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1. WSTEP.

P

rzyst§pujf1C do skreslenia dziejow Slowian zachodnio-poJnocnych, uwazamy za obowif1zek nasz, 0 ile dzisiejszy stan nauki
na to pozwala, przedewszystkiem oznaczyc czas przybycia tycbZe
szczepow do nowych swych siedlisk, opisac granice, do ktorych
ostatnie si§galy, a uzasadnic zapatrywanie nasze, ze. Slowianin
pierwej niz Niemiec nad Baltykiem osady swe zakladM. Sprawa
to wazna. DZiejopisarstwo w najnowszym czasie ogromne poczynilo post§py: zlf1czywszy si~ z wszystkiemi niemal gal~zmi
wiedzy ludzkiej, a korzystajf1c z odkryc i prac nowszych, wci~r
gn~lo ono w zakres badan scislo-naukowych nowy tysifl;c lat,
nazwanych dotl!d przeddziejowemi. Nowe zupelnie gal~zie
nauki powstaly i coraz bardziej zyskujf1 na scislosci.
Obowil1zkiem wi~c b~dzie to poprostu autora dziej6w
slowianskich, azeby zbieral i krytycznie roztrzf1sal rezultaty
z dziedziny ktorejkolwiek nauki wynikle, skoro takowe si~
przyczyniajfl; do objasnienia pierwotnego stanu Slowianszczyzny;
tern bardziej zas poczytujemy to za powinnosc histol'yka Polaka, gdyz on wlasnie jest, ze si~ tak wyrazamy, urodzonym
rzecznikiem swych pobl'atymcow, podczas gdy przeciwnik6w
tychze masz az zanadto.
Poniewai w koficu caloksztalt zycia politycznego i domo1
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wego szczep6w, ktorych dzieje skreslic zamyslamy, jest Ii dalszem rozwini§ciem stanu pierwotnego, wi§e pokladamy w laskawym czytelniku zaufanie, ze si§ nie zniecierpliwi przechodz~c z nami pierwotny zakres dziejowy Slowian polnocno - zachodnich, zakres dlugi, tajemniczy, lecz promieniami nauki
bardziej, niz pospolicie sl1dz~, rozjasniony.
"S1:owiallie posun~li si§ dopiero w czwartym do szostego
wieku naszej ery w kraje nadlabafiskie, opuszczone przez Germanow". Tak si§ czyta pospolicie dzis jeszcze w wszystkich
prawie podr§cznikach szkolnych i pismach uczonych, czy nieuczonych. GloszllJ takze zdanie, ze Slowianie p§dzeni naprzod
przez Mongo16w, uderzyli massami na blogie krainy germaiiskie, jak wogole cz~sto mowa 0 napadach s1:owiafiskich nll.
zachOd. Zkl1d takie twierdzenie powstalo, na to latwo i nie
·latwo odpowiedziec. Dziejopisarze srednich wiekow, bardziej
naiwni i rz€telni, tych zapatrywafi nie dziell1; SI1 oni, a takowych jest caly szereg, tego zdania, ze Iudy slowianskie tam,
gdzie za owych czasow siedzia1:y, osiedlily si§ juz od wiekOw bez
wszelkich napadow obczyzny, ktore zdanie i my podzielamy z dodatkiem, ze narody slowiafiskie kiedys daleko wi§kszl1 przestrzen
ziemi germanskiej posiadaly, anizeli si~ kronikarzom to zdawa1:o.
Lecz przystl1pmy do rzeczy I Z ludow germanskich znane nam
mniej wi§cej dokladnie sl1 dzieje Longobard6w, Wanda16w,
Saksonow i Gotow; bardziej wl1tpliwy juz jest rodowOd Alemanow, Swew6w, Bawar6w i Frank6w.
Pierwsze szczepy, kt6re sobie w cz§sci takze po~nocnfj;
Skandynawi!): podbHy, sIV jednego i tego samego pochodzenia,
tej samej mowy, obyczaj6w tych samych, a wyst~pujl1 na widowni dziejowej stosunkowo dosyc poino.
W pol!liczeniu z Alanami przedstawiajl1 one rod najezdniczy, waleczny, dziki, ktory podbil sobie w czasie dose rozwidnionym, wyszedlszy z Azyi, caly pas krajow, choc cz§sto przerwany przez Sarmat6w, od Kaukazu az do Jutji i Skandynawii,
.a to tak, ze zatrzymat si~ poczl1tkowo po prawej stronie Laby.
"
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Wanda16w bowiem umieszcza Ptolomeusz na pOInocy od g6r Ker~
konoskich, czyli Olbrzymich, Sakson6w po prawym brzegu Laby
w dzisiejszym Holsztynie, Longobardow zas siedziba le!ala
w ciasnych granicach po lewej Labie okolo starego miasta
Barduwik. Ztfj:d wnet zl'obili wypraw~ na poludnie, podczas kiedy
Swewowie Eab§ przekroczyli i do Renu si§ zblizyli. Z tych
wszystkich szczepow ocalal do dzis, OPl'OCZ mieszkancow Skandynawji, sam szczep saksofiski w dzisiejszej Westfalji i krolestwie hanowerskiem; Gotow, Wandal6w, Longobardow, Alanow,
Burgundow po dalszym pochodzie pochlon~la oddawna liczniejsza i daleko wyiej ucywilizowana ludnosc krajow poludniowych. Lecz nikt nie powinien juz 0 tern powl1tpiewae, ze powyzsze szczepy, t. j. rod gocki, lub, co to samo znaczy, dolnoniemiecki, nie moze uchodzic za przedstawiciela narodowosci
starej Germanji, w rozumieniu autorow klassycznych. W tem
takze nie rozstrzyga nic sporn, czy Goci rzeczywiscie wyszli
z Skandynawji, czy zas, co bardziej do prawdy podobne, wprost
z Azyi na swiat slowianski jako tez klassyczny uderzyli. Dose
na tem, ze nie posiadajl!J obywatelstwa starej Germanji.
Co do "czarno-krukow}osych" Burgundow i jeszcze pozniej
wyst§puj~cych brudnoskorych Herulow zachodzi slusznie wielkie
pytanie, czy ich wog6le poczytywac wolno za pobratymc6w
powyzszych rodow; pytanie, na ktore Z powainymi badaczami
historyi odpowiedziee musimy przeczl1co. Pozostajl1 wi~c z znakomitych szczepow germafiskich p6zniejszej daty Swt:)wowie
.. i Frankowie. Pierwszych uwazajl1 dzis powszechnie za ojcow
Alamanow i SzwabOw, po cz§sci i Bawarow, a zarazem za ten sam
narOd, ktory juz poznal Juliusz Cezar, a ktory nam blizej opisuje Tacyt. Niech tak b~dzie; nam wypada to tylko naznaezyc,
ie Tacytowi Swewowie nie byli jednolitym narodem ani nie
stanowili zwil1zku wolnych szczepow. Dzis powszechnie uznail1, ze zaborczy szczep Swew6w podbil sobie mnostwo innych,
a to innoplemiennych szczepow starogermanskich. Zdaniem naszem sll; oni pobratymcami Sakson6w, co Strabo w siodmej
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ksil!Jzce wyraznie poswiadcza, gdy m6wi: lInajwi~kszym jest narOd . Swew6w od Renu do £aby, a cz~sc ich mieszka po za
£ab~ jako Hermundurowie i Longobardowie; (wiadomo, ze starzy poczytywali Solaw~ za wyzszy bieg £aby) obecnie wpmwdzie (autor si~ urodzH w roku 66 przed Chr.) oni si~ przerzucHi, umykajllic calkiem na tamte strony". Strabo ich uwaza za
ludnosc koczuj~c~J:, "gdyz roli nie uprawiaj~ ani ziemioplod6w
przechowuj~, lecz w szarasach mieszkaj!!" kt6rych wystawienie
tylko jednego dnia wymaga roboty. Pokarm posiadaj~ obfity
w trzodach tak samo, jak Nomadowie, kt6rych i w tern nasladuj~, ze wlozywszy mienie swoje na wozy, z bydlem swem latwo odchodz~ tam, gdzie im si§ podoba".

dniowa Germanja z Czecbami jest bowiem w posiadaniti nal'Odow "keltyjskieh".
Narody germanskie po lewym bl'zegu Renu wykluczamy
Z opowiadania naszego, liezne zas szczepy po calym, pl'awym
brzegu £aby osiedlone, jak n. p. Lygii, wypada dzis koniecznie
poezytae za slowianskie. Powstaje wi~c dobrze uzasadnione pytanie, gdzie si~ wszystkie owe narody starogermanslde podzialy,
czy _one znikly bez sladu, ezy z szcz~tem wyt~pione zostaly?
Z wszystkich szczepow starogermallskieh sami Fryzonowie mieli
pozostac w starodawnych swych siedzibaeh. Oni zas nosz~ TIa
sabie pod niejednym wzgI~dem piiJtno wbrew przeciwne wlasei-'
wosciom krwi saksonskiej, ktorlJ; nasilJ;kli przez tylejuz wiekow.
Chaukowie, 6w narod pot(;)zny, szlachetny i sprawiedliwy, zyj1Jlcy
z Rzymem w stalej przyjazni (Tacyt, Germ. 35.) mieli si~ zlae
w jeden narod z Saksonami, za czem zresztl:l! nic nie przemawia,
Pl'OCZ tego, ze Saksonow widzimy pozniej wposiadaniu ieh
ziemi. Bye moze, ze to jest w ten sposob, ze si~ stali' niewolnikami tychze. Co si§ stalo z slawnym narodem Cheruskow,
co z bitnymi Chattami? Czyby ani jeden .~ pq~znych C1'rnbrow w siedliskaeh ojezystych nie pozostal? Wszakie dzisiaj
pl'zebija si¥ przekonanie, ze zaden z owych narod6w historycznych nie zginl:l!l, i ze za czas6w gminoruchow cz~sc tylko tych
nal'odow wyszla z ojezyzny, ze massa ludnosei pozostala na
gruncie rodzinnym. Ze tak byl0 istotnie w starozytnej Germanji mi~dzy Wezer~ i Renem, 0 tem przekona l'zut oka
na powierzchownosc fizyczl1l}: dzisiejszej ludnosci krajowej. Do
dzis dnia odl'oznia si~ bardzo wybitnie typ saksonski, Idory
najmniej zmit}3zany zamieszkuje nad dolnym Renem, nad Amizy~ i doln~ Wezerlt, 00. ludnosci pozostalej, mianowieie osiadlej
w okolieaeh gorzystych. Ta rozniea jest tak. uderzaj1l;c~, ze jl:!;
konieeznie wywodzic nalezy z ezynnikow gl~bszych etneologieznych, nie zas uwazae za proste odcienie jednego rodu, jak
to tez zgodnie na ostatnim kongl'esie etneologieznym w Brukse.li uznawano. Starogermanskie narody r6znHy si~ od nowszyeh

Niekt6rzy z autor6w nowszych uwazaj~ ieh, wedlug nas
bl§dnie, zaszezep slowianski. Jak6b Grimm uwaza, jak wiadom6, nazwisko Suevi za to sarno, co Slavi, t. j. wolni. To
sarno utrzymuje Th. Poesehe: die Arier r. 1879. -- Frankowie wy'wodzl}; si§ sami, wedlug podan narodowyeh, z slawnej Troji;
~ajznakomitszy rOd frankonski byli jak dzis piszl}:, Sugambri.
SI}: i oni, t. j. Frankowie., odlamkiem narod6w saksonsko-gotyekieh, lecz bardzo przesi1l;kli obcemi, a to staro-germanskiemi
zywiolami. Taki jest w kr6tkosci przebieg dziej6w nal'od6w tak
nazwanych gel'manskich, kt61'e st6sunkowo w p6zniejszych ezasaeh
przybywaly, a dluzszy lub krotszy czas w bardzo niepewnych granicach starej Germanii si€ii zatrzymywaly. Wroemy si~ tel'az do
starszyeh narod6w, prawdziwie germanskich, 0 He ta nazwa
wogole si~ przydaje do oznaczenia narodowosci. Wyst~puj~ tu,
id!!c od ujscia Renu po prawym jego brzegu, naprzod jako Istaevones nast(,)pujl}:ee narody: Batavii, Chamavi, Chatuarii, Amsivarii,
Usipiti, Tubantes, Bructeri, Angrival'ii, Chasual'ii, Marsi, Tenchteri, Ubii; jako Ingaevones: Frisii, Chauci, Cymbri, i Iudy
p61wyspu Dunskiego: jako Hermiones Dulgubnii, Cherusci, Chatti,
Hermunduri, Semnones, a takze Longobardi i Suevi. Jest to
przestl'zen pomi~dzy Renem, mOl'zem, £ab~ i Menemi poluj
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goto-saksonskicb juz od czasu pierwszego wyst~pienia ostatnicb,
a to pod wzgl§dem obyczajow, sposobu zycia i stann oswiaty.
Tak np. bylo to u Chatt6w dla dorastaj~cego m§zczyzny chodzic
z brodll; i wlosem zapuszczonym ~najwi§ksz~ sromot~, od kt6rej
si§ tylko uwolnie m6g1 przez zwyci§stwo nad nieprzyjacielem.
U Swewow zas ozdob~ ludzi wolnych byl wIoS zapuszczony
i w tyle w wielki .w§zel zwil1Jzany, niewolnikom zas kazano wlosy
przystrzygae. "Tak si~ rozni~ Swewowie od pozostalych Germanow, tak Swewowie rodu szlachetnego od niewolnik6w". (Tac.
Ger. 38.)
Narodowa bron Swewow byla wedlug Tacyta. krotka dzida,
ger nazwana, przydatna do boju wst§pnego rownie.z, jak do rzucania z daleka. Cherusk6w zas g16wn~ broni~ byla w16cznia
niezmiernie dluga, ktora si§ okazala, jak to Germanikus swym
zolnierzom przepowiedziaf, zupelnie nie do uzycia do walki
z bUska. Podczas gdy juz Cymbrzy walczyli w zbrojach miedzianych i kosztownych wedlug Plutarcha (Maryrisz), podczas gdy
Gallow nazywaj~ falang::); zelazni! (ferrata): Swewowie szli prawie
nadzy do boju, zelaza malo posiadali, rolnictwem si§ nie zajmowali, zywili si§ z polowania i glOwnie hodowali liczne trzody;
Keltowie zas zlotnictwem si§ trudnili i bili monet§. Autorowie
klasyczni ur~gaj~ si§ z krotkiego kozucha baraniego Gotow: keltyjskie wojsko Civilis' a zas poswilJcilo w potrzebie kolorowe swe
plachty narodowe na zagle fioty wojennej. - Co do Alamanow
zas, dosye poino wyst§puj~cych, twierdzl1 dzisiejsi badacze, ze
oniprawdopodobnie nawet uzywali przewaznie broni kamiennej.
Tymczasem odkryto do dzis dnia mnogose zadziwiaj~c~ przedmiotow, wyzszll: kultur~ znacz~cych, na ziemi starogermanskiej,
tak, ze narod, majq,cy podobne przedmioty w uzywaniu, nierownie
wyzej stae musial w oswiacie, anizeli nowsi Germanowie, ktorzy,
jak Tacyt np. opovviada 0 Swewach, naczynia srebrne zarowno
cenili z glinianemi. Wszystkich tych sprzecznosci pomilJdzy
star~ i nowogermanskiemi szczepami nie chciano dotychczas spo~
strzegac; zagadkowe zniknienie pierwszych z widowni dziejowej

tlumaczono po szkolach zmyslonemi poprostu, gdyz na to swiadectwa nie masz, sprzymierzeniami narodow w wielkie zwi!j;zki,
a to FrankOw, Alamanow i Gotow. Dzis okazuj~ si~ te zwi~zki
urojonemi, nie maj!j;c zadnego nawet podobienstwa. W tern wi~c
ogoluem zamiIJszaniu pogl!j;d6w co do pierwotnych dziejow Germanji, nowsze i uzasadnione teorye przebijae si§ zaczynaj~.
Gruntowniejszem i bardziej krytycznie opracowaniem dziejow
pojedynczych szczepow 0 tyle zlagodzono powyzsze sprzecznosci,
ze sprawdzono stanowczo rozniclJ mi§dzy Germanami "nowszymi
i starymi", w czem nie malo zawdzi§czamy badaniom archeologicznym, etneologicznym i j§zykowym. Zacz!j;wszy odostatnich
wypada przedewszystkiem wskazae na wazne stanowisko, kt6re
wywalczyla sobie filologia keltyjska. Prawda, ze w uniesieniu
i pierwszym. zap ale badacze prastarego jIJzyka tego, cZIJsto
zanadto rozszerzyli granice Keltow, ze cz§sto przeswiadczeni S!j;
o zabytkach po nich, gdzie ich wcale nie bylo: tyle jednak ostoi
si§ z dochodz(lll j§zykoznawstwa, ze narody keltyjskie kiedys
byly w posiadaniu calej Europy zachodniej i srodkowej, ze mia"
nowicie star~ Germanjl! do Laby zaludniali niezaprzeczenie, ze
dopiero w czasie pochrystusowym zostali ujarzmieni przez nowych
Germanow czyli Niemcow, i ie jeszcze dzisiejsza ludnosc niemiecka nie rzadko nosi znamiona typu keltyjskiego. Pod tym
wzgl§dem nie rna roznosci zdan pomicadzy archeologami i znawcami jIJzykow keltyjskich, chociaz wnioski co do rozwoju dziejowego zt!J;d wyprowadzane si§ nie zawsze zgadzaj~. Dla nas
bylo dostatecznem wskazac na wypadek ten· dochodzen czasu
nowszego, lecz do dajemy, ze Keltowie w rozumieniu naszem Ii
oznaczaj~ ludnose zamieszkuj~c~ Germanj§ przed Niemcami, iie
to oznaczenie niczem nie jest scislejszern od miana Indogerma
now lub Aryow. Co do zapatrywan tak zwanych keltofi16w lub
keltomanow, niech laskawy czytelnik przechodzi z nami tylko
orzeczenia genialnego W. Obermullera, kt6re uczony ten badacz
w licznych swych pismach uzasadniac usiluje. Naprzod twierdzi
p. Obermuller, w zgodzie z ogolnem zapatrywaniem dzisiejszem,
G
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ze Europ~ naszl1 zajmowaly pierwotnie szczepy czudzkie czyU
·lapofiskie. Tt) rast) ludzi 0 ciemnej cerze i czarnych wrosach,
nie wysokich, lecz krt)pych i wytrwalych,nazywa on ras/1 atlantyck/1, wyprowadzaj/1c j/1 po czt)sci z Afryki, po czt)sci z zanurzonej w Atlantyku Atlantis, za ktorej niegdys istnieniem si'J
najpowazniejsi geolodzy naszego czasu oswiadczaj/1. Obok Atlantidow przyjmuje ten badacz jeszcze inny rod autochtonow t. j.
Gegow czyli Gigantow. Dochodzenia swe opiera autor na podaniach Keltow, zebranych w nowszym czasie i wydanych przez
O'Konor'a, niemniej na pismach Bedy, Gildy, Nenniusza, Adomnona, Giralda, w ogole na szkockich, irIandzkich i walskich
kronikarzach, a w koficu na ksit)gach Chificzykow i Indow i na
j~zykach wschodnich, niemniej jak na autorach klasycznych
i sredniowiecznych, posruguj~c sit) takze wynikami archeologii
i etneologii porownawczej. Na tej podstawie wywodzi Obermuller seisle, ze po Atlantczykach zacMd Europy Keltowie
opanowali, przybywaj/1c do niej dwoma drogami wrfJcz sobie
przeciwnemi. HiszpanilJ; bowiem podbHo sobie wojsko keltyjskie,
przybywszy do niej na zoMzie Fenicyan; ei sami zawojowali
pozniej takze wifJksz/1 czt)sc Galji, przekroczywszy gory pyre-.
nejskie. W ten sam sposob dostali si~ Keltowie takze do Brytanji i jl1 opanowali; zt/1d zas przechodzili przez istniej/1cy jeszcze
przesmyk roku 1500 pr. Chr. do ziemi beIgijskiej i'do p61nocnej
Galji, a to pod dow6dztwem Simona Break (zob. die Hessenvolker, Qassel ~875). Z tych ostatnich Kelt6w pochodz/1 zdobywcy ziemi g~zystej po p~awym brzegu Renu, w calej przestrzeni zajt)tej pOiniej przez bitny narod Chattow, z ktorymi
owi Keltowie z postt)pem czasu si~ zroslt Ci Keltowie pochodzl1
. pierwotnie z Aryi czyli Medji, gdzie stanowili kast~ wojownikow.
Zupelnie odmienny obraz skresla nam autor 0 drugim
pochodzie Kelt6w, ktory drogl1 IlJ,dow/! do srodkowej Europy
si~ posunllil a mianowicie w starej Germanji stale osiadl, a to,
jak autor wyrainie twierdzi, jeszcze daleko wczesniej, niz kasta
wojownik6w. ByJ:a to kasta r61nik6w, ludnosc spokojna, praco-
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wita, kt6ra wychodzl1c z Aryi, zaludniala w dlugich odstt)pach
czasu Phrygj/1, Trakjl1, dalej ziemie nad morzem czarnempolozone (Kymerowie) i Europ~ wschodni/1, a ktor/1 CQraz bardziej
ku zachodowi pt)dzily dzikie nomady wschodu w pojedyuczych
oddzialach. Ludnosc ta przez autora wprost wendyjsk~ nazwana
usadowHa sit) po calej srodkowej Europie, mnoz/1c sit), juz dia
sposobu zycia swego, w nieslychany sposob. W starej Germanji
wyst~puje ona pod rozmaitemi mianami; najslynniejsi byli Kymerowie (Cymbrzy) i Cheruskowie, lecz Wendami byly prawie
wszystkie szczepy, ktore z autor6w klasycznych znamy. Wspolnem godrem zas, bogiem, ze tak powiemy, narodow tychZe jest
byk (po keltyjsku buaigh, po medzku baga, po frygsku bagaios
= Bachus, w sanskryt baga = szczt)scie, bogin = kr61; niebogi = 1eth, negabas = irl. ambag), na ktorego postac z miedzi
lanl1 przysifJgali Kymerowie. (Plutarch: Maryusz). Ta ludnosc
keltyjsko-wendyjska rozszerzyla· ·si~ nie tylko w wlasciwejGermanji, lecz takze po lewym brzegu Renu, jak p. Obermiiller
blizej objasnia. Do najwi~kszego znaczenia z wszystkich tych
szczepow doszli Kymerowie, z ktorych tylko ttl czt)sc, kt6ra
z kraju wyszla, Matyusz zniszczyl. . Kymerowie obaliwszy pafistwo Chatto-Keltow w Belgji, i te okolice owladnfJli. Pot~ga
zas tych wszystkich narodow· wendyjskich runt)la, a z nil}; ,takte
i wolnosc i byt narodowy wtenczas, gdy najezdnicze wschodnie
szczepy coraz w wit)kszej liczbie na zacMd ~derzyly. SI}; to
szczepy nowogermafiskie, szczep~ niemieckie, Wg16wn.ych odla~
mach pod nazwl}; Saksonow i Swewpw przybyw~/1ce.
Szczepy wzmiankowane biorll: wedlug autora naszego sw6j
pocz/1tek takze z Aryi i Medyi, dla czego tez nazwa Aryow
i Reltow pierwotnie to samo znaczy. Stanowcza zas r6znica
zachodzi w tem, ze, podczas gdy wlasciwi Keltowie na zacMd
dl!:zyli, szczepy nowo-germafiskie obrocHy si~ ku wschodowi,
wzdluz granicy chifiskiej, gdzie drugi czas przebywaly w Chinach
p61nocnych wedlug rocznik6w chifiskich, pafistwa nawet zakladaly,
~

(
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ai sj~ w koii.cu wylaly na zachOd, jeden nar6d popchni~ty pl'zez
drugi,' Swewo-Saksonowie pl'zez Go tow, ostatni Pl'ZPz Tlll'koAV3r6~; Przybywaly zas przednieBtraze Niemcow do Germanji
. mnh~j wi~cej. ~to lat przed Chrystusem, co powszechnem jest
~daniem badaczy. Ariowist odznaczal si~ jako wodz pot~zny,
dQwodzl1c 'nie tylko Swewami, ale takze i licznemi zast~pami
starogermanskich wojownikow. Przez Cezal'a pobity cofal si~ do
wsch,odniej Germanji, to jest do p6zniejszej Turyngji. Ze szczep6w saksonskich odznaczaj~ si~ bitni Suga~browie i wyst~pujl1
na jaw,' gdy dl~ pa~twisk przep~dzili wendyjskich Ubiow na
drugi'bl'zeg' ReUlI.: Lecz od razu nie zdolali sobie wywalczye
piel'wsze~stwa, przeszkadzala w tem polityka starogermallskich
szczep6w ,w '(Jeec:'Rzymian. Ci ostatni przeprowadzili nawet
mimo kl~ski, zadanej Warusowi przez wendyjskich Cherusk6w,
120dbicie starej Germanji az do l..aby; nieliczne jeszcze szczepy
niemieckie'wyparte zostaly za prawy brzeg tej l'zeki. (Vellejus
Patercllllls, Strabo, etc.) Tylko sam Mal'bod otoczony niemieckimi i' sa.rmackim~ jezdzcami, panujl1cy zas g16wnietiad weudyjskiemi' szcz~'pa,mi, . ()stal .si~ jeszczeprzed bronil!: rzy'mskl!:.
Ale gdy Rzym na Germanjl!: skute~znie juz wplywu ,wywierae
nie ,zdolal, od czasu, gdy Armin zadal cios smiertelny wladzy
Marboda, sam zas runfj) przez nienawisc swoichj od tej chwili
szczepy niemieckie' ur6'slszy przez coraz wi~cej przybywaj~ce
zastt;lpy w strasznl1 p~t~g~, przekroczyly zn6w l..ab~ i rozszerzyly
swe panowanie nad wszystkiemi krajami, na· zach6d od tej l'zeki
polozonemi. W tym czasie przewazyli Goci i w wschodniej
Europie. Bez przybycia tych narodow niemieckich, twierdzi
autor, ni}l:tby nie byl przeszkadzal Rzymianom, choe tak n~dznic
w6wczas rZl!:dzonym; w stalem opanowaniu srodkowej. Europy.
W koncu wykazuje Ob~rmiiner, w jaki spos6b. nowe narodowosci
Frank6w, Alaman6w; Turynczyk6w, SzwaMw, Bawar6w si~ utworzyly z pierwiastk6~ roiWJtit.ych starej i nowej ludnosci germanskiej ; wzmiankujeo~ tem, z~, stara ludnosc pokrzepila si~ znOWll
J;la. sHach, Szc~~.,gPlniegdY Atyla.. hunski wiekopomn~ s\il'll: wladz~
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dzterzyl, i dopoki walki z Rzymem odcifJ!galy przybysz ow ria
llach6d i poludhie; ze zas od czasu, kiedy owe walki ~i~ skonczyly, zn6w zostala p'odbit~ i ostatecznie wynarodo:\~ion~ przez
ostatnich, kt6l'zy tel'az si~opatrzyli, juz poprzy}~ciu chtzescian.,
. stwa, w wszystkie srodki obcej, lecz wyzszejkultury,' zapewniaj~c
sobie ostatecznie przewag~ nad poganinami. Z tft zas epokl}
powoli j~i rozwidnia si~ widnokr~g historyczny, .dzi~kikron.i
karstwu frankonskiemu.
Zegnamy system Obermiillera naBt~pujl1~,em j,ego 6rzeczeniem (Abstammung del' MagiareD):~,Ludy ':,owe, ,ktore' 'si~ po
czasie gminoruch6w nazywajl!: "Slowianamii.l, Ell;' to .Ii rozbitki
szczepow od dawien dawna w odnosnych krajach osiedlonych,
kt6re autorowie klasyczni w dlugich spisach nam pod.awali. Te Iudy zas S1); przewaznie pochodzenia medzkiego, sl!:
pobrat.y.mcami Keltow w Hiszpanji, Francyi; Belgji i Germanji."
- Bye moze, niejeden czytelnik6w '~askawych' nie zgadza si~
z zapatrywaniem' Obermiillera, jako niedostateezR>i.e uz~sadnionem
.
,
oswiadczamy wi§c z naszej strony, dlauniknienia nieporozllmien
.wyraznie, ii

z

po pierwsze i my nie p~legamy na okre~lonych przez 'sz~nownego
badacza tego wywodach do tego ,stQpnia, azebysmy takowe
uwazali za podstawl,j dalszych naszycn 'poszukiwan, przypisujl1c im moc dowodu ostatecznego;ze zas
po drugie w' og61nym zam~cie z~an' sprzecznych 0 ,pierwotn<lj
ludnosci Germanji mi~dzy wszys:tkimi autQrami nowszych
i starszych czasow1 teory!!: p. 'O~rmUller~ wypada poczytywae za istotnie genialn~,ktora od.chwiii, kiedy swiatlo
historyczne zablyslo, krok :~ak~kielp.si~ potwierdza;
po trze.cie, ze szanowny ten, badacz" b;naJmlliej nie iOtoi osamo-'
tniony co dosposobu widzenia. '. Dose Wspomniee zgaslego
!l'
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Dra Kemble, Anglika, a przedewszystkiem wydawc6w pism jego,
Dra Lathama i Franka. Pierwszorz~dni zas j~zykoznawcy dzisiejsi obstaj!li stanowczo za starodawnem osiedleniem si~ Slowian
w Europie. Ze omylek i zboczen od prawdy historycznej autor
nasz nie zdolal wsz~dzie unikn~c, jest to po ludzku. Ze zas
teorya jego musi zawierac w calosci w~gielne podstawy historyi,
o tem przeswiadczamy si~ przez to, ze uczony ten m!liz, mimo
oporu zaci~tego i niech§ci, kt6re od razu przeciw sobie pobudzil, dzis jednakowoz coraz bardziej zyska uznanie nalezyte, tak
dalece, ze takze mi~dzy pierwszymi badaczami na polu etneologji i prof. Virchow czuje potrzebg obliczania si~ z nim. Przed
Obermttllerem zreszt!li dowodzi juz Nic. Westendorp, Holender
r. 1822 w pismie, na konkursie uwienczonem, ze "Keltowie" zachodnie Niemcy ai do wzg6rza Harz zaludniali. Uczony zas

Anglik Eduardus Bernhardus w dodatku do gramatyki Hekesiusza (Specimen etym. Brit.) dawno juz wywodzil tak keltyjskie,
jako tez anglosaksonskie j§zyki jako narzecza z Slowiallskiego,
a stary Korner (philologisch-kritische Abhandlung von der vendischen Sprache) twierdzi, ze przed przybyciem Niemc6w, Slowianie pod nazw!li Relt6w czcili juz Irmina. W kaidym razie
jest to godnem rozwagi, ze nazwiska, kt6re Grecy nadali ludom
zamieszkalym nad Adryatykiem l'Evc:'to{), nad Dunajem (KeA'tIXl)
lub nad ;tab!li (~efJ,yoye;) oznaczaj~ to samo co nazwa "Slowianie".

Pisma ogloszone przez ObermuHera drukiem Slj; opriicz rozpraw Iiclllych
w pismach naukowych

i.

nast~pujlj;CC:

Deutsch-keltisches \Vorterbuch. Berlin, Paris, London, tom I. ]872,

tom II. Paris London 1872.

Professor Henri

~fac

Cormac w Belfast nazywa

to dzielo: w rzeczywistosci podziwienia godnelll; Dr. Graesse w Dreznie uwaza
uczonosc autora za prawdziwie zadziwiaj'lc,~.
2.
3,

Die Hessen·yolker w piQciu zeszytach 18H i 75, Cassel.
Die Alpenvolker, Wieden 1874.

4,

Die Herkunft der SekIer, Wieden 1872.

5.

Die Abstammung der Jlfagyaren, Wiedel} 1872.

o.

Die Sacken u. Sachsen, Wieden 1877 w 3 zeszytach.

7.

Urgeschichte der Wenden, Berlin 1874

8.

Amazonen, Sarmaten, Jazygen u. Polen, Berlin 1873.

9.

Sind die Ungaren Finnen oder Wogulen.

10.

Die Zips u. die alten Gepiden, Presburg 1873.

11.

Zur Abstammung der Slaven, Wieden 1871.

12.

Die Fueros der Basken, Wieden 1874.

13.

Wenden u. Burgunder, Wiedel}.

14.

:l\Iyrina die Amazonenkonigin, Ahnfrau der Poieu, Wiedcn.

15.

Die Entstehung der Hebraer, Juden wie IsraeliLen u. des Islams, 1878.

c
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II.

,',·0 starOda\¥nelll. osiedleniu sie Slo\viall
'W J1Juropie srodko\vej.

G

ermania starozytna 'II' rozumlenm autorow wszystkich
wiek6w moze bye uwazan~ jedynie za pOJ§Cle geograficzne. Zywy obraz jej przedstawia nam Austrja' dzisiejsza,
. wykluczajtj,ca naocznie poj§cie jednosci etneologicznej. Starsi
pisal'ze greccy, zacz!j;wszy 'od Pytheasza, znajf!; 'II' polnocnej
EUl'opie az do Bkytyi samych tylko Keltow lub Galatow, 1'0wniei, jakGermanja etneologicznie niepewnych.Zob. Plu. .tarcha, Diodora, Dio-Cassiusza; wszystkie miejsca odnosne zbie·ral Zeuss (die Deutschen und ihre Nachbarst.).
Rzym podbB so~ie wszystkie kraje mi§dzy Alpami i Du..
najem, dalej wi§kszf!; przestrzell mi~dzy Renem, Menem} g6!~mi Noryjskiemi. W tych stmnach zamieszkiwaly w6\rczas
szczepy niezaprzeczenie "keltyckie". Panonj~ t. J. Austl'j:J; i dzisiejsze W§gry zachodnio-poludniowe opanowalo tak:.~e pot~ine
piuls.two rzymskie. Za Tiberyusza zas stan~la zwyci§zka bron rzymsIm nad. sam~ :tab!!" za ktorej bieg wYl,szy wtedy uwaiano, na.wjasem: powiedziawszy, dzisiejsz~ Sal~. (Solaw§) saksollsk!!,. (ZobaczBluhme, ,gens Longobardoruni);Jedy~e panstwo Marboda
Z stol~~11· I{olodici, stalo jeszcze niezachwianem. Vellejus Patero

culus, iolnierz Tiberiusza opisuje centralne stanowisko, Marboda
w ten sposob: "z tylu (patrz!!,c na polnoc z Rzymu) zagrazal
on prowincji Noricum, z prawego boku Panonji, z lewego boku
i z frontu gotow jest uderzyc cochwi1~ na Gerrnanjtj,".
OWl!; Wive Germanjl!; pierwotnie stanowily przestrzenie pomi§dzy Renem, Menem, morzem polnocnem i rzekl!; SoIawtj,-Labtj"
a ten sam autor sl:usznie 0 takowej orzekl, ie ujarzmionl!; zo..:'
stala cala ziemia germallska, nie rna jul, w niej do zwyci§~eniay
oprocz jednego pRllstwa Mal'boda, ktoremu Rzyrri takie juz: go-towal zaglad§. Sweton powiada 'II' pochwalach Oktawiana ,ze
tenie German6w zap~dzil po za :tab§, to sarno Straboa PJl:-,
niusz wyznaje, ie Germanitj,·jeszcze nie rozpoznano dokladniej,
choc po dlugich latach (Rist.. nat.' 4, 14,).
Napotykamy zas u licznych autorow starych i nowszych
na najniedoldadniejsze granice owej Germanji, ktMa wed lug
jednych, do Wisly, wedlug drugich nawet az do gor uralskich
si~ rozcill;gala. Podczas gdy Zosimus 3, 9. wspomina, ze Paryz jest miasto w Germanji poloione, czytamy (w Dionis. Rist,
Rom. excerpta przez Jo. Xiphelina i Teodozyusza lib. 71):
"Germanami nazywamy tych, kt,6rzy mieszkajl}: w stronach wyi- .
szycb, gorzystych"; samo nazwisko Germanji i Germanow najprzod jest w uiywaniu u Gallow, a jest niezaprzeczenie keltyjskie, tak obcem j~zykowi tycb, ktorzy je dzis jeszcze sobie przywlaszczajf!" ze starsi au.torowie je zawsze qwazali za zagra~i- ' .
czne. II Germania sic vocatur, quia nationes germinat", mowi'
dziejopisarz longobardzld., Pawer DjakQll.. Trudno byto wi,d6~ , cznie znalesc granice, bo nie wiedziano, jak je ustanowic, a'tak'
sanRJ nie potrafily wieki staroiytne rozroiniac ludnosci germafi-·
sldej ·W odrvbnosci jej wlasciwej od narod6w obcych. Ta:o:yt
przeciez napisM osobnt!, ksil}:zk§ 0 Germanji, a pomimo to zdradza wielk~ niewiadomosc przedmiotu swego. Wspominaj~c bo~
wiem 0 narodzie, ktory domy zakladaj tarcze nosi i na'iiogacb
w biegu jest wyewiczonym i szybkim (Peucini), S11dzi,' ze to pewnie jest germanskim, gdyi te trzy wlasciwosci s~ przeciwne
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Sarmatom, podobnemu zbiorowi narodow pod wzgltldem etneologicznym, jak Germani. W koiicu nadmieniamy, ze w czasie
gminoruchOw Germanami nazwano Alemanow, w rozr6znieniu od
Gotow, Runnow, Wandalow, Alanow i t. p. Nasttlpnie zas poszlo w zwyczaj u Byzantynow oznaczac nazwl1 Germanow tak
Alemanow, jak Bawarow, a to na odmian z nazwiskiem "Nemitzioi", alba tez Frankow, a jak wiadomo na wschodzie FranIdem do dzis jeszcze mieszkanca zachodniej Europy mianujl}:.
Germanjl}: witlc stanowily na k011CU wszystkie kraje srodkowej i p61nocnej Europy, ktore nie szly jeszcze w sklad paiistwa rzymskiego,
a juz Pliniu8z uwydatnia ttl niepewnosc autorow rzymsko - bizantyiiskich, co sil;l tyczy Germanow, gcly powiada (N. h. 4,25)
M nazwisko Skytow przeszlo teraz na Germanow i Sarmatow.
Morze Baltyckie nazywano wowczas sarmackiem. Co innego
wil;lc pojl;lcie geograficzne, a co innego etneologic~ne znaczenie
starozytnej Germanji.
Byloby teraz na czasie przechodzic wszystki.e podania autorow
klasycznych roztrzl}:sac takowe i wykazywae, He Clni nam podajlb objasnienia pod wzgl\:ldem etneologii. Czyniono to zresztlb juz tak
cZ\:lsto i gruntownie, poczl}:wszy od cennej pracy uczonego Cluvera, ze smialo na podobnych pracach, powszechnie uznanych,
polegac mozna.
W toku dalszym rozprawy zdarza sil;l zresztlb nieraz sposobnosc do udania sitl po objasnienie wprost do autor6w zr6dlowych.
Czus wi\:lc ,-uzasadnic twierdzenie nasze, ze Slowianie zachodnio-p6lnocni nie przybyli do ziemi germaiiskiej, opuszczonej
przez German6w, scilicet Niemc6w, w czasie gminorucMw, lecz
t\:l saml}: Germanj~ zamieszkiwali jako ziemi\:l ojczyst~ od najdawniejszych czas6w, a to wiele wiek6w przed Niemcami.
Narody wendyjskie zamieszkaly kiedys caly zacMd Europy; znamy ich jako Venet6w w dzisiejszej Wenecji, siedzieli
w g6rach alpejskich, a liczlle ich slady dzisiaj jeszcze spotyka si¥ w Alpach zachodniCh (Wendil- See = Bodensee).

Zob. Dr. Backermeister: Allemanische Wanderungen, Stuttgardt 1867. Etneolodzy szwajcarscy udowodnili, ze ludnosc
w kantonie GraubUndten jest rownie stara, jak n. p. Baskowie,
a typ czaszek ma slowiaiiski. Wenet6w nad Atlantykiem w GalIji opisuje Cezar, a 0 Wenedach w Belgji, Brytanji, Jutji i Danji dochowaly sitl podania wiarogodne. Ze to ten sam r6d, ze
to czlonkowie jednej wielkiej rodziny, za tem oswiadczyli si~
najpowazniejsi autorowie. Pfitzmann nawet uczul potrzeb\:l udowodnienia, ze pismo i jtlzyk etruski nie sl! slowiaiiskiemi; widac
wi\:l'c, ze przypisywano rod om slowiaiiskim jak najwi\:lksze rozprzestrzenienie sitl, a to pod wzgll;ldem obszaru, kt6ry zajmowali, niemniej, jak pod wzgl\:ldem czasu. Mirno to nie postaral
~itl zaden autor, oprocz Obermtillera, 0 scislejszl!, naukow~ podstawtl, aby dowiesc wielkiego i starodawnego rozprzestrzenienia Slowian, gdyz zbywano zawsze ttl kwesty~ og6lnemi pogll}:dami na wstl;lpie do prac szczeg6lowych.
Udowodnienie powyzszego orzeczenia w calej rozcil}:glosci
i do naszego nie naleZy zadania, a byloby chyba przedmiotem
osobnej pracy. Ograniczymy si\:l tutaj na twierdzeniu, ze mi~
dzy Keltami zachodniej i srodkowej Europy etneologiczna roznica nie zachodzi. Podania autor6w swiata klassycznego, jako
tez sredniowiecznych tak uderzajlbce wskazujl'!i podobienstwo
w obyczajach, mowie, poj\:lciach religijnych i zyciu domowem calej tej ludnosci, ze stwierdzono od dawien dawna juz tozsamosc
etneologicznl}: Keltow i "German6w". Wiemy dziS, ze tylko
szczepy nowogermatiskie nie sl!: bliskiemi pobratymcami tej starej ludnosci, ani zachodnich, ani wschodnich szczepow keltyjskich.
Widoczna wi\:lc rzecz, ze stara ludnosc byla jednolitl}:, ze
tylko przez domieszki p6zniejszych przybysz6w odmiennosc rasowa sitl utworzyla. Juz dr. Moehsen, kr61ewski lekarz przyboczny, to utrzymuje w do dzis dnia cennem, a moze wlasllie
dzis uwzgl~dllienia godnem dziele: "Geschichte del' Wissenschaften in der Mark Brandenburg, Berlin und Leipzig 1781",
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gdzie opowiada przybycie Saksonow pod dow6dztwem Odina,
opierajlj,c si~ na pierwszych wydawcach sagow polnocnych i irlandzkich, a wysttJPuje z swem zdaniem rowniez stanowczo, a to
w zgodzie z owczesnemi pisarzami dunskiemi 1 jak to ObermUller czyni 1 ktory jego dziela widocznie nie mial w r~lm.
W gruncie zas twierdzlj, juz pierwsi kronikarze saksonscy to
sarno. Co do Germanji odwolujemy si~ na slawne swego czasu
i do dzis dnia jeszcze majlj,ce znaczenie prace geograficzne Mannerta, ktory w tomie llGermania" r. 1824 si~ tak odzywa: "Slusznie wj~c uznajemy, ze w owych odleglych czasach wieku
Herodotu, :tancuch narod6w slowianskich si~gal z samego wn~trza
Polski ku poludniu az do Wenetow wloskich". Professor Schwartz
w Gryfji, a z nim wielka liczba uczollych wyst~puje w obronie
starozytllych szczep6w srowianskich lla schylku przeszlego jeszcze
wieku i dochodzi do rownych rezultatow, wychodz!!,c z stf:),llowisk
najrozniejszych.
Zeussa (die Deutschen und ihre Nachbarstamme) uderza
fakt ten, ze w j~zyku miejscowych Slowian najbardziej zachowaly si~ starozytne nazwiska w krajach nad Odr!!" Lab!!: etc.
poloionych, pomimo, ze on sam za pozniejszem jest przybyciem
S~owiall. Swew6w nazwisko wywodzi J. Grimm z slowiailskiego,
Sembera w Wiedniu, Wojciechowski w Krakowie uwazaj~ ten
nar6d za slowiallski. August v. Wersebe zas utrzymuje z naj·
wi§kszl1 stanowczosci1j" ze za Tacyta Turyngjl1 zamieszkali
Slowiallie, w cellnem do dzis dnia dziele: Beschreibung del'
Gaue zwischen E1he, Saale und Unstrut, Weser und Werra etc.,
gekronte Preisschrift str. 70. Dose wspomniec 0 tem, ze sla~
wny Leibnitz to zdanie podzielaL Tomickiego: przetor rozgmatwallia plemicn osiedlajllcych Sarmacj!l. i Germanjl1 staroiytll!!" jest to pisemko z wszeeh miar zasluguj~ce jeszcze na uwzgl~
dnienie, gdyz smialym zarysem pl'zedstawiona w nim juz r. 1843
teorja wyprowadzenia Slowian z Indji i Medji, ktora w swych
ostateeznych wynikach jak najlepiej pogodzic si~ daje z wywodami ObermuUera, choc naturalnie niejedno objasnienie ety-

19
mologiczne tu i tam jest chybione. Moglibysmy tu przytoczye ealy
szereg pisarz6w tak naszyeh jak obcych (Biester, Gallus, Naumann,
Landau etc.), ktorzy obstaj~ za staroiytnosci~ Iudow slowianskicb
w ich siedzibach na zachodzie Europy. Cz~sto si~ napotyka na odnosne zdania w pracach, ktore si~ zdawajl1 nie miee zwi!!zku z kwestj~
slowianskl'!;, jak np. u Fr. Spiegla: "Eranische Alterthumskunde
1871 ", ktory tom II. str. 343 powiada, ie przeciez niepodobna,
zeby Slowianie dopiero w historycznym czasie terazniejsze swe
siedziby zaj~1i. Moze niejeden z autor6w przyst~pil do badania dziej6w tych ludow z podobnem usposobieniem, jak prof.
Jacobi w Lipsku, kt6ry otwarcie wyznaje, ie zgl§biwszy prastare dzieje Slowian w Slawji hanowerskiej, zupelnie si~ nawl'ocit Mytologja polnocna przedstawia Wanow- Wend6w, jako
nar6d daleko oswiec€llszy od plemienia lliemieckiego Odina,
ktore wiele sobie przywlaszczy10 oswiaty slowia:iiskiej. Aby
uratowac dIa siebie zwil'!;zek Tacytowski narod6w czczl'!;cych boginill Nerthus, kazali autorowie niemieccy tej bogini opuscie swi~t~
sWl'!; Rugjl'!; i przeniese si~ do wyspy Femarn, Alsen lub tam gdzies
W sl'!;siedztwo; a IDimo to prof. Kolberg (Ermlandische Zeitschrift
1878)jest taki nieogl~dny, ze boskich braci tacytowskich, Alces zwanych, uwaia za postac lliedobrze zrozumian!!: Swiatowida. My zas i do
wyspy Alsen rozci!l.gamyprawa siowianskie, jako tei do wszystkich
dunskich, gdzie w podaniach ludu dziki lowiec (wilde Jager)
jeszcze dzis p~dzi "z Burre na gurre". A zatem nie opierajlj;c
si~ na zdaniach nowszych, choc sprzymierza ieh si~ weale nie
zrzekamy, starac si~ b~dziemy, 0 He zdolni jestesmy, o· w1asnych silach zapatrywania nasze uzasadnic.
Slowianie zachodnio-p6lnocni nie zaj~li dopiero w czasie gminorucMw opuszczonych siedlisk germanskich, lecz przeciwnie Slowianie przez niemieckie plemiona napadni§ci, z poczlltku
na czas kr6tki, podbici zostali. Albowiem, jak to juz nie raz gloSZOllO, nie wyst~puji!; Slowianie na widowni dziejowej, jako nar6d
mlodziellczy, pokladaj~cy care zaufanie w or~zu, koczuj~cy, lecz
przeciwnie, jako narM dojrzaly, od wiekow trudni!1cysi~ r6}'"

.'
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nictwem i przemyslem, osiedlony na stalych siedzibach, a tworz~cy sp6leczenstwo, pod niejednym wzgl~dem WYSORO juz rozwini~te. Wzmiankujemy, ze tu nie mowa 0 Slowianach wschodnio - poludniowych , wypartych lub zaniepokojonych w swych
siedliskach przez najrozmaitsze plemiona najezdnicze I swiezo
przybyle z gl~bi Azji. Ostatnie wychodz!JI bowiem jedne po
drugich, wedlug opisu bizantyjskich autor6w, Jordanesa, Pawla
Dyakona i t. p. ze wschodu, przechodz!JI jakby burza w wi~ksz/:1
lub mniejsz/:1 przestrzen zachodniej Europy, az pochloni~te zostaj/:1, jako· warstwypanuj/:1ce, przez ludnosc dawniejszl't, pierwotn!JI,
lub wytfJpionemi mieczem wsp6!zawodniczych plemion. Jeden Iud
drugi pcha naprz6d ku zachodowi; straz/:1 przedni/:1 Sll! niezliczone
szczepy nowo - germanskie , a za nimi, jakby burza PfJdz~
Hunnowie; za temi id~ Awarowie, W~grzy, szczepy tu·
rec~ie. i mongolskie.
Zniszczenie oz . acza drogfJ, ktorllJ
owe narody jezdzcow idll!: jak wieher z morza piasku, tak one
szczepy zanosz~ w swiat r6lniczych naro~6w slowianskich zam~t
i burz~. Jeane z ostatnich sl~ kryjl} po lasach i bagnach, nie
wiedzllJc, . gdzie si~ obr6cic, na kt6rllJ stron~ uderzyc, aby si~
wybic z og61nego zam~tu..Czasem si~ nadarza spoko)losc.
chwilowa, Slowianie .wychodzllJ z Iasow i bagien i zn6w
si~ biorllJ do pluga, aby si~ znowu rozpierzchn~c, lub tez
znagla zaskoczeni uledz dzikiI)l najezdnikom, i znalesc schronienie pod mieczem hord innych. To jest obraz powtarzajllJcy
si~ co moment w wschodniej Europie i w krajach naddunajskich,
ktort;dy poowadzHy trakty plemion koczujllJcych. Co innego na
p6lnocy i zachodniej p6lnocy. Zdaje si~, ze w granicach starodawnej Polski oSiadl dawno narad, ktory ziemi ojczystej dzlelnie
bronic umial przed napadami najezdnikOw. Ci wi~c oskrzydlili
kraj walecznych Sarmat6w, szukaj!},c innych przesmykow do ·pochodu na zach6d. W krajach zachodnio-polnocnych zdolala zas
ludnosc, za pomocl! oswiaty wyzszej i organizacyi spolecznej,
r6wniez uDikn~c tego zlego, chociaz mu czasowo takze ulegala;
nigdy zas na dlugo I z wyj~tkiem krajow po zachodniej stronie
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:taby, ktore, zdaje si~, byly zbyt wyczerpane nieustannenli wojnami,
zapisanemi ·w dziejach rzymskich. Tutaj skupialy si~ nad granicl!
rzymsk!JI zast~py najezdnik6w, a wezbrawszy, uchodzily cZEJsciowo
przez p6lwysep du:6ski· do krajow skandynawskich, az im zelazne wojska rzymskie dalszllJ drog~ zatamowaly. TJle pewna
ludnosc slowianska wyst~pujeDa po{udniu, jako ludnosc r6lnicza, walczy pieszo w massach ogromnych, podczas gdy wszystkie inne plemiona w luki i strzaly uzbrojone na koniu prawie zyjllJ j umierajllJ. To samo spostrzega si~ w krajach zachodnio-p61nocnych. Jako r61nik z powolania wyst~puje Slowianin
Da zachodzie, skoro pierwszy promien swiatla historycznego, po
dlugim okresie barbarzynstwa, znowu zablysnllJl. Znany jest
fakt, ze sw. Bonifacy zni6s1 si~ z Rzymem wzgl~dem opodatkowania pogan slowianskich w. Hassji, mniej znanl1 powszechnie
jest, mimo prac Maciejowskiego, postac krajow dawniej haskich,
kt6re pierwotnie vv rzeczywistosci byly krajami slowianskiemi.
PomnllJc 0 swi~tym, Bonifacym, stan~lismy wi~c w posrodku
starozytnej Germanji w posrod slowian13kiej kiedys ziemi. :taba
z SOlawl1 stanowi u wszystkich pisarzy ery naszej granic~, gdzie
sifJ wolne Iudy slowianskie stykaly z panstwem nowogermanskiem. I,E'CZ tej granicy Iud6w juz st:ediliowieczni kronikarze nie
uznawali za odwiecznllJ. Albowiem :taba nie jest z natury granicl1
narod6w, a nil1 si~ staia w dzh~jach tylko w skutek przewagi
Niemc6w. Plemiona zas slowianskie zamieszkiwaly niegdys calllJ
przestrzen na zacMd od ~aby az do Renu i dalej. Kronikarz
frankonski, Fredegar, opowiada 0 czynach walecznego Samona,
kupca z Sens l ktory zwyci~zkie walki toczyl z napadail!cymi
go Frankami, w czasie od r. 620 do 630. Po nim kazdy juz autor
cbrzescijanski, 0 Niemcach piszl!cy, wspomina 0 narodach· Slowianskich, lecz tylko 0 narodach wolnych, po prawej stronie :taby.
Czech6w bowiem, Morawian i Slowiall poludniowych, nie wchodZllcych w zakres pracy niniejszej, niech nam b~dzie dozwo1onem
tylko przy nadarzajlj,cej si~ sposobnosci wspominac. Lecz mamy
iune dokumenta historyczne, bezwzgl~dnie wiarogoduiejsze od
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prac kronikarskich, kt6re gloszl1 0 przedawnym pobycie Slowian
pomilJdzy I',abl1 i Renem. Jak bowiem juz w zebranych przez
Tassylona prastarych ustaV/ach bawarskich potrzeba nakaz) wala
uwzgllJdniac slowianskfj, ludnosc, tak tez nadania posiadlosci
ziemskich na poluocy, nowe zupelnie otwierajl1 dla dziejopisarza
pogll1dy. Tak sarno i tutaj uwydatnia si~ obraz pl'awdziwy podbitego swiata slowianskiego, obraz ludnosci pierwotnej, pracowitej, rolniczej od wiekow, wskazanej przez nowoprzybylych
panow na wynarodowienie, lecz nie na wyt~pienie, juz dla tego,
ze przynosila ogromne zyski materyalne, ktore niczem w6wczas
zastl1pic si~ nie daly. Zaczl1wszy wi~c od zachodu I',aby i Salawy latwiej dzis juz dowodzic, ze przestrzen do Wezery kiedys
calkiem byla zaj~tl1 przez ludnosc slowianskf!:.
Jak bowiem w ostatnich czasach powszechnie w Niemczech,
tak w szczeg61nosci w tych tu okolicach opanowalo umysly zywe
zaj~cie si~ dziejami dawnych wiek6w. Powstalo wiele stowarzyszen miejscowych ku badaniu starozytnosci i historyi krajo,
wej, zjawilo si~ mnostwo dzief cennycb, a wi~c objasniono takze
mimocbodem, cz~sto wbrew zamiarom, dzieje pierwotnej ludnosci
slowianskiej. Dosyc wi~c wskazywac na odnosne prace zbiorowe
i pojedyncze, nie trzeba juz mozolnie pl'zechodzic dokumentow
stal'ych, czasem nawet nieprzyst~pnych, aby zapoznac ostatecznie
w tych okolicach bistorYf!: pobl'atymczych plemion. Rozumie si~,
ze autol', zajmujl1cy si~ wyIf!:cznie dziejami tej ludnosci, na samych zl'odlach pierwotnych tylko opierac si~ moze, gdyz nowsi
niemieccy pisarze cz~sto z niechcenia tylko wspominaj!! 0 pomnikach slowianszcz~zny, poczytujf!:c za niemieckie, co we dIng
dokumentow jest slowianskiem.
Wystarczy jeden przykIad:
nazwiska osad wiejskich na "scbwenden>' zakonczone, uwazajl1
za wyrazy niemieckiego pochodzenia, pomimo ze wedlug dokumentow starych skladajfj, si~ z "winidi" = we.nden t. j. slawianie
i pierwszej zgloski zakonczonej na "s"; tak powstalo dzisiejsze
Wolferschwenden z pierwotnego Wolferis-winidi i t. p.
I dzisiaj jeszcze wielka cz~sc ludnosci mi~uzy Labl1 i We-

Zftfl'& przechowuje swI:!< odr~bnoS6 pod kazdym wzgl~dem, zmieniwszy j~zyk ojcowski na mow~ swych panow, brak jej tylko
samowiedzy 0 pocbodzeniu. Nasamprz6d odznacza si~ tak nazwana Slawja (Wendland) hanowerska, polozona na zacMd od
£aby, ograniczona dzis na powiaty luchowski i gartowski, kt6ra
skladala sild z ziemstw nast~pujq,cych: Draw an, Gajn, Noering,
Lemgow, Br6cking i In den Haiden z miastami Luchow (w mowie
ludnosci slowiansldej Ljauchi), Dannenberg (Wejdars), Hitzacker
(Liantzy), Wustrow, Bergen (Tjorska), Salzwedel (Losdit), Angermunde (Ustwice). Osady wiejskie prawie wylf!:cznie noszq, pi~tno
pochodzenia swego. Uwazaj~ powszechnie ludnosc tej pl'zestrzeni,
ktorej mowa slowianska dopiel'o w tym wieku zupelnie zgasla,
do tej chwili etneologowie za obc~, nie niemieckq,i gdyz si~
wcale nie zmi~szala ,z obcemi zywiolami. Takowa uzywa wprawdzie jlJzyka niemiecko-saksonskiego, lecz jui spos6b wymawiania od razu zdradza Slowianina, nie liczfj,c pojedynczych wyraz6w i calych zwrotow, kt6re przeszly do nal'zecza niemieckiego.
o ludnosci tejie Slawji uros1a w ostatnim czasie cala literatura w jlJzyku niemieckim, kt6raby, jak np. Ziehen'a powiastki,
dala obraz z iycia wiejskiego szczepu polskiego z nad Wisly lub
Bugu przy zmianie miejscowosci. Tak samo kraje, dzis turyngskiemi nazwal1e, byly kiedys siedzibl}; ludnosci slowianskiej, niemniej wzgorze, dzis Harz, od Ptolomeusza Milibokus nazwane.
Tu przechoVl-'Uje si~ we wsi Windehausen jeszcze drewniana
postac Matki Boskiej, trzymaj!),cej martwe cialo Zbawiciela na
louie. Ludnosc, od dawna zniemczona, nazywa t~ postac ,,,Po~~~"

.

Wzgorze Frankenwald, bor frankonski, w starych dokumentach nazywa si~ borem slowianskim (saltus slavorum). 810wianie sami nazywali go Lowia. Tu palatin Otto szczwal za
czasow Conrada II. ogromnego niedzwiedzia, a to chartami ze
slowianska "lysisca" nazywanemi. *) W tej samej okolicy ~ie*) Comitante lysisca, quod est genus canum jubis infiexis, villosum et
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szkal w6wczas bieduy Dasonides, a takze Slowianin imieniem
Tributi, syn Bakari'ego, ojciec pif,1ciu syn6w: rodzina ta wif,1c
nazywa~a sif,1 "Bakaridae", a staB oni si~ opryszkami. Dla tego
robili Niemcy owej parochji (Noutorp) lowy na Bakarid6w wsp61nie z Slowianami, kt6rych wtenczas najwi~ksza cZf,1SC tamze
przemieszkiwala, a to za pomoclli psa tropi~cego slady. Zlapali
jednego z Bakarid6w, a chcfj,c si~ przeswiadczye czem sif,1 opryszki zywili, lub czy im kto jadla dostarczal, przerznf,1li mu zol~dek
i sprawdzili, ze jadal same jablka i orzechy lesne. Jocundi
translatio sancti Servatii, pisana po roku 1088, wspomina 0 Slowianach, kt6rzy przychodzili na targ miasta Goslar, regestra zas
opactwa Korwey wspominajq. r. 1106 w Sortisleve tak "tugurdi"
t. j. smurdy, smurdones = chlopi, jako tez "milites slavonici."
Ostatni byli mif,1dzy innemi zobowi~zani "a~ iter, quod debent
facere ad Goslariam."
Szczeg61nie gf,1ste byly osady Slowian nad Werrl1, powiada
za starszymi autorami Dr. Guthe w cennem swem dziele: die
Lande Braunschweig u. Hannov~r r. 1867, a ze ich nie braklo
na plaskowzg6rzu das Eichsfeld nazwanem, dowodzil juz 'YoU
w swej rozprawie: polito Geschicht~ des Eichsfeldes; zob. tez
Muldener de monumentis Slavicae & Vand. gentis in Goldenavia
(pod Harcem).
Stanf,1lismy tym sposobem nad Wezerq..
Ze ludnosc slowiafiska wzdluz rzeki Menu sif,1gala do Renu,
ze zaludniala kiedys call!: BawarYl!: i cZf,1se Wurtembergu i t. d.,
rzecz znana, wif,1c nie wypada nam si~ oddalac od zadania naszego. WzmiankujeiIly wi~c tylko, ze SIowianie, wedIug dyplomat6w bawarskich, zamieszkiwali porzecza rzek dzisiejszych:
Wornitz (wpada do Dunaju z wzg6rza szwabskiego), Rezat, Rednitz, Pegnitz i t. d. Zachodzl1 w dyplomataeh: Schweikartswinden, Morlitzwinden, Brodswinden, Wolfartswinden i t. d.
fortissimum; zobacz ser. rer. Bruns. ed Leibnitz I ex historia Godeschalci Msta
excerpta cap. II. Maxima pars Slavorum degebat tunc in paroehia Nouthorpensi ibid. cap. zobacz Brunvillarensis mona-sterii fnndatio mono Germ .• erp. XI.

"Wcisnf,1li si~ byli, jakby klinem, pomi~dzy Turyngczyk6w, Frankonow i Bawarczyk6w", powiada dosc naiwnie S. Riezler w rozprawie: Bisthum Eichstaedt und sein SIavensendrecht. W Palatinacie nadrefiskim wspominajfj; si~ osady slowiafiskie juz w dyplomatach z r~ku 778go. - Tak sarno zaprzeczac juz nie mozna,
ze kraj g6rzysty mi~dzy Werrl!: i Fuldl1, az za ostatnil!: rzek!!,
byI w posiadaniu Slowian, kt6rzy g~ste tu zamieszkiwali osady.
Na karawan~ Slowian handlujl1cych, kt6rzy dl1zyli do Renu, t. j.
do Moguncji, train Sturmi, uczefi Sgo Bonifacego, roku 744go
nad Fuldl1, gdy si~ wlasnie k~pali w tej rzece. Kpili sobie
z m~za swil!:tobliwego, na osle podroz SWill odbywaj!j:cego, lecz
krzywdy mu nie wyrzl1dzili; pytali go tylko 0 cel podr6zy, poslugujl1c si~ tlumaczem. Jest to zas rzeczl1 arcywaznl!:, ie osady
slowiafiskie w tych to okolicach nalez~ do najstarszych, ktorych
w og61e pami~c nas doszla. Szcz~sliwym bowiem trafem ocalal
opis posiadlosci, nadanych klasztorowi w Hersfeld nad Fuld~,
po lewej stronie, kt6ry rozpocz~ty jest przez pierwszego opata
tego klasztoru, znanego Lul'a, ucznia Bonifacego. Ozytamy w tym
spisie nazwiska licznych osad z dodatkiem: "tu mieszkajl!: SIowianie", kt6rych nie mozna poczytae za osadnik6w, przybysz6w,
poniewaz 0 innych osadach, gdzie takowi przebywali, czytamy
dodatek: sl!: to osadnicy, (coloni sunt). Dowiadujemy si~ przy
tej sposobnosci takze, ze liczne osady noszf1 juz nazwisko ~ie
mieckie, b~dl1c mimo to zamieszkale przez Slow ian. Ze ta ludnose slowiafiska jest tutaj krajowl!:, nie przybyll!: w celu kolonizacyjnym, jak to chc~ autorowie niemieccy, rzecz widoczna,
o czem p6zniej szeroko rozwof/zie si~ bf,1dziemy. Tu niech wystarczy, ze dziwnie nam si~ czyta, jak owi autorowie, .aby ocali6
pierwszefistwo, co do posiadania tych okolic, bez namyslu Slowianom tej epoki przyznajl!: pierwszefi::,two w oswiacie, bo tylko
wyzej ucywilizowana ludnosc dobrowolnie, w celu kolonizacyjnym,
udaje si~ do obcych kraj6w. - Nie mniej jak na przestrzeniach
g6rzystych, spotykamy mi~dzy Eabl1, Renem i morzem takze
i w nizinach ponmiki pierwotnej ludnosci slowiafiskiej. Tu dzielni
4
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Slowianie ostali si~ jeszcze w czasach historycznych, a to dosyc
poznych, jako Iud pot~zny, dla slj,siad6w swych niemieckich nieraz tez i grozny. Lecz niepodleglymi widzimy ich tylko po
prawej stronie :E.aby, w wschodnim Holsztynie, gdzie byli "pot§zni na Ilj,dzie i morzu". Plaszczyzna po lewym brzegu :taby
juz si~ znajduje w r§ku Sakson6w, kt6rzy si§ tu takze podzielili
z Swewo-Turyugczykami i Frankonami w posiadanie kraj6w gorzystych. Ciekaw~ i ponieklj,d najpewnie.jszll; zas wskaz6wkll;
odnalezienia i odr6znienia osad pierwotnie slowianskich od niemieckich, jest prastare urz!J,dzenie polityczue po gminach lub
osadach pojedynczych. W ostatnich bowiem zamieszkuje )N najdawniejszych czasach szczep saksOllski, jak i dzis jeszcze. Kazdy
osadnik zakladal zagrod§ z zabudowan w samym srodku posiadlosci ziemsldej, daleka wi§c przestrze:6. oddzielala go zewszlj,d
od s!J,siada. Pewna liczba pojedynczych zagr6d tworzy osad§
(Markschaft) z naczelnikiem obieralnym, a pewna liczba takich
osad tworzy zwi!J,zek wi§kszy. Tak zawsze bywalo, taki stan
rzeczy i dzis pozostal tam, gdzie typ saksonski czysto si§
przechowal. Wi§ksza liczba zabudowa:6. w kupie ugrupowala si§
tylko kolo koscio:J:a, lecz w takowych nie mieszkaj~ gospodarze,
lecz rzemieslnicy i kUpcy. Gdzie si§ zas w nowszym czasie ta
postac rzeczy zmienila, to jest, gdzie prawdziw~ wies zalozono,
tam tez zarazem pokazuje si§ r6znica pomi§dzy ostatni~ a osadlj,
slowiansklj,. Pojedyncze bowiem do my stawiano z obu stron
drogi, w dlugiej linii, a to nie obok siebie, lecz z osobna, rozl!1czone ogrodami, lub miejscami niezabudowanemi. Zupelnie
inaczej przedstawia si~ osada slowianska: ona sj~ skupia, dom
przy domu w wielkiem p61kolu lub kole na OkOfO miejsca w01nego.
PodstawlJl calego zycia takiej gminy wiejskiej jest wsp61na
posiadlosc ziemska, wsp61na praca, wsp6lna strata; kaMa z takich os ad byla od najdawniejszych czas6w samodzielnfl, jednostklj,
politycznlj,. B~dzie dose sposobnosci 0 ciekawem tem urzll;dzeniu gminy slowiansldej si~ zastanowi6 w p6.zniejszych rozdzialachi

~

tu niech wystarczy, ze slawny ow typ domu mieszkainego, kt6ry
znany powszechnie pod nazw~ westfalskiego, uchodzi u badaczy
za wynalazek czysto slowianski. Dodac musimy, ze gminy, po
slowiansku urz11dzone, zapelniajlj, ziemi§ mi§dzy :tablj, a Renem,
czasem zachodz~ jakby wyspy wsr6d obcego zywiolu, cz§sto
pokazujll; si~ g~sto, czasem znow ust¥pujlj, zupelnie przed ukla.dem niemieckim.
Spos6b i zwyczaj w zalozeniu nowych osad uzyskal w kwestyach etneologicznych nieslychan11 waznose: albowiem znane
nam s!J, osady niemieckie, zalozone po podbiciu Slowia{\szczyzny
od czasu, gdzie wystawiano przywileje, co, jak powyzej widzielismy, dose wczesnie nast~pno. Znamy takze wi§kszll: cZ§sc osad
slowianskicb, ktore si§ do dzis przechowaly; znane nam nareszcie
po wi~kszej cz~sci osady przybysz6w z poza granic panstwa niemieckiego, Holandji etc.; z wszystkiego zas powzi§to przekonanie, ze kazdy narod wiernie si§ trzymal przez wszystkie wieki
w zasadzie starych swycb zwyczai. Tak si§ tez dzialo, a to
z.wi§kszlll jeszcze scislosci~, w czasie, do kt6rego swiadectwa
historyczne si§ scill:gaj!J,. Osady wi§c slowianskie, kt6re juz
przesz!o 1000 lat przetrwaly w nienaruszonej pierwotnosci, kt6re
w swej odr§bnosci od razu si§ pojawiajlb na widowni dziejowej,
wyrosly takze na podstawie spoleczenstwa slowiallSkiego, ktore,
zanlm doszlo do tej podziwienia godnej doskonalosci w zakladaniu stalych osad, musialo wzrosc w niepami§tnych czasach nn
gruncie, gdzie dzis jeszcze· zyje, choc w zmienionej postaci.
Albowiem kazdy szczep slowianski wyrobil sobie od niepami§tnych czasow swe wlasciwosci odr§bne w zukladaniu osad; zast6sowal si§ zawsze do okolicznosci krajowycb, lecz wszystkie
szczepy zachowaly pierwowzor ogoluy. Zachodnill: zas bardziej,
nii; wschodni!J, EUfOP§, nalezy uwazac za pierwotne ognisko
oswiaty slowianskiej.
Dzisiejsi pisarze niemieccy uwazajll; wszystkie owe osady
niezaprzeczenie slowianskiego pochodzenia, za wsie zakladane
przez ludnosc przybyllV w celu kolonizacyi dopiero w czasach
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cbrzesciaiistwa. Lecz mnostwo tycb osad jest
tak wielkie od
/'
morza do szczytow alpejskich, a na zacMd az po lewym hrzegu
Renu, ze zakladanie ich widocznie w dlugiej epoce dziejowej,
a to powoli tylko uskuteczniC bylo mozna. Nie zalozono takowych z pewnosci~ na obcej ziemi, bez woli posiadaj!j,cej ludnosci
miejscowej; a bezprzykladnem jest znowu, aby wolny Slowianin
mial opu8cie ziemi§ ojczyst!!;, azeby Niemcom czynszowae. Nie
mogla tez ludnose, w niewol§ zabrana, tak gromadnie bye osadzon!}: na ziemi niemieckiej, albowiem ona niezawodnie bylaby
si§ stala, przy takiej przewadze liczebnej, zanadto groznll; dla
swych panow, z pewnoscill; bylaby albo opuscila miejsca swej
niewoli, albo je calkiem owladn§la. Do tego nie mogl1 bye owe
osady zadn!}: miar!!; dzielem niewolnikOw, znauy nam jest bowiem
smutny stan wiejskiej ludnosci w Niemczech. S!!; one dzielem
wolnej ludnosci, wzroslej od wiekow na ziemi wlasnej, dziedzicznej, ojcowskiej, zwlaszcza gdy niezmordowana praca tej ludnosci przemienHa bagna i moczary lub gole piaski na rol~
urodzajn~, na tak przezwane "blonia zlote". J uz autor saski
nieznany, zastanawia si~ w swej historyi cesarzow (zob. tom III.
zbioru pisarzy Menken'iego) nad mnogiemi wsiami slowianskiemi,
ktore znachodzily si~
jego czasow po Niemczech na zacMd
od Laby, a tlumaczy sobie to zjawisko przypuszczeniem, iz
Karol W. te osady zakladal przez jencow slowiallskich. A pomimo, ze sumienny Riedel (Die Mark Brandenburg) dluzszemi
wywodami wykaza~, iz 0 osiedlaniu niewolnika lub przybysza
slowianskiego w takich rozmiarach mowy bye nie moze, powtarza si~ to wygodne zdanie, byle si~ tej sprawy pozbyc, po wielll
pismach i pisemkach niemieckich.
Twierdzenie nasze poprzednie, ze przestrzen pomi~dzy
Renem i ;tabl1 byla kiedys krajem przewaznie slowianskim,
uzasadnimy teraz dokladniej przez spis osad, kt6re najnowsi
historycy niemieccy uznali za slowianskie, odkll;d si§ takowe
w pismiennictwie wspominajf/:. Ozynimy to niniejszem tylko
urywkowo, jak nam si~ sposobnosc do zbierania nadarzyla.

Lecz i tak zywy si§ obraz zakresla spoleczenstwa slowianskiego,
obraz, kt6ryby latwo uzupelnie prac[J, systematycznll, tak dalece,
ze jakby z grobu powstala przed naszemi oczyma starozytna
Slawja, podeptana juz przed wiekami. 00 do krajow turyngskich, mi§dzy Solawl1 i Werr!}:, odwolujemy sitj 11a zbieraczow
dyplomat6w stul'szych Eratha, Schannatha, Schoetgena, Leibnitza,
na dzido zbiorowe Turingia sacra i t. p. Mn6stwo osad sIoWilU1Skich przytacza K. Zeuss, (Die Deutscben etc.,) traktuj!!;c
o osadach Slow ian franko-turyngBkich, ktOre byly wlasnosci!}:
klasztoru w Fuldzie, jako to: Luderd, Luterenbach, Summerde,
Vargelaha, Lupenza, Nitbarteshusen, Salzunga, Gerstungen,
Oruciburg, Heringen, Sulaha, Ugesberc, Geisaha, Berzingen,
Biberaha, Nuenburc, Rora, Engelmarestadt, Otricheshusen; dzis
tam jeszcze Winatsatzen, Winthoheimi in pago Grabfeld, Vualahramesuu-i-nida; zwracamy uwaglJ na nazwiska zwyczajem niemieckim juz wtenczas przechrzcone.
Z najnowszych pisarzy przytacza Dr. Groesser (Zeitschrift
des Harz-Vereins 1874) nast§puj!}:ce wsie slowiaIlskie, ktOre
zachodz!}: juz przed rokiem 900 pomi§dzy strumykami, Schlenze,
Sale, Un strut, Helme, Leine i Wipper: Winidodorf, Vinidiscundoff, Zidimusclesdorf, Kriebitsch~ Dolditz (Daklicza), Wenddorf;
dawniejszy Hassegau, twierdzi autor, byl przepelniony temi
osadami. Grosser w tern nie uwzgllJdnia osad z nazw!!; widocznie slowia6.sk!!; jako niewl1tpliwie slowianskich, ktorych liczba
jest przewazajq,c~. Wiele przechrzcono tak radykalnie, ze si§
pierwotne nazwisko tylko z starych dokumentow odczytae daje,
jak np. Kobolani pod Merseburgiem dzisiejsza wies Spergau;
nazwa przedmiescia Eisleben, gdzie si§ Luter urodzil, dzis Siebenhitze nazwanego, powstala z slowiansldego szubienica (sebenica), jak twierdz!}:, choc nam Mstwo Siw§ takze prtypomina. Eisleben, Mansfeld i dziesi~e innych osad w okolicy, zamieszkali
Slowianie, jak to czytamy w dyplomacie z rolm 973. W tem
samem pismie podaje E. Jacobs w rozprawie(Zur Geschicbte
des Anhalt. Harzes) jako osady staroslowianskie: Schilo, a dalej
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na wschodnich g6rach harckich: Janneripe, Cobelez, Buritze,
Linzeke. W porzeczach zas rzek Sale, Wipper i Bode znajduj!!: si~, wedlug autora niezliczone osady slowianskie, ktore
byly w posiadaniu klasztoru Isenburg w hrabstwie Wernigerode.·
Mi~dzy wlosciami klasztoru Stederburg nad Owakrl);
(Ocker) policza autor rocznik6w Stederburskich: Wendebutle,
Devangebutle, Bokele, Zinilike, Oztruo, Missicke, Dobirunke,
Kippli, Klestenike, Palemke, Mildanhovede, Starbunde i innr,
pOfozone na pOhlOC od wzg6rza Harz. W brunswickiem rozdala Juditba, ksieni klasztoru Kemnade mancipia, quae teutonice (I) vocantur culope (chlop) i 20 wsi slowianskich, nalez!j,cych do
Wichmannesburg i zn6w }3.~ wsi slowianskich mi~dzy Uellzen
i Bodenhusell roku 1148 (Jaffe, bib!, rer. Germ. I).. Dalej
uznaj£ Dr. Perschman w swej rozprawie Nordhusiana (Neue Mittheilungen im Namen des mit del' KgI. Universitat Halle- Wittenberg verbundenen thUr.-sachsischen Vereins, Band X), ze pilni
Slowianie niezmordowanl); prac<); przeksztalcili blotniste niziny
rzeczulki Helme na istny ogr6d, zkl);d nazwa dzisiejsza die Goldene Aue. Przytacza zas nast~pujlj,ce osady staro-slowianskie:
Ascherswenden (Aseolveswenden), Stanzenrode (Stenzelrode), Bielen, Windehausen (Winthohus), gdzie Pomei-Bok, (druga wies
Winthohus byIa nad Solaw!j, frankonsk<);), Schwenda, Gross- und
Klein-Wenden, i liezne wsie zakonczone na Wenden i Schwenden, opr6cz tego zachodz!j, w dyplomatach wedlug tego autora
Slowianie w Heringen, Steinbrfrcken, Gorsbach, Berga, Otstadt
pod Windschausen, Sidendorf (Sittendorf), Lindeschu pod Kelbbra.
Zaznaczamy, ze w tej tu okolicy, zajmujl);c wzgorze Hainleite, wyst~puj!j, w dokumentach takze wi~ksze ziemstwa slowianskie, Winidun i Culm. Pierwsze ma swoje nazwisko
wedlug Wenk'a od slowianskiej osady Vineta. Autor rozprawy:
die slavischen Namen des Thiiringer- Waldes und der umliegenden Gegenden (zob. Ausland Nr. 29 z r. 1869) tak opisuje przestrzen, w ktorej on si~ spotkal z osadami Slowian : prze.wazaji};

takowe na p6lnocy od wzg6rza Harz, Solawa nie stanowi bynajmniej granicy ich na zach6d, bo znajduj!Jl si~ takze na p6lnocod
g6ry Ettersberg az do Buttstedt, Querfurth nad Quern!Jl, i Halle.
Gromada ty ch osad jest polozonlj; na plaskowzgorzu pomi~dzy
Jenl1i i Apoldlj;, inna mi~dzy Jen!Jl, Blankenhain i Rudolfstadt,
trzecia na okolo jeziora Konigssee, czwarta na polnoc od
Grafenthal. Szereg osad slowianskich wychodzi od irMel Solawy przez wgorze Fichtelgebirge do Eger, drugi szereg
ci<);gnie si~ wzdluz Menu przez wzgorze Frankenwald. Zostatniemi jeat w pol!j,czeniu gromada ,ktora si~ rozklada pomi§dzy Coburg, Cronach i Sonnenberg. Oproez tych gromad i szeregow zachodz!j, osady slowianskie pojedy:uczo
w tych okolicach, ktore autor zwiedzal, np. "Grosz" i "Wen igen" Luppitz pod Eisenach (Lupenze r. 719 nazwane) Greuszen
i West-Greuszen pod Weissensee (874), Cruzzi i w 11 Wieliu
Crozina i wiele osad wiejskich z dodatkiem wendyjskie (Windischen
lub Wiinschen). Prawie to samo juz czytamy w rozprawie Hessego: Geschichte des Schlosses Rothenburg (zob. Mittheilungen
aus dem Gebiete histor. antiq. Forschungen, herausgegeben yom
thiir.-sachs. Verein, r. 1823). Mi~dzy Kelbra i THeda widae
zwaliny slowianskiej wsi Lindescum.
Po wyt~pieniu Slowian osiedlono w tej tu okolicy osadnikow z Holandji. Dr.
Landau dowodzi juz r. 1862: Beilage z. Corresp.-Bllitter des
Gesammt-Vereins d. deutsch. Gesch. u. Alterth.-Verein., ze
pierwotnemi mieszka11cami Turyngji byli Slowianie. - Stan~lismy
_ wi~c nad rzek~ Werr!! w okolicy miasta Eisenach; zt<);d na
p6lnoc rozci~a sie plaskowzgorze Eichsfeld, na kt6rem takze
mn6stwo zachodzi osad slowianskich, co stary Wolff juz dowodzit W miescie Heiligenstadt istnieje dzia jeszcze ulica wendyj.
ska(windische Gasse), a w okolicy tego miasta masz az 4 wsie
W orbis (dawniej W urbiz) nazwane, ktore rowniez, jak dzisiejsza
wies Thalwenden (dawniej Dalawinithum), lub miasto Beowinden byly slowianskie. Znana jest marchia wendyjska panow
de Hanstein, ktora si~ skladala z czternastu wsi polozonych
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nad rzeklJi Frieda, wpadahc!}; do rzeki Werra. W poblizu byly
tez wsie slowianskie Phaffschwende: Schurswende, Windehausen. W miescie Lemgo nad l'zek~ Bega w ksi§stwie Lippe,
gdzie mnostwo by to w.:;i slowianskich, byla takze osada slowianska (patrz: Bernhardi, Sprachkarte v. Deutschld. 2te Auf!.).
Dalej zas na zach6d wlasnie najstarsze dokumenta
pismifnne wskazujl1 nam osady slowianskie, a mianowicie listy
Bon~facego i spis dobr klasztoru hersfeldskiego, ktory z czas6w
Bonifacego poehodzi. Nazwiska osad Berezizun, Wilzisberg,
Swarlaha, Grabanowa, dzis Grebenau, nad Losse rzeklJi, tudziez
Nidiwizeshusen, polozonych mi§dzy Werrl1 i Fuld~, przemawiajlJi za slowianskiem pochodzeniem. Lecz mamy autentyczny
dowod, ze te okolice byly kiedys w p<?siadaniu Slowian przez
to, ze si§ dodaje w przywilejach cz§sto wyraznie "et Slavi manent" lub "habitant in illis". Z tym dodatkiem napotykamy
w spisie dobr klasztoru w Hersfeld, ktore to miasto z zachodniej strony nad FuIdlJi jest polozone, nast§pujl:!:ce osady: villa:
Biscufeshusun, Mulnhusum f't Remedi et Rudolfesstadt,
Guntestadt et Dungede et Suabeshusun. Te dobra darowal Karol W. uczniowi Bonifacego, znanemu Lullowi. W nast~pstwie,
a to krotko potem, uzyskal tenze klasztor posiadlosci w: Bozilebo i wielu levo, love lub lebo zakonczonych. mosk§ t§ . (leven, leben pozniej) usilujlJi dzis wywoazic z j§zyka gotyckiego.
Dodajemy wi§c, ze juz uczony Leibnitz orzekal bez wahania,
(scrip. brunsw. 3, 45): "aloska leben, czyli libm oznacza u SorabOw, jak wiadomo (ut constat) dom lub miejsce, gdzie kto
przebywa". Dalej mial ten klasztor posiadlosci: Wenninge,
Balgestadt, Zalesdorf, Lizichesdorf, Rundunersdorf, Rimuchesdorf ,Miluchesdorf, DrummHesdorf i w Umisa. Wsz§dzie
dodano "Slavis manentibus"; wi§c dowod, ze tam juz siedzieli
i nie zostali wyp§dgeni, ze wi§c nie przybyli zk~din!J;d jako
osadnicy, ktorem to twierdzeniem pisarze niemieccy t§ kwestj~
starajll: si§ zalatwic.
powyzi3ze osady slowianskie nie sl1 bynajmlliej odosobnione,

lecz stoj~ w scislem pol~czeniu z bratnj~ ludnoscill> w poludniowych Niemczech z drugiej strony Menu, dalejna zacMd, jak widzielismy z slowianskl:!: Turyngj~, ana polnoc si§gajlJi siedzib swych
braci, wolnych az do czasow Henryka Lwa. Jak bowiem spis dobr
klasztorow w Hersfeld i Fuldzie, tak sarno spis klasztoru werdenskiego i kosciola bremenskiego, hamburskiego i lubeckiego wskazuje
nam znacznlJi liczb§ os ad slowianskicb, a dzisiejsza Slawia banowerska uwaza si§ powszechnie za kraj slowianski. Hamburg byl w pOe
siadaniu Slowian wedlug swiadectw pismiennych, a mnostwo osad
slowiailskich na p6lnoc od Hanoweru wyczytac dzis mozna poprostu
z map geograficznych. Aby nie do zbytku naduzywac cierpliwosci
laskawego czytelnika, nie przyst~pimy juz do rozbierania narodowoSci Fryzonskiej, dose na wzmiance, ze najstarszy ten szczep
niemiecki rozpada si§ w tak liczne, odr§bne odcienia, jak .zaden
inny nar6d, oprocz moze ludow, na Kaukazie osiadlych j jak si§
I. G. Kohl (die Marschen u. Inseln del' Herz. Schleswig u. Holst.
1846) wyraza, autor pod kaZdym wzgl§dem wielkiej wagi. Jako
przyklad przytacza Kohl, ze wyraz "ojciec" brzmi na wyspie Amrum aati, w wschodnich cz§sciach wyspy FobI' , Oti lub Aitj,
w niektorych stronach l~du stalego Tate, na wyspie SyIt, Foder
lub Vaal', w tak nazwanych Halligen nawet Babu lub Babe;
a ta ludnosc mieszka tuz obok siebie.
Osady noszlJice nazwiska slowiallskie napotykamy i dzis
jeszcze po calej Danji i Jutji, gdzie mianowicie starodawne siedlisko Windilo-Longobardow dzis jeszcze zwanem jest jako Windsyssel. Wyspa Femarn, lub po slowiansktl Faldera I wedlug
Adama Bremenczyka, i inn~ byly wowczas w posiadaniu 810wian. Urzl1dzenie zas siol wiejskich w Danji bylo czysto slowianskiem wedlug opisu Dahlmana (Gesch. v. Danemark), chociaz ten autor tego moze sam nie przypuszczal. Zakonczymy
rzecz 0 siedliskach slowianskich po zachodniej stroDic :taby, dodajl!c, ze najstarsze podania narodowe Saksonow, zgodnie glosz:}, ze kraj, p6zniej saksollski, zdobyty . w sposob zdradziecki,
znajdowal si~ przedtem w posiad~niu Turyngczykow. NazwiskQ
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Turingus, Toringus, zjawia si~, nawiasem powiedziawszy, dopiero
w pilttym wieku po Chr. Prastare zas objasnienie do zbioru
praw saksotiskich, III. art. 44. §. 2 tak opiewa: "Turyngczykowie zas p6lnocni nie sl1 to Turyngczykowie ci, ktorzy z landhrabstwa Turyngskiego l)ochodz1! rodem, bo to sl1 Saksonowie.
To byli Wendowie, a tych nazywali Saksonowie Turyngczykami."
Rowniez czytamy w Schoeppenchronik magdebul'gskiej 1. stl'.10:
"Ci, ktol'zy w tych krajach (pl'zed przybyciem Saksonow) siedzieli,
to byli Wendami, tych nazwali Saksonowie Norcituryngczykami, .
to znaczy szalel1cow, poniewaz tak skorzy byli do boju, a nie sl!
oni ci sami, ktorzy siedzl1 w landhrabstwie turyngskiem; nazywajl1 si~ Turyngczykami od krnl1brnosci". Orzeka si~ tutaj poprostu W krotkich s!owacb, cosmy dlugiemi wywodami starali sili}
uzasadnie. Jedn~ tylko uwag~ niech nam b~dzie wolno tu dOl'zucie
w odpowiedzi na zapatrywanie autora rozprawy: die Ol'tsnamen
des Tbiiringerwaldes etc. Ausland Nr. 29. Autor przestrzega czytelnikOw, aby nie uwazali kaidej osady za slowiatisk!!: ,kt6rej
nazwisko rna dzwiiJk tego j~zyka, gdyz wiele nazwisk wedle
dyplomat6w pierwotnie niemieckIch, zmienionemi zostaly na slowiatiskie. Tak n. p. nazywa si~ MMsen pod Erfurtem, dawniej
Mulinhusa, Niednul'zen lub Nurzen, dawniej Niedernordhausen.
Burgwitz I Bruckla, Dorflas maJl1 takze bye poczl1tkowo nazwy
niemieckiej. Nam to sluzy jako nowy dowod zywotnosci ludu
podbitego, a i dzis kaZdy z nas si~ przekonal, ze ludnosc slowitdiska przeksztalca w duchu mowy ojczystej narzucone jej
obce nazwiska starodawl1ych swych siedlisk. Ze zas najstarsze
nazwiska si61 slowiallskich pOi lewej stronie taby cz~sto si~ skladaj~ z dw6cb cz§sci, z ktorych IJierwsza przedstawia imi~ osobowe niemieckie w drugim przypadku 1 druga zas brzmi winidi,
winde, wenden; fakt ten dOWQdzi nam w razl1cy sposob, jak
sobie zwyci~zcy post~powali z podbit!JJ ludnoscil1, gdy jl1 jako
:tup bogaty rozdawanQ mi~dzy swoich ryczaltem ; szcz~sliwy
nabywca wi~c napi§tnQwal sWl!! wlasnosc imieniem swojem. Osada
zas slowiatiska Qcalala, dzi~ki cudnemu Urz!1dZ611iu swemu, gdyz

ludnosci nie rozp§dzQno. Nowy pan by} wprawdzie panam wszystkich osadnikow i nazywal ich "swoich Wendow", nigdy zas
nie obliczal si~ z nimi pojedyticzo, zawsze si§ trzymal, COl dOl
wymagati, calej gromady. Zasada wspolnosci w zyciu SlQwian
istnie wcielona, zBosmejszym czynHa lOIS niewoli, wspolnie gin~c,
wspolnie si§ ostac, bylQ to haslem gminy. Slowianin jakQ 1'01nik,oderwany od tej wsp61nosci, zmarnial na odosobnieniu,
cbociaz by! osadzonym na obcym gruncie pod najkorzystniejszemi warunkami. Musieli si~ 0 tem przekonae zdobywcy, nieczuli na los ujarzmionycb, z dlugQletniego przeswiadczenia;
albowiem nigdy prawie nie napotykamy po zacbodniej stronie
taby na pojedynczych niewolnikow pochQdzenia s!owiatiskiego;
ostatni nosz~ imiona niemieckie lub fryzotiskie od czasow najdawniejszycb, a te wsz~dzie w dokumentach 0 kupno lub nadania i t. p. zacbodz~.
Odpowiadamy przy tej sposobnosci panu Hartmanowi na
pytanie jegQ, kt6re og!osil w Zeitschrift fUr Etbneologie r. 1875;
zaciekawil si~ niezmiel'l1ie, spotykaj!},c w krajach bawarskich bardzo liczne miejsca Z oznakami dawnej kultury, lasami dzis porQsle, a od niepami~tnych czasow puste. Lud Qkoliczny nie
zna juz znaczenia tych miejscowosci, nazywa je Hochacker, ktore
wynosz~ wiele tysi~cy morg. Tyle wedlug p. Hartmana pewnem,
ze cboc nieznawcom narzuca si§ od razu przekonanie, ze owe
puste miejsca kiedys byly rol!}, uprawn~j a po drugie, ze nadzwyczajnej pracy i usilnosci bylo potneba, zanim owe miejscowosci
w uprawnl1 rol~, 0 wfj;zkich g~stych grz§dach, mozna bylo zamienie i w stanie odpowiednim utrzymywae. Mnogosc miejsc
podQbnycb wywoluje dalej przekonanie, ze Iud nose, kt6ra d!Qnil:J:
sw,,!: uprawiala t~ rQ1fJ, musiala bye nadzwyczaj licznq, przewyzszaj1!cfj; prawie dzisiejszl1 populacYfj;. Pan Hartman zapytuje sit),
czy takze w innych okolicach znaleziono podobne pustkowia,
i ktoremu narodowi je przypisac nalezy; dodaje z swej strony,
ze takze kolo Delzen w hanowerskiem, dalej w Danji i Jutji
podQbne pustkowia si~ znajdujiJ;. Odpowiadamy na to, ze opi-
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sany sposob uprawy roli, jest dzis jeszcze wlaseiwosci!}: I1uzyczan
brandenburgskich, a niemniej takze na Szll1zku w uzywaniu.
Dalej, ze mnogose opustoszonych osad slowianskich na wscMd
od f,aby, dzis jeszcze swiadczy 0 straszliwym losie pracowitych
tych rolnikow, i ze takze na zachodzie od I1aby, coraz wi§cej
silJ zjawiajl1ce pustkowia, 0 tych samych stosunkach swiadczll;.
Tak np. nazywa sifi} wzgorze, cif!gn~ce si§ od Hornburga na
poludnie, a potem wzdluz Unstrut rzeki w wschodnio-poludniowym kierunku, dzis jeszcze die wiiste Loibe; przypomina nam
ten wyraz Lowi~ slowiansk~, t. j. wzg6rze Frankonskie. W tych
okolicach napotyka si~ na ogromnl1 ilose wsi opuszczonyeh (zob.
rozpraw~ Dra Groessera w Zeitschrift des Harz-Vereins 1874).
Pustkowia w dzisiejszej goldene Aue sll: powszechnie znane, rowniez charakterystycznem jest fakt, ze na obszarze pohllili kwadratowej, gdzie dzisiaj stoi miasto Brunswik z geiu wsiami,
w wieku jedenastym do trzynastego bylo ieh 26; w obr~bie zas
dzisiejszej wsi Deutschenthal, po sfowiansku Dusina nazwanej,
bylo wedle spisu d6br hersfeldskich szesc osad, a mianowicie:
Dusne, Kusdorf, Codsdorf, Posdorf, Jebitz i Oesnitz. W kraju
Chaukow starozytnyeh dokopano si~ sladow prastarej kultury,
a mianowicie odnaleziono w glfi}bokosci kilku stop pod powierzchni!}, drogi bite, dalej slady domostw z ogrodem, gdzie poznae
jeszcze, ze drzewa s~dzono w rz~dach regul~rnych. 0 zabytkach
staroiytnej kultury w Wagrji, a mianowicie 0 sladach dawnej
uprawy roli ornej, miast i grobli, wspomina zreszt!!, juz tak
samo Tytmar merseburgski, jako i He.lmold (I. 12), przypisuj!!!c
to wszystko bezzasadnio Saksonom, a niemniej wspomina zresztl1
o nich co do p6lwyspu cymbryjskiego Sakso gram. pag. 190
ed princ. Richard Schroeder odnalazl takowe, jako tez prof.
Sandberger na wzgorzu Rhoen i po Hassji (Forschgn. zur deutsch.
Gescb. 1879).
W koncu zas pisze Daniel (Handbuch del' Geographie III.
pag. 90), co nast~puje: W kraju bawarskim spotyka wfi}drowiec
bardzo cz~sto pustkowia, znajduje si¥ tam tablica z napisem:

