukinda 
(t. V, s. 525). Przecież rozpoczęcie następnego (67) rozdziału od słów „Eo 
quoque tempore Gero preses" 75, świadczyn101 dokładnym rozgraniczeniu 
przez kronikarza dziala11 obu panów. ·,u 9, .. 

Stosunki Polski z cesarstwem, dyskutowane od lat w naszej litera-

67 Tamże, ad an n. 907, s. 25. 
6S K o  n s t  a n t y  n Po rfi r o g e n  e t a, op. cit., c. 9, s. 16, mxxTtwTcxL ", c. 37 s. 42 

,,t'.nto�ópoL". 
69 Widukindi rerum gestarum Saxonicarum libri tres (SS rer. germ. in us. schol., 

Hannover 1882, III, 66, s. 81). 
10 De administrando imperia, c. 33, o.c., s. 37. 
11 Dotychczas uznawano Licikaviki za jedno z plemion poddanych Mieszka. 

Literatura por. Lo w m i  a ń s k i, Początki Polski, t. V, s. 482. 
12 Widukind III, 66, 67, s. 81. 
;a Relatio Ibrahim ibn Jakub de itinere Slavica, quae traditur apud al-Bekri, 

Ed. T. Kowalski (MPH, Nova series, t. I, Kraków 1946, s. 50). 
74 Thietmar II, 14. Por. dyskusję na temat wypadków 963 r. między K. TY mi e

n i e  c k  i m, Widukind i Thietmar o wypadkach z r. 963 (Roczniki Hist., t. XII, 
1936, s. 99-106) oraz J. W i d  a j  e w  i c z e  m, Polemika z K. Tymienieckim (Kwar
talnik Hist., t. L, 1936, s. 384-386). Zwolennikiem udziału Wołynian, a nie Wiele
tów, w tych wydarzeniach jest W. Ko r t  a, Z kim walczył Mieszko w 963 1·. (Studia 
Archeologiczne, II, Wrocław 1967, s. 325 nn.). 

;s Widukind III, 67 s. 81. 
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turze 76, omawia Łowmiański wychodząc z założenia, że zostały one jed
nostronnie przedstawione w źródłach niemieckich (t. V, s. 537). Za punkt 

wyjścia służy tu relacja Widukinda, określająca Mieszka jako „amicus 
imperatoris" 11, i przekaz Thietmara, według którego płacił on trybut 
cesarstwu „usque ad Vurta fluvium" 78, c-0 Autor tłumaczy nie jak dotąd 
w literaturze terytorialnie 19, lecz tym, że trybut ten był odszkodowaniem 
za zrzeczenie się przez arcybiskupstwo magdeburskie działalności misyj
nej do rzeki Warty. Stosunek Mies�ka do cesarstwa określa jako „feudum 
oblatum", tj. lenno ofiarowane. W innym miejscu nazywa go „równorzęd
ną przyjaźnią" (t. V, s. 547). Zmiana tego stanu rzeczy nastąpiła w 986 r. 
Początkowo Mieszko w układach z cesarstwem zastrzegł sobie prawo 

podboju Wolina i stąd jego konflikt z Hodonem w 972 r. so, a następnie 
zjazd w Quedlinburgu st. Z kolei podobnie jak Bolesław czeski poparł 
Henryka Kłótnika przeciw Ottonowi II, a wynikłe z tego pogorszenie się 
stosunków między Polską a Niemcami naprawiło małżeństwo z Odą. 
Podobnie jednak zachował się władca Polski i po śmierci Ottona II, znowu 
popierając Henryka, a konflikt z cesarstwem zażegnał dopiero kolejny 
zjazd w Quedlinburgu w 986 r., na którym „Miseco semet ipsum regi 
dedit" 82• 

W sprawie tej pragnę zwrócić uwagę tylko na owo „feudum oblatum" 
czy „równorzędną przyjaźń". Mimo zastrzeżeń G. Labudy 83 różna termi
nologia używana w kronikach Widukinda i Thietmara oddaje przecież 
ten sam stosunek Mieszka do cesarstwa. Nie jest zatem do przyjęcia 

tłumaczenie określenia Widu
k

inda „amicus imperatoris" jako „równorzęd
nej przyjaźni". Zastosował je bowiem ,kronikarz także wobec księcia 
Obodrytów Stojgniewa przed bitwą nad Rakownicą H, a jego położenie, 
wyszydzone przez Widukinda siły, jakimi rozporządzał, nie wskazują na 
to, żeby proponowana mu przez Gerona „amicitia" mogla być równorzęd
ną przyjaźnią. Toteż można przyjąć, iż „fidelis tributumque usque ad 
Vurta fluvium solvens" Thietmara 86 oddaje dokładniej tę samą zależność. 