Einode N. N. Prawie kazda wies obejmuje na swym obszarze
kilka nazwisk osad od dawna opustoszonyeh. Opactwo kwedlinburgskie posiadalo, pr6cz mlasta Kwedlinburga nad Bod!!!, kilkallascie wsi , dzls Sl1 one opuszczone i puste. Juz za czas6w
Karola W. mnostwo osad bylo spustoszonych, a w przecil1gu
czaSl1 opustoszalo coraz wi~cej az do wojny trzydziestoletniej.
Lecz p. Hartmann znalazlby odpowiedz zadowalniajl1e!!! go zapewne w archiwum dla starozytuosci niemieckich, wydanem juz
1824 r. przez prof. Kruse z Hali, a to w ciekawej rozprawie
p. F. Heusingel"a. Opisuje on podobne wsie opuszczone w hrabstwie Hennebergskiem mi§dzy rzekami Werrl1 i Fuld!!,. G~ste
krzewy bzu zdziczalego naznaczajl} do dzis te miejsca dawnej
kultury. Slowianie bowiem czeili i uMstwiali osobliwie drzewp
bzu. Gl6wnie zas wydaje si¥ autorowi zastanowienia godnem,
ze dzis na tym samym obszarze, na kt61'ym W pl'zeddziejowych
ezasach az cztery wsie istnialy, a widocznie w stanie kwitnl1cym,
zaledwie jedna wies n~dzna si~ ostala.
Rozwodzi sifi} autor 0 wysokiej oswiacie Niemc6w w przedchl'zescianskich .czasach, kt6rl1 poznae i dzis jeszcze z umiej~
tnego sposobu uprawy rolL Dowodem dalej jest niezwyklej
sturannosci 6wczesnego ludu w tych osadach w polepszeniu roli
i dobytku, gdy si~ zauwazy, ze dzisiejsz!!, ludnosc okoliczt1!!! daleko nizej od pierwotnej wypada stawic pod wzgl~dem umiej~
tnosci rolniczej. Zgadzamy si~ jak najzl1pelniej z autorem, co
do jego s~du 0 ludnosci pierwotnej, lecz ta ludnose, poehwalami
obsypanu, byla slowiaIlskl1. Albowiem pustkowia owe s!!! wlasnie
polozone w obr~bie, gdzie do dzis liczne wsie, pierwotnie slowianskie, oealaly, a takze na pustkowiach dzisiejszych kwitn~ly
kiedys osady Slowian, 0 czem przekonae si~ mozna naocznie
z spisu d6br hersfeldskich. Na miejscu bowiem, gdzie byla wies
dzis pusta, Schwabhausen, staly wedlug najstarszych dyplomat6w
kiedys osady slowianskie. Zk!!!dinlj;d znamy zbyt dobrze narody
nowo-germanskie, azebysmy takowym przypisywae mogli wspomnione wydoskonalenie r6lnictwa.
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Ludnosc zas terazniejsza prawie wsz§dzie w Niemczech
spoczywa na pierwotnej warstwie plemienia slowianskiego, ostatnie, zmieniwszy tylko postac powierzchownq" pozostalo pod wielll
wzgl§dami niezmienionem. Dla tego jest wi~ksza cz~sc wyobraien ludowych, przepowiastek, opowiadan, obrz~dk6w i zabobonow, choc w formie niemieckiej, wspoln~ wlasnosci~ Slowianszczyzny zachodniej, jak wschodniej. Sposob dowodzenia wiE,)c,
kt6ry siE,) cz§sto znachodzi u autorow niemieckich, ii Slowianie
ten lub ow zwyczaj, wspolny obu narodom, przej§1i od Niemcow,
dla tego, ze takze jest, czyli byl w uzywaniu na zachodzie od
:taby lub nad Renem, ow zUiyty spos6b, obraca si§ wi§c przeciw tym, co go wymyslili, a dowodzi, ie narodowosc slowianska
kiedys bardzo daleko na zach6d siE,)gala.
Prosimy teraz laskawego czytelnika, aby dla waznosci
przedmiotu, raczyl odbyc z nami kl'otki przegl~d wynikow archeologji dzisiejszej. I ta gal~z nauki nie sprzeciwia si§ naszemu
twierdzeniu, ze ludnosc slowianska pierwotnie zamieszkiwala
call}, prawie Germanj~ staroiytn~, owszem zdaje si§ to orzeczenie potwierdzac.. Porownajmy wi§c stan oswiaty Swewow tacytowskich lub innych szczepow niemieckich, ktorzy caly dobytek,
z cal~ rodzinlJ: na wozach z kraju do kraju przewoi~, z Kymbl'ami Maryusz8, opatl'zonemi w zbroje miedziane, przysiE,)gaj:j,cymi na miedziany lub bronzowy pos:j,g byka, alba stawmy tez
obok Sarmatow, uzbrojonych w rynsztunki szczelnie z rogow
i kosci skladane! Nie jest podobienstwem, aby nal'od swewski
mogl uzywac owych, czasowo bardzo wykwintnych narz§dzi kruszcowych wyzszej kultury, ktore si§ tak cZE,)sto z ziemi germanskiej wydobywajlj,. Pochodz~ zas te swiadki wyzszej kultury
staro-italskiej wedIug pi~tna, ktorem sztuka roinych' wiekow
sil:) odznacza, z 3go wieku przed er~ nasz~, 0 c'zem dowody
seisle powqtpiewac nie pozwalajq.
Koniecznosc wil:)c kaze przyjlJ:e, ie w owym rychlym okresie czasu inne narody, a nie Sw~wowie niemieccy, byly w posiadaniu Germanji. Na to si~ wprawdzie kaZdy zgadza, dziejopi-

sarze niemieccy ch\:)tnie tez odst©pujl}; swoj~ ojczyzn§ na ten
zakres plemionom keltyjskim, czudzkim, nawet laponskim, byleby
Slowian prawa nie uZlJ.ac. Lecz to nie jest droga, ktorl}; si~
dochodzi do prawdy historycznej. A do tego okazuje siE,) takie
udel'zajqce pokrewienstwo mi\:)dzy narodowosci~ keltyjsk~ i narodowosci~ slowianskl};! Zabytki epoki, znanej pod nazw~ br~zowej,
mnoz~ si© coraz bardziej, idl1c od Renu do Wi sly. W wschodnich tych krajach przemysl krajowy nawet kusH sil:), a to nawet z dobrem powodzeniem, 0 nasladowanie wzorow i pierwotworow poludniowych sztukmistrzow. Jt:st to rzecz naturaina,
bo Slowial'iszczyzna wschodnia od :taby, zachowujl};c 0 wieki
dluzej sw!!: niepodleglosc, mogla si© takie wyzej rozwin!lc na
drodze postl:)pu w duchu narodowym. Tu i tam pokazuje si~
wplyw rzymsko-italski; swiadcz!!: 0 tem grobowiska narodoworzymskie, odnalezione w Meklenburgji, na Szll!zku i t. d. Tymczasem doszla oswiata krajowa u samodzielnych szczepow, po
wschodniej stl'onie :taby, do pewnego stopnia odr©bnosci i samo~
dzielnosci. I tak np. pod wzglli)dem keramiki\ ktora to sztuka
w tych krajach najwili)cej si~ udoskonalila, typ luzycki stal si§
oznaczeniem technicznem w archeologji. Przewyzszal ten kunszt
wszystkie okazy po calych Niemczech, a dopiero po utracie
wolno~ci znikl, usttlPuj~c niezgrabnym. wyroborn nadrenskich
chrzescian. Prof. Virchow, ktory oswiadcza, ze po najdrobniejszym odlamku glinianym znawca odr6inia robot~ keramiki luiycldej, znajduje techniczne oznaczenie jako keramiki luzyckiej
od razu ponieklJ:d za niewfasciwe, skoro i po zachodniej stronie
r~aby odnaleziono podobne okazy. Dzieje si~ tu to sarno, co
twierdzl}: w obozie niemieckim, wzgl~dem przepowiastek, basni
i zwyczajow wspolnych obu narodowosciom; nam to sluzy za
ponowny dowod, ze zycie narodowe Slowian kwitlo kiedys takze
mi~dzy Jjab~ i Renem.
Ten sam los, co popielnice luiyckie, spotkal takze cmeutarzyska wendyjslde. Znane sll; one po prawej :tabie przez
caly wiek sredlli pod tem nazwiskiem, zapisane nawet jako takie
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w dyplomatach. Ludnosc krajowa i dzis je tak nazywa, zabytki\
ktore zawiel'ajl!, tak samo dowodzl!, ze sl}; slowianskie, nie mniej,
jak calosc wewn§tl'zna i zewn§tl'zna to pokazuje; nazwa si§ takze
stala techniczl1ym wyrazem w 8l'cheologji. Tymczasem ukazujl}
si§ te same cmental'ze takze po lewej stronie Eaby, Solawy
i w Danji. Juz w roku 1826 autol', opisujl!cy nam w archiwum
Krusego cmental'zyska na pagol'kach Haskenbe1'g i Molochsberg
w poblizu miasteczka Cheine, wzmiankuje, ze podobne cmenta1'ze
g16wnie w stronach zaj§tych niegdys przez Slowian zachodzl!,
pomimo, ze wowczas pan superintendent Worbs na serio dOkazal
sztucznie dowodzic, ze Slowianie cial martwych nie paIili, tyllw
chowali. Jest to ten sam Worbs, na ktorego powag~ p. Dr.
Platner si§ w roku 1877 odwoluje. W nowszym czasie opisano
cmentarzyska w Slawji hanowt'rskiej, np. w powiecie liichowskim,
dalej w Turyngji, ktore koniecznie wypadalo Slowianom przypisac. Zntlne s!1 rowniez takie same pod miastem Hanower,
dalej wzdlui rzeki Leine, w pobliiu Laazen, Wiilfel, Dohren,
Engerode i BremerOde, nie mniej, jak w Anglach, \Yestfalji, Szlezwigu i t. d. S11 bardzo liczne, a wszystkie przedstawiaj!1 ten
sam obraz; ludnosc owczesna, mnoga, r01nicza, nie zas 1'oz8iana
po pojedynczych zabudowaniach, obierala do zakladania owych
cmenta1'zysk miejscowosci mniej urodzajne, piaszczyste, szczeg61nie wysoko poloione, zupelnie tak, jak u nas. Popielnice
stoj!1 blisko siebie, pokryte przyk1'ywadlem glinianem, nad kt6rem kamien spoczywa, a podobne cmenta1'zysko czasem zajmuje
przestrzen kilkomorgowf/J lub wil}cej, jak np. pod Stemmermiihlen
w terytorjum bremenskiem. Jest to nowy dow6d, ze przestrzen
mil}dzy Eabl1 i Renem byla kiedys w posiadaniu Slowian; wi§c
- znalazl si§ tei juz autor w osobie pana Studienratha MUller,
kt6ry w Zeitschr. des hist. Vereins fiir Niedersachsen 1869 -70
roku zaprzecza temu, jakoby owe cmentarzyska po lewej stronie
Eaby mogly bye slowianskiemi, gdyz, jak sil} zwykle slyszy,
"S}owianie tam nie mieszkali w czasach przeddziejowych"; Keltom
zas przypisac owych cmental'zy autor jednak nie smial, podo-

bienstwo jednak do zaelbianskich jest uderzajl1ce, a GermanomNiemcom to tei trudno, gdyz oni bl}dl1c rozsiani po swych dziatach, nie kupili sil} w siola ludne, a tei tak licznych cmentarzysk
gminnych nie zakladali. Rzecz wil}c pozostaje u tych pan6w w zawieszeniu. Tak samo si~ dzieje z zasiekami rozleglemi pomi~dzy
Rencm i :tabl1, kt6re si~ i dzis nazywajl}:: die Knick, Gnicke,
Genicke, wi§c kark. Widac, ze Iud niemiecki dzis nie pojmuje
pochodzenia tego wyrazu od slowianskiego knieja.
.Oznaczenie techniczne spinki wendyjskiej wprowadzil do
archeologji zas:J:uzony Lisch w Zwierzynie (Skwierzynie, Schwerin)
poniewaz spinka tejie formy w tysil1cznych okazach zl'lajduje si~
w grobowcach wyraznie wendyjskich. Tymczasem dowodzono,
ie ta wlasni@ forma spinki weszla w mod~ jui za czasow, kiedy
Tyberjusz stan~l nad :tabl!:, a' znaleziono j!1 pozniej tet nad
Renem, np. w Xanten.
Czy wi~c zmieniac znow terminologjl1? czy nie przyznawac
raczej starodawnej oswiaty Slowian w siedzibach ich 'pomil}dzy Renem i Eabl}:? - Epigrafika zbogacila sil} w ostatnim
czasie, jak wszCi)dzie, tak i w starozytnej Germanji, mnogiemi
okazami kultury rzymskiej. Orzekli znawcy stanowczo, ze liczne imiona zachodz!1ce w napisach nagrobkowych i innych, nie
sl1 wlasnoscil!: jl}zyka rzymskiego. Okolicznosci odnalezienia
w starozytnej Germanji zachodnio-polnocnej, sama tresc, wszystko pl'zemawia za tem, ze zabytki te SI!: miejscowe, ie zkl!d
in!1d sprowadzone nie byly. Kiedy wiCi)c j~zyk slowianski najlatwiej rozwil}zuje zagadki, kiedy zgola nic nie sprzeciwia si~
pobytowi ludnosci slowianskiej w owych czasach i w owych stronach, czemu wil}c nie przyznawac, ze te zabytki pomnikowe wyszly tez z fona speleczenstwa slowianskiego, tu osiadlego od
wiek6w, zwlaszcza, ze jE;lzyk slowianski pod wzgl~dem starozytnosci nie ustl}puje drugiemu w Europie.
Tak czytamy napis na kamieniu podstawkowym pos!);zka
Wiktorji, odnalezionego w oldenburskiej wsi Marren pod Li;iningen: Victoriae Dicoius Camicci (filius) v(otum) s(olvit) l(ibens)
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m(eritum). Uezony E. Hubner w Berlinie uwaza, ze imiona Diedus
jako tez Camieeus (Oamieius) Sl'!: poehodzenia nie rzymskiego,
a z niemieekiego nie daj~ si~ objasnic. Zauwaza, ze litera D
w wyrazie Diccius nalezy do rz§du przekreslonych, kt6re oddawajiJ: glosk\l sycziJ:c1}, a wi§c nasze ndzi". Zachodzi na poeziJ:tku
tylko raZ jeszcze wznanych dotiJ:d wyrazach, a rnianowicie
w Divona (Dziwona); cz§sciej w srodku wyraz6w, jako to:
Boddu (Bodziu), BHicedni (Bilicedzni), Caradduna (Oaradzuna),
Conneddi, Geddi, Medd. .. Feddiatus etc. Z tego powodu
uwaza p. Hubner imiona Diccius i Camiccus za "keltyjskie".
WedIng nas nie nie stoi na przeszkodzie uwazac te wyrazy za
slowianskie, bo Slowianie holsztynscy graniczyli prawie, a to jeszcze
w bardzo p6znych czasach z miejscem odnalezienia tych zabytkGW starej epoki. (Zob. Jahrbueher des Vereins von Altertumsfreun~en des Rheinlandes, Bonn, 1876). Toczy si§ dalej spor,
czy NIemcom, czy Keltom przyznac prawo do bogini Nehalennia
kt6rej imi~ si§ najcz§sciej w napisach znajduje nad brzegam~
morza. p6lnocnego. Napomykamy, ze Keltowie tak sobie nie mogli .dac rady z wymawianiem Iitery h, jak Slowianie, dla ezego
poeta rzymski Catullus nasmiewa sili) z nich. Sam zas Catullus
jest (nawiasem powiedziawszy) pochodzenia keltyjskiego co do
nazwiska, r6wniez jak Livius, PUnius, Virgilius, Galba, Drusus
(Ci~ero, Brutus, 28) itp. 0 ostatniem imieniu zob. rozpraw~
prof. Cassel: "Ulbandus I Mark. Forseh." tom 12. Pan Ca~sel
~ykazuje pokrewietistwo takowego z slowiatiskiem "drueh, druz!na"; druis po kelt. = mUosc. Czyby si~ sp6r 0 Nahalennil!
me dal ~oz~trzygniJ:c w najprosciejszy spos6b przez to, ze jl!l oddamy am Nlemcom, ani tak nazwanym Keltom, tylko Slowianom?
W ~ych samyeh rocznikach nadretiskich z roku 1878 czytamy
napls nagrobkowy odnaleziony pod Heidelbergiem: "Dis Manibus Voleio mereatori annorum 40 Luteja Caranti filia conjugi pientissimo posnit". Carl Christ objasnia nas ze imiona
V~leins,. ~ute~a, ~arantus (nosowo zamiast Caratus) 'SiJ: ani rzym
~kie, am me,mleeku~, wi~c "keltyjskie". Poniewaz zas na okolo
c

Heidelbergu w!asnie bylo pelno osad slowianskieh jeszeze w czasie
chrze§cjanskim, wili)c byloby wedIng nas najlepiej pozostawic im
takze napis nagrobkowy, jako pami~tk'd po zgaslych przodkaeh.
Keltyjskie bozyszeze Merdos, ktoremu kiernoz byl poswi'dconym,
daje si~ eo do nazwiska wyprowadzic z slowianskiego, mniejsza
o to, czy "keUyjski" Merdos rzeezywiscie odpowiada ar~jskiemu
Mithra albo Herkulesowi lub nie.
Christ wywodzi r6wniez imi'd Kobnert (Matutina Cobnerti
(filia), jako keltyjskie z zr6dloslowa cobio = kowac; wykazuje
przytem, ze starokeltyjskie gloski rt w nowszych narzeczach (kambryjskich) zmi~kczylysi~ na rz
fruneuskiemu z, tak sarno, jak w naszym -j~zyku. 0 dawniej juz znanych
b6stwach keltyjskieh juz pisal Kaspar Zeuss w znanem dziele
swem;autor sam wskazuje, wspominajlbc mi'ildzy innemi 0 bOstwie Belenus na to, ze roslina, po slowiansku bIen, po rusku
belena· (t. j. szalej, Iulek) nazwana, wlasnie Belenusowi byla poswi§cona.
SI!: to tylko pr6by urywkowo dobrane, aby pokazac, is
i na poln epigrafiki Slowianszczyzna smialo si~ moze dopominac
spadku, dotyehczas jej nieprzyznanego, a ten spadek przy systematycznem odszukiwaniu musi wypasc nadspodziewanie obfitym.
W szczeg6lnosci mytologja Kelt6w i Slowian najseislej ze sob!!
Sl!: polll:czone (zob. rozpraw~ Beekera w frankf. Archiv. 1865,
o bozyszezu Borwo, nasz Borwin, po laeinie Candidus). Nieoceniony pod tym wzgl'adem materjal podajiJ: franeuskie ezasopisma
fachowe: Revue eeltique i Revue archeologique.
Przejdzmy na inne pole naukowe, a to w dziedzin~ kraniologji, jednej z lieznyeh gallizi wiedzy ludzkiej, ktora w naszych dopiero czasach do godnosci nauk seislyeh wyniesionlll zostala przez prae~ niezmordowan!! uezonych mtMw wszystkieh
narod6w.
Nie latwo gdzie indziej wi~cej grzeszono pod pozorem UCZQnosci, anizeli na polu kraniologji. Poez!!tkowo stawiano w obozie niemieckim teorje na podstawie bardzo niepewnej, kt6re niz-
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rasy slowi(l,nskieJ w obec germanskiej, a raczej niemieckiej,
uwydatniac mialy, teorje udowoEl.niajl:!;ce dzis tylko, ze nie tak
latwo zdobywac grobowce zgaslych bohaterow slowianskich, jak
to moze przyszlo zniszczyc· spokojne ich siola. Odnaleziono
bowiem najpierw w zachodniej Francji wzdIuz morza az do
gor ·pirenejskich czaszki w grobowcach najstarszych ksztaltu
podlugowatego (dolichocefalne). Sprawdzono dalej, ze narody
niemieckie posiadajq, czaszki owego ksztaltuj od razu wi§c
orzeczono, iz forma czaszek ras najwyzej rozwini§tych jest podlugowata, nie przypominajq,c sobie, ze murzyni, jak w ogole
cala pierwotna Iudnosc afrykanska posiada ten sam typ czaszkowy. Ludnosc slowianska przedstawia Gako tez starorzymska , . i Q He wnioskowac mozna, i starogrecka) co do ksztaltu
czaszek zupelnie inny pierwowzor 1 0 czaszkach okrq,glawych
(brachycefalne), nalezalaby wi~c do rasy poinit1j przybylej, gdyby
dalsze poszukiwania nie byly swiat naukowy 0 tem przekonaly,
ze najdawniejsze czaszki, odnalezione po torfiskach w wszystkich
krajach zachodnio-p6Jnocnej Europy, posiadaj~ rozmiary typu
okrl}:glawego. Tak orzeka prof. Virchow po odnosnych badaniach,
ze wielka cz~sc mieszkancow pomi§dzy dolnym Renem i Wezerq,
(w Be]gji, Holandji i Fryzji) dzis posiada, jak zawsze. miala,
czaszki okrl}:glawe j odkryl ten typ nawet na wizerunkach starej
szkoly niderlandzkiej w galerji obraz6w drezdenskiej. Faktem
jest, ze ludnosc, po ktorej pochodzq, tak nazwane "Kjokenmoddinger" w Danji, byla brachycefaln~. Slawna czaszka ludzka,
znaleziona pod Domicami (Domitz nad £ab~) jest wybitnie
okri!glaw~ - widzieliSmy jill w zbiorze ksiq,z~cym w Skwierzynie a moze pod tym wzgl~dem sluzyc za wz6r; co do starozytnosci
zas r6wna si~ znanej i tyle razy naukowo opisanej czaszce Neandertalskiejj wedIug prof. Virchowa. Do niej bardzo podobne s~
czaszki pochodz~ce z pod PIau i Neu Brandenburg (zob. Jahrbucher .des Vereins fiir die Geschichte v. Meklenburg, r. 1872).
Ciekawe ciala ludzkie, odnalezione w bagnach pod Bornhoevel
w Danji i pod Corselitze (zwracamy uwag~ na t~ nazw~) na

. e Fal!'(ter zachowaly siEJ doskonale prawie bez wszelkiego
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a nawet czpsci ciala mi~siste,· skora 1 0 z16Z.
uszk 0 dzema,
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Czaszki maj~ okri!glawe, raslJ przedstawiaj~ na6cznie slowl~ns~fJI.;
swiat uczony niemiecki policza je naturalnie do :asy turanskleJ.
(Zob. Zeitschrift fUr Ethneologie, wyd.Bastia~ 1 Hartm.ann, r.
1869 1871 1873). Pan Dr. Lissauer dowodzlW "Cran~a prussica'" (ib. r~cznik 1874), ze w Prusiech wschodnich po rasie brachycefalnej nast:WHa rasa dolichocefalna, i ze siEJ z ob~ utw~rzyla
ludnosc 0 czaszkach posrednich. Jest on tego zdama, ze ten
sam szczep germanski, t. j. niemiecki, silJg al z Pru~ do samych
gor alpejskich, wsz§dzie po tym obszarze g§sto oSle,dlo~y, Ma
on maze slusznosc, tylko ze to byly plemiona slowianskle. P:of.
Virchow tymczasem przeczy wywodom p. Lissauera: utr~ymuJ!l,~:
dzlC
iz owe czaszki pruskie nalezy si~ bez zaprzeczellla przY Sl1
&owianom. Pan Kollmann ohstaje za tozsamosGi~ czaszek okrftglawych bawars~ich z czaszkami fryzonskiemi (J~hrbiiCher der
Alterthumsfreunde im Rheinlande, r. 1877. - DIe Antropologen Versamlg. zu Constanz, 1877). Prof. Klopfleisch ~ Jena
znajduje cZEJsciej formEJ brachycefalnl}: czaszek w TuryngJl, ora~
grobowce slowianskie tamze i t. d. Jezeli wiEJc i wOOIug. naJnowszych badan Slowianie posiadajl! czaszki okrl!gla~e (zobacz
Dr. A. Weissbach, Korpermassungen, co do SlowIan zachOdnio-p6Inocnych, a Virchowa badanie czaszek £uzyczan w Zeitschrift fur Ethneologie 1877, Suplement i rocznik 1875), jezeU
dalej czaszki w grobowcach starszych i nowszych pokazuj!}; tam,
gdzie ludnosc slowianska siedziala w historycznych czasach, ten
~ sam typ czaszkowy, wypada z koniecznosci groby owe Slowianom
przysq,dzic wraz z ziemi!};, w kt6rej spoczywajllJ· Czaszki podlugow!;tte, gdzie znachodzq, si§, Oddac trzeba slusznie Niemcom, wi~c
suum cuique! Lecz dzieje siEJ to ze szkod~ nauki, skoro si§
uczelli uciekaj~ wzgl§dem czaszek prastarych, okr!!glawych do
wymyslonego szczepu turanskiego, smiesznem zas byloby w istocie wywodzic takze ludnosc dzisiejszl1 0 czaszkach wybitnie ok rl1glawych od bajecznych Turanczyk6w, jak sifd to dzieje w ob~c
WYSPI
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Polak6w, zamies~kujl!cych w czasach krzyzackich jeszczeokolic~
e1bll!gskl! w Pruslech, niemniej, jak wobee slawnyeh Vierland~
ezykow, ktorzy zamieszkujl1 dzisiejsze terytorjum Hamburga po
,:"yspa~h :taby, a ktorzy odrl)bnosc sWl! zaehowali do tej ehwili.
Ze ~lll zas slowianskiego sl1 pochodzenia, 0 tern swiadczl! wyr~zllle s~arsi i now~i autorowie (zob. Wedekind tom II, przyc
pI.sek 34). Po dluglCh poszukiwaniach oglosH nareszcie prof.
Vlrehow, anatomista bez zaprzeczenia znakomity, ie wil)ksza
daleko eZl)sc terazniejszych Niemcow posiada czaszki ok~glawe,
w skutek czego ten pierwowzor ezaszkowy znow sil) przeznaeza
dl~ .najszlachetniejszyeh ras, bo objl)tose mozgownicy ma bye
llaJwll)ksz/l:. Gdy zas po ostatnich wypadkach wojennych w najnowszym czasie uczony Quatrefages twierdzil przed zdumionl!
EuroPl!, ie narodowosc pruska, oprocz jl)zyka, nie nie ma wspolnego pod wzgll)dem etneologicznym z narodowoscil! niemieek~,
gdy w rozzaleniu zeliyl ludnosc slowiansk~ i ezudzkl! razem
z prusk~, utrzymuj~e, ze dzisiejsi Prusacy posluguj~ sil) na woj~ie pOciska~i armatniemi, jak dawniej ieh ojeowie slowiansey
1 ezudzcy clskali z zasadzki strzaly zatrute; od tej ehwili wprawdzie fakt zostal faktem, lecz zatrzymano sil) nieeo w oznaczaniu szlachetnosci rodu podlug formy czaszkowej. Nam tu
ty lko wypada zaznaezyc, ie
po pierwsze: czaszki najdawniejsze w krajach zachodniopOlnocnych Slowian do Renu sl1 ksztaltu okrl!glawego,
po drugie: ze wlasnie narody slowianskie wed~ug wszelkich
b~dan posiadaj~ ezaszki typu wybitnie okrl!glawego,
zkq,d wymka, ze takze i kraniologja, 0 He mloda ta nauka ma
powagl) rozstrzygajl1cl1, potwierdza zdanie nasze, i nie tylko
~asze, 0 przeddziejowem osiedleniu sil) Slowian mil)dzy :tabl}:
~ Renem. Dodajemy jeszcze, ze powszechnie uwaiajl1, iz panuJ~ca dotychczas rasa niemiecka 0 jasnych oezach i wlosach
cerze sniadej, cialach smuklych, eoraz bardziej pochloni§tl1 zo~
staje przez ludzi 0 wlosach, oczaeh i cerze ciemnych, postaci
bardziej krl)pej. Ostatnia bowiem, jako daleko starsza, w Euro-
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pie takze bardziej i jui 0 wieki rychlej -~il) aklimatyzowala.
Uczeni wloscy jednoglosnie twierdzl1 to samo, i za pomoc~ statystyki udowodnie usilujl1. Profesor SchOn w Neapolu utrzymuje, ze szczep niemiecki w Wloszech marnieje po kilku juz
pokoleniach. His i Rutimeyer (crania helvetica str. 28) dowodz!};, ze okr~glawa forma czaszek dzisiaj namacalnie przewaza
w Szwajcalji. Lisch w JahrbUcber des Vereins fur Gesch. Mekl.
1872 i Friedel w Correspondenzblatt del' deut. Gesell. fUr Antropol. 1872 potwierdzaj~ to samo co do kraj6w dawniej slowianskich nad :tab!}; i Odrl1.
Pozostaje nam jeszcze obliczyc sil) Z pewnl1 d~inoscil1
w najnowszej literaturze niemieckiej! kt6ra weszla w modI),
i ~tOr~bysmy milczeniem pomiul)li, gdyby si§ zadowolnila bye
przyczynkiem do wyjasnienia dziejow ludzkosci. Gdyzas przeciwnienowsza, tak nazwana nauka 0 ogolnej oswiacie (KulturGeschichte), a w szczegolnosci nau1m 0 oswiacie niemieckiej
przyw;taszcza sobie r6wnouprawnienie z umiejl)tnoscil! historji,
trzeba takowej kilka sMw poswil)cic, tern wil)cej, ze sil) bardzo
niewczesnie mi§sza do historji Slowian zachodnio-polnocnych.
Zbieranobowiem, jak wiadomo od czasu braci Grimm, bardzo
skrzl)tnie w Niemczech podania ludowe, wiadomosci 0 obyczajach,
zabobonach i t. p. ludu, co jedynie pochwalic wypada. Nigdy
zas przystac nie mozna na sposob uzywania tej zbieraniny, czerpanej zwykle z bardzo niepewnych zr6det Tak np. podr6z(}wal
pan Adalbert Kuhn z Berlina umyslnie, juz temu lat 30, po
ziemiachnadbaltyckich w celu zbierania podan ludowych i t. d.
~ On pierwszy, 0 He wiemy, powzi~l obok Giesebrechta przekonanie z tego co uzbieral, ze ludnosc germanska, t. j. niemiecka,
nie opuscila nigdy w calosci ziemi na wscMd :taby polozonej;
pozos tala tam massa ludnosci, kt6ra pod wladzl}: swiezo przyby;tych Slowian ocalila swI}: odr~bnosc narodow~ az do czasu, kiedy
oswobodziciele pobratymcy z zachodu przybyli. Lecz przy ezytaniu tego wszystkiego, co szanowny autor uzbieral, tendencyj~
nose kole w oczy. Nie zwazajl}:c n3, to, ze zrodla, z kt6rych

,~
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autor czerpal, t. j. Iud nieoswiecony, Si); zbyt m~tne i niestale,
kazdy bezstronny powezmie tylko to wrazenie, ze wszystkie owe
podania etc. dzisiejszego ludu opierajl1; si~ na tIe czysto slowiaiiskiem. Tak np. prosi w Zwierzynie (Schwerin) tak nazwane
Petermann chen, t. j. karzel jakis pokutuj~cy, zolnierza na warde
stohcego, zeby po 3 razy z nim si§ mocowal; po trzecim razie
nowa Zwierzyna z ksi~ciem si§ zapadnie, a stara wspaniala wyst!!;pi znow z jeziora w ca~ej okazalosci. Kto w tem widzi co
innego, jak zalosne przypomnienie dawnych czas6w wolnosci,
kt6re Iud przenosil na p6zniejsze st6sunki niewoli? Co zas sam
autor w opowiadaniu tem odkryl dla nas, bylo niezrozumialem.
Jezeli za dawnych czas6w Frau Harke chciala si§ sprzeciwic
budowaniu tumu w Stendalu i Ha velbergu, na kt6ry ciskala
kamienie, widocznie przedstawia si§ tutaj niech§c podbitych
Slowian przeciw Chrzescja:6.stwu. Tak samo ciska kamienie
bohater Slowian hanowerskich, Jam KahI, na warownilli. - Romu
si~ nie przypomina swi~ty kiernos Radegasta, gdy si~ czyta
o wieprzach, kt6re zlowione przez rybak6w w postaci szczupaka,
wskoczyly na wolanie glosu z pod jeziora znowu w wod~; zwlaszczli, gdy rybacy slowiaiiscy najdluzej z wszystkich warstw sp6leczeiistwa podbitego przechowywali swl!, narodowosc. W licznych
innych opowiadaniach przebija si§ t~sknota za starodawnemi
czasami wolnosci w wspomnieniu 0 zatopionych dla pychy mieszka:6.c6w, starych grodach i miastach, kiedy mieszczanie kazali
swiniom podawac karm w zlotych i srebrnych korytach. - f.uzyczanie dzisiejsi nawet maji); zachowywac pami~c znanego z Nibelungow Dyteryka Berneiiskiego, bo opowiadajl1 sobie 0 Dytrychu
Benjadzie lub Venja.dzie czyli Dyterbenadzie! Tu jednak autorowie czuji); sami, ze pr6cz podobie::6.stwa w nazwisku, cala rzecz
jest zbyt smieszn~, dla tego tez nie tlumacz~ tresci tej powia~
stkij wicac my jl!: podamy. Benjada wpierw byl taki pobozny,
ze suknie swoje na promieniach slonecznych m6gl powiesic.
Czytamy to samo w legendzie 0 S. Goal' i S. Elzbiecie turyngskiej, a takze Iud polski podobne powiastki sobie powiada.

Kiedys w kosciele si~ raz rozsmial, widzi);c, ze djabel zapis.awszy juz cali! sk6r~ krowil1; gl'zechami ludzi, porwal sk6r(J w z~
by, aby jl:li rozci~ni);c i przytem z~by sobie wybil; odt!1d sukni
juz nie m6g1 zawieszac na promieniach slonecznych. Aby si~
zas Panu Bogu odwetowac, sypal kruszyny chleba w buty
i depta~ chodz!1c po chlebie, za co zly duch porwal go i uni6s1
. z sob~.
Sl!,dzimy, ze to objasnienie pokrewie::6.stwa Dytrycha Berne:6.skiego z Benjadem wystarczy. Byc moze, ze wskutek
twierdzenia pana Kuhna, pow tarzanego przez caly cMr mlodszych
historykOw, jeden z ostatnich (p. Plater) powzii);l zamiar popisania si~ z rozprawl!" w ktorej twierdzenie Kuhna zewszllid uzasadnic myslal. Dziwimy si~ jedynie, ze powazne pismo pod redakcjl}: Waitza rozprawy tej nie odrzucilo. Ma ona zaslug~ dowodu na to, ze dotychczas si~ jeszcze nie daje uzasadnic zdanie pana Kuhna, a pr6cz tego doczekaJa si~ takze odprawy
bardzo dokladnej z strony pana Wendta, kt6ry nadludzklli przytem okazal cierpliwosc.
Zresztl1; radzca sprawiedliwosci pan Neumann w Lubben
zbijal juz krok za krokiem podobne przypuszczenia p. Worbs'a
w wzorowo napisanej rozprawie: "Ueber die Frage, ob die in den
ehe.maligen Slavenlandern gefundenen Urnen slavischen oder
germanischen Ursprungs sind", kt6rl1 to prac~ laskawym czytelni kom dla rzadkiej scislosci i bezstronosci gorQ:co zalecamy.
(Zob. L. v. Ledebur, Allgeme.ines Archiv, tom 14, 15).
Sens caJy z usilowaii zwolennik6w nauki 0 oswiacie, kr6tko
~ powiedziawszy, nast~pujl!cy: Ludnosc slowia::6.ska nosi do dzis
dnia niezatarte pi~tno swego pochodzenia po tysi~cu, odnosnie
dw6ch tysii);cach lat niewoli, ocalala nawet 0 kilka mil od stolicy
pa::6.stwa niemie.ckiego w ca~ej swej odr~bnosci. Tem bardziej
powinna byla ludnosc niemiecka na wscMd od f.aby przechowac oznald narodowe podczas krotkiego stosunkowo panowania
Slowian od czasu gminoruch6w! az do przybycia oswobodzicieli
bratnich.
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Poniewaz zas tak nie jest, trzeba dzis naprawic, co si~ 0.90,
· bo inaczej ogranicza silil siedziby niemieckie po prawej stronie
I:.aby na prosty przecb6d przez kraje w6v,rczas juz siowianskie, jak
tez bylo w rzeczywistosci. - ZresztlJl sam jl}zyk w calych Niemczech potwierdza dawniejsze tamze rozprzestrzenienie Siowian,
· gdyz jedyne narzecze albo raczej samodzielnYjjlilzyk dolnoniemiecki,
jako tako si~ zachowal czystym 0 tyle, ze najmniej przesilJlkl
· slowianizmem a przytem uchodzi za najbardziej podobuy do
j\}zyka gockiego. Mowa warstw wyksztalconych po Niemczech,
mowapismienna, jest to jl}zyk sztuczny przez szkol~ i rZl!dy
coraz bardziej rozszerzony. Ludowe zas narzecza po wszystkich bez wyjl!tku krajach niemieckich S!l: wynikiem dIugoletniego mil}szania sil} i pozycia r6znorodnych szczep6w, t. j.
· warstwy panujlJlcej i siuzebnej, podbitej. W miarl} , jak n. p.
wynarodowienie pojedynczych szczep6w siowianskich postl}pOwaIo, nowe narzecza niemieckie powstawaly. Namacalnym dowodem jest pod tym wzgl§dem djalekt dolnoniemiecki Siowian
hanowerskich. Przechodzenie i przeksztalcenie z siowianskiej
w niemiecklJl narodowosc tutaj w naszym dopiero wieku UkOllczonem zostalo pod wzgll}dem jl}zyka, leez dotychczas tak nie~
dostatecznie, ze na pierwsze odezwanie sil} takiego nowoprzetworzol1ego Niemca kazdy mimowoll1ie poczyta go za cudzoziemeR, kt6ry sobie mowl} dolno - niemieck~ niedostatecznie
przywlaszczyl. Tak, n. p. z glosklJl h wiecznlJl toczy walkl}, samoglosek taMe nie strawil jeszcze zupelnie. Zapewnie niejeden
z laskawych czytelnik6w zltuwazyl w rozmowie z Niemcami
r6znego pochodzenia jakis dziwny akcent i spos6b wymawiania,
tak, ze slJIdzH miec przed sob!1 m6wi~cego po niemiecku innoplemienca.
Spostrzegano i uwazano fakt ten tak cZl}sto, ze przypisujlJl mu ostatecznie waznlJl roll} w rozstrzygnil}cin kwestji etneologicznej. Zachlilcano wil}c w tym celu do zbierania. wszystkich
tych poml1ik6w jlilzykowych po Niemczech, lecz slJl to zamiary,
kt6rych do konca nie doprowadzono. Istotnie wyrazy ludowe,
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n. p. kleine dietzke, male dziecko, klatsch dich t. j. kladi si~,
pritsch tj. pl'ecz itd. nad Renem, lub "Kloppleute" tj. chlopi
w Westfalji dziwnie silil 0 polskie ucho odbUajlJl *).
A zatem uzasadniwszy zapatrywanie nasze, ze Slowianie jUl;
w czasach przeddziejowyeh cali]; przestrzell milildzy I:.ab~ i Renem zamieszkali, jako wolne narody, nie b~dziemy potrzebowali
juz dowodzie, ze tak samo musialo bye na wsch6d I:.aby, tem
mniej, ie twierdzenie 0 tak p6znem pfzybyciu Slowian zawsze
by~o Ii przypuszczeniem nowszej daty, i ze przypuszczenia tego
coraz cZ'Jsciej historycy niemieecy zrzekaj~ si§ stanowczo. Pozostaloby nam jeszcze wYk:azac, iz cala powierzchownosc fizyczna
i natura umysiowa wi§kszej cz~sci lud6w mi~dzy I:.ablJl i Renem dzis
jeszcze zdradzajlJl rodGwOd sw6j s~owianski, mianowicie ze spo~eczeflstwo dzisiejsze spoczywa na podstawie slowianskiej, jak
to si~ okazuje w obyczajach, podaniach ludowych itd., a w konen,

j

*) Przytaczamy tu pr6bl) z mowy Slowian
. z Henniga Festschrift:

hanowerskich,

Karl sl1m swach Kopp att.

(Herr Amtmann, das

hatta ich nicht geglaubt,

dl}sS sin prenssischer Kerl so einen schwachen Kopf hat).
z dzisiejszej Saksonji:

wyj';1t~

Err hamman dat lift hick nigg gIowt, dass preisch
Proba narzecza

S'is emal ne fra kewasen di hot e hippel unna hindel

kehot un hot wulla ze charmrraikt kin.

(Es ist einmal eine Frau gewesen, die

hat ein Bockchen und ein Hiindchen gehabt und hat wollen zu Jahrmarkt
gehen).

Pr6ba z narzecza frizonskiego, kt6rlj, dla trudnej dla obcego wymowy

naumyslnie tak ulozono: Dir is nin kIirk so hoI, az klirkamstirkrol here, di
~

klirk aller klirken iz hia to kro!; co znaczy:

Nie jest zaden kleryk

(ksi~dz)

taki butny, jak klaro-kampski kleryk, ten kleryk jest najbutniejszy z wszystkich ksi'2zy, Przypominll.my laskll.wym czytelnikom, lie nll. poczlJ,tku dziej6w tego narodu wyst~puje kr61 Radbod; w pami~ci Iudu zachowala si~ droga "kon Reppersweg", t. j. kr6Ia Radboda, w okolicy dzisiajszego miasta Emden. Jak sil)
tlumaczy przeksztalcenie Radboda nll. Repper inaczej, jak przez zupeln~ zmian~
j~zyka

pierwotnego na mow~ dolno-niemieck~!

Bardzo wazn~ co do poszuki-

wan j~zykowych i geograficznych na ziemi fryzonskiej ,dunskiej, szIeswickoholsztynskiej, wll.growskiej
1652.

jest Chronika Dankwertha, kt6ra wyszla. w roku
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ze wi~ksza cz~sc nazwisk miejscowosci i n&wet osobowych w
znacznej cz~sci, miast igor, nie jest pochodzenia niemieckiego,
lecz najlatwiej z slowianskiego daje si~ wywodzie, ie wi~c przez
Slowian musialy bye nadawane. Poniewaz zas do tego wszystkiego w toku dalszym pracy naszej sposobnosc si~ nadarzy, same
tylko stosunki geograficzne Slowianszczyzny zachodnio-polnocnej
skreslie starae si~ b~dziemy. Oswiadczamy zas, ie zapatrywanie
nasze 0 starodawnem rozprzestrzenieniu iywiolu slowianskiego nie
uwaiamy jeszcze za udowodnione, ale zarazem dodajemy, ze
kaidy rozdzial pracy naszej, mianowicie zas ostatnie, sl}, przeznaczone uzupelnie dow6d twierdzenia powyiszego.

III.

Rzut oka na stosunki geograficzne
i polityczne kraj6w niegdys zachodniop61nocnych 81owian.
Ogromna plaszczyzna, ktora si~ w wschodniej Europie rozci!llga od morza do morza, zw~ia si~ na zachodzie tak dalece,
ii szerokosc jej od ostatniego wzniesienia wzgorza luiyckiego do
Baltyku wynosi juz tylko 40 mil, od Hanoweru do morza 25,
a od ostatniej odnogi gor teutoburskich tylko 20 mil. Stanowi
ona wi~ksz~ cz~sc przestrzeni zaj~tej przez ludnosc, ktOrej dzieje
skres!ic przedsi~wzi~lismy, przestrzen, ktorl1 na pierwszy rzut oka
nazwalibysmy jednostajn~, nudnl1, melancholjnl1. Tak jednakowoz nie jest w rzeczywistosci. Albowiem cala ta przestrzen,
~ zaczll:wszy od zrodel Odry ai do Renu jest odgraniczonl}, wzniesieniem, ezyli plaskowzg6rzem, dzis nazwanem srodkowo -niemieckiem~ ktore, im bardziej ku zachodowi, tem wi~cej wychyla si~
wpojedynczych odJamach i gal~ziach ku p6lnocy.
Szczegolnie w starozytnej Slawji po lewej stronie )"jaby
kraj gorzysty przedstawia obraz zachwycajl1cy i urozmaicony.
Wi~ksza cz~se owego wzg6rza, dzis srodkowych Niemiec, nazywala si~, zaczll:wszy od zr6del rzeki Werra ai do zr6del Odry, po slowiansku Lowja; tak bowiem przypuszcza
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juz uezony Leibnitz, poniewaz starsi kronikopisarze 0PlsuJ11
nam ow~ Lowj11 co do rozleglosci jako olbrzymilJ:, opis, ktoryby
trudno zastosowac do boru frankonskiego lub do wzgorza, od
Hareu wzdluz rzeki Unstrut si~ ci1!gn~cego, ktore nazw~ Lowja
najd~uzej nosily.
Niepodobna, abysmy w tem miejseu starali sit} 0 szczegolowy opis pojedynczych cz~sci krajow zachodnio - polnocnych Slowian, zwlaszcza, gdy mapa kazda lub
dzielo geograficzne, daleko lepiej wyswieei i laskawemu czytelnikowi przypomni stosunki geografiezue, nii to jest w krotkosci
mOiebnem. Ograniczamy si~ wi~c tylko na kilku uwagach, ktore
:rarazem do objasnienia dziej6w naszych pobratymczych plemion
przyczynie si~ mog~. A zatem wzmiankujemy tutaj, ze najwi~
cej polvwa przestrzeni, na zacMd od ;taby id~c z poludnia, jest
krajem gorzystym, najbardziej posuni~tym ku polnocy w srodkowym biegu Wezery, ponizej miasta Minden i Hanower. Mi~
dzy Wezerlli i Renem rzeka Lupia juz w calym swym biegu
plynie po nizinach, wychodzlliC z wzgorza Egge, kt6re w nowwszych czasach odzyskalo u uczonych za przykladem Tacyta, nie
zas u lUdu, nazw~ boru teutoburgskiego. Tu pobili dzielni Cheruskowie Warusa, a g16wne pobojowisko z owych czasow widzi
cz~sc uczonych w dzisiajszej kotlinie Winnfeld. Pomi§dzy Wezer1j; a ;tab~ ci~gnie sit;) wzg6rze, dzis Harc, przez Ptolomeusza
Simana hyle z g6rlJ! Milibokus nazwane, a kt6re niekt6rzy poczytujl1 za Cezara Bacenis saUus. Z rozlicznych ludowych podan, kt6re w okolicach tego wzg6rza urosly, przypominamy laskawemu czytelnikowi opowiadanie 0 olbrzymie, lub raczej moznowladzcy czeskim lub wendyjskim, imieniem Bodo, ktory, goniftc za krolewnlJ! Bodl1, zapadl si~ w gl~bokiej otchlani rzeki,
od tego wypadku Bode nazwanej., Otchlan owa zas nazywa
si~ Kresool, a znak od kopyta dzielnego rumaka panny Body,
jest znany pod mianem Rostrappe, dawniej del' Rosstrapp;
ztl};d caly ten szczyt gory rna swe nazwisko. Lud okoliczny
m6wi Buda, jak si~ tez dawniej wymawialo, zamiast ksilJ!zkowego Bode. Na poludnie rQzcilJJg& si~ pomi~dzy Harcem i pa-

smem srodkowych Niemiec gorzysty kraj turyngski; poj edyficze
wzg6rza turyngskie s~: Finne, Schmiicke, Hainleit0 i inne mniejsze,
ktorych uazwy z hain siIJ skladajl1. Moze takowe powstaly
rowniez jak uazwisko Cheine, z slowiaiiskiej chojny, mimo to, ze
.e wyw~dzlJ: z niemieckiego hagen. Co do wschodnich czt;)sci paJsma srodkowych Niemiec dose wspomiec, ze w pojedyficzych miejscach slynlJ! z bogactwa wewnt;)trznego, ze dla romantycznosci i piIJknosci powszechnie s~ znaue i opisywane. lone zrosly sill
z mnostwem podan ludu slowianskiego, kt6re zyjlJ! i tkwil1
w pamiIJci ludu dotychczas; ale wszystkie prawie przedstawione
s~ sWiatu, jako bajki lub podania niemieckie, wiIJc swiat podziwia bujnl}; wyobraznil1 ludu niemieckiego.
Dourozmaiceniaplaszczyzny dzisiajszych Niemiec polnocnych przyczyniasi~ takze podwojne pasmo pag6rk6w, wznosz~ce si~ juz nie z poklad6w skalistych, lecz z ziemi mi~kkiej.
Jest towzgorze nadbaltyckie, kt6re sit;) cil1gnie wzdluz morza
dawniej slowianskiego, przez Prusy, Pomorze, Meklenburgjl1 do
Holsztynu i Jutji. Znane nam jest w Prusach i .na Pomorzu,
pod nazwiskiem Pojeziorza, gdyi mn6stwem jezior jest pokryte
Drugie pasmo, karpackiem zwane, rozci~ga siIJ przez SzllJ!sk,
dolnl1 Luzacjl1 i pru:lkl1 Saksonjl'!, do tak nazwanej puszczy liineburgskiej, a ztl1d do ujscia Wezery i Amizji. Wysokosc tycb
wzniesiefl obliczasi~ w przeci~ciu na 300 st6p, nigdy zas nie
s~ takie znaczne, azeby roslinnosc postae innl1, jak w dolinach, przybrac miala. Liczne pagorki obu tych pasm dzis
jeszeze noszlJ! na sobie rozwaliny prastarych grod6w slowiafiskich;
wielka z nich czt;)sc sluzyla niegdys ka czci bozyszcz, prawie
wszystkie sl?; miejscem, gdzie jasniala kiegdj-s swit;)ta Znicz.
Gdzie si«;l zas owe pasma zamieniajl!! na mierne plaskowzgorza,
tam najg«;lsciej spotykamyszczf!tki spalonych cial przodkownaszych.
- Czem gdzieindziej, tj. odznaczeniem i odgraniczeniem kraj6w
. !llJ! wzgorza, tern sf! dla wi~kszej cZ«;lsci kraj6w nadlabjanskich
liczne wody, kt6re juz to w szerokich korytach prowadz~ zbyteczn~ wod~ do morza, juz to w postaci strumykow, wi~kszych
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lub mniejszych jezior, bagien i moczar6w call! Slawi~ zachodnil! zapelniajl1. Co do pierwszych spostrzegamy, ii w8zystkie
wi§ksze rzeki bez wyjl!tku ten sam kierunek zachodnio-p61nocny
majl1, tak sarno jak i podw6jne pasmo pag6rk6w i nieomal
\\ szystkie wzg6rza. Mi§dzy sob~ majl1 w calym utworze jak
najwi§ksze podobienstwo; wszystkie zasilajl! si§ g16wnie z prawegoboku znaczniejszemi doplywami. Rzeki poboczne opasuj~ call1 plaszczyzn§ zachodnio - p6lnocnej Europy na ksztalt
g§stejsiatki, z kt6rej si§ wznoszl1 niezliczone wyzyny, jakby
wyspy i wysepkL Owe za~ wynioslo~ci wyspowate wyst~puj!!:
takze w kierunku zachodnio-p61nocnym, a co g16wna, posiadaj!!:
takze najwi~ksz!!: pochylo~6 z wschodnio-poludnia ku zachodniop61nocy. Nie jest tu miejsce, aby si~ rozwodzi6 nad tem, ze
caloksztalt zachodnio - p6lnocnej Europy pierwotnie byl innym, iz n. p. Od1'a. l!!:czyla swe wody niegdy~ z J:.abl1, a to
korytem Szprewy, i ze J:.aby uj~cia byly tam, gdzie si~
dzisiajsza Amizja wylewa do morza p6lnocnego; dalej, ze
brzegi morza polnocnego, a po cz~~ci i sarmackiego, wielkiego
uszczerbku doznaly wskutek p1'zerwania przesmyku belgijskobrytanskiego, ze dzisiaj daleko na zacMd od Jutjiw morzu
znajdujemy zaj~te falami prastare siedliska pierwotnej ludno~ci,
kt6rej popielnice wydobywajl1 z gl~bi mol'skiej. Dodamy k1'otko, .
ze owe stosunki id!!: po za okres pl'acy naszej i ze caloksztlJit,
k1'ajowy w przecil1gu ostatniego tysiq,ca lat co do obr~bu swego
tylko nieznacznie si~ zmienil. Obrachowano strat~ b1'zegow a1'konskich na Rugji na pol mili podczas tego okresu, a jest to
nad Baltykiell1 miejsce najbardziej wystawione na gwaltowno~6
fal mol'skich. Rozumie si~, ze co do zewn~trznej formy nieje~
dno si~ przemienHo, ze powie1'zchnia w6d k1'ajowych si~ po
cz~sci obnizyla, wszystko zas jest tak malo znacz!j,cem, ze
chyba w kwestjach ~ci~le topog1'aficznych zasluguje na uwzgl~d
nienie. J:.askawy czytelnik przystaje zapewne na to, zebysmy
nie rozbiemli, zwyczajem autorow niemieckich, nazwisk pojedyllCZych mi~jscow()~ci po wschodnim bl'zegu J:.aby, aby si~ prze-
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8wiadczyc, do ktorego j~zyka zaliczac je wypada. Przetrwaly do
dzi~ dnia pi~tna, ktoremi wysoko 08wiecona juz Slowianszczyzna
zachodnia znaczyla swe siedziby na zawsze. Uznaj!j, to uczeni
co do kl'ajow na wscMd f,aby i Solawy, niektorzy pod pewnem
zastrzezeniem, 0 co mniejsza.
Zwrocimy tylko ponownie uwag~ na to, ze uczony Kaspar
Zeuss z zadziwieniem wlasnem uznaje ~cislos6, z ktorlj, Slow ianszczyzna tutejsza zachowywala nazwiska podane przez autor6w
klasycznych. W toku pogl!j,du naszego dorzucimy to, co nam,
si~ wydaje wainem. Tu doda6 tylko trzeba wzmiank~ 0 nazwiskach rzek, mianowicie mniejszych, pomi~dzy J:.ab!!: i Renem
bo i one wystl3pujl1 jako ~wiadki sp61eczenstwa slowianskiego,
ktoredawniej na tej ziemi s~eroko si~ rozprzest1'zenialo i gl~
boko sil3 z nilb zroslo. Azatell1 do Solawy, J:.aby, wpadaj!!: z zachodu nast~puj!!:ce rzeki i stl'umyki: Selbitz, Lomnitz, Loquitz, Sormitz, Schwarza, Leutra, Ilm (Elm, Ilmina), Unstrudt, po lacinie
Onestrudis, imi\} powstale zOna i Struda (Strudis), gdyz si~ stl'Umyk Ona z Strud!!: l!!:czy; jej poboczne rzeki sl1: Gem, Kloeste1'bach,
HeIbe, Lossa, Wippel' z pobocznemi rzekami: Bode, Fim, Gaenkbach,. Kritzbach, Ribbach, dalej Schonenbach, Eichstadterbach,
Schwurzeiche, Fleischbach, Gosselbach, Helme, do kto1'ej znow
Tyra, Beer, Zol'ge, Wieaa i inne, dalej Geissel, Laucha, SaIza,
Schlenze, inna Wipper z Eine,. Sylke, Schrote, Bode, lepiej
Bud~, kto1'a powstaje na Harzu z cieplej i zimnej Bude, oplywa slawn~ g6r~ Bielstein, gdzie cz'czono bozyszcza Biel,
. gorz nazwiskiell1 Bielstein jest mnogo, na przyklad Bielstein, mi~dzy Wen!}; i Fuld!!:, gdzie tez Meissenel' (ktor!!:
l!ldJ>koliczny Wissemer nazywa) i stynne jaskinie z formacy!}; topienca, BielshOhle i BaumannshOhle; l'zeka Bude l!!:czy si~, zanim wpada do Solawy z pobocznell1i rzekami: Rappbode, Luppbode, Selke, Goldbach: (nad ktorl1 wies Mo1ll1ersswe.nde, gdzie poeta Burger si~ rodzil, takze wie~ Pansfelde),
Holzemme, Bruchgraben, Sohre. Dalej wpadajq, do J:.aby: Ohl'e
(Ara, Om) z Rodowe lub Wanne; nad uj~ciem l'zeki Ohl'e
8
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miasto Wolmirstadt, po slowiallsku Ustiure;*) Tanger, Ahland, (da.
wniejsza Precekina, pozniej Biese nazwana, z Zehrengraben, Milde
(Mila), Kuhgraben i Speckgraben, Jeetze (dawniej Jasna z Becke
i Dume), Elmenau (Ilmenau, Ilmina, dawniej si§ "Lyna"nazywala), (Constitutio ducatus Brunsw. et Luneb. z r. 1235 opiewa, ze Luneburch nad rzeklj; Elmenau w j§zyku niemieckim nazywa si~ "eygen"), z Neetze, Estrau, Steterau, Bornau, Hesau,
Herdau, Gerdau lab Gardau; ostatnia wytryskuje z gory Lyss,
wi~ksza cz~M drugich z pasma pagorkow Goerde, kt6rych szczyt
najwyzszy si~ nazywa Hohen-Wedrin, dalej Wipperau, Marbeck,
Luhe, Seewe (Sevina), Trevena, Este, Lune, Schwinge, nad
ktorl1 stare miasto Stado lub Stadin, dzis Stade, - naturalnie
od "Gestade" u Niemcow - Oste i Medom. Tam byly bagna
Chlindesmoor, gdzie dzis Glinstaedt i Glinsten. Do rzeki Werra
(Weraha, Wiraha) po pollj;czeniu z rzeklj; Fuld!!;, Weser (We~
sera, Wisura) zwanej, wpadajlj; z prawego boku: Schlense,
Hasel z Schwarza, 8chmalkalde, Trusen, Grumbach, Schweina,
Nessa, SuhI, Elnn; z tych llj;czy si~ Nessa z strumykami Hoersel, ktory si~ az do wsi Leina takze Leina nazywa, RubIa lub
Wutka, Emse, Laucha, Bade i Schilfwasser; dalej Hamel, Aller
(Alara, Alera); do ostatniej wpadajlj; z prawego boku: Spetze,
mala Aller, 1se, Schwarzwasser, Lacbte, Oertze, Mieste, Boebme, a z lew ego Ocker (Ovacra) z pobocznemi Gose: Scbunte,
Wabe, Radau, Illile z ScbIaia i Golitzbach, Ecker z Slotterbach, dalej Fusse z Aue, Gaude, Wispe, Imme, Wietze i Leine,
dawniej Lina 1 Laugona nazwana. Takowa 111czy si~ w swym
biegu z nast~pujl1cymi strumykami:Ruhme z Oder, Hable z Brehme i Nathe, Suble, Geislede, Beber, Lutter, Garte, Schleier, Bremke, Molle, Rauschenwasser, Rode, Rewer, Espol z SchOttelbeck,
Mohr z Bolle, Ilme, Eller, Soese, Warne, Deepe z Lake, Hils,
Saale z Lane, Landwebr, Gellenbeck, Haller, Caspau, Moseke
Fosse; dalej wpada do Aller rzeka Innerste (Indistra) z pobocznemi:
Neile, Nette, Hengstbacb, Lamme, Grade, Scbilde, Alpe, Brulilt*) Tytmar mers. 6, 33: eo quod Ara at Albis Huvii hie couveniunt;
Tangermunde .nad ujsciem rzeki T., po slQw.: Ustwice.

bach i Meese, L~ere i Riethkrumm, takze do Allel'Y p}ynl1. Do
Wezery wpadajl1 z prawego boku jeszcze Werpe, Schwtilme,
Either, Wuemme (dawniej Wimena) z Hamme, Dehne, Rodau,
Wiste, W orpe, pozniej Lesum nazwanl1, Drepke, Luhne, Geeste.
Nad rzekl!! Aller w srednim jej biegu miasto Celle (dawniej
Sechzella, Schezla, Kaesla, Scesla, TesIa, Kjellu, Scbelle, Tzelle).
poczytano to miasto, oczywiscie slowiailskie, jak si§ Guthe w geografji hanowersko-brunswickiej wyraza, za owe Schezla, az do ktorego Karol W. kupcom pozwolH odstawiac broil, ktorej Slowianom
spl'zedawac zakazal. Nad Aller lezala takze starodawna osada
Walbek (Walpke, dawniej Walibizi, Walbiki, Walyke), ktora, jak silJ
:Meibom domysla w swej Walbekische Chronike, uzyskala nazwisko od Waldbach, tj. rzeka lesna, choc dodaje, ze Iud okoliczny na'Pywa t~ rzek§ Riole lub Rejole, a w ogole wszystkie strumyki "Reje".
Do rzeki Werra wpadajl!! z lewego brzegu: Henpf, Felda,
Ulster, Webl'a, GeIster, a do Fuldy (Wulda, Fuldaba): HUll,
Hauue z Biber i Nuest, tudziez Eder (Adrana) z Schwalm, Werbe,
Itter, Schlitz, Aar, Ol'ke, Rhone (Rene), Nette, Elbe, Wese,
Watter, Netze; dalej plyn~ do Wezel'Y po lewym brzegu: Diemel,
Twiste, Bewer, Nethe z Uchte, Emmer, Hopke, Egel, Helante
z Oe1'se, Graube, Niese, SaIza, Exter, Kalle, Scbelpe, Werre
z Bega, Else, Osper, Gohle, Bastau, Berlebecke, Worbecke, Aa,
Ochme, Hunte. Do Amizji (Embs, Amisia) wylewajlj; si§: Lutter,
Haase z Radde i Else, Leda (dawniej Lada z Marklj;), Jiimme,
Obe, Soeste, wiele wod malych z nazwiskiem Aa, Glane, Angel,
Bewer, Werse, Holte, Wappel, Knochenbach, Dalke, Waekel'iede;
tu tez oldenburgskie l'zeki: Jade, Made, Wenne, Lethe.
Do Renu wpada nieco nizej ujscia Menu rzeka Weschnitz,
.odMenu na polnoc zas rzeka Labn (dawniej Loyna) z J;lobocznemi Ubbach, Wismarbach, SalzbOdenfiuss, Wieseck, Dill,
Biber, Ohm, Wohra, Wiera, Weil, Enn, Aar, Fohbacb, Gliebach,
Schubach, dalej Sayn, Wied, rzeka Sieg (Siga, us) z pobocznemi
W C31:'pe, Nepfte, Wippel', Wi sse, Holpe, Brahl, Wanne, Agger
z SuIze, Heller, Elbe, Niester,Langenbach, Pleissebacb; dalej
do Renu rzeka Emnesche, Wupper (Wippel') z pob. rz. ,Mors,
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Mur, Wir, Dyn; dalej Ruhr (Rora) z pob. rz. MOIUJ.e, Noger, Elpe,
Walme, Emper, Emscher, Unne, Rohre (Ruhr), Henne, Lenne,
Wolme; dalej Lippe (Luppia, Lipia) z pobocznemi rzek. Pader,
Stever, Alme, Alfte, Glimme, Lise, Seseke, nad ktorlJ; miasto
Lunen, Arelst, Gleine, Brogel, Kelbach. W koncu wpadaj:};:
Berkel do Yssel, Dinkel do Vechte; przy ujsciu Renu ciesnina Swine. Stan~1ismy tutaj w poblizu starodawnego grodu
"Wiltaburg i. e. oppidum Wiltorum"; tutaj mnostwo dzisiejszych
miast przypomina nam nasze domowe zagrody (n. p. ziemstwo
Gohre, Masau, Glaccolin, Mechlin); *) rzeka Mozela lub wpadajlJ;ca
do niej Pl'um (Prumia, Brumia) pierwotnie nazywala si~ Obrinca ;
lecz wyszczegolnienie stosunk6w geograficznych w odleglych tych
stronach odkladamy na inne czasy.
W koncu wpadaj~ do Menu z polnocnej strony rzeki: Hz,
Rodach, Baunach, Wern, Solawa (frankonska) z strumykami:
Milz, Streu dawniej Strowa, Brend, Schondra (Suudra), Sinn,
Lauer; dalej Wetter, Ohm, Horloff, Lumda, Kinzig, Aschaff,
Nidda z Niddel', nad ktorlJ; miasteczko Lissberg, Lohr i t. d.
W poblizu ujscia Solawy frankOllskiej byla osada slowianska
Winithus, gdzie zalozono klasztor; zt[j;d cil};gntJ1a si~ starodawna
zasieka krajowa mimo gory i wsi Kalbsteinberg, 0 ktorej to wsi
pisze Christoph Philipp Sinold, geuannt SchUtz, w swojej kl'onice,
ic si~ szczycila swym pitJknym kosciolem, jako tei star:}; swilltynil}; slowiallsk::j; (das mit s~inel' schOneu Kirche u. einem alten
slavonischen Heiligthmn prangende Kalbsteinberg).
Podalismy wyzej, chociaz nie wyczerpuj::j;co, nazwiska rzek
pomitJdzy :tabl}; i Renem, a to seisle wediug dzisiejszej pisowni
niemieckiej. Byloby moze pozlJ;danem ozywic te porzecza przez
nazwiska osad nad niemi polozonych, a to, 0 He to mozebnem,
osad wiejskich, starych, z nazwiskami nie.startemi jeszcze zbyt
powszechnem uzyciem, ale nie podobno rozszerzac za nadto tej
pracy. Ogralliczamy si~ wi~c na kilku uwagach, tyczl},cych si~
nazwisk dzisiejszych osad niemieckich na zachod od Wezery,

a mianowicie VI pruskiej prowincji nadrenskiej i w Westfalji.
Niekt6re z nich podajemy, gdyz llaszem zdaniem nie dajll; si~
wyprowadzac z inllego j~zyka bez nacill;gania tak latwo, jak
z j~zyka slowianskiego. W liczb~ tych nazwisk wchodzi wi~ksZA
cz~sc zlozonych z zglosek: BaI, Ball, Bel, Bil (Bill, biel, beil, beuI,
beyl), ktOrych zrOdlos16w jest to niezawodnie s}owiansko-polski
wyraz "bialy". Dalej zachodzi wielki poczet nazwisk zlozonych
z Bil', bier, buer, bies, bes, bis, biss, jako tez zlozonych z bohl,
boI, boH, bul, bull, buhl i t. d., do ktorych objasnienia jedynie
j~zyk slowiallski si~ przydaje. Podobnie z licznemi nazwiskami
zlozonemi z Bog, bock, boch, bosch, Boks, Boss, Bok, Bug, Buck
(Bogheim i Boze w powiecie Dueren), ktore wywodzic naleiy
z slowiallskiego B6g i bozy; tak samo zdradzajl}; pochodzenie
slowiallskie nadzwyczaj liezne nazwiska zlozone z Borr, bor, bohr,
bur; dalej but, bud, budd i t, p.; dalej brad, bred, brem, brod,
broed,brom, bram, brenk, brink. Przytaczamy z pojedynczych
miejscowosci: Brilon (bryla) w Westfalji, Barlo pod Bocholdem
i Geldern (staroniemieckie "Lo" znaczy to samo, co bOr), Berl
lJod Monasterem, Bie pod Bochum, Bigge i Began, Bick i Bicke,
jako bardzo zwyczajne nazwiska; dalej Bladen i Blader pod
Bechulll, Braam (Bram cz~sto), Buje pod Wceze, Burlo w powiecie Borken, Buje pod Akwizgral1em, Cam en pod Dortmund,
ComaI' i Oommern pod Kolonjl~ i Euskirchen, Crakau, Kragow,
Kralmu i Krakaw, Cradenbach, Crapoel (Kl'apohl) i nazwiska
zloione z Couz, wszystkie nad Renem. Wies Croew, wspoilll1iaua
Tako Orov1a juz 1'. 752, a poloiona nad lewym brzegiem Mozeli,
byla wlasnoscilj; krolowej polskiej Riksy (Richezy), iony Mieczyslawa. I I r6wniez jak (Rile, Ryle dzis Reil), Glottcn (Clotteno),
Chuchemo (Kochem) i t. d. Procz tycl1ie: Crupin i Dubringbausen w powiecie Lennep, Daaden pod KoblencjlJ;, Dalbke pod
Kaunitz w· obwodzie mindenskim (Minden, dawniej Mimida),
Derschen, Dumke i liczne nazwiska powstale z Dam, dom, dan,
ded, dal, del, dell, dern. NasttJlmie Didol pod Laasphe, Dulle
p. Iserlohn, Gapieyerhof pod Bruhl, Gerwin pod Soest lub

*) S:J, to starodawne miasta, wspominane jui, o!.>ok rzeki Masso i osad
Wimnau, Wanda i t. d. w gesta, abb, Fontan. pod rokiem 717.
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Welwer, Gey pod Kolonj~, Geflitz w ksi§stwie Waldek, Glinfeld
pod Brilon, Glinge pod Meschede lub Lenhausen, Goy pod
Bochum i mnogie nazwiska, skladaj~ce sita z Gortz, Goers, Grab,
Gron, Kal, Kol , Kip i Rek', Recken lezy pod Borken w Westfalji, Karken pod Heinsberg, Kisker pod Spenge, Jusch i Kiewitz
w pow. Diisseldorfskim. Dalej przytoczymy Kl. Clew pod Lennep,
Grosse Kley pod Hamm, Klomp lub Klump pod Heinsberg,
Konfeld pod Merzig lub Wabern, Konnertz w pow. Diisseldorfskim, Koppel pod LaMe, Koppelweide (= Kobylepole) w pow.
Gummersbach i liczne z Kot, Kott zlozone nazwiska. Kray lezy
pod Steele, Kroplenburg pod Altena, Kroppeloh pod Minden,
Kruchten pod BHtburg, Kruckeberg pod Vlotho (Vlatho), Kulle
pod Solingen, Kussen pod Mettman, LaMe pod Minden, Lelbach
w ksi§stwie Waldek. Ksitastwa Lippe przypominaj~ nam takze
zrodlos16w slowianski; tak samo Lebbe pod Biinde,Lepp pod
Nowesyum, Lich pod Juliacum, Liesen w pow. Brilon, Linn pod
Crefeldem. Litsch, Liss i Loh sll; zwyczajne cztasci skladowe
nazwisk miejscowych. Lubrassen zas lezy pod Bielefeld, tak
sarno MUse, Mack i Macken nad Renem, Mauden, Werbe i Nerdar
w ksil;!stwie Waldek, Morschenich pod Duren, Mutz pod Miihlheim, Padberg pod Brilon, Ploenen pod Kempen, PoIle w pow.
Minden, a Poll pod Moers. Dalej spotykamy osadl;! Quast
(Kwast) w Waldek, Quetzen i Raderhorst pod Minden, Reck
pod Camen i cz§sto w Westfalji, r6wniez jak Reetz. Regnitt
lezy w pow. Rees pod Wesel; Renkowen, Renkeshof i Rengsdorf
nad Renem, Rhede pod Borken, Rieke pod Monasterem, Rueke
pod Altena, Ruges pod Miinchen-Gladbach, Rib cz~sto zachodzi
'tV nazwiskach osad westfalskieh.
Schinsbusch i Sehinnenburg
i Sehieten s~ poloione pod Mettmann. Schlade kilkakrotnie
zaehodzi nad Renem; Siebecke lezy pod Brilon, a Sievecke pod
Altena, Spich pod Wipperfurth, Spradow pod Herford, Sehirrick
pod Kempen, Spredey pod Dortmund, Stade pod Bochum i pod
Olpe. Spork, Spos i Stap stanowi cz§sc skladow~ nazwisk.
Pod Dusseldorfem polo zone sl1 Ziemesdorf i Ziemeshaus, Zies-
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kowen pod Kolonj!!i tamze zalozono r. 1024 klasztor Brauweiler (zob. Fundatio Mon. Brunwill. Mon. Germ. Tom XI), w pobUzu ktOrego byl Mr "Vela" od wielkosci nazwany (in silva
que sui magnitudine Vela dieitur).
B6r "Wilke" polozonym byl takze nad Orl~, w pobliiu
dzisiejszego miasttl, wejmarskiego Jena; (in nemore, quod voeatur
Wilke). Zuesehen pod Brilon, Zueseher pod Trewil'em, Delzen
pod Hamm. - Podalismy te nazwiska weale nie systematycznie,
leez jakesmy si§ z niemi spotykali. Aby zas wykazac, ze takowe z wszystkich miar zasluguj~ na uwzgltadnienie, przytoczymy tu cal~ gromad§, skupionll; w samym obrtabie powiatu
hagenskiego, a to w porzeezu rzeki Ruhr. W niedostatku czasu
nie chodzi o to, aby rzeez wyczerpuj~co przedstawic; sl:lJ to
mniej wi~cej nast§puj~ce: Clodt, Crowin, Dreisch, Drewe, Groll,
Klinke, Klippke, auf dem KoIke, Kollenbusch, Krallenheide,
Krupin, Mallinkrodt, "am Mier", Milspe, "auf del' Paske", PennakeD, Pennekamp, Pie witt, Plessen, Piilsode, Repland, Reppe,
Riigge, Rocholz, Rockel pod Coesfeld i Rochollsberg pod pobliskiem miastem Lennep, tam tez Mickenhagen; Rocholl i Micke
s~ to slynne nazwiska kaplan6w obotrycko-slowiatiskich, a miasto
Roehelenzi wspomina juz Ditmar merseburgski. Sackel'll, Samelhaus przypomina ksi~cia sorabskiego Samela, dalej Sauste,
Schallike, Schede, Schee i Seheh, Schenam, Schewen, Schierskampe, SchUren (Schurenplatz, Schurenhof, SChiiringsplatz),
Schilken, Schwelm, Siepen, Selbecke, Silschede, auf dem Schie. relIbetg,Schwidt, Spreel, Sterbecke, Stoeken, Stollen, Stowe,
Striepe, Struckenberg, Stucken, Stiifke, Tacken i Takenberg,
'l'u~~ngen, Timpen, Wewersthal, Wiedey, Wischebrie, Wulwecke,
Zippe,Zweilshauschen. 0 pobyeie Slowian t. j. Wend6w w powiecie hagenskim swiadcz~ nazwiska osad: Wengern (Wemden),
Windeke,· Windgarten, Wind hagen, Windham en f Windhausen,
Win:dhoevel, Susewind. Dodajemy, ze wyrazy zlozone z Wind
lub :Wend .s~ bardzo pospolite w prowincji .nadrenskiej i .w Westfalji, jak w og61e wsz~dzie, gdzie Slowianie kiedys zamieszkiwali.
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Tak h. p. Wenden pod Olpe, Boiwinde pod Beleke 'W obwodzle
arnsbergskim, Boewinge pod Much w obwodziekolonsldm, Boewing pod WengerD, Boewinghausen pod Dortmund
(Beowinidi nazywajlJ, kronikarze frankonscyCzech6w) i mn6stwo innych. Pod miastem Lippstadt, tudzipz w obwodzie monasterskim
w Westfalji, polozone byly posiadlosci moznego rodu Wendt6w de
Crassenstein, kt6rzy wsp61nie z l'odem Korff6w byIi przelozonymi
s!j,d6w woInycb, ziemskicb "bei der wendischen Specken", pod
Cappeln. W lacinskim j~zyku nazywajl1 si§ zas ci Wendtowie zawsze: Slavus (de Crassenstein); ograniczamy si§ na jednym tym
przykladzie z mnogich imion osobowych. Lecz i za pobytem WH·
cow, kt6rych miasto W{ltaburg Beda wspomina pod Utrechtem,
swiadczl1 osady: jako Wilzenburg w pow. trewirskim, Wilzenberg pod Birkenfeld, Wilzhausen pod Solingen i t. p.
Nadmieniamy, ie owe nazwiska miejscowosci wymawia Iud
okoliczny z szczeg61niejszym akcentem, ktory rodowitemu Niemcowi
zamiejscowemu jest obcy, r6wniez jak odcienia j§zykowe bardzo
lokalne i odrl,ibne. Meschede np. rna przycisk to na ostatniej,
to zn6w na przedostatniej zglosce, nigdy zas na pierwszej itd.
Ludnosc Nadrenska przechowala w swej mowie w wielu miejscowosciach twarde I polskie. Byloby rzeczl!: Ilie malej wagi
dochodzic pisowni tych nazwisk w najstarszych dokumentach, .
dalej sprawdzie, czy owe osady stanowily od raZll zamknilJte
wsic, czy zas powstaly z pojedynczych posiadlosci zwyczajem
niemieckim rozrzuconych. W koncu nalezaloby zbadac, czy zubudowania wskazujl1 typ domu slowianskiego, czy zas niemiechiego. Do tego trzeba dol~czye badania jlJzylwwe wzgllJdem
wielorakich odcieni w mowie potocznej i w pojedynczych wyrazach. Dotychczas bowiem malo czyniono pod tym wzgl~dem,
lecz dochodzenia wszelkie s~ tego rodzaju, ze najlepszl!: otuchl!:
musz~ napelnic badacza slowianskiego, tern ,bardziej, gdy odnosne poszukiwania w zachodnio - polnocnych Niemczech do pomyslnych doprowadzily rezultatow. Zamilczec niemozna, ie Ilie
niemiecki dzwi~k powyzszych nazwisk miejscowosci zaczyna juz

rozciekawiac uczonych niemieckich nad Renem. Tak czytamy w Monatschrift fUr die Geschichte West-Deutschlands, 1878, zeszyt IV.
w pytaniach dodatkowych; pod pytaniem pierwszem: pod miastami Detmold i Lemgo znajdujl!! silJ miejscowosci "Molinet ' (in
der Moline, in den Molinen); dalej nazywaj~ silJ w starych dyplomatach ksi~stwa Lippe ll/:ki cz~sto "Dane"; zkl!:d to pochodzi?
Tak samo rozciekawia autorow zachodzl/:cy w powiecie Geldern
np. pod Straelen i Hinsbek wyraz "die Schomen (pytanie 3)
i nazwisko Wesel (pytanie 10). "Peck" tlumaczy si~ jako swinka,
prosi~, opiekane w ciasto, kt6ra w podarunku si~ daje i. t. p.
Jak latwoby j~zyk slowianski na te i niezliczone inne pytania
magI odpowiadae!
Co do nazwisk rzek wspominamy kr6tko, ze jak najmniej
takowych jest zwyczajem niemieckim zlozonych, a te znow nie
odpo.wiadaj~ przedmiotowi, ktory maj!JI oznaczac. Zwracamy dalej
uwag~ na okolicznose, ze prawie kaMa jak najmniejsza wodaosobne
rna nazwisko swoje; odpowiada to zupEllnie duchowi slowianskiemu,
a juz I.ukasz Dawid, radzca pierwszego ksi§cia pruskiego zastananawia si~ nad tem, ze krajowa ludnosc pruska wynalazla osobne miano dla kazdej najmniejszej wody, najmniejszego gaju, nawet
wilJkszego kamienia itp.wr~cz przeciwnie zwyczajowi Niemcow,
kt6rzy znowu wszystko uogolniajl');, oznaczaji!c np. wody nazw~
Beek, Bach, lub Fliess z dodatkiem nazwy osad pohliskich.
Widzimy dalej jasno, ze :taba z Solawl!:, co si~ tyczy nazwisk
tych miejscowosci, pod zadnym warunkiem nie moze bye uwazamrza granic§ .narodow, ze zr6dloslowy miejscowosci tak po
wschodniej, jak zachodniej stronie :taby, oddae nalezy jednemu,
to jednolitemu J~zykowi. Dzisiaj caly swiat uczony zgadza
si~ na to, ze nazwiska miejscowosci mi~dzy :tabtl; i Renem, a to
prawie wyl~cznie, nie pochodz~ z jiijzyka niemieckiego. Powszechnie i zgodnie przypisujl!! uczeni owe nazwiska narodowi
keltyjskiemu, wskazujl/:c mu takze call!! t§ przestrzen na wIasnosc,dopoty go z niej nie wyparly plemiona niemieckie.. Pytamy .si~ wi~c, a podlug tego, cosmy w tej kwestji. dotychczas
9
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przytoczyli, pytamy si~ srnsznie, czyby to mialo bye grzechem stac tutaj w obronie praw slowianskich, zwlaszcza,
gdy znawcy j~zyk6w keltyjskich wr§cz oswiadczaj::);, ze Slowianie i Keltowie stanowi::); j edn~ rodzin~. Wedlug nas przypusz·
czenie to jest nieslychanie waznem, a dotychczas jedynie
za pomoc!! tego przypuszczenia jestesmy zdolni rozwiqzac zawiklane kwestje etneologiczne bez pomocy tajemniczych Laponczykow lub Turanczyk6w. Wstrzymujemy si§ tutaj od wywodzenia powyzej podanych nazw z zr6dloslow6w slowianskich;
kazdy z laskawych czytelnikow podobienstwo zachodzfl,ce z pewnosci!! uzna, kaZdy sam tez potrafi dochodzic pierwiastkOw
tych nazwisk. Dorzucimy tylko, ze wielka liczba, moze wszystkie nazwy wspomniane powtarzajl!; .si~ na ziemi dawniej lub
dzis jeszcze slowianskiej, jak n. p. Wipera zachodzi 7 razy
w Niemczech; Odra, Slenca (Schlenze), Lyna (Leine); zdaje si~,
te Aller z poboczn~ rzekl}, Leine t~ saml!; majl} nazw§; pierwiastkiem slowianskim jest ly (po-lynt}:c, plynltc; rzek~ r.yn§ w Prusiech wschodnich Niemcy przezwali na AHe); Rodawe, Gerdawe
i t. p. Pozwolimy sobie ponownie wzmiankowac 0 dzisiejszej
mowie ludu w stronach zachodnich Niemiec, a mianowicie w zachodnio-poludniowej Westfalji. Przytaczamy z tak nazwanych
"Schelten", t. j. wyrazow obelzywych, ktore Woeste oglosH
w Jahrbuch ffir Niederdeutsche Sprachforschung, Bremen
utrapicielka,
1811, nast~pujl1ce: gniel = sk!!:piec, karance
kruks
czlowiek niepozorny, kwast
p~dzel, przenosnie
zawalidroga, machochel = stare babsko, arme Schluff = biedak (Slowianin ?), ruddek i strubbeck = czlowiek nieuczesany,
rnbast =- czlowiek rubasny. Bardzo zwyczajny jest wyraz lapps
(lo.pac) w najr6zniejszych kompozycjach, oznaczajl},c n~dzarza.
Zgloska slowianska ak zas uzyskala zupelne prawo obywatelstwa
w tych stronach, a to w formie "sak", ktora zas z miechem
nie ma nic wspolnego. Skladane wyrazy S!li: Lappsak, Schlammsak, Kwerksak, Wimelsak, Ruppsak, Sliepsak, Norksak ,i t. p. Wies Drewenak, polozona jest nad rzekl!: Lupil!:

i t. d. Autor wywodzi nieznane mn wyrazy pochodzenia nie.;,
niemieckiego ze wszystkich innych j~zyk6w, 0 slowianskim zdaje
si~ nic nie wiedziec..
Zastanowienia godnem jest, ze Iud
przedstawia cz~sto w zlozonych wyrazach niemieckie zgloski,
oznaczajlj,c mimo to ten sam przedmiot, co jest nietylko przeciwne duchowi j~zyka niemieckiego, leez taMe i sens wydaje
zupelnie inny. Tak mowi: wisenase zamiast naseweiss tj. przemli;drzaly, wagenpummel zamiast pagewummel tj. pewny robak,
i tak wedlug W oestego 'bardzo cz~sto. Zkl!;d to? Widocznie
dla tego, ze Iud, mowi~cy pierwotnie innym j~zykiem, nie rozroznH: fIN braku poczucia wrodzonego znaczenia pojedynczych
cz~sci, z ktorych wyrazy skladane powstaly.
Niestety przeszkodzila smierc pann Woeste w wydaniu wielkiego slownika
narzeczowych wlasciwosci ludu westfalskiego. Pr6bka ta jednak
wystarczy, jak mniemamy, azeby zach~cic uezonych slowianskich
do dalszych poszukiwan w tych stronach. Co do obyczaj6w,
stroj6w i podan ludowych ograniczamy si~ tymezasem no.
wzmiance , ze takowe w niekt6rych okolicach si~ zgadzajl!;
w sposob uderzajli;cy z wlasciwosciami ludu naszego, ze je poprostu poczytac wypada za spuscizn~, swiadcz!1CIfI 0 zapomnianej
dzis przeszlosci slowianskiej.
Rzucmy teraz okiem na caloksztalt, jaki ziemie zachodnio a
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polnocnych Slowian niegdys przedstawialy. Obraz ten musi
naturalnie wypasc nieco odmiennym od dzisiajszego, lecz wcale
nie mniej jest wdzi~cznym; nie mamy przyczyny przypuszczac,
1e Wpierwszych wiekach ery naszej kraje te tworzyly puszcz~,
gdzie panowal zwierz, a nie czlowiek, i ze ostatni do zwierza
byl podobily. Ze tak nie jest, ze narody starozytnej Germanji
przed napadem cmy nowogermanskiej doszly juz do nieposledniego stopnia wyzszej kultury, 0 tern swiadczy wymowni~ pOa
zostalosc wydobywana z grobowcow tej ludnosci, dzis jeszcze
mimo tylowiekowej profanacji, mimo modnego obecnie polowania
naurny, tak bogata. Drzewo lesne wprawdzie w owych ezasach bez porownania wi~ksze przestrzenie zajmowalo, jak dzi~

.
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siaj, ale kraj caly posiany byl g§stemi wioskami pilnych i wesolych'
ludzi, a najpowazniejsi badacze niemieccy sf!; dzis tego zdania,
ze za Karola' Wielkiego liczba osad dzis pr§dzej jest mniejszll,
nii wi§kszfj; w krajach niegdys slowianskich, 0 czem pozniej.
Swiat zwierzf!;t byl wprawdzie licz.niejszym i co do rodzajow
bogatszym, ale juz czlowiek wladal ziemif!;, a zwierz drapiezny
ustlJpowal w wake z nim do nieprzystEJpnych kryjowek, i dla
dostatku pokarmu unikal siedzib ludzkich.
Dlugoletnie napady najezdzcow przemienily naturalnie stan
kwitnll:cej kultury; jak to siEJ p6zniej stalo w czasach zawojowania
krajow wschodnich od Laby przez Niemcow, tak samo" siEJ to
dzialo, sfj;dz!j:c z osad dzis jeszcze pustych, kiedy przybyli Saksoni-Swewowie do krajow zachodnich. Klimat krajow tych byl
bardziej statecznym, powietrze latem mniej gorf!;cem, zimf!; mniej
mroznem, anizeli dzisiaj, swiadczy 0 tem drzewo ostrokrzew
(Hex aequifolium), ktore prawie calkiem wyginEJlo; rzeki mniej
grozily niszczll:cemi wylewami w koncu zimy lub po gwaltownych
deszczach, bo drzewo lesne skutecznie temu zapobiegalo. Tak
n. p. Ren, ktorego wylewy ludnosci nadbrzeznej dzisiaj tak Sll:
grozne, dawniej zimll: i latem jednostajnll: prawie powierzchnil!
wody zachowywal, jak 0 tem Ausoniusz pisze.
Co do stanu oswiaty mieszkancow Germanji starozytnej,
odsylamy laskawych czytelnik6w do p6zniejszych rozdzialo:w.
Tn nadmieniamy tylko, ze Ptolemeusz wylicza 90 miast po nazwisku w Germanji starozytnej, z ktorych podajemy te, kt6re
przypadaj~ na kraje Slowian z oznaczeniem prawdopodobnego
ich polozenia, trzymajf!;c si~ przytemg16wnie Mannerta Germanji,
oraz i slownika geografji porownawczej Bischofa i Mollera. Nie
taimy sobie, ze nowsze badania tu i owdzie doszly do nieco
odmiennych rezultatow; tymczasem nic nie stanowi w obec roznych zdan choe mniej dokladne oznaczenie tego lub innego
miasta przez wyiej wzmiankowanych uczonych, bo wszystkie
przeciez sll: poloione w ziemiach Slowian zachodnio~p61nocnych.
Znane sll: antorom klasycznym, opr6cz Renu, nast~pujl!ce

rzeki staroiytnejGermanji p6lnocnej: Vechta (Viadrus), Amizja,
Visurgis, Chalusos (Travenica pod Lnbekl! albo Kolse), Albis,
Salas, Sevus = Swinia, Swine, Viadrus (Viados), Jadna
Odra,
Vistula (Viscla, Vistla t. j. Wisla). Wzgorza zas znajl1: gorEJ
Milibokus a pod nil! Simima hyle t. j. dzisiejszy Blocksberg i Harz;
inni uwaiajl! dzisiejszy B6r turyngski za Simana hyle; drugi
Milibocus istnieje do dzis we wzgorzu Taunns, i Horkynios
drymos tj. Lowja slowianska, lub cale wzniesienie, cill:gnl!ce si§ na
zacMd od dzisiejszego Fichtelgebirge; dalej SzumawklJ (Bor czeski)
tj. Gabrita hyle i Sudita hore tj. caly lancuch, idl!c od dzisiejszego Fichtelgebirge na poludnie i na wscMd. Ptolemeusz wspomina .nast§pujl1ce miasta w pierwszym swym klimacie astronomicznym z p61nocy, a wi~c nad morzem, ktore nazywa "sarmackiem
i wendyjskiem", poczl!wszy od zachodu; port Manarmanis, dzisiejs2laprzystanMarna, Fleum, Tacyt rna Flevum, nad lljsciem Amizji,
OruptoriCisvillam, Corbulonis monumentum, Lucus (gaj bogini)
Baduhennae w zachodnich Fryzonach; Satudanda, Setudanda,
Siatt;1tanda nad Amizj~; Tekelia, miasto nad Wezerll:, gdzie Hunte
do niej wpada. Fabiranum w okolicy miasta Bremen, dalej
Trewa w Holsztynie, Leufana, Lefana w poblizu Buxtehude,
Lirimiris na polnoc od Hamburga, Marionis tamie, a drugie
Marionis w okolicy Lubeki, ktore to miasto Dlugosz nazywa
Bukowcem, Koinoknon lub Koinoenon, gdzie dzis Raceburg lub
Konnow, Cistovia niedaleko na wscMd od Laby, Alistus, Aleistos,
Aleisos w pobliiu Zwierzyny (Schwerin), Laciburgium, Lacis~b'urgtlim; Lakiburgion nieco na zach6d od ujscia rzeki Warn ow,
(Raceburg lub Wismar); Bunition rna bye Rostock, rzeka Swebus,
SwJbtls, dzisiejsza Waruow; inni uwazaj12 tEJ rzek~ za Swine,
Swini~, dalej Virunum w okolicy Berlina lub Waren nad jeziorem
Mfiritz, Virutium, Viritium, gdzie dzis Krosno lub Wrietzen,
Rugium \V poblizu Szczecina, Skurgon pod Starogrodem, (Walcz,
Koslin?), Askaukalis nad Noteci!!.
Pod drugim klimat-em astronomicznym miesci Ptolemeusz:
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Askiburgium na wsch6d od Renu tam, gdzie on si~ dzieli,
Navalia pod Kampen nad ujsciem Ysali ezyli Haboli, Mediolanum stoleczne miasto Borukter6w alba Gugern6w, Tuderium
pod Meppen, Bogadium, dzisiejszy Monaster w Westfalji, tam
byl swiE;)ty gaj (lucus) bogini Tanfany. Dalej Stereontium nad
Amizj:,!, Munitium pod Bielefeld, Tulifurdum (Tu-li-furdon) moze
Werden, Tulisurgium moze Bodenwerder na wsch6d od Pyrmontu. Askalingiull w poblizu Minden lub Hildesheim, Feugaron
moze Paderbruna, Raiduon, (Kaeduum, Kanduon) miE;)dzy Sosacj!!l
(Soest) i Paderbrun~, czy nad Solaw~, (Kamburg, czy Weissenfels·Bialagora), Tropaia Drusi pod Korwey, Lupta, Luppia z p61nocy na wzg6rzu Melibokusa, Moivion (Mesuion) w okolicy Brunswiku, Aregevia (AregeUa), gdzie Halberstadt, czy tez Torgau,
Galegia (Kalaigia), gdzie Solawa wpada do :taby lub tez Halle,
Lupfurdum, gdzie Wittenberg, Kr61owogr6d, Misnia alba Lipsk.
Susudata, gdzie Lignica alba Budisyn, Kalankorum pod Swidnic!l,
lub Zgorzelice (Gorlitz), Lugidunum w okoliey Wroclawia lub
Lignicy, Stragona pod Brzegiem na Szl~sku, Limiosaleon, gdzie
dzis Opole lub Leszno. Budorigon, dzis Raciborz lub Laskowice
pod Olesnic~; miasto Budorgis rna bye to sarno. Na wsch6d od
ostatniego jeszcze byly miasta Leukaristos, w Szl~sku, Arsenium,
Arsonion t. j. Radom, Kalisia t. j. Kalisz i Setidawa, moze
Poznan.
W trzecim klimacie wspomina Ptolomeusz miasta: Alisium,
Aleison dwa razy, pierwsze tam, gdzie dzis Wesel, drugie, gdzie
rzeka Lise wpada do Lupji, Budoris moze Portz pod Kolonj!,!: lub
Dusseldorf, Mattium, Mattiacum moze Marburg, lub wies Maden
nad Adran~, Arktaunon = W~adytaunus, Kastellum moze Cassel,
miasto to wspomina si~ dopiero w X. wieku pod nazwiskiem
Chassalaba, dalej Monumentum Trajani (Aschaffenburg), Novaision na zach6d od dzisiejszej Fulda, Dispargum w Turyngji,
moze Duisburg, zdania zreszt~ bardzo si~ r6zni~;, Milokabos,
(Milokavos, Milomabus) w okolicy Fuldy, alba wies Meschede nad

Rorl1 w Westfalji; dalej Gravionarium, (Gravion Arion) w poblizu
Brfickenau, Lokoryton, dzis Gmunden lub Lohr, gdzie Solawa
wpada do Menu, Segodunum t. j. Wyrcburg, Devona moze
Schweinfurth, albo Koburg, Bergium t. j. Bamberg, dawniej
Babeberg, Monosgada, Menosgada rna bye niedaleko od zr6dla
Menu. Dalej Bikurdion, Bikurgion; 0 tern miescie pisze S. Bonifacy r. 741: locus qui dieitur Erphesfurt, qui fuit jam olim
urbs paganorum rusticorum; Marobudum niedaleko rzeki Eger,
moze Budweiss, Redintovinum na zach6d od zr6dla :taby,
Nomisterion, Niemey t. j. Nimtsch na Szl!!,sku, Meliodunum,
gdzie Olomuniec, alba Kr610wygr6d, Kasurgis w bliskosci Tropawy lub Kartzen na SzllJ,sku, Streovinta, gdzie Jagerndorf,
zresztlj: bardzo r6zne Sl!: zdania, Hegetmatia niedaleko Raciborza
na zachodnio-p6Inoc, alba slawna z starozytnosci slowianskich
wies parafjalna Massel na Szl!!,sku, Eburon Dad rzek~ Wag,
Kelmantia pod KomorDem, Arsikowa, gdzie Kremnice wWE;)grzech,
Parienna nad Granem, gdzie Neusol, Setovia i Alsanka w Karpatach, a w kOlicu KarrodunoD, co rna bye Krak6w, alba tei
moze Radom - Sandomir - Sarnowice.
Mannert robi uwagE;) do tego spisu miast staro-germanskich: '" srodku kraju Sakson6w i na calym p61wyspie (dunskim)
Ptolemeusz nie wspomina 0 zadnem miescie, gdyz zadnego Die
zDa}; dodajemy, ze Saksonowie miasta zniesli, gdzie byly dawniej.
Podajlj:c spis powyzszy, nie troszczylismy siE;) zbytnio 0 to, ezy
polozenie dobrze wysledzono, czy tez Die; SZfO nam 0 to, aby
wykazaC, ze Germanja starozytna kiedys liczne miasta posiadala.
Spraw~ zas rozstrzygni~cia, czy koniecznie trzeba oddae owe
miasta w rgce Kelt6w, .:... 0 szczepach nowo-germanskich nie
moze bye mowy, - czy weale Die wolno za pomocll: jE;)zyka
slowia:6.skiego starae siE;) wyjasnic tych nazwisk, cal~ t~ spraw~
oddajemy laskawemu czytelnikowi pod rozwagE;). Przeswiadczeni
zas o tern, He to wniosk6w niewlasciwych czyniono na podstawie wyraz6w pojedynczych, wystarczy nam zaznaczyc, ie nazwi-
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ska miejscowosci Ptolemeuszowskich nie sprzeciwiajl:}; sit;} z-adn~
miarlb przypuszczeniu, iz Slowianie te miasta pobudowali, zaludnili i nazwiska im nadali .
. Baltyk, znany autorom klasycznym jako morze sarmackie
i wenllyjskie, byl niegdys w rzeczy\';istosci morzem naszem; nie
wchodz l1c bowiem w to, czy Skandynawja byIa takze w posiadaniu Slowian, lub nie, dzierzyli Slowianie zachodnio-poinocni niezaprzeczenie wladz~ nad tem calem morzem, a pozno jeszcze
byli w posiadaniu oprocz mniejszych wysepek, jak np. wysepki
Pole, dzis Poel, - wyspy Rugji, po slowiansku Rana zwanej, i wyspy Faldera (Imbre, Femarn), a z wysp dunskich niezawodnie
przez nowogermanskie szczepy wyparci zostali. Ta nieunikniona
stycznosc z zywiolem plynnym, s~siednie morze przy obfitosci
wad sr6dziemnych, wszystko to wplyn§lo na caly charakter
ludnosci tak pot~znie, ze si§ Slowianin rzeczywiscie w calej swej
istocie jakby podwoil, ie z t1j; sam1j; 1atwosci1j; przebywal na
wodzie, lub za pomoc1j; trzcinki nawet pod jej powierzchni~, jak
na 1l1dzie sta1ym. Nadmienic wypada przy tej sposobnosci, ze
w nowszym czasie wyrobily si§ nareszcie dokladniejsze poj§cia
co do geograficznego widnokrt;}gu autorow klasycznych. Dotychczas uwazano Rugj~ za wysp§ na Oceanie, poSWi§COll!lJ tacytowsldej bogini Nerthus, mniemano, ze znamy na Rugji kaide miejsce,
o ktorem pisarz ten napomkn~:r. Dzisiaj nikt jUi nie poczyta
Rugji za slawne siedlisko bogini, a chociaz zdania si§ r ozni l1,
pozostaje faktem, ze owej wyspy naleiy szukac bardziej ku zachodowi, gdzie Dr. Michelsen odkryl j~ znowu w wyspie Alsen.
Zapisujemy takie, jako wypadek nowszych poszukiwan donioslosci nie malej,ze w iaden spos6b juz nia moina zapoznac Glysarjl1, Abalus, Mentonomon, Raunoni~ i t. p. na brzegach staropruskich, mimo niezwyklych usBowan Johannesa Vogta i jego
nast§pcow: swiat uczony odkryl owe miejscowosci na nowo
w Jutji i w pobliskich jej wyspach, a to na podstawie lepiej
zrozumianych autorow klasycznych. Tak wi~c ograniczono przeto
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w rozumowaniu Niemc6w ns. zaehodnie od
:taby przestrzenie. Nazwiska tych miejscowo~ci uchodzq jeszcze
za keltyjskie. iyzna zachodnio-p6lnoenych Slowian ziemia, obfita
w wod~! co do dziedziny ro~lin i zwierzl1t bogata, dostarczala
wi~ hojnie mieszkancom wszystkiego, czego wymagal stan oswiaty
111dno~ci, kt6ra si~ trudnila rolnictwem, a oprocz tego hodowaniem zwierz~t domowych. Przytem napomknl!;c tylko trzeba, ze
nadto handel i przemyst kwitnql w skutek ulatwienia i zachety,
jakich doznawal. Wstrzymujqc si~ od rozwodzenia nad dostatkami i bogactwy, ktore morze, wody i ziemia, a do tego i kwitnlllcy stan rolnictwa dostarczac musialy spoleczenstwu doskonale urz!lJdzonemu na wewnlbtrz, wskazujemy krotko na bogactwa
spoczywajqce tuz .pod powierzchni~ ziemi, na ktorych tym krajom nie zbywalo, jak to zwykle mniemajq. Wiadomo powszechnie,
ie pasmo gor srodkowych Niemiec, dawniejsza Lowja slowianska,
rowniei, jak bOr Simana z Milibokusem, obfituj~ w kruszec r6inorodzajowy, mianowicie takie i drogocenne srebro, a czasem
nawet i zloto. Wiemy, ie rzeczulki, z tych gor wytrysklij'llce,
i dzi~ po. cz~~cl doto tocz~, ie drogocenna macica perlowa
i dzis jeszcze si~ znajduje w niektOrych np. w Ilmenau i innych,
plyn~cych przez Slawjq hanowerskl1. W wielkiej plaszczyznie
p6fuocnej od Renu do Wisly i dalej poldady skaliste z najstarszych formacji znajdujq si~ takze, choc tylko jako rozwaliny
i zabytki z bardzo odleglego okresu geologicznego, czasem wielko~ci olbrzymiej, cz~sto rozdrobnione pokrywajqc np. jako granityro!nego rodzaju cale pola. Natomiast ~awiera ta plaszczyzna miejscami wielkie poklady modrego kamienia wapiennego,
dalej gipsu, glinki modrej, czerwonej, z61tawej, piaskowca pstrokatego i czerwonego. Bardzo zwyczajnie znajduje si~ w~giel
brunatny, a bursztyn ilpotyka si~ w najnowszych formacjach
powierzchni czasem w calych poldadach i w wszystkich odcieniach gatunkowych; nie wspominamy juz 0 utworach okresu
najnowszego (Travertin, Sftsswasserkalk, torf). Z ostatnich uzywali juz Chaukowie torfu na paliwoj ruda !elazna zas lezy po
10

porzeczach rozlicznych w takiej obfito§ei, ~e stanowi do dzis
zrOdlo zbogacenia si~, siuzl.!!c przemyslowi krajowemu. Zdroje
soIne SI); nie tylko znane od najdawniejszych czasow, ale byly
i umiej~tnie zuzytkowane, a zrOdla cz~sciami mineralnemi nasycone, dziS uZywane w celach leczniczych, dawniej zapewne
otoczone byly czcilJJ bosklll jako zdroje swi~te. Zadaniem naszem
b~dzie wykazac, ze staroslowianska ludilosc juz umiala robic
u2ytek z wszystkich podziemnyeh tych bogactw kraju swego..

IV.
:

Wyszczegolnienie ziemstw
slowianskich, wystepuj~cych, w czasach
historycznycb~, :
Zanim przystf!pi:mY do skreslenia dziejowSlowian zachodniopolnocnych, przejdziemy pojedyncze szczepy znaczniejsze, jak
one po ,sobie na widowni dziejowej wyst~puj~. Pewien ' autor
dzisi~jszy, opowiadajlj;c zawojowanie przez Henryka Ptasznika
pokolen sorabskich, orzeka , ze odtf!d dopomagali Slowianie
Niemcom w ujarzmieniu swych braci. Niestety to ,sij juz
dzialo od czasow najpierwszych, skoro szczepy nowogermanskie w Europie si~ usadowily. Waleczni i roztropni wodzowie
tyeh narod6w, doskonale, po wojskowemu urz!);dzonych, umieli
zawsze uzywac narod6w' podbitych w celach zaborczych, oszcz~
dzaj~c krew wlasnych wojownikOw.
Takjuz Ap. Sidon', I, ,5,
wytyka Genzerykowi, ze nie wlasnemi nie zdzialal silami, ze
wszystkiego dokazalza pomoc~ Getu16w, Numid6w, Garamant6w
(propriis nil confecit armis). Tak tez post~powali naezelnicy
FrankOw, Sakson6wetc. w zawojowaniu Slowian z&chodniQp61nocnyeh i poludniowych. Dlugo wi~c obchodzono si~ z podbitq
ludnosci~ ,Dad zaehodnil} :tab~ bardzo ogl~dniei Slowianie w dzi-It
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siejszej Slawji hanowerskiej dziesi~ein nie placili, jak ich ujarzmiciele Saksonowie, klasztorow me zakladano nigdy nil. tej ziemi;
a. kronikarze donoszl} wyrainie, ie nil. wszelki sposob starano
si~ 0 to, aZeby odci~ni}c Slowian tych od przymierza z bracmi
po prawej :tabie, i aby przecilfc drog~ porozumienia si~ na
wszystkie czasy. Znamy system szpiegowania i rabowania Litwy
z rozkazu Krzyiakow przez braci Prusak6w, system wydoskonalony przez tych mnicMw zbrojnych zaprowadzeniem regularnych
raportow pismiennych (zob. Script. rer. pruss. Wegeberichte),
a trudno przypuszczac, iZby osobistosci podobne do margrabiego
Gero nie mialy podobnych srodkow uiywac. Nie zapuszczaj~c
Bi~ do czasow niepami~tnych, wyliczamy ziemstwa niezaprzeczenie siowianskie, ktore wzdluz brzeg6w zachodnich Solawy-:taby
za czasow Karola W. juz ulegaly Niemcom, po cz~sci jednak
tylko podatkowaly, jako Ratanzgow, Grabfeld, Hassegow; dalej
pa:iistwo turyngskie, podzielone r. 527 mi~dzy Frank6w i SaksonOw.
Rzeka Unstrud stanowHa ponieklfd granic~ po~udniowej Turyngji
pomocnej, ktora to ostatnia przypa~a w dziale Saksonom. Przez
Saksonow-Ostfalczyk6w bylo dalej na p6moc zaj~te ziemstwo Bardagau nad ;tablf az do ujscia rzeki Delwenau, Delbend, kt6ra z prawej strony wpada do :taby: tu si~ zaczyna slawna zasieka saksonska (limes saxonicus), zalozona dopiero przez Kar61a W.,
a kt6ra na p6!nocno-wscMd stanowila granic~ mi~dzy Slowianami i Saksonami. Sda ona od ;taby do rzeczulki Mescenreize
(dzis Brize), z~d przez Mr Delwunder pod wsil! Buchen,
przez rzek~ Delwunda do Horchenbici, Bilenaspring, dzis Billquelle, pod Cohberg do Lindwessenstein, Wispircon i Birzenig,
dzis Bissenitz; z~d przez Mr Trawena z obu stron rzeki Traweny do Bulilunken, dzis Blunken, Agrimeshov, woda i brod,
do jeziora Colse, dzis PlOnerse, a wtedy na wschodniej granicy
pola Swentifeld, Swentana (dzisiejsza parafia BornhOvel), do
rzeki Suentina, kt6rej si~ trzymala az do zatoki kielskiej.
Wykazalismy juz powyzej, ie nikt dzisiaj juz temu nie
przeczy, ze ziemstwa wzmia.nkowane zamieszkane byly kiedys

przez ludnosc slowiansk~. Ziemst~a ~Iowianskie Winedo~ i Kulmgau utrzymywaly si~ jako takle Jeszcze. bardzo . p6zn~ , , al~
i w ziemstwie pOlnocno-turyngskiem poznalIsmy kraJ s~OWIanSkl,
iedztw6 wolnych narod6w slowianskich dlugo odstr~czalo
a~
T
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ow od stalego osiedlania si~ w uryngJl.
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ski (Wilk) Wolf, dziad znanego Wlprechta.z Gro:tsch, zwolennika cesarza Henryka IV, jako spadek oJCOWSkl odzyskal.
Zamykala w swych granicach trzy mniejsze ziemstwa, a to Mosim,· Belxa i Mintgo z tak nazwanlf ziemilf Wische, wszystko
po prawej stronie rzeki Biese (Precekina); po lewym brzegu
Biese i Mily bylo ziemstwo Osterwalde, kt6rego cz~sc polnocna
u Slowian Lipani si~ zwala. W przywileju z roku 956 wspominaj~silb n~t~puj~ee osady in marca Lipani: Liubene (Luben),
Sebene (Seeven), Tulci (TyIsen), Kazina (Cassau), Kribci (Crevese)lKliniczua .(Klenze). Tu wzdffiz :Eaby utrzymali siC2
hardziLipanie i Drewnianie az do dziewiC2tnastego wieku przy
mowie ·ojczystej,.a dzis jeszcze .po utracie takowej nie uzyskali
prawa obywatelstwa niemieckiego. ZiemiC2 ich stanowi dzisiejsza
Slawja hanowerska (Wendland) z miastami Luchow (Ljauchi, Ljauchiw lub Lojchowic), Dannenbe.rg (Wojkam lub Weidars, Wejdors),
Hitzacker (Ljantzii, Ljauncji), Wustrow, Bergen (Tjorska =
Gorska), Salzwedel (Losdit), Klenze (Klonska). Nadmienic jednak trzeba, ze do dawniejszego krolestwa hanowerskiego nie
cara ta przestrzen nalezala; stanowHa razem z Bia1lb ziemilj"
(Balsamerland) i drugiemi cz~sciami slawn~ marchil!: p6Inocn!);,
kolebk~ panstwa brandeburgsko-pruskiego, ktorlj, juz Kar61 W.
przeciw Slowianom urzlj,dzU.
Pomi~dzy SoIawl!: i ;tablj" dalej mi~dzy ::tablf, morzem i Odrlf i

dalej na wsch6d znamy rozliczne ziemstwa s~owianskie, tak nazwane
"pagi" juz to z podan kronikarzy, juz to z dyplomatow, szczeg61nie
rozgraniczenia biskupstw, tudziez Z opisu geograficzno-etneograficznego geografa bawarskiego, Nestora i kr6la anglo-saksonskiego
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Alfreda. Zwykle 81); nazwiska owych pagow zara~em mianem
szczep6w odnosnyeh, cz~sto zas 81); to oznaczenia czysto ~ miej~
8cowe, oznaczajlj,ce pewne okr~gi szczepu pot~zniejszego, a rozkladajl!l si~ same znow na mniej8ze territorja polityczne. Co do
tych ostatnich dzisiejsi uczeni przeswiadczeni s1);, iz 8tanowily
ziemstwa l:}czllice si~ kolo slawniejszej swi:}tyni, iz s:} po prostu
okr~gami bOstw szczeg61nych. Przypominaj:} bardzo opola i ropy
polsko-slowianskie.
.
Przytaczamy tu nazwy znaczniejszych pag6w jako jednostki
polityczno-geogra:!iczne, a to tylko og6lnie, gdyz w dalszym
cii!Jgu, gdzie potrzeba, postaramy si~ 0 objasnienia nalezyte. Tak
wi~c skladal si~ kraj SoraMw wlasciwych (ziemia Sarowe, Swurbelant) pomi~dzy Solaw:} i Plesnhb wchodz:}c w sklad biskupstwa cycyjskiego (Cyca, Ciza, Zeitz) z nast~puj:}cych ziemstw:
Weta lub Weda, Tucherin, Plisna nad Plisnj:}, Zwenkowa (Zwickau), Gem, Strupenica, Dobenawa i Bresingau; pr6cz tego inne
zachodnio-poludniowe ziemstwa, kt6re si~ jm~ uwazaj:} za frankonskie. Dalej w granicach biskupstwa misnijskiego pagus Skudid lub Chutici, gdzie dzisiejsze miasto Schktuditz; Neletice
pagus nad Solawlli, gdzie Dobrag6ra, dzisiejsze miasto Halle; do
tego maly pagus Nudice, dalej Nisani (miasteczko i rzeczka
Nisa), Daleminci lub Glomatschi (miasto Lomatsch~ po slowiansku
Glomaci; Doblin, Hrosnic, Chorin, Misnia, Mogelinitz t. j. Muggeln, Strela, Cirin, dzis Zehren, Boruz, mup itd.), SusH lub Suselci, Siusli, Siusili, gdzie miasto Vetowici, Resin, Kryn, Tornaw,
Kemnitz, Morlitz, Rokenitz, Doberschwiz, dalej Sitizi, (Citizi,
Scitizi), Koledizi z miastem Kesigesburch, Sirmunti, Syrmunt lub
Zermunti, Sermende i t. p.
Na wschOd od Eaby cill;gnll: si~ ponizej linji, poci:}gni~tej od ujscia Warty do ujscia Solawy: Niz lub Nizice
z miastami Belegora, dzis Belgern, czy raczej Wittenberg, Treskowo, Sremsnica, Mesumroka, Klotunje, dalej Sirbisti (Cervisti, Zerbiste, dzis Zerbst) z miastami Belitz i Juterhog i z ziemil} Ploni; Milcieni lub Milzani ua poludniu nad graniclb cze-
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8k~ z ziemstwitmi Zagost, Budysyn, Gorelice,

dalej Boborani,
gdzie dzis Bnnzlau, Trebowani, Slencani, Zara (Sarowani, dzis
Sorau),Lupigloa (Lupian~ 0 k6ryeh spor jeszcze si~ nie skona;yt), Diedisi, (Diedesici). Dodosesani, gdzie Sagan, LubuStmi,gdzie dziS Lubusz (Lebus), Selpoli, Selpuli, pagus Nice,
Niceti, t. j. Nissa, Golesini i Lusici t. j. Luiyczanie, kt6re
to nazwisko w przecilj,gu czasu si~ odnosi do wszystkich
ZieD1stw, na wscMd i poludnie, wzdluz granicy polskiej i czeskiej
polozonych. Na p61noc od linji, poci:}gni~tej od ujscia Warty
doujscia Solawy, mniej wilJeej az do rzeki Eldeny i Piany mieszci~ si~ nast~puj,cepagi, wchodz:}ce do biskupstwa Havelberg.·skiego : ·I.tilrriagga (Lini, Lingones, Glinianie); gdzie prastare miastoEunkinP(Lunzin, L~ntschen) i Potlustim, dzis Puttlitz; Bre~3Uie'si~n~aly fJ\\gtNieletizi i Dosseri (Dosani) ; Nieletizi,
~fiGliOrim~tizizf;;:Zem~tiz miastami: Mellinga, Alten-Bellin i Ho'~'u~ellin:~:Bil1ll XBoenn), Poraj, Cobelizi (Marien burg), Dossed,
~~atbie\d"'a.~p~giprzYl,czono p6zniej do katedry brandenburgskiej.Dassiai.Zemmcihi~s, to samo, co Dosseri i Zamzici, ktore na
p,61n6t;;,wsch6d. 1Iy1t polo~one.:Murizzi, tam Malachowe, zachodnia
(\Z~~~ tego pliganatywala si~Veperowe, dzis Viperow, polozona
b1la· nad· jeziorem 'Muritz. Tolenz nad· jeziorem Tolenz, tamze
dzis'~upa. solna SuIten, t. j. villa Zulemari, nalezala do Pomo D
rza; Plot do Fomorza, Mizereth, Groswin z miastami Gorka,
. Wocik, Stolpe, do niego nalezab ziemia Rochowe; Cithne,dzis
.. Ziethen, WantzlQwe, dzisUsedomer i Lieper Winkel; na wscMd
·····oti:;niego·krajUznaim; SwiniA o(ldzielala Wanzlowe od Pomo~
rza; dalej ziemiaGlltzkow (Chozcho, Cotzcoue, Hosgaugia) i zie.·.JIl!aLoitz, Lozize. Pozostaj, jeszcze na tej przestrzeni pagi
wcllodzlbce w sklad biskupstwa orandenburgskiego, kt6re takze obejD
'~owal() wielk~ cz~sc pag6w poludniowych, polozonych ponizej
':Otetllnji, a ns wschOd od Eaby, mianowicie: Morazani, gdzie
;n~~win tj. Magdeburg z miastami Lieske, Luborn, Tuthin,
'~edtici,. Nedelice, Guntmiri, Grabowa itp.; Ploni i Belitz,Spria",-alii tj.po.zniejsza ziemia Teltowe i Barnowe, Riacani, kt6rzy

so
wedlug wszelkiego prawdopodobienstwa SI} owymi Vuloini,kt6~zy r. 963 walcz!Ji z na8zym Mieczyslawem. Dla ich pot~gi
trzeba Riacan6w. uwazac za zwi!JIzek ziemstw Leubuzzi, Vilini
i Spriawani. Dalej Ucri, a w samym srodku pagus Heveldun
lub Stoderania z ziemi:,): Zauche (sueha) i warownil} Branibor
(Brandenburg) i Postupim (Potsdam).
Na p6lnoc pomi~dzy morzem, :tab!JI, Odr~, Elden!JI i Pian!JI
nie wyst~pujl1 juz tak ziemstwa, jak same mniej lub wi~cej potIJzne narody slowianskie nil. widowni dziejowej, a. w szczeg61nonosci od zasieki saksonskiej Kar6la W. kraj walecznych Wagrc6w, skladaj!JIcy siIJ z kilku ziemstw, jako to Dargun, SusIe
i innych z przylegll} wysPl1 Faldera (Fembra, Imbre, Fehmarn).
Dawniej zamieszkiwali oni call} tez wschodnil} ziemi~ holsztynsk~;
Szlezwik, dawniej Haedum, Haeduba nad Egdofl} (Eider) bylo
miastem slowianskiem, a pagus Sadelband (za fzekl} Delvenau) dlugo si~ utrzymywal:. Znaczniejsze miasta w Wagrji byIy:
Lutilenburg, Alberg, g6ra obwarowana, potem przezwana Segeburg, Lubeka po slowiansku Bukowiec, pierwotnie 0 mil~ bardziej ku p6lnocy polozona tam, gdzie rzeka Schwartau wpada.
do Traweny, miasta StarogrOd (Oldenburg), Plona (Ploen), Utin
(Eutin) Ud. Na wscMd graniczyli z Wagrj~ Polabi, Polabianie,
z stolicl} Racisburg i Schwerin, gdzie slawne pobojowisko Smilowe pole, a to w roznych oddzialach, jako Smeldingi, SmoIinci
z stolecznem miastem Konnoburg; mieszkali w ziemstwie Wanige, gdzie tez miasto Kokitrescemii, dziS Kaarssen, i gr6d
Suithleiskranne, dzis Krohn; Linones, Glinianie trzymaIi si~
obubrzegow :taby, si~gaj!JIc nB. poludnie do ziemstwa Linnagga.
Nil. wscMd i polnoc od Polabian rozcil!gal si~ kraj Obotritow,
skladajl}Gych si~ i kilku szczepow z miastami Rerik, Mikilinburg, po slowiansku Lubow dawniej nazwane; Bognfal
twierdzi, ze Miklo jest zalozycielem tego miasta, moze ksi¥~
jakis, imianiem Niklot, bo bohaterski Niklot (t 10(0) po dunsku Mjuklat jest nazwany. Dalej Gadebusz nad rzekl} Rade
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gast, port Wissemer, moze dawniejsze miasto Rerik, ziemia Braze
i pagus Warnabi. Chizzini, Kizzini, Kycini, z wielkiem miastem Ki-

zun; czczono tam b6stwo Goderac, wies tego nazwiska tamze; po
. dunsku oznacza Gudacra, Gudagursaa rzek~ Warnow; dalej miasto Rpstok, Wurle, Doberan, Ylow (Gylow) i Circipani (Zcirizpani,
Zerespani, Cyrspanie trans Panim, czrez przez). Czrespanie
skladajll; si~ z trzech ziemstw: Cirspen, Tribeden i Bisdede. Ziemia
Tribsees juz jest pomorskf! r. 1119. Ziemia Wostrose, dziS
Wusterh;::msen, zamkniIJta byla zatok!Ji (Boddem) rugjanskl! i rzekami PianlJl i CyzlJI (Ziese). Redarii, Rederi, Retharii w koncu
jest· to 8zczep, kt6ry wzdluz wschodniej Piany mieszkal, moze,
ze.pag Radwir byl punktem srodkowym tego bitnego pokolenia.
Po wschoduiej stronie Odry lezy ziemia Pomorzan i Polakow,
kt6rzyostatni wyst~puj~ po raz pierwszy w historji jako Licikawiciwroku 963 nad ujsciem Warty. W dalszym zas ci~gu
b~dziemy wi~eejmieli sposobnosci skreslenia stOsunkn narodow
zaodrzrulskich z· szczepl\mi zachodniemi.
Liczb~ podanych powyzej pagow moznaby powilJkszyc przez
mnogie okrtlgi mniejsze, wchodzlJlce w sklad tego i owego z powyzszych ziemstw, przez coby si~ jednak 0 nie lepiej nie uwydll.tnil pogl!Jid og61ny nil. st6sunki geograficzno - etneologiczne
Slowian zachodnio - polnocnych. Zachodzi natomiast pytanie,
czem owe. pagi by~, czy tworzyly osobne panstewka samod~iel~e, rozni,e siIJ ~zllJdzaj~ce, czy zas byly obwodami jednego,
Wlelkiego panstwa zJednoczonego. Wszystko przemawia za tern
ze ~opi~rwsz~ mialo miejsce, i ze cala roznica w rZlJldzeniu Si~
zawlsla Jedyme od mniej lub wiIJcej ustalonej wladzy ksillzIJCej.
;n~zw~sk pagow poznajemy dalej, ze nast~pujl1ce z nich Ii sllJ
terr.ltorJalne,
a to Wanzlowe z ziemill Cithne' Wostrose, Groswin,
M .
eZlreth, Plote, Dassia; do tego rz~du policzymy procz tego
~Szystkie ~niejsze ziemstwa, kt6rych tu nie podalismy jako okrlJgi
zl~mstw wl§kszych, np. powyzej wspomnione okrlJgi bialoziemski~ ~o zachodzie :taby, lub okrlJgi Slawji hanowerskiej. Wszystkle lUne. pagi wi~ksze oznaczajl'! w liczbie mnogiej ludno~e
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osiedlonl1 na pewnym obszarze ziemskim bez wszelkiej wskaz6wki, iZ ta ludnosc sifJ r6inUa jaklj,s odr§bnosci!J; narodowo-politycznli od s!J;siednich pag6w, co tei smialo zaprzeczyc trzeba.
Natomiast uwaiamy, ze liczne pagi si§ jednoczyly pod
og61niejszem mianem narodowe.m, a wtenczas nigdy nie zapoiyezanem od miejscowosci. Tak obejmuje nazwisko Surbja. (Surbeland), a ztl1d Surbe, Sorab, Srb, Surf, ziemstwa i ludnosc pomi§dzy Czecbami, Kwis!J;, Odr!!: do ujscia Warty, zt!J;d prosto do
Solawy, ai do miejsc, gdzie wpada do :taby, a prawdopodobnie
obejmowalo jeszcze Glinian po obu brzegach :taby i wszystkie owe
szczepy mi§dzy :tab!!: i Renem, kt6re ziemie g6rzyste starozytnej
Germanji zamieszkiwaly. Rowniei jednoczyli si§ pod nazwiskiem
slynnych z walecznosci WeletabOw (Wilti, Wilcy, Wulci, Wulsi), kt6·
rych Ptolomeusz nazywa Weltai*), Stoderanie lub Hevellanie po obu
brzegach Haboly, Cbizyni, Czrespanie, Rederi (Reteri) i Tolenses,
ostatni po poludniowej stronie rzeki Piany, pierwsi po p6lnocnej
stronie osiedleni. Slawny ten zwi~zek sprzymierzonych narod6w,
w kt6rym pocz1j;tkowo Stoderanie przewaiali, przyj1j;1 p6zniej
nazwisko Redarii, Redares, Riederi (928-970) od slynnej swilbtyni Retbra (Ruderun. Rederarii, Retheri), az w koncu nazwano
go powszechnie Leutici, Liutizi, nawet Lithewizi. Przystlj,pili
do tego zwilj,zku takie Murizi, Dessed, Ducri, Zamcici,
Warnabi i inne plemiona. W lonie zwilj,zku tego narody zachodnie: Bethenici et Smeldingon et Morizani zn6w si§ scislej
kojarzyly z soblj" kupilj,c si§ okolo miasta Havelberg w kraju
szczepu Brizan~ zk!!:d nazwa Priegnitz powstala. Betbenizi zjawiajl1 si§ w pagach Neletizi, Zemzici i Lizici pomi§dzy Morizanami, gdzie Magdeburg, i Smeldingami w ziemi Wanige. Rownie
tez p61nocno-wschodnie szczepy: Chizzyni, Cirespani, Tholenses
i Rhetarii scislej zjednoczeni byli. Na zacb6d od WeletabOw*) Por6wnaj Beda 5, ]2. castellnm quod antiquo gentium illarum vo.

cabulo Wiltaburg i. e. oppidum Wiltorum lingua autem gallica Trajectum
ncatur.

Redar6w-Lutyk6w obejmowaJo patlstwo Obotrytow wszystkie pOwyzej w tych stronach policzone pagi lub szczepy ~ do granicy holsztynskiej, a zapewne poczll:tkowo tei plaszczyzn§ mi§dzy :tab~ i Wezer!J; ai do okolic g6rzystych; pierwotnie nalezaly
takie Rugja, Rederi i Tolenci do Obotryt6w. Mamy zas dowody,
ze owe zjednoczenia ta.k pod przew6dztwem Obotryt6w, jak tez
w· ksztalcie zwil!Zku WeletaMw zbyt scislemi nie byly za czasow niezaleinosci. Powstaje teraz pytanie, czy narody, wchodzl!ce
w skIM Obotryt6w, tudziez zwil1zek WeletabOw albo SoraMw,
1l1czyly si§ bardziej ze soblj, niZ z drugiemi, g16wnie z przyczyny
bliskiego pokrewienstwa; ze tak bylo, postaramy si~ na to
09powiedziec w p6zniejszym rozdziale.
Mi~dzy innemi wyspa Rugja (Rana, Ruani) zajmowala znaK'6mite 'stanowisko 'if swiecie Slowian zachodnio - p6lnocnycb,
gtano~ko tem swietniejsze, im bardziej Rugja potrafila nieza'leinosciswej bronic w czasie, kiedy juz wszystkie inne
ziemstwa mi~dzy :tablb i Odrlb w rozproszeniu og61nem upoko;rzyly si~ przed przemocl! chrzescjan. Dziewi~c grod6w moeno obwarowanyeh bronilo wyspy Rugjan, kt6rzy panowali
ta~e nad pobliskiem pobrzezem stalego ll!du.
Skreslilismy powyiej st6sunki geograficzne zachodnio - polnocnej Slowianszczyzny podlug. kronikarzy r6wnoczesnych, tudziez licznych dyplomat6w. Na zarys ten zgadza si~ tez najzupemiej szacowny zabytek historjografji, pochodzl!cy z okresu
889 do 894 roku. Jest to eiekawy opis miast i okolic na
-poluoeuej stronie Dunaju (Descriptio civitatum et regionum ad
septentrionalem plagam Danubii); pochodzi z dawniejszego kla.sztoru ksil}:i!J;t bawarskich, a nie z klasztoru Emmerana w Regensburgu. Nadmieniamy, ie w tym opisie wspominanych, a dotyehczas niezrozumianych "Besunzane", tlumaczy Quandt w Baltis~e Studien z r. 1868 i 1869 bardzo szcz§sliwie przez posiadlosei Rugjan "na wyspie oraz ll!dzie stalym. Nieznanych
dQ~d "Fraganeo" poczytuje za Pomorzan. - Nie mniej waznym
t od opisu geografa. bawarskiego
jest wobee st6sunk6w geogra-
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fieznyeh naszej Slowianszczyzny opis kr61a anglo - saksonskiego
Alfreda, napisany okolo roku 880. I tutaj przystajemy eh~tnie
na wywody pana Quandt, ktory wykazuje, ze Alfreda narod
Osti je.st narodem WHee u geografa bawarskiego.
Bardzo dobitnie dowodzi gruntowny ten badaez takZe,
ze nar6d, u Alfreda wyl~eznie "Vinedas" nazwany, moze jedynie bye narodem rugjanskim; musimy zas przeezye zapatrywaniu
szanownego autora, jakoby miasta, przypisane pojedynezym narodom w wspomnianych opisaeh, mialy bye tylko grodami warownemi i sluiyJy mniej ku obronie krajowej 1 jak szlaehcie
ku uciemi~zeniu pozostalej ludnosci. W dalszym ci~ b~dzie
stosowniejsze miejsce do zastanowienia si~ nad til: kwestjll:.
Trzeba dodac, iz z dawien dawna juz znakomici uczeni usilowali wykazae, ze wspomnione z czasow Karola W. narody i ziemie slowianskie odpowiadajll: zupelnie narodom, zapisanym przez
autorow klassycznych.
Tak zn6w na ostatniem zgromadzeniu antropolog6w, ktore si~
odbylo w dniach 12 i 14 Sierpnia r. 1878 w Kiel, wyst~powal
p. Posche z twierdzeniem, ze Suebi tacytowscy byli Slowianami,
rownie Wandalowie i Longobardowie, ktorym jednakowoz przodowala szlachta niemiecka. Pan Dederich zas nie moze niemieckicb swych SueMw (Tacit Agr. 28) odkrye na wybrzezach morskich, gdyz tam wedlug niego nigdy nie mieszkali, wi~c poprawia w rozpaczy wyraz Suebi w podanem miejscu na Siluri,
kt6rych szcz~sliwie miesci w Brytanji. (Monatsschrift filr die
Gesch. Westdeutseh. r. 1878 zesz. 7-9).
Zachodnio-polnocna Slowianszczyzna przetrwala na ziemi
ojczystej wszystkie burze, wywolane przez przybycie szczepow
nowo-germafiskich, a potem Runow, i wywolany przez to zam~t
ogolny, kt6ry dotll:d gminoruchem zwano. Kaidy autor, chociaz
jaknajbardziej obstajll:cy za p6zniejszem przybyciem Slowian,
odwoluje si~ do autor6w klassycznych co do szczep6w nieco odleglejszych, n. p. w Prusach zamieszka!ych za czas6w Tacyta
lub Ptolomeusza. Zapominaj!'J: ci autorowie jedynie 0 tem, ze,
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jak owe narody slowiafiskie, osiedlone za Ptolomeusza lub Taeyta w Prusiecb lub Polsce, tak tez zabytki Slowian zachodnich zajmujl1; w zupelnosci starodawne swe siedliska, chociaz
dziS sll: wyzute z narodowosci.
Do tego rozstrzyga si~ spor 0 narodowosc innych plemion znanycb, dot~d za niemieckie uwazanych, coraz bardziej
nakorzysc narodowosci slowill.nskiej, mianowicie co si~ tyczy
Burgund6w, Budinow, Bastarn6w, Wanda16w, a co do Swew6w,
Longobard6w, nawet nie ulega jui kwestji, ze i one doznaly znacznego domieszania krwi s!owianskiej, co bylo nieuniknionem, gdyz
opanowaly przestrzenie dawniej slowiafiskie, a to juz po ukonczonym pocbodzie z gl~bi Azji. Ze obraz polityczny Slowianszczyzny p61nocno-zachodniej, zaczl!:wszy od Tacyta itd. si~ co
chwila ·zmienia~ jest rzecz~ znan~ lecz zmiana nast!!:pila tylko
wobec szczep6w przybywajl1;cych, najezdniczych, panujll:cych:
jakotJo ludnosci krajowej, tak przedTacytem, jak przez wszystkie nastt}pne okresy trzeba uwazae ludnosc slowiafisklb, niegdys wolu!!;,potem zawojowanl1;, lecz zawsze zn6w wybijajll:C!!: si~
na wolnoSC.
Zupeme przeksztalcenie si~ starego swiata wyobrazen na
nowy chrzescijanski, przetrwali z wszystkich Slowian zachodnich
najskuteczniej Polacy i Czesi, kt6rzy rozpoczl!wszy nowy i swietny w dziejach oswiaty zakres, nie stracili do tej cbwili samowiedzy narodowej, poczucia, ani zrozumienia swego przeznaczenia.
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v.
Dzieje Stowianszczyzny zachodnio-pol.
nocneJ.
Okres I.
1. Do zawojowania SorabOw.

zwyci~zkiemu

Ocean atlantycki poloiyl koniec
pochodowi szczep6w nowo-germanskich, kt6re, jakby fale rozhukanego morza,
dopiero nad brzegami Atlantyku si~ zatrzymaly. Nasta} czas
spokojniejszy; nil. rozwalinach panstwa rzymskiego w Galji,
Hiszpanji, Afryce, narody Wizygot6w, Alanow, Swew6w, Wanda16w nowe pocz~ly zakladac fundamenta pafistwowych budowli
chrzesciansko-barbarzyllskich: kiedy prawie wszystkim tym zagrozila zaglad~ ostatnia najgwaUowniejsza nawalnica, kt6ra przedniejsze tlumy ludow z samego poczlJ;tku przed soblll popchn~la.
naprzod, t. j. pot~zny narod koczuj~cych Hunn6w. NawMnica
ta jednak nie doszla do mety, rozbila si~ na. plaszczyznach
katalonskich 0 opor stawiony przez zll1czone sily dogorywajlj;cego
panstwa rzymskiego i nowych panstw barbarow. Po stronie tej
walczyli obok Rzymian Bretones, Briones, Lititiani (Lutetiani),
Alanowie, Wizigoci, cz~sc Burgund6w, Saksonow i Frank6w,

jako tei slewianscy "Sarmatae" Sarmaci, ktorych siedzib szukac
naleiy w gorach i plaskowzg6rzach alpejskich nie mniej, jak po
calej przestrzeni pomi~dzy Alpami do Menu i dalej nil. p61noc.
W zastcapach Hunskich widzimy Ostrogot6w, Rugjan, Scyrow,
Gepidow, cZEJsc Burgundow, Gelonow, Neurow, Bastarnow, Turyngow, Brukterow i cZEJsc Frank6w, a kr61 wizygocki Teodorych
pad! ugodzony strzallj; Ostrogota. Po pierwszej tej klEJsce Hunnow, a mianowicie po smierci Attyli, zagospodarowaly si~ pojedyncze narody nowogermanskie, nalezlj;ce przedtem do olbrzymiego panstwa hunskiego, nil. zaj~tym przez siebie gruncie starogermanskim; wi~c czytamy teraz pierwszy raz 0 narodach Toryngczyk6w iBajuwarow, ehociainowe te panstwa krotko natenczas
uzywaly samodzielnosci, poniewaz si~ wzniosly na tIe obcym,
zawojowanej ludnoHci slowianskiej. Teraz tez stala· otworem
droga do WI{}ch najr6zuiejszym hufcom barbarzync6w Odowakra,
Teddoryka, Alboina;pierwszazas rola przypadla odtl1d z wszystkich tych narod6w szczepom frankonskim, kt6re si~ najdalej ku
zachodowibyly POSUDEJly, obsadziwszy kraje po nad Menem
i dolnym Nenem.
Wszystkie podania narodowe wyprowadzajl'b Frankow z okolic nad morzem azowskiem (Maeotis), lub tez Troji starozytnej.
Szczepy frankonskie pochodzenia saksonskiego posHkowaly si~
z ludnosci starogermanskiej, od dawien dawna w tych stronach
osi~dlonej.

......... Wspomnielismy powyzej, iz W. ObermfiHcr, opierajl'bc siEJ
na' swych badaniacb, twierdzi, ie keltyjscy Chattowie stanowi:j:
przedniejsz~ cz~sc skladowlj; pozniejszych FrankOw. Do tego
samegowniosku doszedl p. Richard SchrOder, a to nil. zupelnie
pl'zechmej drodze poszukiwan, t. j. kwestji prawniczych staror~i~~i:ckich, z tlJ; roznicl'b, ze on poczytuje Chatt6w, jak to pospoliCl~ dotycbc~as czyniono, za Swew6w Cezarowych (zob. die
Ausbrcltung der salischen Franken w: Forschungen zurdeutschen
GeSChic~te, .wydane przez komisj~ historyczDI1 kr61.bawarskiej
akademJI 1879). Sugambrzy, czyli Sygambrzy, byli najprze-
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dniejszem plemieniem Frankow. Ostatni urosli powoli w pot~g~
na ~oldzie i slu~bie rzymskiej, az krol Chlodowik (urodzil siEJ
465 roku) panowanie Rzymian w Galji zni6s1 do szczEJtu. Byl
to syn Childeryka, z rodu Merowingow, i wyst~pnej Basiny, ktora
z powodu lubieznosci m~za swego, Basinusa, krolaTuryngczykOw
opuscHa. Tych Turyngow szukajl!: pospolicie w stronach slowia:6.skiego grodu Wiltaburg (Bedy). Chlodowik zjednoczyl callll
Galjl!:, brodzl!:c we krwi najblizszych swych pokrewnych, i przyjllll
wyznanie rzymsko-katolickie. Jest to krok nieslychanie wazny,
bo przez to nie tylko skojarzyl zwyciEJzkich Frankow najscislej
z rzymsko-Imto!ick!!: ludnoscil!: podbitlll, lecz zjednal sobie od razu,
jako jedyny potlJzny monarcha rzymsko-katolicki, obok moznowladzc6w arjanskich przychylnosc i moraIne poparcie duchowie:6.stwa rzymsko-katolickiego i najwyzszego biskupa, ksi~cia aposto16w. Odtl!:d sill zwiastuni wiary katolickiej, zwiedzaj!1cy narody wschodnie od Renu, zarazem i wysla:6.cami idei pa:6.stwowej,
a to pa:6.stwa Frank6w, na kt6rem wszyscy si~ opierali; utorowaH im zas drog~ do opanowania polowy calej Europy. Trwalo
to wprawdzie jeszcze wiele wiek6w, zanim nar6d frankonski
prawdami chrzescianstwa zywo siEJ przejl!:l; w nast~pnych nawet
po Chlodowiku czasach zohydzH si~ kr61ewski rod Merowingow
wyst~pkami, ktore si~ w dziejach zadnego narodu juz nie powtarzaj~. Mimo to Frankowie uzyskali przez zespolenie si~
z ludnosci!1 galskl!J, przez Rzymian przenarodowionl!:, tak szybko
przewag~ nad sl!:siadami swymi, ze si~ utrzymali przy zwierzchnictwie nad ksi~z~tami Alamanow, Bajuwarow, Burgundow;
ze podbili za pomoc~ Saksonow tez i Turyngow. Ta przewaga
Frankow spoczywala na wyzszosci przypadlej im w spadku wraz
z kulturlll rzymsklJi, na bogaetwie i liczbie sluzebnej ludnosci, na
poslannictwie kosciola rzymskiego, a w koncu na korzystnem
polozeniu nieopuszczonych siedzib nad Menem i dolnym Renem,
gdzie rolnicza ludnosc slowia:6.ska dose wzgl~dnego doznawala
losu, i r6wnoczesnie Z ludnosci~ niemieck~ chrzescianstiwo przyj~la.

SaksQoowie nie zatrzymali silJ dlugo po pochodzie na zach6d
w starozytnej Germanji, nast~pnie podbili sobie Angljlb gdzie
panstwa zakladali. . Stalo si~ to w srodku V. wieku po, Chrystusie, a. niezaiUugo .potem tlumnie wracali ztl!d napowr6t, jak
o tem piszl!: autorowie Translacji St. Alexandri (Mon. Ger. h. I.),
ktOrzy powtarzajl1, jak sami oswiadczaj~, starodawlle podanie
ludowe. Drudzy kronikarze twierdz~, ze Saksonowie pochodz~
od Nortman6w. R6znica mil}dzy ostatniemi obu ludami musiala
jednakowoz si~ bardzo wczesnie wyrobic, co dewodzi tradycyjna
nienawisc wzajemna, oraz i zupelna odrEJbnosc jEJzyka juz w 942
roku. (zob. rozmow!} Herimana, ksi~cia saksonskiego" z kr61em
Ditnow Wilhelmem, w Dudonishist. Normanorum). Zresz~ samo
j~zykoznaiwstwo tego samegodowodzi. Ptolomeusz, pierwszy
autor wspominajl!cy 0 Saksonach, miesci ich nad ujSciem Laby.
W tem zas zgadzajll si~ wszysey kronikarzesredniowieczni, kt6·
rzy zresztl! nie nie wiedzlll 0 ptolomeuszowskich Saksonach, lecz
ich poczytujlll za wojsko Alexandra W., ze Saksonowie do swych
siedzib germanskich przybyli okr~tami, a po drugie, ze przybili
do ll!du w porcie Haduloha, w dzisiejszem ziemstwie (fryzoiiskiem) Hadeln nad morz0m pomi~dzy Labll: i Amizjl!' Nadmieniamy, .ze tu nad lew~ Lab!!: byl stary pag Wigmodia, kt6ry
Karol W., pobiwszy Sakson6w, oddal r. 804 Obotrytom, ktorzy
zapewne xoscili sobie stare prawa do tej ziemi. Ponizej ziemstwa IIadeln polozon!!: jest Saksonja starozytna (antiqua terra
Saxonum, Altsachsen) z pierwotnem miejscem zgromadzenia
narodowego Marklo. Widac, ze tu wlasnie jest kolebka tego
narQdu. Saksonowie. odebrali w zdradziecki spos6b te swoje siedziby, .. wedlug wszystkichdoniesien, Nord-Turyngczykom, t. j.
p6lnocnym, ktorzy, jak przypisek do praw sakso:6.skich objasnia,
byli ·Slowianami. Zt!!:d Saksonowie panowanie swoje rozszerzyli
na~wszystkie strony, a w koncu sil} podzielili ziemi~ turyngsk!1
z Franka.mi, z kt6rymi graniczyli na poludnie i na zach6d; rze~a
UnstrutstanowRa mniej wi~cej nowf!l granic~ franko-saksonsq.
Na wsch6d dotykali Saksonowie Slowian, nad lew!!: ;[jab!! ~amie12
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szkalych, ktorzy, prowadz!!lc nieustanne walki, zaledwie si~ obronie zdolali, a po prawym brzegu :taby szla granica saksonskoslowianska przez Wagrj~ az do rzeki Egidory; Szlezwig, Sliaswig,
cz~sto Szleztorp nazwany, bylo miastem slowianskiem,. Frankowie zas i Saksonowie wyst~pujlb od razu na widowni dziejowej, jako najzaci~tsi wrogowie Slowianszczyzny zachodnio-polnocnej.
Po tym pogll'!;dzie krotkim, juz nie ocil1gamy si~ z opowiadaniem dziejow S~owian naszych. Co si~ tyczy przestrzeni pomi~dzyr.abl1 i dolnym Renem, mamy blogl1 nadziej~, ze niedaleks. przyszlosc rozstrzygnie raz podniesiolllb kwestj1Jl 0 stosunkach etneologicznych starozytnej Germanji na korzyse Slowianszczyzny; poki takowa naleiyde uwzgl~dnion!li nie b~dzie, dzieje
Niemcow rowniez, jak Slowianszczyzny zachodniej, sl1 i b~dlb
zawsze niezrozumialemi
Od czasu, kiedy hufce najezdniczych narodow doszly z gl~bi
wschodu az do ostatnich krancow zachodniej Europy, potrzeba
bylo wiekOw, zanim kosci61 rzymski owe dzikie szczepy na wyzszy stopien oswiaty podniesc zdolal. Gruba wi~c niewiadomosc
pokrywa odtl1d 108Y narodow staroiytnej Europy, 0 kt6rych nam
autorowie klasyczni niedokladny tylko obraz pozostawili. Lecz
i ten zakres r6wnie ciekawy, jak czasy bez por6wnania starsze
i oswiecensze, powoli si~ rozwidniat Przetrwaly do naszego
wieku naZ"l'tiska z czas6w klasycznych; i tak nazwisko takie, jak
n. p. "Podgoriacum" w p6lnocnej Galji, wi~cej dowodzi, jak czasem cala kronika klasztorna. Mnogie zabytki kultury z kaZdego
okresu mieszczl1 si~, wyj~te z grobowisk prastarych, dzis po
muzeach, lub jeszcze oczekujlb szcz§sliwego odnalazcy i Uumacza.
Pierwsi zas annalisci i pisarze chrzesciansko-frankonscy donosz~
nam 0 tern, ie napady ludow wschodnich na zach6d jeszcze nie
ustaly i p6zniej; widzimy poch6d Awarow, W'agrow, w koncu
Mongo16w, ktorzy wszyscy zdeptaliSlowianszczyzn'a, lecz zniszczye nie zdolali Slowianszczyzny wschodniej. Po drugie, wspoJllillaj~ ci autorowie takie 0 Slowianach zachodnich, a to tak,

ze ci Slowianie nie wspolnego miec nie mogl}; z przybyszami
z wschodu. Przeeiwnie widzimy Slowianszezyzn~na zachodzie
w zupelnem rozstrojeniu politycznem, wywolanem przez zwyci'azki
poch6d lud6w niemieckich. Natomiast wyst~pujl}; narody slowianskie od razu jako rolnicze, od dawien dawna na ziemi ojczystej
osjedione, i, jak to slusznie autor niemiecki zauwazB, jako narody dojrzale, bez tej mIodzienczej sHy natarczywej, kt6ra nie·
mieckim plemionom byla wlasciwq. Co si§ tyczy prawie calej
przestrzeni na za.ch6d od :taby, Solawy, rzeki Inn, Slowianie
jui Sl! zawojowani przez Iudy niemieckie, kt6re bron SWl}; zn6w
na wsch6d obr6cily. W skutek tego znaczne zast~py slowianskie
opuszczaly. ziemi~ ojczys~, szukajl1c nowyeh siedzib na poludniu
w granicach panstwa· byzantyjskiego, gdyz drog'a na wsch6d i zach6d zatamowaly im plemiona najezdnicze, rychlej lub pozniej
przybyle, jak to wyraznie gloszlb swiadectwa Byzantynow; dodac
przytem trzeba, ze zachodnio-p61nocni Slowianie tego okresu
odszukali wtenczas stare swe siedziby, kt6re od czas6w niedoseignionych na poludniu Europy zaloiyli byli.
Ziemia, nad dolnym Renem po~oiona tam, gdzie swiadectwo Bedy, powtarzane przez wszystkich kronikarzy po nim,
miesci starodawny grod Wiltaburg, co znaczy w jt)zyku krajowcow starozytnych miasto Wileow, po galsku zas Trajectum, dzis
Utrecht, ziemia ta jest otwarta na wszystkie strony, bez obrony
wzgorz i polozona na wielkim trakcie mit)dzynarodowym; musiala wi§c latwl1 bye zdobyczl1 walecznych najezdnik6w po wszystkie ezasy. Pobrzeza zas morskie, mi§dzy :tab~ i Wezefl1,
byly pierwszym punktem oparcia, zkl1d wedlug wszystkich podan,
Saksonowie wladzt) swl1 rozszerzyli at do stron g6rzystych. Te
zas ai do rzeki Menu i Solawy staty si~ zdobyczl1 Turyngczy"
kOw, wojownik6w Attyli.
W roku 531 dziell1 sit) Saksonowie z Frankami ziemil!!
Turyngskl1, a po roku 623 robi w6dz (dux) Sorb6w, Derwan,
ostatnie usHowania, aby ziemit) ojczys~ na nowo odzyskae. To
si~stato po zwyci~ztwie Samona, kr6la slowianskiego, nad woj~
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skiem Dagoberta, kr61a Frank6w, kt6ry za pomOCf): Alaman6w,
Bajuwar6w i 10ngobard6w daremnie si~ kusH 0 podbicie Slowian. Albowiem Fredegar, pisz~c do roku 641, donosi, ze Slowianie, zn~kani panowaniem Awar6w, obrali kr61em Samona,
kt6ry do nich jako kupiec przybyl z miasta Sens (Agedincum
Senonum) nad ujsciem rzeki Vannes (do Yonne). Samon nie
tylko uwolnii Slowian, ale im t~ wolnose tez zapewnil az do
swej smierci. Kronikarz niestety bliZszych nie podaje szczeg616w 0 tych wypadkach, wspomina tylko, ze Sorbowie byli z rodu
Slowian i juzdawno do panstwa Frank6w nalezeli. Wolno nam
tych Sorh6w uwazae za mieszkanc6w Turyngji iziemi g6rzystej
az do Wezery, bo takZe Glinianie w dzisiejszej Slawji hanowerskiej mowili narzeczem sorbskiem; ksii!:z~ta wi§c SoraMw turyngskich Frankom placili haracz od dawn a, tj. ,od czasu zawojowania Turyng6w, kt6rych pot§ga wlasnie dIll. tego run~la tak
pr~dko, iz zawojowana ludnosc slowiatiska nie zbyt gor~co chwycila za bron ku obronie swych ciemi~zycieli. Albowiemnie ma
najmniejszego prawdopodobiellstwa ani sladu, aby Sorabowie
wschodni od f,aby - Solawy mieli bye zaleznymi od Frank6w,
kt6rzy byli zmuszeni dzielic si~ Turyngjf!: za danf!: pomoc z Saksonami. Sorabowie wschodni od Solawy dopiero w trzysta 1at
p6zniej ostatecznie pobici zostali. Panstwo Samona mieszczf!:
zwykle w dzisiejszych Czechach, z Frankami uderzajl!: na niego
Longobardowie zamieszkali w Wloszech, a Alamanowie z ponad
Renu. Z pewnosci~ wi~c si~gala wladza Samona dalej na poludnie i zacMd, anizeli dzisiejsze granice. Czech, lecz mniejsza
o granice polityczne pans twa tego.
Mamy na to niezbite dowody, ze w czasach historycznych
zasiadala jeszcze w Alpach zachodnich ludnose slowianska, jako
tez wzd~uz Menu dochodzHa kiedys do Renu; ze przed przybyciem narodow nowogermanskich si§gala rzeki Rodanu. (Win.doniss2. - Kostnice, dzis Konstanz nad jeziorem wendyjskiem,
dzis Bodensee, i niezliczone mn6stwo nazwisk i miejscowosci
starych i nowych). WedIng Szafan~yka (star. slow.) uzywane

jest jeszcze zepsute narzt'cze slowianskie w pewnych osadach
zachodniej Szwajcarji; przytem wskazujemy takze na wyniki
poszukiwan VI' dziedzinie kraniologji dzisiejszej; zob. Keltische
u.slav. Ortsnamen im sudwestl. Deutschld. Allemanische Wanderungen von Dr. Ad. Backmeister, 1867.
juzwi~c TIl:ljstarszy poniekl!:d kronikarz frankonski wspomina nam 0 ksi~cjach Slowian zachodnich; posluchajmy, co on
nllm opierwszem spotkaniu posla frankonskiego z Samonem,
wladzc~ slowianskim, donosL Poslem tym byl Sicarius (Sicha~
rins). Aby uzyskac przyst~p do Samona, ubral si~ wraz z swem
otoczeniem po slowiansku. Gdy mowa zaszl~ 0 przymierzu Slowian z Frankami, Sicarins oswiadczyl: "Jest to niemozebna, zeby
c1irzescijanie, sludzy Boga, przyjazn mogli miee z psami". Na
£0 Samo odpowiedzial: "Jezeli wy jestescie slugami, a my- psami
Boga; .•t1)nam wolno, gdyz ustawicznie przeciw niemu dziaJ:acie,
rozszarpac was k~sajl!:C" - "a wyrzuconym zostal Sicarins
zipt'zed oblieza Samona". Kronikarz podaje jeszcze, ze Sarno
po szez~sliwem panowaniu rozstal si~ z tym swiatem, pozostawiwszy mnostwo synow i c6rek z 12tu zon slowianskich; panstwo
jego zapewne pr~dko si~rozpadlo, przynajmniej zostaly cz~sci
poludniowe i zachodnie od CzecMw wkr6tce oderwane. 0 10sie zas Derwana nic nam nie jest wiadomem.
Pouiewaz wi~c Sorbowie pierwsi z zachodni6-p61nocnych
Slowian wyst~pujf!: w kronikach, skreslimy nast~pnie najprz6d
dzieje takowych az do utracenia bytu politycznego, zwIaszcza,
gdy szczepsorabskinajprzod nasmutny ten los byl wystawionym, chociaz on, moze wlasnie z tej przyczyny, zachowal
swI! . riarodowose az do tej chwili, .przezywszy wszystkie inne
szczepy, ktorych dobrobyt w dlugoletnich bojach do szcz~tu
znikn¥, a ktore, prowadzl!:c walki rozpaczliwe, nie przywykly do
zBOszenia jarzma obcego. Po Samonie milczf!: wszystkie doniesienia kronikarskie 0 Slowianszczyznie zachodniej przez ca~y
wiek nast~pny; z tym wyj~tkiem, ze ksil!:z~ turyngski BaduIf,
stafY wr6g Slowian, za pomoc~ ostatnich pobi! za czas6w Sa-
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mona Frank6w, ktOrzy przez bOr Buchonia nadcilj,gn§li, a to
nad rzeklj, Unstrut. Mimo to nie m6g1 si'2 Radulf wybic na
niepodleglose, a owych Slowian wspierajl!cych go, blizej nie znamy.
Niedol'2zny r6d Merowingow nie by} zdolnym do dalszych
post§p6w na wscMd, a walki wewn~trzne i niebezpieczenstwo
groz!!:ce od mahometanskiej Hiszpanji, jako tez st6sunki wloskie
musialy zwracae na siebie uwag'2 dzielnych Karoling6w, czyli
Pipinid6w. Niestety! zakres ten byl za krotki, a drogi prze~
ci§te, azeby Slowianszczyzna mogla uzyskae pollj,czenie i zjednoczenie duch0wne z Rzymem lub tez z Bizancjum, ogniskami
oswiaty starozytnej, z ktorych czerpaly Iudy nowonawr6cone
srodki wydzwignienia si~ do wyzszej oswiaty, jako tez sHy potrzebne do obrony, tak duchowe, jak nie mniej materjalne. Natomiast przyj§ly narody niemieckie, t. j. Alamanow, Bawar6w,
Turyngczyk6w wraz z sluzebnlj, ludnoscilj, wiar§ ChrystusoWl!,
przemieniwszy si§ z ps6w w slugi Boga, wedle zapatrywania si'2
owych czasow. Ztlj,d znow spot§gowala si'2 narodowa nienawisc
uczuciami religijnemi, a poj'2cie prawne u nowych chrzescijan
wyzulo Slowianina, poganina, zgola z praw ludzkich.
Od rokn 719 do 736 sw. Bonifacy zwiedzal 4 razy Tul'yngjl!; moze pojedyncze osady slowianskie tam si~ nawl'ocily,
po za Solaw'2 i L&b~ wplyw jego nigdy nie si§gal. Zalozyl on
biskupstwo Wyrcburgskie "w poblizu granic Saksonow, Bawarow i Slowian". Lecz juz nastajlj, wojny Pipina z Saksonami,
w kt6rych tez Slowianie brali udzial. Tak wspominajll: kroniki,
ze w r. 748 sto tysi§cy Slowian dopomagalo Pipinowi w zwyci§ztwie, a zapewne ich mozna policzyc do szczepu sOl'abskiego.
Pod rokiem 766 znow donosz~ annales Weissenb. i ann. Lamberti (Mon. Germ. script. Tom III), Z'3 zwyci~zeni zostaIi Slowill.nie in Weidahaburc przez FrankOw. Polozenie jest nieznane, zawsze jednak trzeba tego miejsca szukae na zacMd od
Solawy. W walkach Kar61a W. z Saksonami Slowianszczyzna
zachodnio-p6lnocna podzielila si'2 na dwa obozy: Obotryci po
wiekowych walkach z Saksonami calkiem si'2 rzucili w obj'2cie

zdobywcy zachodniego, Weletabowie uzbroili si~ przeciw swym
pobratymcom w przymierzu z Saksonami i NOl'manami; SorabOw stanowisko z pocz~tku jest chwiejne, ale wnet poznali grozl!ce im z# strony zaborey frankonskiego niebezpieczenstwo, wi~c
stawili mu czolo w czasie, kiedy takze i Obotryci znacznie juz
ostygli w zapale swym ku Frankom.
Za,borcza polityka Karola W. poruszyla gl6wnie p6lnocne
Slowian plemiona, za pomoc~ kt6rych ten zdobywca skruszyl
zaci'2t y opor Saksonow. Granice Sorab6w tylko na malej przestrzeni si'2ga1y posiadlosci saksonskich. Turyngja poludniowa
przeciez poddan~ byla o~ dawna Frankom. Gdy wi'2c Karol stan~ po raz pierwszy w Ustiure (Wolmirstadt) nad Lab~, cz~sto
wspomnieni poslowie Slowian przyszli do niego zapewne od
szczepow obotryckich, a moze tez od p61nocnych pokoleu sorabskich z ponad dolnej Solawy, Mildy (Mila) i tej cz§sci Laby,
gdzie si~ te l'zeki .z ni~ llj,cz~. Glinianie (Lini, Linones), mieszkaj~cy powyzej ujscia Solawy i Haboly po obu brzegach Laby,
ludzili si'2nadziej~, ze pot~zny cesarz wroci im ziemi'2, z ktorejpo zachodniej stronie Laby placili haracz Saksonom. Wiasciwa zas Sorabja patl'zala z trwog~ na pocMd imperatora,
ktorego bronzwyci'2zka grozila z ponad Solawy wolnosci og61nej.
Zwil!zek bohaterskich Weletab6w, si'2gajl!cych od Piany do srodkowej ;taby, od pierwszej chwili stanll:l w obl'onie tej wolnosci; uderzylioni na Obotrytow, kt6rzy powasnieni od wiekOw z Saksortami,
tak nieslychanie si'2 przylozyli do obalenia wolnosci ogolnej calej
SloWianszczyzny. Bye moZe, ze polityka tak Obotryt6w, jak Weletab6w wyzszemi nie kierowala si'2 wzgl'2dami, ze te narody poszly
j!l(b:nJe~a pop§dem nami§tnosci; ale tez moze bye, ze Weletabowie.·r6wniez, jak normanski Iud Danji, z ktorym si~ kojarzyli, przenikli wskros groi~ce im z strony chrzescijan niebtzpieczenstwo. Weletabowie dzialali tedy wedlug jasnego i wytkni§tegocelu, gdy si'2 starali, choe gwaltem, zjednoczyc pod swym
sztandarem Slowianszczyzn'2 po nad wschodni~ Lab~, zwlaszcza,
gdy takowawidocznie zacz~la ulegac wplywowi. przeI>0t~inych
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Frank6w, ktorzy na SW!J: stron~ przeciilign~li pojedyncze cz~ei
zwi!!zku weletabskiego. Wyraznie tez dla tych powodow postanowH, wedlug kronikarzy, Karol W. w roku 789 poskromie
zuchwalych WeletabOw. Uderzyl na nich, a w zast§pach jego
juz przewazajll, posilkowe hufce slowianskie. Na Va wypraw§
takze i Sorabowie stawili swe oddzialy; lecz mogly to bye jedynie szczepy polnocne, graniczl1ce z Weletabami, ktore dawniej
nalezaly do zwiq,zku weletabskiego, a ktorych ci ostatni pragn~li zn6w zmusie do pol!J:czenia si~ z sob!!:, kiedy od nich za
wplywem Frankow i Obotrytow odpadly. P61riocne i zachodnie
plemiona sorabskie znajdowaly Sl\) w przykrern i straszneIh polozeniu, bo byly wystawione na pierwsze ciosy frankonskie z jednej, zwi!!:zku Slowian wolnych z drugiej strony, a zdaje si\), ze
pojedyncze szczepy od razu do przeciwnych sobie rozeszly si~
oboz6w. 0 napadach SoraMw na Turyngj!1 czytamy bowiem
juz w r. 782gim. Polityka imperatora frankoiisko - chrzescijaiiskiegfil nie uznawala ani szanowala zadnych lJraw wolnych narod6w; wkr6tce wi~c cala Slowiaiiszczyzna nadlabiaiiska widziala
w nim nieublaganego wroga, gdy sprzymierzeiicem Frank6w bye
znaczylo tyle, co im sluzyc i wykonywae slepo ich rozkazy. Juz
w czasie podboju Saksonow urz!!:dzono nttd brzegiem I.aby tak
nazwane marchje pans twa frankoiiskiego przeciw NormanoDanom, Weletabom i Sorabom. Owemarchje mialy przeznaczenie posuwac powoli granice Frankow coraz bardziej naprz6d,
a z nich wyst§p~je p6zniej marchja p6lnocno- i poludniowo~
turyngska taMe pod nazw!!: zasieki (limes sorabicus), od wzg6rza Fichtelgebirge wzdluz Solawy az do staroslowiaiiskiego
miasta Dziewin (Magdeburg). Tu sifi} wznosHy coraz g~sciej grody
warowne, prac!!: przymusow!!: ludnosci zawojowanej zakladane,
ztl!:d si~ rozchodzil postrach na okoliczne plemiona. Jezeli zas
Sorabja podczas wojen saksoiiskich wzglf)dnego doznala obejscia sifi}
z strony imperatora, zniewaiyl on jl1 jednak, skoro si~gnl11 po
wlasnosc i kraj zamoznyeh Czech6w roku 805go i 806go. Wyprawy te, w ktoryeh Frankom towarzyszyli "niezliezeni Siowia-
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nie",oprocz systematycznego spustoszenia kwitntJ:cego kraju, wzg10dnie do Czeeb6w, innyeh owoc6w nie przynioslYi Sorabja zas popadla po raz pierwszy wst6su~ek seislejszej zaleznosei Kr61SoraMw,
zapewne tylko pewnej ieh cz~sci, SameIa, widzial si~ zmuszonym
805 r. oddae Frankom synow na zakladnikow, inny ksi~z~,imie
niem .Miliduch (lI,ielito, Misito), "rex superbus qui regnabat in
Siurbis" (ehron. Moiss.) polozyl r.806 zyeie wwalee za wolnosc, a Iud,
zaktOrywalezyl, musial pobudowac dla zwyci~zcow dwie twierdzenawlasnej ziemi, prawdopodobnie tam, gdzie s~ dzisiejsze
miasta Schardau nad E!:1 bl} pod Magdeburgiem i Giebichenstein
nad Solaw~ w bliskosci miasta Halli (Dobrogora). (Zobacz
. Einhardi ann., a odnosnie Mon. Germ. script. T. 1). Do koiica.
rZlldow Kar61a W. zachowaly si~ szczepy sorabskie spokojnie,
lecz po jego smierei znow p6jedyncze plemiona usilowaly si~ wybie z· zaleznosci, ojcom ich nieznanej. Lecz poll!lczone sily
Frank6w i .Sakson6w zniweczyly w.szelkie usHowania. W. Bot.
tigerpomi~szal te. wypadki z sobl}, uwazajl!c krola "Cimusclusa."
za.Miliducha, kaze mu poledz dopiero 816go roku; ziemstwo
powstaiicze blyo to pag Kolodici, dzisiejsza. ziemia Anhalt, a autor Anna,lium Bert. pars I donosi () smierci krola Cimuselusa.
pod rokiem 839. Wtenczas napadli tez pol!J:czeni Obotryci
i Weletabowie nil. Saksonjl!. W nast~pnym czasie Sora bowie
spokojniej znosili sl!siedztwo franko-saksoiiskie.
Niezgoda domowa zaniepokojila zQ,nadto cesarza Ludwika Poboznego, wifi}c zrzekl si~ polityki zaborczej swego ojca, zadowolnionyzbogatychdarow Slowian nadlabjaiiskich, kt6re uchodzily za uznanie zwierzchnictwa imperator6w. Sily monarchji
I{~!,61a W'. byly wowczas dosyc stargane, a zatem za slabe do
zaczepnych wojen z Slowiaiiszczyzl'll! nadlabjansk!J: I a ta ostatnia , mianowicie zas Sorabowie, aali swiatu ehrzescijaiiskiemu
swietnydow6d, ze cudzego nie pragnl!, byle ich nie zaczepiano
w prawaeh przyrodzonych. W calem wi~c panowaniu Ludwiko.
Poboinego jedyny tylko ksil!lzf) sorabski Tungo (Tunglo), scillgn,l no. siebie gniew i podejrzenie sl!siadujl!c) ch z nim urz~.
13
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kt6rzy go .roku 826go oskarzyliprzedeesarzem,' jakoby:niebylpos}usznym.Stawiwszysiv zas przed
yeSahzemna' 'sejrn do Ingelheim, ()czyseil siv Tungo z zarzut6w,
leez.musiafsyna sViego oddae wzaklad.Wzmagaj~ea siv zas
z~mQzP:G~clud6w sorabskich byla p(}kus~ dia syna i nastvpey
Lhdwi~ Poboznego .'do ponownegozaezepienia ichwo Inosci
:r~ypai:1la Ludwikowi,z przydomkiem Niemca, w dzialach roku
843 .. bartlzo poslednia ez~M1nonarchji ojcowskiej ;szukal wive
s,rodk6w zbogaeenia siv na narodaeh slowianskich. Bylo to
og61nym . glosem samego narodu niemieekiego, jak 0 tem
$wiatlcz~ Ann; FuM. n pod rokiem 858. Tymcz&sem' zawi6dl
~i~' on, jak i jego nastvpey az do Henryka I. zupelnie w swyeh
rachubach. SorabowiebowielI!- napadli .w odwetza krzywdy
d(}ro~e .~emi~ tm:yngsk~' po za<;hodniej stronie Solawy, romo~%C j)ozog~d ,zniszc?enie. Od roku849 do 870 zawiadywal
TJ\kulf',. ,tak . ' 'nazwa~ zasiekl! s{)rabskl!.· Byl 'to' m!};z zarazem
El~iell1Y iez,rnny I jak 'niemniej 'u'miarkowany i sprawiedliwYi
m6wil j!;izy~iem slowianskim i p03iadal zaufanieSlowian I ehoe
znimizaci~te bojetoczyl. Takulf zwielk~ trudnosei~ utrzy~
~ywal sj~ naswem stunowisku .nad Solawl!; zap()bie.dz nupadom
na T\lryngjl! mimo wszelkichstaran nie zdolal. Kr61 Ludwik
'f!I~. 851s~m. zwalezyl te lub owe pokolenia Sorab6w, lecz, jak
roczniki Fuldyjskie swiadcz~, bardziej zniszezeniem zasi:ewow
polny(!h .i glodem, aniieli mieczem. Leez 0 - podbieiu kraju nie
motna jui bylo mysleC; ahufce sotabskie powetowaly hojnie
straty poniesione no. ziemi nieprzyjaci61.Sorabowie, 'z wyj~tkiem
<;tlinian, po~'asnieni; zdo.je siv, od dawna zWeletabami, zllj;~zyli
si~ V{ tym okresie seislej z bratnim narodem ezeskim; zCzeeh
nawet spro)Va~zilisobie najemnyeh wojownikOw, a 'po doznanej
~l~soo. nie .mniej?,aci~cie odnawiaj!}; boje.
Na czele innych
ft.z<:zllp6\V wyst~pujl!:zwykle Sorabi;. SiusH, ktorzy rnieszkalinad
x:zek~' Mul(ll1 pomi~dzypagarni Sitizi i Koledizi, lub tez Da~
lacmiQ,c! na okolo. Misnji, prawlenigdy w odosobnieniu, zwykle
w~p61nie z Czeehami I eza,sem tei z G!iuianami, ktorzywierl:1ie

przBtnmli wzwi~zku WeletaMw. Ludrioscsorabska przeJ~m
si~w t()ku tych boj6w nieslychan::j; nienaWisci::j; przeciw' s~yrd'.ete':'
ll1i~zcom; a' prowadzila wojnlJ prawdziwie. narodow~, takCd~lece;
t'e ksi~z~'sorabski Czistibor p.adlonarlj;namilJtnoscip(}wszecliriej
jako ods?;czepieniee i przyjaciel FrankOw; a wiemyzklj;.din1}:d,M
()~oba:ksilJcia 11 Slowiau. byla przedmiotem czci nieklamanej;
Pt.aW(}6podobnie nieszezlJsli~y ten ksi~z~, jako zakladnik u Franodebtat wyctiowanil:',kt6re go no.' zawsze odstr~ezylo 'OQ
swoich. W6wezas dzielny Iud morawski za rz!};d6w ksi~eia Raserea, :a o~ r~ku 870SwilJtopelka (Swatopluka), najswietniejsze~
miczynyodznaczyl sj~w historji.
'..; 13orabo"'ies~1i Zit impulsem,ztltdpochodZ!1cym;, ~hociaz
u'MoraWjanwi~ra Ohrystusowa: si~ na d()bre 'rozkrzewiacpo;,
titl~, 'tem;bardziej;ze~ieuzywano 'tam frankonskiego'Sposobu
fi~wrneania';na:r6d6w.
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';':'Tynieiase!li'Wrzalaod ezasu doezasu zaeivtawalka juz'topo
pra.wym;}uz'poleVl,ymbrzegu. Solawy.· Poppo; nast~pca wurz~d~ie
Ttt1(ulfa, rtusc'sKuteeznie' U1nial bronie granic panst~a., ehoCiaz~i.
skupwyreburgski,· Ami, we~wany no. pOlloe odPoppona, pr~yplacil
~yCiem wojowniczosc sW!j; roku 892 w :ziemstwieOhutizi: Bui~
sze ,pok~lenia sorabskie' na wsch6d Solawy skladae musialyna;.
wet .da11in~ nalozon~; mianowieie .od ehwili, 'kiedy za spraw!};
GesarzaArnulfaokrutnynarod w~gierski ciemilJzYI
smierCl
Swatoplukaehrzescijanskich Morawjan.
,,'
",'l!p6r 'izawzi/Jtosc Soro.b6w musiala wiveglvbokO bye zako.;
rzenionq, gdyzprzektadali zalezno~c od nieludzkien W~gf6wriad;
przyjazn niemieek~. ". Wznowili oni, g16w~ie Dalaminei ,wa:lki
relhl '90S/takpomyslnie,ze syn ksilJcia saksonskiego,p6ztiiej~
~Y}kr61 HenrykI,zaledwie oeaHl zyeie! uciekaj~c dQ'wrernej
zaiogi: 'slo~ianskiej w twierdzy: Bieni (Piichen nad Mi14,' .azi~
Mu~df!j. Odt~d doznala ziemia sorabskatwardejprzewagiW~'"
gl'o:v,:ktorzyswe zagony az wgllj;b Turyngji zapuszezMt 'Hen~
ry'w' jaY'o kr61 niem. roezny placilim haraez. Pomimot-o.;:obrotny
ten.protopi®ta cesarzow saksollskich .polozyl ni~odi()wnte'koniee:
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wolnosci SoraMw. Korzysjtal}c z ugody z WfJgt'ami, przysposobil sit) bardzo umiejt)tnie do walki rozstrzygajllicej 10sy ziemi
sorabskiej, a skoro sifJ czul dosta.tecznie mocnym, oslabH Sorab6w
przez niel.lstanne napady, sifJgajl}:ce w gllJ:b kraju, rownie, jako tei
CzecMw, alba szczepy Weletabskie. Uczllcie ludzkie po zwycit)ztwie bylo mu obcem; po wzi~ciu n. p. miasta Dalamincow
Jahna m~zczyzn doroslych kazal zabijac, chlopc6w i dziewcz~ta
przeznaczyl do niewoli, lupy bogate rozdzielil pomifJdzy zolnie·
rzy (Widukindi rer gest. Saxon. 85).
Nastl}pila ostateczna jego rozprawa z WfJgrami, oraz
ikl~ski tychze na ziemi turyngskiej, a wtenczas dla plemion
sorabskich. pomit)dzy Solawl} i Eabl!; Die bylo juz mozebnosci .
ocalenia; rok 937 polozyl koniec ich samodzielnosci na zawsze.
Nie twierdzimy, jakoby od-tego okresu ziemia sorabska
zawsze bezposrednio znajdowala sifJ pod panowaniem cesarz6w
przeciwnie, byla ona cz~sto przedmiotem zabieg6w i k16tni Niem~
cow, CzecMw i PolakOw. Ale ta ziemia, nigdy nie zjednoczona pod
jednym ksi~ciem krajowym, zostala w przeciqgu czasu roze-.
rwan~ i rozdzielonl} pomi~dzy mnogich moznowladzc6w stanu
duehownego i swieckiego, a szczepy sorabskie nigdy juz nie
wyst~pujiJI jako takie w obronie samodzielnosci.
Inaczej sitl dzialo co do narodowosci zwalezonych SoraMw.
Prawda, ze ludnosc krajowa byla zdziesiiJItkowana dlugotrwall!;
walkiJI 0 byt :samodzielny. Smutna to prawda, ze Sorabowie, zamierzajqc cz~stemi napadami zadac cios pot~dze niemieckiej, dotkn~li
smiertelnie pobratymcow, gdyz ludnosc w marchjach niemieekich
byla przewaznie slowiansk~, jak to czytamy 0 napadach bardziej oddalonych szczep6w sorabskich na Slowian, wiernych Niemcom i mimo to Iud sorabski powoli liczbowo si~ wzmagal, a pracowitosci~
dochodzH do pewnej zamoznosci j sqsiedztwo zas spokrewnionych
CzecMw i Polakow sprzyjalo niepospolicie rozwinitlciu i zachowaniu narodowosci slowianskiej. Przytem nie trzeba zapomniec,
2e w jedenastym wieku nie zgasla jeszcze narodowosc slowiaiiaka mifJdzy Eab~ i Wezel'q rownie, jak nad wyzszym biegiem

Menu, i ze takowa prawdopodobnie naj~cislej byla spowinowa
con~ z ludnosci~ sorabsklli na wsch6d od Solawy.
Zreszt~ skonczyla si~ uporczywa walka SoraMw 0 byt
samodzielny bardzo wczesnie w por6wnaniu do wiekowych boj6w
ObotrytOw i WeletabOw, kt6re bez por6wnania z wi~ksz~ zaci~
to~ci~ si~ prowadzily, z glosnym ze strony Niemc6w celem wytfJPienia przeciwnik6w. W tych bojach Sorabowie stawali w szeregach wrog6w Slowianszczyzny, doznajllic wielu wzgl~dow, aby
si~w wiernosci ustalili. Zt!j;d pochodzi zjawisko, te narodowosc
sorabska ocalala do tej chwili mimo to, 2e uzywano w p6zniej~
szychczasach wieku sredniego w celu wyrugowania jej srodk6w
najsurowszych.
Pokolenia sorabskie zajmuj~ pod wzgl~dem oswiaty bardzo
zaszczytne miejsce. w Slowianszczyznie .zachodnio-p61nocnej; a co
sj~t,yczy charakteru narodowego, urz!j;dzen politycznych, religijnych i domowych, przebija si«J w nich og61ne pi~tno, cechujl}ce
te bIisko spokrewnione plemiona. - Lecz zwr6cmy si~ do skreslenia dziej6w Slowian p61nocnych za czasow Karola Wielkiego.
9

2. Obotryci i Weletabowie popadajll; w zaleznosc ceo
sarstwa niemieckiego.
a) (Aitsy wolnosci az do 'r1tqcU)W dynasfji saksoiUJli;iej w NwmC1tech.