11 M. in. M. Z. Je dl i c k i, Stosunek Polski do Cesarstwa do 1000 r., Poznań
1939; Labuda, Początki Polski, s. 131-194. 

77 III, 69, s. 82-83. 
78 II, 29, s. 74. 
19 Labuda, op. cit., s. 141 nn., gdzie stanowisko innych badaczy. 
so Thietmar II, 29, s. 74. 
81 Tam że, II, 31, s. 76 n. 
62 Tamże, IV, 9, s. 140. 
8a Początki Polski, s. 171. 
84 Widukind III, 53, s. 77, gdzie Ger o zwraca się do Stojgniewa: ,,quatinus im 

perat ori s e  d e  dat: a m  i c um pe r id a d ept ur u m ,  non hostem e:i..-pertu
r urn". Amicitia została wliczona obok st o�unku trybutar nego do for m luźnej zależ 
ności Słowian od Franków pr zez H. W a l t h e r  a w dziele Die Slawen in Deutsch

land. Ein Handbuch, hr sg. v. J. Herrmann, Berlin 1972, s. 224/25. 
85 Thietmar II, 29, s. 74. 
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Wskazuje na to i fakt przeciwstawienia przez biskupa merseburskiego 
bucie Bolesława Chrobrego skromności i uległości jego ojca 86

. 

Z przedstawionego przykładowo materiału wynika, że wszelkie obce 
wpływy na tworzone się państwa słowiańskie uznaje Lowmiański za 
szkodliwą interwencję. Tymczasem takie interwencje były w Europie 
wczesnośredniowiecznej raczej częstym zjawiskiem, i to nie tylko u Sł<r
wian. Inna rzecz, że pozytywny wpływ wywierały tylko w razie dojrza
łości miejscowego społeczeństwa do utworzenia własnego państwa. 

Jednym z warunków powstania organizacji państwowej była chry
stianizacja. Zresztą początkowo będąca „aktem natury nie tylko ideo
logicznej, ile politycznej" 81. W myśl tej zasady omówiona została chry
stianizacja wszystkich państw słowiańskich, m. in. Moraw. W 873 r. 
dochodzi między Metodym a Świętopełkiem morawskim do konfliktu na 
tle stosowanej przez arcybiskupa liturgii słowiańskiej. Autor gotów jest 
doszukiwać się w tym sporze jakiejś „głębszej przyczyny" (t. IV, s. 368), 
trzeba przypuszczać politycznej. Tymczasem z przedstawionej przez niego 
korespondencji Jana VIII z Metodym i Świętopełkiem widać raczej, że 
książę Moraw był przywiązany do liturgii łacińskiej. Stąd jego interwen
cja u papieża przeciw Metodemu, na którą papież odpowiedział listem 
z 879 r. 88, obiecując wezwać arcybiskupa w celu wytłumaczenia się, co 
istotnie uczynił 89. Następnie jednak w cytowanej przez Autora bulli 
ldu.strie tue z 880 · r. nie ty1ko usprawiedliwia Metodego, ale nawet używa 
jego argumentacji przeciw tzw. herezji trójjęzycznej 90, a Swiętopełk uzy
skał tylko prawo do łacińskiej mszy św. dla siebie i swego otoczenia. 
Dowodzi to przywiązania do zakorzenionych już obrzędów religijnych tak 
arcybiskupa, jak i władcy Moraw. Nie widać zaś racji politycznych dla 
popierania kultu łacińskiego przez prowadzącego antyniemiecką politykę 
Świętopełka. 

Z większym już powodzeniem przeprowadza Lowmiański swoją tezę 
w omówieniu chrystianizacji Polski. Istotnie bowiem „zorganizowany ko
ściół, spadkobierca antycznych tradycji i nosiciel feudaln�ch doświadczeń, 
oddawał państwu niezmierne usługi w umocnieniu i udoskonaleniu jego 
aparatu" (t. V, s. 577). 

s& Thietmar V, 10, s. 232. ,,Vivente egregio Hodone pater istius [tj. Chrobrego) 
Miseco domum, qua euro esse sciebat, crusinatus intrare vel eo assurgente num

quam presumpsit sedere. Deus indulgeat imperatori, quod tributarium faciens domi

num ad hoc umquam elevavit, ut oblita sui genitoris reguła, semper sibi prepositos 

auderet in subiectionem paulatim detrahere". 
s1 Początki PolSki, t. IV, s. 315, por. też s. 409. 
se MGH, Epistolarum, t. VII, Berlin 1928, nr 200, s. 160.