Narody tak Obotryt6w, jako te~t Weletab6w, wyst«Jpuj~ na
widowni~ dziejowl} z daleko wi~kszlli sH~ zywotnl!;, anizeli Sorabowie. Organizm panstwowy bowiem postl!pil u nich juz bez
zaprzeczenia dalej, a na to wplywala fizyczna natura kraju, gdyz
plaszczyzna nadbaltycka sprzyjala scislejszemu zjednoczeniu,
podczas gdygorzysty kraj SoraMw spowodowal podobne st6sunki co do rozdrobnienia narodu na pojedyncze plemiona, ktore
si~ napotyka po wszystkich krajach gorzystych. Nie wiemy
o ~adnym krolu starszym, kt6ryby kiedykolwiek wszystkie pokolenia sorabskie pod swym berlem byl polllczyl, jak to bylo zwyezajem u Obotryt6w i WeletabOw. Prawda, ze i ostatnie narody
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si§ skladaly z pojedynczy ch szczepow; wszystkie jednak slu~
chaly rozkazow jednego krOla starszego, ktoremu pisarze fraukonsko-chrzescijanscy oddajl!: tytul "rex",
Odpowiednio do dzielnosci tego starszego wladzcy bylo
zjednoczenie narodu mniej lub wi§cej scislem. Obok niego, lub
raczej pod nim, widzimy wedlug pisarzy, u obu narodow mniej
pct§znych panow, reguli, ktorzy jednak s1}; mlodszymi bracmi
krola starszJ~o, czasem zas ksii1z~tami pojedynczych szclepow.
J§zyk SloNian hanowerskich zachowal nam wyrazy krol, kniaz,
wojewoda, Starszym tym krolom sluiylo prawo panowania dziedziczne, lecz narod bardzo wyraznie obstawa1, gdzie si§ sposobnosc
nadarzyla, przy prawie obieralnosci. Ale stanowisko krola WeJetab6wjest. innem, nii krola obotryckiego. Pierwszy r6wnie
jak i drugi, dzierzy sWl}: wladz§ jako pan dziedziczny, odnosnie
obieralny, ale zarazem jest on przewodniczl!,cym w sprawach
swieckich wielkiego zwil!,zku szczep6w, ktore si§ 11};czyly kq
wspolnej czcib6stwa w wspolnej swil1tyni narodowej, a rowniei
ku wspolnej obronie tak wolnosci, jako tei wyobrazen i uczuc
reJigijnych.
Zwh!:zek weletabski, moie tylko dalszy cil1g zwi1j;zku semnonskiego na tej sarnej zicmi, jednem sIowem przedstawia nam
obraz znauych amfiktyonji starogreckich, mianowicie delfickiej,
a zt1j;d tlumaczy si~, ie i sl}siednie szczepy sorabskie z Weletabami si~ lqczyly. Ta strona religijna nie objawia si§ wca1e
u kr616w obotryckich, ktorzy si~ jedynie opierali na prawie
dziedzicznem i na woli narodu. Pisarze rownoczesni opowiadajl}:
nam 0 starej nienawisci Wf11etah6w ku Obotrytom. ezy wi§c
nazwisko ostatnich wywodzic, ja,k to Quandt czyni, od slowa
odrzec, odedrzec, Uumacz~c przez to narod, jako oddartych od
dawniejszej :wsp61nosci, pozostawia si~ to kaidemu do wolL
Szafarzyk czyta Bodrici; naszem zdaniem nie widzimyz podobuych wywodow iadu('go zysku przy kresleniu dziejow Slowianszczyzny, zrzekamy si§ wi~c P9dobnych dociekan, gdyiwolimy,.
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i.eby swiatly czytelrrik wedlllg upodobania swego dochodzil sensu
tak nielitosciwie przekr~conych wyrazow.
W wojnach saksonskich Kar61a W. tak Obotryci, jak Weletaoowie od razu ciynny biorl} udzial j pierwsi w przymierzu
z;jrankami, drudzy w pollj;czemu z Normanami przeciw ObotryWIll i Frankom.
.... f!Pocz~tkowych wi~c dziej6w Obotryt6w nie moina Z osobna
opo:wiadac obok dziej6w zwil1zku weletabskiego, jak to czynilismy wskresleniu zawojowania Sorab6w. Lecz zanhn do tego
przystqpimy, niechnam wolno b§dzie dorzucic kilka uwag, tycz~
cych si§ Sakson6w. Napomkn§lismy dawniej, ie oni wedlug
wszystkich zrod€! odebrali swe ziemie p6lnocnym Turyngom, przybywszy na ·lodziach do brzeg6w ziemstwa Haduloha. Saksonowi~. skladali si§ z kilku wi§kszych szczep6w j wszystkie zas szczepy
zczterech r6znych stanow, t. j. 8zlachty, wolnych, wyswobodzonych z niewoli dawniejszej Liti, Lidi, Lassi, i z liiewolnik6w.
Skojarzenie si§. tych staIi6w przez malienstwo bylo pod kar~
smiei'ci zakazanem. NarOd ten z poczl1tku byl nielicznym, ani..
gdziepo Niemczech tyle nie ma szlachty, jak u Sakson6w.
Twierdzimy wi§c, ze ty lko szlachta panuj1j;ca, choc nie w calkosci, i moze po wi~kszpj cz~sci ludzie stanu wolnego, byli pochodzenia saksonskO-niemieckiego, ie zas ludzie stanu zaleznego
i niewolnego byli to przewainie Slowianie, obok zwyci~ionych
Fryzonow i Turyngczyk6w, 0 He ostatni naleieli do dawniejszej
kIass)' panujlj;cej, gdyi i oni opanowali Iudnosc slowianskf1. Kro.. llJkarze gloszf1, ie, skoro Karol W. stan~l w Ustjure (Wolinirstadt) r. 780, pr6cz Sakson6w takie liczni Slowianie i Fryzonowie
(Winidorum seu Fresorum magna multitudo) wiar§ chrzescijanskf):
przyjfu.owali (zob. Ann. Petavian. pars II; ann. Lauresham.. pars
alti?rai p6zniejsze roczniki pod tym rokiem. Monum. Germ.
li,n).
Tymczasem Iiie ma najmniejszego sladu,. zeby Slowiimie
wo1nf.z})om~d wscbodniej ;taby wtenczas ochrzcic si~ dal]; je~liwj~c'·ow~podlmia kronikarskie nie sf1 czczym: wymyslem,
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wtenezas owyeh Slowian szukac nalezy przewaznie w czwartym
stanie narodu saksonskiego. Wiadomo, ze Karol W. Iicznych
zakladnikow wyprowadzil z Saksonji, ze nawet eal~ ludnosc
z pewnych okolie przesiedlil do Francji. Lecz nieslychana' to
rzeez, zeby zwyci~zea kiedys mial z~dac zakladnikOw z stanu
sluzebnego, tam ingenuos quam et lidos, jak to Karol W. wedlug Chron. Moissiac. r. 780. Zmusila go do tego zapewne uwaga,
iz innoplemienna ludnosc sluzebna w Saksonji malo dbala 0 swych
panow i ciemi~zycieli uprowadzonych jako zakladnikOw, dli tego
sama z posrod swego lona musiala mn stawiac zakladnikow wiernosci. Ze zas ludnosc sluzebna w Saksonji nienawidzila swych
panow, dowodzi tego powstanie czwartego stann roku 841.
Klotar, najstarszy syn Ludwika Poboznego, przyrzekl powstancom, ze odzyskaj~ prawa odr~bne, ktore ojcowie ich posiadali
za czasow poganstwa. Powstancy byli postrachem szlachty saksonskiej, at ich dopiero Lndwik, z przydomkiem Niemiec, poskromil. Przybrali oni nazwisko Stellinga, kt6ry to wyraz wyw(}dz~ od zastarzalego zrOdloslowu Stel, t. j. stary z zakonczeniem ing, wildC = starszyzna, a autor Nithardi historiarum
lib. III, pisze wyraznie podrokiem 842, iZ Ludwik si~ obawial,
zeby Normanowie, a szczegolniej Slowianie dIll. powinowactwa
nie poll!czyli si~ z "Saksonami, ktorzy si~ Stellinga przezwali
byli" i zeby podnoszl!c pretensje do panowania, kraju nie napadli i religji chrzeseijanskiej w tych stronach nie wyt{lpili. Za
czasow cesarza Henryka IV objawia si~ rowna sprzecznosc pomi{ldzy ~zlacht!1 i ludnosci~ sluzebnl! w Saksonji j s~lachta postanowHa roku 1075 bronic si{l do upadlego przeciw cesarzowi i
jedni radzili zniszczyc wszystko, co pozostalo, do szcz~tu i opuscic kraj, drudzy zas prowadzie wojn{l dalej za pomoc~ LutykOw. Ale ludnosc sluzebna "plebs" postanowila si~ poddac cesarzowi, a usposobieniu temu panowie uledz musieli (zob. Lam·
berti ann. Mon. Germ. IV). Zwazywszy wi~c, ie Karol W.
postanowil jako ostatllie krance, do ktOrych po zawojowa·
niu Sakson6w wolny byl przyst~p kupeom, linjl}: Bardowik,
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b~z uzasaanienia, jeieli si{l pytamy, kiedy osady slowlanskle
ementarzami poganskiemi w okolicy miasta Hanoweru, ponad
~vezerl! iFuldq, zakladane mialy bye; bo odk!);d Kar6l W. nad
:tabl! stan,!l, st6sowne do tego czasy na zawsze min~ly, jak.o
tei nikt dotychczas tego czasu blizej oznaczye nie zdolal. HIstorja 'poswiadcza :wsz~dzie i zawsze tylko jeden i ten sam fakt,
tj;wyt~pienie systematyezne Slowian przez Niemcow, nie udzielanienigdygruntu niemieckiegoSlowianom do uprawy. Niech~e
ci; cosi§chc~ pozbye tej kwestji tak wygodnie przez oglosze~Ie
wsi '.• slowianskich za "osady przybyszow", rozwazll, ze z pOJedynczych osad nigdy nie urosla jeszcze tak jednolita narodowose
szczepowa, jakl!: poznajemy dzis jeszcze u Slowian Slawji hanowerskiej. W koncu zwracamy uwag~ na to, ze Ludwik Giesebrecht w Wendische Geschichten uznaje "Stelling6w" i ludnosc
sluzebnl!: w krajach nil. wschOd od :taby, w Danji, jak my, za
jednoIitq, ale pochodzenia niemieckiego; obstajemy. wi§c tem
bardziej przy naszem zdaniu, ze byla slowiansk~. Wielka przesttzeft mi~dzy doln~ I:.abl1 i Wezerl! stanowila kiedys kraj Obo···lifytow; wi§c latwo znajdziemy rozwi,!zanie zagadkowego zachowania si~ tego na.rodu podczas zawojowania Saksonow przez
K~r6J!J.; tylko wiekowa nienawise ku ostatnim mogla Obotrytow
tak oslepic, jak ich oslepila juz roku 748, kiedy Slowianie, t. j.
powi~kszej cz~sci Obotryci, bo Sorabowie juz si§ byli na sl!siednichswych Frankach poznali, w sto tysi~cy pol!!czyli si~
j(

.

*) Szukajlj, dzis nieslusznie miejsca Sehezla, Schzela, jak dzisiejsze miasto Celie ail;) pisalo, i za; ktOre je dotychcza;s uw"iano, nad
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Pippinem, aby zgromic Sakson6w. Przyjain frankonska byla
r6wniei niebezpiecznl): dla wolnosci sprzymierzenc6w, jak dl~
wsp6luych nieprzyjaci61 i Slowianszczyzna p61nocna, s~siaduj~ca
z Saksonami, miala wi~c tylko wyMr stawic wspolnie z wrogimi
sobie od wiek6w Saksonami opor zaborczej polityce Frankonskiej,
albo tei przysposobic si~ natychmiast na t~ chwil~, kiedy b~dzie
zmuszon~ bronic swej niepodleglosci przeciw cesarzom. Nar6d
obotrycki kierowal si~ i~dz~ pomszczenia doznanych z strony
Saksonow krzywd. Prawdopodobnie tei otnymal. pewne przyrzeczenia od Frankow, ie za danl!! pomoc odzyska zabranl!: od
dawna przez Saksonow ziemi~ po lewym brzegu :taby. Na to
wskazujll kilkorazowe umowy polityczne pomi~dzy Kar61em lub
synem jego tegoi imienia i Slowianami, 0 ktorych kronikarze
wspolczesni wzmiankuj~ krotko i zagadkowo, "ie chodzilo 0 ure·
gulowani~ stosunk6w Slowian i Saksonow"; a w rzeczywistosci
oddal Karol W. Obotrytom roku 804, po ostatecznem zawojowaniu Saksonji, ziemstwo Wigmodj~, pomi~dzy wschodni~ :tabl!:
a Wezerl):, tudziei inne ziemstwa nadlabianskie, tak, ie dolna
lJaba na czas krotki znow calkiem byla w r~ku Slowian. Tylko
przestrzen przysrodkowym biegu :taby, zacz/l:wszy od ujscia
Solawy, zost3la wcielon!), do panstwa frankonskiego, gdyz tu
zaloiono marchj~ polnocn~, kolebk~ pozniejszej pot~gi brandenburgskiej. Ta wi~c tei przestrzen bylawlasnie polem dalszych
bojow, gdyi widocznie cesarz umial ocenic nadzwyczajnl): jej
wainoM pod wzgl~dem polityczno-strategicznym. Tu bowiem
wdzieralo si~ panstwo frankonskie, jakby klinem, w samo serce
Slowianszczyzny, rozdzielaj~c i odosobniajqc plemiona nadmor·
skie od srodkowych, t. j. SoraMw; tu nad ujsciem S01awy, Ory
i Hoboly nadarzala si~ sposobnosc zapuszczania si~ za pomoc~
rzek splawnych w gl~b kraju slowianskiego. Szczepy, zamieszkujllce t~ przestrzen po obu brzegach lJaby, byly sorabskie,
najbardziej ku p61nocy wysuni~te, nie naleialy wi~c nigdy do
panstwa Obotryt6w i przeciwnie od dawna skojarzyly si~ b.) ly
z zwi~zkiem weletabskim, ztl);d wi~c nieprzychylne Obotrytom.
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Celle, Magdeburg, Erfnrt, przy1llczyl. ~o sweJ monarchJl, wy~lu. •ednak call! t~ przestrzen, a to Jest rzeczl!! znaczl!~ wIele,
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zobwodu, do ktOrego handluj!),cy bronil1 kUPC1 przyst~p mle 1
dozwolony, a wi~c z praw pans twa frankonskiego. Ztl!:d tei
niezadowolnienie, - poniewai i innych praw panstwowych pozbawieni byli, - poludniowych szczep6w Smolincow,Polabian,
Gliriian i t. d. po obu brzegach :taby; zachodnie posiadlosci
swe stracili dawniej w wojnie z Saksonami do tychie, a pozawojowaniu ostatnich nic nie odzyskali.
. .
Na czele narodu Obotryckiego stoi za czas6w Kar61a W.
Witzan, Witzun, Witzin, Wizzin, pierwszy kr61 tego narodu,
o'kt6rym kronikarze obszerniej wspominaj~. Sagi dunskie spiewajll 0 ksi~ciu wendyfskim Ismarus, kt6ry szcz~sliwebitwy tocz~1
Zkr6Iem Sywardem na wyspie Funen i w J utji.. Quandt baltl.
Stud. jest tego zdania, ie tenie Ismarus, Wissemer (miasto
Rerik = Wismar), mozebyc uwaianym za brata Witzana, z kt6~
rym iyl w niezgodzie. Byl ten krol Witzan stanowczym zwolennikiem cesarza, a jako taki bral czynny udzial w zwalczeniu
znienawidzonych Sakson6w. Przez to pokMcony z sllsiedniemi
Weletabami wschodnie cz~sci panstwa przeciw napadom tychie
zaledwiepodolal obronic. Zwi~zek weletabski pot~pil przymierze
obotryckie z cesarzem Chrzescijan, ktorego panowanie si~ga.l0
z groznego stanowiska w Dziewinie (Magdeburgu), jut na prawy
brzeg IJaby. Weletabowie wi~c usilowali zawczasu zatamowa6
... ···drogt Chrzescijanom do dalszego rozszerzania wladzy swej; imu~
siwszy wi~c pokolenia nad wschodni~ . :tab~ do pol!),czenia si~
z nimi, wyzwolili chc~cych czy niechcf!cych z pod wplyw6w fran-'
koIiskich, lub, tlumacz4c si~ slowami kronikarzy chrzescijanskieh
"pot~iny nar6d WeletaMw, znienawidziwszy sobie raz na zawsze
zabOrczych Frankow, cz~stemi napadami uderzal na swych s~..
siad6w, kt6rzy Frankom blldi to poddani, bl}dz tez sprzymierzeni
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byli (Ann. Einhar. rok 789 i t. d.). Trudno dochodzic, ktore
to szczepy Weletabom sf!siednie, vicini, Einhard uwaza za poddanych, subditi, Frankom, a ktore za sprzymierzencow, foederati,
lecz zdaje si§, ze w tem zachodzi stare nieporozumienie zwyczajne w przyjazni nierownych sobie co do sily przyjaciol, bo
niezwyci§zonych i dotychczas obok Frankow walczf!cych Obotrytow uwazano za poddanych panstwowych, zkf!d ich inni kronikarze mianujl! takze "naszymi Slowianami", a krola Witzana
lennikiem, vasslls, Karola. Obotryci marzyli tymczasem 0 odzyskaniu za pomoc~ Frankow przewagi nad Saksonami, a czasy
byly po temu, ze cesarz ich jeszcze nadal tem ludzil. Na teraz
postanowHjednak uderzyc roku 789 na zuchwalych WeletaMw.
Stawily sit na tt;; wypraw~ zast~py walecznych Saksonow, dalej
Obotrytow i SoraMw. Fryzonowie towarzyszyli wojsku frank onskiemu, spieszf!c do niego na lodziach rzek~ Habol~, t. j. dzisiejszf! Ysa1iJJ, jak to L. de Ledebur wykazal, nie zas wplynl1wszy
z !Jaby pod wodt;; na HaboIt;; (Havel), jak to wyczytywano dot~d
z niejasnych i 'zIe zrozumianych podan kronikarzy. Ostatni donosz~ zgodnie, ze wyprawa cesal'ska pozl!:dane przyniosla skutki;
Dragowit, Tragwit, starszy krol Weletab6w, wyszedl po zdobyciu stolicy, zapewne Branibor (Brandenburg), naprzeciw cesarzowi i uzyskal pokoj dla ludu swego, przysit;;gaj~c wiernosc
i dajiJJc z~danych zakladnikow. Za przykladem Dragowita
poszli inni pot§zni i znakomici ksif!zt;;ta weletabscy, a wojsko
frankonskie wr6cilo z bogatym lupem. Wyprawa ta byla ze
strony Kar61a z najwi§ksz~ starannosci~ na wielkie rozmiary
Pl'zysposobionlb. Zmierzala prosto do stolicy Dragowita; obrano
t~ samll drogt;; do pochodu naprzOd i do odwrotu; przez r.abt;;
pobudowano dwa. mosty, bronione po obu brzegach warowniami
w tym celu zalozonemi. Wszystko przypomina pl'zepraw§ Juliusza Cezara przez Ren przeciw Swewom, a jak dalsze wypadki
swiadcz~, byl takze zysk zt~d odniesiony ten sam; kr6tko po
tem waleczny nar6d Saksonow po raz ostatni robil usHowania
wybicia. si~ z pod jarzma frankollskiego. Walka wrzala przewa-

znie w polnocnych stronach, mi§dzy dolulli r.abl!; i Wezerl}" gdyi
Saksonowie siEJ tutaj posilkowali pomocl}, Norman6w dunskich.
W tych walkach znalazl Witzan smierc rycersk~, wpadlszy w zasadzk§ saksonskl!; pod miastem Liuui, Liineburg, po niemiecku
wedlug starego dyplomatu Eygen, lub przy samej przeprawie
przez r.abEJ, gdy spicszyl z swymi do szereg6w cesarza r. 795.
RZ¥ly nad Obotrytami objl};l po nim Trasko (Thrasuko, Tra.sib, Thasco, Drosocus), prawdopodobnie syn Witzana.. Byl to
ksil};zEJ waleczny i nadzwyczaj zdoIuy, a poki panowal, zaslanial
on jeden frankonskl'!: teraz juz Saksonj~ przed napadami Normarrow, przeciw kt6rym Karol bron. swI}; obrocil w nastEJPstwie
po wojnaeh saksonskich..
Trasko odni.6s1 r.· 7Q8 8wietne zwycit;;ztwo nad rzekl}: Swenta:n~nad poblczonemi· wojslmmi saksonsko': normanskiemi, wtargtil}:wszy dbdzisiejszej .Holzacji , a zwycit;;zyl pomimo to, ze
Obotrycibyli poganami, fanatici, jak autor rocznikow laureshamenskichnas objasnia, poniewaz im dopomagaJa wiara "chrzescijani samego Kar.61a". Tenze uznal w tym samym roku Traskt;;
za ksiEJcia Obotryt6w, w rozumieniu tych ostatnich; wt'dlug poj~ckronikarzy chrzescijanskich oddal ma panstwo ojcowskie
w lennictwo. W rzeczywistosci rozszerzyJ Trasko w tym roku
swe panowanie nil, plemit;; SmoUnc6w. Zt~d nowy pow6d do
nienawisci mi~dzy Obotrytami i Weletabami, bo do zwil}:zku
ostatnich wchodzili, zdaje siEJ,takze i Smolinci. W tym i nastEJpnym roku liczne rodziny saksonskie wypt;;dzono w gll},b Francji
zZlemi saksonskiej, ktorl}; rozdzielono pomiEJdzy wiernych urz§dnik6w cesarskich. Slowianie przytem nic nie zyskali pomimo
pr-4'l.w starodawnych, kt6re sobie do tej ziemi roscili. Kronikarzewzmiankuj~ kr6tko, ze Karol, syn cesarza, mial roku 799
naradiyz poslami Obotrytow i Weletabow w ziemstwie Bal'dingau; wnioskowac mozna, ze tu chodzilo 0 ponowione pretensje
slowianskie, kt6rych jednak nie uwzglEJdniono i !Jaba pozostala
granic~ mit;;dzy Slowianszczyzn~ woln~ i Fran cj I}; , jak dawniej
Saksonjl};. Dopiero roku 804 odstllPH Cesarz odzyskany na Sa-
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ksonach pag WigmodjlJi pomi~dzy f,abl1 i Wezerl1, tudziez ziemi\l na p6lnoc od ujscia f,aby, Obotrytom, a to nie z wspanialomyslnosci, lecz z wainych powod6w politycznych. Gotowal si~
bowiem do wyprawy na poll!czonych z Sorabami Czech6w; potrzeba wi~c bylo wywdzi§czyc si§ ostatecznie tyle zasluionym
Obotrytom, do ktorych ofiarnosci dotychczas nigdy nadaremnie
si§ nie odzywal (swiadczl1 0 tern annales Einh. z roku 798),
zwlaszcza, gdy dobre ich usposobienie dia Frankow w koncu
musialo si§ zachwiac, albowiem wynagrodzeniem ich za tyleponiesi{lllych ofiar w mieniu i ludziach, wynagrodzeniem za zachowanl1
dot!l,d cesarzowi wiernosc byly to napady ze strony pobratymczych
WeletaMw, tudziei groil1ce im od wrogich Normanow-Danow niebezpieczenstwo. Do tego wyprawa frankonska nit spokrewnionych
SoraMw i Czech6w niemogla bye tyle mill1 szczepom obotryc..;
kim, jak wojna saksofBka. Wszystko to skhmilo Karola W,;
do uczynienia ust~pstw, a Obotryci towarzyszyli Frankom wwyprawie sorabsko.;czeskiej roku 805. Lecz' jakby z obawy,' ze
zbyt wielkl! uniosl si~ szczodrobliwoscil1, zaloiyl imperator twierdz~
nad wschodnil1 f,abl}; naprzeciwko Magdeburga, ktor~ obsadzil
Frankami, przez co Smolincow (Smeldingi) wsp61nie z sorabskimi Glinianami tak oburzyl, ie przy danej sposobnosci zaci§t11 podniesli walk§ przeciw temu, co gwalcil ogolnl}; ich wolnosc.
Tymczasemostygly takie w wi§kszej cz§sci szczepy obotryckie wzapale swym dla samolubnych sprJl:ymierzenc6w swych chrzescianskich.
Roku 805 juz zapadla uchwala, capitulare duplex in Theodonis villa
promulgatum, kt6ra stosunki handlowe niezmierIiie utrudnila.
Gdy wi~c r.808 krol dun ski Gotfrid, wyl11dowawszy na brzegach srodkowej ziemi obotryckiej, zk:,!:d latwem bylo poll1czenie
z. Sin,?lincami, pokazal czynem, ze pot§pia polityk~ Traski, gdy
Weletabowie zlupili wschodnie szczepyobotryclde, wtenczas
dwie trzecie calego narodu odwrocilo sit; od kr6la, ktorego ulegloscidla cesarza. chrzescijan wcale nie dzielili. . Byly to praWdopodohnie pokolenia wschodnie· Rerigow, WarnaMw, Czrespan z Kyzynami i Rugjan, tak, ie tylko Polabianie i Wagrowie

wi ernie wytrwali przy krolu Trasko. Gotfrid zburzyl kwitnl1ce
miasto handlowe Reric (Rarog), gdzie dzis Wismar, kupcow tamecznych zabral z sobl:J: do Danji. Niektorzy kronikarze donosz!b ie innego wodza obotryckiego (obok Traski), imieniem
Godelaibus, ktOry wpadl w r§ce jego, kazal powiesic. Straciwszypoteni najlepszych swych woj ownik ow, cofnl11 si~ do Danji.
Smolinci zas bronili swej niepodleglosci wspolnie z Glinianami
ztakiempowodzeniem, ie Kar6l, syn cesarza, maj:,!:cy rozkaz
usmierzenia buntu, cofn111 si§ z wielkl1 stratlJ; na drugi brzeg
:taby. Azeby zatrzec wraienie tej kl§ski, postawiono jeszcze
w tym roku 808 z rozkazu imperatora dwie twierdze czyli grody
na pra\vym brzeguf,aby, a mianowicie Hamburg i Hohbuoki,
gdzie <his Hobek pod Gartowem. Te grody takie obsadzono
zalogfh chrzescijansk!!, a do tego wschodnio-saksonskl11 "poniewai
Obotryci nie zdawali si<a bye dostatecznie silnymi, aieby piInowac granic przeciw Danom i zarazem Weletabom". Krol obotrycki zas, Trasko, nadzwyczajnlJ; rozwin~l dzielnosc w przykrem
swem poloieniu; zawarlszy ugod~ z Danami, pobil roku 809
WeletaMw, a zdobywszy miasto stoteczne Smolin cow, nazwiskiem
Smeldinc - Conoburg, dzis Konow pod miastem Templin, zmusil
ostatnich do ponownego uznania wladzy swej jako zwierzchnika
Lecz jeszeze w tym samym roku krol ten rycerski przyplacil
iyciem szczerosc usposobienia slowian:skiego. W wlasnem swem
miescie Reric zamordowali go za sprawl! kr61a Gotfrida naje~
mnicy dunscy zdradzieckim sposobem.
'Ze smiercil}: Traski objawia si§ zupelny zwrot w polityce
Karola W. 8aksonowie jui dostatecznie si<a oswoili z rZlJ;dem
frankonskim, oraz i z nowflJ religil1, wi§c imperator korzystal
z wiekowej nienawisci pomi§dzy nimi a Slowianami, uiywajl};C
odt~d gl6wnie sil saksonskich w celu ujarzmienia Slowian~" Odebrawszy wi~c Obotrytom przysl};dzon~ im roku 804 ziemi§, zaprowadzil napowrot wyrugowanych natenczasSaksonow do Wigmodji i innych ziemstw. Nie dose na tern, zalozyl nad rzek~
Sturjll twierdz§ Esesfelt (Itzehoe) przeciw DanoJll, oddawszy j~
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zalodze frankollskiej; g16wnie zas pokrzywdzil ObotrytOw, naka
zujlt,c im odst11pienie wlasnej ziemi, t. j. ziemi Sadelband, ktora
przez urz[j;dzenie w tym roku zasield saksOllskiej przypadla
w dziale Saksonom, bo byJa polozona na zachOd od tej granicy.
Azeby zas dzielo swoje uwienczyc, powolal Karol W. na krola
Obotrytow, z wykluczeniem syna tyle zasluzonego Traski, ksi~cia
Slawomira, poniewaz "tenze pochodzil z rodu powasnionego z 1'0dem Traski". Otoz przyznajemy: Karol W. byl wielkim politykiem.
Odt[j;d Saksonowie g16wny b1'ali udzial w walkach i w ostatccznem pokonaniu Slowian nadbaltyckich, a to za p1'zewodnictwem
Egberta I ktorego Karol W. im p1'zeznaczyl na urzl1d ksi~cia,
lub wojewody, i jego potomk6w (Ludolfingowie). Odziedziczona
nienawisc Saksonow do Slowian zaostrzy:ta sit; jeszcze, gdy
pierwsi przybrali imi~ chrzescijanskie; polozenie zas ostatnich
pogorszylo sit; niezmiernie przez to, ze oni, jako poganie, wywolani byli i wobec sumienia chrzescijanskiego owych czasow
wyzuci zwszelkich prawprzyrodzonych. Dose przypomniec, ze wszt;dzie, gdzie w poganskich na1'odach chrzescijanstwo g61'~ wzi~lo,
wlasnych wspolobywateli starowiercow pozbawiano praw obywatelskich. Zarzewie niezgody domowej, ktore Karol W. 1'zucil mi~dzy
szczepy obotryckie, wzmagalo si~ i ustalilo, przez co narod rozdwojony tracil moznose dzialania na zewntl,trz. Zaleznosc od Frankow
scislejsze przybrala ksztalty. Mimo to doj1'zewal narod obotrycki co do rozumu politycznego. Uwazamy, ze roku 812 Obotryci po raz ostatni w tym okresie biorl!! udzial w napadach
frankonskich na pobratymczych WeletabOw, z ktorymi :;;i~ do 839
roku, az do wspolnej walki przeciw nieprzyjaciolom wspolnym,
porozumieli.
Ksi!!zt; Slawol1ir 1'ychlo sil! poznal na niebezpieczenstwie
dla wolnosci kraju, pol[j;czonem z przyjaznil1 frankonsk11. Zblizyl sil! wit;c do synow Godefrida dunskiego, ktorzy kraj saksonski ci!!gle niepokoili napadami. Jednakze usposobienie swoje
uie dose ostroznie zaslanial przed pilnujl!!cymi go urz~dnikami
Q

. cesarskiemi nad gmnicl1 saksonskl1. Zmuszono go wl~c podzielie si~ wladz~ nad narodem obotl'yckim z ksi~ciem Ceadrag,
synem Traski, zabitego p1'zez zdrad~ Gotfrida. W skutek tego
zawar! Slawomir otwarte przymierze z synami Gotfrida, kt6rzy
roku 817 p61nocnl1 Saksonj[j; najechali. Lecz zaskoczony z nienacka przez urz~dnik6w saksonskich zostal: uprowadzonym
zkraju i 'przed sejm frankonski w Akwizgranie stawiony, gdzie
go wskazano na wywolanie z kraju i w Francji zatrzymano.
0<1 tego czasu panowal Ceadrag nad wszystkimi Obotrytami.
Ale i tenze przekladal przymierze z Danami . nad przyjazn cesarskl!; poduszczono wit;cprzeci w niemu Slawomira, wypuszczonego w tym celu na wolnose. W tym przypadku zas uchronila
szcz~sliwa gwiazda Obotrytow od wojny domowej i Slawomir
umad w drodze do kraju, a to zostawszy chrzescijaninem, pierwszy' z Obotryt6w, a wog61e z Slowian zalabianskich, 0 ktorym zr6dla wspominajl!, r. 821. W nastlipnym roku wYPlidzono
ludnosc slowiailSkl1, kt61'a' dotychczas pozostala w ziemstwie Zadelband. Ceadrag umial tymczasem naprawiC sw6j st6sunek
~o cesarza Ludwika. z przydomkiem Poboznego. Roku 822 byli
poslowie jego w Frankfurcie rowniez, jak posl:owie WeletabOw
i SorabOw. W 1'ok p6zniej sam pojechal do cesarza, przebywaj~cego w Compiegne (Compendium), ktory go przy pozegnaniu
bogato obdarzyl. W narodzie obotryckim tkwila wprawdzie
jeszcze trucizna niezgody; pewna partja zaskarzyla nawet wlasnego pana przed trybunalem obcego i wrogiego narodu. Cea.4fagufajllcw sprawiedliwosc swej sprawy, stawil sit; znowu
przed slhd monarchy Frankow. Zat1'zymano go natenczas, ale
cesarz Ludwik tyle szanowal woll! i honor narodu obotryckiego,
zejemu sprawt; ksi~cia wlasnego ca~kiem pozostawil: do rozstrzygni~cia, a nar6d ten tyle posiadal poczucia sprawiedliwosci
i godnosci swej, ze ksilicia swego kazal niezwlocznie uwolnic.
To sit; ~stalo 1'oku 826, kiedy takze Tungo, ksil!zt; sorabski,
uniewinniac si~ musial z podejrzenia, ktore na niego padlo; od
tego 'czasu Ceadrag, jak si~ zdaje, zupelnie porzucil: przyjazn
15
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z Frankami, chociaz pokoj z nimi zachowal. Na'ltlipilo tylko
scislejsze poll!czenie Obotrytow z Danarni, tak, ze roku 838 kr61
dnnski Horich zlida1 od Frank6w, aby si§ zrzekli wszelkich
praw do zierni Fryzon6w i Obotryt6w, jakoby oni jego wladz§
uznawali. Roku 839 nieprzyjazne dot~d st6sunki Obotrytow do
zwi~zku weletabskiego przeksztalcily si§ tak dalece, ze czytamy
o wsp61nej wyprawie tych Iudow przeciw marchji saksonskiej.
Bye moze, ze wyprawa ta miab zwill:zek z powstaniem ludnosci
sluiebnej w Saksonji pod nazw~ Stellinga, ktore nast~pilo rok
pozniej. Rownoczesnie powstali takze Glinianie i Sorabowie
w ziemstwie Coledizi, dzis Anhalt, ktorych krol Cirnusclus polegl (ann. Bertin. pars I, ann. Prudentii Trecensis). Zarnieszki
i wojny domowe wstrz~sly w6wczas monal'chj~ Kar6la W. i nastl!piJ jej rozklad na pojedyncze ~allstwa. Cz§sci wschodnie
przypadly w udziale Ludwikowi, z przyd~rnkiem Niemiec. Ten
ostatni mid uderzyc na Obotryt6w roku 844, kr61a Gocimysli'ego (Gotzomiuzli, Goztomiuzli, Gozzorniu]) zabie, kraj obotrycki zawojowac; tak donosz~ niektorzy kronikarze, ale jest to
czysta przesada, gdyz Obotryci odzyslmli nawet roku 845 zicmi§ zadelbanskll:; roku zas 862 ten sam monarcha najechal ziemi~ obotryck~, ale bez innego skutku, wedlug tych samych zrodel, jak ten, ze kr61 Tabomysl (Taborniuzli) syna mu oddal
jako zakladnika. Hincrnar zas, arcybiskup rernenski, autor rocznik6w bertynianskich cz§sci trzeciej, oswiadcza otwarcie, ze wojsko cesarskie nic nie dokazalo, ze kr61 Taborniuzli tylko z poczl!:tku dobre dal obietnice, ktorych niedotrzyrnat Po stracie wit;)c'
kilku dostojnik6w cofn§U sit;) Frankowie, zwlaszcza.gdy Danowie
kraj ich pustoszyc zaczt;)li. To sarno poswiadczajll: Annaies xantenses pod rokiem 863. Roczniki bertynianskie, cZ§sc I, Prudentii Trecensis, wspominajfj; 0 walkach w latach 844 do 851,
w ktorych szcz~§cie przewaznie sprzyjalo "Slowianom"; tychze
musimy uwazac za Obotrytow i szczepy weletabskie. Wedlug rocznikow xantenskich ucierpialo chrzescijanstwo niezrniernie raku 851, gdyz wtedy niezliczone wojsko slowianskie, prze~
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pl'awiwszy si~ przez ~ab~, osady saksonskie pozog~ zniszczylo.
Te boje przeci~aly si~ r6wniez niepornyslnie dla panstwa niemieekiego do r. 870 itd.
Pod te czasy ustala w narodzie Obotryt6w godnosc kr61a
starszego po Ceadragu, 0 kt6rym zrodla juz nic wi~cej nie
wsp6minaj~. Wladz~ ksil!zfJClI: dzierzylo kilku ksil!zll:t z rodu
Slawomira u wlasciwych Obotryt6w, a z rodu Ceadraga w Wagrji I kMrzy pomi§dzy sobll: byli spokrewnieni, ale nie mniej
ipowasnieni. Ten stan rzeczy, ktory si~ nie przyczynH do spot~gowania sHy narodu, przetrwal prawie poUora wieku, a w tym
okresie wschodnie szczepy obotryckie, a mianowicie Kyzini (Chyzynie)f Czrespanie przystl!pily do zwil!:Zku weletabskiego, podezasgdyinne plerniona, np. Rugjanie, chwilowo Danorn haracz
plaCiftausialy. Rzucmy teraz okiem na dzieje zwill:zku WeIeWidzielismy powyzej, ze r. -.808 Glillianie i Srnolinci, osiedleni po ohu stronach ~aby, mniej wi~cej rni~dzy ujsciern rzeki Eldeny i Hoboly, odpadli od Traski i zwyci§zko odparli napad Frankow pod dowodztwern Kar61a rnlodszego. Te szczepy nigdy nie
wchodzily w sklad narodow obotryckich, pl'zeciwnie przemawia
wszystko za tern, ze nalezaly od dawna do zwi~zku WeletaMw,
od~ktorych przewaga Frankow je odcill:gn~a i do panstwa obotl'yckiego przyll!czyla. Trasko zawojowal je znow roku 809.
Lecz juz w ~nast§pnym roku przyszla im pornoc od WeletaMw,
..ktorzy nowo zalozon~ wal'owni~ Hohbuoki zburzyIi. Rok pozniej pustoszy wojsko frankotiskie zierni~ Glinian i Bethenc6w
(Bethenici, Lanai et Bethenizi itp.), ktorzy na wsch6d od Gli~nianrnieszkali. Pag tego nazwiska nie znachodzi si~; prawdopodobnie oznacza nazwisko Bethenizi to sarno, co Dytrnal'a
Vethenici, t. j. wojskowych, kt6rzy stanowili slowianskfj; zalog~
grod6w cesarskich po wschodniej stronie Laby, rnianowicie na
ziemi sorabskiej, lub tez Withing6w staropruskich, t. j. bitn~
(witec = zwyci§zca) cz~sc narodu, slowern szlacht~ drobn~ na
wz6r polsko-litewskiej. Ostatnill: wypraw~ przeciw Weletaborn
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urzfJ:dzil Karol W. z wojskiem pomocniczem ObotrytOw r. 812;
kronikarze donosz!!, ie Weletabowie byli zmuszeni dac zakladnik6w. Od tego czasu dzieje zwil1zku weletabskiego zacierajl1
si§ przed naszemi oczami znowu na czas diuzszy. Wszystko
wskazuje na to, ie i w narodach weletabskich nast!!pil podobny
rozklad polityczny, jak u Obotryt6w, tak, ze i tutaj wladza
krola starszego ustala, skoro min~lo niebezpieczenstwo z strony
rozkladajlJ;cej si~ monarchji Karola W. Na zachodzie po nad
dolnl1 Haboll1; wyst~puje coraz wyrainiej narod Hevellow, ktorzy
tworz!! panstwo samodzielne obok zwil1zku weletabskiego, obejmuj~ce szczepy pobliskie. Imi~ zas weletabskie blednieje i znika
powoli w historji, a natomiast slynie nowe imi~ Redarow.
Nowy zwi~zek weletabsko-Iutycki us tala si~ po nad rzekfJ:
Pian!! z wsp6Inl1 swil!tyni~ w miescie Retra; szczedy Redar6w
i Tolenc6w slJ; jlJ;drem tego odnowionego zwi~zlm, a z nimi po1l1;czyly si~, jako nowi czlonkowie, wschodnie szczepy obotryckie,
t. j. Czrespanie i Chyzyni (Kizyni) mniej wi~cej po roku 844.
Rozklad polityczny narod6w weletabskich doszedl byl do takich
rozmiar6w, .ze po smierci kr61a starszego Liubi, ktOryby polegl
w walce z wschodnimi Obotrytami, r. 822 syuowie jego Miligast i Celeadrag stawili si~ przed trybunal Ludwika Poboznego,
aby tenze spor ich 0 pierwszenstwo wladzy rozstrzygn11l. Narod bowiem powolal nil, godnosc starsz611stwa nad drugimi mo~nowladzcami m~odszego syna Lubi'go, Celeadraga, gdyz starszy, Miligast, kt6ry pierwotnie dzierzyl najwyzszlJ; wladz~, spra.. wowal si~ niegodnie. Starszenstwo to rozci11gal0 si~ takze nad
stryjami pok16conych braci. Cesarz Ludwik rozs~dzil t~ spraw~
zupelnie tak samo, jak starszyzna weletabska, gdyz zresztlJ; nie
mial co lepszego do zrobienia, a Celeadrag, 0 ktorym nic
wi~cej nie wiadomo, zostal kr61em najstarszym.
Obaj zas bracia, sowicie obdarzeni przez cesarza, wr6cili do kraju.
Podejrzliwem zostanie tu zawsze, ze to samo zdarzenie
w tym samym czasie wediug kronikarzy mialo miejsce takze
u Obotryt6w.
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Ten rozklad polityczny przestal od chwili, kiedy ustalone
stOsunkipanstwa niemieckiego pozwolHy cesarzom zn6w dzialac
zaczepnieprzeciw Slowianszczyznie z~chod~io-polnocn~; kon~e
cznoS6 bronienia wolnosci wcisn~la Wl~C mleez W dlon SIoWIa..
te,.i koniecznosci zwifJ:zek lutycki byt sw6j zawdzi~cza.
nma, a " .
. '
utrwalenia tego zwilizku nie malo Sl~ przyezymla zaborcza
polityka Dan6w, jako tez wojny z Polsk11 piastowl!, ja~ to p~zobaczymy. Z tego wszystkiego zas mozna wmoskowac,
ze .zjednoczenie i gotowosc do boju Obotryt6w i Weietab6w,
z .j$1! wyst~puj~ od razu w histol'ji, s1l: Ii dzielem koniecznosci,
wywolanej przez zaborczl1; politykfJ Kar6la W., prawdopodobnie
poprzedzal owe zjednoczenie podobny rozklad. A zatem
wolno przypuszczac , ze godnost kr61a, starsze.go powstala
nr..'''M'''''a wi'2kszego niebezpieczeiistwa, grozltcego z poza granicy,
:U>1.t.sUITll,j',fL skol'{) pok6j i bczpieczenstwo przywr6eone zostaly.
zatem cale urzl!dzenie wojskowe szczepow slowiallskich, kt6re mialo na celu g16wnie, nawet mozna powiedziec
wyllJ;cznie, obl'on~ kraju od napad6w obcych narodow. Dla skuteczniejszejobrony lub tez pomszczenia krzywd doznanych przekraczali Slowianie takze nie rzadko granic~ wIasn!!:, lecz cudzej
ziemi nie lakn~li ani nie pragn~li nigdy, jak ich slJ;siedzi, a zaborcza polityka byla im wskros przeciW1l1l:. Poniewaz si~ od
wiek6w trudnili rolnictwem, przemyslem i han dIem , dla tego
Slowianie roznilb si~ zasadniczo w dzialalnosci swej, jako nieprzyjaciele na zewn~trz, od. innych narodow, jak to jUi sarno
wojskO\ve urzl1;dzenie ieh poswiadcza. Gl6wnl1; sil~ bowiem zast~p6w slowianskich stanowila piechota, z kt6r~ sil} jazda 111;czyiatylko dodatkowo; przewazajl!ca konnica w owych wiekach
byl~ wlasciw:); plemionom najezdniczym, niedawno przybylym
Zi?:wscJIodu, ktore ztl1;d stare swe zwyezaje przenosily do nowozdobytych siedzib zachodnich. Ta roznica w obyczajach objawia
si~ .natychmiast, skoro tylko pierwszy promien swiatra dziejowegonad staro.zytn~ Germanjl! wschodzi, a jezeli zobaczymy
w zast~p~ch Frank6w juz za czas6w Prokopiusza silne oddziaJy

119

118
piechoty, to z pewnosci~ takowa nie pochodzUa z narodu panuj~cego, tylko z tych plemion, z ktorych nar6d frankonski si~
skladal, i z ktorych w przeci~gu czasow urosl. Jeszcze w bitwie pod DyI~ r. 891 skladalo si~ wojsko frankonskie Arnulfa
z samej konnicy, a autor rocznik6w fuldenskich (pars V) poswiadcza wyruinie, ze Frankowie zsiadlszy z koni, pierwszy raz pieszo
walczyli, Francis pedetemptim certare inusitatum est. Awarowie zas poslugiwali si~ piechot~ slowiansk~, posylajl!c takowl1
regularnie naprzod do boju, zaslaniali si~ tym sposobem przeciw pierwszej natarczywosci swych przeciwnik6w. Przewaga konnicy, w przecill:gu czasu coraz bardziej wydoskonalonej, przetrwala caly wiek sredni az do 1'ozpowszechnienia broni palnej,
a tylko te narody utrzymaly, si~ przy niepodleglosci, kt6re posiadaly silne zast~py w zelazo uzbrojonych rycerzy; wszystkie
inne, jezeli im szcz~sIiwe polozenie kraju nie sprzyjalo, ulegaly
owym po1'uszajll:cym si~, jak pewien autor by lantyjski si~ wyrazH, murom zelaznym.
Slowianie nadbaltyccy, mianowicie obotryccy i Weletabowie post~powa1i naprzod, jak w dalszym cil!gu zobaczymy, co
do sposobu uzbrojenia sili), za narodami chrzescijaiiskiemi. Przez
caly wiek po Kar61u W. nie tylko grallic swych skutecznie bt:onili, lecz cz~sto nawet je przekraczali, mszcz~c sili) za spusto-.
szenie swego kraju na ziemi saksonskiej. Od r. 870 nas~pny
na kr6tki czas spokojniejsze st6sunki; czytamy, ze tylko w r. 871
Glinianie z sll:siedniemi szczepami sorabskiemi ocill:gali si~ z oddawaniem danin, ze jednakowoz bez wojny dali si~ do dostawienia takowych naklonic. Ale juz pod 1'. 875 donosz1); roczniki hildesheimskie, ze biskul) Marcwardus, wtedy obrany, w cztery lata
p6iniej od Slowian zabitym zostal, a pod r. 885, ze biskup
mindenski, Vulferi, z wielu innymi znalazl smierc z r~ki slowianskiej. Rowniez padl r. 880 ksi~zli) tmkSollski Brun i wielu
z szlachty w walee przeciw sprzymie1'zonym Danom i Obotrytom.
Zaraz po obralliu Arnulfa na krola niemieckiego 1'. 889
przyjechali na sejm w Forachheim poslowie Obotryt6w, ofiaruji},c

okOj nowemu monarsze, a tenze "ich wys}uchawszy, odprawil."
~idac Z~d, ze Slowiauie p1'zekladali zachowanie dobrych st6sunkOw z sl1siadami nad walki niszcz~ce dobrobyt obu narod6w,
lecz mozna rez wmoskowac z tego poselstwa, ze nar6d obotrycki
g()t6w byl bronic swej niepodleglosci: A:nulf bo.wiem nakazal
natychmiastowl1 wypraw~ w calem pa~stwle ~rzeClw Obotrytom,
ktOra si~ bardzo niechlubnie dla mega splesznym od~vrotem
skonczyla. Czasy byly po temu, ze dla Arnulfa byl? d~sc prze~wiadczyc si~ l'az 0 walecznosci Obotryt6w; gdy Cl Wl~C 1'oku
895 po raz drugi p1'zez poselstwo objawili usposobienie pokojow-e, przyj~l Arnulf bez zwloki posl6w i na zl1danie ~bot~yckie
przystal (Ann. Fuld. pars V rok 889 i 895). Po. smle1'Cl Ar·
nalia musialy si~ stOsunki zn6w zmienic na go1'sze, bo czytamy
podr~ki(}m 902 w kronikach hildesheimskich i Lambe1'ta, ze
Slowia~ie Saksoniq pustoszyli.

. . '.Wtyeh CZ;1sach bronili wi~c Obotryci i Weletabowie nie
tylk.oWDlnosci 8wej, lecz daH takze uczuc SWI1 przewag~ wrogim
Saksonom. Do pomyslnego polozenia ich przyczynily si~ 1'ozmaiteokolicznosci, a mianowicie rozprz~zenie, wzmagajl1ce si~
w mona1'chji frankonskiej, zaraz po smierci Kar6la W., kt61'e
si~ nast~pnie powi~kszylo przez niezgod~ panujl1cych i napady
Norman6w. Po drugie, nast~pcy Ludwika z przydomkiem Niemiec,
spu~cm zoka Slowian nadbaUyckich, aby zgniesc Sorab6w, tudziez zawojowac Czechy, Morawian i Slowian poludniowych.
Usilowania monarch6w niemieckich udaremnila walecznosc Cze<lM~igenialnoM Rascica i Swatopluka, ksil1z!!t morawskich. Za
przyczynieniem sit) Arnulfa udalo sili) wprawdzie barbarzynskim
W~grom zawojowac po smierci Swatopluka Mo1'awian, lecz tym
·sposQbem· cesarz obam sam przedmurze Niemiec, a odtl):d W ~grzy
zapuszczali swe zagony az do brzeg6w Mozeli i Sekwany. Surowo
gowi~cgani za ten czyn Liutprandus w Antapodosis Libr. 1. 13.
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b.Ozasy ZaleZ1't08Ci za '1'zqd6w dynastji salcsOJiskiej w Niemczech.

Narody obotryckie, a po cz~sci tez weletabskie waIczyly
wi~c w tych czasach gl6wnie z odosobnionymi Saksonami, gdyz
Turyngczykowie i Frankowie Sorab6w pilnowali i dr~czyli; Bawarczycy i Alemanowie zas, odnosnie Frankowie, dostateczuie
byli zaj~ci zwalczeniem CzechOw, Morawian i Slowian poludniowych; nast{lpnie sami obronie sj~ nie mogli od napad6w W~gr6w.
Zt!!d wi~c pomyslnose u Obotryt6w. Od chwili zas, kiedy Henryk I., obrotny i doswiadczony ksil!z{l Sakson6w, zaj~l tron,
postac rzeczy dla szczep6w nadlabjanskich zmienHa si~ na gorsze.
Od tego czasu skonczyla sifi) dia Slowian walka z pojedynczym
ludem saksonskim, a natomiast spotkali sifi) oni z poll!czonemi
silami calego panstwa niemieckiego, w obec kt6rych juz dla braku
silniejszego zjednoczenia nie posiadali dostatecznych srodk6w
obrony. Ulegly wi~c najprzod szczepy sorabskie; Slowianie nadbaltyccy az do Piany popadli w stan zaleznosci, z kt6rej ich
uwolnila jeszcze raz zywotna tylko sHa narodu, dalej nieposledni
stan starodawllej kultury, jak niemlliej ich bogactwo llarodowe.
Do roku 927 Obotryci i Weletabowie zachowywali st6sunki pokojowe z Henrykiem I., przypatrnjl1c sifi) spokojnie zgnieceniu pobratymczych szczep6w sorabskich. Krol niemiecki nzywal tego czasu jak najumiejfi)tniej; przysposobU· sifi) tymczasem
do ostatecznej rozprawy z W~grami, aby panstwo uwolnie od
niegodnego haraczu, ktory Wfi)grzy na niego nalozy1i; r6wnoczesnie zas zamierzal zadac dos smiertelny pot~dze Weletab6w,
kt6rych w6wczas, jako tez Obotryt6w, widzimy na stopie zupelnie pokojowej, bez krola starszego. Kronikarze opowiadajl};,
ze Heuryk postawil mn6stwo grod6w, w okolo kt6rych ludnosc
okoli0zna sifi) skupiala i sluzb§ zalogi odbywala. llVtenczas juz
zabraklo Saksonom konnicy, zdolnej do walki z W§grami, gdyz
wlasciwy szczep saksonski byl rozsiany po wielkich przestrzeniach
posr6d innoplemiennej ludnosd sluzebnej, nie r6wnie dawniej
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od niego tam osiedlunej, ktOra to ludnoM tylko piesze zast~py
do walki stawiaJa. Heuryk niedostatkowi jazdy zaradzil. przez:
urzll:dzenie stanu wojskowego, zal~gujll:Ceg~ po grodach, ktory
kaZdej chwili bye miaI w pOgotOWlU: Z. wO~S~owych ty~h wysda
wi!kl:5za cz~se p6zniejszej szlachty memIeckieJ, gdyz wOJak za~lu
zonyodbieral wi~ksze dobra na kosz~ zw~lczon~ch Slowmn.
On.pi"zebieglosci Henryka swiadczy r6wmez, Jak 0 Je~~ zapatry. \\,ftlliach na prawo mi~dzynarodowe w obec Slowlanszczyzny,
urzl};dzenie legji merseburgskiej. Takowa skladaJa si~ z wszyst~
kichlotrow panstwa niemieckiego, kt6rych prawo za wySt~pkl
na smiere wskazalo. Cesarz darowal im zycie, skoro do boju
byli przydatni, opatrzyl ich w bron i wyposaiyl ziemil}; na przedmiesciu Merseburga;. Obowill:zani byli wstrzymywac si~ od wszelkichi. p~zest~pstww obr~bie. panstwa; wzgl~dem s~siednich. Slowianwolnych popelnienie wszelkiego zlego nie tylko im bylo
pl>zw()lonem, lecz nawet nakazanem. Wszystko to przypo~ina
nambandy f()zhOjnicze, Struterzy zwane, kt6re w celu napasCl na
L itwl3 {{rzyzacy nieco p6zniej urz!!dzali na ziemi pruskiej. Kronikarze wspomjnaj~ takze
tych tak nazwanych "custodes",
kt6rzy ua podjazdach j~zyka 0 sile i stanowisku nieprzyjaciela
d()starczali, a zupelnie tego samego rodzaju byli, jak legja merseburgska. Bye moze, ze z~d niesuaski z wolnemi szczepami
nadlabianskiemi wzi~ly poczqtek, dosyc, ze Henryk naraz roku
927 uderzyl z nienacka z nieznanych nam powod6w na nar6d
Hevellow, nalezlJIcy do zwi~zku weletabskiego. Zdobyl w porze
zimowejstolic~ ich Brennaburg (Brendunburg), od roku 961 Brandenburg, uazwan~ prawdopodobni~ Branibor pierwiastkowo, nieprzyst~pn~ w innej porze roku dla wylew6w Haboly. Widukind
. ;~iankuje kr6tko, ze cesarz pokonal mocne to miasto glodem,
aelazem i mrozem, (fame, ferro, frigore). Obotryt6w, Wilc6w,
Redarow i Daleminc6w mial zmusie w tym roku do placenia
paraczu. Tak niespodzianie zbudzone z spokojnosci plemiona
nadl&bi/j.nskie i nadbaUyckie porwaly si~ do broni pod dow6dztweDl "Redar6w, kt6rzy odUbd przoduj~ zwil}:zkowi, dawniej wele-
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tabskim zwanemu. R'oku 929 zdobyli Slowianie miasto Wallislevn (Walsleben nad zachodnim brzegiem £aby, naprzeciw ujscia
Haboly), lecz w nast~pnym roku wsp61ne usilowania szezep6w
nadlabianskich zniweczone zostaly przegran~ pod Lunkini (Lentzen
po prawym brzegu £aby poniiej ujscia Eldeny). Widukind podaje nam dokladny i iywy opis walnej tej bitwy. "Wojsko chrzescijanskie pod rozkazami Bernharda, kt6ry pilnowai Redar6w,
a ktoremu dodano Thiatmara jako legata, odebralo rozkaz obsaczyc slowiafiskie miasto Lunkini (Lunkani). Dnia pi~tego po
rozpocz~ciu obl~ienia nadeszli nagle spiegi (custodes), donosz~c,
ze wojsko nadchodzi slowianskie, kt6re zamierza napasc w nocy
na oMz obl~zniczy. Powstaje poploch, bo bylo kilku, ktorzy
donosili to samo, wi§c wojsko otacza namioty wodzow. Wydano
rozkaz, aby przez noc nast~pnl! wszyscy stali pod bronil), na pogotowiu. Wojsko by-Io rozmaicie usposobione. Jedni przej~ci
trwog~, drudzy w radosnem oczekiwaniu bitwy. Tak przeszla
noc, ciemniejsza. jak zwykle, wsrOd ulewnego deszczu. Z pierwszym switem rozkazano wojsku wyruszyc z obozuj wprzOd za~
przyobiecali jeden drugiemu przyjsc sobie na pomoc w potrzebie,
wszyscy zas dowodz!):cemu przysi~gali wiernosc. (Tr!):ci to bardzo
klasycyzmem). Stonce wschodzilo wspaniale po deszczach nocnych; Saksonowie z Thiatmarem na czela, uderzyli na nadci~
gaj!):cych Slowian; Thiatmar zas cofn~l si~, donoszl!c glownodowodz~cemu, ie za slaby jest przeciw niezliczonym zast~pom nieprzyjaciol, dalej, ie ostatni nie wiele posiadaj!): jazdy, i ze piesze
szyki slowianskie, ehociaz s~ ogromne, tyle ucierpialy przez
deszcze, ie ledwie za przymusem jazdy chc~ iM naprz6d. G\}sta
para wzniosla si~ ku niebu, gdy slonce zacz~lo ogrzewac mokr~
odziei wojownikOw slowianskich. To wszystko dodalo chrzescijanom najlepszej otuchy. Na znak dany rzucili si~ z krzykiem
wojennym na przeciwnikOw. Ci zas dotrzymali miejsca g\}sto
skupieni; wi~c chrzescijanie uzyli tej taktyki, ze uderzajlj;c na
boki, starali si~' pojedynczych szeregowcow odci!}c od calosci
i zniszczyc. Walks trwala jut ezas spory bez korzysci dla

ehrzescijan, owszem zacz~la dla nich bye w~tpliwlj;, a wielu
padlo z obu stron walczlj,cych; w tern ~d~rz:l .na :o~k~~ ~ern
harda Thiatmar z rezerwfJJ saksonsk~ w pl~cdzleSllj;t Cl~zkleJ Jazdy
tak· waltownie na falang~ slowiansklll z boku, ie szyki wprawil
w z!uieszanie i przelamal. Odtltd
rzez po ealej
1.
yz'nl'e
Cz"se
Slowian
usilowala
si~
rzucic
w pobliskie
p"aszcz
.
'<i
• • •
miasto Lunkini, ale zostala odei~tl1 i wp~dzonlJJ w pobbskle Jezioro. Kl~ska Slowian byla, wedlug Widukinda, tak stanowczQ"
ze zaden z piechoty, a rzadko kto z jazdy ocalal, i ie wojna si~
skonczyla tlj; porazk~ poJ~czonych szczepow. RadoM chrzescijan
byla nie do opisania, a tch6rze nawet opowiadali 0 czynach

zacz~la si~

bohaterskich".
Kronikarze podajlJJ strat~ Slowian w zabitych na sto dwa.d.ziescia do dwakroc tysi~cy; wzittych w niewol§ bylo osmset,
tychSci~to na drugi dzien bez mHosierdzia. Lecz chrzeseijanie
ilie zwyci~zyli bez wielkich onar krwi, jak kronikarze donosz!):,
a jak .najIepiej swiadczy fakt, ze Bernhard przyjlJJl kapitulacjlJJ
miasta Lunkini; wolni mieszkancy opuscili miasto bez broni, niewolni ludzie, wszystkie pieni~dze i eale mienie stalo si~ lupem
zwyci~zcy. Podobne bowiem poblaianie z strony niemieckiej jest
nieslychanem w dziejach podboju Slowianszczyzny. Tlumaczy
si~ jedynie ])rzez poniesione w ostatniej walce straty; zob. Widukindi rerum gest. Saxon. lib. I, 36. Mi~dzy innymi padlo
dw6ch przodkOw znanego biskupa i' kronikarza Ditmara merseburgskiego, obaj imieniem Lutbary, 0 czem stronniczy 6w pisarz
sam wspomina.
Walki z Slowianszczyznl:/: toczyly si~ wi~c w6wczas, jak widzielismy, na porieczu£aby, przenoszlJJc si~ nawet na lewy brzeg
rzeki. Widac zt1!d, ie Slowianie utrzymali si~ na swych stanowislmch od czas6w Kar6la W. Po bitwie lunkinskiej zas nieomal
wszystkie plemiona az do rzeki Odry popadly w zale.iuosc od
panstwa niemieckiego, gdyz rOzprz\}ienie polityczne u nich trwalo
jeszcze przez p61 wieku. Cesarz, czyli raczej krol Henryk, nie
dal Slowianom czasu do wytchnienia lub skojarzeniasi~ ,scislej-
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szego. Roku 931 zmusil ObotrytOw i nawet Dunczyk6w do
'uznania jego zwierzchnictwa. Kronikarze wzmiankuj~, ze Henryk
nawrocH kr6Ia obotryckiego i dunskiego do chrzescijanstwa.
Zarazem uwolnil Henryk panstwo niemieckie na czas dluzszy
ad napadow Wt)grow, pobiwszy wojsko ich nad rzek~ Unstrut
wTuryngji. Gdy kiedysw tych czasach mialo przyjsc do bitwy,
przemawial cesarz do swoich w ten spos6b, ze tu chodzi 0 zwalczenie wsp61nego nieprzyjaciela, ze Bog poblogoslawi bron swych
'wojownik6w, jak to si~ tez dzialo i w innych walkach. Widac,
ze wojsko jego nie skladalo sit) z samych Niemc6w, jak to tez
Widukind pod rokiem 938 donosi, ze nowy oddzial w(Jgierski
zgin~l w skutek przebieglosci pewnego Slowianina, kt6ry takowy
·wprowadzil w bezdenne bloto Thrimining (Dromling wedIug ann.
corbej. w Bialej ziemi, Belxa w dzisiejszej 8lawji hanowerskiej).
Roku 934 pobH kr61 niemiecki Wukranow, Vucrani, Vuncrani,
Verani, zob. Continuatio Reg. trev., moze tylko pag Zamcizi,
ktorzy wprawdzie powstali, lecz roku 936 przez Ottona I. na
nowo podbici zostali. Wowczas sila odporna Slowian nadlabiaitskich juz do tego stopnia byla oslabla, ze cesarz Otto 810wianszczyznt) nadlabiansk~ wcielil w organizm panstwa niemieckiego, jak to jego ojciec juz byl uczynil z plemionami sorabskiemi.
Dawniej bowiem pobieral delegat cesarza nalezyte daniny
i czynsze od szczepow zawojowanych. Otto podzielil Slowianszczyzn~ nadlabiansk~ na dwie marcbje, kt6re rzeka Eldena
rozgrauiczala. Na wscMd granica tych tnarchji zostala niepewnl!,
lecz wkrotce wszystkie prawie szczepy ai do Odry zmuszone
byly placic daniny i podatki Niemcom. Dauiny te, w pieni~dzach
nalozone na Slowian, przeznaczyl Otto w tych latach roznym kosciolom, g16wnie zas swit)tego Maurycjusza w Magdeburgu.
Marchj, polnocn~ od Eldeny powierzyl cesarz margrabiemu
Hermanowi, poludniowlJI zas Geronowi, a to na prawo lenne.
Ci zamieszkiwali stale w swych marchjach, trzymaj~c na kazde
..skinienie gotowycb wojownikow po grodach, wzniesiony.ch kosztem

podbitych narod6w. Obok, lub raczej pod dozorem tych, urzIJdnikow cesarskich pozos tali wprawdzie ksi~z~ta slowianscy na
swych stanowiskach, lecz wskutek scislego dozoru i szpiegowanill,
z stron.y margrabi6w bezwladni i bez wszelkiej s~modzielnos~i
politycznej. Nar6d uciemit)iony zas. c~cil w. n:ch .prawowltych swych pan6w, cbociaz polityka lllemlecka robIla lch odpowiedzialnymi za punktualne dostarczanie tak czynsz6w, jak innych
'ci~zarow, na poddanych nalozonych. Mimo to zdawali si~ ksi~i~ta
slowianscy Geronowi dla siebie tak niewygodni, ie nie wzdrygU1),1 si~ popelnic czynu, ktorego po nim drugi tylkokomtur
krzyzacki na Prusakach zdolen byr si~ dopuscic; zaprosiwszy
bowiem okol-o {rzydziestu ksill,il),t slowiansldch do siebie na uczt~,
kazal tychswych gosci pomordomac. Uniewinnial si~ wedlug
krouikarzy tern, ze ksiltz~ta zaproszeni sprzysi(Jgii silJ na jego
zgub~j, lecz zadeu autor ani s16wkiem nie uzasadnia zarzutu
czynion.eg'O ofiarom tego dzikiego chrzescijanina.
.Z drugiej strony nie czytamy 0 zadnej naganie, kt6raby
z kt6rejb~dz strouy spadla na Gerona; caly wi~c nar6d z cesarzem bral na siebie odpowiedzialnosc za ten czya nieslychany.
Rowniez haniebnem jest postt)powanie ksit)cia slowianskiego
Tuugumira,jedynego, kt6ry po zdradzie Gerona pozostal narodowi
Heve1l6w, gdyi juz od roku 928 przebywal w niewoli u Niem·
cow, gdzie go tez ocbrzcono. Gdy bowiem nll, haslo 0 zamordowaniu swych ksi!1i~t szczepy slowianskie porwaly si(J do pom"szczenia zdrady, uwolnHo si~ takze miasto Branibor. Do tegoz
si~z namowy GeroriaTungumir, a zmysliwszy, jakoby si~ cudem uwolnH z dlugotrwalej niewoli, przyj~tym zostal radosnie od
.rodakow rozczulonych. Ksil!i~ slowianski wkr6tce potcm przyzwal do siebie siostrzenca, czy synowca swego, ostatniego z rodu
ksi~il),t hawelskich i z zimn~ krwi!j; zamordowac go kazal j nast~pnie oddal warowni~ Geronowi.
Tungumir umarl potem
jako chrzescijanin, pozalowania godny, ze w Geronie znalazl
zwiastuua wiary Chrystusowej. Nier6wna walk a skonczyla sit)
wkrotce pobiciem pojedynczych szczepow.
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Roku 941 zrzucili wprawdzie zl~czeni z Danami Obotryci
z siebie znienawidzone jarzmo niemieckie, pobiwszy wojsko saksonskie, ktorego dow6dzca Hajka sam polegl, lecz w nast§pnym roku zmusil ich Otto r6wniez, jak Danow, powr6cic zno=
wu do posluszenstwa.
Rugjanie, zaleini dotychczas od Dan6w, zawarli teraz przymierze z Niemcami, skierowane przeciw Iud om zwilj,zku Redarow, kt6rzy najbardziej jeszcze swej samodzielnosci bronili. Odtlj,d nast~pHo kilka lat spokojnosci, byly to dla Slowian lata
wypoczynku po doznanych stratach, i sluiyly im do nabrania
sil potrzebnych do ponowienia walki 0 niepodleglosc. W tym
okresie czasu fundowano roku 942 biskupstwo oldcpburgskie, po
slowiansku Starogr6d, stolica Wagrji, r. 946 biskupstwo hawelbergskie, a w roku 949 biskupstwo brandenburgskie, w sklad
ktorych wchodzHy ziemstwa nadbaltycldch Slowian, ai do rzeki
Piany, z wyjlj,tkiem ziem wschodnich nad dolnlj\ i srodkowl! Odrlj"
gdzie naumyslnie pozostawiono dwa ostatnie biskupstwa bez
pewnych granic. Roku 968 wyniesiono biskupstwo magdeburgskie do god no sci arcybiskupstwa dla zachodnio-p6lnocnych
Slowian; Altenburk, od ktorego od1ll:czono roku 947 biskupstwo
szlezwigskie, pozostal pod metropoljlJ: hamburgsklj,. Slowianie,
mieszkaj~cy na zacMd od f.aby, nalezeli od dawna do kate dry
werdenskiej (nad Aler1l;), lub do merseburgskiej, p6zniej naumburgskiej i halberstadzkiej. Marchja Gerona rozci1l;gala si~ na
biskupstwo havelbergskie i braniborskie, obejmujlJ:c takze ziemi~ Siusli6w. Hermana marehjl!:, t. j. biskupstwo aldenburgskie,
Pl'zy1l!:czono stale do Saksonji, kt6rej ksi~ciem zostal Herman
r. 853.
W krotkim czasie wypoczynku musial si~ zwilj,zek weletabskoredarowski umoenic, rozszerzyc i scislejszlJ: przyjl!:c form~, bo wyst~
pujlJ:cy na chwil~ w historji ksilj,i~ Stoigniew, Stoinef, dzierzy bez
zaprzeczenia wyisz1l; godnosc i wi~kszl!: wladz~, nii kt6rykolwiek
z ksilJli~t przeszlego okresl1. Do niego udali si~ w celu wichl'zenia Wichman i Egbert, bUscy krewni Ottona, z kt6rym si~

pokl6cili. Stolica Stoigniewa nazywala si~ Suithleiscranne,
gdzie dzis Krohn 1 i leiaia nad dolnl!: Elden!!. Rozkaz6w Stoigniewa sIuchaIy wscbodnie szczepy obotryckie r6wniez
jak sprzymierzone narody zwillzku Redarow od f.aby do Piany.
Obok Stoigniewa wspominany takie brat jego Nakon. R 954
podbU: Gero powstaficzych Wukranow, a z wzi§cia bogatych lupow przy tej sposobnosci uradowala si~ cala Saksonja. Gdy
zaS napad W~gr6w Gerona z cesarzem odwolal na poludnie,
poniosl nast~pca jego Tyderych dotkliwl}: porazk~. Margrabia
i ksil}:i~ saksonski Herman pozostal byl, przewiduj1l;c niebezpieczenstwo; na swym posterunku, a tak samo i wojsko saksonskie i
on tei uczynil pierwszy krok nieprzyjacielski przeciw Stoigniewowi, u:derzajlJlc nagie, choc daremnie, na jego stolic~, i tylko
cz~c miasta po .za murami udalo mu si§ spustoszyc. Za to ob..
saczyl Stoigniew saksonskie miasto Cocarescem, dzis Kaarsen, nad
zaCllodnil'JiLab1l; w kraju Smolinc6w.
Mieszkancypoddali si'ij tym samym warunkom, kt6re dawniej slowiafiscy mieszkancy w Lunkini uzyskali; dozwolono Iudziomwolnego stanu bez broni wyniesc si§ z miasta. Przy tern
pozna} wojak siowianski w ionie mieszczanina dawniejs21l; .sWIJI
niewolnic~ i jlJ; przytrzymal. Jej mlJ;z zemscil si§ i uderzyt go,
a to bylo haslem do zamordowania wszystkich CocareseemezykOw, niezawodnie ludnosci przewainie sIowianskiej. Otto pospieszyl z Geronem na pomoe; poslowie Stoigniewa ofiarowali
roczny· haracz, ale zarazem obstawaliprzy wolnosci narodu. Ce~al'Z .il!dal llaieiytego zadoscuczynienia i wynagrodzenia szkOd,
i ·wtargnlll natychmiast w kraj nieprzyjacielski. W pierwszem
uniesieniu zapuscil si~ jednak zbyt daleko, nie zachowuj1l;c pot:rzebnej ostroznosci. Naraz widzia} si~ Otto, kt6remu hufce posilkowe CzecMw, jak w bitwie w~gierskiej nad Lechem, tak
i tutaj towarzyszyly, w poloieniu moie najkrytyczniejszem
w czasiedlugiego iywota swego. Stan!!l bowiem, przebywszy
bOI' g~sty uad brzegiem Raksy na przeprawie, przy ktorej, przeszkadzaly mn rozlegle bIota I rozeil:!gaj~ce si~ na przeeiwnym
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brzegu, oraz i liczne zast~py slowianskie. R6wnoczesnie przekonal
si~,ze mu powr6t zostal odci~tym, bo w owym g~stym boru powstala byla nagle na rozkaz Stoigniewa za pomoc~ drzewa sci~
tego zasieka nie do przebycia, obsadzona dostatecznie wojskiem
slowianskiem. W tem g16d i choroby zacz~ly dokuczae wojsku cesarskiemu. Otto zdecydowal si~ w koncu wyprawie Gerona w poselstwie
do Stoigniewu, zll,dajl1c od niego, azeby wladzy cesarskiej si~
poddalj wtenczas uzna w nim przyjaciela, a juz nie wroga. Geron, stanl1wszy przed ksi~ciem slowianskim, powital go, na co
st6S0Wllll, odebral odpowiedz. Radzil Stoigniewowi poddae sit)
cesarzowi, poniewaz nie posiada odpowiednich srodk6w, aby mu
si~ opierae na dlugo, gdyz nawet sludze cesarskiemu oprzee si~
nie zdola. Gdyby innego mial bye zdania, zl1dal Gero, zeby
ksi~z~ pozwolit cesarskiemu wojsku przeprawie si~ przez rzekt), aby
na r6wni rozstrzygnll,c sp6r 0 walecznose. Na to wysmial sit) Stoigniew z Gerona, ale przedwczesnie, ~amiast go przytrzymae jako
spiega. Wtedy tenze zagrozH ksi~ciu, ze jutrzejszego dnia nast~pi
krwawa rozprawa. Powr6ciwszy do cesarza Geron, dotrzymal
slowa, a wtedy Slowianie byli sprawcami zguby swych pobrat.ymc6w. Albowiem Gero, jako przebiegly i doswiadczony wojak,
podczas przeprawy rozpoznal miejscowosc i bieg rzeki; 0 swicie
wit)c puscH si§ rzek!! z Rugjanami posilkuj!!cymi (cum Rugiis amicis,) Widukind lib. III 0 milt) od obozu, a tam postawiono trzy
mosty z wielkim pospiechem. Tymczasem rozkazal Otto na poz6r niepokoic strzalami i "innemi macbinami" nieprzyjaciela., jakoby zamierzal przepraw~ wykonae prl.:emoc!!. Stoigniew, pomn~c na odgrazanie sit) Gerona, uszykowal swoich przeeiw zast~pom cesarskim, a w tem cesarz odebral uwiadomienie, ze
mosty stoj!1. Dotar! wi~cdo tego miejsca wzdluz rzeki, a gdy
piechota slowianska, maj!!c dalsz!! drog~, takze stan~la nad
mostami, znuzona zostala latwo pokonan!!~ Stoigniew, kierujll,c
bitw!! z pobliskiej mogBy, zwr6cil sit) zap6zno do ucieczki. Doscign!!:l go wojownik cesarski, imieniem Hosed, w jakims boru,
gdy strudzony walk~ bezbronny odpoczywal z dwoma towarzy-
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szami i sci!!:l mu glow~. Jednego z towarzysz6w i glow~ ksi~cia
oddal Hosed Ottonowi, za co uzyskal z laski jego pr6cz podarunku dwadziescia wl6k roli. Porazka Slowian byia zupeln~, Na
drugi dzien wystawiono grow~ . Stoignie.wa na z~r~z~ zatk~iEJt~
w paIn, a na okoto niej ustawIOnych sledmset Jencow SClt)tO.
Ooradzcy Stoigniewa zas wydlubano oczy i j§zyk wyrwano, a tak
pozostawiono nieszcz~sliwego pomi~dzy trupami.
.
Redarowie bronili si~ jeszcze do roku 957 przeclw ponowionym wyprawom cesarskim, zanim si§ wladzy ces~rza po~
dali. Od roku 965 pobieral Otto czynsze od wszYStklCh praWle
zwilbzkowych szczep6w; Kizyn6w (Ohizynow) oddal pod nadz6r
ksi§cia saksollskiego.
Narody obotryckie zachowywaly si~ podczas tych walk zupelnie spokojnie; odqd u nich pierwszenstwo kr6la starszego
z smierci~ Oeadraga nstalo" niezgoda domowa zdaje si~ odebrala Obotrytom sil~ i moznosc dzialania na zewn!!trz. Zresztl!
bye moze, ze icb ksil!zl!t od r. 931 za cbrzescijan uwazano~ takimi .bowiem na poz6r pozostali, wi~c obchodzono si~ z nimi
daleko wzglEJdniej, aniieIi z drugiemi plemionami. Roku 965
czytamy zas 0 chwilowem zak16ceniu st6sunk6w pokojowych.
Bylo wowczas tam dw6ch ksil1zl1t "przesladujl!cych si~ nienawisci~ po . ojcach w spadku odziedziczon~", z kt6rych Selibur panowa;!: w Wagrji, Mistaw (Mistwi = Mscislaw, po niemiecku
BilInng) zas nad Obotrytami, rozumie sit) tylko zachodnimi. Zaskarzyli sit) nawzajem przed ksi~ciem saksonskim, Hermanem,
kt6ry ostatecznie Selibura wskaza;!: na kar~ pi~tnastu grzywien
w srebrze. Tenze przez to do zywego dotkni~ty, szuka} zemsty
i powolal w tyro celu do siebie Wichmana, kt6ry po kI~sce Sto·
igniewa udal si~ byl do Francji, nast~pnie 2las do Danji. Wichman
przyby;!: natychmiast z towarzyszami swymi i doznal uprzejmego
przyjt)cia w stolicy Selibura, Starogrodzie (Aldenburg).
Wkr6tce zas ijozegna;!: on z kilkoma ze swoich Selibura , aby
posilk6w wi~cej sprowadzie z Danji, a tymczasem osaczyl ksil1Z~
11
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Herman z Mistawem miasto jak najscislej. Zabraklo wnet zywnosci dla ludzi i zwierzf1t, tak, ze Selibur poddae si~ musial. Na
uczynione mu zarzuty z strony Hermana odpowiedzial Selibur
krotko: "co mi zarzucasz niewiernose? patrz (wskazuj!!lc na towarzysz6w Wichmana), tych, kt6rych ani ty, ani cesarz, tw6j pan,
zwyci~zye nie potrafilisci, widzisz bezbronnych skutkiem mej
niewiernosci". Herman odsl1dzil go od godnosci ksi!,!z~cej,
a na mleJsce jego mlanowal jego syna, kt6ry u niego
pl'zebywal z dawna jako zakladnik. Miasto oddal wojsku na zl:upienie, na towarzyszach Wichman a srodze si~ pomscR Wielce ciekawe widowisko sprawH chl'zescijanom Iany ze
spizu pos~ bozyszcza "Saturnus". W ten spos6b pokoj zostal przywrocony; ale sam Widukind, kronikarz, dodaje, ze
wiese si~ 1'0zpowszechnila, iz cale powstanie Selibura bylo udane
i ulozone w celu schwytania wrogiego Hermanowi Wichmana,
co si§ z wszech miar wydaje prawdopodobnem.
Co do rodu owczesnych ksi~z!!lt obotrycki.ch Selibur moze
pochodzil od Ceadraga, od Slawomira zas Mistaw. Pomi~dzy
Ceadragiem i Seliburem, po niemiecku Sed erich, ilie znamy zadnego ksi~cia obotrycki~go. Pomi§dzy Slawomirem i Mistawem
znani s~ Gocymiusli i Tabomysl i ostatni mial syna swego, moze
imieniem Niklota, oddac Ludwikowi Niemcowi jako zakladnika.
Mistaw (Mistwi u Dytmara) panuje do r. 988, jego ojciec byl Mizzizla,
synowi jego zas takze bylo na imi§ Mizzizla (Reeared). Nic
nie spl'zeciwia si~ temu przypuszczeniu Quandta, chociaz si~ lepiej nie da uzasadnie.
Po zawojowaniu lud6w zwi~zku redarskiego, napadl Gero,
ow nieublagany wr6g Slowianszczyzny, na plemiona lu~yckie
i przyprowadr;i! je. do ostatecznej niewoli. R6wnoczesnie uderzyl
Wichman, prawdopodobnie w porozumieniu z Geronem I na
czele szczepu Wulin6w, (gdzie jezioro Bellin i miasto Fehrbellin), na kraj sl1siaduj!,!cych z Wulinami Licicawici, t. j. Polak6w;
(P. Quandt poczytal Licicawic6w za llLechOw kujawskich" zob.
ciekaw~ jego rozpraw§ w BaIt. Stud. na r. 1868---69), kr61a

ich Misaea pobil po dwa razy, brata jego zabil, bogate lupy
z kraju uprowadzil.
"
Tu wyst§puje Polska piastowa po raz plerwszy nil. wldowni dziejowej, a to w skonczonej fonnie panstwowej. Wichman
"'pad! poprzednio w rtace Gerona, lecz ten go zwrocil Slowian~m
(Rugjanom), lrt6rzy go byli wydali,. m~mo to,. ze go ~zn~l ~m
nym. Geron wymogl, wedlng doniesle~la kromk~rzy memlecklC~,
nakr6lu .Misaca, ze tenze uznal zWlerzchnosc cesarza, co Sl~
t czy ziemi ai do rzeki Warty. Zawojowanie zas I.uiyczan
~IO to ostatniem dzielem Gerona. Straciwszy w walce wielu
zprzedniejszych wojownikOw, pomiEJdzy nimi syna, czyli siostrzenca swego (sp6r to nie jest jeszcze rozstrzygniEJtym mimo
Ileukscha i Heinemana zyciorys6w Gerona) Tyderyka, a sam
ci~zko ranny, uprzykrzyl sobie dalsze podboje, gdyz jui nie
mial komu po sobie zdobyczy pozostawic, a wst!!:piwszy do kla.sztoru 'IN Gernrode, zakonczyl zycie roku 965.
W roIt p6zniej fundowano biskupstwo pozllanskie, oddajf1c
je pod wladz§ metropolitalnll! arcybiskupa magdeburgskiego,
gdyz Mieczyslaw za wplywem D~br6wki chrzest przyj~1 i stOsnnki pl'zyjazne z cesarzem Ottonem utrzymywal. W nast~pnym
roku zakonczyl Wichman burzliwy swoj zywot. Dowiedziawszy
si§ bowiem podda.niu siEJ Selibura, udal si§ by:): zn6w do wschodnich Slowian, a mianowicie Wulinow (Wuloini, Wlovii, Vulouuini), ktOrych podburzyl do wojny z Mieczyslawem (Misaca),
jako przyjaciel~m cesarza.
Mieczyslaw odebrawszy od tescia swego dwie chor~wie
. cit;lzkiej jazdy na pomocl wydal Wulinom pod dowOdztwem Wichmana bitw~, w kt6rej ich zupelnie poM taktykll, z g6ry dobrze
ulozon~. Z pocz~tku bowiem wyslal naprzeciw Wulinom samf1
piechot~ z rozkazem, by si~ powoli cofala, aby nieprzyjaciela jak
najdalej z obozu wywabie. Naraz oskrzydma jazda polsko-czeska
nielm:yjaci61, a cofaj!},ca si~ dot!},d piechota uderzyla na nich
natarczywie z frontu. Wichman usilowal ratowae si~ ucieczkl};,
gdyz konno walczyJ. Lecz wlasni sprzymierzellcy zmusili go
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zsif!sc z konia, poniewaz on wlasnie, mowili, ich podzegal do
walki, a teraz sam, ufajf!c w szybkosc konia, uciekac mysli,
kiedy nastala najwi~ksza potrzeba. Tak broni! si~ z oddzialem
Wulin6w do ciemnej nocy, pod ktOrej zaslollf! uszli. Lecz nast~pnego dnia rano wstf!pH z kilku towarzyszami do jakiegos
domu, zglodnialy i wycienczony marszem .nocnym. Tu rychlo
odnaleziony, przyzna!si~ przed przedniejszymi (optimates) z Polakow do swego imienia, ktOrzy po uzbrojeniu go poznali, ze
jest m~zem znakomitym, lecz nie chcial im si~ dac rozbroic,
jakoby nie rownym sobie. Natomiast przyobiecal oddac siebie
i bron w r~ce samego Mieczyslawa. Podczas gdy ci, co go znaletti, spieszyli do Mieczyslawa, obskoczylo go pospolstwo i zewszlJJd na niego uderzylo. Bronil si~ jeszcze czas jakis mimo
znuienia, lecz w koncu oddal starszemu (potiori) z nieprzyjaciol
mieez temi slowy: "Przyjm ten miecz i zanies go panu twemu,
niech go uwaza za znak zwyci~ztwa i niech go posle cesarzowi,
przyjacielowi swemu, by tenie mogl urllgac sitl z zabitego przeciwnika, albo raczej oplakiwac krewnego." Obrociwszy si~ po
tyeh slowach ku wschodowi i polecaj~c w mowie ojczystej dusz~
sWIJJ Panu Bogu, zakonczyl zycie gorycz~ przepelnione". W skutek
poratki tej Wuloini prawdopodobnie Mieezyslawowi sil} poddali,
wchodzlJJc w sklad Polski piastowej.
Cesarz Otto, dowiedziawszy si~ zapewne niedokladnie
,,0 zwyci~ztwie" Polak6w nad Wulinami, pobratymcami Redarow,
poczytal to za zwyci~ztw() Sakson6w i zalecil roku 968 szlaehcie
saksonskiej, azeby pod pl'zewodnictwem ksi~cia Hermana teraz
narod Redarow wyt~pili do szcz~tu. Zrodla nie wiedz~ 0 zadnem
zwyci~ztwie Saksonow w owym czasie; uwazali oni za st6sowne
zaehowac pok6j. Roku 972 napadl margl'abia Hodo posiadlosci
Mieczyslawa, wedlug Dytmara bez wszelkiej slusznej przyczyny.
Polacy pod dow6dztwem Cidebura (Mscibor), brata Mieczyslawa,
zadali Niemcom straszulJJ kl~sk~ pod Cidini (Zehden) nad Odr~,
tak, ze malo kto z tej wyprawy powroeil. ChodzHo tu moze
o ziemi~ zd()by~ przez Polak6w po zachodniej Odl'ze na Wuli-
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naeh. Cesarz dowiedziawszy si~ 0 tem VI' Wloszech, l'ozkazal
wojuj:wym pod utratlJi swej laski, azeby si~ do j~go powrotu spokojule zachowali, a zdaje si~, ze na konwenCle w Magdeburgu
roku 973 sprawa ta bez trudnosci zalatwionlJJ zosta!a. Do sw!Ch
przyjaci61 i wybawicieli w potrzebie nad Raks~, t. J. do RUgJan,
,"prawil Otto Adalberta (1'. 968), piel'wszego arcy~iskupa magd~
burgskiego, aby ich do wiary nawrocic. Stalo Sl§ to ~ c~asle,
ki,edy Geron nawrocil Luzyczan, a Wichman napadl kraJ Mleczyslawa.Rugjaniejednakowoz 0 tem nie chcieli ani slyszec, a Adalbert byl rad, ze ~drow powrocil do swoich.

Okres II.
Siowianie nadbaltyccy nwalniaj~ sie·
1. Dzleje LutykiJw (t. j. WeletaMw-Bedar6w) dQ ponownego
rOMwojenia lud6w re'tfJiq;relwwych.

Przez cale panowanie Ottona II. panowala grobowa cisza
w Slowianszczyznie pomi~dzy Labf1 i OdrllJ, lecz byla to cisza
zlowroga. Wszystkie bowiem szczepy j~czaly pod uciskiem i pod
ci~arami, ktOre nanie wlozono, zwlaszcza, gdy po smierci Gerona Tyderyk, nastl}pca jego, nie odebral calej marchji geron'Skiej, leczuszczuplon~ przez odl~czenie pagow Lusici, Plonim
i Zervisti, z ktOrych utworzono osobullJ marchjl!. Oprocz tego
pomniejszyly si~ jego dochody przez to, ze ces~rz liczne dobra
·if.lzynsze zapisai rozmaitym instytucjom koscielnym. Chc~c
Wi~c miee dawniejsze zyski z uszczuplonej marchji, wyduszal
~~()we z poddanych. Kronikarze zapisujll, ze chrzescijanstwo
~aprQwadzono jui prawie w wszystkich ziemstwach, lecz ztlj;d
tylko llOwe ci~zary splywaiy na ucisnionlj; ludnosc. Tymczasem
l~czyla wspolna niedola pojedyncze szczepy tem scislej ze sob~!
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a wplyw nie zagas}ych wyobraien l'eligijnych oddzialywal tern
skuteczniej, im wi~ksze bylo niezadowolnienie powszechne. Zwi!Jr
zek weletabsko~l'edarski po cichu si~ odnowil i umocnil odtl!d
pod nazwiskiem lutyckiego. Miano to nowe jest moze pl'zerobieniem z Wlotabi, ktorego oznaczenia uzywa Continuatio ann.
Qued!. obok wyrazu Liutici. Forma tego zwh!:zku jest wybitnie
republikansko-religijnq,. Godnosc kr6la starszego zwi~zkowego
juz nadalnie objawia si~ u sprzymierzonych narodow. "Dominus
specialiter non praesidet unus" Dytmar VI. 18. Gdy wi~c Otto
n. pobitym zostal roku 983 w Wloszech, a l'ownoczesnie Dunczycy najechali Saksonj~, jakby na dane haslo ogolne powstanie
wszystkich nal'od6w slowianskich mi~dzy ;tab!! i Odr::);, z wyjqtkiem SoraMw, wybuchlo. Pocz~tek zrobiono w Havelbergu,
gdzie wyrini~to zalog~ i katedr~ zburzono, a w trzy dni potem
nast~pno to sarno w Brandenburgu. Tyderyk margrabia z zalog~ zaledwie uszedl z zyciem. Powstanie narod6w lutyckiego
zwill:zku, do ktorych wszystkie szczepy powBtancze obok Obotry tow si~ przyll1czyly, wybuchlo z powod6w politycznych, jak
i religijnych, dIa tego przesladowano tez z tej strony ;taby ksi~iy
chrzescijanskich bez milosierdzia. Poploch mi~dzy dawniejszymi
ciemi~zycielami byl nie do opisania, poniewaz w tym samym czasie Czesi, z pobudek czysto politycznych, napadli na miasto Cyc~,
zkqd biskupa wyp~dzili, l'oznosz~c spustoszenie po kraju. "Uganiali si~ za naszymi, mowi Dytmar merseburgski. jakby za trwozliwemi jeleniami, bo nasze zle uczynki dodawaly im odwagi,
a u nas powi~kszaly bojaZl't." W tern udel'zyl ksi::);z~ obotrycki
Mestwin (Billug nazwany u Helmolda) na Saksonjl1, zburzywszy
wprz6d miasto Hamburg. On powodowal si~ politycznemi wzgl~
dami, a najbardziej doznanl1 w ostatniej chwHi zniewag~ z strony
ksj~cia saksonskiego Bernharda i margrabiego Tyderyka. W towarzystwie Mestwina patrzal jego kaplan nadworny Avieo, przyjaciel Dytmara merscburgskiego, na pOiar Hamburga, a jedYIlY
'tez biskup aldenburgski pozostal natenczas nie skrzywdzony
w swej stolicy. Urazy osobistej zas doznal Mestwin w ten sposob:

Bernhard byl prlyrzeld: dla syna jego Mscislawa (Mizzisla) sio~
strzenic~ swojlj;, a w celu dosluzenia si~ jej r~ki towarzyszyl
mlody ksil}Z~ obotrycki Bernhardowi w tysil1c jazdy do Wloch.
Berllhard wybral si§ rzec~ywiscie na t§ wypraw~, przez cesarza
nakazanl!, roku 983, chociai dla napadu Danow wnet powr6cil,
lecz ~oze bye, ze jezdzcow obotryckich wpierw juz wyprawil
na PQmoc cesarzowi. Rycerze obotryccy zas prawie wszyscy zgin~li na obcej sluzbie, Ij, mlody ki!il:bi~ powr6ciwszy, odebral, do~~gajl!c si~ od Bernharda dotrzymania slowa, odpowiedz, ze nie
godzi si~ wydac corki z znakomitego rodu za paa. Stalo si~ to
zasprawll: margrabiego Tyderyka, bliskiego krewnego Bernharda.
W.tempowstaly narody lutyckie, a Bernhard iadnl1 miarl1 juz
niepotrll:filzlagodzic tak dotkliwie obrazollych, a zarazem wyzyskiWiJ.tlychksil}Zl1t, chociaz teraz narzeczonl! sam ofiarowal Mscislaw(Jwi.MScisIawbyl synem z pierwazej zony Mestwina; z drugiej~ony! siostl'Y biskupa aldenburgskiego, Wago, mid on c6rk~
imieniem ,Hodika. Mestwin byl z poczl!tku do~rym chrzescijaninem, syn jego, chociaz ochrzcony, zagorzalym przeciwnikiem
ehrzescijan, a umial tak wplywae na ojca, ze tenie drugl1 zon~
oddalil od siebie, i dla wiary stal si~ oboj~tnym jUi przed powstaniem Lutyk6w. W dalszym cil1gu, gl6wnie zas po wyprawie
Ottonalll. na Obotryt6w r. 985, kt6ra zresztl! zostaia bezskutecZll!}., sumienie dokuczalo Mestwinowi, ii byl sprawcl! tyle zlego,
i ze tyle szkody zrzq,dzU kosciolowi swi~temu, a w zalu i .po}(ucie umarl mniej wi~cej roku 988. Mscislaw przetrwal w opo1'ze,az989r. nawet, udawszy si~ do Retry, odprzysi!J;gl si~ formalnie> wiary nowej, gdy na prosby jego 0 pomoc stars! tego
o.Q.;l1i,eg9 wymagali, WymawiaIi mu, ie zasluiona spotkala go
kara, gdyz, gardzltc rodakami, 1l1czyl si~ z przesladowcami swego
rodu;., JNate zarzuty Mscislaw zasluzyl tylko w cz~sci. Helmold
go,nawet .charakteryzuje jako gorl!cego narodowca slowianskiego,
kt6rysitg!Pwniekierowal uczuciami narodowemi. Tak wymawial
on, wedlllgHelmolda, ojcu, ze tenze nie dose, ze si~ ponownieozellil z Niemk:q, ale i c6rkt) swq przeznaczyl z namowy swego szwagra,
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biskupa, do zycia klasztornego, albowiem nienawidzil on takich
·obyczajow cudzoziemskicb. Przejmowal si~ obawl1 i nienawiscil!,
gdy na to patrzee musial, jak ten sam biskup obsadzH odstl'/:':
pionl1 mu przez swego ojca ziemi~ obotryckl1 przybyszami niemieckimi z uszczerbkiem narodowosci slowianskiej. DIa tego
dokuczal tym osadnikom potaj emnie, jak tylko m6gl, odgrazajqc
si~ w koneu, ze stracl1 zycie i mienie, jezli si~ nie wyniosl'b·
z baju. Takim byl Mscistaw, zanim mu ojciec przeznaczyl siostrzenic~ ksi~cia saksonskiego za zon~. Bye moze, ze jego usposobienie z strony narodowej bylo znane margrabiemu Tyderykowi, i ze tenze wlasnie dla tego malzenstwu si~ sprzeciwH.
Post~powanie ksit;)cia saksonskiego bylo niegodne, bo wiarolomne;
a rozzalenie mlodego Obotryty spot~gowalo si~ do najwyzszego
stopnia dla formy odpowiedzi odmownej na sluszne jego zl1danie;
uderzono w najdotkliwszl'b stron~ jego cbarakteru, bo go obrazono w swi~tych uczuciach narodowosci. DIa tego' sit;) nie wahal
opuscic po smierci ojca wiary cbrzescijanskiej w obec narodowych
wymagafi starszyzny lutyckiej. Siostr~ swoj~ przyrodni/!, Hodik~,
ktora byJa przelozonl'b klasztoru w Mikilinburgu, wydal za narodowca, imieniem Boleslaw; sam zezwolil na to, ze posp61stwo
obotryckie si~ rzucilo na koscioly i ksi~zy, burzl'bc pierwsze
z gruntu, a pastwil1c si~ nad drugimi. W koncu zas i Mscislaw
mial si~ opami~tac i nawr6cic, w skutek czego rozgniewani Lutycy wyp~dzili go roku 1018 z kraju, widocznie w porozumieniu
z wi~kszl'b cz~sci~ ludu obotryckiego. Mscislaw rozstal si~ z tym
swiatem jako starzec w saksonskiem Bardengau.
Wsp61nie z Obotrytami powstal ksi~z~ Wagr6w, Mscidrog
(Mizzidrog, Mizzidragus), 0 kt6rym kronikarze obszerniej nie wspominaj/l:.
SkreSliwszy powyzej st6sunki obotryckie Z osobna, nadmieniamy, zanim przyst~pimy do opowiadania og61nych dziej6w Slo~
wianszczyzny, ze przedstawienie nasze jest odmiennem od dotyehczasowego opowiadania dziejopisarzy. Polegamy w tern na gruntownej i krytycznej praey pana Quandt (Zur Urgescbichte del'

Pommern. BaIt. Stud. 1868 i 1869), tudziez na wlasnycb poszu~
kiwaniach, lecz widzimy si~ zmuszeni przyznac otwarcie, ze opowiadanie nasze jestli uporzl1dkowaniem sprzecznych podanDytmara,
Aclama, za kt6rym idzie Helmold, i innych kronikarzy. Co do
prawdy historycznej, szczegolnie co sit;) tyczy dat, niejedno opiera
si~ na przypuszczeniach i domyslach, tymczasem wolimy w skreslenin .tych wybitnych cbarakter6w ksil};zl'bt obotryckicb nieco i86
za'przypowiesciami ludowemi, na kt6rycb nasi kronikarze widoeznie tez polegajl1, anizeli te wypadki przedstawiac trybem tradycJonalnym, Iub takowe zupelnie odrzucac, jako niekrytyczne.
Wrocmy silJ do r.983. W tym krytycznym czasie zaskoczyla
smierc cesarz a Ottona II daleko od rodzinnych stron, a Henryk,
ksi~zfJbawarski, stryjeczny brat mlodego cesllrzewicza, Ot·tonaill,·odnowH usHowania w ·cein osil};gnienia korony cesarski~;zanimoswiadczyli sitlzalezni od panatwa ksifbZ~ta slowianscy,i a mianowicie Mestwin, ksi~ztl obotrycki, Boleslaw czeski, jako
taz :Mieczysl'aw polski; przeciw niemu zas wszyscy dygnitarze
niemiecey, a· mitmowicie Bernhard, ksil'bz~ saksonski, i margrabia Tyderyk. Wtargni~cie wit;)c Mestwina w kraj politycznego przeeiwnika moglo pocz~tkowo byc uwazane.m za akt polityki stronniczej,przedsit;)wzitlty na rzecz pretendenta bawarskiego, r6wniez,
jak napad CzecMw na ziemi~ sorabskl'b. Mieczyslaw zachowal
si~ wyczekujl};co. Ztl'bd tez zobaczymy przy boku Mestwina l{si~
dza chrzescijanskiego w chwili, kiedy pierwszy Hamburg jako
wlasnosc nieprzyjaciela niszczyl pozog~.
~Tylko .zwi~zek lutycki wys~pil z jasnym zamiarem wybicia
si~ z niewoli niemieckiej, przesladujllc wszystkie instytucje imienia
~i:mieck()-cbrzescijanskiego, a tern samem idllic do wytknit;)tego celu
narodowego, nie ubarwil on swycb zamiar6w pozorem stronnictwa
politycznego. Wkr6tce ustl);pilHenryk przed przemoCI); stronnictwa
ot~onskiego, a ksil};z~ta polski i czeski si~ pogodzili z ostatmm.
. :r2ez to ~ogorszyla si~ dla Obotryt6w mozebnosc porozumlema z partJI!. wiekowych wrogow imienia slowianskiego, a paiilS
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stwo niemieckie nie zdolalo ich zmusic do uleglosci. Zaci@ty
b6j toczyl si~ po obu stronach .taby, a hufce obotryckie zapuszczaly si~ daleko w kraj saksonski. Wojujltce narody zdziczaly
coraz bardziej, a po smierci Mestwina i po zawarciu przymlerza
z Lutykami Mscislaw porzucil wszystkie wzgl~dy, kt6re post~powa
niem ojca jeszcze kierowaly lub byly hamulcem nami~tnosci posp61stwa. Takze wobec Lutyk6w okazaly si~ sHy rozprz~zonego
panstwa niemieckiego jako niewystarczajltce, a warownie H~wel
berg i Brandenburg pozostaly przy Lutykach pomimo to, ze
posilkowe zast§py Czech6w i Polak6w roznosily obok Niemc6w
zniszczenie w krajach pobratymczych Heve1l6w lub nawet Obotry tow.
W BrandenburglI odegral zdradzieckfJl rol§ Tungumira na
nowo rycerz Kizo, Slowianin ,pochodzl:j,cy z zachodniego od
;taby kraju. Obrazony przez margrabiego Tyderyka, bo wowezas juz szlachta sorabska nawykla odbywac wojskowl:j, sluzb§
u Niemcow, udal si§ do Lutyk6w, a jako naczelnik Brandenburga, wydal w kilka lat p6zniej t§ twierdz§ Niemcom, ktorzy
go na tem stanowisku potwierdzili. Lecz wkr6tce stracH takowe znow do slowianskiego rycerza Bolibuta, swego podwladnego, a odtltd zostal Brandenburg w r~ku Lutyk6w. Margrabia Tyderyk, na kt6rego Niemey powszechnie miotali przeklellstwa, jakoby on w skutek chciwosci swej jedynym byl sprawc~ nieszcz~scia, zostal juz roku 984 zlozony z urz§du mimo,
ze si§ byl oswiadczyl za Ottonem.
. Jego cork§ Od§ poslubil Mieczyslaw po smierd DfJlbrowki.
Roku 997 spustoszyl Otto III St()deranj~ t. j. ziemi~ Hevel1ow,
a Lutycl" Saksonj!b po lewej ;tabie; a w tym samym· roku
j~szcze zawad cesarz Otto III pok6j mi§dzy Slowianami, a (jak
Sl§ autor ann. Quedl. cifJlg dalszy, wyraznie wyraza), z Saksonami w Arneburgu.. Slowianszozyzna nad zachodni~ ;tabll zostala
przy Saksonach, rowniez po prawym brzegu ziemia, nad ujsciem
Haboll" polozona (Morazani i Brizani).
Posilkowe zastt}py lutyckie przekroczyly w tyro roku na-

wet Ren na sluzbie cesarskiej, i nast~pnie zobaczymy ich za~
wsze obokNiemc6w. Wszystkie szczepy uznaly wpra.wdzie
zwierzchnosecesarza. i zobowi!bzaly si~ placic daniny idostar~
czaC wojska posilkowego, lecz znosily si~ z nim bezposrednio,
usuft~wszy dawniejsze instytllcje i urz~dy posredniczl1ce, na sejmach w mieScie WerDen lub Arneburg. 0 zaprowadzeniu chrzeScijanstwa mowy nie byIo, a katedry zalabianskie zostaly opr6tmone (in partibus).
Nadzwyczajn.a taprzychylnosc Lutyk6w dla cesarstwa tIuIDaczy si~ latwo przez zupelue przetworzenie si~ stosunk6w panstwowycn, wywolane dzialalnoscil!; Mieczyslawa, a nast~pnie BolesJawaChrobrego w s~iaduj~cej z Lutykami Polsce. Pierwszego
zarzewia nienawisci pomi~dzy bratni~ ludnoscill polsk~ i lutyckfJl
szu1rll.~ nalezy w przyj~ciu zstronyMieczyslawa wiary chrzescijanS1nej;Od~ uwazal zwil:j,zek weletabsko-redarsko-lutycki
PolakOw'za odszczepienc6w, a jest to zarzut, kt6I'y starszyzna
VI R~tr:zetakze uczynila, jak widzielismy, Mscislawowi obotryckiemu. Z przyj~ciem chrzescijanstwa zawiltzaly si§ przyjazne
stosunki mi~dzy Mieczyslawem a Ottonem I, gn~bicielem wolnych
dotl!d Iudow zwil1zkowych; wi§c nie bez swiadomosci usposobieniaog6htpodZegal wichrZl:j,cy w tych stronach Wichman WulinoVlprzeciw Mieczyslawowi.
Tanienawisc do Polski ustalila si~po kl~sce Wulin6w z
wyplywaj~cemi ztl!d stratami, a przeniosla si~ nast~pnie z ponad
Odry' na Caly zwillzek lutycki, odklj:d posHkowe hufce polskie
ilokucza!ywspolnie z Niemcami szczepom nadlabianskim. To
sarno uczynil tez wprawdzie Boleslaw czeski, lecz gdy on si§ r. 990
pok16cil z MIeczyslawem, uzyskal z najwi§ksz~ latwoscill:pomoc
Lutyk6w przeciw w~p61nemu przeciwnikowi. Z wszystkich zas
narod6w zachodnio - p6lnocnych Iudy zwiltzkowe najwi~cej posiadaly:samowiedzy narodowej, poczl1wszy od pierwszego zetkni~
cia si~ zNiemeami za czas6w Kar61a W.
Poszly one za tem poczuciem narodowem, az za Ottona
IDgo otwol'zyla si~ droga l'oEstajna, a koniecznosc wyborn mi~-
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dzy cesarz em i ksi~ciem polskim popchnt}la ich do obozu niemieekiego, wowezas mniej groznego, niz wzrastajlj,ca w pot~g~
sll:siednia Polska. Nic nie uwydatnia tego usposobienia Lutykow bardziej, anizeli nastt}pujlj,ce zdarzenie w roku 990. Boleslaw czeski i Mieczyslaw prowadzili spor 0 posiadlosci, ktore
ostatni pierwszemu mial wydrzee. Boleslaw skojarzyl sit} z Lutykami, ktOrych wojsko sit} z nim pO}lj,czylo; Mieczyslawowi zas
cesarzowa Teofania poslala w pomoc Gisilera, arcybiskupa magdeburgskiego i licznych wojskowych przedniejszych. Oddzial
ten caJkiem w zelazo byl uzbrojony. Przed pollj,czeniem sit} z Mieczyslawem spotkali w ziemstwie Selpuli wojsko Boleslawa, ktoremu sit} udalo przecilj,gnlj,C arcybiskupa z wit}kszl! czt}scilj, Niemcow na swojll: stron~, tak, ze z nim wspolnie wYl'llszyli naprzeciw Polakom. Reszta wrocila do domu. Gdy stan~li nad Odrll:,
poslai Boleslaw, zrobiwszy zasadzkiJ Mieczyslawowi, poslanca
do niego z oznajmieniem, ze oddzialy posHkowe Niemcow znajduj~ silJ w jego mocy, i ze wszystkich kaze pozabijac, jesli mu
nie wyda ziemstw zabranych. Na to odpowiedzial Mieczyslaw,
nie dajqc sit} uwiesc, ze z Niemcami niech co chce robi. Bt}dzie to rzeez!}: cesarza 0 to sit} z nim obliczye, on nic nie mysli tracie dla nieh, leez gotow si~ rozprawiC z nim mieezem.
Boleslaw czeski nie przyj!1;1 bitwy, lecz eofn~l sit} spustoszywszy okolic~, a zdobywszy bez opol'll miasto Niemczy, naczelnika tegoz miasta oddal nil. sci~cie Lutykom. Lecz potem ci
ostatni wprowadzili Boleslawa w najwi~kszy klopo(co do Niemcow, dIll. niego tak usluznyeh, bo byl przekonany, ze
ei zdrowo. do domu powroci6 bez niego nie mog!}:. Wyprawil ich dia tego potajemnie na drugi dzien raniutenko, a kazal
im si~ pospieszae co moglll. Lutycy sit} 0 tem dowiedziawszy
zamierzyli natychmiast puscie sit} za Niemcami w pogon, lecz
Boleslaw staral si~ ich pl'zekonae w wszelki spos6b, zeby tego
nie czynili, gdyz to jego pl'zyjaciele, ktorych jest obowi~zany
bronie, i ze stosowniejsze czasy do zemsty przyjd~. Dali si~
w koncu naklonie, ze jeszeze przez dwa dni przy nim pozostali.

Odnowiwszy dawne przymierze, rozeszli si§ z_Boleslawem, lecz
i teraz jeszcze wyslali dwuchset wojownikow, ktorzy ruszyli za
Niemcami w pogon, ale oni, ponownie przestrzezeni, uszli szcz~sliwie do Magdeburga.
Skoro wi~c ugoda Lutyk6w z Niemcami l'oku 997 tem bardziejzadziwiae IDnsi, to trzeba l'ozwazye, ie ksil},zt} czeski n.ast~pnie ukazal sit} zbyt slab!}: i chwiejn1b podpor~ tak pl'ZeClW
Polsce. jakzarazem i przeciw eesarstwu niemieckienlUj dalej, ze
roku ~93 Boleslaw Ohrobry byl panem Pomorza, a wit}e ugodzie
llotl'afil WPl'ost W serce narod6w zwil},zkowych. Mlodziuchny
cesarz byl zas wygodniejszym zwierzchnikiem, jako tez sprzymierzencem,anizelidzielny ksillzt) Polak6w; a w koneu, ie starcia
sit} nieprzyjacielskie LutykOw z Polakami cil}gly sit} z malym
przestankiem juz od roku 965. Zwill:zek lutycki obral wit}e
z dwojga· zlego mniejsze.
StanlJIismy w opowiadaniu dziej6w Slowianszczyzny Wokresic, kiedy Boleslaw wielkiemi czynami wslawil sw6j nar6d i siebie
pocalym .swieeie, tak, ze obok niego zbladla pott)ga imperatora.
Nie uwlacza to bynajmniej jego slawie, ze pan Boettiger w Gesehichte des Kurstaates etc. Sachsen, Gesehiehte der europ.
Staaten bei Heeren u. Uekert, chlubny przydomek Ohrobrego
tlumaczy konsekwentnie przez "der Freche"; pan Bottiger przez
to dosluzyl si~ slawy chyba Tersytesowskiej. Zadanie nasze
jednak wymaga, bysmy sit} w przedstawieniu losow zachodnio·
p61nocnej Slowianszczyzny ograniczyli nil. kilku tylko uwagaeh
co· si~ tyczy· dzialalnosci bohatera polskiego.
Zamiarem Boleslawa Chrobrego bylo przyl~czenie do Polski
fjzczep6w sorabskieh, do ktorego celu takze zmierzala polityka
ksil};zllt czeskieh, ztll:d wit}c po cz~sci niesnaski juz mit}dzy Mieczyslawem i Boleslawem ezeskim powstaly. Z SoraMw podbH
;tuiyczan dopiero Gero w krwawym boju w czasie, kiedy Wulini
napadali Polsk~ pod dowodztwem Wichmana. ;tuzyczanie, jak
i ogolludnosci sorabskiej, zaehowali sit) w walkacb, ktore silJ
toczyly mi~dzy Polakamii eesarstwem niemieekiem,. zupelnie
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biernie, chociaz tu widocznie szlo 0 ich byt polityczny, it tem
samem 0 narodowosc. Tylko wschodnie plemiona, graniczllce
bezposrednio z Polsk\!, a mianowicie Milczanie, Milziini, Milkiani,
zdradzajll jeszcze niejakl! samowiedz¥ narodowll, gdyz 0 nich
czytamy (Ann. Quedlinb. continuatio pod rokiem 1003), ze cesarz
Henryk II. ich zawojowaJ, a to spustoszeniem kraju i w krwR=
wym boju (cruenta caede devastans sibi subjugavit), wi~c w sposob napastnika, nie zas w roU oswobodziciela wlasnego kraju
z pod wladzy obcego najezdnika. Poswiadcza tez to sarno
Dytmar merseburgski V, 12. W pozostalych plemionach, n. p.
niegdys tak walecznych Dalemincach, uspila stuletnia niewola
w masach juz wszelkie poczucie narodowe, a nawet w ogolnem
powstaniu Slowianszczyzny roku 983 Sorabowie nie braH wspoludzialu. Bye moze, ze liczne grody i warownie, tworzl!ce jakby
lancuch zelazny, czynily niemozebnem wszelkie poruszenie w narodzie, ktorego ez~sc najbitnie.jszll polityka niemieeka bardzo
umiejlJtnie potrafila przywillzac do wlasnych interesow. Mowimy
tu 0 tak nazwanych Vethenici, kt6rzy obok zaloguj~cego po
warowniach wojska stanowili obron~ krajow~. Zamieszkali oni
przedmiescia kolo znaczniejszych grodow i uzywali licznj'ch przywilejow W obec pozostalej ludnosci krajowej. Owi Vethenici stanowi~ instytucj~ starodawll~ slowianskq,; znajdujemy ich slady
po calej Slowianszczyznie, a ich nazwisko wyprowadzajl! z roznych
zr6dloslow6w slowianskich "bitny, Witez" tyle, co zwyci~zca. Co
do nas, zaprzeczamy temu, jakoby slowianscy ci Vethenici mieli
cos wspolnego z ow~ legj~ lotrow Henryka I., z ktorymi autol'owie nowsi ichpomieszali, chociaz bardzo bye moze, ze Henryk,
urzl!Jdzajl!;c. oslawioll~ t~ legjll, mial na oku starodawn~ oWlll
instytucjq, slowiansk~, ktora nam si¥ przedstawia jako straz poSwi~colla i przezllaczona do pilnowania swilltyn krajowych. Tu
wystarczy nadmienie, ze Vethenici skladali si~ z samych Slowian.
Ta klasa ludnosci sorabskiej okazuje w walkach Boleslawowskich
po kilkakrotnie SWI! pl'zycbylnoM dla krOla polskiego, jako tez
zal'az po smiel'ci Ottona III. Vethenici na przedmiesciach Misnien-

skich wprowadzajl! do znakomitej tej warowni, opanowawszy jl1,
wojsko polskie. W ogole wskazuj~ rozmaite objawy w swiatlejszej lndnosci sorabskiej na to, ze nawet w stronach nadlabianskich poczucie narodowe w sercach tej ludnosci mocniej zawrza!o,
.skoro zwyci~zki krol polski i chrzescijallski sztandary swe rozwinlJ;l nan r.ab~. Tak pisze Dytmar merseburgski (V, 6) z nieutajonym gniewem, ze, gdy Boleslaw po raz pierwszy stan!!l nad
EIstr~ i £ab!!, a Vethenici rou Misniq, oddali, "nasi t. j. mozni
panowie tej okolicy si~ skupili w celn przeszkodzenia mn w dalszychpost~pach. Boleslaw ich nlaskawil bardzo ch~tnie, przedstawiajl!;c im przez posJa, ze on to czyni z wiedzl! ksi~cia Henryka; gdybytenze ni.ial zosfuc cesarzem, (Otto Ill. wlasnie byl
nmarl), wtenczas on si~ z nim porozumie." Autor tak ci~gnie
daiej: "nasi to zwazywszy, nwierzyli slowom chelpliwym,a nie
u,czeiwie. pojechaU do niego, jakby do pana, i ponizyJi wrodzonlj;
godnose przez prosby i niesluszn/b czolobitnosc." Pewien kodeks
dod1\iec: Slavy nmtitabant. Z pewnosci/b bylo pomi~dzy tymi panami wiein ryeerzy niemieckich; wlasny przeciez bratanek Dytmara scj~gn!!l p6zniej na siebie gniewHenrylm dia zbytniego
przywi/bzania dO kr61a polskiego; wi~ksza cz~se pochodzHa pewno
z krajowej szlacbty sorabskiej, ktora w6wczas jeszcze bynajmniej
nie byla wynarodowionll. Jako tez Henryk II. roku 1106 rozkazal stracie za zdradzieckie znoszenie si~ z kr61empolskim
rycerzy sorabskich, ,,13 Slavis optimos, Boris et Nezemuisclus,
cum caeteris fautoribus" w miescie Wallersleben nad £ab~, Brun.ziona. zas "inclytum satellitem" w Merseburgu.
Vetbenici wi~c weale nie posiadali zaufania Niemc6w, a to
nie bez powod6w, jak to kilka przyklad6w nas poncza. Procz
tychobjawow zas ludnose sorabska juz nie byla zdoln!1 do istnie
narodowego wystlj;pienia, ani w calosci, jako spoleczenstwo slowianskie, ani w pojedynczych szczepach, jako jednostka rodowa
.
'
z WY.J~tkiem moze Milczan6w. Organizacja niemiecka byla za sHnie
opanowala narody sorabskie, czynillJc je bezwladnemi przez skonczone zorganizowanie hierarchiczno-polityczne, w skntek czego
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plemiona rozerwane zosta:ty i podzielone na male oddzialy,
poddane roznym moznowladzcom.
Inaczej wyst~puje w bojach boleslawowskich z Henrykiem
II. zwil!zek narod6w lutyckich. Bez pot~znych tych pomocnik6w,
zapewne zas przeciw ieh woU, Henryk wcaleby nie by;!: m6g1
odwazyc si~ nn wojn~ przeciw Chrobremu. Zaleznosc cesarza
od pomocy lud6w zwil!zkowych byla w istocie nierazdla niego
upokorzajl'bcl!, pomimo, ze ten zwil!zek z wlasnych powod6w zawzi~te toczyl boje z spokrewnionl'b Polsk~.
Tak patrzal Henryk, kt6remu dana przydomek swi~tego,
Z zgrozl! nil. obrazy i posl!gi bozyszez, kt6re, otoczone przez
wybranych wojownik6w, poprzedzaly do boju zast§py jego sprzymierzenc6w poganskich. Skrupuly sumienia jego powi~kszali
gorliwi ksi~za cl1rZescijanscy, jak np. biskup Brun, kt6ry w liscie,
wyst6sowanym do cesarza, si~ zapytat: c6z wsp61nego majl1
Chrystua i Zuarazici? Temu listowi gorliwego kaplana zawdzi~
czamy wreszcie poprawni!: pisownii!: nazwiska tego bozka lutyckiego, gdyz wedlug zepsutej pisowni r~kopismu dytmarowskiego
dotl1d czytano Luarazici. Henryk swi~ty zas nie tylko nie m6g1
oddalic tych oznak narodowych Lutyk6w, gorszl1cych Chrzescijan,
ale nawet musial ulagodzic oburzonych swych sprzymierzenc6w,
gdy na wyprawie polskiej r. 1017 szeregowiec, chrzescijanin, lmmieniem rzuconym uszkodzil sztandar lutycki z wizerunkiem
jakiejs bogini, ofiaruji!:c im podarunek nadzwyczaj wspanialy
tj. 12 talent6w srebra.
Narody lutyckie poznaly si~ daleko lepiej nil. grozl!;cem im
.2 strony walecznych Polak6w i ich dzielnego kr61a niebezpieczenstwie, anizeli slaby i chwiejnego charakteru cesarz niemiecki, na kt6rym nawet roku 1008 wymogli, zeby zerwal bez powod6w zawarty z Chrobrym zeszlego roku pok6j; albowiem
si~ odgrazali, ze mu sluzyc nadal nie mogl!J, gdyby si~ nie dal
naklonic do odnowienia walki z Polakami, kt6rych sil zjednoczonyeh i dzielnosci si~ tak mocno lekali. Wyprawa ta skonczyla si§ na niczem; a gdy niebituy cesarz w nast~pnym roku

biskupowi hawelbergskiemu potwierdzH zn6w poMr dziesi~cjn
z ziemstw nadlabianskich ai do Murizzi, biskupowi zas brandenburgskiemu poMr dziesi~cin z ziemstwa Hevellan, a ostatniego nawet upowaznil do mianowania straznika (Voigt);
wtenczas .2wi~zek lutycki odm6wil mu poparcia swego na wyprawy polskie roku 1010 i 1012, a rok,u 1010 :ozPOC~i!:l nawet uklady z kr61em polskim. Dwoch braCl z Zlemstwa
HeveUan powieszono w tym roku, gdyz zawil1zali rokowania
z kr6lem polskim, chociaz si~ do niczego nie przyznali. Dytmar VI 38. Henryk swi~ty przekonal si~ () zupehlej niemocy
wlasnej bez posilkOw pot~znego zwil!Jzku owychlud6w; dia tego
potwierdzil takowym na sejmie, roku 1012 odbytym, postanowienia pokoju arneburgskiegoz roku 997, z kr6Jem polskim
zas mimo to zawarl poMj, na moey ktol'ego pograniczna Lutvkomziemia Lusici, a wogOle przestrzen mi~dzy Odrl1 i wyzs~qitab~,zostaly przy Polsce az po Sn'lierci wielkiego k1'61a naszegor. 1025. Mieczyslaw II polski bronH poczlj,tkowo dzielnie
praw polskich w walce z nast~pcll Henryka II; jeszczeraz roznasil Ol'~Z polski postracb pomi~dzy :Eablli i Solawll;, ale nie~godadomowa i zawzi~ta walka, z wlasnymi bracmi toczona,
zmusily Mieczyslawa do odstlJ,pienia ziemi, polozonej nad zachodni~ Odl'lj,. W tych walkach prosili Lutycy roku 1029 cesarza
o pomoc przeciw "tyranowi Mieczyslawowi", pl'zyobiecujlhc poparcie swe, lecz juz nie dotrzymali slowa, "mentiti sunt"; a gdy
k1'6la polski ego przedwczesnie smierc zaslwczyla, nad czem nawet~ubolewa· kronikarz niemiecki (Lamberti annalium continuatio pod roldem 1034), wtenczas juz widzimy Lutyk6w w zawzi~tym boju z nieszczerymi sprzymierzencami swymi.

wi~ksze

Od czasu, kiedy Polska zn6w popadla na dlugie lata
w niemoc, gdy stracUa takze zdobycze Chrobl'ego nad morzem
baUyckiem, czyli slowi[ulskiem, od tej chwili skonczyla si~ takze
sztuczna przyjazn lutycko-niemiecka; ta. bowiem. byla sklejonl!;
lipostraehem, kt6ry powstal przed niezwyci~ionym mollarchlli
19
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polskim; rozpadla si~, a zamienila si§ w spot~gowanlJ: nienawisc
plemieIin~, poniewaz od samego pocz~tku byla nienaturalnl!,.
Powod6w do niesnasek mi§dzy Lutykami a Saksonami dostarczyly tym razem podostatkiem stosunki obytryckie. Ksil1Z~ bowiem Mscislaw, zagorzaly obronca praw narodowych, ktory si§
odprzysi~gl wiary chrzescijanskiej przed starszyzn~ lutycklJ,
w Rethrze, zacz~l czue 1,)0 pokoju, rolm 997 zawartym, skrnch~
i powoli ulegac prawdom nauki Chrystusowej, bo w dziesi§c lat
po tym pokoju znow powrocH na lono kosciola. Przynajmniej
czytamy, it rokul013 biskup aldenburgski, Benno, wielu nawrocil do wiary, i ie mu cz~sc dobr zachodnich zwrocollO.
W r. 1017 odmawia Mscislaw Lutykom pomocy przeciw Polsce,
do ktorej niesienia wedIng postanowien zwi~zkowych byl zobowil1zany. Wskutek tego napadlo wojsko zwilJ,zkowe kraj jego, gdzie si~
ludnosc oswiadczyla za nim, odmawiajllc ksi~ciu swemu poparcia
tak dalece, ze tenie zaledwie zdolal ujsc do sl!,siednich Saksonow, u kt6rych, jako starzec utwierdzony w wierze, iycie zakonczyt Narody obotryckie zas, a zarazem Wagrja, przystl):pily jako rownouprawnione czlonki do zwillzku Intyckiego.
Przez to stOsllnki przyjazne pomi~dzy Niemcami i Lutykami
zostaly ostatecznie zaklocone, albowiem ksil):i~ saksonski, Bernhard, ktOremu Obotryci placili czynsze, zawojowa1 ostatnich,
jako tez Wagrjq, za pomoclli Danow znowu w dwa lata pozniej
r . 1020. Lecz jeszcze zy1 Boleslaw Cbrobry, postrach Niemcow zarazem i Lutyk6w, ktorzy si~ wi~c pogodzili w ten sposob, .ie szczep wschodnich Obotryt6w, t. j. Warnabianie, pozostali przy zwilj;zku, zachodni zas uznawali zwierzchnosc Saksonow. Nie obeszlo si§ j.ednak bez wzajemnych napadow, ktore
w roku smierci Mieczyslawa II przy wzajemnej nienawisci przyj~ly charakter tak grozny, ie zad»a sUa juz nie wstrzymala
wsciekl~ prowadzonej wojny.

w miescie· Werben (Verbini nad zachodnil1 Eab/L powyzej ujscia

Cesarz Konrad II usilowal nadaremnie posredniczyc pomi~dzy Slowianami i Saksonami. Powolawszy Lutyk6w nil. sejm

Haboly) roku 1034, wysluchal w otoczeniu wojsk saksoiiskich
zazalenia lutyckie, i nawzajem skargi Sakson6w, ale rozjemca
stronniczy i zalezny nie smia! wyrokowac, jak slusznosc nabzywala. Wipo, biograf Konrada II, opowiada, .ie Lutycy jako
ostateczny srodek rozstrzygnienia sporn podawali pojedynek
mi~zy ryeertem lutyckim i saksonskim, a cesarz przystal na
tonieostroinie (minus caute), idl1c za radl1 ksilj;zllt, gdy takze Saksonowie si~ za tem oswiadezyli. Junak lutyeki odniosl zwyci~ztwo
nad Saksonem; llierwszy bowiem "ufal w slusznosc sprawy swego
narodu, drugi zas w czcze imi~chrzescijanina, nie pami~tajlj;C,
ie wiara bez llezynk6w jest jalowlJ, i martwlll".
W skutek wygranej Lutycy tak si~ uniesli i osmielili si~
tak daIeee, ~e wedlug Wipona tylko poszanowanie osoby cesarza wstrzymalo ieh od natyehmiastowego uderzenia na chrzescijan. Leez to zwyci~ztwo przykre owoce przynioslo w nasttPstwie Lutykom, Konrad bowiem, ktOry sprawy nie smial rozsl1dzic wediug slusznosci na niekorzysc Sakson6w 1 pokrzywdzH
przeto i obrazil zarazem do zywego bitnych Lutyk6w. Obawiajl:!:c
si~wi~c pomsty tej .obelgi, rozkazal natychmiast miasto Werben
obwarowac jako nowy gr6d, gdzie zalog~ cesarsklll pozostawH,
a szlacht~ saksonsklj; zobowif.!lzal pod przysi~gf.!l do wspolnej i zgodnej walki odporneJ na przyszlosc; z tern odjeehal do Frankonji.
Juz jednak w nast~pnym roku zdobyli Lutycy miasto Werben
igrodnowopostawiony, kt6rego zalog~ w pien wyci~li. Na
t~ wiese zrobil Konrad, zgromadziwszy silne wojsko, wypraw~
na Lutyk6w. Rozmaite okolicznosci sprzyjaly mu przytem, tak
ie daleko roznosH po kraju nieprzyjacielskim pozog~ i mordy.
Na jencach pastwil si~ z nieslychanem okrucienstwem. Powstala
bowiem bajka, Wipo mowi fertur, ze kiedys, quodam tempore,
'poganie mieli urllgae si~ z drewnianego wizerunku Chrystusa, ze
w oblicze jego mieli plwac, oczy wylupic, nogi i r~ce polamac.
To fertur wystal'czalo dla wiarolomnego cesarza, ze pozalowa-
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nla godriych jenc6w lutyckich wi~ksz!j, cz~sc "maximam multituditiem pro una effigie Christi" w podobny spos6b kazal pokaleczye i w rozmaity spos6b zam~czye.
Wipo, biograf i nadworny kaplan Konrada, chwali go
z tej przyczyny nad miar~, g}osz!}:c, ze Konrad zas}uzyl na tytui
"msciciela wiary" na r6wni z Tytusem i Wespazj an em , kt6rzy
dia pomszczenia Boga rozsprzedali trzydziestu zyd6w za jeden
pieni1!dz, gdyz zydzi Chrystusa za tylez sprzedali. Widocznie
zacz~to si~ z Slowianami, gdy rownoczesnie przyblizal si~ okres
krucyat, gorzej, anizeli z zydami obchodziC.
Kronikarze wspominajll:, ze Konrad LutykOw zn6w zmusil do placenia czynszu, i ze jeszcze podwyzszyl nalozony im
haracz. Lecz zataie si~ nie da, ze waleczne narody lutyckie
m~zriie stawaly w obronie zycia i woinosci, ze zawojowanie ich
nie moglo bye tak stanowczem, gdyz walka si~ przecillgala przez
caly czas panowania KOl1rada i syna jego Henryka III. Ostatniemu nawet wiadomose 0 stanowczo przegranej bitwie pod Preclawlt,
powyzej njscia Haboly do ;taby, smiere przyspieszyla. W tej
bitwie polegl margrabia marchji p6lnocnej Wilhelm, syn ksi~cia
saksonskiego Bernharda II i hrabia Dytrych z wieln rycerzami
rokn 1056. Miejsce bitwy sarno juz poswiadcza, ze pot~ga
niemiecka daleko nie si~gala w6wczas nad krajami lutyckiemi,
jako tez nie czytamy 0 znaczniejszych wyprawach niemieckich.
Widae zt!}:d, ze narody lutyckie na samej gran icy bronHy przeciwnikom przyst~pn do krajn, a czytamy nawet, ze niepokoily
kraje saksonskie roku 1045 (Ann. Barenses). Swietna wygrana
pod Preclawl! zabezpieczyla narody zwj~zkowe wprawdzie na
czas jakis od daIszych napadow ze strony Niemcow, ale tern
zgubniejsze Pocillgla za sob!}: skutki pod wzgl~dem dotychczasowej zgody wewn~trznej. Odt/!d bowiem roscili sobie Redarowie i Tolosanci, wsparci przez Chizyn6w, prawo do wyzszej wladzy i jakiegos pierwszenstwa przed innemi plemionami. Bye
moze, ze wygrana preclawska gl6wnie byla dzielem pierwszych l ze Czrespanie w niej moze udzialn nie mieli, pra-

wdopodobnie· tez uzasadniali Redarowie i Tolosanci swe prawado
starszenstwa tern, ze posrOd nich zwi~zek caly wzil'11 swoj pocz!}:tek; blldz co b!}:dz Czrespanie nie pozwolili uszczuplie r6wnonprawnienia og61nego Ind6w zwillzkowych; a to nieporozumieniedoprowadzHo do rozbratu i krwawych bojow.
Czrespanie zaskoczeni zwyci\)zyli swych przeciwnik6w
wtrzech bitwach, tak ze wscieklose stronnicza zaslepila ostatnich do tego stopnia I ii do pomocy wezwali przeciw braciom
roku 1C57 wrog6w plemiennych, a mianowicie ksi~cia saksonskiego Bernharda II i krola dunskiego Sweina, oraz i ksi~cia
Obotryt6w Gotszalka. Pl'zez siedem tygodni zywili wojsko posilkowe wlasnym kosztem, a w koncu sami najwi~kszl'1 poniesli
strat~, gdyz nieustraszeni Czrespanie im tak m~zny stawili
~por;ze nareszcie pokoj uzyskali odwrog6w sprowadzonych na
nich przez braci rodowych, za okupem 15,000 grzywien w srebrze. Wskutek tej wojny bratniej kraj zwillzkowych narod6w
tak spustoszonym zostal, jak nigdy dotychczas, zachodnie zas
szczepy, a mianowicie Polabian, GIinian, Warnabian zmusil
Gotszalk do nznania swej zwierzchnosci, a sami takie Redarowie i Chizynianie popadli w zaleznosc od ksi~cia saksonskiego.
Czrespianie i Pomorzanie ulegali w tym okresie wplywom Danow, zwierzchnosc ich uznawali Rugjanie juz od roku lOi4.
Posilkowe zast~py lutyckie dopomagaly Sweinowi roku
1069 w zawojowaniu Brytanji. Chociaz w roku 1066 Gotszalk
zabitym zostal, a zachodnie narody si~ wtenczas zn6w wybily
na wolnosc, sHy zachodnich LutyMw jeszcze tak byly wyczerpane, ze oni silJ Henrykowi IV oprzec nie zdolali, gdy tenie
roku 1068 kraj ich naszedl. W tej wyprawie zburzono swil};tyni~ zwil'1zkow/! w Rethrze, bo tu wlasnie zabito r. 1066 na
czesc Radegasta, biskupa starogrodzkiego, a bi8kup halbersztadzki
Burckhardt uprowadzH ztll:d poswi~conego Radegastowi konia.
Pomimo to stanowily narody lutyckie natenczas jeszcze
niepospolit.!}: pot~g~! t,ak ze z jednej strony nawet cesarz Ren-
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ryk iv roku 1073 i 1075, z drugiej zas SaksoDowie jego przeciwnicy, 0 ich przyjazn i przymierzesi~ ubiegaH. Lecz do dawniejszej zgody a przeto i sHy juz nigdy Lutycy nie powrocili,
albowiem swi~tynia wspolna zostala zniewazOD'1 naprz6d w wojnie bratniej, p6zniej przez wojsko chrzescijanskie, a od tej chwili
zdaje si~ zeslablo i zgaslo tak zywe niegdys poczucie religijnopolityczne u narod6w zwi~zkowych. Slawiona coraz bardziej swi~
tynia Swiatowida w Arkonie na Rugji zwracala ku sobie oczy
Slowian nadbaltyckich, obok ktorej postac Radegasta bladla coraz bardziej, a z nim Dajpot~zniejszy w~zel jednosci. Zamiast
wi~c korzystac z krytycznego polozenia odwiecznych wrogow
Slowianszczyzny, powasnily si~ narody lutyckie ponownie wskute.k poduszczen niemieckich i sami szarpiq,c, si~ nawzajem, utorowali przeciwnikom drog~ do zawojowania ich w nast~pnym
czasie.

;J.

Dzieje Obotryww do wygasnif;!Jia domu Gotsw1loowskiego.

- Przypatrzmy si~ teraz stOsunkom, nastalym w kraju Obo~
tryt6w i w Wagrji po wyp~dzeniu Mscislawa. Waleczne te
szczepy ktore byly "czolem Slawji", pozostaly w zwi~zku lutyckim
tylko przez dwa lata, tj. do roku 1020. Ksiq,z~ saksonski Bernhard II dokazal przez cz~ste wyprawy tyIe, ze zachodnie narody
w tyro roku zl'zekly si~ pl'zymiel'za lutyckiego i powrocily
w st6sunek podleglosci do panstwa niemieckiego; wschodnie zas,
np. Warnabowie a moze tei Glinianie, przetrwaJy w zwil1zku, gdyz
niemoiebnem bylo wtenczas dla polityki niemieckiej zerwac
z Lutykami, poniewa~ monarcha polski zbyt groznym okazal si~ s!lsiadem. Pozniej za KOIlrada takie Glinianie i 'Polabianie placili daniny Saksonom. Od roku 1020 wyst~puje na
czele Obotryt6w ksi~i~' Przybigniew, po niemiecku Udonazwany, syn Mscislawa, a w Wagrji Sederych, niewl1tpliwie wllllk
owego Sederycha (Selibura) j kt6rego poznalismy w roku 955
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Synami mlQdszego Sederycha byli Gniew, po niemiecku Grimm,
i Anoarog, Onadl'og, poganie, podc~as gdy Udona kronikarze
mianujl}; niedobrym cbrzescijaninem. Obok Udona poznajemy
takze ksi~cia Ratibora, moze brata jego, kt6ry l'oku 1043 padl
Vi wojnie przeciw Danom; osmiu syn6w Ratibora, chc~c pomscic
smierc ojca, zgin~lo r6wnie~ tego roku pod miastem Heidaby
(Szlezwik), gdzie ich Magnus, krol dutiski, niespodzianie zaskoczyl, kiedy z zwyci~zkiej wyprawy z pod Ripen powracali. UdoPrzybigniew zostal roku 1031 zabitym pl'zez zdl'ajc~ Saksona;
syn jeg1) Gotszalk bawil wowczas w klasztorze Luneburgskim na
Uslyszawszy
.nauce, moze rownoczesnie takze jako zakladnik.
(} zgonie ojca, uciekl Gotszalk z Luneburga, a palajl1c zems~,
napadal, pol~zywszy si~ z "opryszkami", na Saksonow, z kt6rych mnostwo ubil, az wkoncu wpadl w r~ce k8i~cia Bernharda.
Tenie wypuscil go jednak za pewnlJ: ugod~ na wolnosc, zwaZaj~ na dostojny rOd i na dzielnosc i jnne rzadkie przymioty
mlodzienca.
Dzialo si~ to w chwili, kiedy si~ zanosilo na wojn~ z Lutykami. Gotszalk udal si~ do krola dunskiego, Knuta, w ktorego
hufcacb walczyl w Brytanji, . gdzie si~ tak wslawH, ze zostal
pooom zi~ciem Sweina, walecznego kl'ola dunskiego. Pozostal
i nadal w Danji, az po nie.szcz~snej wYPl'awie syn6w Ratibora
wtargu!J;! na ezele towarzyszow broni do kraju rodzinnego, aby
objl!Jc tel'az pl'zynalezne mu wedlug prawa slowiatiskiego rZl!dy.
Kronikal'ze nam !lie podajl!J blizszych szczeg610w eo do dzialalnosci Gotszalka z piel'wszych lat panowania; tyle pewna, ze uzyskal starszenstwo nad drugimi ksi~~tami obotl'yckimi, ze wladz~
sw!!l rozprzestl'zenH takze na wschodnie szczepy, ktore po wyp~
dzeniu jego dziada Mscislawa si~ z Lutykami skojarzyly,
a wkoncu, ie zachowywal przyjazne st6sunki z ksi~ciem saksonskim, Bernhardem, w ktOl'ego towarzystwie widzielismy go spiesZlJ:cego na pomoc powasnionym ludom lutyckim przeciw Czrespianom l'oku 1057. Odtq,d dzierzyl Gotszalk przez caly dziesittek lat wladz~ nieznan~ w krajach obotryekicb od czas6w
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krola Traski, a nawet narody weletabsko-rcdarsko-lutyckie at
do Piany placily mu daniny. Gotszalk rozwija w tym okresie
nieslychan~ czynnosc w celu nawrocenia narod6w mu podleglych
do wiary chrystusowej, ktor~ oczywiscie sam gor!j,co mHowal.
Ten krol-apostol nie wabal si~ nawet, zapominaj~c 0 dostojen.
stwie swojem, jak si~ Adam bremenski wyraza, wielokrotnie
miewac do ludu po kosciolach mowy, w ktorych j~zykiem slowianskim wykladal i objasnial to, co w sposob nieprzyst~pny
"mystice" biskupi i ksi~ia nauczali. Mnostwo narodu dalo si~
wi~c nawrocic, tak, ie w niedostatku ksi~zy posylano po talwwych do wszystkicb kraj6w cbrzescijanskicb. Wsz~dzie si~ wznosHy koscioly i klasztory, cbrzescijanstwo rozkwitlo po wszystkich
znaczniejszycb miastach obotryckicb i Wagrji (StarogrOd-Aldenburg, Bukowiec-Lubeka, Raciborz-Razizburg, Mikilinburg, Lutilinburg, moze to samo, co Grod Miklota i Malygr6d). Hamburg
odbudowano juz za rzqd6w Mscislawa, bo tak:~e po krotkiem
zaburzeniu, w latach 1018 do 1020 nie przestano praeowac nad
nawr6ceniem narodu ai do czasow Gotszalka. Tak czytamy, ze
ow ksi~z~ Ratibor, ktory polegl w Danji, dobrym byl chrzescijaninem, rownoczesnie zas, ie Gniew i Anodrog poz;ostali przy
wierze oj cow. Pomimo to i pomimo szczerych usilowan Gotszalka nauka chrystusowa nie rozkrzcwila si~ w masach Induosci, a promienie wiary oswiecaly tylko ma~~ cz~SC nowonawroconych.
Kwitn,!ey stan cbrzescijanstwa, ktOry nam Adam bremmlski, a za nim Helmold i inni autorowie opisuj~, ogranicza~ si~
jedynie na odbudowaniu i zalozeniu nowyeh koscioMw i klasztor6w kosztem krajoweow; w tych przebywali z wrogiego Slowianom narodu przybysze, ktorzy w obcym j~zyku obcego boga
chwalili. Zycie Chrzescijan nie odpowiadalo icb nauce, moinowladzcy swieccy, jako tei duchowni, ciemi~zyli nar6d, ktOry
przyszli uszcz~sliwic, a z ktOrym si~ najcz~sciej pogardliwie
obchodzili.
Musimy wyrze.c juz tutaj, ie pod wzgl~dem post~pn i ogol-

nej oswiaty Slowianszczyzna zaehodnio:po:nocna p:zO~yis~a~a
. wowczas stanowezo swych Sl!;siadow plemIema dolno-memleckiego.
Daremne wi§c byly wszelkie zakusy, aby Slowian oderwac. od
zamlast
· . , starodawne~i wiary oje6w
nawykmen·
, . drog~ przymusu,
.
.
uiye nauki i przekonania, dia ktor oJ zawszo byh przyst~pnyml,
choeiaznie latwem to bylo zadaniem dla mniej oswieconycb
mnicMw chrze.scijanskieh wobec wysoko rozwini~tego umy~lu
pogardzonych pogan. Tak n. p. niesie pod~nie, ie p~sl~ncy
chrzescijan 1'. 850 w zaden sposob nie zdolah prz.~k?na.c. zony
ksi~ciaBarutha w Hamburgu 0 prawdzie cllrzeselJansk~eJ, tycZl1Cej si~ nauki 0 narodzeniu si~ Zbawiciela z. Panny Nle~,oka
lanej; ast6sownie do poj~cia owego wieku ml'ala nast~plc za
tokara odpowiednia dla niewiernej Slowianki, gdyz sania wyna swiat potwo1' piekielny, kt6ry, oswiadczywszy si~
zs. prawdll; chrzescijaflskl1,:wiknl!;l. Coi dopiel'o, kiedy si~ wcale
t1'oszczono 0 nauczanie ludu w wlasnym jego j~zyku, kt6r~
to potrz(}b~ gl\lboko uczul sam ksil!;i~ Gotszalk. Zadowolniano
si\l czczemi formalnosciami zewn~trznemi, aby pl'zel'obic poganina nil. pl~awowiemego.
Rownoczesnie zas wyciskano w imit) nowej wiary z ludu
ostatki mienia. Trzeba uwaiac, ze ludnosc sakson~ka procz
oznak zewn~trznych bardzo malo wiedziala ochrzescijanstwie,
w ktorego niby to obronie Slowian przesladowala, i czerni~c,
wobec calej Europy, zohydzala. Chciwosc, i powtornie chciWQSC (avaritia) Sakson6w, tak glosz/1 jednomysInie kronikarze
rifemiecey,byla jedyn~ przyczyn!}, dla czego Slowianie Opl'zYkrzyU sobie wiar~ Chry~tusoWl!;, dIll. ezego znienawidzili ducbowienstwo chrzescijaflskie, oraz i wlasnych ksil'l:il!t, ktol'zy zyU
wprzyjazni z Saksonami, a, rzuciwszy okiem nil. zdziczenie umyslow i obyczaj6w w Niemczech za ezasow Henryka IV I przekonamy si~) ze kronikarze zbyt lagodnie nam opisali post~po
wanie Sakson6w w obee Slowianszczyzny. Na domiar zlego powzil!l dumny arcybiskup bremenski, Adalbert, zamiar zalozenia
dwunastu biskupstw sobie podwladnycb po ziemi prawie wyI!j,20
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eznie slowianskiej. Aby tej liczby dopelnic, podzielH biskupstwo
aldenburgskie na trzy osobne biskupstwa. Ksiq,z§ Gotsz9.lk,
z ktorym si§ zjechal dla umowy, popieral go w zamiarach tych,
bez wzgl~du na nowe ci~zary wynikajlkce ztf!,d dla krajowe6w
juz to przez postawienie nowych gmach6w koscielnych, juz to
przez utrzymywanie licznego duchowienstwa, z zagranicy sprowadzonego, Oczywiscie przystlbPiono zbyt skwapliwie i gwalto~
wnie do wykorzenienia poganstwa.
Tymczasem gniew rozpaczliwy ogarnlbl ludnoS6 krajowl1J,
ktOra po calym kraju zaprzysi§gla zrzucic z sicbie jarzmo znienawidzone. Spiskowcom nie zabraklo kierownika, niespodzianie
rzucili si~ w miesil1cu Czerwcu roku 1066 na ksj~cia Gotszalka
w chwili gdy tenie przysluchiwal si~ nabozenstwu, w miescie Lunkini nad Lablk. Zabito go w kosciele z calem jego otoczeniem, ksi~dza Yppona zamordowano przy samym oltarzu. Teraz
powstaly, jakby na znak dany, wszystkie szczepy obotryckie,
przesladuj~c z bezprzyk~adn~ zawzi§toscil!;,wszystko co nosilo
imi§ chrzescijanskie.
W pierwszem uniesieniu i z nieswiadomosci rzeczy zabito
takze wracaj~cego do domu Plussona (Blusso), ktory mial za
zon~ ~iostr~ ksi~cia Gotszalka, pomimo to, ze on wIasnie wedlug Adama potajemnym by~ sprawc~ calego powstania, a nie oszcz§dzano wlasnych l'odakow chl'zescijan, gdyz poczytywano takowych za odszczepiencow. S~dziwego biskupa
mikilinburgskiego, Jana Szkota, oprowadzano po wszystkich
miastach slowianskich, az w koncu, gdy wiary Chl'ystusowej
zapl'zec si§ nie chcial (cum a Christi nomine fiecti non posset),
co pewnie jest dodatkiem Adama, zam§czono go w Listopadzie
tego roku nil, czesc Radegasta w miescie Rethra. Widac ztlkd,
iz z Rethry wychodzic musialy podburzenia szczep6w obotl'Yckich tego l'odzaju, tak iz powstanie nosi pi§tno bardziej religijnonarodowe I aniieli polityczne. Zonie Gotszalka, corce krola
dmlskiego, Sweina, imieniem Sigrith, kt6ra wowczas bawila
w miescie Mikilinburg pozwolono kraj opuscic, lecz musiala zo-

stawic cale mienie. Nast~pnie opanowali Obotryci swoj starodawny grOd hamburgski, nil, okolo kt6rego si~ usadowila byla
cZlJSC szczepu saksonskiego, Stormarow; ostatnich prawie w pien
wycilJto, grad hamburgski, ulubionili siedziblJ arcybiskupa Alberta
bremenskiego, zburzono do szcz~tu. Wszystkie zas usilowania
Ol'dulfa i Hermann, synow zmarlego 1059 ksifJcia saksonskiego
Bernharda, przeciw Obotrytom by~y daremne; w szczeg61nosci
stal silJ Ordulf, kt6ry z kaZdej wyprawy powracal pobity na
glow§, posmiewiskiem ca~ej Saksonji.
Po smierci Gotszalka zaszlo pytanie, komu starszyzna teraz rz~dy nad zjednoczonemi szczepami ma powierzyc. Obyczaj nal'odowy przekaza~ je Buthwinowi (Buthue), starszemn synowi Gotszalka z matki Slowianki; mlodszy syn Henryk urodzil sj~ z krolewnejdunskiej, ale zgromadzenie narodowe orzeklo po naradach: "Budwin nie b~dzie panem naszym
leczKruto, syn Griniego (Grima, t. j. Gniewa); ua co nam bowiam si§ przyda po zabiciu Gotszalka kusic si~ 0 wolnosc,
jesli tamten wladzlJ zwierzchnicz~ odziedziczy? Albowiem ten
bardziej nam dokuczac b§dzie, aniieli ojciec, a oddawszy si¥
uarodowi saksonskiemu, kraj 0 nowe przyprawi cierpienia." Obrano
wi~c Krutona jednomyslnie na starszego kr61a. W skutek tego
udal silJ Budwin do Sakson6w, za ktOrych pomoc% nadaremnie
usilowal prawa swego dochodzic; a przyznac nalezy, ze takie
u Obotryt6w pojedYl1czych znalazl zwolennikOw. Po Imierd
Ordulfa 1071 1'. bawH on u syua tegoz, ksi~cia Magnusa. Tentel'rzeznaczylw pomoc Budwinowi s!1ksonskie szczepy Bardow, Stormadow i Holzat6w, kt6remi ostatni napadal na kraj
Wagrow.
Niecierpliwy ten syn Gotszalka pospieszyl w szescset wojownikow saksOllskich naprzod, aby miasto Pione (Plune, Blonie,
dzis Ploen) niespodzianie zaj~c, podczas gdy reszta wojska
zwolna za nim wyruszyla. Zastal miasto ogolocone z silobronnych, a wkroczywszy, postanowil tam przenocowac, pomimo, ze
Niemka pewna go 0 zasadzce Krutona przestrzegala. Miasto Plane
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bowiem otoczonem bylo gl\}bokiem jeziorem, a tJlko jeden
most dlugi ll!czy~ je z l~dem stalym. Na drugi dzien widzial
Budwin drog§ wyjscia przeci§t!J, przez zastvpy Krutona, wpadl
wi~c w zastawione nan sidla. Jedyna nadzieja odsieczy pl'zez
nadcil!gaj1!cych Sakson6w zostala znhveczon!J, przez zdl'ad\1 Niemca. kt6rego, jako umiej1!cego po slowiansku, Saksonowie zatrzymawszy si~ nad rzek(j; Swale wyslali na zwiady. Niemi~c
bowiem, odebrawszy od Krutona dwadziescia grzywien, wkradl
si\1 do miasta i oznajmH Rudwinowi, ze zadnej nadziei odsieczy
dla niego nie ma. Powr6ciwszy zas do wojska saksollskiego,
doniosl, iz Budwin z swymi dobrze siv maj:j;, i ze potrzeba odsieczy bynajmniej nie jest nagl(j;c(j;. Tymczasem uprowadzono
przedtem juz z miasta wszystkie lodzie i statki, tak samo zywnose, gl6d wi§c zacz(j;1 dokuczac zamkni§tym. Budwin zach v·
cal swoich, aby si~ m~znie przebili przez zastfiipy nieprzyjacielskie, lecz Niemcy go nie s1:uchali, gdyz im przyrzeczono ocalenie zycia, skoro si§ poddadz(j; dobrowolnie. Kruto hjlby slown
dotrzyma~, ale zolnierze jego popadlszy w wscieklose nu okrzyk
kobiety, uzeby Slowianie pomscili hanb§ uezynionl! niewiastom pozostalym w miescie przez Sakson6w, wszystkich wymordowali. Tak skollczyl tenze Budwin, starszy syn slawnego Gotszalka, podczas gdy Henryk, syn mlodszy, hawil
w Danji. Od tego czasu panowal Kruto nad zjednoczonemi
pokoleniami Wagr6w i Obotrytow bez wsp61zawodnika szcz~sli
wie, jako pot~zny i grozny nieprzyjaciel dla powasnionych
w6wczas z Henrykiem IV Saksonow. Wojsko jego zburzylo
miasto Szlezwik i zawojowalo saksollskie szczepy Holzat6w, Stormar6w i Ditmars6w, kt6re mu sluzyly, plac~c haracz. Imi~
jego bylo postrachem Niemcow, p6ki zyl, a wi§cej niz szescset
rodzin Holzat6w wynioslo si~ z pOllad I:.aby, zakladaj(j;c nowe
osady lla wzg6rzu Harz, z kt6rych ostalo si~ do dzis miasteczko Elbingerode.
Zycie zgrzybialego juz wiekiem Kl'utona przeci\ila niegodziwa r~ka zabOjcy r. 1091. W6wczas bowiem niepokoil Hen-
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ryk, mlodszy syn Gotszalka, za pomocf!; Dan6w granice Wagrji,
uprowadzaj~c bogate IUpy z kraju rodzinnpgo. Kruto my sIal go
zniewolic sobie przez ustltpienie pewnych cZllsci z posiadlosci
ojcowskich, a na zaproszenie Henryka przybyl bez obawy do
jego domn, gdzie go przy sutej uczcie zabil zMj dunski z rozkazu Henryka. Stalo sill to za namow(j; zakochanej w Henryku
mlodejtony Krutolla, imieniem Slawina, a Henryk, ozeniwszy
si~ z wystvPlllh zniewolil sobie nastwnie wszystkie szczepy zostajllce pod wladz(j; Krutona. Kronikarze ubarwili ten czyn haniebny w ten sam spos6b, jak dawniej broniono krwawej zdrady
margrabiego Gerona, twierdzl1c, ze wedlug swiadectwa Slawiny ,
Kruto nibyto czyhal na zycie Henryka. Zt(j;d dla niego za ten
wyst\1pek nie majl! ani s16wka nagany, gdyz sprawa niemieyka
przez niego niezmiernie zyskala.
Za spraw~ Slawiny opanowal Henryk to gwaltem, to w dobry spos6b, wszystkie grody w Wagrji, u Polabian i Rereg6w.
Plemiona. saksOllskie Holzat6w, Stormar6w i Ditmars6w zwolnil
z haraczu, kt6ry Kruto na nich byl nalozyl, przez co ich sohie
zniewolH do tego stopnia, ze wedlug Helmolda zawsze gotowi
byli spieszyc za nim na wyprawy niebezpieczne, z nim zye
i umierac. Z ksi~ciem saksollskim, Magnusem, a p6zniej z Lutharem: zawar! Henryk stosunki przyjazne, uzuajl!c zwierzchnose
jego; a p6ki zyl, wytrwal w przyjazni z Saksonami, kt6ra dla
niego byla tem wi~cej poz!J,danl!, immniej smial polegac na
wiernosci Slowian. Wschodnie zas szczepy obotrycko-Iutyckie,
do.kt61:ych nie sillgal wplyw Slawiny, a mianowicie Czrespianie,
Chizyni, Wal'nabianie i inne, ubolewaly nad smierci~ Krutona,
i wyplywajl1cfl: ztfl:d zmianll: rzeczyo Helmold skresm nam usposobienie tych plemion w 34 rozdziale, jak nast~puje: "narody
Slowian, tj. te, kt6re mieszkaj~ na wsehM i wOlchOd poludniowy,
uslyszawszy, ze posrod nich zjawil si~ ksil1z~, kt6ry glosi, ze
wypada si~ poddac prawom chrzescija6skim i placic ksi(j;z§tom
haloacz, oburzyly sill mocno i oswiadczyly sill jednomyslnie i zgodnie za tern, ze trzeba Henryka zwa1czyc, a na miejsce jego
1
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postawic ksi§cia, ktoryby chrzescijanom si§ oparl w kaZdej porze."
Henryk wyruszyl przeciw nim na czele Stormarow, Ditmarsow
i Holzatow, a pol!1czywszy si§ z ksi§ciem Magnusem, stan!11
obozem na Smilowem polu (dzis Schmidau pod Raciborzem,
Ratzeburg), gdzie si§ wojsko slowianskie rozlozylo po calej
pHtszczyznie. Podst§pem Magnusa pobito Slowian zupelnic;
ksi!1z§ saksonski bowiem, odgrywajl1c rol§ posredniczl1cego, ludzil
i zwodzil Slowian przez caly dzien, podczas gdy hufce jego, omz
i Henryka, uszykowaly si§ do boju. Pod wieczor uderzyli obaj
niespodzianie na zbyt nieostroznych przeciwnikow i zupe~ne
odniesli zwyci§ztwo, a bylo to l'oku 1093. Od tej chwili wszystkie narody, kt6re Krutonowi by~y poddane, Henryka jako pana
swego uznaly.
Panowanie Henryka zapisac naleiy do najswietniejszych
okres6w w dziejach zachodnio-polnocnej Slowianszczyzny. Wyrozumialy i umiarkowany ten monarcha unikal 0 ile moznosci
wojen i podbojow, a natomiast wszelkie starania swe kierowal
ku podniesieniu dobrobytu swych poddanych. "Za jego rozkazem odkladano or~i na boIr, nby wracac do spokojniejszego
zatrudnienia; rolnik zajmowal si§ upraw!1 wlasnej roli, lmzdy
si~ trudnH prac!1 uzytecznl1 i zyski zapewniaj!!:cl1." Henryk
oczyscH swe kraje z iotrostwa i ze zbiegow, a bezpieczetistwo
publiczne zn6w zawitalo. Zatrwozeni Saksoni opuscili teraz warownie i grody, do ktorych sifJ dotychczas chl'oniIi przed napadami Slowian, a imifJ "kr61a w Slawji i pana nad Nordalbingami"
siynnem byro u wszystkich szczepow srowiatiskich." Zastanowienia godnem jest zachowanie si<a Henryka w kwestjach wiary
i sumienia swych poddanych. Nigdzie nie napotykamy sladow,
aieby w celu zaprowadzenia chrzescijatistwa mial uiyc przymusu;
przeciwnie, pozostawil kaidego przy swoich wyobrazeniacb, byleby nie zakl6cil mil'll publicznego. Azatem nie bylo w calej
Slowianszczyznie kosciola ni ksi~dza chrzescijallskiego, tylko
w jedynem miescie, Vetus Lubica nazwanem za czasow Helmolda,
t. j. Bukowiec stary, poloionem nad ujsciem rzeki Swartowe do

Tl'aweny. Tu bowiem przebywal kr01 cz~sciej, a jeden kosci61
tameczny mu wystarczal. Trudno odgadn1l:c powody, ktore pod
tym wzgl~dem kierowaly znakomitym tym monarchl!. Bye moze,
ie usposobienie i zachowanie jego by:J:o wynikiem pewnej oboj~tnosci, ktora w6wczas panowala w Europie, a szczeg6lnie
w Niemczech, W skntek toczl1cych si<a sporow mi<adzy cesarz em
i kurj~ rzymsk!1. Moze tei przyklad i smutny zgon ojca jego
odstraszyly Henryka od nasladowania go; prawdopodobnie roine
powody takiego post§Powania byly przyczynlO!:.
Pl'zez lat siedemnascie po bitwie na Smilowem poIu nie
czytamy, ab) pokoj w Slowianszczyznie zostal naruszonym. Roku
1110 zas polegl Godefridus, naczelnik Hamburgll, nll. pogoni
za opryszkami slowianskimi, kt6rzy zlupili okolic~ tego grodu.
Lecz w nast~pnym roku sam krol slowianski zaledwie uniknl):l
wielkiego niebezpieczenstwa, kt6re si~ nast~pnie dla niego stalo
przyczynl): tem glosniejszej slawy. Silne howiem wojsko Rugjan,
wplynl1wszy niepostrzeienie na rzek<a Trawen<a, obsaczylo nagle
i niespodzianie miasto Luhek~, Bukowiec, gdzie Henryk wtenczas wlasnie bawit Wszystko zdawalo si~ straconem, lecz kr61
nieustraszony przedad si<a nast<apnej nocy przez oMz nieprzyjacielski, a zgromadziwszy na prt;)dce zast~py wiernych mu HolzatOw, zaskoczyl z tylu zadziwionych nieprzyjaciol, z kt6rych
wi~ksz~ cz<asc polozyl trupem. Mogil~, wznoszl):c!1 si§ nad cialami zabitych Rugjan, Iud okoliczny odt1!,d nazywa g6r~ rugjansk~ (Ratlenhiigel).
W rok p6zniej zmusil Henryk Bl'izan6w
okolo Hawelbergu i Stoderanow okolo Brandenburga, kt6rzy zrohili powstanie, do posluszel'istwa, przestaj1l:c, jak si~ zdaje, na
oddaniu mu zakladnikow. Zalezalo mu na tem, ahy bunt usmiel'zyc czem pr~dzej, zeby dany z strony dw6ch pokoleti przyklad
nie poci~gn!11 wszystkich plemion; dia tego nie uiywal ta1de
grozniejszych srodkow pomszczenia si~, a to wlasnie swiadczy
o jego umiarkowaniu i znajomosci charakteru slowiatiskiego,
ktory jak najlatwiej powodowac sit;) daje dobrocilO!:, nie zas srogoscil~ lub postrachem. W tej wyprawie odznaczyl si~,. wedlug
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zdania Helmolda Mestwin, jeden z synow Heuryka; uslyszawszy
bowiem, ze w poblizu zamieszkuje na zyznej ziemi szczep Glinian
(Lini, Linoges, Lingones), kt6ry slynlJ,1 z dobrobytu, usposobienia
zas byl spokojnego, nie podejrzany 0 rozruchy. napadl na niego
w dwiescie. wojownik6w saksonskich i tr2ystu Slowian, i zlupil
go; nast~pnie przebil si~ przez zast~py napadni~tycb, kt6re spieszyly na obron~. Nie wiadomo, jak si~ ojciec na podobne
czyny zapatrywal, ale zdaniem naszem mlody junak przez to
raczej uwlaczal swej slawie. Od tego czasu wladza Henryka
sit;)gala do rozszerzonych w6wczas granic polskich, a prawie
wszystkie szczepy lutyckie zwierzchnosc jego uznawaly.
Kr6tko potem polegl w utarczcez Rugjanami Wlodzimierz
(Woldemar), syn Henryka; prawdopodobnie jest Woldemar tylko
drugie imit1 Mestwina, gdyz go odtlJ,d juz nigdy nie wspominaja."
nawet takze 0 nim cicho pl'zy i po smierci Henryka 0 siedem
lat poiniej, kiedy pozostaU synowie si§ powasniH 0 nastl;)pstwo.
Henryk postanowil: smierc syna swego srodze pomscic na Rugjanach. Powo}awszy wi~c pod broll wszystkie szczepy mu podlegle w zimie 1112 roku, naznaczyl im na miejsce zgromadzenia nadbrzeze mOl'skie. napl'zeciwko wyspy Rugji; sam zas
oczekiwal w miescie Woligast (Holugost) pl'zybycia wiernych
Holzat6w i Stormar6w, kt6rzy w 1600 wojownik6w przez pan:stwo
jego na pomoc mu pl'zybyli. POIlliczywszy sit;) z nimi, spieszyl
pl'zez bol'Y i gEJste trzciny (arundineta) ku brzegom morskim.
Tu oczekiwal pl'zybywaj~cych, a byl to widok wspanialy. Po
calym bowiem widnokrt;)gu rozkladaly siEJ nad morzem zastEJPY
pomocniczych Slowian z wszystkich cz§sd rozleglego panstwa,
ktOl'zy czekali w pojedynczych oddzialach, z oznakami bojowemi,
uszykowani w kUny, na rozkaz zwierzchnika i pana. Na pl'zybyde Henl'yka sami dow6dzcy pospieszyli na powitanie jego
i wojska zagranicznego, t. j. Sakson6w, podczas gdy szeregL
staly nieporuszone. Kl'ol IIS10wian i Nordalbing6w" dzi§kowal
za powitanie, przfmawial do nieh kr6tko i zaez~l ieh badac
o zdanie co do marszu, i komu si~ nalezy zaszczyt wyruszenia

nil. czele wojsk zll}:czonych. Miala to byc zarazem przyboczna.
. straz jego osoby. Gdy si§ 0 to wszyscy dow6dzcy ubiegali,
a mianowicie tez saksonscy, Henryk tym ostatnim zaszczyt ien
przyznat "Chociaz bowiem, pisze Helmold I Slowianie byli
bardzo liczni, nie chcial si~ Henryk jednakowoz zadnym z nich
powiefzyc, poniewaz ich wszystkich znat" Ciesnina pomi§dzy
l~dem stalym a Rugj~ byla mocnym lodem pokryta, a wojska
szly prawie przez caly dzien, zanim wstl!pily na brzegi rugjanskie. Rugjanie wyslali naprzeciw Henrykowi najwyzszego kaplana
swego, aby go przeblagac; stan'ala ugoda, wedlug kt6rej Bugjanie si§ okupili placl}: 4400 grzywien, a Henryk z zakladnikami powr6ciwszy, wyslal powstaticow po okup.
Tymczasem Rugjanie nie poslugiwali si'a bitl! monetl!, lecz
zast§powali takow~ p16tne.m. Zdobyte nil. wojnie, lub innym
sposobem uzyskane pienii},dze, lub kruszec drogocenny k(,bietom
zwykle darowali nil. ozdob§, lub tez skladali do skarbca Swiatowida. Do tegoz wi~c uciekli si~ w niedoli, a gdy to wszystko
nie wystarczylo, znosily kobiety swe kosztownosci, ale pomimo
to nie mogli dostarczyc sumy umowionej z prostej tej przyezyny, poniewaz Henryk, wprawdzie weale nie rzetelnie, nakazal
poshneom uzye wagi falszywej, przez co oszukal nieswiadomych
wyspiarzy. Pomimo to, lub wlasnie dla tego zaostrzyla zamoznosc
Bugjan chciwosc chrzescijan tak dalece, ze w nast~pnej zimie
roku 1114 nawet ksil};z~ saksonski, pozniejszy cesarz Lothar III
i margrabia Henryk si'i) wybrali w towarzystwie kr61a Henryka
nn: grabiei w daleki kraj Rugjan. Lecz tl}: razl}: szcz~scie .im
nie dopisa}o; 16d bowiem zaczl!l jui trzeciego dnia topniec,wi~c
':Vnjslw sprzymierzenc6wzaledwie zdolalo ujsc z wyspy do ll};du
stalego. Mozolny powr6t bez bogatych lup6w wprawil Sakson6w
w taki zly humor, ze na dlugi czas wyrzekli si'a wypraw rugjatiskich. Tak donosi Helmold; inni kronikarze dodajl}:, ze kr61
l'ugjaiiski oddal spl'zymierzonym brata swego w. zaklad, *) i ie
*) Moze to byl Jaromar, protoplasta ksiltzltt z domu Putbu.·,
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ksiltt~ rugjanski Dumar (Dubemar) z synem, pan pobrzeza Ifl,du

z ktorym silJ zreszt~ obchodzi zbyt surowo. Dodac wypada, ze
pan W. Bernhardi, oswiadczaj~c si~ w dziele swem (Lothar
y. Supplinburg, herausgegeben yon del' hist. Commission bei der
kOnigt Akademie der Wissenschaften, Leipzig 1879) na stronie
390 .za rokiem 1127, zapomina, ie on sam opowiadal na stronie
19 tego samego dziela, ii krol slowianski, Henl'yk, prawdopo=
d',lbnie .w roku 1121 juz nie iyl.

stalego naprzeciw wyspy, uznali zwierzchnictwo chrzescijan. Od
tegoczasu milczl'J; dziejopisarze 0 dalszych czynach Henryka.
Kr6tko przed smiercj~ przyjlll on po przyjacielsku jeszcze biskupa Vicelina, ktory w nastt}pnym czasie wielki wplyw mial
wywrzec na losy SlowiaI'iszczyzny. Henryk zakollczyl zycie roku
1119, zaiste jeden z najznakomitszych wladzc6w nie tylko slowianskich, ale i wszystkich narod6w w owym czasie.
Smierc Henryka byla dla pozostalych jego syn6w, Swit}topelka (Zuentopolk) i Kanuta, haslem do wojen bratnich i domowych, podczas kt6rychwschodnie szczepy, zawojowane przez
ojca, staly sie wolnemi. Nastf!.pHa pozorna zgoda, a Swi~topelk
odstfl,pH Kanutowi cZlJsc panstwa ojcowskiego, prawdopodobnie
Wagrjfl" lecz bezposrednio potem kazal go zabic w miescie Lutilinburg. NastlJpnie zrobil SwilJtopelk z Holzatami i Stormarami
~ypraw~ na narody wschodnie, zdobyl miasto Werle (Wurle),
1 potem miasto Chizyn6w, Kessin pod Rostokiem, ale sam padl
ofiar~podstt}pnego Dasona, bogatego czlowieka z Holzacji.
W~r6tce potem zamordowano pod miastem Ertheneburg syna
SWl~topelka Swiniko (zdrobniale imit) Swinislawa lub Sweina)
tak, ze roku 1122, w trzy lata po smierci Henryka, ostatni
z jego potomk6w skonal z rlJki mordercy. Srodze wit}c pomscila
si~ smierc Krutona na potomstwie jego mordercy.
Nie mozna zamilczec, ze zgodnie z biegiem wypadMw dziejowych uwaiamy, polegaj:}:c na swiadectwie kronikarzy, z autorami nowszymi rok 1119 za rok ~mierci kr61a Henryka, pomimo
tos ze W. Bernhardi usiluje uzasadnic swe zdanie, iz Henryk
umad dopiero roku 1121, a to dla tego, ie Vicelin roku 1126
wedlug dyplomatu przybyl do Waglji, a Helmold twierdzi, :i.e
s~~ z Henrykiem jeszcze widzial. Tymczasem m6g1 Vicelin po
kl.lk~ ra.zy bye w Wagrji, zanim tam osiadl stale, co tez rz~czy
wl~Cle Sl~ staio. Profesor Schirren wcale nie przywit}zuje wagi
do opowiadania Helmolda 0 zobaczeniu sit} Vicelina z Henrykiem
PQczytuje on to owszem za blache twierdzenie owego autora:

Okres III.
OstateczRe zaw.ojowanie Slowian zachodnio-polnocnych.
1)

Szc~p{)w

lUtyckich.