&9 Tamże, nr 201, s. 160 n. 
,o Tamże, nr 255, s. 222 nn. Podobna argumentacja przeciw herezji trójjęzycznej 

znajduje się w żywocie Konstantyna, cap. XV i XVI. - żywoty Konstantyna i Me

todego w wyd. T. Lehra-Splawińskiego, Poznań 1959, s. 69-79, i w Pow. wriem. 

let, ad ann. 898, s. 22. 
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Przyjęcie chrztu zostało zatem przewidziane w układzie Mieszka 
z Ottonem I w 964 r., skąd współdzial-anie władcy Niemiec w chrystia
nizacji Polski. Wbrew więc Thietmarowi 91 ogranicza Lowmiański rolę 
Czech i szczególnie Dąbrówki. Przygotowaniem do stworzenia polskiej 
organizacji kościelnej był dakument Dagome iudex, a zjazd gnieźnieński 
stanowił tylko urzeczywistnienie zawartych w nim pianów kościelnych. 
Nie miał on znaczenia politycznego, co nie całkiem przekonywa, zwłasz
cza w świetle wypowiedzi Thietmara o jakimś wywyższaniu Chrobrego 92. 

Omówiłem tylko niektóre zagadnienia z przebogatej problematyki za
wartej w Początkach Polski. Jeśli tytułem dyskusji zostały uwypuklone 
pewne sprawy sporne, to nie umniejsza w niczym zasług, jakie dzieło 
H. Lowmiańskiego ma dla historii Słowiańszczyzny.

Z obowiązku trzeba wytknąć pewne błędy korektorskie 93, ale po
ważnym brakiem w tak wielojęzycznej pracy jest niezamieszczenie in
deksów rzeczowych. 

„POCZĄTKI POLSKI" VON HENRYK ŁOWMIAŃSKI 

Den Inhalt des Artikels bildet eine kritische Betrachtung zum Buch H. Low
miańskis Początki Polski (Die Anfći.nge Polens). Nach der Wiirdigung der Errungen
schaften des Autors auf dem Gebiet der Schlesienforschung, was der Rezensent 
mit einer eingehenderen Darstellung der Auffassungen Lowmiańskis ilber Siedlungs
fragen und die Stammesverhiiltnisse in Schlesien verband, befasst sich der Artikel 
mit solchen Problemen wie das Verhiiltnis der Slawen zu anderen ethnischen 
Gruppen im frilhen Mittelalter und die Rezeption des Christentums durch die sich 
herausbildenden slawischen Staaten. Das erstgenannte Problem interessiert den 
Rezensenten am meisten. Er steht namlich auf dem Standpunkt, dass Lowm1ańsl<1 
in seiner Arbeit den Abhiingigkeitsgrad der Slawen von den Hunnen, Awaren und 
Germanen in einzelnen Fallen betriichtlich milderte. Als Beispiel dafiir kann die 
Frage der Abhiingigkeit der Slawen von den Awaren nach der Relation aus der 
Chronik des sog. Fredegar sowie des Verhaltnisses des entstehenden Piastenstaates 
zum deutschen Kaisertum dienen. Am fragwilrdigsten erscheint dem Rezensenten 
die Besprechung der Entstehung des Staates Rus sowie Lowmiańskis Auffassung 
ilber die slawische Herkunft des Namens Rus. 

In der Diskussion ilber die Annahme des Christentums vertritt der Rezensent 
die Meinung, dass es falsch sei, sich nur mit den gegenseitigen Einfltissen von 
Kirche und Staat zu befassen und die ideologische .Seite dieser Erscheinung ausser 
acht zu lassen. 

01 Thietmar IV, 55, 56, s. 194 i 196. 
92 Thietmar V, 10, s. 232, por. przypis 86. 
98 Np. w t. I, s. 239 zamiast ,,µ/),ex fvo�" winno być ,,µl:ycx fvo� ", w t. IV, 

s. 259, przyp. 787 zamiast „Zwentipolch" winno być „Zwentibolch", a w t. V, s. 259 
przyp. 837 zamiast „Sclavis" winno być „Sclavos".