Slowianskie narody zachodnio-J)6Inocne w bardzo r6zny
sposob schodz~ jako takie z widowni dziejowej, aby przechodzic
w nal'odowosc niemieck~. R6wna moze byla wsz~dzie nienawisc,
kt6r~ludnosc wal'stw wszystkich palala ku odwiecznym wrogom;
l'owna tez dzielnosc w obronie niepodleglosci. Lecz bardzo odmienne byly urz~dzenia pans two we, r6zna byla sHa moralna
w dzialaniu odpornem, r6zne wi~c byly tez okolicznosci, kt61'e
pojedyncze szczepy przyprowadzHy do upadku i przenal'odowienia,az w koncu pogarda i ucisk byly losem og61nym Slowianina.
l'il>kzapisali :si~ w histOlji Wagrowie, a szczeg61nie zas Obotl'yci,
b~htiterskiemi czynami, godnemi chwaly w dziejach, zanim ulegli
:pl'li';emocy. Skupiwszy si~ kolo wodza narodowego, jakich swiat
malo widzial, wytrwali jednomyslnie do ostatecznosci, a broni~c
si~ .do upadlego, wychodz~ zwycilJzko z walki 0 byt. Obotryci
~9~poczY!lajl:);. pod ksilJciem narodowym now~ er~ chrze~cijans~,
a;jez~lisi~ i oni wyzuli z slowiallskosci, winne temu. ogromne
stratF,poniesione w ludziach i mieniu, tudziez nowy ustr6j panstwowy, chrzescijanski i t. p. Przeciwnie Si~ dzieje u lutyckich
It
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nal'od6w zwilJ;zkowych. Tu widzimy po chlubnej pl'zeszlosci
w koncu zupelne rozprz~~enie panstwowe, a nienawisc stl'onni;'
cza, ktora na zgub§ braci sprowadzila nieprzyjaci61 plemiennych,
swiadczy 0 tem, ze· temu rozprzt:ieniu towarzyszyl upadek moraIny. Po roku 1057 zwi~zek nigdy jui nie byl natchniony
duchem jednomyslnosci, a chromal tem bardziej na niedol§znosc
i bezsilnosc, poniewaz jeden Iud po drugim rozszarpanym i rozdzielonym zostal pomi§dzy l'Oinych panow zwierzcbniczych.
Szczepy nadbrzeine wraz z Rugjanami ulegaly czasowo wplywom
dzielnych kro16w dunskich, Knuta i Sweh1a, z ktorych si§ jednak
uwolnily, skoro okoIicznosci im sprzyjaly, jak n. p. po smierci
Sweina roku 1074 podczas wewn§trznych zamieszek w Danji.
Byloby teraz na czasie wspomniec 0 podbojach dunskicb po. nadbrzezach slowianskich, 0 walkacb slawionycb w spiewach i sagacll
wieszczow tego narodu. Lecz tresc historyczna tycb podan
przedstawia si§ zanadto poprzeplatan~ obrazami wyobl'azni i zanadto uogolnionl!, abysmy l1a podstawie takowych przedstawic
mogH obraz bistol'yczny. Do tego ukazujl1 si~ owe podboje dunskie, lub raczej napady wojownik6w lupieinycb, bez wplywu na
ogolne losy Slowianszczyzny, kt6ra, jak naznaczyc wypada, bynajmniej nie zachowuje si§ biernie wedIug tych samych podan,
lecz, oddajl!c wet za wet, wydawala si~ czasowo nawet strasznym,
zawsze godnym przeciwnikiem napastnik6w dun5kicb. Tyle
pewna, ze w czasacb, pierwszem swiatlem bistorycznem rozwidnionyeb, Slowianie nie tylko czolo stawiaj~ lupiezcom dunskim
w obl'onie wlasnosci, lecz przeciwnie zwykle nawet sami roznosz~ postrach po wyspach dunskicb, tak, ie brzegi norwegskie
nad morzem p61nocnem zadrzaly przed ich imieniem. Zakon
pogansko-rycerskich Dunczyk6w zas w miescie Julin (Wollin,
Jomsbul'g) uznaje Chrobrego za pana zwierzchniczego.
Kr6l "wschodnich, na morzu pot~znych" Lutyk6w poslal
l'oku 1069 zastt:py swe w pomoc Sweinowi do Brytannji. Ta
ez~sc szczep6w zwi/llzkowych pl'zyzwala byla roku 1057 Sweina
w pomoc przeciw braciom, a kr61 ich, posilkujllCY p6zniej Sweina,

byl to zapewne syn owego k1'61a Slowian, ktOrego zr6dla anglosaksonskie nazywajll; Virtbgeorn (Vortigern, po slowiansku
WrtgOl', t. j. Siegbert) Tenze byl roku 1020 ozeniony z siostrq
Kuuia dunskiego, a r. 1050 zdobyl na czele LutykOw gr6d Julinski z kt6rego wYPlJdzil syna Wllka (Wolfa), odebrawszy samem~ juz Wilkowi miasto, z nazwiska jego Pozduwlk, dzis ~a
sewalk nazwane. Ow Wrtgor jest niezawodnie potomkIem
Cealodl'nga , ktorego poznalismy jako syna Liubi'ego, starszego
krola WeletabOw, za rZl!dow cesarza Ludwika, z pl'zydomkiem
pobo:1:nego. Potomkiem Wilka by! sIynny za czasow Henl'yka IV rycerz Wigbert de Groitseb, znakomity przedstawiciel
dzielnego rycerstwa slowiansko - cbrzescljanskiego, na samem
przejsciu z swiata starycb wyobraien do nowego ustroju
religijno - panstwowego. W zyciu Wigbert.a uwydatnia silJ
na cbwilt;l slowianskie ziemstwo Bialaziemia (Balsamol'um regio
Balsamerlant, Belesbeim, Belinesbem, Belxa) po lewej :tabie
kt6rl:! ojciec jego jako ojcowiznt;l objl11 w spadkuj romantycznol'j'cerski zywot Wigbeda skl'eslil nam uczuciem uwielbienia ku
bobaterowi natchniony mnicb klasztoru pegawskiego, a ialowac
naleiy, ze wyrazista i zajmujl:!ca postac l'ycel'ska, dotycllczas nie
znalazla odtJ0wiedniego dziejopisarza Slowianina.
Narody zwiqzlm lutyckiego uwolnily si~ wprawdzie po
smierci Gotszalka r. 1066 z pod jal'zma obotl'ycko-saksonskiego,
ale nigdy juz nie zll!czyly silJ na wzor dawniejszej jednosci.
Po zburzeniu wsp61nej swil!tyni w Retbrze roku 1068 zabraklo
'dta"zwillzku punktu srodkowego na zewnqtrz i na wewnll;trz;
pojedyncze ziemstwa kojarzyly si§ scislej z sobti, stanowi~c od]~b,~e. przymierza, lecz sila odsrodkowa wzi~la g6r§ nad dawniejszll; jeduoscill:- Podupadll! potlJg§ zniewaionego Radegasta przycmHa
asnosc rozcbodz!!ca si§ od niezwyci~ionego dot ltd Swiatowida naRugji, a: wkrotce bili clolem przed ostatnim dawniejsi czciciele Radegasta. Wielka cZlJsc narod6w Iutyckich uznala wladzlJ ksi§cia obotryckiego, Kl'utona, poganina, skladajltc wsp6lnie Z jego podwladnymi roczne daniny Swiatowidowi. Nadbrzeine szezepy zas po..
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zostaly w zaleinosci, lub w przymierzu z Dunczykami i Rugjanami.
Zachodnie plemiona nad Habol!): i Lab~ kupily si~ okolo rodowych
ksill;z!!:t i grod6w stolecznych. Podczas wojen cesarza Henryka
IVgo z Saksonami byla pot~ga Lutyk6w jeszcze tyle silna,
ze obie strony 0 ich przymierze si~ ubiegaly, ofiaruj!):c im
ogromne pieni!):dze i zyski w ziemi. Czytamy wi§c, ze przybylo
wprawdzie poselstwo lutyckie obok polski ego do Saksonow,
oswiadczaj~c sifJ z gotowosci!!: stawienia ogromnych posilk6w,
lecz nie przysz~o do tego. W chwili stanowczej powasnione,
szezepy zwil!zkowe rzucaly si~ na siebie, a zamiast wyzyskiwac
niedol~ odwiecznych wrog6w, szarpaly nawzajem samych siebie.
Dzialo si~ to roku 1073 i 1074 w chwili, kiedy narody
nadbrzezne uwolnily si~ zupelnie z pod wp~ywu dunskiego. Po
smierci Krutona zas roku 1091 podbil kr61 obotrycki, Henryk,
za pomoc1l; Saksonow wszystkie nieomal s.zczepy pomi~dzy
:tab!1 i doln!!: Odrll: pod swll: wladz~, klad!):c na nie haracz,
Mol'Y Saksonom odstawial, tudziez obowi!):zek sluzenia jemu
w wypl'awach wojennych. Narody nadlabianskie i nad dolnl}, Hahol!!: popadly wowczas w zaleznose od margrabiego,
zawiaduj~cego marcbj!!: polnocn!!:, t. j. cz§sci~ dawniejszej marchji Gerona, lub tez uznaly zwierzchnose arcybiskup~ magdeburgskiego. Tak czytamy, ze roku 1101 margrabia Udo zdobyl miasto Brandenburg, wolne od czasow panujilcego tamze BoHbuta. Havelanie, czyli Stoderanie podatkowali odt~d mal'grahie-mn, lecz p6zostali pod rz!!:dem pana rodowitego, to jest
"Slowianina14 Meinfrida, hrabiego i lennika (comes et vasallus),
ktorego poznajemy w Brandenburgu 1108, a ktOry prawdopodobnie byl potomkiem Bolibuta. Los Havelow dzielily takze ziemstwa i szczepy okoliczne mianowicie Murizi, Desseri, Linaga, Brizani,
tak ze wladza:margrabiego si~ nawet rozciilgala do Czreapian, ktorzy
oswiadczyli r. 1114 ku wielkiemu niezadowolnienin ksi~cia saksonskiego Lothara, zagadni~ci 0 to, ktorego uznajlV za pana zwierzchniczego, ze takowym jest margrabia Henryk, syn zmadego
1106 Udona. Tej zaleznosci nie trzeba jednakowoz brae w sci-
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slem znaczeniu wyrazu; ograniczyla si~ na dawaniu, a to nie,
zbyt regnlarnem, haraezn; czase~ ~rzyj~la form~ czyste~o .przymierza, a Czrespianie oswiadczyh Sl~ 1'. 1114 wobec kSl~cla sa~
ksonskiego za margrabilV zapewne tylko dla tego, azeby w osta·
tnim miee zgrabnie nzywan~ zaslon~ przeciw chciwemn podbo.ow i pieni~dzy wrngowi pot~zniejszemn. Wogole nie starczylo
Niemcom sH odpowiednich, ani do
pobitych
wgcislejsze wi~zy posluszenstwa, ani do zaprowadzenia, nowych
urz~dzen panstwowych, 0 zaprowadzenin zas wiary Chrystusowej
sami zapomnieli. Niektore plemiona nawet ostaly si~ wsrod
powszechnych zaburzen przy starodawnej .wolnosci, ~ wyj~t~i~m
malej chyba placy, jakoby 0 nich zupelllle zapomlllano. GlIlllanie n. p.: napadni~ci przez Mestwina, nie brali udziahi roku
1112 w rozruchach Brizan i Havelow, a z drugiej strony tez
nie widac ieh w szeregach wojska obotrycko - saksonskiego pod
rozkazem krola Henryka. Po zgonie ostatniego zas roku 1119
nal'ody lutyckie krotkl! zn6w oddycbaly wolnoscil! , w ktOrej
Czrespianie przetrwali i nadal pomimo wyprawy nowego cesarza
Lothara, dawniejszego ksi~cia saksonskiego, roku 1126, na kt6rej zhurzono grod pewny (Dargun?) z swill:tynil! slowianskl!. Ale
i ·w· bliskosci Eaby przedstawia si~ wladza Niemcow jako maloznaCzll;Cl!:. Jak Slowianie juz roku 1110 napadali, za poduszczeniem Milolla jakiegos, ziemi~ saksonskl}, tak uwaza si~ roku
1128 nar6d Murizzi za niepodlegly, a w (grodzie) Havelhergu
panowal w6wczas Slowianin Witikind, lennik arcybiskupa ma.. ~gde'6urgsldego, wsrOd ludnosci pogansldej, w miescie pelnem
swil!tyn slowianskich. Lecz wkrotce miala juz wybic godzina
ostatecznej zguby, ktorll: gotowal tym szczepom skrz~tny marTymczasem
gfabia Albrecht, z przydomkiem Niedzwiedz. pOdnosita si~i urosla w sUy :zachodnia ziemia pomorska od
rzeki Odry na wscMd do rzeki Persante. Ludnosc zk!!:dinl}d
licznaiprzedsi~biorcza doszla bandlem i nieposlednim przemyslemdo wysokiego stopnia zamoinosci i oswiaty, zasilala si~
zas w przeci~gu ostatnich stuleci zywiolami spokrewnio-

~tenczas

uj~cia
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nemi, ktore z Slowianszczyzny zachodniej lub tez z Polski do niej
przybywaly. Byly to nie najnizsze warstwy ludnosci, lecz przeciwnie, wychodztwo to skladalo si~ z lepszycb stan6w, zagorzalycb starowierc6w, kt6rzy ucbodzili przed znakiem krzyzil,
lub raczej uciskiem ciemi~zycieli. Tak nalezy tlumaczyc nadzwyczajn~ pot~g~, kt6r~ Pomorzanie rozwijali nietylko w bo-.
jach z jednoszczepow~ Polsklh lub z Danj~, ale kt6ra im nawet
dostarczala srodk6w do podboj6w ziemi lutyckiej po lewycb
brzegach odrzanskich. W pelni swiatla historycznego wyst~
puj~ dopiero Wartislaw i brat jego Ratibor (Raciborz), ksil!z~ta
Pomorza zacbodniego. Roku 1103 owladn~li ziemstwa Uznaim
(Usedom), Hologost (Wolgast) i Julin (Wolin), za kt6re czyJ?szowali kr610wi obotryckiemu Henrykowi. Nast~puie , a mianowicie po smierci Henryka, posun~1i swe panowanie dalej na
ziemstwa Gutzkowe (Chocigowe), Demin, Triebsees (Tribuses)
a takze zjemi~ Redar6w i Tolellc6w, tak iz nawet Czrespanie
im ulegali, ktorych Wartislaw zlupil r. 11280 Tymczasem odnowil Boleslaw Krzywousty zwierzchnictwo polskie nad ziemil!
Pomorsk~ i ksiqz~ta Wartislaw i Raciborz zostali jego lennikamij wiar~ Chrystusowlt glosil w mowie krajowc6w i rozszerzal
po calym kraju, pod opiek!): Boleslawa, czcigodny biskup Otto
bamberg ski w spos6b niewidziany dot!):d i nieslychany, poniewaz
nie przychodzil odzierac ludu i ciemi~zyc, lecz jako istny dobrodziej czynic mu dobrze i oswiecac go, a szlachetny kr61 polski wspierd m~za apostolskiego, nie tak sil~ broni jak wyswiadczaniem dobrodziejstw nowonawroconym, gdyz im znacznie
obnizyl daniny roczne. Odt!!d przetrwali Pomorzanie w wierze,
chociaz dia rycblego upadku pot~gi polskiej wiara Chrystusowa
na Pomorzu juz si~ nie mogla przyjmowac i zespolic z duchem
narodowym, a tym sposobem uchronic dzielnej tej ludnosci od
utraty narodowosci slowianskiej. - Pod panowanie polskie wr6cit roku 1122 takze nar6d Wulin6w z s~siedniemi plemionami
Riaciani, Uwcri (Ucri), tak, ii teraz wszystkie ziemstwa lutyckie
po lewej, a po cz~sci () He ich tam bylo po prawej Odrze, az

do posiadlosci rugjanskich uznawaly za pana zwierzchniczego
Boleslawa Krzywoustego, kt6ry roku 1135 na sejmie merseburgskim posiadlosci zaodrzanskie i "Rugjl}:" przyjlll w lenno
od cesarza Lotbara. Nadmieniamy, ze co do Wulin6w i Riacian6w gl~bokie zacbowuje si~ milczenie od czas6w Mieczyslawa I, i ze takze Ucri malo co wyst~pujib na widowni dziejowej.
Zdaje si~, ze Wulinowie zawsze, choc slabym w~zlem, pol~
czeni zostawali z Polakami, od kt6rych pod wzgl~dem narodowosC'i rozr6zniac ich niepodobna. Boleslaw Krzywousty zalozyl
dia nich roku 1122 biskupstwo lubuszanskie, a po smierci jego
oSwiadczyli si~ panowie (barones) ziemi lubuszanskiej za starszym synem jego, Wladyslawem. Roku 1163 odstl}:pili ksil}:z~ta
poIscy synom Wladyslawa obwody koscielne, wroclawski i lubuszanski; ostatni si~gal jednakowoz na zach6d juz tylko do strumyk6w Lokenitz i Stockeritz, gdyz moznowladzcy krajowi uwolniH si~ w zamieszkach po smierci Krzywoustego z zwierzchnictwa polskiego, biorl}:c swe posiadlosci w lenno od arcybiskupa
magdeburgskiego.
Widzimy wi~c narody lutyckie w tym okresie zupelnie
bezwladnemi; slawny niegdys zwil!;zek jest rozerwanym I pojedyncze szczepy podatkujl!; sl1siadom. Lecz wiary swych oje6w
teJ1arody si~ jeszcze nie zrzekly; czcily swe bozyszcza po Iicznych ~Wil!;tYRiach, wygll!dajl1c zarazem pomocy i zbawienia od
pocieszajl1cego umysly strapionych Swiatowida na Rugji. Ten
stan niepewnosci przetrwal czas kr6tki, p6ki cesarstwo niemie~kie~si~tylenie pokrzepilo na silacb, aby zn6w dzialaczaczepnie, gl6wnie zas, aby przystl1pic do zakladania nowych urzl!:dzen
panstwowych na ziemi dotl1d podatkuj~cej, lecz nie wzi~tej bezposrednio w posiadanie. Ale juz nadszedl czas, aby dokonac
dziela zniszczenia narodowosci krajowc6w za pomocl}: zywio16w
przybylych.
Roku 1134 obj~l Albrecht, z przydomkiem Niedzwiedz,
marchj!): polnocnll: z miastem stolecznem Stendal· po lewej :tabie,
a w tym samym roku wypt)dzH synow slowianskiego ksi~cia,
2~

.'

'.

170
Witikinda z Hawelberga. Z ksifJciem Przybyslawem z Brandenburga, synem, zdaje si~, zabitego roku 1127 Slowianina
Meinfrida, utrzymywal stosunki przyjazne, tak, ze Przybyslaw,
ktory zarazem z chrztem przyjl1l imi~ Henryk, darowal jako
. ojciec chrzestny najstarszemu z siedmiu synow Albrechta zienistwo Zauche (sucha ziemia). Takowe stanowilo pierwszi!; wiasnosc Albrechta po prawej Iiabie, oprocz tego pobieraf jako
margrabia haracz od licznych szczepow zalabianskich. Roku 1136
zlupili Slowianie ziemifJ "saksollsk~", t. j. synowie Witikinda
opanowali znow ziemil;} ojcowski!; brizanski!; z miastem stolecznem Hawelberg, gdzie zburzyli nowo postawiony kOSciol
chrzescijanski.
Albrecht wYPfJdzU ich· ztl1d, a nast§pnie
usadowB sil;} w tycll stronach, ktore pozniej stanowi~ jako
"Priegnitz" cz~sc prowincji brandenburgskiej.
W tym samym czasie zi!;dal nienasycony margrabia od ksii!;zl1t pornorskich oddania mu haraczu z wszystkich nieomal ziemstw, zdobytych przez nich na ludach lutyckich po lewej Odrze; ksi~zfJ
Wartislaw padl w obronie swych praw roku 1136 pod miastem
Stol~e nad Piaui!;; wedlug innego zdania, zadala mu smierc rfJka
zdraJcy. Albrecht scii!;gal odtf!d haracz z ziemstw Groswin
z Rochowem, Lassau (Lessene), Ziethen (Cithene) i Medziretsch,
niemniej wymusil haracz z pagow Murizi, Desseri (roku 1137)
i Linaga. Wowczas zapisal mu ksii!;z~ Przybyslaw-Henryk cali!;
swI1 ziemi~ na wlasnosc, gdyz sam byl bezdzietnym. Stalo sil;}
to w porozumieniu z zon/b Przybyslawa, Petruss~ I lecz wr~cz
przeciw slowianskiemu prawu obyczajowemu, wedlugktorego
potrzebnem bylo zezwolenie krewnych i rodu spadkodawcy.
Albrecht wi~c pisal sil;} juz za zycia Przybyslawa "de Brandenburg", a gdy tenze zszedl z tego swiata roku 1]43 (wedlug
prof. Voigta Mark. Forsch. 8, 140, wedlug innych zas 1150 r.)
Petrussa zataUa smierc jego przez kilka dni, oznajmiwszy 0 tem
natychmiast margrabiemu, ktory niezwlocznie spusciznl} z grodem brandenburgskim opanowal, zanim krewni 0 smierci Przybyslawa uslyszeli. Z ostatnich byl najblizszym do spadku i naj-
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dzielniejszym Jeczo lub Jaczko de Kopenik, ktOrego Pulkawa mianuje dux Polonie, avunculus Prybyslai. Jaczo pochodzi z dziel~
uicy polskiej po lewej stronie Odry, z l'odu ksil!zl!t dawniejszych
Wulinow i Spriawanow, ktori!; Boleslaw Krzywoustyznow scislej z Polskll byl POffj;CZYl. Lecz po zgonie znakomitego monarchy poIskiego , w rozprzl}zeniu nast§puj!!cem, stali sil;}
zachodni ksi~Mta tych szczepow samodzielnymi, przyjl1wszy
ns. pozor ziemil} SW!! w lenno od arcybiskupa magdeburgskiego, jako najwygodniejszego pana zwierzchniczego, a w poczet tychze idzie zapewne tez Jaczo de Kopenik. On zresztlt
jedyny jest znanym z tych ksii!;zi!;t lutyckich, ktorzy mieli przybye roku 1150 na sejm mersebul'gski. Kolo roku 1142 ozenil
sil} Jaczo z corkfj; najznakomitszego wowczas pana polskiego,
t. j. Piotra Skl'zynskiego (Piotr Dunin). Okolicznosci, towarzysz~cesmiel'ci Przybyslawa, nie sprzyjaly mu, aby prawo swoje
przeprowadzic or~zem w obec potl}znego mal'grabiego. W rok
p6zniej bowiem uszedl Wladyslaw, wyparty z Polski, do cesal'za Kom'ada, ktol'Y go w nast~pnym roku (1146) nadaremnie
usilowal zaprowadzi6 napowrot. W tej wyprawie cesarskiej
uczestniczy~takze margrabia. Roku 1147 zas zalaly gromadz!};ce si~ z calej Europy zast(Jpy krzyzowe SlowianszczyzIiI;} nadbaUycki!;. Cale toprzedsi(Jwzi(Jde tak zgubne dla dobrobytu
napadni(Jtych krain nie osi~glo pozltdanych skutkOw, a wydalo
sifJ niedol'zecznem ze wzglEJdow na wlasne korzysci samym Niemcom, spl'awie Jaczy zas tern mniej sprzyjalo. Przeciw ostatniemu
wyjednal sobie obrotny margrabia przychylnosc ksil1zl'!;t polskich,
Boleslawa i Mieczyslawa, zaslubiwszy r. 1149 na zjezdzie w Kruswicy dIa najstarszego z siedmiu synow swych siostrl;} ksil1zli;t polskich Juditl}. Dopiel'o, gdy cesarz Fl'ydel'yk I przygotowal wyprawl} polski!;, krotko przed rokiem 1157, uderzyl Jaczo na
margrabiego i w okamgnieniu wyzul go z ziemi zagarni§tej.
Opanowawszy wszystkie posiadlosci jego po prawej Iiabie, wraz
z miastem Brandenburgiem, usadowil si~ tu mocno, lecz po ZR.
cil;}tym oporze musial znow ustwowac. - Pl'zyznajemy, ze cala
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sprawa tit nie jest dostateeznie wyjasniona, gdyi wedlug roczniMwpalickich, Slowianie roku 1157 przez Albrechta, za pomoci!
Wiehmana, arcybiskupa magdeburgskiego, "po dlugiem posiadaniu" miasta Brandenburga zt~d wyparci zostali, a z tego grodu
Niemcom dotkliwie dokuczali byli (Sigeberta auet. affiigense
M. G. VI). Bye moie, ie grod brandenburgski przez czas dluiszy
znajdowal si§ w r§ku Jaczy, chociai w ziemstwie nie zdolal placu
dotrzymac Niemcom. Jaczo de Kopenik zachodzi po raz ostatni
roku 1175 jako swiadek w dyplomacie ukermundskim. Jego
dzieje, a nawet osobistosc, dotychczas si§ zaslania niepewnosci~,
ktOrej takie pmca p. Rabego uchylic nie zdolala (J, v. K. 1856;
autor szuka "Kopenic" nawet w Wielkopolsce, zarniast w pobliiu
Berlina). TyIe pewna, ie wyraz avunculus w lacinie sredniowiecznej oznacza obok wuja takie siostrzenca. Co do smierci
Przybyslawa, oswiadczamy si§ z Voigtem za rokiem 1144, nie
zas, jak Giesebrecht (Wendische Geschichten) i Heinemann (Albrecht del' Bar) chcq, za rokiem lloO.
Albrecht wyrugowal natychmiast zruog€J slowiansk~ - zuanych zkl!din~d Withingow slawnych - z rniasta Brandenburga,
a od~d okazal si~ nieublaganym t~picielem imienia slowianskiego. Zyzne role krajowc6w zacz~1 obsadzac Niemcami, ktorych zewsz~d sprowadzal; zaloiyl mn6stwo klasztorow, a wielkie
przestrzenie ziemi zdobytej rozdawal zakonom rycerskim Johan-t ~
nit6w i Templarjuszow; stolic~ SWl! pl'zeniosl z miasta Stendal
po lewej ,Labie do miasta stolecznego przybyslawowego, Bl'andeburga. Do smierci swojej (1'. l~ 7'0) przytlumil na wieki iycie
narodowe w uzyskanych w spadku po ksi~ciu slowianskim swoich
poddanych lutyckich. W tym czasie wi§c dogorywala dawno
jui konajllca wolnosc narod6w lutyckich; zachodnia ich cz~sc
poszla w sklad nowo powstalej marchji bl'andenburgskiej, mniej
wi~cej az do wyzszego biegu Haboly; Albrecht uzyskal od cesarza nad ni~ prawo dziedziczne dla siebie i dla potomk6w.
Mala tylko odl'obinka ziemi, a to nie wlasciwie 1utyckiej , t. j.
biskupstwo lubuszanskie, zostalo przy Polsce, lecz pod panem

samodzielnym, a b~dlliC oderwane od narodowego zycia swych
wsp61braci, i ono stracHo samowiedz~ narodowl1, chociai si-§ do
dziS duia nie wynarodowilo. Biskupi lubuszans\JY jeszcze przez
.. dlugie lata zasiadali po 30borach obok duchowienstwa koscio}a
polskiego. Pozos tale szczepy lutyckie przypadly w udziale,
'ak to ponizej zobaczyrny, slowianskim ksi~i~tom obotryckim
Ji pomorskim. Dunczykom zas cz~sci nadbrzeia baUyck'lego z R
'
ugJ~.
Z posiadlosci polskich zaodrzallskich ocalal0 przy pewnej samodzielnosci ziemstwo i narOd Ucd z pagiem Zehdenik. Takowy
poszedl niezawodnie wskutek wyprawy Fryderyka I. roku 1157
pod panowanie Pomorzan.
Imi~ lutyckie zgaslo wtym okresie razem z wolnoscil1 narodow zwiqzkowych. Imi~ Ukrow (zklld .dzis j~szcze Ukermal'k)
zachodzi po raz ostatui w piecz~ci kshtil:}:t pomorskich 1215 r.
Szczep tenie odznacza si~ dzis jeszcze obok dawnieji3zych Wulinow, Spriawanow i Riacianow najbardziej przez zachowywanie
wlaS.ciwosci slowitulskich.

2) Ostatecznc losy szczepow wagl'o·obotryckich.
Po zgasni~ciu ostatniego z potomkow krola slowianskiego,
Helll'yka, powzil!l ksi4z~ dunski Kanut, z pl'zydomkiem Laward,
za-miarowladni~ia znakomitegopanstwa he~rykowskiego. Kripil
wi~c roku 1125 za wiele pieni§dzy panowanie nad Obotrytami
i sf!,siedniemi szczepami od cesarza Lothara, ktory "koron~ wloiyfna skronie jego, azeby byl krolem Obotryt6w, przyjmujllc
go nalennika." - Malo podobienstwa, do prawdy ma twierdzenie SaksonaGramatyka, ii Henl'yk; prowadziwszy poprzednio
z Dunczykami wojn~ 0 posag swejmatki, Sigrith, w koncu przeznaczyl .Kanuta na nast~pc~ swego, b~dl1c przekonany, ze~wlasni
synowie· si~ przemocy Niemcow oprzec nie b§dll mogli. - Nie
uwzgl~dniono w tym handlu wcale praw ksi~z!bt krajowycb, Przybyslawai Niklota, a Kanut, usadowiwszy si~ za pomoc~ Holzat6w w Wagrji, napadal zt~d na Obotrytow, przy czem mn :si~
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udalo zabrac w niewol§ tak P1'zybyslawu, jako tez Niklotu. Obaj
nosHi lancuchy zelazne, dopoki si§ nie wykupili za ogl'omne
sumy pienit:zne; stawiwszy por§czycieli wiernosci i uleglosei,
zostali uwolnieni po niejakim czasie. - Wspomnielismy 0 s1'ogim tym losie ksil!zl!t slowianskich, wytIumaczonym przez ogolnc
zwyczaje barbarzynskie owych wiekow, jedynie dla tych autorow
nowszych, ktOrzy si§ starajl!: oczernic charakter Slowian, gdyz
w tym celu korzystajlJi skwapliwie z Helmolda, lub z biografow
Ottona bamberskiego, donosz~cych, ze w podobnej niewoli u Slowian j§czeli brancy dunscy. - Kanuta zabito zresztf1 juz w tym
samym roku (1125), a z smiercil! jego skonczylo si§ zwierzchnictwo dunskie nad Wagro-Obotrytami. Niewiadomo, Jakie powody kierowaly wowczas polityk~ cesarza Lothara, czy to poczucie spl'awiedliwosci wzi§lo gOl'~ u niego, czy tez nie znalazl
nowego nabywcy korony Obotrytow; dosye, .ze oddal Wagrjl'!;
Przybyslawowi razem z Polabianami bez miasta Zwiel'zyna
(Schwerin, Skwierzyna); ziemie obotryckie zas i Zwierzyn z Warnabianami i Chizynami (Kizzini) przysl!dzil Niklotowi. Ziemi§
zadelbandzk!}: zas z g6r~ Alberg (Segeberg) i z ziemi~ przylegl~
pl'zyl~czyl bezposrednio do ksi§stwa saksonskiego. Lecz nie
dosyc na tem; za rad~ pozniejszego biskupa Wicelina, obwal'owal Lothar gor~ Alberg, odt~d Segebcl'g przezwanq, gl'odem niezdobytym, zgl'omadziwszy w tym celu cal~ ludnosc nordalbingskl!,
nie mniej, jak kl'ajow~, slowiansk~. Stal'szyzna Slowian z gl~
bokim smutkiem przypatl'ywala si~ robotom budowniczym. Tak
wi~c wynnrzyl, wedlug Helmolda, jeden z moznowladzc6w swe
my~li do drugiego: "Patl'z na t§ budowl§. mocn~ i wspaniall!.
Alisci przepowiadam, ze gl'od tenze stanie si§· p§tami dla ziemi
calej. Zt~d bowiem wycbodz~c, obal~ Pinny (Ploen), potem
Starogl'od i Buku (Bukowiec, Lubeka), a przekroczywszy Tl'awen~, zniewazac b~d!}: Racibo1'z i wszystkl!: ziemi~ polabsk~;
nawet ziemia obotl'ycka nie ochroni si~ pl'zed ich r§k!}:." Drngi
na to: "lHo nam zgotowal to zle, czyli zdradzH kr6Iowi t§
gor~?" Na co pierwszy odrzekl: "Widzisz - pokazujl1c na Wi-
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celina - t~ czlowieczynv lys~ obok kr61a stoj~Cll:? On sprowadzil na nas to zle ogolne." - Po smierci cesarza roku 1137
korzystali Wagl'o-Polabianie z zamieszek powstalych w Niemczecb,
aby si~ wybie na niepodleglosc. Pl'zybyslaw rzucil si§ na nowlj;
warowni~ segebergsklJ:, lecz tylko przedmiescia zniszczyc podoIal,
z calej okolicy zas wyploszyl Niemc6w przybysz6w. Tymczasem
napadJ: jakis Race, z Rugji wylltdowawszy n.a czele wojownikOw
slowianskicb, na Bukowiec, stoleczne miasto Przybyslawa, lecz
zostal odpartym. Tenze Race pochodzH z rodu Krutona. Przybyslaw najechal wprawdzie sl!Jsiedni!}: ziemi~ saksonskl:!, lecz
Niamey na odwet obrocili w pustyni§ cal~ ziemi~ Wagrow az do
rzeki Traw~ny. Tylko miasta warowne zdolaly im si§ oprzec.
Rokll 1139 zdobyli Holzaci miasto Pinny i zamienili je w gl'uzy.
Pastwili si§ tl); raz!}: do syta nad ludnosci~ slowiansk!!l, "gdyz
nie bylo nikogo, ktOryby im tego zabronil". Bez litosci t§pili
i. wycinali wszystko bez roznicy, bo u nich wzgl§dy na dochody
stale, wi§c· zacbowanie podatklljl!,cej Iud no sci, nie mogly miee
miejsca, 'z ktOrego to powodll ksil!Jz§ta saksonsey oszcz~dzali
dotl!Jd zycie Slowian, jak Helmold podaje, zowi!!lc te mordy
"wojnl!, arcykorzystn!}: (bellum perutUe)". - Po charakterystykld
6wczesnych HolzatOw i t. d. odsylamy laskawego czytelnika do
p6zniejszego rozdzialu tej pracy.
W tym czasie znika z widowni dziejowej Przybyslaw (kolo
1142), a Wagl'j~ zawiadowal na czas kl'otki Henryk de Badewide. Nadmieniamy, ze Helmold (rozdzial 47) Przybyslawa
mianuJe~vyraznie "fra.trnelem Heinrici" i byl to wi§c syn Budwina
(umad r. 1071), brata Henryka, krola slowianskiego; Budwina
zas splodzit Gotszalk: z zony Slowianki. Zt!!ld objasnia silJ takze
napad Racego na. Lubekld, gdyz rod Krutona nienawidzil kre-:wnych i caly r6d tego, kt6ry zgladzil Krutona. - Czy Przybysmw w tym czasieumarl, czy zas jest jedn~ it!}: sam!!l osob!}: z wyst~pujq.cym roku 1156 Przybyslawem, wladzc~ Wagrji, podlega
w~tpliwosci. Quandt temu zaprzecza z powodu niedostateczni\l
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uZRsadnionego, t. j. ze wzgllldow na wiek, nie zwazywszy, ze .
i Niklot wtenczas i pozniej jeszcze byl nadzwyczaj czerstwym.
W tych latach zostal hrabia saksonski, Adolf, panem Hol:;.--zatow, ktorzy od czasow Krutona scisle poll!czeni byli z panstwem Wagro-Obotrytow. Po ustl!pieniu willC Przybyslawa (roku
1143) podzielil sill Adolf z Henrykiem, mlodym ksillciem Saksonow, lub raczej z matkl! jego, ziemifb przybyslawowskl!, tak, ze
Adolf przy1l!czyl do ksillstwa holzackiego call! Wagrj~ z gorl1 Segeberg; natomiast przypadla ziemia Polabian z miastem Raciborz
w udziale Henrykowi, ktorego nastllpnie poznajemy pod przydomkiem Lwa, jako najstraszniejszego wroga wolnej dotychczas
Slowianszczyzny. - Obrotny hrabia holzaeki rozwijal nRdzwy- .
czajn!! czynnosc, aby uzyskanl! Wagrjl! zaludniac i rycMo zyski
z niej wycil!gac. Zmierzal poprostu do tego, aby ludnosc sIowianskl1 z Wagrji wyrugowac i zastl!pic pI'zychodztwem innoplemiennem. W tym celu wysylal poslancow do s!j;siednich Niemiec,
szczegolnie zas do mieszkancow poblizszych brzegow morskich
na zachodzie, ktorych dzieii kazdy narazal na postradanie mienia
z zyciem w walce z falami rozhukanego morza polnocnego, przyobiecujl1c wszystkim zyznej ziemi slowianskiej do syta. Holzatom przyznal pierwszellstwo w wyborze 1'61, w miejscach najbardziej urodzajnych i bezpiecznych; oni przeciez kI'otko pI'zedtem
wojnll arcykorzystn!! prowadzili byli w WagI'ji. Wkr6tce napelnH sill kraj Wagr6w osadnikami z Holandji, FI'ezji, Westfalji,
a przedewszystkiem z Holzacji. Dla slowianskiej ludnosci krajowej
przezhaczyl hrabia nadbrzeze morskie na osiedlenie, klad!!c na
nil1 cillzkie podatki. W tyeh okolicach zamieszkuje takze ow
pozniej wystllpujf1cy Przybyslaw. - Miasto Buku, zaloione przez
Krutona, hrabia zn6w odbudowalpomilldzy rzekami Trawenf1
i Wochnht, nazywajl}:c je Lubek!!. Szlachtll krajowf1 przyci!j;gal
do siebie podarunkami. Potem postaral sill 0 przyjazn sl1siada
swego, ksi~cia obotI'yckiego, Niklota, leez sam si~ nastllpnie zIe
popisal jako pI'zyjaciel. Dany pI'zez Adolfa przyklad naslado~
wali na zgub\} Slowian wszyscy zdobywcy niemieccy, tak stann
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8wieckiego, jako tet duchownego. W ten sposob postl'adali wa~
leczni Wagrowie woInoM; narodowosc zas siowianska zacierala
si~ w nich dopiero po dlugich c!lasaeh, lecz i do dzis jeszcze
nie zupelnie.

Ksi!l;i~ Niklot, zdaje sill, nie uczestniczyl w walkach, przez
Przybyslawa 0 warownill segebergskl1 rozpoczlltych. H.eln:old
. 'e go maJ'oI' terrae Obotritorum", a Sakso 0 syme Jego
mlallUJ
"
. "
",.
, . z'e pochodzi z rodu ' kt6I'emu Slowlame mgdy me smIeh
mOWI,
ubliZac. Cesarz przyznal mu po smierd Kanuta wi§kszl1 ez~sc
spus~izny henrykowskiej, a oproez tego uznali go ksi~i§ta saksonscy tei jako pana nad ziemstwami Murizi i CzI'espian. Wobee
Niklota ust<;}puje Prl'lybyslaw co do godnosei, a tem bardzie
lJOtllgi; pieI'wszy wille byl potomkiem l'odu nieporownanie starsz~go, moze Mscislawa, syna Mestwina, zgaslego roku 1018.
(porownaj domysly p. Quandt, Bait. S:ud.). :'~ Ie pewlJa~ ~e
w tym bohaterze zajasnialy po raz ostatm WSZYS~KIe cnoty kSJ~el~
Sl'owianina, ktory, ehociaz polegl jako poganm w rozpaczhweJ
obronie praw pl'zyrodzonych, jednakowoz przewyzszyl chrzescijanskich swyeh przedwnik6w wielkosci~ i wladzl1 umyslowl1, tudziei
szlaehetnosci~ ehal'akteru. - Aby nie przerywac OSIlOWY pogll1du
nasze""o
wzmiankujemy tu krotko, ze skutkiem nieslyehanego
I:> ,
ucislm z strony Saksonow l'ozMjnietwo mOl'slde si 9 u wszystkich szczepow nadbaltyeko-slowianskich rozwijalo do stopnia
nieslychanego, bo sill stalo poprostu pospolitym i najlepiej si§
oplacajl1cym sposobem zarobkowania, rzemioslem nowem, na
ktOrew'skazywala koniecznosc, gdyz zatrudnienie sill rolnictwem,
pl'zemyslem lub handlem jui nie dostaI'czalo srodkow do zaspokojenia nienasyeonej chciw{)sci ciemilliycieli. Morze bylo to
dI'ug~ ojczyzn~ Slowianina, przyjacielem najpoufalszym, a rozMjnictwo uchodzilo w jego Gczaeh ostatecznie za zawOd rycerski,
gdyz by10 otoezone rozlieznemi trudami i niebezpieczellstwami,
pomimo, ze dawniej si§ na to inaczej zapatrywano. Posrod
zycia takiego stwardnialo serce wojownikow, wyrobila si~ srogosc
zupelnie obca uczueiom slowianskim, ale pi~knych przymiot6w
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charakteru narodowego nawet takie iycie przytlumie nie zdolalo. Rozumie si~, ie poganstwo kwitlo w najlepsze nad Baltykiem, gdyz nikt, cieplem mBosci rozgrzany, nie glosil wiary
Chrystusowej, a smialo nawet twierdzie moina, ie w owe czasy
poj~cia chrzescijanskie i stan ogolnej oswiaty w samej Saksonji
nie byly zdolne do nauczania i nawracania pogan. Podczas
gdy Saksonowie wi~c ostatki wyduszali z uciskanych Srowian nadbaltyckich, wszystkie brzegi polnocnej Europy, a nawet oddalona Brytanja zadrzaly przed nieustraszonem korsarstwem slowianskiem; najbal'dziej zas ucierpiala poblizka Danja, w6wczas
juz nibyto chrzescijanska, ktora si~ stala po smierci Kanuta
(roku 1125) w skutek niezgody domowej lupem groznych swych
s!j,siadow. Dunczycy doznawali teraz przez dlugie lata wszystkich
utrapien, kt6remi ich ojcowie kiedys dr~czyli prawie cal!j, Europ~,
a daremnie blagali 0 pomoc narody chrzescija11skie. W tem
gruchla wiese po chrzescijanstwie 0 dotkliwych stratach, ktore
panstwo jeruzalemskie ponosHo z strony niewiernych. Duchowiens two rozzalone roznami~tnilo Iudy chrzescijanskie do najwyiszego stopnia, aby odwetowae owe straty na nieprzyjaciolach
krzyia, a ta namiE2tnosc skierowala si~ w pierwszym wybuchu
tak przeciw zydom, jak nieml1iej przeciw Slowianom nadbal- .
tyckim. S. Bernhard z Clairveaux glosH w pierwszem uniesieniu,
ze poganstwo trzeba alba nawrocie, alba wykorzenic i wytE2pie
do szcz~tu, ale zapewne nigdy nie zapoznal si~ z smutnym losem,
na kt01'0 to poganstwo bez wlasnego przewinienia od wiek6w
bylo wskazane. W ogole mialy narody zachodnio- i poludniowoeuropejskie najdziwaczniejsze wyobl'azenia 0 Slowianach zachodnio-p61nocnych, dzi~ki oszczerstwu sf};siad6w saksonskich. Poczytano Slowian juz nie za ludzi, tylko za istne potwory, lakuf};ce
krwi ludzkiej, slow em za ludoierc6w, ktol'ych wyt~pienie byloby
istnem dobrodziejstwem dla ludzkosci. Nie dziwimy si~ wiE2C
objawom nienawisci i zawzi~tosci przeciw Slowianom, kt6re
znajdujemy po kronikach mnichowskich owych czas6w, mianowide w oddalenszych narodach. Tem bardziej zas dziwie siE2

naleiy, ze podohne potworne wyobrazenia, a wynikajll,ce zt!!d
pot~pienie 81owian, znachodzi si~ do tej chwili nie rzadko u pisarz6w najnowszych.
Ksif};iE2 obotrycki Niklot wczesnie przeczuwaf nadcill;gaj!j,Cl'J:
burz~; pomimo to, ze jUi caia Slowianszczyzna do rzeki Odry
pladla haracz Niemcom, pomimo, ie Pomorzanie zostali chrze£cijanami, pomimo, ie on sam zyl w najlepszych stosunkach
z Saksonami, i ze zmuszony koniecznosci!! niekiedy nawet przymusem· wycil'J:gal nieslychany haracz z pobratymc6w, aby go odstawic chciwym s!j,siadom; pomimo to wszystko nie zatail sobie,
ze i on jako poganin jest wystawiony na dosy roznamiE2tnionych
chrzescijan, kt6rzy imieniu slowianskiemu zapowiedzieli zaglad~,
gdyz czynsze i sluiby ich jui niezadowolnialy. M6g1by byl
jeszcze kogo z swoich posiae naprzeciw chrzescijanom z oswiadczeniem, ie przyjmie z narodem swym wiar~ Chl'ystusowll;, aieby
ich moze w ten spos6b rozbroie, lecz nie uczynH tego, bl!dz te,
ze nie chcial si~ zrzekac pl'zekonan i razem z chrzescijanami
najechac pobratymcow, blldz to, ze nie widzial mozebnosci dotrzymania slowa, b1j;dz tei, ze by{ przeswiadczonym, iz zastE2PY
cllrzescijanskie pragn!j, gruz6w i krwi slowianskiej. W przykrem
tern poloieniu udal si~ po rad~ do przyjaciela i s!j,siada, kt6ry
si~ niedawno temu 0 przyjazn jego byl staral, i kt6rego cal~
powagl! swIl; byl zaslanial przed pokrzywdzonymi rodakami, t. j.
do hrabiego holzackiego, Adolfa, prosz!j,c go usilnie na zjazd.
Ale Adolf odpowiedzial, ze z nim zjechac si~ nie mOie, m6wi,!c,
,;ze to byloby z jego strouy nieostroinosci!j" dia ksill,z!j,t chrzescijanskich, ktorzyby siE2 tern obrazili." Na to kazal mu Niklot
powiedziee: "Zaiste, postanowilem bye okiem twojem i uchem
twojem na ziemi slowianskiej, w ktorejies zacz!j,l si~ usadowiac,
bys nie cierpial dolegUwosci ze strony Slowian, kt61'zy dawniej
posiadali ziemi~ wagrowsk!j, i si~ skarzll;, ie ich wyzuto niesprawiedliwie z dziedzictwa ojc6w. Czemu wi~c zapierasz si~ przyjaciela twego w czasie niedoli? Aialii nie sprawdzl1 sj~ przyjaciela doswiadczeniem? Dotychczas powstrzymalem l'I~ce 810-
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wian, ieby ci~ nienadwer§iali; teraz przeciei podoba mi si~
odci1!gn!!;e r~k~ i pozostawie ci~ sobie samemu, poniewaz uprzykrzyles sobie przyjaciela, ani pami~tasz na przymierze i odmawiasz mi w potrzebie widziee oblicze twoje." Hrabia holzacki
posiadal pomimo to tyle bezczelnosei, ze odm6wiwszy zjazdu ponownie ze znanego powodu, prosH Niklota przez posla:ii.c6w,
aby byl ~askaw mu doniesc, skoro uwaza, ze Slowianie potajemnie si~ wybior!!; na wyprawt; przeciw niemu. Przyrzekl mu to
Niklot i dzien przed wypraw!!;, kt6r!!; sam urz!!:dzal - zdaje si~,
ie liczne wyehodztwo wagrowskie u niego bawilo - poslal
umyslnego z uwiadomieniem do grodu segebergskiego, leez
tenze hrabiego tu nie zastal. Adolf musial Hehe miee wyobrazenie 0 d2ielnosci ksit;cia slowia:ii.skiego, bo przestrzeglszy
osadnik6w przybysz6w, aieby byli na strazy przeciw lotrostwu
sfowia:ii.skiemu co do dobytku i mienia swego, zapewnH ich, ze
nad og6lnem bezpiecze:ii.stwem sam bt;dzie czuwaJ, a na tem
koniec. Niespodzianie wit;c wojownicy Niklota, wplyn!!;wszy na
lodziach w Trawent;, opanowali okr~ty lubeckie z towarami i takowe spalili, wycil1wszy w pie:ii. przeszlo trzystu nieprzyjaci61.
Lubekt; trzymali przez dwa dni w oblt;zeniu, a tymczasem dwa
oddzialy jazdy slowianskiej, jakby wicher, wymiotly z ziemi wagrowskiej osadnik6w przybylc6w, puszczaj!!;c z dymem wszystkie
zabudowania. Wielu zabito i nalapano, prawie nigdzie nie stawiono opom. W ziemstwie SusIe udtll'zyli Slowianie na osad~
fryzoflskq, skladaj!lc!!; sit; z przeszlo czterystu mt;zczyzn, z kt6rych
jednakowoz wil:)ksza czt;se byla sit; udala do stron rodzinnych,
aieby tamze spienit;zye swe nieruchomosci i wi~cej swoich sprowadzie do blogiej ziemi slowianskiej. Tylko stu mt;zczyzn wi~c
pozostalo w owej osadzie, kt6rzy sit; w warowni wsciekle bronili.
Slowianie przyobiecali im iycie i zdrowie pod wal'unkiem, ze
sit; poddadz~. Ale obecny tam ksi~dz Gerlav sprzeciwiat sit;
temu, gdyz ani tym sposobem zycia nie ocall1, zapytuj!!;C sit;:
"Aiali nie wiecie, ie w oczach Slowian iadne pokolenie z wszystkich przybyszow nie uchodzi za szkaradniejsze od Fryzonow?

Zdajemy im si~ istnie cuchn:j;cymil" Wszyscy wil:)c zostali
wyrznit;ci po zaci~tej obronie. - Podpadalo uwadze to powszechnie, ze Slowianie wstrzymywali sit; od pokrzywdzenia osad
i wlasnosci HolzaMw; pod miastem Cuzaline (dzis Hogersdorf)
w poblizu grodu segebergskiego zatrzymali sw6j poch6d, gdyi
tam zacz~ly si~ osady dawniejszych tych sprzymierzencow za
czas6w Krutona i Henryka, kt6rzy sit; jednakowoz za Przybyslawa (1'. 1142), wi~c kr6tko pl'zedtem, tak okrutnie byli pastwili nad ludnosci!!; wagrowsk!!;. Sami wi~c Holzaci w tym
napadzie nie ponosili skat zadnych. Z wszystkich innych os ad
ocalala jedyna uti:ii.ska (dzis Entin), zalozona pl'zez HolandczykOw. Rozchodzila sit; wi~c pogloska wszt;dzie powtarzana, jakoby
Niklot napadal osady przybysz6w w Wagrji w porozumieniu
z niekt6rymi Holzatami, spowodowanymi zazdrosci!!; ku obcym
osadnikom. Nie jest to podobnem do prawdy, lecz ksi~z~ obotrycki zamiel'zyl jedynie rozsiewac nieufnosc mit;dzy Adolfem
i Holzatami, tudziez mi~dzy ostatnimi i inuoplemiennymi przybyszami, co mu sit; tez udalo wysmienicie.
Zuchwale rozpoczt;cie krok6w nieprzyjacielskich przez ksi~
cia obotryckiego zadziwHo swiat chrzescija:ii.ski, kt6ry si~· w 6wczas znajdowal w rosnl}cem rozdraznieniu. Wiadomo, ze roku
1147 cz~se zachodnich narod6w wybl'ala sit; pod znakiem krzyza
do Portugalji, aby pogromic tam Maur6w mahometanskich; inna
cz~sc, a mianowicie Niemcy poludniowi z cesarz em Konradem,
pospieszyli na pomoc panstwu jeruzalemskiemn. Saksonowie zas
nie zapomnieli, pomimo poboin08ci, korzysci wlasnych. ObjawHi to juz sam~ oznak!l zewn~trzn~, gdyz krzyzyk czerwony,
znak dotychczasowych wojownik6w Chrystusowych, wojownik saksonski nosH na ramieniu tylko w dodatku nad kul~ ziemskll,
godlem panowania. Zastl:)py saksollskie, posilkowane przez ksiqz~t nadrellskich i l{onrada, ksit;cia burgundzkiego i wielu innycb,
toezy~y ~it;, na ksztalt ogromnych nawalnic, w dw6ch oddzialach
po 60 i 40 tysit;cy wojownik6w ku granieom Slowian nadbaltyckich. Przewodniczyli im I obok licznych mo~nowladzc6w,
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Albrecht, z przydomkiem Niedzwiedz, nowy margrabia branden-"
burgski, tudziei mIody ksilJ,i~ saksonski Henryk, ktory sobie
upodobal przydomek Lwa. Wyisze duchowienstwo saksonskie,
biskupi i opaci, stawili si~ na t~ wypraw~ jakby jeden mlti,
W kosztowl1ych zbrojach wojennych na czele zast~pow ielaznych;
ani jeden nie poczuwal si~ przedtem do nasladowania pi~knego
przykladu szlachetnego Ottona bamberskiego, apostola Pomorzau.
Lecz wojska chrzescijan zastaly nieustraszonego ksi~cja obotryckiego na pogotowiu; Niklot postanowil si~ bronie do upadiego, a przyznae naleiy, ie rozwijal nadzwyczajne zdolnosci wojenne. Przezorny ksil},i~ obwarowal na pierwsze objawy groiltcego mu niebezpieczellstwa silny gr6d Dubin, prawdopodobnie.
nad zatokl}, wismarsk!j; naprzeciwko wysepki Lips; przeznaczajl},c
go na miejsce schronienia dIa narodu. Mniejsze grody, zdaje
sit;), sam zniszczyl, a ludnosc krajowa, zalwpawszy kosztownosci
i zbyteczn~ iywnosc, schronila sit;) po blotach i gt;)stwinach,
zln!ld dokuczaia nieprzyjacielowi podjazdami. Tymczasem obsaczyli chrzescijanie warowni~ dubillSklJ" niemniej jak grod dyminski, zburzywszy wsie i miasta, l11it;)dzy ktoremi Malchow (Malchim) z slynnll; swiq.tyni~ 8Iuwiansk~. Nadplyn~la takie flota
dunska z znacznem wojskiem, ktorego silt;) podaj~ kronikarze,
niewlJ;tpliwie przesadnio, na sto tysit;)cy wojownikow. Dunczycy,
polq,czywszy si~ z krzyiowcal11i pod Dubinem, przecit;)li oblt;)ionym drog~ ostatecznego ocalenia, t. j. ucieczk~ na morze. Mimo
to nie upadli ci ostatni na duchu. Wnet wkradla si~ niezgoda
pomi§dzy szyki chrzescijanskiej Iupow bylo malo, mozo16w i niewygOd poddostatkiem. Slowianie, wypadlszy nagle z warowni,
porazili Dunczykow bardzo dotkliwie i licznych jenc6w zabrali
z sob~, podczas gdy wojska niemieckie przypatrywaly sit;) klt)sce
sprzymierzencow, moie z potajemnel11 zadowolnieniem. Niemcy
nie mogli zas pospieszye DUllczykom nil. pomoc, gdyi woda szeroka
ich oddzielala od stanowiska ostatnich. Wkr6tce odzywano sit;)
glosno i powszechnie w zast§pach Albrechta i Henryka z prze~
konauiem, iz cala ta wyprawa nie rna sensu, wziq,wszy ua wzglq,d

wlasne korzysci i tak bowiem mowHo, wedlug Helmolda, rycerstwo tychie pomit;)dzy SOOl!: "Ziemia, ktorq, niszczymy, czy nie
jest to ziemia nasza, a narod, ktory zwa!czamy, nie jestze to
naszym? Czemui wi§c okazujemy sit) nieprzyjaci6lmi samych
siebie i niszczymy dochody nasze? Czy te straty nie spadajlj,
na paUQw naszych t" Zaczt;)li wi§c robie krt;)taniny, a pl'zez
cz§ste zawieszenia broni ulatwili Slowianom obront); skoro wit;)c
ci ostatni zrobili niepomyslnq, wycieczk§, nie scigali ich, aieby
miasto z lupem nie wpadIo w r§ce krzyzowcow. Bez w~tpienja
dzialal tu ksil},it;) Niklot potajemnie, aby rozniecae niezgod~ pomi§dzy przeciwnikami, i on z pewnosci~ nasuwal powyzsze uwagi
l'yeerstwu niemiecko-slowianskiemu Albrechta i Henrylm, chociaz
pisarze zamilczaj~ 0 tej jego czynnosci. Dose, ie po trzech
miesil},cach Krzyzowcy uprzykrzyli sobie ttl wypraw§ mozolnlt
a zarazem niekol'zystn~ i niesIawlll1!; za przyrzeczeniem Slowian,
ze pl'zyjmujl!! chrzescijanstwo, i ie wypuszcz~ wzit;)tych w niewol~
DUllczyk6w, stan~la ugoda, a chrzescijanie powrocili, zkl};d przyszIi.Lecz 0 chrzescijanstwie nast~pnie ani mowy nie bylo,
a z DunczyMw wydali Slowial1ie tylko starych i do pracy nie
zdatnych; wi§kszlJi cZlJse zatrzymali. Tak niechlubnie zakonczyla
sit;) wielka i groina krucjaia, bo grodu dyminskiego takie nie
zdobyto wedlug Helmolda, z ktorym si§ drudzy kronikarze zgadzajl};. Antol' rocznik6w palickich (Paliti, dzis POlde) donosi
niejasno co do niezgody mit)dzy kl'zyzowcami, ie rycel'stwo juz
rozdzielalo i opisywalo granice posiadlosci ziemskich, zanim takowe zdobyto, posp61stwo zas na to si\} nie zgadzalo, zklJid powstaly niesnaski, kt6re si\} skonczyly na niechlubnym powrocie.
Sigeberta auctuarium Gemblacense zas (lVL G. SCl". VI) donosi
krotko, ie Niemcy sil} z Dunczykami wybrali na wypraw§ przeciw Slowianom, ale ze Niemcy, gdy przyszlo do boju, odebrawszy
od SIowian pienil};dze, sprzedali Dunczyk6w. Usunt;)li si~ bowiem
od bitwy toczl1cej sit;), wilde miecz slowianski zgladzil wiele tysi~cyDunczyk6w. Zobaczymy w dalszym cil}gu, Ztl Dunczycy
i nadal najgorzej wyszB na tej wyprawie.
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W tym samym czasie wyruszylo trzeeie wojsko chrze~ci~·
janskie przeciw Pomorzanom, aby i te szczepy zawojowae, ktOre,
dzi~ki staraniom swi~tobliwego Ottona bambergskiego, tudziei
naszego Boleslawa Krzywollstego, wiar§ chrzescijaflSklJ: byly przyj~ly od przeszlo cwierc wieku. Henryk, biskup morawski, z wielu
biskupami niemieckimi obsaczyl Sz(';zecin, miasto stoleczne ksi§cia
Raeiborza. Zast~py polskie posilkowaly Niemcow, gdyi Pomorzanie po smierd Krzywoustego si~ uwolnili byli z pod zwierzchnictwa Polakow, podczas gdy walne sily polskie silJ obrocily
pr.aeciw poganskim Prusakonl. Szczecinianie zaS wystawili krzyz
wysoko nad murami miasta, a wyslali w poselstwie do panow
chrzescijanskich biskupa swego, Wojciecha, Polaka, ktory byl
towarzyszem apostola Pomorzan i pl'z~Z niego na biskupa Pomorzan wyswi~cony, zapytujl!C si~: "dla czego przychodz~ z tak
uzbrojonlJ: sib~ do nich? Jezeli potwierdzenie icb w wierze swiEJtej majll: na oku, toe powinni uiywac kazania i nauczania biskupiego." Na to upamilJtalo si~ ducbowieflstwo morawsko-niemieckie, a poniewai widocznie poruszono calli tlJ krucjatlJ w celu
podbojow, nie zas rozkrzewiania wiary, biskupi wilJc, uloiywszy
8i~ z ksi~ciem Raciborzem, tudziei z biskupem Wojciechem co
do pokoju, powr6cili razem z moznowladzcami swieckimi do
domu, ponioslszy dotkliwe straty w ludziach. "Albowiem"
~ tak wnioskuje w rocznikacb swych Wincenty pragski "bardzo trudno bylo 0 pomyslne zakonczenie sprawy, w ktorej
na Pana Boga nie zwaiano. 1I
Ogromna wi~c krucjata, ktOrl! Niemcy poruszyli przeciw
Slowianszczytnie, chybila zupelnie celu, bo tei z gory byla
niedorzeCzlll!. Wyt~pic bowiem i wykorzenic za pomocll: bozi1
czynszownik6w swycb, jak to po cZEJsci pragn~lo zagorzale duchowienstwo poludniowo·niemieckie i francuskie, nie bylo zamiarem ksi~z1}:t saksonskicb. Do zaprowadzenia wiary chrzescijaflskiej zas sami si~ ocill:gali, gdyi to znaczylo podzielac si~
docbodami, pobieranemi od nieszcz~sliwycb Slowian, z potEJinem
duchowieilstwem, a oprocz tego usuni~toby w oczacb Europy

pozorne powody do nowych uciskow. Wszystko wi~c zostalo po
dawnemu, a nll,wet jeszcze w koncu r. 1147 Slowianie tyle si~
czuli nll, sile, ze zlupili Holzacj~ i wiele mieszkanc6w po zaci~tej
obronie wyci~li.
Zapewne odnosi si~ to do szczep6w wagrowskicb w okolicy
Starogrodu (Altenburg) nad morz(lm. Tu bowiem poznal Helmold oprocz Przybyslawa moznowladzcEJ imieniem Rochel, pochodz!!cego z rodu Krutona, ktorego zowie poganinem i najwi~
kszym rozbOjnikiem po morzu; tamze przebywal takze kaplan
slowianski, imieniem Mike, czy tez tak zwany z urz§du kaplanskiego. - Mlody ksil!i~ saksOllski, Henryk (Lew), najeZdial po
l'oku 1147 jeszcze cz§sto kraj slowianski, mianowicie wschodniop6Inocne szczepy lutyckie, ktOre niezdolne byly oprzec si~ jemu
oraz i s~siadom nieprzyjaznym, gdyz si~ znajdowaly wzupelnem
odosobnieniu. Oddawali mu wi~c, powiada Helmold, za zycie
i ojczyzn~, cokolwiek wydusic z nich upodobal sobie; lecz 0 chrzescijanstwie nie bylo juz mowy, zawsze tylko 0 pieni~dzach.
Niklota poloienie bylo w tem wszystkiem arcyprzykrem.
Uwaiano go wprawdzie za krola Obotrytow, jak dawniej Henryka lub Gotszalka, a takze narody Chizynow i Czrespiall
mu sluzyly; ale zarazem byl obowi~zanym pobierac od poddanych haracz i odstawiac go zwierzchniczemu panu, t. j. ksi~
ciu saksonskiemu. Nie obeszlo si~ to z czasem bez uzywania
przymusu, aby dogadzac nienasyconym ciemi~iycielom Slowian,
jak n. p.w r. 1151, gdzie Niklot osobiscie silJ skal'zyl w Luneburgu, ze Chizynie i Czrespianie odmawiajl}s nakladanego na
nich haraczu. Przytrzymano go tam z poczl!tku, ale grozna po=
stawa syn6w jego, Wertislawa i Przybyslawa, napadajl1cych na
ziemi~ saksonsk~, wymusila zwolnienie ojca. Niklot widzial si~
w koflcu spowodowanym wydusic zaleg:(y haracz z krn1}:brnych tycb
szczep6w lutyckicb, zapomoCIl: Holzat6w, choc go sercezapewnezabo·
lalo,gdy patrzal na srogosc swych pomocnik6w. Nieszczery bowiem
przyjaci~l Niklota, Adolf, panliolzatow, by} si~zn6w z nim po:rozu24
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mial. Zasoby krola Obotrytow nie daly si~w6wczas juz porownywa6 z pot~gl1, jakfj; niegdys posiadal krol Slowian, Henryk.
Nie zwazaj~c bowiem na ludy lutyckie, ktore rozkazy ostatniego pelnily, odlfj;czono od panstwa obotryckiego takze Holzatow, tudziez wi~kszl1 cz~sc Wagr6wi narOd polabianski,
a z szczep6w tych utworzono mocarstwo nowe, wrogie Obotrytom pod rz!).dcm Adolia. Opr6cz tego ludnosc obotrycka zubozab i liczbowo si~ zmniejszyla od czas6w Gotszalka wskutek
nieustaj~cych bojow i ucisku z strony Niemcow; ze dotychczas
nie dzielila losu pobratymc6w, zawdzi~czala jedynie heroicznemu
i genialnemu ksi§ciu swemu. - Jeszcze raz zajasniafa dzielnose i slawa Niklota, wzbudzajl1ca nawet u przeciwnik6w podziwienie. Roku 1156 bowiem wprowadzH on na czele wojownikow swoich wyp~dzonego z Danji kr61a Sweina, czego roku
poprzedniego pot§ga niemiecka dokazac nie byla zdoln~. Ale
wkrotce potem juz musial uledz przeznaczeniu swemu, gdyi
rozwoj dziejowy unie.mozebnil nadal stanowisko przez niego zajt)tej ust~powal wit)c, wierny zasadom dlugiego zywota. Ksi!1z~ta albowiem saksollsCY, a mianowicie Henryk, z przydomkiem
Lew, i Adolf, pan Holzatow i Wagr6w, nie mogli si~ jut.
, wobec swiata chrzescijanskiego, oci!1gac nadal z odnowieniem na
ziemi slowianskiej dawniejszych biskupstw. Uiszczaj!1c si~ WibC
mimo wlasciwej im chciwosci, z niemilego obowiq,zku, wyposazyl
drugi ziemi!1 biskupstwo starogrodzkie, (altenburgskie), przyczem
jednak nie powstrzymal si~, aby nie odrwic biskupa, uiywajlj;c za malej miary. Pierwszy zas przychylil si~do wzniesienia nil, nowo katedry meklenburgskiej i raciborskiej, a nast~pnie zalozenia zwierzynskiej, lecz dopiero wtenczas, gely
cesarz mu zapewnH prawomianowania biskup6w, co dotychczas w Niemczech bylo rzecz!1nieslychan!1. Przez zaprowadzenie zas nstroju hierarchicznego powi~kszyly sit.) niezmiernie cit.)zary ludnosci krajowej, tern bal'dziej, gdy sit) ksil/;i~t.a
nie wahaH wynagrodzic sobie uszczuplone przez to dochody tern
wi~kszym uciskiem, Ponoszenie ZitS nowych cif;lzar6w hylo dla
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Slowian czystem niepodobienstwem, jak to Przybyslaw, pan mo~
tnyw Wagrji, wykazal w rozmowie ~ b!skupe.m .Gerol~em, 0
'~e'
czem ponlt
. J. Lecz
. nie zwazano na J~kl spomewleraneJ ludnodnoBeh. Najbardziej zas musiala ostatnilll rozialic d~inosc wrog6wdowyt~pienia jej, ktOra si~ w dyploma~ach . erek~yjn!ch
bislrnpstw objawila, bo takowe glosz!! sucheml. slow~, ·ze Jest
zamiarem wykorzenic Slowian do szcz~tu, gdyz maJl1 ust~po
wac z.swej \vlasnosci po ojcacb, skoro dostateczna ilose osadnik6w innoplemiennych przyhlJdzie. Niklot wzdrygal si~ na
takie· rozpor~dzenia, ktore zwiastowaly rozlew krwi strumieniami bEJdil,c przeswiadczony, ie podwladni jego zgin1'!:raczej
ww-aice l'.ozpaczliwej, zanim nieznosnemu 10sowisi~poddadz!t.
samO zdanie .wynurzyt ..takie .Przybyslaw wagrowski, gdy·
biskup Geroldnawiedzil, ale taklJJodebl'al .odpowiedz, ze S1.owianin jest' postawi.onympo.za prawem.
Nikl.ot wi~t·bylprzekonany,ze rychlo nadejdzie chwila,
gdzie,cnienawidzeni Saksonowie mu kaz~ wsp61nie z nimi przygn<;}bic jako podJ:emu odszcz'~piencowi wierny i szlachetny .~w6j
nar6d, aby po takiej sromocie sam doznal tego samego upokol'zenia,' jak potomkowie Krutona lub Anadroga w Wagrji. Wolal wi~c z narodem swym, albo zwyci~zyc, albo ginl/;c. Dhwil~
:t'ozstrzygni~cia stanowczego inne okolicznosci przyspieszyly.
Danja bowiem przez wiele jUi lat byla wystawianl!: na lup
Slowian. Kr61 Swein zalozylbyl przeciw napadom ostatnich dwie
w,u'ownie nad obiema brzegami 'eiesniny, Wielkim Beltem nazwanej.Daremnie!SI.owianie obie zburzyli. Daly p6lwysepdunsk~ zaczlllwszy 011 ziemstwa Wendsyssel na p6lnocy, ai do rzeki
Egdory (dawniej Dina zwanej), zostal po stronie wsch.odniejobr6COJlY w pustyni~ i taki sam l.os spotkal wyspy, naprzyklad
Fionjl},i Alsen. Wyspa Laland piacilaSlowianom haracz,a
mieszkancy wyspy Falster wdawali si~ w tajne uklady z Slowianami.
Te napady nie wyplyn'J1y z pierwotnego usposobienialudnosci
slowianskiej, lecz oznaczaj~ okres, kiedy charakter tejie. pod
uciskiem si~ przetwarzal na gorsze. Niepod.obienstwo zadosc-
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ucz)nienia chciwo~ci saksonskiej dl'og!1 spokojnej pracy, zmusilo Slowian do tak dzikiego zycia rozb6jniczego, a Przy~
byslaw wagrowski zapytuje si~ slusznie hiskupa Gerolda, czyje
to wi~ksze w tem przewinienie, czy Slowian, czy nienasyconych
ciemi~iycie1i tychze? Sprawiedliwy s~dzia za~ kladzie ~apewne
wyprawy saksonskie przeciw Slowianom nil. .l'owni z slowianskiemi napadami nil. Danj!1, ktol'e to ostatnie si~ nawet wytIumaczyc d9.j~ przez ostatecznosc, do ktorej przywiedzeni byli.
Krol dunski Swein blagal dal'emnie 0 pomoc cesarza Konrada,
daremnie ofiarowal mu ogromne sumy; zakazy cesarza, wystosowane do Slowian, byly nieskutecznemi W obe6 stosunk6w surowej rzeczywistosci. Tak sarno placil kr61 Waldemar, nast~
pcaSweina, r. 1158 ksi~ciu saksonskiemu, Henl'ykowizwanemu Lew,
tysilj:c grzywien w srebl'ze, aby kraj swoj uwolnic od korsarstwa
slowianskiego. Helll'yk spustoszyl za ten pieni!!:dz Slowianszczyzntl. a mianowicie strony nadodrzanskie, mieczem i ogniem;
okr§ty kazal sobie wydawae, lecz tylko stare lub nieuiyteczne
odebral.
Gdy si'J zas udal z cesarzem na wypraw~ wojenn~ do Wloch,
Slowianie napadli zewsz~d na DanjlJi w niewidzianej dotychczas
liczbie.
Tymczasem stali si~ kr61 Waldemar i niespracowany
przyjaciel jego biskup l'oskildzki, Absalon, zbawcami ojczyzny swojej, ktOl'lb podzwign~li z ostatecznej niedoli do najwyzszego szczebla pot~gi. Nie szukajllc juz za pieni~dz
dal'emnej pomocy u Saksonow, urzlj:ftziH kl'aj ca~y nil.
now~ stop~ wojennlb, a uzbl'oiwszy znaczDlli flot~ wojenn~,
zrobiH roku 1159 po dwa l'azy dosyc pomysln~ wypraw~ przeciw Rugjanom i Pomorzanom zachodnim I a mianowicie pIemionom lutyckim. W tym samym czasie spogllJidal margl'abia
brandenburgski, Albrecht, Z pl'zydomkiem Niedzwiedz, lakomem
okiem .na ziemie nadbaltyckie, odk~d go z strony Polski zabezpieczyla wyprawa eesal'za Fryderyka, a sam odzyskal byl gr6d

brandenburgski. B~dIiC powasnionym od dawna E ksi'J eiem sa~
ksoilskim, latwo si~ m6g1 sprzymierzyc z roslll},cym w pot~g~
kr61em dunskim, a tym sposobem pudzielic si~ krajami nadbaityckiemi Slowian, zwlaszcza, gdy jui po l'oku 1147 byl,opanowal miasto Malchow, ktol'e jednak pozniej na nalegame Lwa
wydac musial. Dla tego postanowil ostatni, powr6~iwszy ~ wy~
prawy wloskiej, zapewnic sobia przez ugod~, z Dunczykaml ~~=
wartl}, zysk najwi~kszy pl'zy rozebraniu ziem nadbaltycklCu
Slowian.
..
Istny to wzor dIa polityki pozniejszej pruskiej w obec
Polskil
Powolal wi'Jc Slowian na sejm, ateby si~ oczyscili z czy=
nionych im zarzutOw, ie wbrew jego l'ozkazom napadli w nieobecnosci jego na Danj~, a gdy Slowianie nil. ten sejrn si'J nie
stawiIi, wkroczyl w ich ziemi~,jako wrog niszczyciel, nie znajl!cy
litosci. Widocznie i Niklot sci~gal na siebie gniew i podejrzenie
Henryka, chociai wszystkie zr6dIa milcz~ 0 udziale, ktoryby
ludnoscobotl'yck<1 brala w uajezdzie Dunczyk6w; Chizynie i Czrespianie wprawuzie od zarzutow tych nie byli wolnymi. Dosyc,
ze ksilj:i~ obotrycki nie odst~pH swych pobratymcow, jako tei
do chwili ostatniej nie opuscil wiary oj cow, poniewai post~
powanie chrzescijan nie moglo go przekonac 0 prawdzie chrzescijanskiej. Z tem samem m~ztwem, z jakiem roku 1147 stawil
czolo zl1stlJPom kl'zyiowcow, dzialal i teraz wedlug dobrze obmchowanych planow wojennych. On sam dal .rozkaz zburzenia
grodow Mikilinburg, Zuerin, Dobin, Ylowe; jedynie miasta
Wude nad rzek~ Warnablj: postanowil bronie, zgromadziwszy
tam szlacht~ krajow~. Wojownicy jego, skupiwszy sj~ w borach,
mieli ztl!d niepokoic nieprzyjaciela, skoroby si~ pokusil 0 obsaczenie tej warowni. Wyslal ztl!d synow swych, Wertislawa
i Przybyslawa na podjazdy, lecz oni powl'ocili pobici na glow~.
Wtenczas rzekl stary bohater: "S1lJdzHem wpl'awdzie, iem m~
iOw wychowaI, lecz ci tam s~ bojazliwsi od kobiet. Wyrusz~
wi~c sam, aby sprawdzic, czybym nie mogl wi~cej dokazac.'~
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Napadl zbyt smialo na rycel'zy niemieckich, ktol'zy, wlozywszy
na rynsztunek zwyczajnlli odziez czeladzi, zmylili stal'ego wojaka.
Tenie, ugodziwszy kopjl!J nieprzyjaciela, poznal siv na podst\1pie
i konia nawl'ocH. Lecz juz byl0 za pozno; zanim kto z swoich
pospieszyl na pomoc, sam zyciem przyplacil niewCzesllll: natar~
czywoSC. Glow~ jego odcivt~ zaniesiono na zerdzi do ksi~cja
saksol'iskiego.
Tak skonczyl (1'.1160) Niklot, ksil!Jz§ i krol Obotrytow, polityk
biegly, dowodzca niepospolity, wojownik nieustraszony. Cz10wiekiem by} szlachetnym, Slowianinem zagorzalym, a natchniony
gor~cl1 mnosci~ ku narodowi swemu, posiadal zarazem tyle swiaUosci i umiarkowania, ze umial przestawae z Iudzmi przekonan
Wl'§CZ przeciwnych, a dotrzymae danego slowa nawet przeciwnikowi. Co si§ tyczy wyobrazefl religijnych, okazywal si§ sceptyIdem; trzymajl1c si§ obrzllidku ojcowskiego wspolnie z nal'odem
swym, wiary chrzescijanskiej nigdy nie przesladowal jako takiej,
lecz walczyl przeciw chrzescijanom z powodow Ii politycznych.
DIa tego umiescie nalezy pos~gow~ postae Niklota w poczct
pierwszorz§dnych m§zow stanu, a wszyscy dziejopisarze do czasow najnowszych oddawali czese jego pami~ci, zaden nie idzie
za zdaniem mnicha bosawskiego, Helmolda, kt6ry Niklota i Przybyslawa wagrowskiego mianuje na czele opowiadania swego
bestjami okrutnemi (tl'Uculentae bestiae), chociaz w dalszej osnowie sam dowodzi, ze wielka osobistose zlorzeczonego ksivcia
Obotrytow byla pot~zniejszl1! anizeli nienawise mnicbowska, gdyz
mimowolnic sam go kresli jako bohatera charaktel'u nieskalanego.
Dziwnem zl'zl):dzeniem opatrznosci ocalalo z wszystkich
ksi!l;i!l;t zachodnio-p6Inocl1ych, a moze wszystkich Slowian, jedy~
nie potomstwo Niklota do dzis dnia w posiadaniu wi§kszej cz§sci
dziedzictwa, tudziei godnosci protoplasty swego; S1l; to wielcy
ksilJ;Z~ta meklenburscy. Serce Slowianina zas, odwiedzajl1cego
stolic§ zwierzyilskl):, przejmuje osobliwsze uczucie na widok
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Niklota w postaci jezdzca-wojewody, ktory si~ wznosi na
fl'ontonie.nowego zamku ksi~i§cego.
Synowie bohaterskiego krola obotryckiego spalili na wiese
o smierciojca warowni~ Wurle, ust§pujl!c z wojownikamiswymi
doborow. Kobiety,j wszystkich do boju niezdatnycb powierzyli,
wsadziwszy na okrlEty, morzu poblazliwszemu od ludzi, w czem
pokrewni Rugjanie im dopomagali. - Niklot pozost~wil jeszcze
8yna trzeciego, imieniem Przyslawa, ktorego, gdy soble upodobal
ooyczaje cudzoziemskie i wiary oj cow, przyjlliwszy cbrzest, odst~pil byl, wydalil od siebie. Przyslaw (Knytlinga-saga zowie go
Friedleif), ktorego dose samowolnie Philippsohn (Heinrich der
Lowe 1867) uWRza nie z innych powodow tylko dla podobieflstwa imienia za tIE sam~ osob§, co Przybyslawa, udal si§ byl
na dw6r krola dunskiego, Waldemara, gdzie si§ walecznosci~ tak
odznaczal, ii ostatni mu zaslubil siostr§ swoj~. Siedzial wlasnie
przy uczcie, gdy odebral wiese 0 smierci oj ca. Na chwil§ zaduma} si~ nieco, lecz wnet odezwal si§ spokojnie w ten spos6b:
"tak powinien gin~e, kto Bogiem wzgardzil", i ucztowal dalej.
Nast§lmie, gdy flota dunska wplyn§la w rzek§ Warnab§, aby si~
poll):czyc z wojskiem Henryka Lwa, postaral si~ Przybyslaw 0 rozmow§ z bratem Przyslawem, chc~c go naklonie do tego, aby
pl'zeciez nie dokladal r§ki do zgn~bienia rodakow, dla kt6rych
wolnosci icb ojciec. byl polegl, zarzucajl1c mn zarazem, ze przestawa z tym po przyjacielsku, ktory jest zab6jcl): oj ca. Mial to
bye jakis rycerz Bernard, ktory na jednym si§ znajdowal okr~cie
z Przyslawem. Tenie zas odrzekl: "M~za tego uwazam za dobrodzieja mego, gdyi mnie pozbawil ojca bluzniercy. Nie chc~
pl'zeciez wcale bye uwazanym za syna Niklota; Niklot bowiem
jest ojcem najwi~kszych zbrodni, to jest jasnem." Tak opowiacla
lcronikarz Sakso grammaticus, dodajf!:c, ze Przyslaw i nadal si~
pokazal najzaci§tszym wrogiem ojczyzny. On przeprowadzil
biskupa Absalona, spieszf!:cego na nmow§ do Henryka Lwa, tam
i napowl'ot, majf!:c wi~cej obawy 0 towarzyszy DunczykOw
wobec zaczajonych Slowian, ni~ 0 wlasulil {)sob~; on bowiem l
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rzekl, pochodzi z rodu, kt6remu ublizac Slowianie nie smt~.
- Pol~czonym sHom dunskim i saksonskim waleczni synowie
Niklota na <Rugo oprzec sitl Die podolali; przystali wi~c Da
ugod~ z dumnym ksi~ciem saksonskim, we dIng ktOrej zostalo
im z dziedzictwa ojcowskiego tylko paDowanie nad Chizynami
i Czrespianami; wlasciw~ ziemitl obotrycklli rozdzielil HeRfyk
pomitldzy rycerzy niemieckich, zleciwszy zwierzchnictwo nad
calym krajem ryce.rzowi Guncelinowi de Hagen, kt6rego wlasnosci!j: bezposredni!j: stalo si~ ziemstwo zwierzynskie. Wertislaw
odbudowal na nowo miasto Wurle, Przybyslaw obral, zdaje 8i~,
miasto Wolgast na stolic~.
Bogato wyposazeni rycerze niemieccy postarali si~ natychmiast usadowic si§ na zabranej ziemi slowianskiej, sprowadzajl!c
do niej licznych osadnik6w niemieckich, aby na nich si§ opierac
przeciw ludnosci krajowej. Synowie Nildota zas wywarli gniew
i zalosc swoj!j: na wrogich DUllczykach, ktorych niepokoili bez
ustanku, zwlaszcza, ze nar6d wsr6d nieprzerwanych walk odwykal od zaj§c pokojowych. Waldemar robH Pl'zygotowania,
aby powetowac straty doznane, a w tern doni6s1 Guncelin, nowy
pan Obotryt6w, ksitlciu saksonskiemu, ze Niklotowicze Imuj!j: niebezpieczne plany przeciw niemu. Jezeli w tem bylo cokolwiek
prawdy, wytlumaczyloby si§ to z natury l'zeczy, lecz prawdopodobnie odzywala si§ tu tylko owa obawa i podejrzenie w samym
Guncelinie, co latwo pojl!c zt!j:d, ze wzil11 w posiadanie spadek
ojcowski ksilizll.t obotryckich. Henryk (Lew) zas dawno sledzil
zazdl'osnem okiem powodzenie Dunczyk6w na ziemi sfowianskiej,
t. j. przeciw Rugjanom i Pomorzanom, a zatem chwycil si§
ch§tnie sposobnosci wzi~cia udllialu w lupach, uderzaj~c na Ni~
klotowicz6w zyj1!cych w przyjazni z ksi!j:z~tami pomorskimi. Na
zim~ roku 1163 wi§c wyruszyl przeciw pierwszym, podczas gdy
. oni si~ sposobili na m~zny op6r. Wertislaw zamkn~l si§ z szlachtl1 w stolicy swej mocno obwarowanej, Przybyslaw zas skupil
okolo siebie ludnoBC bitnl1, aby pospieszyc bratu nll. odsiecz. Ale
H~nryk kazal postawic now€! machiny obl~znicze, kt6re na wy-
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prawach we Wloszech byl pozna}, a w skutek tego zmusil Wertislawa nadspodziewanie pr~dko do poddania si~. Nieszlachetny
ksi!!z~saksoilskikazal wlozyc na niego kajdany, i tak go odpro=
wadzie z szlacht/! uwi~zionl'JJ do miasta Brunswiku. Przybyslaw
wata-wi! si~ 11 ksi~cia za bratem swym, za ktOrego uwolnienie
pierwszy ogromnl!: SUill§ pieni~dzy z!j:dal, a op1'6c:z te~o zald~
dnik6w.Nato Przybyslaw wskazal na wzi~tll do mewoll wsp61me
z,bratem szlacht~ krajow~ jako zakladnik6w dostatecznycb. Lecz
ilenryk, postanowiwszy na miejsceWertislawa w miescie Wurle
ksi~cia Lubemara, brata Niklota, 0 kt6rym zr6dla nie wi~cej
nie wspominajitl powrocH z jencami do Saksonji, zlupiwszy poprzednio jeszeze nadbrzezne· posiadlosci Rugjan, ktOrzy go musieliuznac za zwierzchnika.Skutkiem tego krol dunski,Waldemar, wym6g1 ua nich, uderzywszy na Rugjl1, aby i jemu poDownie holdowali. Teraz· uopiero rzucil si~ Przybyslaw, rozzalOllY niewol~ brata mlodszego, na grody niemieckie, postawione
po roku1160 na zawojowanej i rozszarpanej ziemi ojcowskiej.
SlJ: to pierwsze kroki zaczepne z jego strony, a milosc braterska
wydaje si~ dia ka.idego, po ludzku czujl1cego, naturaln~ i nieklaman~ pobudk1l. Tylko Helmold, mnich bosowski,· nie pojmuje, ze Pl'zybyslaw z tycbze mial dzialac pobudek. Azeby
ubarwiC i cokolwiek usprawiedliwic ohydny czyn, ktorego Henryk
Lew nast~pnie si~ dopuscH na nieszcz~sliwym Wertislawie, opowiada chc!j,cym to wierzyc, ze tenze, trzymany po za liabl1 w kajdanach, mial brata podiegac do krokOw zaczepnych. Przybyslaw wi~c uderzyl 11& gr6d mikilinburgski, a gdy zaloga, skladajqca sitl z przybyszow Flamingow poddac si~ nie chcialaj wszystkich w pien kazal wyci~c. Nast~pnie ruszyl: przeciw Ylowe,
gdzie polowa zalogujll;cych z Slowian si~ skladala. Guncelin,
nie ufajl'j,c ostatnim, odgrazal si~, ze na pierwszq, oznak~ niewiernosci kaze wyrznll;c zony i dziatw~ wojownikow slowianskich.
Przybyslaw, rozwazywszy straszne po}ozenie ostatnich,odst/!pH
od Ylowa, aby obsaczyc grody Malacowe i Cuscin, w kMrych
osadnicy niemieccy przebywali. Ostatni si~poddali· na .slowo
25
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jego, ~e ich na tyciu i zdrowiu nie uszkodzi, a Przybyslaw wyprowadzil wszystkich z kraju, towal'zyszq,c im az do .taby.
KsiltzlJ saksonski zzymal si~ na smialosc syna Niklota,
ktOry si~ dia niego stal srozszym nieprzyjacielem, aniieli to
kronikarze uwydatniajl}. Widocznie zachwiala si~ wiernosc
i podleglosc dla nieublaganego Saksona we wszystkich szczepach
slowianskich pomi~dzy .tabl! i Odr!!, ktOre, zachowuj~c wdzi~cznlJJ
pami§c Niklotowi, przychylnosc SW!! przeniosly na walecznego
syna. Henl'yk wit)c odnowil przymierze i zak16cOfl!! przyjain
z krolem dunskim, a takie pan HolzatOw, Adolf, znany z podejrzliwej swej przyjaini dia Niklota, przyll!czyl sil;) do niego.
Nawet margrabia hrandenburgski, Albrecht, z przydomkiem Niedzwiedz, spl'owadzH zastt)py swoje do boju, pomimo, ze nigdy
nie przestawal bye wspolzawodnikiem i tajemnym lub otwartym
nieprzyjacielem Henryka Lwa. Moze i Albrecht sil;) obawial
o ulegloM narodow Iutyckich, z ktOremi tak okrutnie post~pH;
ale prawdopodobnie pobudzHa go iltdza nowych podbojow, tern
bardziej, gdy ksiqit)ta pomorscy Przybyslawa wspierali, ktorych
kraju zamoznego Albrecht pragn~l od dawien dawna. Przybyslaw bowiem nawl'oeil sil;) byl w tym czasie do chrzescijanstwa
. i.\ namowy iony swej, WojsJawy, c6rki kr6la norwegskiego. Czcigodny biskup zwiel'zynski, Berno, ochrzcH go w Dobcranie
razem z uwi~zionego Wertislawa syncm, ktory nosH imi~ bohaterskiego dziada, NHdota.
W tem nadci!!ga} Henryk Lew roku 1164 pod warowni~
Malakowe, ktOrl} hrQl1ila za}oga pl'zybyslawowska. Pl'zed oczami
obll;)ionych i ealego wojska kazal przed walami grodu powiesic
nieszczl;)sliwego Wertislawa, sprowadzonego naumyslnie w kajdanach z twardej niewoli brunswickiej, Helmold nie podaje
innych powod6w do czynu tego, hanbil1cego ksi§cia saksonskiego
nad ten, iz Przybys}aw okazal si~ straszliwym wl'ogiem Saksonow i posiadlosci ich, ktore "posiadaj4 prawem podboj6w". Ze
zas Przybyslaw, aby zdobye ua nowo i posiadac spadek po ojcu,
8j~ opieral na prawie przyrodzonem, to bylo dIa mnicha bosow-

195
skiego rzec zl1 niezrozumia}!!. Dosye, ie Wertis}aw polozyl, zycie
jako czysta {lfiara za grzechy nibyto brata Przybyslawa,a Jedyny
autor rocznikowpalickich posiada (pod rokiem 1164) ohoe odrobinkl;) .poczucia sprawiedliwosci, gdy· orzeka, iz H.e~ryk ~opel~H
cZYll ow "nieszcz~snym pomys~em" (infaustoconsillO!, mlanuJIlC
zarazem Wertishiwa chrzescijaninem, co podob.n~m Jest, do, p~a.d .tak 2e nawrocenie Niklotowiczow nast~pl~O po smlercl OJca
w Yf
,
W'd
.
za przyjaeielskim wplywem ksi!!z~t pomorski~h, 1 o~zn~e
_,I 'os! Przybyslaw bron przeciw Henrykowl w celu uwolmema
.puum
,
1"
bmta, tak, jak dawniej wspolnie z nim by~ wymusIl uwo m~me
ojca, przytrzymanego bezprawnie w Lunebilrgu, a dumny kSll!:i~
postanowH strasznym przykladem unaocznic rozialonemu bratu,
z.cwiasnie stawienie si'J zbr.ojne za bratern przyspieszylo zgub~
{lsta tniego.
Zatrzymuj!!c si~ przed grodem malchowskim, kazal Henryk
hrabiemu Holzat6w, Adolfowi, wtargn!1e z czt)sci~ wojska dobranego dalej na wschOd do miasta Wiel'uchne (dzis Verchen),
poloionego nad jeziorern kumerowskiem, tam,gdzierzeka Piana
z niego wyplywa, Adolf si'J tutaj rozlozyl obozem. Mial w wojsku swem takze zastlJpy podleg}ych mu Wagrow, ktorzy si~ p.o.
tajemnie zn05ili, wedlng Helmolda, . zbraemi, walczl!lcymi po
stronie Przybyslawa. Ten przebywal razem z ksi!1zt)tami pamorskimi, Kazmienem i Boguslawem, w grodzie dyminskim, 0 dwie
mile od Wieruchna oddalonym. Niespodzianie wi~c uderzyli
wojacy ostatnich na ob6z niemiecki pod Wieruchnem, a opanowaw8zy takowy, sprawili rzez okropn!1 na Niemcach.Natenczas
polegl takze hrabia Adolf, pokonany w cztery lata po smierci
Niklota, kt6rego zdradzil ponownie, od syna jego, kt6regozwalczyc zamierzal. Tylko nadejscie Guncelina wybawHozaskoczonych odzupelnej zaglady, gdyz tenze l'OZpl'oszyl nieostroznych
81owian, a 2500z nich polozyl tl'upem, jak to Helmolddonosi,
podczas gdyinni kronikal'ze, bardziej podnoszl!lc kl~sk~ chrze~cijan, wyraiaj~ si~ og61nie 0 wybawieniu rozbitk6w z· rfIJk 810wian. "- Nast'dpnie pu~cili Slowianie gr6ddymin~ki z dymem 1
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cofajlJlc si~ przed przemocli nadcillgajlllcych. wojsk nieprzyjaciel.
skich, ktore si~ zllJlczyly w miescie Stolpe nad Pianll, znaczl1c
kroki swe zniszczeniem. - W Stolpe (Slupach) nad Pianl}; zalozyl
juz ksil};i~ Raciborz roku 1148 klasztor ku pami~ci poleglego
tarn brata swego, Wartislawa. - Zt~d odwolaly inne interesa ksi~
cia saksonskiego wnet napowr6t. Stan~la wi~c za zezwoleniem
jego ugoda mi~dzy kr61em dunskim, Waldemarem, i ksill;z~tami
pomorskimi, wedlug kt6rej wyzuto Przybyslawa z ostatniej posiadlosciojcowskiej, kt6rl!! podzielono na trzycz~sci; cz~sc jedn~
przeznaczono dlaTetislawa, ksi~cia rugjanskiego, lennika dunskiego, drug~ dIa Kazmierza pomorskiego, trzecillt dla Przyslawa,
szwagra Waldemara, gdyi niegodny ten syn Niklota pozostawal
nieublaganym nieprzyjaeielem swych braci. Przybyslaw przestawal z ksi~i~tami pomorskimi, za kt6rych pomocl! odbudowal
grod dyminski. Tetislawa nie dopuszczono wcale do obj~cia
swego dzialu, a z warowni dyminskiej czynil Przybyslaw nieustannie wyprawy do ziemi zwierzynskiej i raciborskiej, uprowadzajqc ztilid lupy bogate tak w ludziach, jak w dobytku. Imi~
walecznego tego ksi~cia, syna uwielbianego kr6la i bohatera
Niklota, bylo potlJg~ na call}; Slowianszczyzn~ nadbaltyck!!, bo,
chociai go wyzuto z dziedzictwa ojcowskiego, wierny nar6d obo=
trycki uczcH w nim jednak.owoz prawego pana, a szczepy Slltsie=
dnie uwielbialy g.o jako b.ohatera narodowego a m.oze i zbawiciela
zpod jal'zma ciemi§zydeli. Dzieln.osc i szlachetny charakter
wyjednaly mn szacunek wr.oga nawet d.otfld nieublaganego w tym
st.opniu, ze Henryk Lew dobrow.olnie mn wr6cil rokn 1167 cale
dziedzictwo .ojcowskie z wyj~tkiem grodu i ziemstwa zwierzynskiego, kt6re pozostawil zasluzonemu okolo sprawy saksonskiej
Guncelinowi de Hagen.
W tym samym czasie wyp~dzono z jego dzialu Przy·
s~awa, jakozwolennika dun skiego, kt6ry si~ juz odtqd nie
wzmiankuje w dziejach. Syn jego Kanut (Knut) poz.ostal w 8111zbie dUllskiej, lecz nie odznaczal si~ zbyt wielkl!; gotowoscil!
do zlloszenia trud6w wQjennych. Takowy zapis-al I'.oku 11§,3

dobra swe, na wyspie Also (Alsen) P.oI.ozone, k.oooiolowi sw. Katarzyny w Odensee, gdzie takze iyczyl sobie bye kiedys P.ochowanym. (Zob. Mecklenb. Urkundenbuch Torn I). Ztl!d niech
pan· Philipp80hn powezmie dowody, ze badania jeg.o etymologiezna go zwodzily, kiedy z nich powzi~l przekonanie, ie niby
to Przyslaw i Przybyslaw oznacza to sarno, wj~c tez jedn~ i t~
sa~ osob~ historycznll:.
Pomimo to, ze si\j st6aunki pomi~dzy dawniejszymi przeciwnikami zawzi~tyrni, t. j. Przybyslawem i Henrykiem, zmienily na scisl~ i nieklamanij; przyjazn, powodowaly ostatnim,
obok przykazan slusznosci, g16wnie waine wzgl~dy politycznf',
ldedy "po. dobrem rozwaieniu, id~c za rad~ swoich," pogodzil
i zniewolH sobie Przybyslawa. Albowiem wowczas stan~l.o gro~
zne przymierze pomi~dzy moznowladzcami przewainie ducho~
wnymi Niemiec p61nocnych przeciw dumnemu ksi~ciu saksonskiemu, do ktOrego takze Albrecht Niedzwiedz, margrabia brandenburgski, przyst!!pil. Przyjazn Przybyslawa miala wi~c dla
Henryka wartosc nieocenionl1 juz dIa samych wojowni~
k6w slowianskich, stanowi~cych przewaznie wojska stron wojujl}cych - jak.o si~ na nim takze nie zawi6dl. Przybyslaw bo~
wiem zabezpieczyl ksi~cia .od napad6w Brandenburgczyka, tak,
it Henryk, rzucajf!:c si~ na sprzymierzonych przeciw niemu biskup6w saksonskich, pobH ich na glow~, przez C.o uknute przeciw
niemu przymierze natenczas si~ rozpadlo. Spl'aw~ jego cesarz
Fryderyk nast~pnie rozsilidzil i pok6j przywroconym zostal. C6rka
Henryka Lwa z pierwszej zony poszla za syna Przybyslawa,
ksi~cia Burwina I.
Roku 1168 podbH sobie dzielny kl'ol dUllSki, Waldemar,
w towarzystwie swego biskupa-wojaka, Absalona, wysp~ Rugj~.
Swi3tynie i posl}gi Swiatowida i bozyszcz innych zbul'zono, .ksi!!z~ta znarodem przyobiecali pl'zyj~cie chl'zescijanstwa, a oddawszy
skarby Swiatowida i zakJadnik6w, holdowali kr610wi dunskiemu
zobowil!!zuj~c si~ sluzyc mu w wYP1'8wach wojennych l .orazplacic
hiiracz roczny. Na to zlj,dal ksil!z~ saksonski~ aby X>unc~ycy
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na moey dawniejszej jakiejs umowy wspolnego dzialania prze·
ciw Slowianom oddali mu polow~ haraczu, lup6w i zakladnik6w z Rugji, zwlaszcza gdy Przybyslaw obotrycki byl uczestniczyl w zawojowaniu Rugji. Odebrawszy odpowiedz odmOWD1!,
zgro;madzil przedniejszych z Slowian i kazal im pomscic t~ krzywd~ na Dullczykach.
Kladziemy na tem~ miejscu ciekawy opis sytuacji, kt6ry Helmold podaje w trzynastym rozdziale
k:)i~gi drugiej, gdyz takowy jest istnie malujlj,cym i pod wielu
wzgl~dami godnym uwagi. "Zwolani wi~c (Slowianie) mowili: ot
jestesmy, i usluchali z radoscilj, tego, ktory ich wysylal. I spadly progi i zapory, ktoremi juz dawno zamkni~te bylo morze i zwalilo si~ zniszczenie jakby wody wzbierajl!ce i zalewajl!ce i nioslj,ce
szkody na liczne wyspy i okolice nadmorskie DUllczykow. I naprawione zostaly okr~ty korsarzy, i oni opanowali bogate wyspy w kraju dUllskim; i nasycili si~ Slowianie po dlugiem wyglodzeniu bogactwami Dunczyk6w i wykarmili si~, powiadam
wypasli si~ i rozwielmoznili. Slyszalem od opowiadajl!cych,
ze \v miescie Mikilinburgu w dziell targu liczono jellcow dunskich siedmset dusz, wszystkie do nabycia, gdyby nie zabraklo
kupujl!cych". - Krol dunski na to z poczl!tku milczal, udaj1!c,
ze kl~ski swego ladu mu s!JJ niewiadome. Nast~pnie uder~yl
z pomoc!t Rugjan na pewnl! cz~sc Czrespjan i zdobyl pewne
miasto, ktorego naczelnikiem byl Ottimar jakis. Miasto tobylo
polozone posrod moczar6w i wod; cz~sc mieszkancow uciekla 1)0
dzielnej obronie na beczkach, ktore w niedostatku lodzi nlt
fakowe zamieniono. M~zczyzn wyci~li Dunczycy w pien, kobiety i dzieci przeznaczyli na wiecznlj, n~ewol~. Dunczycy zbunyU takze miasto Starogrod (Aldenburg) w Wagrji, kt6re F:itl
po dunslm nazywalo Brandenhuse (u Saksona, urbs Brammesiorum). Wzi';)temu do niewoli junakowi Mirochowi darowali
Dunczycy zycie, podziwiajl!c niepospolitl! walecznosc jego. Rowniez odznaczyl sitl w tych walkach dzielnoscili: swIj, Slowianin Struroyk. Lecz wszystkie usHowania obrony przeciw Slowianom byly daremne I gdyz ci stokroc odwetowali poniesione

straty. Helmold wyluszcza przyczyny tego tak: "Slowianiebowiem, powiada, uajbardzicj przewazaj~ w napadach znienacka,
dla .czego tez jeszcze w najnowszym czasie zwyczaj lotrostwa tak
u nich przemaga, iz, zrzekaj!1c si~ wygod r61nictwa, majl!
jedyul! nadziej~ i r§ce do wypraw mOl'skich zawsze gotowe, gdyz
jedyny sposob zbogacenia si~ pokladaj~ w okl'lJtacb. Ale tez
nie znajl! starannosci w stawianiu zabudowall, lecz przeciwnie,
plet/! cbalupy z chrosciny, gdyz tylko zal'adzaj/! potrzebie, schronienia si~ przeciw burzom i deszezom. Ile l'azy okrzyk zas zabrzmi
wojeuny, zakopuj/! w ziemi§ wszystko zboie, oczyszczone z plew,
tak sarno zloto i srebro, i wszelkie kosztownosci; iony i dzieci
umieszczajl! po warowniach, lub raczej w borach. Nic wi~c nie
pozostawiajq, nieprzyjaciorom na lup, ehyba gole chalupy, 0 kto1')'c11 strat§ si~ jak llajmniej klopocfb. Najazdy DunczykOw
majl); za nic, przeciwnie, poczytuj!! to za rozrywk~ isc z nimi w zapasy. Sam ksiq,ilJ (Henryk Lew) jest im postrachern, bo on zgni6tl
sile Slowian bal'dziej niz wszyscy ksil!i~ta pl'zed nim, daleko
wi~eej, nii ow przes!awny Otton, i naloiyl im uzdy na szcz~ki
it nawraca llimi dok/!d chee.
Rzecze: pok6j! a sluchaj1}:; 1'OZImie: wojna! a oni m6wiq: ot jestesmy!"
Roku 1171 porozumial silJ Waldemar, nie mogl!c siE,} nallal opl'zec napadom Slowian, z ksi§ciem saksonskim, przysta.·
j<!e na jego il!dania co do podbojow rugjanskich.
Przymiel'ze umolil1iono przez zaslubienie synowi kr61a
dUAskiego c6rki owdowialej Henryka. Przybyslaw zas zachowaf siQ od roku 1167 spokojnie; starajq,c siE,} 0 l'ozkrzewienie
chrzescijanstwa, postawil katedl'~ zwiel'zynsk~, ktorl! poswi~cono
roku 1171; w rok pl'zedtem zalozyl i bogato wyposaiyl opactwo
dobel'unskie. Odbudowal miasta Mikilinburg, Ylow, Rozstok
i inne, ziemi~ zas nieuprawion!! obsadzil dla upl'awy: ludnoscilJi
tilowiansklh ktor/! si~ opickowal jak ojciec. Cesarz Fryderyk I
wystawil biskupowi zwierzynskiemu, Berno, pl'zywilej na dyeeezjl!!
kt6rasi~gala po za granice panstwa przybyslawowskiego.
Zal)ewnH przez ten pl'zywilej wszystkim panom wraz z caJ!JJ ludno~
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scilli lasklJ cesarskl!;, a przyjmujllc wszystkich pod sW/lJ opieklJ,
panow postawil na r6wni z moznem l'ycel'stwem niemieckiem.
Tym sp()sobem uzyskaH Slowianie pl'awo niemieckie, lenne,
pl'zestali wice (prawnie) l'zl!:dzic si~ ustawami slowianskiemi,
ktorych Niemcy nigdy nie byli szanowali, a ehociaz z woll1yeh wlascicieli pl'zechodzili na waza16w cesarskich, poczlj;tkowo tez
ksilJ:zl);t sakson8kich, uzyskali przeciez r6wllouprawnienie z Niemcami. Pl'zybyslaw zostaJ przeto z kr6la siowianskiego, nad
ktOrym dozorowal ksii!z~ saksonski ksi~ciem rzeszy niemiekiej, ehociaz tytulu jeszcze nie uzyskal, a Obotryci rZl!dz~ si~
juz' w pol wieku p6zniej wedrng tych smnych zasad, jak ogol
cesarstwa. Mimo to robBa dl};znosc i mysi narodowa, kt61'~,
jak wnet zobaczymy, wszystkie warstwy ludnosci natchnione
byly, jeszcze ostatnie llsHowania, aby siC uwolllic z owych wic;)zow, cisnl1cych i przytlumiaj~cych narodowoSC i odrlJbnosc sIowiansk!ll, Iecz nadaremnie I UIegla losowi, na ktory j~ ogolna
d~znosc czasu przeznaczyla.

W Przybyslawie zst~puje z widowni dziejowej ostatni ksil!z~
przedstawiciel Slowianskosci mi~dzy ~ab~ i Odr~. Wielki
ten mll;i, godny syn Niklota I pogodzil w sobie dll:znosci dw6ch
skrajuych wiek6w, t. j. royal wolnosci narodowej, na kt6rej
obronie strawil wi~ksz~ cz~sc iycia, a zarazem swiat nowyeh
wyobrazeii paiistwowo-chrzescijanskich. W nast~pcach jego uspHo
sit} juz poczucie narodowe; oni sami przylozyli r~k~ do wynarodowienia ludnosci kraj owej; samowiedza chrzescijaiisko-niemiecka,
ktOr~ popiera zamoina szlachta krajowa, od czasu, kiedy laska
eesarska zr6wnala j~ z rycerzami niemieckimi, wyll!;cznie kieruje
ieh politykl!. Rychlo tei pogodzil si~ z nowym ustl'ojem panstwowym stan kupiecki po wi~kszych miastach handlowych.
Zycie narodowe zas kona odtlJ:d powoli w 0Pllszczonych przez
starszyzn~ nizszych warstwach ludnosci krajowej, ktor~, gdy
choc biernie, lecz uporczywie si~ sprzeciwiala nowemu ustrojowi
paiistwowo-religijnemu, sponiewierano za pomoc~ przybysz6w
innoplemiennych tak dalece, ze straszne niegdys dla Niemc6w
imi~ Obotryt6w poszlo na pogard~.
Tymczasem nie wyczerpala si~ juz z smiercil!; Przybyslawa
sUa iywotna ludnosci obotryckiej; przeciwnie ta ludnosc, mianowide wschodnie szczepy, robila. w poll!;ezeniu z nadodrzanskiemi
szczepami lutyckiemi jeszcze ostateczne usilowania gwaltowne,
aby dawniejszy stan rzeczy przywl'ocic. W rok po smierci ksi~
cia wyrzni~to 80 duchownych chrzescijanskich, klasztor dobemuski zburzono; nast~pcy Przybyslawa ust~pic musieli. W roku
nast~pnym napadli Obotryci z poduszczenia Henryka Lwa,
ktOry teraz mial ulegac nienawisci kRill;zlJ,t niemieckich i zemscie
Fryderyka I, na marchje poludniowe i srodze spustoszyli posiadlosci przeciwnik6w ksi~cia wspolnie z szczepami nadodrzanskiemi i Pomorzanami, pomimo, ie ksill;zC Boguslaw by1 zwolen~
nikiem cesarza; a Kazmierz, przyjaciel ksi§cia saksonskiego,
w tym roku umad. W tym samym czasie wspierali Slowianie
wogole bardzo dzieillie Henryka, bo czytamy w annales Melli-

Roku 1172 wybrai si~ Przybyslaw w towarzystwie Henl'yka Lwa w drogt;l, aby zwiedzic ziemi~ swi~tQ, i pomodlic si(J
na miejscach pobytem Zbawiciela uswitlconych. Wstrzymujemy
sic;) od skl'eslenia dekawej tej podrozy, z ktorej uczestnicy po
l'oku szcz~sliwie powl'ocili. Odtl};d poswi~cil si~ Przybyslaw wy~~;'
cznie podniesieniu i oswiecaniu poddanych swoich, staraj~c siC
o dobrobyt ogolny, tudziei 0 rozkrzewienie i ustalenie wiary Ohrystusowej. Wystrzegaj~c si~ starannie wszelkichzawiklan zewnlJtL'znych posredniczyl i powr6cil pok6j mi~dzy s~siadami pok16conymi. Tak pogodzH np. zaraz po powrode z ziemi swi~tej r. 1173,
obrany na rozjemcc, kr61a dUIlskiego z ksi~i~tami pomorskimi. Widac, ze si~ og6lnym cieszyl szacunkiem, az go smierc zaskoczyla
niespodzianie r.1178wLuneburgu; gdziezaproszony od Henryka na
uroczystosc wielk~, padl na placu gonitwy z koniem i skonal.
Pochowano go w Luneburgu i po r. 1219 zas cia10 przeniesiono
do kosciola doberanskiego.
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censes, contino Cremif., ze Slowianie opanowali miasto Halberstadt i biskupa z zgromadzonem duchOwienstwem zabrali w niewol~, Moze wi\)c tei bye, ie owe zaburzenia me mialy ce16w
wyll1cznie antichrz6scijaiiskich, ie przypisano takowe Slowianom
tylko, aby ich zohydzie, jako pogan, gdy sil) tych samych wystl)pk6w dopuszczali, jakie wS1'6d Niemc6w popelniano na osobach i dobrach koscielnych nie tylko w6wczas, lecz jui przesz10
wiek przedtem za czasow Henryka IV. Wlasnie ciekawy ten
okl'es stanowczego przechodzenia Iudow slowiaiiskich na lonG
kosciola i na nal'odowosc niemiecklll najmniej jest dotychczas
objasniony, a okl'es ten musial bye burzliwy, gdyz, mianowicie
w szczepach obotryckich, chrzescijanstwo dopiero po smierd Niklota zaprowadzac zacz\)to, a to, z wyjl1tkiem moze ostatnich
lat panowania Przybyslawft, tylko pozornie i bezskutecznie, podczas gdy w ludnosci obotryckiej t\)tnHo po chlubnej przesz!osci
dlugowiekowej zywe poczucie narodowe. Wedlug Arnolda,
opata lubeckiego, objl11 po zgonie Przybyslawa rZl}dy nad Obotrytami syn jego, Borwin. Obok niego dzierzyl Niklot, syn Wertislawa powieszonego z rozkazu Henryka Lwft, zapewne juz za
Przybyslawa, a to prawem slowianskiem, wladz\) nad cZl)scil1
panstwa, zdaje si\), nad grodem i ziemstwem Howskiem. Obaj
powasnili si~ natychmiast po smierci Przybyslawa moze wskutek PQwstajl1cych w Niemczech zaburzen, kt6rychofial'~ padl
dumny ksil1zt;) saksonski, moie tez zr6dla nieporozumien glt;)biej
szukac nalezy, gdyz Niklot nie uznawal postanowien panstwowych, zaprowadzonych przez Henryka Lwa, kt6re kraj Obotryt6w
przemienily w ksit;)stwo niemieckie dla Pl'zybyslawa i jego potomk6w z pokl'zywdzeniem l'odu Wertislawa..Leez podczas tych
boj6w bratnieh mi~szali si~ tak ksi~z~ pomorski, Boguslaw,
margrabia brandenburgski, Otto, jako tez krol dunski, Kanut,
nasttlPca Waldemal'a, w stosunki obotrycko-meklenburgskie;
a w koncu obaj potomkowie owego Niklota, ktOl'Y Duiiczykom
nil. czele wojska przywr6cil kr61a Sweina, uznali zwierzcbnictwo

dunskie. 0 zgonie Niklota donosi Arnold lubecki pod rokiem
1200, co nastl)puje: "Henryk, kt6remu takze im~~. Borwin~s,
!·psius., (wyraz nepos znaezy w laClllle sredlllo1'·N'
. leo1aus, nepos
.
.
. cZAsto tyle eo fl'atl'uelis; na innem miejscu lib. Ill,
WleczneJ
'"
'
~. d a· autor wyraznie ze Niklot J'est synem Wel'tislawa),
pOiSwla cz ..
'
..
.,
'oremu tez' l·mip.
Niklotus
zrobIlI
z
poleeellla
krola Kanuta wy-,; ,
,
kt
" ziemip Adolfa de Dasle (Holzacjl!), naprzeciwko ktorym
praw\) nc<>
'"
. .
.
hrabia tenie z swymi pospieszyl do mIeJsca nazwanego Warslkowe (dzis Waschow pod Wittenbergiem). A uszykowawszy
wOjS~a, uderzyl Nikolaus pierwszy na nieprzyjaci61, lecz zostal zabitym, m!j;z dobry i m1!;dry, po ktorego upadku cala Slawia w smutku si~ pogr~zyla, tak, ze dia pomszczenia jego wielu poleglo.
Albowiem, gdy nieprzyjaciele 0 smierci tak powazanego m~za
si~ dowiedzieli, nacierali tern zawzi~ciej i nie8lycban~ rzez wydaU
Niemcom, tak, ze zaledwie hrabia z kilku rycerzami uszedl, i ze
oprocz jenc6w siedemset m§i6w poleglo. Ach! ach! Ile to wdow
wydalo jEJki, zalawszy si~ lzami! W skutek niedostatku m~iczyzn
zas zostala ziemia szel'oka nieuprawionl1 i wydala ciemie i chwasty i nie :imala plugow ni jarzma (zaprz~gu) woMw."
Po smierci Niklota obj1!;1 Borwin-Henryk rZ1!;dy nad calem
ksilJstwem meklenburgskiem pod zwierzchnietwem dunskiem,
z ktOl'ego si~ jego wnuk uwolnH. Tytu~ ksi~cia Obotryt6w znika
w dyplomatach po smierci Niklota. W Borwinie jui nie -odzywa
si~ owo poczllcie nal'odowe, ktol'e ojca i dziada natchnlJlo. Wychowawszy sit;} w swiecie nowych wyobrazen, uwolnil: sig zupelnie
od wszelkiego dualizmu i czul sil) jako ksi1!;it;} niemiecko-chrzescijanski. Wdzi~czny Najwyzszemu, ze go wybawH z bl§d6w poganskich swych przodk6w, kladzie sw6j pod pis pod pl'zywileje,
pisane po cz\)sci juz po niemiecku, kl'zywdzl!ce ludnosc krajowili
i ublizaj~ce dotkliwie poczuciu narodowemu Slowianina, w czem
nie podobna go nie miee po ez~sci za uniewinionego, gdy si~
uwzgl§dni og6hie dl1znosci i zapatl'ywania, ktOre w owym czasie
panowaly. Jako gOl'liwy chl'zescijanin dokladal Borwin wszel-
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kich staran do rozszel'zenia wiary; dokonczywszy ustroju chrze~
scijansko-niemieckiego panstwa swego na zewnll;trz I zrzekl silj
panowania roku 1224. Rod jego rZlldzi do dzi~ losem ludno~ei
meklenburgskiej, ktol'8. do tej chwili zachowala po wielkiej cz~
sci pi~tno narodowosci siowianskiej, mimo samowiedzy wlasnej.

VI,

Zarys dziejow rugjanskich
i pomorskich.
1. Rugjanie.

Dzi~ki

poloieniu geograficznemu swego kraju, ostali si~ Rugjanie i Pomorzanie obok dzielnych Obotryt6w najdluzej z narodow zachodnio-p6tnocnych przy niepodleglosci, zawsze daleko
dluiej, nii Sorabowie, Lutycy lub Wagrowie. Rugjanie posiadali oprocz wyspy takie i wit)ksze lub mniejsze przestrzenie
wybrzeia przeciwleglego l~du stalego na zach6d od uj~c odrzanskich; nie wiadomo za~, ezy ztl!d wyehodzllc, opanowali wysp~, ezy
przeciwnie wyspiarze podbHi sabie owe posiadlosci na Iltdzie stalym,
r6wniez, jak nie wiemy, czy Rugjanie bior~ swoj poc:ll!tek od
szczepow pomorskich, lub scisle pokrewnionych z ostatniemi
narod6w lutyckich. Dosyc, ze na widowni dziejowej wyst~puj~
ad fazu jako narod ludny i zamozny, trudnil!cy si~ rolnictwem,
handlem i przemysJem, ze posiadaj~ znaczne sHy wojenne, i ze
si~ cieszl! ogolnem powazaniem u narodow pobratymczychi
wiese 0 bogactwach ich zaostrzala dlugo, ale daremnie, z~dz~
i chciwosc s~siadow chrzescijanskich. Od najdawniejszych cza~
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sow widac pawne wspolubieganie si~ 0 piel'wszenstwo i pewl1!1
zazdroM mi~dzy Rugjanami i spl'zymiel'zonemi ludami LutykOw.
Tak przyczyniaj1j; si~ piel'wsi g16wnie do upadku ostatnieh za
ezas6w cesarza Ottona I i krola lutyckiego Stojgniewa, wybawiwszy z Geronem wojska cesarskie z rozpaczliwego poloienia
nad rzek1j; Raks1j; (czy tez Warnab1J;)' Cesarz Otto wysla:t nast~
pnie Rugjanom Adalberta, pozniejszego areybiskupa magdeburgskiego, na biskupa, lecz mili spl'zymierzeiicy, z tego weale nie
ul'adowani, odeslali go napowl'ot. -Po kl§skach i niepowodzeniach Lutyk6w wzmagala si~ i urosla slawa i powazanie wspolubiegaj~cych si~ Rugjan, a przed niezwyci§zonym Swiatowidem
uchylil si~ Radegast. Odt1J;d ukazuj1J; si~ Rugjanie wsz~dzie, dok~d ich wplywy si~gaj1J;, jako zagorzali zwolennicy i obroiicy wyobrazeii narodowo-religijnych. Jako tacy wspieraj1J; w wszelki spos6b
przeciwnikOw dynastji gotszalkowskiej w Wagrji i u Obotryt6w; tak
ieh opisujl! zyeiopisarze Ottona bambel'gskiego, Helmold, Sakso i inni. Najazd6w nil, kraj wlasny dIugo nie doznawaU z strony Niemcow, tylko krolowie dunscy zmuszali ich ezasem do podatkowania, co Rugjanie sobie znow wynagl'adzali, skoro stOsunki dunskis na gorsze si~ zmienUy; a jezeli Boleslaw Krzywousty
przyj~l od eesarza obok Pomorza takie Rugjan w lenno 1 moie
to jedynie odnosic si~ do posiadlosci rugjanskich na lfl,dzie stalym,
chociaz i tutaj tylko pobieznie mogl dzierzyc zwierzebnosc jakfl,s. Piel'wszy dokuczal dotkliwie Henryk, krol Slowian, wyspiarzom zuchwalym ; on wyproznil z kosztownosci skarb
Swiatowida. :takomy ksi1j;i~ saksonski, Lothal', poczynil nast~
pnie ponowne wyprawy przeciw Rugjanom, lecz tylko na l~dzie
stalym ulegali mu na pozor 1 poki tam pl'zebywal z wojskiem.
Roau 1147 wspierali Rugjanie dzielnego Niklota przeciw zast~
pom krzyzowcow, a ponownie roku 1160 pl'zeciw Henrykowi
Lwu i jego spl'zymierzeiicom, jak si~ niemniej opiekowaU walecznymi Obotl'ytami i synami Niklota roku 1163, i nast~pnie
pl'zeciw. sl'ogiemu ksi~ciu saksoiiskiemu i Duiiczykom. Ale juz
wybH~ godzina, w ktOl'ej takie Rugja wesua pod duehowne

panowanie kosciola l'zymskiego, popadlszy w seislejszl}; zaleznosc
od kr610w duiiskich. Nast~pUo nieuniknione przeobrazenie zycia towarzysko-moralnego, a po gwaltownem przejs(:iu tern
gasla powoli narodowosc slowiaiiska takze w dzielnych tych
wyspiarzach, kt6rzy odt~d sluz~ jako czlonkowie obeego paiistwa
celom obcym i Slowianszczyznie wrogim.
Jeszcze roku 1158 plaeila Danja ksifdciu saksoiiskiemu
1000 grzywien srebra, aby jl}; obronil przed napadami Slowian;
daremnie I Odt~d postanowil krol Waldemar i znakomity jego
przyjaciel i towarzysz broni, biskup Absalon, urzl!dzac systematycznl}; wojn~ w celu zawojowania ealego nadbrzeza slowianskiego, a niepospolici ci m~zowie doszli niedaleko celu. Waldemar rozpoez~ wi~c wojn~ z Rugjanami i bronil zarazem ojezyzny
przeciw Withingom slowianskim. Roku 1160 bmli Duiiczycy
udzial w zawojowaniu ObotrytOw, gdyz flota duiiska spustoszyla,
wplynl1wszy mimo .przeszkOd stawionyeh przez Slowian w rzek~
Warnab§. Nadszedl tedy posel rugjanski, slynny z ml1drosci
Dambor, ofiarujl!e pok6j z strony swyeb rodak6w, a proszlj,c
o posredniczenie Absalona. Zapytany, jakl}; daje . r§kojmi~
szezerosci, odrzekl, ze got6w jest uroczyscie wrzucic kamie:6.,
pod zakl~ciem si~, w fale morskie. Tak bowiem, jak kamien
tonie, zaklinal si~ przysi~gajlj:ey Slowianin, niecbze i tonie wiarolomea. Absalon na to nie przystal, z~dajl};c zakladnik6w, Ieex
Dambor tylko na r6wne warunki ehcial przystac do zawarcia
pokoju. Mial przytem mow~ do biskupa, w kt6rej go prosH
uwzgl~dniac zmiennosc szcz~scia, ogll};dac si~ na smutnlli dla
Duiiezyk6w przeszlosc, z obeenej pot~gi Rugjan zas poczynic
wnioski co do nieznanej przysz:tosci. Mowa eala, kt6r/l: Sakso
gramatyk podaje, przypomina co do tresciprzem6wienie Hannibaia do Seypiona przed bitwlj: pod Zamq, lecz kronikarz nadaje
jej form~ tak nieznosn~, nad~tlj: i naeiqganl!, w jakiej z ust
DamborR wyjM nie magla. Poselstwo ostatniego nie odnioslo
skutku poz%danego. Los walecznego Niklota i jego synow rozstrzygal si~ nadspodziewanie pr~dko. Rugjallie usilowali wsp61-
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nie z Pomorzanami DunczykOw odcitJ,c od morza i zamkn!!c
w rzece Warnabie, w kt6r~ si§ z fiottJ, zapuscili byli. Przezor~
nosc Absalona przeszkodzila zamiarom Slowian. Teraz nadszedl
Dambor w ponownem poselstwie; nad brzegiem morskim roz~
nieci! ogien, kt6ry byl znakiem, ze jako posel z/ida byc wy151u~
chanym. Za radll Absalona nie wys1al kr61 Waldemar lodzi,
ktoraby go zaniosla do okr~tu kr61ewskiego, azeby przez to nie
zdradzac usposobienia pokojowego. Dambor wi~c poplyu!!:l na
wlasnem czolnie do noty dunskiej i tutaj zn6w mial mow~ do'
Absalona, kt6r!!: Sakso przystroil w form~ jeszcze nieznosniejszl}:
W koncu zgodzili sit) Rugjanie na czynsz roczny, tudziez na
dostawienie posilk6w. Ze zazdrosny ksj!!:z~ saksonski nast~pnie
z swej strony wymusil na wyspiarzach, iz mu takze hoMowali,
juz wspomnielismy powyzej. Skutkiem tego przybHa znow fiota
dunska do brzeg6w rugjanskicb a Rugja .odnowila Dunczykom
obietnic~ wiernosci. Wzajemna zazdrosc Dunczyk6w i Sakson6w
przed1uzyla ten stan rzeczy na lat kilka. Sakso przytacza
Z obrad Rugjan (roku 1162) zdanie s~dziwego Maskona, "starca
niewidomego, lecz m/idrosci~ celuj~cego". Tenze por6wnywa
Sakson6w do koni swawolnych, kt6rym trzeba uzd~ popuszczac,
'zeby takowej nie zrywaly; przyrownanie, za kt6rego sens niech
odpowiada Sakso, cbelpliwy opowiadacz dziejow dunskich. Do:'
piero w roku 1168, gdy Heuryk Lew byl zaj~ty walk~ z nieprzyjaznymi mu ksi!!:z~tami niemieckimi, tak si~ poszcz~scilo Dunczykom, ze cal~ Rugj~ pod sw~ wladz~ podbili, a to jedynie za
pomoc!!: ksi!!:z!!:t pomorskich, tudziez posilk6w obotryckich,iprzypadku szcz~sliwego. Byla to osma wyprawa Waldemara przeciw
Rugjanom, gdyz oui si~ po roku 1160 wnet juz nie troszczyli
o prawa zwierzchnicze DUllCZyk6w. Sprawa si~ tak miala. Zast~py dunskie rozlozyly si~ pod miastem Arkon~, ktore jest
do najnowszych czas6w najbardziej ku p61nocy WYf'Uniidty m punktem dzisiejszycb Niemiec. Ark:ona byla z wschodu, poluduia i p61~
nocy otoczona morzem, zalozona na sterczf!;cych skalaeh takiej
wysokosci, ze strzala z lllku jej juz nie dosi~gla, Na zach6d
j
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zamykal miasto wal pi~cdziesiQ;t lokci wysoki. Dolna cz~sc
tegoz byla nasypana z ziemi, wyisza polowa skladala si~ ns
odmian z poklad6w drzewa i ziemi; w koneu p61uoenym tego
walu byl obfity w wod~ zdr6j, do ktorego prowadzila sciezka
moeno obwal'owana. Jedyn~ bram~ byli Arkonczycy zatarasowaU mogn~ usypan!JJ, ktorej powierzchni~ darni~ wylozyU. Nad
til mogil!}; i zarazem bram~ wznosila si~ wieza drewniana,
z ktOrej cbor~wie i sztandary powiewaly. Arkona miescUa
w sobie przeslawn~ swi!JJtyni~ Swiatowida, z drewniauym poslj;giem tego bozyszcza, Dunczycy przypuszczali, ze opanowanie
tego miasta wywrze tak silne wrazenie moraIne na Rugjan, ii
si§ po jego upadku wszyscy sami poddadzfl,. w czem si§ takze
nie omylili. a przypadek im dziwnie przyszedl w pomoc.
Jeszcze bowiem nie rozpocz~to weale krwawego dziela, Waldemar dopiero wysylalludzi po drzewo nil. budowanie machin obl~
zniczych, gdy mn6stwo podrostk6w z obozu dunskiego pocz~}o
si§ bawic ciskaniem procami kamyszk6w nil. obl~zonych. Ci
znajdowali to pocz~tkowo bardzo zabawnem i uie przeszkadzali
chlopcom; w tern przylfl,czy}o si~ coraz wi~cej mlodych ludzi
i tez doroslyeh do cbiopcow, tak ie si~ z obu stron ciskanie nil.
dobra zacz~lo. Naraz zauwaiyl pewny mlodzieniec, ie si~ mogila tuz pod bram~ zapada, przez co si~ ogromna otcMan
utworzyla, 0 czem obl~zeni nietylko nie nie wiedzieli, ale nawet
t~ cz~~c walu za tak mocn~ poczytali, ze wiezy dotychczas
w obronc6w nie zaopatrzyU. Natychmiast wdrapal si~ ow mlodzieniec za pomocf!; dzid do tej otchlani, a b~d~c sehroniony
pl'zed wszelk!JJ bronif! obl~zonych, kazal naprzynosic siomy,
z kt6r~ przypadkowp woz peluy do obozu nadjechal. Podawano
i podrzucano mu wi~c snopki na dzidach, a on, napelniwszy
otchlan, wskrzesil ogien i slom~ podpalil. Straszny powstal
zt&d pozar, kt6ry wnet wierzchni~ cz~M wiezy ogarnlt1, a tymczasem sprawca tego wszystkiego umknlj;l szcz~sliwie. Arkonczycy stali od razu jakby oslupieni, wahaj!!:c si~, czy gasit ogieii.,
czy si~ bl'onic przed coraz natarczywiej szturmujltcymi. Nada27
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femnie usilowali potem ogien zgasiC w bralrn wody mlekiem;
wieza stala sit;} lupem pozaru, a z ni!!; sztandary rugjanskie (signa
et aquUae), mi§dzy ktOrymi byla swi~ta chor!!;giew Swiatowida,
stanitia zwana. Waldemar, wybadawszy teraz dopiero przez Absalona stan rzeczy, rozkazal szturm ogolny przypuscic, w ktol'ym si§
ksil};z~ta pomorscy przed wszystkimi odznaczali. Lecz obl§zeni,
z ktOrych si§ poczlj;tkowo niektOrzy, rozpaczajlj;c, 1'2ucili w ogien,
niechc'l:c przezyc straty drogiej wolnosci, trzymali si§ dzielnie.
W koncu zas zlj;dali glosno r0Z!llOWY z Absalonem, kt6ry, przystawszy nil, tako~ll, wskazal oddalone od bramy miejsce zejscia
si~. Tam stan§la ugoda poddania si§ nil, nastIJPujij,ce warunki:
Mieszkaficy Arkony zobowi§zujlj; si§ posi1g bozyszcza wydac
z wszystkiemi pieni~dzmi, uwolnic braficow chrzescijafiskich bez
okupu, przyjlj;c religilj; chrzescijanskt! i obchodzic uroczystosci
reIigijne zwyczajem dunskim. Niemniej przyobiecujl}; pl'zeznaczyc
rol~ i posiadlosci ziemskie swil1tyni poganskiej nil, utrzymywanie
kaplanow chl'zescijanskich, stawic na rozkaz krola dunskiego
oddzial posUkowy do kaidej wYl'll'awy wojennej, W koncu placic
rocznie po cztel'dziesci pienillzkow sl'ebrnych od kaidego zaPl'Z~gu wo16w, a nil, zapewnienie tego wszystkiego dae zaldadniMw. Tymczasem mieH, zanim krol Waldemar uklad tenze
uchwali, zaniechae gaszenia pozaru. - Zezwolenie kr61a uzyskal
dzielny biskup z latwoscil1:, natomiast musial ca:J:ej swej wymowy
i powagi uiyc, aby z tym uk:J:adem pogodzic drugich dowodzcow, bo nil, nich zdal rozstrzygni§cie sprawy Waldemar, uwazajlj;c, ie chciwe krwi i lup6w wojsko dunskie glosno szemrac
pocz~lo przeciw Absalonowi. Przewazylo zas w gronie wodz6w
usposobienie lagodniejsze, gdyAbsalon dowiOdI naocznie, ie
mieszczanstwo arkonskie nie zuzylo jeszczebynajmniej wszystkich srodk6w obrony, ze przeciwnie szkod§ pl'zez pozar poczynion~ napl'awHo po wi~kszej cz§sci glinll! lub blotem, i ie w kOl1cU,
gdyby Arkona zdobytll! zostala po krwawym boju i nie bez strat
wielkicb, drugie i to ludne miasta Rugjanprzekladalyby los
~sta przedniejszego nad dobrowolne poddanie si§. Uchwalono

wilJc Pl'zyj~cie ukladu absalonskiego, a na drugi dzien Arkona
si~ poddala. W nocy poprzedniej zas zglosH si~ do Absalona
jakis Granza, syn Litog'a, powazany obywatel miasta Karenza,
Pl'OS~c, aby mu pozwolH udac sit} do domu, gdyz tylkoprzypadkowo w interesach wlasnych znajdowa~ si§ w ArkOnie. P:zyobiecal, is namowi wspolobywateli, zeby si~ poddaU nil, rowne
z Al'konczykami warunki. Zezwolono nil, to pod zastrzeieniem,
ze poddaniesi~ nastll!pic powinno w przeciillgu trzech dni, ie Absalon sam dnia nast~pnego przyb~dzie do najblizszego Karenzy
bi'zegu,i ze na spotkanie jego cala stal'szyzna rna pl'zybyc; inaczej tl'aci ugoda sw6j walor. Rzeczywiscle opanowal Karenian
taki .postrach, ie nil, wszystko przystali. Granza przywital Absalona nil, pl'zeznaczonem miejscu, na ktore przybyli takie kro.
lowie Rugjan, Tetislaw i Jaromar z calll! starszyzn~; a gdy nadcil};gaj~cy kl'ol Waldemar potwierdzH warunki poddania si~,
uda~ si~ Absalon do Kal'enzy. Sam Jal'omar towarzyszyl mu
z Karenzan; drugich zaproszono na uczt~, aby w nich miee
zak~adnik6w dIll, bezpieczenstwa biskupa. Swoich zas zabral
tenie trzydziestu towarzyszy, z ktorych jednak wi§ksz~· cz~sc
rozpuscH nil, prosb§ Jal'omal'a, ieby czasem pl'zez nich burda
wywolan!!: nie zostala. - Miasto Karenza zewsz~d otoczonem
bylo moczarami, przez kt6re jedyne pl'zejscie, po obu stronach
bezdenn~ otchlani~ otoczone, pl'owadzHo. BUsko miasta konczyly si~ bIota, a scieika prowadzHa do oramy. Nil, przybycie
biskupa w towarzystwie Jaromara wysypalo si~ wojsko karenckie w szesc tysi~cy z miasta, a uszykowawszy si~ w oddzialach,
utkwHo lance i kopie w ziemi~. Towarzysze Absalona zatrwo~
zyli si~ nil, ten widok, lecz doswiadczony biskup dodawal: im
otuchy, ie to czyni~ tylko dIll, uczczenia pl'zybywaj!!;cych, zach~
caj~e swoich, zeby przez miny nie zdl'adzali bojazni.
Gdy
przechodzili mimo uszykowanego wojska, takowe l'zucalo si~ na
ziemith "jakoby bogow uczcic chcialo, oddajlJ;c winne poklony",
potem powstalo i ruszylo za nimi. ~ Jezeli Sakso i na tem
miejscu nie przesadza, odnosHy si~ te poklony zapewne niedo
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osobybiskupa, lecz do towarzyszl1cego mu Jaromara, ktory,
zdaJe si~, poh!;czyl w swej osobie godnosc starszego kr6la i za·
razem najwyzszego kaplana, a Absalon nie bez waznych powodow jego wlasnie byl prosil na towarzysza. Miasto Karenza
bylo w6wczas tak przepelnionem zabudowaniami, ze kamien,
rzucony przez waly, nie padlby na goll1 ziemi~. Domy mieszkalne pi~trzyly si~ w trzech oddzialach do gory, a Iudnosci bylo
mnostwo takie ogromne, ze juz dia tego miasto nie bylgby si~
moglo trzymac dlugo, gdyz zaduch i nieczystosc juz wowczas wszystkim dokuczaly. Za czasow pokoju miasto bylo opr6znionem z mieszkanc6w, tak twierdzi Sakso. - Znajdowaly si/i
w niem trzy swil1tynie przemoznych bozyszczow, a mianowicie
Rugiaewit'a, Porewit'a i Porenut'a, kt6rych opis odkladamy na
miejsce st6sowniejsze. Niespracowany biskup przylozyl sam
r~k~ do zniszczenia posl1gow i swil1tyn bozyszcz6w; zaden
z mieszkanc6w ani Karenzy, ani Arkony, nie dopomagal w dziele
niszczenia, a to nie z czystej zabobonnosci i uprzedzenia, jak
to Sakso przypuszcza, ale sarno poczucie godnosci wlasnej nakazalo
S~owianom wstrzymywac si~ od zelzenia posp61 z wrogami urzl1dzen i przedmiot6w, kt6re dotychczas cala ludnosc otaczala czcil1
i uwielbieniem, i do kt6rych zwykla byla si~ uciekac w utrapieniu.
Sakso nadmienia zreszt1l;, ze znaczna cz~sc ludnosci arkonskiej
juz nie wierzyla w stare wyobrazenia religijne. - Absalon
rozporz~dzn natychmiast pobudowanie koscio16w na miejscu
bOznic slowianskich , przeznaczyl dla ludnosci tymczasowo
swych pisarzy na zwiastun6w wiary Chrystusowej, a poswi~ciwszy dia Karenzan az trzy cmentarze, pobral z sob!! zakladnik6w i udal si~ z Jaromarem napowr6t do kr61a Waldemara.
W Arkonie post~powano tymczasem w ten sam spos6b z swi!!~
tyni~ i posllgiem Swiatowida; Absalon i tutaj wydal odnosne
rozporzlldzenia w celn rozkrzewienia chrzescijanstwa.
Tak upokorzy~a si~ Rugja przed znakiem krzyza I ktOrego
odt~d, dzi~ki gorliwosci dawniejszego kr6la i kaplana 1 nast~-

pnie ksi~cia Jaromara, juz nie odst!l:pila, a tym sposobem zamienila niezaleznosc narodowil: na lennictwo i sluzb~ duflskll,
w kt6rym to st6sunku pozostala az do czas6w cesarza Rudolfa;
woody zostal ksi!l:z~ Witzlllff (Witislaw), kt6ry si~ z zaleznosci dunskiej uwolnil, mianowany na ksi~cia panstwa rzymsko-niemieckiego.
Zalatwiwszy sprawy nagll!;ce, odplyn~ kr61 Waldemar
z wojskiem do blizkiej lil:du stalego wyspy, gdzie oddzialy
posilkowe pomorskie i obotryckie rozpuscU. Najmniej zadowolnieni pozegnali go ksiil:z~ta pomorscy, gdyz oni si~ cieszyli nadziejil:, ie kr61 dunski zlozy z godnosci ksi~zil:t Tetislawa
i Jaromara, Rugjil: zas odda im samym w lenno. Dlugoletnie
wojny byly nieuniknionem nast~pstwem tego niezadowo1nienia,
zwlaszcza gdy mnostwo innych powod6w takowe powi~kszylo.
- Do tego miejsca pozegnalnego przybylo takze poselstwo rugjanskie, przynosz/1ce wedlug ugody skarby Swiatowida, to jest
siedm skrzyn rownej wielkosci, napelnionych pieni~dzmi. Waldemar przeznaczyl jeszcze pewnil: cz~sc okr~t6w wlasnych
na strai i obron~ brzeg6w rugjanskich, gdyz nadszedl czaR
polowu sledzi, a mnostwo smialych rozMjnik6w wtenczas Rugjan napastowalo. . To sarno uczynU Walde.mar i p6.zniej,
przeznaczajl!:c wtedy siostrzenca swego, Kanuta, syna Przyslawa, na naczelnika fioty strazniczej; a gdy tenie si~ niegrzecznie wym6wH z obowi~ku tego, sam biskup Absalon
dobrowolnie si~ tego podj/1l. Szanowny ten kaplan przyslal
zaraz po powrocie z szcz~sliwej wyprawy rugjanskiej dostateczn~ liczb~ ksi~zy na wysp~ w ten spos6b nawrOCODI!: 1 uwalniajil:c przez to tymczasowo ustanowiortych swych pisarzy, ksi~zy
zas sam zaopatrzyl z wlasnych dochodow w wszystkie potrzeby,
azeby dla nowonawroconych nie byli ci~iarem. Poznajemy wj~c
z calego post~powania Dunczykow, ie si~ w dziele nawrocenia
narodow zaszczytnie rozrozniajil: od Niemcow, lecz bye mote
tylko dla tego, poniewaz ml},drosc polityczna dla sil niedostatecznych nakazala im obejscie si~ lagodniejsze z podbitymi.
Wzmiankowalismy ju~ powyiej I ie Henryk Lew wymusil
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na Waldemarze, ze tenze si~ z nim podzielil hogatemi lupami
rngjanskiemi r. 1171. Tak samo weszla cz~se posiadlosci rugJanskich w obw6d dyecezji zwierzynskiej. Ksi!!z~ Jaromar, niezachwiany jllz nigdy w wierze chrzescijanin, rozpoczl!l sprowadzanie do Rilgji ksitJzy niemieckich, dalej sprowadzallub zezwolU na
sprowadzenie osadnik6w niemieckieh, wog61e dzialal w duehu
czasu z poki'zywdzeniem krajowc6w na rzecz zywiolu innoplemiennego. Przeobrazenin zycia moralno - panstwowego lndnosc
slowianska i tntaj nie mogla si~ w koncu oprzec; przechodzila
na narodowoscinn~, niemieck~, czyli raczej mi~szanl!, ale nie
znikla bez sladn. I tutaj poci~ajl!i moznowladzcy i duchowienstwo przybyle, a za nimi przednia klasR ludnosci drugie warstwy za sob!);, bl!dz to przykladem swym, b~dz tez przymusem.

2. Pomol'zanie.
Zakonczymy pogll!d na dzieje Slowial1 zachodnio - p6lnocnyeh og61nym zarysem dziej6w pomorskich. Juz autorowie
klasyczni znajl! Slowial1 lladbaltyckichpomi~dzy Odtl1 i Wis}!!;,
a tak samo llajstarsze podania IM6w p6lnocno - niemieckich.
Pomorzallie tworzl1 jakoLechici z Polalmmi niezaprzeczenie ,jedn~ galf,lz w wielkiej rodzinie slowianskiej.
Kantzow twierdzi
wkronice swej , ze Kaszuby swego. ezasu przyblizaj~ sit;
llajbardziej z wszystkich Sl:owian do wf,lgierskich Slowak6w; widac, ze oba szczepy najmniej zmienHy j~zyk starodawny. Ludnose pomorska rozprzestrzenHa si~ niegdys, poezl1wszy na
wseMd od Odry wzdluz Baltyku daleko na polnoc i wscMd,
zanim ulegla pochodowi zwyci§zkiemu szczep6w prusko - litewskich. Ostatnie dotarly pocz!l;tkowo znacznie dalej wzdluz Baltyku l1a zach6d; na co niejedn§mamy wskuz6wkt;. lecz tu ZOe
stalypochloni§te i zeslowiansll:czone, utrzymujl1c si~ tylko na
wschodzie na ziemi Prusak6w, .mniej wi~eej od rzeki Pasargi,
gdziew g~ciejszych osiadly zast~pach, chociaz i tutaj Iud nose

slowianska sit) ostafa. Narody pl'usko-litewskie do tego S!!J
jaknajbliiej spokrewnione z Slowianami.
Cala ziemja pomorska byla wystawiont!' r6wniez, jak wszystkie Imlje nadbaltyckie,
na napady lupieiczych German6w, to jest Niemc6w polnocny cl1,
aleiPomorzanie wobec nich byuajmniej si~nie zachowywalibiernie.
Swiadcza 0 tem sagi p6111ocne, a dose wspomniec obohaterc€
Wisma, "corce krola z ;rodu Strumyka, dowodz~cej w boju brawalskim, ktora zawojowawszy wysp§ Skanj~, ducha wyzion~la
wskutek rany jej zadanej r~kll: smialegoStal'katel"a.Podania
ikronikal'zc POlllocui prawill: wprawdzie. 0 haraczu ilupach,
ktOre n. p. krolowie dUllscy pobierali od pojedynczych polwlcn
Slowian nadbaltyckich, zamilczajll:c zwy kie () wlasnych stratach;
ale to jest pewna, ie Dunczycy i wogole Normanowie sit)
l1igdzie stale nie osiedlili na ziemi slowianskiej, a· zakol1 rozb6jl1iczy w Jomsburgu uZllawal zwierzchllictwo Chrobrego. Nie zaprzeczamy, ze pojedynczy junacy, przybywszy do Slowian, dzierzyli czasem wyzszfJ: w}adz~, jak n. p. slawny ow Wilk; zalozyciel miasta Pozduwlk (Pasewalk). Lecz junacyci szukali u Siowian schronienia przed llieprzyjaciolmi w wlasllym kraju, a za
goscinnosc slowiansk~ starali si~ odwdzi~czyc dzielnosci~ bojowlJ;.
Zresztl!; dobijali si~ takie odwrotnie junacy slowianscy or~iem
wielkiego zllaczenia i wzi~cia u narod6w normanskich, szczegolniej
u Dunczykow) czego poddostatkiem mamy przyklad6w, zacz/!wazy
odGotszalka obotryckiego i skonczywszy na Przyslawie Niklo
towiczu. - Nic jednak niepopiera mniemania, jakoby narody
normaftskie kiedys podolaly zawojowac a zarazem wziij;sc w stale
posiadanie jakiegokolwiekb~dz zakl!tka ziemi slowianskiej, jak to
gdzieindziej, n. p. w Francji, Sycylji lub Brytanjiuczynili. ;Nie
dzielimy wi~c zdania szanownego Szajllochy naszego, kt6ry zbyt
czarllO si~ zapatruje na biernosc ibezbronnose Slowian, a
w dalszym.ci~u postaramy si~ zdanie nasze uzasadnic.
Ziemia pomorska zuajdowala si~ od czas6w najdaw~iejszJch
podpanowaniem kilku ksil1z'!t. Za Boleslawa Chrobrego mmawala
zwierzcbllictwo PolakOw,. z kt6rego si~ po smierci zaloiyciela
c
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Polski znow zwolnila, az jl'1 Boleslaw Krzywousty limow sobie pod
bit Wiar~ Chrystusow1l" 0 ktol'ej l'ozkrzewienie sit) juz Chrobry
nasz postaral, przyjt)lo Pomorze stanowczo za czas6w Krzywoustego. Czcigoduy Otto bambergski stal sit) apostolem Pomorzau.
Ksi~ztltami pomorskimi byU w6wczas (kolo r. 1124) Wartislaw
i brat jego Raciborz (Ratibor). Naturalnie nie przeksztalcUo
sitl od razu cale zycie sp61eczue i poIityczue nowonawroconycb
bardziej, jak u chrzescijanskich niby Saksonow, DUllCZyk6w
i iunycb narod6w, kt6re poczytywaly imi§ cbrzescijanina za
przywilej do zlupienia i drtlczenia Slowianszczyzny, wywlaszczonej
przeto od razu z wszelkich praw przyrodzonycb. Niemcy i Dunczycy nawet czynili wyprawy, skoro zk~din~d mieli pok6j, na
ludy slowianskie "w celu wycwiczenia wojskowych", oraz i zbogacenia si§. Jak wi§c Niemcy i DUl1CZYCY nie przestali najeidzac
slabszycb narodow zupelnie tak sarno, jak to byU robili przed
przyj~ciem cbrzescijanstwa, z t~ tylko r6znic~, ze teraz mniemali miec wszelkie prawo do napadania pogan, tak samo nie
pl'zestali Slowianie, a w szczeg61nosci Pomorzanie, toczyc walki
zaczepnej i odwetowac straty na wrogacb odwiecznyeh. Ze im
8i~ zas poszcz~scilo w tyeb bojach, 0 tem swiadczy, procz Hel
moIda, mn6stwo jenc6w, kt6rych Otto bambergski wsz~dzie spotykal ns Pomorzu, a z kt6rycb uwolnil nia malo, odwolujllc
sifJ niedaremnie do ludzkosci wlaseiwej Slowianom. Roku 1135
zwrocH ksilli§ Racibol'z podziwienie calej Europy na siebie;
albowiem w towarzystwie siostrzenc6w swych, Dunimira i Unibora, zawital w 250 okl'§t6w, z ktOryeh kaZdy miescU w sobie
po 44 wojownikow i dwa konie, pod miasto KougheUa, najbogatsze miejsee handlowe w Norwegji j i zdobywszy je, zIupH po zaci~tej obronie. Byla to pierwsza :Ilota na Baltyku,
nosz~ca , odklld pami§c dziejow zasi~ga, wojownikow razem
z rumakami, a dopiero przyklad ksi~cia slowianskiego zacb~cH
Dunezykow do nasladowania podobnie urzllJdzonycb wypraw.
W tym samym l'oku oddal cesarz Lothar Krzywoustemu Pomorze i Rugjl); nibyto w lenno. - Ksil~Mta pomorscy ezynili zrea
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wiele dIll, rozszerzenia chrzescijanstwlt, zakladaj~c k6~
scioly i klasztory tak na ziemi odziedziczonej, jak nit zdobytej
naszczepaeh lutyckich. Roku 1140 potwierdzH papiez lunocenty Wojeiecba (Adalberta), Polaka, towarzysza i nas~pcc
Ottona, jak~ biskupa Pomorzan; kosciol pomorski zas WID1l,l pod
sWIl opiek~. To nie pl'zeszkadzalo jednak·· bufcom biskupow niemieckicb, krzyzem oznaezonym, aby roku 1147 wtal'glll},c w kraj
nowonawr6eonych i Szczecin obsaczyc. 0 niecblubuym powrode
ieb wzmiankowalismy juz powyzej; wojsko polskie przyl~czylo
si~ do krzyzowcow, gdyi to nakazywala jui sarna przezornosc
w strzeienlu praw polskich. Niestety! Polska wowczas jeszcze
nie przecbodzHa owyeb zaburzen, ktore nast~pily z koniecznosci
przy przeksztalcaniu si§ iycia spolecznego narodu wielkiego,
ajakie pospieszne zaprowadzanie ebrzeseijanstwa wywolac musialo.PoIska wi~e nie podo}ala w cbwili najkrytyczniejszej
przyjsc w pomoc nagabywanym zewsz~d pobratymcom, a mianowide strzedz prawa wlasnego na ziemi pomorskiej. Roku 1157
przyszli Pomorzanie nawet w pomoe panom zwierzchniezym przeeiw cesarzowi Fryderykowi I; uglaskano go pienitldzmi, kt6rycb
laknl!l, lecz w trzy lata p6zniej tenie sam cesarz mial czolo
przyobiecac krolowi dunskiemu, Waldemarowi, ze mu odda kraj
chrzescijanskieh Pomorzan na prawo lenne, poniewaz ksi~i~
polski prawo swe zachowaniem swem postradal. To si~ odnosi
jedynie do Pomorza zacbodnio-polnoenego, na zach6d od Odry,
jako cesarz tei pozniej, przyjmujl!e Boguslawa i Kaimierza,
synow Wartislawa, roku 1136 zmarlego, w grono ksil}i~t nie~
mieckieb, nadal im tytul "ksil);z~t Slawji", unikajllc wyrazu Polnorzan. Cale Pomorze wschodnie, id~c od rzeki Persante, jako
tet zaebodnio-poludniowe (szezecinskie), niezachwianie zostalo
przy Polsce, a glOwnll tfJ cz~sc ziemi pomorskiej, czyli polskieJ
wykluczamy z zakresu pogl~du naszego. - Umowa Fryderyka
z Waldemarem stan§la na soborze w St. Jean de Launew biskupstwie Bezansonskiem, a ksillztlta niemieccy przyrzekli pod
przysi~g!}, ze dopomog~ Dunczykowi w zagarni~cill ziemi pomor28
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skiej. Gdyby im do tego nie starczylo ail, zobowii1zal si~
ceaarz, ze sam podbije Pomorze na rzecz Waldemara. Sprawa
cala, zdaje si(j, zostala tajemnic~, ale kr61 dunski rozpoczl1{
odt¥J dzialac systematycznie w celu podbicia przyrzeezonyeh mu
ziem pomorskich. Z poczl'J,tku zmierza}y jego przedsit)wzit)cia do
owladnitlcia ziem nadodrzanskich, dawl1iej lutyckich, ktoremi
si~ Obotryci podzielili z ksi::j:zlJtami pomorskimi. Znamy jut
jego wyprawtl przeciw Niklotowi i synom tegoi. Odt::j:d napadal
rok rocznie, czasem po kilka razy, na nieszcztlsliwy ten zak~tek
ziemi slowianskiej, ale jego wyprawy nosz~ wyrazne pi(jtno urZll:~
dzonych na wielki stopien napad6w lotrowskich, gdyz Sakso
mnie tylko donosic 0 rabunkach, poiogach i mordach bez celu
wyzszego. W tern wszystkiem pl'zeszkadzala mu nie malo zazdroM ksitlcia saksonskiego, a takie i Otto, syn margrabiego
brandenburgskiego, Albrechta Niedzwiedzia, bo ci chciwi lup6w
i podbojow, jak ion, w wyprawach tychze brali udziat Henryk
Lew pragnlll z poczlltku procz tego zwalczyc w spos6h wszelki
dzielnego Niklotowicza Przybyslawa, ktory u ksi~i!!t pomorskich,
Kazmierza i Boguslawa, ~malazl byl goscinne przyj§cie i poparcie. Boku 1166 holdowal Boguslaw ksi~ciu saksollskiemu,
przez co zgoda mi~dzyostatnim i Waldemarem na chwillJ si§
mocno zachwiala. W tern zglosH si§ do Absalona jakis Gotszalk,
Duficzyk, kt6ry umial po slowiansku, a dla tego wszt)dzie bywal
uiywanym jako Humacz tak u Lutyk6w, jak u ObotrytOw, Bugjan, Wagl'ow i PomOl'zan. Slowianie uwazali go za przyjadela dla ojca, l{tOry prawdopodobnie byl Slowianinem, jak tego
liczne mamy przyk1ady ze Slowian przebywaj~cych u Dunczyk6w.
Gotszalk zapewnH biskupa, ie on z latwosci~ przecil!gnie Pomorzan ad Saksonow na stront) dunsk~, "bo zwyczajem Slow ian
jest, mowil, dac silJ uwiesc przez lekkomyslnosc a wszystko pospieszniej wykonac) aniieli mqdrze." ChCIbC wi§c pojechac do
nich nie jako posel kr61ewski, tylko jako dobry przyjaciel i doradzca prywatny, prosH biskupa 0 zezwolenie, kt6re ~atwo uzy~lJal. Przyjechawszy wi~c, przypomnial si~ Pomorzanom jako
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dobry przyjaciel,dodaj~c, "ie spowodowany milosci~ ku Slowianom przybyl, aby ich przestrzedz, ieby glupstwa nie popelnili,
zamiast si(j rZl!dzic m:,!droscil!. Pow.inni bowiem zwazac, . ze si~
dobrowolnie poddali tym, ktOrzy pragnlli wyzuc ich z ziemi ojczystej.Albowiem Saksonowie zajmuj:,! zaraz na uprawfJ i pobyt
staly, cokolwiek z ziemi slowianskiej opanujl1, a ~ie zad~wolniaj~
sifJ lupami lub slaw~! gdyi dIll. il'J,dzy rozszerzema gramc swych
biorl! w posiadanie wieczne kraj zwyci§ioily. Z tych przyczyn
przeciez musial Niklot iyeiem, Przybyslaw wywolaniem z kraju,
przyplacic, a miasta Raeiborz, n6w, Zwierzyn i t. d. opasano
walem i rowem na zgubfJ calej Slawji. Dunczycy tymczasem
pl'owadz:,! wojnt) z daleko innych powodow; oni nie praglll1 cudzej
ziemi, lecz wol~ wlasnej bronic bardziej, nii obc:,! zagarniac. DIa
tego powinni Pomorzanie z wszystkich sU 0 to si~ postarac, aby
zwolnic ojczyznt) od za16g saksonskich, wYl'ugowac z kraju przybyszow Nieme6w i zawrzec przymiel'ze z Dunczykami, kt6rych
powinni poczytac za nieprzyjaci61 Sakson6w; w ten spos6b dapiero daruj~ ojczyznie skarb wiekuistej wolnosei." - B,dz co
bl1di, slowa Gotszalka zawierajl1 wiele slusznosci, chociaz m6wca
nie powodowa~ sit! tl1 miloscil1, kt6rlb klamal Slowianom. Pornol'zanie uderzyli wit!c wsp61nie z Przybyslawem obotryckim na
zalogi saksonskie w ziemi obotl'yckiej, a miasto n6w zdobywszy,
zburzyli. Lecz nastt)pstwem tego bylo, ie Henryk Lew sit po~
rozumial z Waldemarem, i ie obaj ruszyli przeciw Pomorzanom,
KsiilM saksonski oblegal na pr6zno warowni~ dyminskfl, Dun~
czyk zas spustoszyl ziemifJ wolgostawskflJ; w koncu wzilbwszy obaj
pieniS}dze, wrocili do domu. J ezeli wifJc ksi~it! saksonski w1'6cil w roku nas~pnym Przybyslawowi dziedzictwo po ojcu, sklonila go do tego przezornosc i niejako koniecznosc zabezpieczenia
sifJ przed otwartymi przeciwnikami w Niemczech, niemniej, jak
wobecnieszczerej polityki krola dunskiego. Na ostatniej wyszIi
najgorzejSlowianie nadodrzanscy, bo stracili dobytek i cale
mienie swe; zasiewy i plony zostaly zniszczone,a smierc lub
niewola wiekuista czekaly tego, kto wpadl w r~ce nieublaganych
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wrogow. Zabudowania wszystkie nieomal posdy zdymem, a jaskOlki, pozbawione milych zak!j;tk6w dawniejszych, lepUy swe
gniazda, jak Sakso opowiada, po okr~tach dunskich. Wojsko
dunskie utrzymywalo dla trz6d zrabowanych formalnych pasterzy. Szcz~8cie i posilki pomorskie i obotryckie umoiebnily
Dunczykom roku 1168 zawojowanie Rugji, a od tej chwili
podwoila si~ pot~ga Waldemara. Za pomoc!j; Rugjan obronil
si~ . Wityngom slowianskim, mianowicie wagrowskim, i dokuczal najdotkliwiej ziemi pomorskiej. Boguslaw i Kazmierz
bowiem, zawi6dlszy si~ w nadzieji, ze Waldemar odda im
Rugj~ w lenno, usHowali nast'Jpnie podbic sobie sami t~
wysp~, do kt6rej sobie jakies prawo roscili, lecz przezornosc
Absalona i zl!j;czone sily dunsko-rugjanskie zadaly flocie pomorskiej kl~sk~ stahowcz!j;. Od tej chwili najeZdzali Dunczycy uatawicznie ziemi~ pomorskfll, roznosz!j;c wsz~dzie spustoszenie, g16wniezas wzbogacajl},c si~ pieni~dzmi zrabowanemi lub odkupnemi. Tajemna obietnicacesarza Fryderyka z roku 1162
upowazniala ich niby do tego, a pailstwo zwierzchnicze, t. j.
Polska, 'w6wczas niezgod!j; bratniq, rozszarpane, uie przyszlo
swoim w pomoc. Tak n. p. wydusil Waldemar nawet na ksit}ciu
szczecinskim, Wartislawie, bliskim krewnym ksillillt Boguslawa
i Kazmierza, tyIe pieni~dzy okupnych, ile, jak Sakso chelpliwie
glosi, cab, Slawja nie bylaby mogla dostarczyc. A Szczecin,
przedniejsze' w6wczas miasto Slowianszczyzny na.dbaUyckiej,
byla to warownia niezdobyta, tak, ii przyslowie dunskie
orzekalo 0 czlowieku, blacho chelpil}cym si~, ie takowy przeciei
nie przebywa w Szczecinie. Kr61 dunski przekonal si~ takie,
ie zdobycie miasta tego i dla niego jest niepodobienstwem;
przestal wiEJc na pilmi~dzach. Po zawartej ugodzie zbierali
Dunczycy strzaly, utkwione w walach miasta tak g~sto, jakby
b6i'z trzciny, m6wi Sakso. Szczecin wit}c stal si~ wtedy, a nieraz
juz przedtem, istnie tem, co nazwiako jego oznacza, kt6re Dun~
czycy przetllimaczyli doslownie na Burstaburg, t. j, gr6d szcze·
ciiiski. Wartislawa u;mal Waldemar niby za niezaleznego ~klld~

inf!<l lenIlika swego, lecz takow1, pozbywszy si~napastnjka,
malocofli~ troszczyl 0 niego, tak, ze Waldemarroku 1176 si~
ponownie pokusil 0 miasto szczeeinskie.- Lecz nie podobna nam
opisywac rok rocznie powtarzanych napadOw"dunskich nakraj
po~orsko.chrzescijanski; one si~ w niczem nie odr6~niajl!od
uajsc wyap dufiskich z strony lotrostwa slowiaiiskiego, chyba, ze
umiej~tniej i na wi~kszy rozmiar urz~dzone byly. Roku un
przlbyli z Waldemarem takie ksi~z~ saksonski i margrabia brandenburgski po Iupy, azeby nie wszystko pozostawic Dunczykom;
tymczasem me wzi~to ani jednej w8rowni, gdyz miasto Dymin
si~ ~~inie obmnilo.Natomiast wyp~dzono liczne trzody owiec,
bydla"koni i t.p. z kraju. Do podoi>nychwypraw utywali,
czyJi raczej naduiywali Duncllycygl6wnieRugjan,poniewaz ci
byli,najlepiej zapoznani z miejscowosCill. Na takiejwyprawie
puscH s~~ ksil!z~ Jaromar roku 1178 w pogQu,za 'dwoma 810wianami, z ktOrych jednego zabil. Towarzysz smiertelnie ugodzonego, chellc go pomscic, podni6s1 bron, aby j!j; utkwiC Vi piersi
wroga, lecz, poznawszy kr61a z krwi slowianskiej, uchylil, dzide
z poszanowaniem i milezkiem si~ umknllt W tym ,saUlYm ro~u
potwierdzil prawny pan zwierzqhniczy, ksilliEJPolski;, J(azmierz,
ksil!illt pomorskich na godnosci ,ksif!i~cej, a r6wnoczesnie ci
ostatnisi~ okupili od napastowan dunskich.:Nicwi~dziwnego,
ie ksi~z~ta pomorscy si~ postarali 0 :uznanieprawnego ich stanowiska u eesarzaniemieckiego, czyli, ie mn hoMow~U,aby
wyjednac dia siebie i dIa kraju prawa czlonk6w rZYlIJ.sko-niemieckiego panstwa. Slldzili, ie, przez to uzyskaj~obron~przeciw
Dunczykom, kt6rej Polska w6wczas im dostarc.zyc nie mogla,
aktgrejszukali juz roku 1166 upot~inego ksi~cia saksonskiego.
I rzeczywiscie odebrali Boguslaw i Kazmierzna zjezdzie ksi~t~t
nie~ieckich w Starogrodzie (Altenburgu) z r~kicesarza ;Fryderyk~) ~horl!:giew Z odem niemieckim, a zarazem mianowani,
zosta¥ksi~~tal:Ui Slawji i czlonkami pans twa rZYl}1sko,;niewlec-kiego., .Dzi~Ii poprzednJQ jej'jzcze "zapewnH.nieszczeryce~~
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krola dunskiego, Waldemara, ze sobie dobrze przypomina dane
mu przed dwudziestu latami przyrzeczenie, ze takowe tez pozniej
urzeczywistni, ze obecnie jednak zmuszonym jest do przyj~cia
Pomorzan na poz6r w grono ksill:zll,t panstwowych, poniewaz ich
pomoc mu jest potrzebnll: do zwalczenia zuchwalego ksi~cia
saksonskiego, Henryka, z przydomkiem Lwa. Kronikarz Sakso,
zagorzaly Dunczyk, nie posiada si~ z zlosci i wob, "ie ksi~i~ta
pomorsey sprzedali starodawnl1 wolnosc ojczyzny, po oj each
odziedziczonll:, za blahe i czcze tytuly. Gdyby oni byli wiedzieli,
pod jakie to jarzmo si~ naginajl1 za odebranie lichego szmatu,
byliby smierc przeniesli nad takie dobrodziejstwo, albo woleli
przep~dzic cale iycie jako osoby prywatne. Tak odeszliz~d,
pokrywszy si~ najohydniejszym czynem nieslawy pod pozorem
zaszczytow, przynoszl1c do ojczyzny niewol~, ubarwionll: w fa1szywe oznaki dostojenstwa." Pi~kne bylyby to slowa w us tach
kaidego Rutora Slowianina, lecz Saksona namacalnie natchn~la
zazdrosc zlosliwa, gdyten sam kronikarz znajduje to najzupelniej w por2'll:dku, kiedy Boguslaw, nie mogll:c si~ oprzec po smierci
brata najazdom DUllCZykow; holdowal w pi~c lat p6zniej synowi
i nast~pcy Waldemara. Wtedy,tlikwyrokuje obludny ten autor,
zwiastowala nawet nadcill:gajl1ca zgrzmotami burza koniec panstwa slowianskiego, t. j. pomorskiego. Z zaleinosci dunskiej,
w kt6rq, Pomorzanie nadodrzanscy r6wniez, jak Obotryci, t. j.
Meklenburgczycy i Rugjanie, popadli mimo przynaleznosci do
panstwa niemieckiegoi uwolnH si~ wprawdzie juz syn Boleslawa,
Barnim I, aby natomiast uznac zwierzchuictwo brandenbul'gskir.
- Boguslaw zas rozstal si~ z tym swiatem l'oku 1187. Sakso
pl'zedstawia nam go jako niedol~inego pijaka; Sl()wian mianuje
zarozumialy ten mnich dunski zawsze i wsz~dzie barbarami, lecz
Niemc6w takzezaszczyca tym tytulem, oznaczajll:c przezto niby
nizszoscw oswiacie wobec Dunczyk6w. Daleko inuy, a to spra"
wiedliwszy sll:d wydaji& wieki potomne 0 tych ksillz~tach pomOl'a
skich, tak 0 zgaslym roku 1180 Kazmierzu, jak 0 Boguslawie.

Obaj si~ przykladali wszelkiemi silami do podniesienia swych
podwladnych; obaj, spowodowani ch~cil!; UszczfJsliwienia narodu,
widzieU, jak wszyscy ksil!z~ta slowianscy owych czas6w, jedynl!;
dl'og~ do tego w pospiesznem l'ozkl'zewieniu chl'zescijanstwa
przez ksi~zy obcycb, niemieckich, kt61'ym niezUczone dobra za~
pisali i wszelkie dobl'odzi~jstwa wyswiadczalLLeez darowane
te wlosci obsadzono natychmiast z pokrzywdzeniem k1'ajowcow
p1'zybyszami z Niemiec; przenarodowienie Slowian post~powalo
wi~c i na Pomorzu niepohamowanie. I tutaj przodkowali ksi~
z~ta z dygnitarzami, z stanem kupieckim szlachcie drobnej i wogole
ludnosci wiejskiej, ktora si~ temn z calej sHy sprzeciwiala, ehoc
nadaremnie.. Ale i na ziemi pomorskiej ludnosc krajowa nie
wymada ani bez sladu nie znikla; przeciwnie noszl1 jeszeze dzisiejsze plemiona pi~tno pochodzenia slowianskiego. Leez 0 tem
pozniej; tutaj nadmieniamy jeszcze, ie ksil1i~ Kazmierz za,jasnial
jako przyklad sprawiedliwego rZll:dcy. Thomas Kantzow opowiada 0 nim w swej kronice p1'zyklad nast~puji1cy: .Kazmierz,
dowiedziawszy si~, ze jakis 1'yce1'z Priba, zazyly przyjaeiel jego,
ma zamial' napasc na kupca bambergskiego, towa1'zyszyl ostatniemn w przebrauin. Rzeczywiscie rzucil si§ Priba z zasadzki
na wozy nadcil!gajl1ce, a w tem rzekl ksii!i~ do niego, zdjl1wszy
szyszak z glowy: "Nie znas mne?" Priba odskoczyl zawstydzODY
i t1'udno mu bylo wyjednac sobie znowu lask~ ksi~cia i przyjadela. - Ciekawem jest opowiadanie KantzQwa 0 ksifJciu Boguslawie, chociaz autor co do czasu jego omylki nie unikl:
"Ksi~cia Boguslawa, mowi, Slowianie ba1'dzo kochali, bo on ich
jeszeze mocno bronil w swym kraju przeciw Saksonom, a~eby
ich weale nie mogli zgn~bic, jakby radzi byli chcieli. DIll. tego
w kilka lat p6zniej, t. j. po smierci Boguslawa, wszyscy> Slowianie scbodzili si~ co rok pod Kemnici1 (w pobliiu Oderburga,
gdzie Boguslaw spoczywal) i czynili ofiary nad jego grobem
a potem ucztowali tam porz!1dnie zwyczajem slowianskim.";";"
Doprowadzilismy przegl~d nasz do okresu, w kt6rym wszyst
p
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kie slowianskie narody z3.chodnio"polnocne at do Odry we§zly
po utracie niepodleglosci politycznej w organizm panstwa oheego,
do okresu, w ktOrym te nal'ody, zepchnj~te z drogi narodowego
rozwijania si~) pchni~t() nil, inne tory, nie pozostawiajlic im potrzebnego czasu do przejscia, przez co wskazano je nil, niechybne
wynarodowienie. Ale zarazem zegnamy dzielne te szczepy
w niezlamanej jeszcze sile zywotnej w chwili, kiedy liczbowo
wprawdzie .zdzie8i~tkowane, jednakowoz si~ ostaly nil, ziemi
ojczystej, a to po wielkiej cz~sci pod panami krwi wlasnej.
Mylnie mniemano dotychczas, ze Slowian wyt~piono do szcz~tu,
i ze ich zas~piono przybyszami; badania najnowsze donosz~
przeciwnie, ze zrosla z gruntem ludnosc slowianska dlugo si~
utrzymala w calej czystosci, miejscowo nawet przy mowie ojczystej do tej chwili. W przeci~gu czasu zas wytworzyla si~ na
wielkich przestrzeniach niegdys slowianskich ludnosc nowa,
mi~szana, w ktorej krew slowianska jednak przewaia, ludnosc,
ktOra, cbocgroinym si~ stab nieprzyjacielem lona, od ktOrego
j1} oderwano, pomimo to nosi na sobie pi~tno pocbodzenia swego.
- S~siednie narody, odwieczni wrogowie Slowian, zbogacily si~
iniezmiernie urosly w pot~g~ przez porzuconll- im na lup Slo~
wianszczyzn~ zachodnio-p6Inocnq,. 0 Dunczykachnp. wspomina
Arnold z Luheki, ze oplywaj~ (juz roku 1200) w dostatki, ze
sit zaczynaj~ ubierac strojno, jak Niemcy, podczas gdy dawniej
w ubraniu mleH powierzchownosc samych rybakOw - to samo
potwierdzaj~ zyciopisarze Ottona bambergskiego; - dalej, ze maj~
teraz pi~kne konie i duzo pieni~dzy i· dochod6w, szczeg6lnie
z polowu sledzi, dawniejszego ir6dla zamoznosci l'ugjanskiej,
i :ie w koncu synow zaczynajll< posylM ns. wyksztalcenie do
Paryis.. Poswi~cac jeszcze po tym pogl~dzie slOwko pochwaly
narodQm zwalczonym, uwaiamy za zbyteczne, facta loquuntur,
a zresztli nadarza si~ sposobnosc do tego w nast~pnych rozd!zialach. Natomiast byloby zadaniem zajmujlicem, przyrownyw~t los Slowian do row:uiei, jak oni, gn~bionych szczep6w

keltyjskich, mianowicie w Brytanji i Irlandji. Poznalibysmy
uderzajl};ce podobienstwo w wszystkich stosunkach; ten sam
ustr6j pallstwowy, ci sami wrogowie, ta sama obrona rozpaczliwa i "to samo zamilowanie swej narodowosci tu i tam. Zachodzi tylko ta roinica, ie, jak cierpienia Kelt6w rychlej si~
zacz~ly, tak tei dluzej si~ przeci~galy, bo si~ jeszcze dzis nie
skonczy1.l' - maj~c aaturalnie samych Slowian zachodnio-p61nocnych na olm; inaczej i pod tym wzgl~dem uwydatnialoby
si~ podobienstwo jeszcze wi~ksze. Keltowie przewyzszyli swych
gn~bicieli oswiat~ juz 0 tyle, ze oni byli po wielkiej cz~sci
chrzescijanami juz od czasow starorzymskich, gdy ulegali uciskowi poganskich Anglo-Saksonow. Spowodowani nienawisci~
ku ostatnim, wstrzymywali si~ stanowczo od wszelkiego oswiecania i nawracania do wiary gn~bicieli swych, aby ich przez to
pl'zekazac na wieczne pot~pienie. - Dzi~ki starodawnej kulturze, zachowali takie Keltowie do dzis dnia swe podania narodowe, gdyz wsr6d najokropniejszego ucisku w tajnym zakonie
piel§gnowano i przekazywano takowe z jednego pokolenia na
drugie. Wiadomo, ze bohaterowie podan keltyjskich odzyli
w sredniowiecznych poezjach francuzkich i niemieckich - pod
innem nazwiskiem, jak n. p. Tristan jako Sigfried i t. d. A wi~c
takie p. Rischka moie nie bardzo si~ z prawd~ mija, twierdz~c
w programie c. k. gimnazjum w Brodach na rok 1879, ze stal'opolskie nasze podanie 0 Walgierzu Wdalym zachoVl:::t1o
8wiutu najczystszy obraz Waltera, bajecznego bohatera akwitanskiego, kt6rego przygody znano dotychczas tylko z bardzo m~
tnych podatl niemieckich i francuzkich. Zk~d zas takie zjawisko,
"iz ohca ziemia najwierniej przechowala pami~c bohatera niby
to Niemca", 0 to z autorem nie chcemy si~ sprzeczac. - Zakon
6w, istniej!}cy w Wales do dzis dnia, odbywa jeszcze coroczllie
zgromadzcnie swojej natenczas wznosi si\;, jakby cudem, miasto
z zielenistych szalas6w, pod golem niebem zabrzmiewaj~ spiewy
i deklamacje w starozytnym j¥zyku narodowym, a najlepsze
29
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utwory now~ze wieitcz1! si~ nagrod1! i oklaskami. uniesionych
sluchaczow. Oby kaplani Radegasta, Swiatowida i· Tryglawa nam podali czyny Slowian! - Mimo to postaramy si'2
w dalszym cil1gu wykazac, ze takze i Slowianie zachodnio-p61nocni, co do oswiaty ogolnej, zawstydzili pod wielu wzgl'2dami
swych ciemi~iycieli.

VII.

Rzut oka na sposob zaprowadzenia
chrzescijanstwa 1V Slowianszczyznie
zachodnio-polnocnej.
~rczasie, kiedy kraje

slowiaitskie weszly po utracie niepodleglosci w organizm pans twa rzymsko-niemieckiego, narlano im
takie nowy ustroj koscielny, a takowy stanowi niezb'2dne uzupelnienie nowych urz1!dzen pallstwowych. Poczllitkowo opisali
cesarzowie obwody biskupstw, zanim odnosne ziemstwa zupelnie
byly pokonane; z tej przyczyny tez bliiej nie okreslono granic
wschodnich, najmniej zapewnionych, pozostawiajl1c to czasowi
i dalszym podbojom. Tymczasem znikly znow wszystkie urz~
dzenia koscielne pierwszych cesarzow, a mianowicie tez Ottonow
po upadku wladzy polity~znejj po wschodniej stronie Jjaby,
z wyj1j;tkiem ziemstw sorabskich. Wick Albrechta, Niedzwiedziem,
i Henryka, Lwem przezwanych, przywrocil Niemcom panowanie
nad Slowiallszczyzn!j: zachodnio·polnocn~, a z niem odnowiono
takie biskupstwa i nowe zalozono. Urzltdzenia koscielne nast!!pHy teraz w chwili, kiedy zawojowanie Slowian bylo dzielem
dokonanem; takowe wi~c dokonczyly odt~d w sluzbie wladzy
8wieckiej dziel0 nawr6cenia i przenarodowienia podbitych. Przy
'I<
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zalozeniu biskupstwa post~powano sobie w sposob bardzo pojedynczy, co silj tyczy calego zewn~trznego ustroju. Opisano granice dyecezalne i zobowhl;zano ludnosc zamieszkal~ w tym obwodzie do czynszowania sposobem przepisanym. W zalozonych
przez Henryka Lwa hislmpstwach upominano si§ 0 te same daniny, lub sfuzby, ktore byly w zwyczaju w Polsce lub na Pomorzu.
Zobowill,zano wi~c krajowcow nie tylko do stawiania i ntrzymywania koscio16w i cIomostw parochialnych, ale i do innych sluib
i danin, nieznanych w Polsce, oprocz ezynszow i dostaw, ktorych
pan zwierzchniezy wymagal. W obwodzie dyeeezji przeznaczono
dla biskupa pewny wit)kszy lub mniejszy obszar ziemi na bezposredni~ wlasnosc, kt6r~ sam uzytkowal, lub na uprawt) wydawal wedlug upodobania. Ludzie osiedleni na tej ziemi biskupiej uznawali go jako pana zwierzehniczego, ktoremu wiee
z obowilJ;zku tez sluiyH w wyprawach z broni~ przepisan~;
krnq,brnych, szezegolniej nicszlaeht~, wJwlaszczal on be;;: zadnego,
lub za maloznaczq,cem wynagrodzcniem, z wlasnosci ojcowskich. To
~'! glOwne. obowhlzki podwladnyeh i wiernych w obec biskupa, pana
i zwiastuna wiary. Ale przecz~eo odpowiadac musimy w ogolnosel na pytanie, ezy wyzsze duchowienstwo niemieekie, biskupi
i opaci niemiecey si~ nalezycie wywzajemnili ludnosci, ieh opiece duchownej powierzonej. Niemey podolali wprawdzie polibic
Slowianszczyzn~, lecz stan duchowny, jako tei i swiecki, okazal
si~ dlugi ezas niezdolnym do oswiecenia i podniesienia ludnosci
zwalczonej. Zburzono wprawdzie swiil:tynie i pos!l:gi bozyszcz
slowianskich, zniszczono z starodawnemi obyczajami wyobraiel1ia, przepisy i w.wry zycia religijno-moralnego, aJe nie kwapiono
si~ zast§powac tego wszystkiego pj~knemi prawidlami, wyplywaj1j;cemi" z wiary Chrystusowej. Duchowienstwo owczesne poczytalo ziemild slowianskq za dziedzin~ zbogacenia si~, a ludnosc slowianska w oczach ksi§zy niemieckich miala przeznaczenie zywienia
ich; rzadko zas przypomnial so bie kt6ry, ze on jest przeznaczony
na zbawienie powierzonej mu trzody. Ztl1d wzajemne nieporozumienia i niezadowolnienia. Duchowienstwo bowiem nie zdo-

laIo scil!gnllc Z ludnosci slowianskiej tyle zysku, jak to sobie
iyczylo, wi~c staralo si~ 0 zupelne wyrugowanie kra.jowcow, aby,
sprowadziwszy osadnikow niemieckieh, obfitsze mialo dochody.
Smutne to jest poj§cie obowitlzkow kaplanskich, ale to poj~cie
nl'zebija si~ juz w pierwszyeh nadaniach ziemskich. Slowianie
~ie podatkowali tak dobrze, jak osadnicy obey, gdyz wedlug
urz1j;dzenia gmiul1ego pojedynezy gospodarz, proez ogrodu i donm, nic 11ie posiadal wlasnosci ziemskiej; cala gleba bowiem byla wlasnoscii!: wspolni!:, a wsp61nie i gromadnie lubili
Slowianie takze ezynic potrzebne kolo roli roboty. Tu uzywauo
w starannej pracy przewaznie motyki lub rydla, Ihniej zas zaprzt)gu, a gdy od liczby tych ostatnich czynsz placono, ro1a
slowianska mniej przynosHa, aniieli niemiecka. Nadto nie
~klonili si§, n. p. Obotryci, nigdy do dostarezania dziesi~cin w spos6b niemiecki, a l'z!!;dy swieckie robify im pod tym
wzgl§dcm ust§pstwa. Z tych powodow zagrozono Slowianom;
jeszcze w st6sunkowo dose poznym czasie wywlaszczeniem, szczegolnie w bezposrednich posiadlosciach biskupich i klasztornyeh,
a to tak po zachodniej, jak po w8ehodniej Jjabie, zwykle z przyczyny przywillzania do zwyczaj6w i bl§d6w poganskich. Przyklady takie przytacza Riedel w dzis jeszcze eennem dziele:
die Mark Brandenburg. Ale w tym okl'esie pozniejszym arcymalo znamy zdarzen, gdzie urzeczywistniono te zagrozenia,
gayz cale Niemey, choeiaz ludne i posilkowane przez zniemCzoDIJ;
dot!J,d ludnosc dawniej slowianskll, nie mogly dostarczyc osadnikOw
calej Slowianszezyznie, wlfbcznie Polsce, MOl'awji, Czechom, W~
grom, Prusom, Kurol1;om, Inflantom i t. d., chociaz ci zniemczeni Slowianie dziahlli zupelnie w duchu swych mistrzow, a pojedyncze jednostki, obdarzone prawem niemieckiem 1 bardzo si~
l'ychlo juz pl'zyezynily do rozkladu urz~dze:6 gminnych staroslowianskich.
Kto sit) cokolwiek zapoznal z dziejami sredniowiecznemi wNiemczech, przyznaje, ze stan moraIny stan ow wszystkieh, byl w naszym okl'esie oplakany; wspomnijmy ty lko 0 sprzedajnosci urz~-
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dow koscielnych . Ell. cesarza Henryka IV, 0 gorsz~cym stanie
obyczajuosci, 0 rozbojach i napadach, w ktorych koscioly i klasztory burzono, gdzie si~ pastwiono na cialach umadych, a niewiasty, poswi~cajl1ce si~ .:;luzbie bozej, zniewazano. Nie jeden
kronikal'z owczesny, nie jedna pobozna dusza, zwiastowali w jasnowidzeniu koniec swiata i przyjscie antychrysta dla grzech6w
chrzescijau, a ciekawem jest mniemanie ogolne, ze Lutykom
blJdzie poruczone skarcenie chrzescijanstwa. Nie upodobalismy
sobie m~cic 6wczesnego bIota moralnego; wspominamy tylko, ze
juz biskup, Adalbert bremen ski , surowo powstaje na obyczaje
podwladnych mu duchownych, na chciwosc, z ktorfj; wymagali
zaplaty za kazdf!: czynnosc duchown~, na nieobyczajnosc, daj~c~
zgorszenie publiczne, a nie mogl}c zlego usun1tc zupelnie, domdzal, zeby duchowni si~ w rzeczach milosci sprawowali: si
non caste, tamen cautel Uwazalismy potrzeb~ objasnienia oby!Czajow owczesnych, gdyz te stosunki wielce wpiywaj~ na osf!:dzenie krn~brnych Slowian, ktorzy si~ wzbraniali przyj~c wjar~
ChrystusowlJi z powodu niemoralnosci samych ehrzescijan, jak
to Pomorzanie otwarcie oswiadrzyli. Zt~d tez tlumaczy si~
faktuderzajf!:cy, ze z grona duchowienstwa niemieckiego, opr6cz
ezcigodnego Ottona bambcrgskiego , juz zaden znakomity
zwiastuR wiary nie udal si\i do Slowian. Ten brak poczucia do obowj~zku kaplmlskiego ostro gani Adam breme:ilski w duchowien:;;twie niemieckiem, gdy (1, 65), b~d~e
sam ksi~dzem, wola: "He! biskupi, ktorzy w domu siedZl1c, kladziecie na pierwszem miejscu urz~du biskupiego krotkie rozkosze slawy, bogactw, brzucha i ospalosci, patrzcie na
przyklad dany potomnosci przez biskupa Unni (tenie, idflc
w slady Ansgara, udal si~ byl: jako zwiastun wiary do Szwecji);
widoeznie nie mozecie uniewinnic waszego lenistwa zadn1b s1'ogoscJl1 czasow lub miejscowosci I" Ostrzej wyraza si~ ~lawny
Albertus Magnus (urodzil si~ wedlug jednyeh roku 1193, wedIug
drugich 1205) 0 dtwhowienstwie niemieckiem swego czasu, gdy

pisze: "Oi, ktorzy s~ przelozeni kosciolow, s1b po wi~kszej cZ\isci zlodzieje lub rozb6jnicy, ba1'dziej celnicy, niz pasterze, bardziej odziercy, niz opiekuni, bardziej rzeznicy, niz stroze, ba1'dziej burzycieie, niz nauczyciele, bardziej zwodziciele, niz przewodniey. Sq; ci to zwiastunami antychrysta i zgabicielami
owiec Ohrystusowych." (Zob. Alb. M. in evangelio sec. Johannem rozdzial 10). - Kaplan francuzki zas mia! silJ wediug
nieco p6Zniej zyj~cego Oezarjusza Heisterbachskiego wyrazac, ze,
jezeli w wszystko wierzy, to nie moze wierzyc w to, izby miai
uzyskac zbawienie wieczne biskup niemiecki, kto1'Y si~ uzbraja
w dwa miecze, t. j. duchowny i 8wiatowy. - Nie czytamy wi~e,
izby procz bardzo 1'zadkich wyj1!;tkow, czyniono k1'oki do pouczania Slowian w wlasnym ieh j~zyku, lub, ze urz~dzano missje
nauczaj~ce. Nawet w Polsce nie taili silJ pierwotnie biskupi i zakonnicy niemieccy z pogard~ sW1b dia j~zyka krajowego, lecz tutaj
zaradzono temu zawczasu, 0 czem nast~pnie napomkniemy. Tylko
o biskupie Ansgarze donosz~ zyciopisarze jego, ze zakupowal
chlopc6w dunsldch i slowianskich w celu wychowania z nich
ksilizy i zwiastunow wiary. Tymczasem ocenH nast~pca jego
pomys} ten szlachetny tak nizko, ze owych chlopcow p1'zeznaczyl na slugi wlasne. Jak zas po szkolach wyzszych piel\ignowano j~zyk slowianski, poznajerny w zywocie sw. Wojciecha ztl!d, ze tenze jako wychowaniec w Magdeburgur6wniei,
jak jego wsp61uczniowie, odebral chiosty, skoro si~ zapomnial
1 w potocznej rozmowie uzywal j~zyka ojczystego zamiast lacinskiego. To stalo si~ za czasow Ottonow; wiadomo zas, ze
si§ wszystko, im dluzej, tem bardziej na de przemienilo.
Moznowladzcy swieccy jeszcze mniej dbali 0 . nawrocenie
Slowian, a zdaje si~, ze ich nawet woleli pozostawiC w pogafl.~
stwie; bowiem z przyj~ciem chrzescija11stwa byliby Slowianie
uzyskali przynajmniej odrobink~ uprawnienia. Przeto tez mu~
sialo si~ napadanie i lupienie iell, szczeg61nie gdy pozostali
w zwilhzku z cesarstwem, w hm1cu sarno zakazac! poniewai
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droga zazalenia si~ przed cesarzem, a mianowicie przed Ojcem
swi~tym, za przykladem Saksi_'uow za panowania Henryka IV
bylaby otwartfl,. Oprocz tego zabronila ustawa pan:::twowa zaprzedawac handlerzom zydowskim niewolnikow chrzescijan,
a "rozstac si~, jak rodzina slowiaiiska", poszlo u Niemcow juz
za czasow Dytmara merseburgskiego wprzyslowie i oznaczalo rozprzedaz na wszystkie strony swiata. Nawrocenie Slc,wian sprowadziloby nareszcie z sobf!: zewn~trzne urz!!;dzenia koscielne, a z niemi
dla ksi!liz~t zmniejszenie wplywu i dochodow, tudziez uszczerbek
w posiadlosciach ziemskich. DIa tego wiecznie powtarzane przez
kronikarzy skargi na chciwosc saksoiisk!!;, kt6ra Slowian odpycha od wiary. "Cala Slawja, mowi Adam bremeiiski, wierzylaby
od dawien dawna, gdyby chciwosc saksol1ska nie byla na przeszkodzie." Z tego samego zrodla, t. j. chciwosci, uzasadnia
p6Zniejszy autor post~powanie szlachty brandenburgskiej, ktora
utrzymyw!l.ia poddanych slowiallskich przy mowie ojczystej dla
tego, azeby im przez to utrudnic ucieczk~.
Zapatrywanie naSze opiera si~ na najlepszych zrodlach historycznych, a nie wyplywa z niewczesnej stronniczosci. Przytoczymy wi~c niektore ust~py z opowiadania autora wsp6lczesnego, ktore stan rzeczy lepiej od nas uwydatniaj!!;. Helmold
bowiem, ktory nigdy nie uchodzil za przyjaciela Slowian, donosi,
ze biskup Gerold zwolal r. 1156 zgromadzenie Slowian w Buku
(Lubeka, Bukowiec). Sprawozdawca wystldPuje tu jako swiadek
naoczny. Gerold wi~c zach~cal Slowian do przyj~cia wiary i zy~
cia chrzescijaiiskiego. Na to odpowicdzial mu dzielny ow, lecz
co do swej osoby wll;tpliwy jeszcze Przybyslaw, moznowladzca
wagrowski: ,,~fiejze dla nas wsp61czucie i politowanie; ksifj;z~ta
saksonscy bowiem tak nam dolegajf!, iz dla podatk6w i niewoli
najtwardszej smierc mil:szll; nam jest, anizeli zycie. Oto.i
w tym roku placilismy, my, mieszkancy zak~tka tego najciasniejszego ksi~ciu tysifl,c grzywien (Henrykowi, z przydomkiem Lew),
nadto hl'abiemu (t. j. Adolfowi) tyle set, a jeszcze Die koniec

na tem; co dzien nas dr~czl1 i drf1 az do naga. Jakim sposobem wi~c
dogodzic mozemy tejze nowej religji! Stawiac kosciolymamy i przyjl!c
chrzest,my, kt6rym dzien kazdy zagl'8.za wyrugowanieml Ah! gdy
by istniala strona, dokf1dbysmy uciekac mogU! Albowiem chcl!c
przekroczy6 Trawen~, ott podobna tam jest nieuolal a gdy si~
prz{lniesiemy nad rzek~ Pian~, tak samo jest i tam. Coz nam
wi~c pozostaje, jak pozostawic rol~ i puscic si~ na morze, aby
mieszkac po otchlaniach? Albo w czem przewinil\my, skoro, wywolani z ojczyzny, niepokoimy morze i bierzemy okup (viaticum) z Duiiczyk6w, lub z kUpcow zeglujll!cych po morzu? Azali
nie b~dzie to win!}; moznowladzc6w, kt6rzy nas do tego popychaj!};? J" Na to wynurzenie zalu serea rozpaczajfj;cego odpowie.
dzial biskup malo wzruszony: "Nie dziw, jezeli ksi!};z~ta dotychczas
poniewierali wasz narod, gdy Sl:JldZl1, ze niezbyt wiele przewinic
mog!}; wobec pogan i takich co bez Boga zyjll!. Pospieszcie raczeJ
do wiary Chrystusowej i upok6rzcie si~ przed waszym Stw6rcll!, przed
ktorym czolem bij~ (curvantur) ci, co swiatem rZll!dzl),. Alboz nie zyjll
Saksonowie w spokojnosci, przestaj~c na swojem, jak i iune narody,
ktore imit) llOSZ!!; chrzescijallskie~ Wy zas jestescie wystawieni
na zlupienie z wszystkich stron, r6wniez, jak si~ co do obyczajno sci rozr6zniacie od wszystkich." Nie zamilkn!tl na to Przybyslaw, lecz odrzek1: "Jezeli si~ panu ksi~ciu i tobie widzi, azebysmy poprzestali 11a tym samym trybie zycia obyczajowego,
j ak nasz hrabia, ton i e c h zen amp r z y z n a j ~ p l' a w a
s a k SOIl ski e w w'l 0 sci a chi doc hod a c h, a c h ~
t n i e b ~ d z i e my c h r z esc i jan ami, i pobudujemy koscioly i oddamy dziesi~ciny nasze." - A zatem sens moralny,
ze Niemiec, chrzescijanin na Slowianinie pogaiiskim nawet grzeehu dopuscic si~ nie mogl, a zgodnie z tem zapatrywaniem biskupa altenburg skiego, Gerolda, glosH kr6tko przedtem swi~ty
Bernard klarawalski, ie Slowian trzeba, alba wyt~pic, albo na,.
wrode do wial'Y; nadac im zas prawa chrze3cijan, lub widziec w nich takze stw()1'zenia boskie, ludzi, 0 tem nie ma
mowy.
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Wkrotce potem zwo:f:al ksilli~ Henryk, zaj~ty teraz uorganizowaniem koscio:f:a w Slawji, starszyzn§ slowhnsk~ na sejm,
gdzie nalega:f: w przytomnosci Gerolda na nich, aby si§ ochrzcic
daH. Odpowiedzial mu Niklot, bohaterski krolObotrytow: "Jezeli Bog w niebiosach jest Bogiem twoim, bl!uz ty bogiem naszym. Uczcij ty Jego, a my nawzajem ciebie uczcimy." Przyganil mu ksi~z\) to bluznierstwo, ale nie zastanowil si§ nad nauk~, zawart~ w subtelnem slowie Niklota.
Przyspieszon~ organizacj~ koscieln~

oparto na osiedleniu
Niemcow, ktorl1 uskuteczniono w dot~d nie widzianych rozmiarach. Za tern szly nowe uciski ludnosci krajowej, poprzedzajl!;ce ostatnil1 walk§ i smierc chwalebn~ Niklota.
Po upadku Henryka Lwa przybraly kraje slowiallskie zachodnio-polnocne stale formy panstwowe, i wst~pily jako czlonki
samodzielne, w sklad panstwa niemieckiego, kt6rego obj\)tosc
si\l przez nie prawie podwoila. Od tego czasu uspilo si\l powoH zycie narodowe w ludnosci krajowej, do czego si§ g16wnie
przyczynily liczne i bardzo bogato wyposazone klasztory dla
pId obojej. Mlodziez szlachecka odbierala tam wychowanie,
kt6re w niej przytlumilo i nawet zohydzilo wszelkie poczucie
narodowo-slowianskie, pocz~la myslec i dzialac w duchu niemieekim, a stala si§ przez to nie mniej wrog~ dla warstw nizszych, jak przybysze, innoplemieIlcy. Mimo to potrzeba bylo
usilowan i pracy kilkuwiekowej, zanim ostatnie sl6wko slowianskie przebrzmialo na ustaeh krajowcow, a eel ten nie wsz\ldzie
do tej chw.ili osi~gni~to.
Co do urz~dzen koscielnych od'sylamy laskawych czy~
telnikow do dziel odnosnyeh ; wainy udzial, ktory zaklady
zakonne braty w przenarodowianiu Slowian zachodnio - polnocnyeh , uwydatniaj~ gruntowne, ehociaz nie bez pewnej
stl'onniczosci napisane prace Wil1tera: Die Praemonstratenser
des 12ten Jahrhunderts, a r6wniez: Die Cisterzienser i t. d.
Staraniem naszem zas b~dzie wykazac w nastt]pnych rozdzia-
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lach, ze zachodnio-p61nocna Slowianszczyzna od dawien dawna
byla przysposobion!1 do przyj~cia wiary Chrystusowej; dalej, ze
takowa co do o8wiaty og6lnej przewyiszala nawet pod nieje·
dnym wzgl~dem swych ujarzmicieli, i ze w koneu zaborcza poHtyka niemiecka g16wn~ byla zapor~. wzbraniaj~cl! jej wchodzic
jako sp61eczenstwu odr{jbnemu i samodzielnemu w sklad ehrzescijanskicb narod6w europejskich.

CZESC II.

VIII.

Usposobiellie i uzdolniel1ie Slowian;
stan oswiaty ogolllej
1. ze wzgledu na dzieje Wszechslowian.

Usposobienie

i uzdolnienie Slowian p61nocno-zachodnich, stan
oswiaty ogolnej, sIowem zycie Slloleczenskie i panstwowe mozna

jedynie pojmowac na tIe wi~kszego obrazu, ktory nam uwydatnia sp6leczenstwo wszechslowianskie w calkowitosci od chwili,
kiedy takowe wyst~puje jako takie w skladzie narodow euros
pejskich. Albowiem S:towianie zachodnio-p61nocni wychodzlj,c
z lona Wszechslowianszczyzny, nie wyrodzili si~, lecz wsp61ne
wlasciwosci w duchu slowiansko - szczepowym rozwijali i wydoskonalali. ZyczyHbysmy sobie ten obraz oddac na podstawie
badan wszechstronnych z jaknajwi~kszl1 dokladnoscil}" ale ramy
niniejszej pracy nakazujl}: nam zachowac pewnl1 scislosc. Opi·
szemy wi~c sp6Jeczeiistwo wszechslowianskie w nastlipstwie
samemi slowy g16wniejszych pisarzy 6wczesnych, b~dl},c przekonani, iz zadne, choc najswietniejsze opowiadanie dziejopisarza
nowoczesnego przyr6wnywac nie mozna do wiernosci i prostoty
pisarzy r6wnoczesnych; a nadto wypada klasc nie mal~ wag~
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na slJ:d i rozumowanie owych wlasnie autorow, ktorzy zwykle
piszlJ: jako swiadkowie, jak najlepiej do tego upowaznieni. Tak
wi§e pisze Prokop iyj~ey do pierwszej polowy wieku VI ery
naszej: de bello Gothico, 2gie wydanie Niebuhra: "Szczepy
Slowian i Autow nie uznawajlJ: rz~dow jednego pana, lecz zyjlJ:
od dawien dawna w gminowladztwie, a dla tego u nich zawsze si§
obraca na w8p61no86 to, co pochodzi z przedsi§wzi§c pomyslnych,
niemniej, jak i niepomyslnych.~ Rowniei Sll; tez oddawna wsp61ne
obu szczepom, mozna powiedziec, wszystkie urzlJ:dzenia i wyobrazenia. Bog, slJ:dzlJ:, jest jeden, sprawca blyskawicy, pan, a to jedyny
wszechSwiata, ktoremu. w ofierze bijlJ: woly i wszystkie zwierz§ta
aflame. 0 Przeznaczeniu (ztfLapfI.Ev"Ij) nie nie wiedzlJ:, ani nie przyznawajlJ: takowemu jakiejs wladzy nad przedmiotami ni nad ludzmi.
Lecz, jezeli im smierc wsi~dzie na kark, b~dz to, ze chorobl1
Sf!, z:t:ozeni, blJ:dz, kiedy stanlj; do boju, wtedy slubujl1, Ze. skoro
oca!lJ;, bogu natychmiast za zycie ofiar§ uczynilJ:. Ocaliwszy zas,
ofiarujll:, co slubowali, b§d~c przekonani moeno, ie tll: ofiarlJ;
okupili sobie zycie. Procz tego czczll: rzeki i nimfy i pewne inne
Mstwa, a wszystkim czyni~ ofiary, przy czem ezyni~ wrozby
swoje. MieszkajlJ: zas 'II' chalupach (&v %aM~al<;) n§dznyeh,
oddalonych od siebie, a Imide miejsce pobytu zmieniajl1 zazwyczaj. Wystawieni na wojn§ ruszajl% po wi§kszej cz~sei pieszo
na nieprzyjaciela, trzymaj!j;c w r§ku male tarcze i dzidy.
W zbroje wcale nie s!j; opatrzeni, niektorzy nawet spodniej sukni ant plaszcza nie majf!" lecz w samych nogawicach bardzo
kl'otkich id!j; do boju przeciw nieprzyjacielowi. Dba szczepy
maj!j; mow~ h;l sam!!, bardzo barbarzynsk!!. (W przyslowie poszIo u Grekow 'H16ptOl xc%Pl1'6'Cs;, t. j. sycz!lJcy, lub raczej
zgrzytajf!;cy Illyrowie, co Arystoteles juz zast6sowal do mowy
Trak6w). Nawet co do powierzchownosci nie rozni!j; si§ od siebie. RosH bowiem i nadzwyczaj mocni sl1 wszyscy, a co sit,l tyezy eery ciala lub barwy wlosow, nie s!1 zbyt biali, ani jasnowlosi, a znow nie nadaje im to pozoru zupelnie ciemnego, leez
Wi'zyscy s~ rumienni. Try b zycia prowadz/l: szorstki i niedba1y,

tak samo, jak Massaged; jak d chodz~ okryci brudem. Rzadko
zdarza si~, zeby byli podli lub zlosliwi, lecz w prostaczej skromnosci zachowujl1 obyczaj huiiski. A nawet nazwisko bylo za
dawnyeh czas6w wsp61ne Slowianom i Antom. Albowiem, tych
i tamtych niegdys nazywano Sporami, poniewaz, jak mniemam,
w rozproszelliu ziemi§ zamieszkali. DIa tego zajmuj~ takze kraj
obszerny, bo posiadaj~ najwi~kszl1 cz§sc przeciwleglego brzegu
lstru. Tak wi§c jest, co si~ tyczy narodu tego."
Po opisie Prokopa spojrzyjmy na obraz, kt6ry nam skreslil w tem samem stuleciu, tylko kilkadziesi~t lat pozniej, cesarz
byzantynski, Maurycy, 'II' przepisach, jak sit) trzeba zachowac ze
strony Byzantyn6w wobec Slowian i Antow i tym podohnych.
llSzczepy Slowian i Ant6w, mowi, majlb te same zwyczaje i obyczaje, sl! wolni i nie pozwalajlb si§ 'II' zaden spos6b ujarzmic lub
opanowae; szczegolnie we wlasnym swym krajuobfitujl! W m~i:
czyzn, a sl1 wytrwali, gdyz z latwoscilJ; znoszq upaly i mrozy
i deszcze, nagosc ciala i niedostatek zywnosci. DIa obcych
(gosci) okazuj~ si~ uprzejmymi i po przyjacielsku przeprowadzajlJj
ich z miejsca na miejsce, gdzie tego potrzeba, tak dalece, it
w razie, gdyby si~ zdarzylo, ie goM przez niedbalstwo gospodal'za poni6s1 strat~, ten, ktory jemu go oddal, walkt) przeciw
niemu podejmuje, uwaiaj~e dIll. siebie pomszczenie goscia za
obowil1zek swi§ty. Tych, kt6rzy si§ znajduj~ w ich r~ku jako
jency, nie przytrzymuj~ jak inne narody, na czas nieograniczony
'II' niewoli, ale, okresliwszy czas pewny, pozostawiaj~ im do WOll,
czy chCll do domu powr6cic za okupem jakimkolwiek, czy tet
pozostac u nich jako wolni. i przyjaciele. Posiadajl! zas zapasy
dobytku wszelkiego rodzaju i ziemiopiod6w, pochowanych po
skladach, mianowicie prosa i gAUp,O<;, (co jest rodzajem j~czmienia.)
Plee zenska u nich zachowuje wiernosc na cale zycie ludzkie,
tak, it pospolicie kObiety uwazajl1 zgon m~Z6w swych za smiere
wlasn~ i same sit) dusz!lJ dobrowolnie, gdyz zye 'II' owdowieniu
~a iycie nie uwazajl!. Mieszkaj~ po borach, rzekach, moezaraeh
i trudnych do przebycia blotach, a urz~dzaj~ najrozmaitsze
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wyjscia w pomieszkaniaeh, dia zewsz!);d, jak to zupe!nie prawdopodobnem, groz~cych im niebezpieczenstw. Potrzebne do zycia
zapasy gromadzfJ, w skrytych miejseaeh; nie z tego, co posiadaj~.
nie jest bez potrzeby wystawionem na widok, a prowadzlj;c zycie
ro.zMjnicze, lubil1 w miejscowosciach g~sto zaroslych, ciasnych
i stromych przedsi~wzi~cia swe wykonywac przeciw swym wrogom. Uzywajl1 zas skwapliwie zasadzek i napad6w z nienacka
i podejsc, wymyslaj~e w dzien i w noey wielorakie do tego sposoby. Maj~ zas wpl'aw~ w przeprawianiu si~ przez l'zeki nad
wszystkich ludzl, a dzielnie tl'zymajl1 sifJ na wodzie, tak, ze czasem niekt6rzy na zwyezajnych zasadzkaeh wedlug okolicznosci
zanurza.il1 si~, tl'zymajl1e na gl~bi wody w ustaeh dlugie, w tym
celu przyrzq,dzone, trzeinki, calkiem wydrl1zone, ktore si§gajl1
az do powierzehni wody; lezl1c zas w znak na gl~bi, oddychajll:
przez takowe, wytrzymuj~e przez wiele godzin, tak, ii ieh pobytu nikt tam ani przypuszeza. Lecz ehociai si§ zdarzy, ze
si~ widzi trzcinki na powierzchni wody, to Sl'1dzl1 niedoswiadczeni,
ii one wyrosly w wodzie. Przeswiadezeni zas , rozpoznajij,c
trzcink~ po ci~ciu i postawie, przeszywajl1, im usta takowl1, albo
jl1 tez wyrw~ i ,w ten spos6b zmuszajl1 ieh do wyjseia z wody,
gdyz wtedy tam juz nie mogl1 wytrzymac dluiej. Kaidy zas
m~iezyzna zbl'oi si~ w dwie kr6tkie dzidy, niekt6rzy tez w tarcz,
t~gf!: wprawdzie, lecZ' do uiycia niewygodnf!:. Poslugujf!: si§
takie lukami drewnianemi i strzalami napuszczonemi truciznl1
roslinn!!;, ktora skutkuje natychmiast, jeieli ugodzony nie. zapobiega temu, pij~e to &'lJptaxYJ (roslin~ lekarskl'lJ), bl1di innemi
srodkami, ktore znane sf!: sztuce lekarskiej, albo tez przez wyrzni~cie rany, aieby si~ trucizna cialu nie udzielHa. B~dl'1C bez
dow6dzcy i zazdroszcz~c sobie nawzajem, nie znaj~ ani szyku
wojennego, ani nie dbajl'lJ 0 wydanie bitwy regularnej, ani nie chcEl:
wyst~powac do boju w miejscaeh otwartyeh i rownych. A chociaz
si§ zdarzy, ze si~ przy sposobnosci odwailJ; na wst~pnl1 walk~,
wtedy rzucajl}: si~ ze wsp61nym okrzykiem cokolwiek naprz6d,
a jezeli przeciwnicy na ten okrzyk si~ cofaj~, wtedy dzielnie

nacieraj'1; jezeli nie, to ust~puj'1 w ten sam spos6b, niezyczl},c
sobie doswiadezac sily nieprzyjaei61: w wst~pnym boju. Uciekajl'j,
zas do bor6w, majl'J,c tam pomoc w tern, ie wprawnie umiejl!
walczyc po spadzistosciaeh i ciasnych miejscach. Oz~sto bowiem
unosz~c lupy, sprawiaj'l: nie zbyt wiellde, naprzOdprzewidziane
zami~szanie, potem idll; borami naprzeeiw tym, kt6rzy, przychodZfj; nieuszykowani, aby te lupy odbic, a uderzajllc na nieh,
zadawaj~ im kl~sk~ bez trudnosci. To zas gl6wnie i eh~tnie
pragnl1 uezynic, aby przeciwnika podejsc. Niepewni s,!: pod
kai;dym wzgl~dem, co sif;) tyezy uklad6w i niestali, ust~pujl!c
raczej przed postrachem, aniieli spowodowani podarunkami. Gdy
bowiem przeciwne zdanie u nieh bierze g6rf;), wtenezas albo nie
przystfJPujl1 do uklad6w, albo, chociaz przystfl;pi1!, to przekraczaj~ je po pro stu drudzy, gdyz si~ wszysey sprzeciwiajl1 nawzajem sobie, a nikt drugiemu slusznosei przyznawac nie chee.
Wypada zas wyprawy przeeiw nim urzl1dzac przewainie w porze
zimowej, gdyz wtedy drzewa SEl: gole, wif;)e tak wygodnie kryc
si§ nie mog~, poniewai takie i snieg zdradza slady uchodz,!:cych:
do tego ezeladz ieh, jako naga, jest w liehym stanie, a w koiteu
l'zeki 811 wtedy w skutek mrozu latwe do przekroezenia. Wystrzegac si§ naleiy, 0 He mozna, aieby nie urzfl;dzac pl'zeehodu
w porze letniej przez g~stwjny, jak to sif;) zdarzylo na zgub~
naszyeh, podczas gdy nieprzyjaciele napadajl1 najpr~dzej, zanim
na takowych pieehotlj; lub jazdl1 uderzyc moina. Poniewaz zas
wielu jest l{r616w, a pl'zytem pokMconyeh mi~dzy sob,!:, nie jest
to od rzeezy zniewolic sobie niekt6rych z nieh, b~dz to slowami,
bl1di podarkami, a mianowieie bliiszyeh graniey, i dokazac,
aieby u pozostalyeh pospoIita nieprzyjaiil wzajemna si~ nie
usmierzyla i zjednoezenie lub samowladztwo nie nast~pHo. Tak
nazwanych refugow, ezyli zbieg6w, trzeba uiywac do wskazywania drogi, lub do oznaezania, na kogo trzeba baczyc na niej
ustawicznie. Bo tei Rzymianie (Byzantyni) sl1 obeenie marzycielami, a zapomniawszy 0 wl:asnych potrzebaeh, klad~ na pierW8zem miejseu zyezliwosc dIa wrogow, kt6ryrri wypada dobro-
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dziejstwa swiadczyc l skoro Sll dobrze usposobieni, a poskro~
miG zas ich nalezy, skoro szkodzl1. Odnalezione zapasy w kraju .
nie zbyt oddalonym od granicYI nie trzeba bez potrzeby mm'·
nowac, lecz spiesznie posylac do wlasnego kraju, a to na zwiel'z~tach lub lodziach. Poniewaz bowiem rzeki ich wylewajl1 si~
do Dunaju, wygodniejszem jest przewozenie lodziami. Ziemie
Slowian i Ant6w rozcil1gajl1 si§ wzdluz rzek, i s~ w poll1czeniu
z sob~ tak, iz me masz znaczniejszego przedzialu mi§dzy niemi.
Bor, moczary i trzciny zas sl1 w nich wsz~dzie w pobliiu, tak,
ii to si~ zazwyczaj dzialo na wyprawach, ze zarazem z napadem
pierwszego ziemstwa i z poruszeniem t§dy wojska calego, pozostale ziemstwa, spostrzeglszy to naruszenie sl1siednich, a majl!c
hOr w poblizu, unikajl! latwo tego, co im zagrazalo. MJ:6dz ich
tymczasern, pozbywszy si~ strachu i korzystajl1c na czasie, podchodzi niespostrzezenie iolnierzy, tak, iz malo co juz dzialac
mogl} na szkod~ nieprzyjaciol ci, ktorzy wypraw~ na nich urzl1dzm. W podobnych pochodach nie nalezy zas brac w niewol~
tych nieprzyjaciol, kt6rzy s~ zdolni do stawienia oporu, lecz
wszystkich zabic, ktol'zy si~ nawin!h, i dalej ruszac, a nie obci~
zac nimi tych, co maj11 poch6d dalszy robie, i przez to czas
tracie. "
Po tyeh dokladnych opisach Maurycego nie b§dzie bez
korzysci przeczytac kilka uwag 0 Panonczykach starozytnych pi6ra
Diokassjusza, kt61'Y jako dygnitarz cesarski w prowineji pobliskiej
posiadal bezposrednie wiadomosci, a zwlaszcza, gdy twierdzi tu i
owdzie, ze m6wi z wlasnego przeswiadczenia. Opisuje on w ksi§dze
49 zawojowanie PanonczykOw, ktorych Tacyt wyraznie rozroznia od
Germanow, a ktorych dzis swiat caly uznaje jako .szczep slowianski, w ten sposob: "Cesarz (Oktawian) wyslal wojsko na Panonczykow nie b~dl1c ani obrazony przez nich nigdy, ani nie rnog11c
irn zarzucic zadnegoprzewinienia, lecz z tej przyczyny, aby wojsko
zarazem 6wiczyc i cudzym kosztem utrzymywac, gdyz to wszystko
poezytywal za sluszne, co pot§zuiejszy silll zelaza postanowi wobec
sJabszego. Panonezycy mieszkaj11 nad rzek!); Istrern od Noricum
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az do Myzji europejskiej, si/!siadujl1c z Dalmatczykami. Z wszyst·
kich ludzi pl'owadzlj; zycie najsurow8ze, bo nie rnaj!j; ani ziemi,
ani powietrza pomyslnego i blogiego. Albowiem ani oliwa, ani
wino, oprocz bardzo rnalej ilosei, u meh nie rosnie, a nawet ich
nie ehodujlj;, gdyz wi§kszlt cz§sc roku przep~dzaj11 w zimie najostrzejszej, a zywii! si~ j~czmieniem i prosem i nawet tl'unek
z tego warz/!. Nadto 811 najwaleczniejsi z wszY8tkieh ludzi, przynajmniej, 0 He mysmy to poznali, gdyz nie nie przekladajfj; nad
iycie uczciwe, ale do gniewu i zab6jstwa zbytnio sll skorzy.
Nazwisko zas otrzymali Panonezycy zt11d, ze robi!j; z sukna
(pannurn) suknie zr~kawami, krojem i uszyciem im wlasciwc.
Niewlasciwie nazywaj11 ich Greey Peonami; Rzymianie zowi~ ich,
jak oni sami siebie, Panonczykarni." Dalej opowiada autor:
"stolecznem ieh miastem bardzo warownem jest Siscia (dzis
Sissek). Mieszkancy ufni byli w mury mocne i dwie l'zeki przydatne do zeglugi, z ktorych jedna, nazwiskiem Kolaps (dzis
Kulpa) oplywa same mury, druga Savvus (Saw~) przeplywa
w poblizu miasta. Panonczycy wydawali Rzymianom takze bitwy
na lodziach, lecz mimo walecznosci ulegli w koncu wydoskonalonej sztuce wojennej."
Inn11 stron~ usposobienia Slowian uwydatnia nam Teofylakt
(VI 8, 9) opowiadaj!!:c nast§puj11ce zdarzenie z pierw8zej polowy
sz6stego stuleeia. Aleksander, podkomendny Prisku8a, spotkal
na lewym brzegu Dunaju w pochodzie przeciw Slowianom oddzial
tychie, ktory rozbH i niell:torych wzi!},l w niewol~. Przez okropne
m§ki usilowal na nieh wymusic, aby zdrtldzili zk11d 811 i t. d.
"Ale barbarowie ei, wpadlszy w szalenstwo, pokazywali wobee
m§ki zarnHowanie srnierci, jakoby bolesci, sprawione im pl'zez
maezugi, przenosili do obcego ciala." Znalazl si~ jednakowoz
zdrajca, ale nie Slowianin, tylko Gepida (r6d gotycki). Tenze
wydal rn§czonych Slowian, twierdzl1c, ze 811 poddani krola Musoka (Myssaka, Moucr<l.lXlO')l mieszkaj!j;cego zt11d na trzydziesei
pal'asangow (po ~l mili) dalej. Podly zdrajca zaprowadzH tarnze
Byzantynow, ktorzy na Musoka z nianaeka napadli i wszystkich
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w pien wyci~li.llAlbowiem Musok, b~dlf,c w domu, stracil. przy~
tomnosc w skutek zbyt hojnego picia, w ten dzien wlasnie obchodzl'J:c rocznic~ smierci brata nieboszczyka, jak to jest w zwyczaju.u barbarow."
Bardzo zajmujlj,cem jest nast~pujlj,ce opowiadanie Teofylakta (VI, 2), ubal'wione przez niego wprawdzie w nieco poetyczn~ form~. - Dzialo si~ za czasow cesal.'za Maurycego. "Dnia
nast~pnego przytrzymali strainicy cesarza trzech m~iczyzn,
l'odem Slowian, nie uzbrojonych w iadne zelazo lub jakies narz~dzie wojenne. G~slami (xtttafJtl.t) byli tyIko obcill,ieni, wi~cej
nic nie nosili z sobEl:. Cesarz ich wi~c zapytar, jakiego s~ narodu, jakim sposobem czas sp§dzili, i czemu si~ war§sajl); okolo
gran icy rzymskiej (t. j. byzanty:6.skiej). Na to odpowiedzieli co
do narodu, ie SI); Slowianie, ie mieszkajl); l1a kraI'icu morza zachodniego, i ie chagan (t. j. dow6dzca, kr61) awarski przyslal
do tamecznych szczepow pOSfa11COW W celu zacil!;gni~cia sH: wojennych (dodajemy, ie wlasnie wojn~ prowadzn z Maurycym),
i ie liczne podarki dal naczelnikom szczepowym. Ci '.las
przyj~li wprawdzie podarunki, lecz przymierza odmowili, tlumacz~c si§ tern, ze pochOd przez dalekie przestl'zenie przecieiby
ich sily stargal. Do chagana zas odprawili owych przytrzymanych, majllcych uniewinnienie na tej podstawie, jak doprawdy
twierdzili, ie drog~ odbywali przez pi~tnascie miesi§cy. Chagan,
m6wili dalej, zapomniawszy 0 nietykalnosci po slOw, postanowil
im przeszkadzac w powrocie. Sami zas uslyszawszy, ie nar6d
l'zymski pod wzgl~dem bogactwa i oswiaty jest - trzeba istotnie
przyznae - daleko slynniejszem, puscili si~), korzystajl);c z pory
pomyslnej, w drog~ do Tracji. Na g~slach przygrywajf! sobie,
jak rzekli, dla tego, ie nie sf! w tern cwiczeni, by opasywac ciala
bl'onil);, gdyi ojczyzna ich nie zna ielaza, dla tego zabezpiecza
im zycie swobodne bez zaburze:6.; przyspiewuj1l:c zas do g~sli,
nie umiejll wtorowac okrzykiem wojennym odglosowi trlj,b. Dla
tych bowiem, ktorym wojna jest nieznana z doswiadczenia, jest
zaiste dzwi~k muzyki poniekl1;d pl'zyjemniejszym. Cesarz, pokochawszy w skutek tych sMw ten nar6d, uczcil goscinnie tych

samych ludzi, ktol'zy mu si~ z obczyzny nawin~li, a podziwiajf!,c
slJ,iniste ich postacie i rosIe ciala, odeslal ich do Heraklei."
Wadlug Teofylakta prowadzili wi§c Slowianie, mieszkaj~cy
na kra:6.cu zachodniego morza, iycie istnie sielankowe, a zasluzony nasz Szajnocba zadaleko si~ dal uwiese bujnej wyobrazni
zacnego Byzantyjczyka i innych autol'ow, gdy, kresll!;c charakter
slowia:6.ski, przedstawia w lechickim poczlj,tku Polski Slowianina
jako wieczyste dziecko, dobroduszne i bezbl'onne, p~dzl!ce iywot
na spiewaniu i pl1J:sach. Dla tego tei Slowianie jako bezbl'onni
i bez srodkow obrony mieli bye wystawieni na lup dojrzalszych nal'od6w sf!,siednicb, zadowoleni, gdy srog~ niedoI~ oslodzie sobie potrafili spiewem piosnek wesolych. Tak nie bylo
l'zeczywiscie, a roztratowana przez niezliczone hufce przybysz6w
Slowianszczyzna dzielHa Ii ten sam los, co swiat staroiytny
kt6ry zapewrie od dawna wyszedl z lat dziecinnych. Dzieje
og61ne, znane mniej lub wi~cej dokladnie od czasow Juliusza
Cezara, sprzeciwiaj~ si~ zupelnie blogiemu stano wi pokoju, niczem nie zam~conego nad zachodniem morzem.
Posluchajmy wi~c, co tyle powaiany Tacyt opowiada
o wsChodnich stronacb nadlabianskicb. Autor ten opisuje nam
w swojej Gel'manji szczepy germa:6.skie, id1J:c od dolnego Renu
ai do ;taby, gdzie stanowczo stan!);l, gdyz brzeg wscbodni tej
rzeki byl dla niego obe~ pl'zestrzenil!;. Natomiast skl'esla nam
Tacyt szczepy, na p61noc od Dunaju pl'zebywajl!ce, zatl'zymujil:c
si~ znow pod odnog!); gor hel'cynskich, t. j. kel'konowskich. Za
temi gorami w dzisiejszych Niemczech p61nocnycb zaczyna si~
swiat nowy, a autor podaje nam wszystkie wiadomosci, ktol'e go
ztfl,d doszly, z wlasciw~ mu scisloscil!;, mianowicie co· sit} tyczy
narodu Ligiow (Logiones, Lugii u innych). Zanim' odnosne
miejsce przytoczymy, nadmienic nam wypada, ie dzisiaj zasle·
piony cbyba badacz nie pl'zyzna, ii Ligi6w tacytowskicb z koniecznosci~ za Slowian uznac naleiy, tak, ze dalszy spor wszelld
ustae winien. Autol'zy niemieccy rozchodzl1 sit} co do oznaczenia czasu przyw¥drowania Niemc6w do srodkowej Eul'opy na
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dwie l)artje, z ktoryeh pierwsza, a na ezele jej slawny i zaslu
iony Jakob Grim, kaie Niemcom przybye z wschodu; druga zas
temu zaprzeeza, uwaiaj!j:c Niemcow za autoehtonow na ziemi
germanskiej; obie strony zas zgadzajl1 si~ w tern, ze Niemey na
wsehodzie od ;taby si~ nigdy stale nie osiedlili, a to chyba
przechodnio na czas krotki pewne ez~sci tam opanowali. Z ogromnej literatury, ktora powsta}a 0 kwestji w mowie bEJdqcej,
zwrocimy jedynie uwagE,l na eeluj1J,ce prace profesora Baumstarka
o Germanji Tacyta (Freiburg 1875 i 1878 roku), tudziez na rozprawE,l pan a Belowa, dyrektora gimn. w Luckau: Heimath der
Germanen 1854. - A zatem wedlug Tacyta (Germania 43) przemienia si~ blogi stan wieeznego pokoju nad mOrzem zachodniem
na nast~puj!j:cy obraz, niedokladny wprawdzie, bez zaprzeczenia
jednak podobniejszy do prawdy: I,Swewjq bowiem oddziela i odll!cza nieprzerwane pasmo gor, po za ktoremi rozliczne przebywajl!; narody, z kt6rych najbardziej rozprzestrzeniony narOd
Ligiow, rozpadajl1cy si~ na mnogie panstwa (civitates). Dose
przytoczye najpot~iniejszych, t. j. Harjow, Helvekon6w, Manim6w, Elizjow, Naharva16w. U Naharva16w pokazuj!!: starodawny
gaj swi~ty. Przeloionym jest kaplan w stroju niewiescim. Leez
jako bog6w wspominaj!j: Kastora i Poluksa w zast6sowaniu (interpretative) do wyobrazen grecko-rzymskich. Takie jest znaczenie
b6stwa, imi~ zas Alcis. Nie ma obraz6w, ani sladu cudzoziemskiego pojEJcia religijnego; tyle pewna, ze ezczl1 ich jako braci
i mlodzienc6w. Nadto Harjowie, pomimo, ie potEJgll: juz przewyiszajl1 wyliczone co dopiero narody, zwiE,lkszaj!J: postraeh przed
wrodzonll: sobie dzikoscil1 przez sztuk~ i por~ ezasu. Czarne
sll: tarcze, ubarwione ciala ieh. Ciemne noce obierajl1 do walki,
a sam!!: juz grozl!; i eiemnosciq roznosz!j: zastE,lPY, jako widma,
postraeh, gdyz nikt z nieprzyjaci61 nie zniasie widoku nieslychanego i jakby piekielnego, bo we wszystkich bojach najprzod
oczy zostaj!j: pokonane. Za Ligjami sl1 Gothonowie pod rZ!j:dem
ju:?; nieco scislejszym od drugich szczep6w Germanji, co jednak
nie uwlacza wolnosci. Tuz po nieh, z strony morza, s!l: Rugjao
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nie i Lcnovii l a oznakl1 wszystkich tych narod6w s~ taroze
okr1!,gle, kr6tkie miecze i powolnosc w obec kr61Ow." Nie dodajemy do slOw tacytowskich nie, tylko odsybtmy szanownego
czytelnika do l'ozprawy godnej wszelkiej uwagi "Pytheas" prze:!
prof. Dr. Kollberga, Zeitsehrift fur die Gesehichte u. Alterth.
Ermelands, rocznik 1877 -78. Autor usHuje udowodniC, ze
l'eeyt przedstawia nam tu nie wi~cej, jak kult slowianskiego
bOstwa najwyzszego Swiatowida na Rugji.
Swiadectwo Tacyta, ze Slowianie juz w najdawniejszych
ezasach umieli stac mt)inie w obronie swych praw i wolno~ci,
lab pomscic krzywdy doznane w kl'wawym boju, potwierdzaj~
procz przytoczonych powyzej juz pisarzy takze inni autorowie
r6wnoczesni. Wprawdzie czynili to Slowianie z niepomyslnym
skutkiem, a wogole wiecznie bywaU raczej napastowani, nii
sami napastowali drugich; tyIe ztl1d jednak wynika, ze Slowia~
nin rychlo przestal bye dzieckiem, ehociaz z wrodzonej mu
prostodusznosci i dzisiaj si,!} nie wyzul. Pl'zemawiajlj; za tem
i nastt)pujl!ce swiadectwa. Czytamy w wycil}gach Piotra Patrycjusza pod rokiem 230 ery naszej, ie Karpowie wyslali, zazdroszczl),c Gotom placy rocznej, poslane6w do naczelnika Myzji
i z1!dali od niego rownej placy, utrzymujl!e: "Bo my jestesmy
pot§zniejsi od owyeh". Wedlug Teofylakta "napotkala strai
przednia cesarza Maurycego w tysilt;c zolnierzy na szeseset Slo·
wian, (};l(A!'l~YjVOt,;.) Rzymianie wi§c przybIizywszy si§ do GeMw,
~ to bowiem jest stal'odawne nazwisko tych barbarow - nie
smieli ich zaczepiae, leez si§ zl§kli dzid, ciskanycb z poza taboru
przez Slowian na konie, a tylko usilowania calego wojska nad=
ei~gajllcego zmusUy obsaezonych do pod dania si~." Ta,Me i 0 t'em
swiadczl1 starzy autorowie, ze Slowianin posiadal poezucie wIasnej godnosci, posuni~te i rozwini~te ezasem moze ai za nadto.
Wyci~gi bowiem z pi~m Menandra, protektora, 0 poseIstwach
barbarow do Rzymian objasniaj!j: nas pod tym wzgl§dempod
rokiem 558, jak nast§puje: "Gdy wodzowie Antow nie pomy~l
nie wojowali i wnadziejach swych si~ zawiedli, - napadali Awe.32
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rowie natychmiast ziemi~ ich, roznoszll;c spustoszenie. Antowie
zas, n'Jkani zkl!,dinlj,d przez nieprzyjaciol, wyprawili do Awar6w
poselstwo, kt6rego naczelnictwo pOl'Uczyli Mezamirowi, synow!
Idarisa, bratu Celegasta (MeCdfL"lpOY "COY 'IO!lptC{OO KeA!l),M"COU
dO!ArpOV), zalecajl&c mu, aby niektOrych jenc6w swego narodu
·wykupii. Skoro wi~c posel Mezamir, "m!J,z wygadany i zarozuIllialy", przyszedl do A,yarow, wybuchl w slowa butne i zuchwale.
Na to zabito go w zdradziecki sposob - za radlj, jakiegos Kotragega, kt6ry przestawal z Awarami - "poniewaz dumny ten
ml);z wplywowy gotOw doradzac Antom najniezyczliwiej co si~
tyczy Awarow." Ci nastt)pnie napadli i zlupili kraj Antow,
· a to w podly spos6b. Z tego samego autora 0 "poselstwach
Rzymian do barbarow II pod rokiem 576" przytaczamy jeszcze
· nastl}puj~ce opowiadanie: "Cesarz Tyberiusz naprowadzil chagana
Awarow z Panonji na Slowian polwyspu balkanskiego. Chagan
nezynH to ch~tnie, gdyz osobilil~ mial przye21yn~ do gniewu
.przeciw ostatnim. "Albowiem posJal byl do krola Slowian
Dabrity (&iaup{"Cct~) i do tych, ktorzy powag~ mieli u ludu, nalegajlllc, aby Awarom sluzyH i w poezet tych si\:} wpiilac daU,
kMrzy im hal'acz plaeili. Ale Dabrita i wojewody kolo niego
b~dl!icy, rzekli: "A ktoz taki si~ naraz urodzH z ludzi i si§
. . ogrzewa promieniami slonea, ktot'y sobie nasz~ chee pot\:lg\:}
podwl~dn~ uczynic? Albowiem mysmy zwykli wladac cudz~
ziemil};, ale nikt nasz~. A to nam zapewnionem jest, p6ki b\:ld~
wojny i miecze." Wywilj,zala si~ zt~d kl:6tnia, ktora si~ skonczyla zabici~m pos16w awarskich. Ohagan zas dlugo tail gnil~w
.sw6j az do poiniejszej sposobnosci. Na lodziach byzantynskich
przeprawH si\j przez Dunaj i zniszczyl kraj Slowian, ktol'zy sit)
echronili do lasow i ustroni spadzistych. Ohagan spodziewal
8i~ . zreszt~ znalesc wielkie skarby u Slowian, ktorzy eZ\jsto byli
~upili ziemie byzantynskie, podczas gdy wlasny ich kraj nigdy
()d ~adnego narodu zlupionym nie byl.
W dalszym l'ozwoju dziejowym zakladaly narody slowianskie, przyj~wszy po wi~kszej cz~sci ehrzest, w8z\jdzie panstwa

swe od Baltyku at do morza sr6dziemnego, b~dz to nazienti
odwiecznie ojczystej, bl!dz to w nowych siedliskach, jak n. p.
w Grecji, a w szczeg6lnosci na polwyspie peloponezkim, odt~d
Moreja, Morea, nazwanym, b~dz tet w Azji mniejszej. Odt~d
zajmowaly ich ogolne kwestje i d~tnosci swiata chrzescijanskiego; cz~sc wielka z nich popadla znow w jarzmo najezdnik6w;
inni utrzymaU si~ przy wolnosci nal'odowej do dzisiejszego dnia;
dobijajlj;c si~ wi~kszego lub mniejszego znaczenia na polu polityki lub w daiejach ogolnej oswiaty. Rychlo si~ takie wydoskonalila u nich sztllka wojenna, za ktorej pomocll potrafili tem
dzielniej stat w obronie wolnosci, alba ret myslec 0 rozszerzeniu
granic swoich. Wskazujemy tylko na walki, ktOre Rusini toczyli z cesarzem Johannesem 0 posiadanie Bulgarji, a kt6re nam
Leolldjakon w sz6stej ksi~dze dziej6w opisuje w iywych obrazach. Wtenczas Slowianin jut nie szuka korzysci nad przeci.
wnikiem w miejscowosciach niedost~pnych, lecz wojsko ruskie
uderza w szyku wojennym na nieprzyjaciela, usiluj~c go pokonac
w wst~pnym boju, lub tet opatrzone w zbroje i doskonale tarcze,
wytrzymuje w szczelnie zamkni~tych oddzialach calodzienne ataki
cesarskiej jazdy przybocznej, calkiem w kruszec uzbroJonej
(1C(lYO'{01JPOt). Juz staly si~ miecze i topory w r~ku Slowianina
straszniejszemi narz~dziami zniszczenia, aniieli krotkie dzidy
pierwotne. Owe walki przypominaj~ poniek~d bitw§ stoczonll
przez zachodnio-p6lnocnych brad przeciw Niemcom pod Lunkini,
a odbywaly si~ takie w tym samym niemal czasie 929 roku.
Uwagi godnem jest, ze zast~py rusiiiskie i wtenczas si~ skladaly
z samej piechoty,choc zaborcz~ prowadzili woJn§ daleko ad
oj czyzny , Gdy si~ ukazala koniecznosc urzlj,dzenia jazdy us."
przeciw jezdzcom byzantynskim, Rusini tak malo byli przysposobieni do tego, ze li1i~ z razu nie umieli utrzymac na koniach,
lub niemi kierowac. Po walee spalili ciala zabitych swych wojo~
wnikOw na wielkim stosie, zabijajl'£c nad nim weding zwyczaju
swojskiego jeticow i branki. Wyprawiaj~c zas uroczystosc,dla
poleglych, dusili sg~ce niemowl~ta i kogutyi zanurzajl!c je w fa-
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la.ch rzeki Duliaju. Ile do zwyezaj6w tychte wplyn\llo dueha
wojowniezego Wareg6w normanskieh, wartoby bylo dochodzic.
Zegnajl!:e si~ z zajmuj~eemi obrazami temi, kladziemy
w koneu eharakterystyk~ krola slowianskiego w calej, zdaje Si~,
pierwotnej swej prostocie, jak to Leon djakon podaje w 9 ksi~
dze rozdzial 11 dziej6w swych. "Swi\ltosiaw, 0 2:<pay06O'aAO:~(j"
!tro1 ruski, przybylna lOdee scytyjskiej, tj. slowianskiej, a przeprawiajl!c si~ przez rzek~, chwycil si~ wiosla i robi~ niem razem
z drugimi, jakby ktoryz nich. Co do powierzehownosci byl
taki: wzrostu byl slusznego, ani zbyt wysoki, ani za nizki.
Brwi mial gt2ste, Gezy jaskrawe, nos zadarty, broda byla rzadko
zarosla, tylko gorna wal'ga pokrytl'J; byla wlosami g~stemi i bardzo zawiesistemi. Glow~ mial kr6tko przystrzy:ion~, tylko po
obu stronach spuszczal sit;) z niej IH;dzior wlos6w, okl1lluj~cy
szlachetnosc rodu. Kark jego byl silny, piersi szerokie, a w og61e
sklad ciala proporcjonalny. Widac byro zas na nim pewne zast2pienie i pewnq, dzikosc. W kaidym uchu nosH przymocowan~,
dot~ zausznlcfJ, ozdobionll- w dwie perIy, karbunkulem rozdzielone. *) Odziei j(lgo byla jasnq, i nie odznaczaj~c~ go niczem
od drugich, tylko sam!! czystoscil!:. Przemowiwszy wi(lc do cesarza slOw kilka 0 zmianie st6sunkow, siedzl!:c w 16dce nil.
lawie wioslarskiej, oddalil sifJ·' , W walkach co dopiero toczonych
SWit2toslaw wslawH sit;) jako dow6dzca umiejt;)tny i nieustraszony,
To spotkanie kr6la slowianskiego z cesarzem byzantynskim przypomina nam podobne zejscie si~ Tyberjusza, pasierba Oktawiana,
z starcem, niezawodnie naczelnikiem slowianskim, na,d ;Eab!!. Gdy
bowiem pierwszy, wyruszywszy oel dolnego Renu, stanl!:l w zwyd~zkim pochodzie nad zachodnim brzegiem Eaby, starzec z na*) Podobne zausznice odnaleziono wraz z mniemanym skarbem kr6la
gotyckiego. Atanaryka (t 381 r.). pod Petroja, w Woloszech (opisal to ks.
kanonik Dr. Bock), atak sarno tu i owdzie w grobach starozytnych nad Renem.
U znliowcow uchodzi ty!e za

pew!!Osc, ii te ozdoby

nynakiego z 1I do 6 wielm ery naszej. -

s~ robotll, mistrza barba-

(Zob. odnosnlj,

Y. d. Alt. i. Rheiulaude, ze~zyt 47, r. 1869).

literatur~
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rod6w wschQdnio-nadlabjanskich, przeprawiwszy si~ przez rzek~
na 16dce, ktOra z jednego drzewa wydrlJ;zonl!: byla, prosil 0 l'OZQ
mow~ Z cesarzem, kt6rl1 uzyskawszy, nazywa najszcz~sliwszyrfl.
w swem iyciu ten dzien, w kt6rym mu bylo dozwolonem ogll!:dac
oblicze ces&rskie. Tak utrzymuje Vellejus Paterculus w rozdziale 107, a bardzo bye moze, ze przebiegly Tyberyusz juz
w6wczas w walce z Germanami, t. j. g16wnie Niemcami, poslugiwal si~ narodami slowianskiemi, jak to nast~pl1ie Karol Wielki
uiZynH, zwalczaj~c Sakson6w za pomoclJ; Obotryt6w.
Stresciwszy wi~c, co nam staroiytnosc podala wzgl~dem
przymiot6w fizycznych, usposobienia, uzdolnienia i zycia sp6lecznego narod6w slowianskich, poznajemy, ze charakter slowianski najdobitniej si~ wyrobil juz od czas6w najdawniejszych.
Wszyscy pisarze r6wnoczesni podziwiajll: slJ;zniste po stacie Slowian,
ich wytrwalosc i zdolnosc pOl1oszenia trud6w i niewyg6d wszelkiego rodzl\ju, w konca ich zespolenie sitl z naturl!: kraju i poufalosc z zywiolem plynnym, a nie mamy powodu powl!:tpiewania
o pl'awdziwosci tych doniesien, zwlaszcza gdzie chodzi 0 oddanie
przymiot6w fizycznych u innoplemienc6w. Bystre oko przebieglego Greczyna uchwycHo od razu tak dokl:adnie dodatnie jak
i ujemne !'ltrony natury ludzkiej, 0 czem mamy ciekawy przyklad w wyci!l:gach z historji Eunapiusa. Autor ten donosi bowiem,
iz ludnosc greckl1 ogarnq,l strach wielki, gdy piel'wszy raz si~
zapoznala Zit cesarza Walensa z Gotami. W kl'otce zas przemienii si~ strach ten na pogard~, poniewaz mieszkancy miast
pojedynczych, zaprosiwszy przebywajl!:cych tam barbar6w do
siebie, doswiadczeniem si~ przekonali 0 bezsilnosci "tych rozr(l~
slych w zbytni~ wysokosc, a tak ocit;)ialych postaci, :ie nogi icn
ledwie nosily, kt61'c w kibici wysmukle byly tego rodzaju, jak
je Aristoteles zowie, "insectae, wci\ltemi". Zupelna zas zgoda
W opisie uzdolnienia Slowian dowodzi naocznie, ze Slowianie,
zroslszy sit) od czas6w niedosciglych z ziemil!: ojczystlJ;, prawdziwymi silt w Europie autochtonami, nie ustt;)pujq,c co do pierwo
tnosci narodom. starozytnym. Jakkolwiek bowiem. czlowiek si~
ft
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poufaloM z ml€Jscowemi trudnosciami objawia si§ u Slowian
nie tylko wtenczas, kiedy wystl)puj1!: 'IN ca}osci narodowej, lecz
takze w pojedynczych jednostkach, odlltczonych od lona s~cz~~
powego. Tak donosi n. p. Agathilts libl'. 3, 21, .ie Slowlamn
Dobrogost (Lla~pa"(iCa~~A\I't'1J~&v~p), dobiwszy si~ na toldzie byzantYlliilkim jut wyziilzego stopnia, odwaiyl si~ jako najlepiej przysposobiony do tego na zdobycie lodzi nieprz~jacie!skich .na gr~
znych nurtach l'zeki Phasis, a to ze skutklem Jak naJPomyslniejszym; a wsp61nie z synem swym, Leontiusem, i innymi odzna~
czy1 si~ smialem podejsciem stl'azy nieprzyjacielskiej, toruj!j,c
sobie dl'og~ pl'zez spadzistosci nad przepasciami do szczytu
gory, za niedost~pnl1 uwazanej. Junak slowia:iiski, Suarun, ws}awB si(j r6wniez niezwyczajn1}; walecznosci!1.. Pl'zyklad6w podobny~h dostarczajl1 nam autorowie, n. p. Prokop, wi(jcej. To
zespolenie si~ z naturll! l{raju takze sprawilo, .ie Slowianie coraz
to nowe sily czerpali z ziemi rodzinnej, ze si~ nil. niej ostali i przetrwali do obeeuej chwili mimo ogromnych strat w ludziaeh, poniesionych prZGlZ cale stulecia, podczas, gdy nowsze szczepy
najezdnicze bez sladu znikaly. Znae, Ze tylko· na ziemi rodzinnej ludnose slowiallska w takiej przewadze liczbowej wyst~powac
magIa, ktora byla podziwem dla wszystkich czas6w. 'SU~ wojskowf! stanowHa u Slowian wsz~dzie i zawsze piechota; dow6d,
ze nie byli przybysz ami w Europie, lub narodem koczujf!cym,
co juz dla samej mnogosci bylo niemoiliwl1 rzeczl'},. W kaidym
zas nal'odzie cokolwiek ucywilizowanym, a pl'zynajmniej stale
osiedlonym, tworzy piechota g16wnl1 sH:~ wojskowl1 tak dzis, jak
dawniej u Slowian, Rzymian lub Grek6w. W koncu dose przypornniec, ie twierdzenie, jakoby Slowianie dopiero po Niemcach
do Europy przybyH, jest wymyslem nowszych dopiero czasow;
staroiytnose lub wieki srQdnie 0 tern nie nie wiedz1!:; pisarze
6wczesni przeciwnie uwaiali Slowian jako najstarszych mieszkaucow Europy. Tak nie waha si~ n. p. Leon dyakon wyprowadzac
obyczaju ''fyprawiania poleglym uroczystosci posmiertnych od
Anacharsysa lub Achilla, kt6rego uwaia co do krwi za Rusina,

stal panem przyrody, to jednakowoz kaZda przestrl:en kuli
ziemskiej, kaMa strefa wytwarza wlasciwe sobie pokolenia.
Jest to spostrzezenie arcywazne i uderzajl1ce, na ktore w nowszym
czasie szczeg61nl1 zwrocono uwag~. Tak n. p. wyradzajl1 sit]
i znikajl1 Niemcy wedlug spostrzezen i badan etneologicznych
juz w pierwszych pokoleniach na ziemi wloskiej; krew sfowianska,
jak wiadomo, w Wloszech przyj\}la si~ w najlepsze. *) W gorach
alpejskich ulega dzis jeszcze bezprzykl3dnie wielka Hose ludnosci niemieckiej chorobie gardlowej "Kropf," jak najmniej zas ludnose slowianska. Wszyscy uczeni antropologowie podnoszq
i powtarzajl1 fakt ten, ze w dzisiejszej ludnosci europejskiej
znika krok za krokiem typ jasny, niemiecki, jako nowszy, podczas, gdy typ ciemniejszy ludnosci pierwotnej, dlugo trzymany
w niewoli, wyplywa wsz~dzie na wierlch i coraz si~ wi~kszego
rozpowszechnienia dobija, a dzieje powszechne fakt ten potwier'
dzajll. - Podczas gdy uciekajqcy przed Hunnami Wizygoci, stan~wszy nad brzegiem Dunaju, blagajl1 Byzantyuczyk6w, aby ich
przeprawili na drugi brzeg rzeki, gdyz sami sobie poradziC nie
umieli, Slowianie nietylko, ze sami nie znali podobnej trudnosci,
ale dostarczali z pl'zymusu wszystkim swiezo przybywaj~cym z Azji
narodom najezdniczym lodzi, czyli korabi ('to )(opci~toY, )(lXpa~ct,;,
'ltAotOIi ~6AOV, ~ )(opa~'l), na podobne przeprawy, jak to pisarze
byzantynscy wsztddzie poswiadczajl1. Rusini nawet znalezli staly
sposob zarobkowallia w wyrabianiu lodzi, kt6re najeZdzcom
waregskim sprzedawali, a wiemy z Porfyrogenety ksitJgi t~zeciej,
ze ci ostatni tylko za pomocl1 Rusinow swe podl'oze handlowe
po Dnieprze odbywaU. Georgius Pisida opiewa wierszami zrtd~
cznosc slowiansk~ w plywaniu, uwydatniajf!c, jak to po przegranej bitwie morskiej Slowianie, to trupa nasladuj~c, nieruchomo
lezeli na falach morskich, to znow uchodzie umieli jake wzo1'owi plywacze. Nawet kobiety slowianskie walczyly obok m~Z6w
w bitwach nil, morzu, jak to opowiada Nicefor stambulski, Ta
*) Zob. Zeitschrift iiir Etneo1. 1872 Referat Virchewa..
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a uczony Laonikos Chalkokondylas pisze, ze Tribalowie na polwyspie balkanskim, pobratymcy Czech6w, PolakOw i 'wszystkich
Slowian polnocnych, sll; najdawniejszym narodem w Europie,
a tylko pozostawia w niepewnosCi, z kt6rego lona szczepy spokrewnione piel'wotnie wyszJy. Zupelnie tak san10 Sll;dzi Dio
Cassius libr. 51 i mnostwo innych. Nie polegamy hynajmniej na
samem zdaniu tych i podohnych autorow, ale takowe w kaZdym
razie majll; wysok~ wartosc, skoro uwzgl~dnimy, ze ci sami autorowie wszystkie lnne szczepy, jako to GotOw, Hunn6w, Awarow,
Turkow, czyli W~gt"6w, nalezycie l'ozpoznaj~ i co do pochodzenia
jako najezdnik6w, nigdy za autochtonow w EUl'opie nie uwazaj~.
W koiicu wszelkie badania j~zykowe i poszukiwania czasu nowBzego potwierdzaj~ to zdanie, ie starozytna ludnose niegrecka
na p6lwyspie haIkafiskim i ztij,d na p6lnoc byla slowiaiisk!!>;
Wl§C dziwimy sili} tym historykom dzisiejszym, ktorzy przedstawiajf!l orzeczenia LelewelOw, Szafarzyk6w i t., d. za nieuzasadnione lub pl'zestarzale. Swi~toslaw l'uski tak byl przej§ty·
myslij" ze ziemia eUl'opejska jest najdawniejszem siedliskiem slowianskiem, :z:c, niechc:J;c ust!!;pic z Bulgalji, kazal Byzantynczy~
kom raczej wynosiC si§ do Azji.
Pod wzgl§dem uzdolnienia i moralnego usposohienia przys1!:dzaj~ wszyscy autorowie Slowianom nadzwyczajn!j; uczuciowosc.
Tak wybawia niewiasta slowianska dziada dziejopisarza Pawla,
dyakona, gdy tenze uciekl z niewoli awal'skiej; a gdy Dagobert,
krol frankonski, l'ozkazal Bawarczykom wyrzn1!c w jednym cza~
sie 7000 Bulgar6w, kt6rzy siiJ do Bawalji schronili przed Awarami, nie sluchali sami Slowianie, zostajl!;cy pod ksi§ciem Val=
clueo w marchji slowianskiej, tego rozkazu nieludzkiego, przez co
siedmset nieszcz~~liwych ocalalo, ktOrzy odtl};d z ksi~ciem
swym Alticeus, Alzeeo, w wsp6Inosei przyjacieIskiej z Slowianami
zy1i. Uprzejmosc Slowian w ohec go~ci obcyeh przechodzila zwyc~ajne granice; takowa byla uswi~con~ obyczajem starodawnym;
wldac ztli d, ze datuje sifJ z czasow owyeh, kiedy kupiec poludniowy, mianowieie etl'uski, Pl'zywozil drogocenne swe towary,
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zanim pot~ga rzymska, alba l.'Mzej emy koczujf!cych Gall6w, nie
przeci§ly komunikacji mi¥dzy Wlochami i Slowianszczyznl}; p61nOC1ll:!:. Dohrodusznosc i szczerosc Slowian cz§sto przechodzila
w latwowiBl1losc, a moze zabobonnosc. Zamilowanie ich do
muzyki, spiewu i pllj,s6w wesolych znanl}; jest rzecz~; smiJtna
nota piesni narodowyeh, przebijajl};ca siEj} i dzis jeszcze, dowodzi,
ze im kiedys lepaz&. usmiechala siiJ dola. Nader pi§knem zas
swiadectwem dla nieskalanego charakteru slowianskiego s~ owe
m~ki, ktore cierpiec woleH raczej, anizeli spodlie si~ nikczemnosciq; i zdrad~. Ta staloM umyslu zas przechodzi zn6w w up6r
i krn~brnosc, skoro wlasne zdanie przyehodzilo przeprowadzie.
Wada ta, istnie slowiallska, spot~gowala z samowiedz~ i poczuciem godnosci osobistej woInoM wynurzania swego zdania,
a wielka w·· tem drazliwosc byla przyczyn~ wiecznych nieporozumiefi, tak dalece, ze zgoda powszechna z narodem obeym
stala si§ niemozebn~ dla niezgody domowej. A zatem nie mogl0
bye mowy w tych stosunkaeh 0 rz~dzie samowladnym; napotykamy wprawdzie nieomal wsz§dzie na krola, lub naczelnika szczepowego, a moze nawet dziedzieznego, lecz wladz~ jego sciesniala
starszyzna, a trzeba dodae, ze narody obce wprost do niej wraz z kro1em poselstwa swe wyprawialy. Ograniczal t§ wladz~ potem i wolny
glos calego narodu. Ze zas mozna bylo wyrobie sobie pl'zez
zaslugi wzi~tosc i poszanowanie u Slowian, poswiadcza to Geor~
gius Cedrenus (synopsis historion II, pg. 372), kt6ry donosi, ze
u Rusin6w byl za ezas6w Swi§toslawa mlliz najznakomitszy imieniem Ikmor, ktol'Y byl poliezonym przez nich mi~dzy pierwszycb
nle dla szlachetnosci krwi, ani przez przychylnosc (aup:mi&sttx), leez
powazanym byl jedynie dla dzielnosci swej.
Gminowladztwo przyczynilo si~ g16wnie do tego, ze 810wianszezyzna ulegla pochodowi szczepow najezdniczych I po
wojskowe.mu urzl};dzonych, ale w samej rzeezy musi to gminowladztwo zawierac w sQbie pon§t§ dla natury ludzkiej, a nie bye
koniecznie niedorzecznoscilli, gdyz i wysoce ucywilizowane nal'ody
dzisiejsze wzdychaj~ do owej wolnosci zlotej, kt6rlJi S~owianie
~
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cieszyli si~ juz w czasach niedosciglych. .Ze Slowianie wierzyli
w Boga jedynego i Jegoczcili, jest rzeczilJ dowiedzion~, chociaz
obok Niego i innym jestestwom wyzszym czesc oddawali; zawsze ich poj§cie 0 tamtym swiecie byio wznioslem i umyslowo
wyksztalconem. Podstaw~ zycia Slowian byIo r6lnictwo, nie zas
kon szybki, unoszfj;cy jezdzc6w dzikichprzez szerokie przestrzenie, tak, ie n. p. z Awa1'6w lub Hunn6w nikt niewiedzial,
gdzie si§ rodzil, jak to 6wczesni pisa1'ze zauwazali. Stanowiska
kobiety iaden nar6d nie postawil i nie postawia dzis jeszcze
tak wysoko, jak wlasnie Slowianie, pomimo, ie przedniejsi w narodzie mieli, obok 1'ownouprawnionej z m§zem iony, naloznice.
Lecz w kt6rym to narodzie tak sarno nie bylo? a kt6remu oddac
mozna tak chlubne swiadectwo, jak sw. Bonifacy i Byzantynczycy niewiastom slowianskim! Odda wac zas przynaleiny szaeunek sta1'szym wiekiem, zaden na1'6d na swiecie tak nie umial;
jak slo",ianski. W tern wszystkiem nie ulega wilJtpliwosci, ze
zyeie sp6leczne plemion slowiaiiskich doznalo zupe1nej odmiany
na go1'sze w tych czasach, z kt6rych obszerniejsze opisy auto~
row r6wnoczesnych nas doszly, a mianowicie po ezasie tak
nazwanych gminorucMw. Nic w tern dziwnego; skoro rozwazymy, ze· niezliczone zast~py lud6w azjatyckich stratowaly w kilkowiekowym pochodzie ziemie slowianskie, zkt61'ych zachodniop61nocne mniej ucierpialy, anizeli na pohidnie od Karpat poiozone. DIa tego Slowianin zakladal sw~ zagrod~ poblotar.h
i moczarach lub innych miejscach nieprzyst~pnyclI; nie dziw, ze
zakopywal i p1'zechowywal to, co posiadal, ze mniej dbal 0 czystosc powierzchown~, ze odwykl od 1'6lnictwa, jezli tylko potrzeby
swe zaspokoH, i ze w koncu uzywal w boju naturalnych warowni swej ziemi, z kt6r~ si~ z1'6s1, gdyz na poIu otwartem
waleczllosc nie wytrzymala p1'zed konnic~ dzik~ nieprzyjaciela.
Pochodowi Got6w n. p. usHowali Slowianie oprzec si~ z po~
cZlj\tku w zaufaniu do swej mnogosci, choeiaz Hello byli lizbrojeni. "Leez IDe nie znaezy mnogosc niewojowniezego ludu tam,
gdzie Pan Bog to przypuszcza, a zast~py uzbrojone nadchodz~",

mowi pisarz gocki J ordanes "albowiem Slowianie rozrosll 8i~
z szczepu jednego i obecnie trzy narody tworz/l:: Venet6w, An~
tow i Slowiall, Chociaz d dzisiaj dia grzecMw naszych wsz~
dzie sit;} sroz~, wtenczas jednak wszyscy sluzyU krolowi (gockie~
mu) Hemanrykowi."
Wyisz!! by:J:a zapewne oswiata i og6lna cywilizacja w Slowianszczyznie przed czasem gminorucMw, co juz sam opis zawojowania
Panonczyk6w przez Oktawiana dowodzi. A pomimo to wychodzi
Slowianszczyzna i p6zniej zwyci§zko pod wzgl~dem obyczajowosci w por6wnaniu z szczepami niemieckiemi. Co si~ bowiem
tyczy nagosci cial i innych oznak nizkiej kultury, czytamy zunelnie to sarno 0 wojownikach frankoflskich u Agathiasa II, 5, choe
Frankowie opanowali dawniej juz kraj najbogatszy w Europie.
Znamy przeciez Frankow zkl!dinlj,d, tu zas chodzi 0 Slld tych
samych auto1'6w 0 tych plemionach. Nigdzie zas nie czytamy
o Slowianach, jakoby mieli zmuszac dowOdzc§ I by ich nil. inne
kraje nap1'owadza:J: z Pl'zyczyny, ze nie mieli' jui czem si~
lub czem 8i~ zywic, poniewaz wszystkie ziemstwa na
okolo zlupili i spustoszyli do szcz§tu, jak to czytamy 0 Gotach
w kronice narodowego ich dziejopisarza Jordanesa. Zaden tez
autor sl6wkiem nie wspomina 0 tern, jakoby SloYl'lanie si§ mieli
dopuszczac owego ohydnego wszeteczenstwa, p1'zeciwnego natu1'Z6, kt6rem grzeszyli Taifalowie gotyccy (zob. Amm. Marcellinus
1'.
lub Herulowie
&voPW\I nIXt 0\100\1, mowi Prokop),
i ktOre jedynie powstac mogly wsrod zdziczalych zast~p6w najezdnik6w, nieznajlj,cych cichego ustronia domowego, lub miejsca
stalego pobytu. Nikt tez nie zarzucal Slowianom, ie mieli zwyczaj pic do siebie z czaszek zabitych niep1'zyjacMI, jak to pr6cz
innych uczynil Alboin , zmuszaj~c nawet zon~ sw~, azeby si~
napila na zdrowie jego z czas~ki ojca wlasnego, ktOl'ego on sam
zabH. Nasladowali lub znali ten zwyczaj takze Bulgarowie,
to szczep hufiski, ianim pocMoni~tym zostal przez nazwalczonych Slowian.
Okrutny zwyczaj zabijania bogom W ofierze ludzi, rozpowszej
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chniony wstrasznych rozmiarach u plemion p61nocno-niemieckich,
wbrewprzeciwnym jest charakterowi slowianskiemu i niczem si~
udowodnic nle daje, rowniez jak tez zadnego nie masz swiae
dectwa, ze zabijano starcow, jak u Heru16w, lub niemowll}ta,
z wyjf}:tkiem przytoczonego powyzej miejsca 0 obchodzeniu uroczystosci posmiertnej u Rusin6w, gdzie trudno nie widziec wplywu
waregskiego. Ztl1d tez wlasnie pochodzi owa mnogosc ludno=
sci siowianskiej. W ogole nie masz sladu, ze Slowianie si~
kiedys dopuszczali tak nieslychanych okrucienstw na pokonanych,
jakiemi przepelnione sl1 dzieje innych narodow. Zamilczamy 0 innych wlasciwosciach szpecl1cych charakter innych narodow, gdyz naszym zamiarem nie jest podwyzszae Slowian przez wyliczanie wad
u innych. Natomiast objawiaU 8lowianie zawsze i wsz~dzie jak
najlepsze usposobienie do przyj~cia wiary Chrystusowej, a z nil1
kultury wyzszej, gdziekolwiek mieli wybOr wolny. Niezliczone
wyrazy i wlaseiwosci j~zyka slowianskiego przesz~y w obce,
a zaden prawie jEjizyk dzisiejszej Europy nie jest wolny od slowianizmow; tali n. p. wyraz poganin jest podstaw~ lacinskiego
paganus, mimo to, ze Ducange waha si~ zt!!;d go wyprowadzac,
nows! zas 0 jego pochodzeniu slowianskiem wiedziec nie ehc!!:,
chociaz Porfyrogeneta rodakOw swyeh poucza, it Slowianie
chrzescijanscy w Illyricum tak nazywali brad swyeh nie wierzll:cych, ze si(J ten wyl'az stal dla Arentanow nazwf1 szezepowq"
i ze w j~zylm slowianskim paganoi zllMzy nieochrzceni, to jest
czciciele boga staro-narodowego. Rowniez zapoznali Slowianie
Byzantynow z Niemcami 0 tyIa, ie nazwa Niemey (N1J[1{tCtOt)
przeszl'a na stale uiywanie w literaturze byzantynskiej. Hunnoo
wie juz wYPl'awiali slawnemu swemu Atyli "straw~'1 posmiertnf}:,
ktory wyraz w najstarszych prawach Bawal'czykOw wraca w formie lltreba".

wianie wchodnio·poludniowi, podczas gdy Slowianszczyzna za~
chodnia od :taby do Atlantylm postradala juz w czasachprzed~
histol'ycznych byt samodzielno-narodowy, chociaz nie znikla bez
pozostawienia po sobie rozlicznych pomnikOw swego rozprzestrzellienia i swej dzialalnosci historycznej.
W nastt2pnym rozdziale postaramy sili), 0 He mOinosci,
dac wierny obraz poiycia i stanu oswiaty zachodnio - p61nocnej
Slowianszczyzny, opierajl'j,c sita I jak tego przedstawienie historyezne wymaga, na samych zrodlach rownoczesnych, a opisy autorow g16wnych podamy w doslownym przekladzie, btadl1c przeswiadczeni, ze w opowiadan~u nowszych dziejopisarzy nigdy zycie
6wczesne tak si~ wybitnie nie odzwierciedli, jak w slowach wsp61czesnych, czasem nawet naocznych swiadk6w, ktorych zapatrywanie osobiste cz~sto wielkiej jest wagi.
Przekladajl1c wiel'lle oddanie mysli ostatnich !lad gladkosc
stylu, polecamy si~ wzgltadom laskawego czytelnika tam, gdzie
szorstkosc jtazyka wydaje sita zbyt razl1c~, gdyz znajdzie si~ niejedno miejsce zawile i mniej jasne w tekscie samych autor6w.
Nie znany nam dziejopisarz nowszy, kt6ryby si~ podejmowal
pracy uwydatnienia zycia staroslowianskiego w ten sposob, lecz
uwazamy to tern bardziej za obowi~zek nasz, im mniej to zycie
og61nie jest ,wane, gdyz w nowszych pracach bardzo trudno 1'0zeznac zdanie pisz~cego od opowiadania swiadkOw wsp61czesnych.
Tem wi~ksza potrzeba takiego zywego obrazu co krok okazuje Slta, im bardziej falszywe i wsteczne zapatrywania rozpow8zechnily Slta, a jeszcze w niby to uczonych kolach, tj. w kolach
archeologow nowoczesnych, kt6rzy sild cZlJsto wahaji!; przyslldzie
narodom slowianskim choe najlichszego sprz~tu, skoro z miedzi
jest robiony, wychodz!!:c z nieszcz~sliwego wniosku radzcy meklenburgskiego Lisch, m~za zkl1dinl1d wielce zasluzonego, ze
po epoce kamienia nastl1pila epoka bronzu, a na ostatku zelaza.
Poniewaz wit2c Slowian poczytywano za poznych stosunkowo
przybyszow nad f.abta, wiEjic ods!lidzano im zazwyczaj wyroby
Ii', kamienia i bronzu, a chociaz najznakomitsi badacze stanowczo
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2. Slowianie

zachodnio·po~nocni

w szczeg6le.

Przetorowalismy sobie zarysem powyzszym drog~ do zcharakteryzQwania Srowian zachodnio-polnocnych, kt6rzy SI1 edonbmi jednej i tej samej rodziny wszechslowianskiej, co i 810-
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odrzucili to zapatrywanie bftldne, tak eo do p6inego osiedlenJa
Slowian nad Labll;, jak co do podzialu czas6w przedhistol'ycznych
na wspomnione epoki kuItury, powtarzajfl, je mimo to po pis mach
i pisemkach zbiorowych lub osobnych taey, kt6rzy, nie maj~c
powolania do badan historycznych, przywlaszczajllJ sobie glos na
polu archeologicznych poszukiwan. Jezeli sit) nam choe w cztlsci
uaa przedstawic jasno stan oswiaty i zycia 8lowian zachodniopolnocnych, natenczas czytelnik laskawie sam os~dzi, czy odnale:done w groboweach na ziemi staroslowianskiej starozytnosci 810wianom slusznie przys11dzie nalezy, lub nie.
Zauwazyc musimy nasamprz6d, ze w dziejach Slowian zachodnio-p61nocnyeh w ezasie historyeznym upatrywac nalezy Ii
daIszy rozw6j narodow, na ktorych stan oswiaty pisma autor6w
starozytnych, a mianowicie byzantynskich, eokolwiek swiatla
rzucajl!J, gdyz miejscowe odr~bnosci nie zaslugujl!J na znaczenie
wohee niezaprzec~onej jednosei etneologieznej wilzystkich plemion, kt6r~ poswjadczaj~ zgodnie tak byzantynscy, jak fl'anlwnsko-niemieeey autol'owie, a ktor~ w dalszym cil1gu myslimy
z wszech stron uzasadnic i dowiesc. A zatem tylko dIll. zupell10sci przytaezamy tu ust~p z waznego zkllJdinl!Jd autora, kt6ry
jedynie tej jednolitosei slowianskiej zaprzeezac si~ zdaje. Eiuhard
bowiem tak pisze w pitltnastym rozdziale zyciorysu Kar6la W.:
ni:al'ol dalej powscil1gnllJl wszystkie narody barharzynskie i dzikle mit)dzy Renem i Wisl!l;, morzem i Dunajem, kt6re, zamis8zkujl1e "Germanjl}'\ S!J: mowlj, do siebie podobne, leez obyezajami i powierzchOwnosci~ bardzo r6zne od siebie, i uczynil je
holdownikami, czynsz p1acllJcymi. l'fitldzy niem; sl!J przedniejsi
mniej wi~cej _Weletabi, Obotriti i Boemanni, bo z tymi walezyl;
pozostale, a jest ich daleko wi~ksza liezba, poddaly si~, co tez
przyjf1,l." SlJ,dzimy, ze powyisze miejsce juz dla samej ogolnosci
i braku jasnosci samo pl'zez si~ zadnej nie posiada moey dowodu, i ze zl'esz~ weale nie zapl'zecza jednosci plemiennej
Wszechslowian, zostiwiaj~e nas natomiast w niepewnosci, czy
czasem ZIl zycia autora nal'odowosc slowianska nie utl'zymywala

sitl nad Renem, podczas gdy nad Dunajem przetrwala do chwili
obecnej, Z drugiej strony twierdzilibysmy, ze stan og6lnej
oswiaty w narodach zaehodnio-p6lnocnych byl znacznie wyzszym
od pobratyme6w wschodnio=porudniowych juz w owych czasach,
z ktOryeh nas doszly swiadectwa dziejopisarzy, a to dia korzystnego polozenia geograficznego kraj6w baltyckich, kt6re mniej
byly wystawione na zniszczenie pochodem dzikieh przybysz6w
z wschodu, gdyz wszystko wskazuje na to, ze Siowianszczyzna
zakarpacka popadla w skutek dlugotrwalyeh napad6w lud6w
koczuj[);cych z wyzszego na nizszy stopien oswiaty ogoInej. Zby=
tecznem by byIo rozwodzic si~ nad przymiotami Slowian
zachodnio-p6Inoenych; byl to nar6d silny, rosly, wytrzyma}y,
slowem z wszystkiem podobny do slj,znistyeh postaci swych pobratymc6w zakarpackich. Tak opisal Tacyt Wened6wnadbaltyckich, dodajlj,c, ze wytrzymalsi Slj, od innych mieszkaneow
Germanji, ze wi~cej lubi~ r61nictwo, i ze j~zyk ich przypomina
mow~ brytanskllJ, t. j. keltyjsk~. Nil. to zgadza si~ opis owych
trzech posIOw slowiaftskich z ponad kraftca morza zachodniego,
potwierdza to pogl1!d na dzieje owych plemion dzielnych i "pot~znych na l~dzie i na morzu", a Widukind (Rer. gest. Sax.Uhr.
VI r. 939), wspominaj~c 0 haniebnej zdradzie margrabiego Gerona,
tak ci[);gnie rzeez dalej: "Oni zas pomimo to obrali wojn§ zamiast
pokoju, nie uwazaj!!c ze. wzgltldu na drog!! wolnos6na zadne
dolegUwosei. Albowiem ten rodzaj ludzi jest zahartowany
i zdolny do znoszenia trud6w, b~d1!e przyzwyczajonym do zaspo=
kojania potl'zeb iycia byle czem,a co dIll. naszych bywawielkim mozolem, uwazaj~ Slowianie poniek!j,d za zabawk~."-Bardziej
nas zajmuje usposobienie umyslowe i rozw6j w oswiacle zachodllio-p61nocnej Slowiaftszczyzny; a tutaj klasc trzeba na pier=
wszem miejseu wyobrazenia i obrz~dy religijne, gdyz z tychZe
najlepiej si§ uwydatnia oswiata i post~p ogolny niemniej, jak
przymioty umyslu i serca, kt6re ostatnie wypada uwaiacjako
wynik calego rozwoju religijno-moraillego. Albowiem narody,
kt6re 1 jak· wkr6tce zobaczymy, zewn~trzny ustr6jdlap.oj~c
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reiigijnych wyrobily do tak wysokiego stopnia, ktore ~ycie
socjalne w tak seisle i dobrze obmyslone. objv1y k:3ztalty pafistwowe; narody te zastosowaly tez postlJPowanie swoje do przepisow religijno-moralnych, r6wniez, jak odpowiadaly z~ ta~owe
przed prawem krajowem, zobowil1zujfl;cem kaZdego. ~.oJedynczo.
Pomimo to nie kusimy siv 0 zgl§bienie zasad rehglJnych, lub
o wytworzenie systemu teologicznego, <;0 inni czynili juz dawno
przed nami, chociaz dochodzenia wszystkich opieraj!! silJ az
nadto na dowolnych domyslach. Praca uczonego Hanuscha
wyprowadza wyobrazenia religijne Slowian z systemu Indjan,
a zdaje sili) nie bez pewnej pod5tawy, lecz od czas6w Hanuscha,
w ktorego slady poszli nieomal wszyscy autol'owie, nauka 0
ligji staro-indyjskiej sama doznala zupelnego przewl'otu, a wIve
niejedno twierdzenie, tyczfl;ce siv wyobrazefi slowiailskich, przez
to samo obalonem zostalo. Do odbudowania nowego systemu
koniecznie zas potrzebne Sfl; dokladne wiadomosci 0 wszystkich
systemach religijnych nie tylko ludow europejskich, lecz t~kze
i to g16wnie orjentalnych, a tych wiadomosci, pl'zyznaJemy
ch~tnie, nie posiadamy. Natomiast postaramy si~ narys~w.ac
zewn~trzny ustr6j i obrzlldki religji slowiafiskiej z jak naJwl~
kszl!; dokladnoscil1, a po drugie, b~dziemy siv staral~ wyk~z~c
jej tresc moraln!);, i rowniez dochodzic, czy, lub 0 lle rehg!a
wplywala na moralnosc i na zycie socjalno· polityczne Iudow
slowianskich i a opierajfl;c si~ przytem na swiadectwach wsp6tczesnych, nie ust~pujemy przeciez nigdy z dziedziny rzeczywistosci. Tak samo ograniczamysi~ w skreslaniu poj~6 religijnych
na samych tylko Slowianach zachodnio-polnocnych, nie wci!1r
gajqc w zakres pracy niniejszej n. p. ludnosci litewsko-pruskiej,
chyba tam, gdzie sposobnosc do tego si~ sama nadarzy, aby
nie mi~szac ze sobl): wlasciwych i obcych zakresowi naszemu
poj~c. W koficu ograniczyc si~ myslimy w tym rozd~iale na
samych swiadectwach autor6w wspolczesnych , odkladaJ~c podania pozniejszych na iune miejsce, a to l'owniez z dopiero co
wypowiedzianej przyczyny. Pragnq,c zas uwydatnic nie tylko
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rzecz sam~, ale i usposobienie pisarza zr6dlowego jak najwierniej
przytaczamy odpowiednie miejsce w calkosci, mimo to, ze to i own
lepiejby si\l miescilo na inn em miejscu, bo sl1dl?;imy, ze wraienie og6lne przez to nie b~dzie oslabionem. W koficu podawac
b§dziemy swiadectwa kronikarzy w porzl1dku chronologicznym, a to
z przyczyny, jak na tem miejscu oswiadczyc wypada, aby wykazac, iz og61ny stan oswiaty i dobrobytu Slowian zachodniopolnocnych najwyzej stal przy pierwszem zetkni~ciu si~ z cesarzami frankofisko - niemieckimi, ze nastwnie stan ten si~ pogorszyl najprz6d u plemion nadl:abiafiskich, a powoli u coraz oddalenszych az poza Odr~, i aby uwydatnic, jak krok za krokiem
z upadkiem polityczno-moralnym takze iycie narodowe slowiafiskie
coraz dalej od Laby szukalo schronienia, podczas gdy postrach,
jakim dawniej drzali ujarzmiciele, zamienia si~ u nich na pych~,
lekcewazenie i pogard~ bezbronnych.
Pierwszy donosi Widukind, res gest. Saxon. II, pod rokiem
963, ze ksill;zv saksonski, Herman, zdobyl stolic v Selibora, ksi~
cia wagrowskiego, Starogr6d (Altenburg), i ze pomivdzy innemi
lupami znajdowal siv posl};g Saturna, lany z kruszcu, kt6ry byl
dla ludu (Niemc6w) wielkiem widowiskiem. W przypiskach
czeskich Hanki uchodzi Saturnus za bozyszcze czeskie Sytiwrat,
lecz nie bez przyczyny zauwazano, ze Sytiwrat jest nieszczeg61nem tlumaczeniem Saturna (sat = syt, turnus = wrat).
Niech laskawy czytelnik zwroci uwag v na obraz, ktory
Helmold podaje 0 ziemi wagrowsko - obotryckiej w dwa stulecia pozniej, a ktory nast~pnie podamy. - Dytmar merseburgski opisuje nam swil1tyni~ i czesc Radegasta i t p. w pol
wieku po zdobyciu Starogrodu w ten spos6b: "Jest pewne
miasto w ziemstwie Riedirierum, nazwiskiem Riedegost, trojkl};tne
i zawierajfl;ce w sobie trzy bramy, kt6re to miasto otacza zewszl1d
b6r wielki, nietkl1i~ty, otoczony czcifl; przez krajowc6w. Dwie
bramy tegoz stoj~ otworem dla wszystkich wnijsc chcllcych, trzecia; na wsch6d po~ozona i najmniejsza~ wskazujl;l sciezk~ dQ WO"
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rzll. (jeziora), tuz obok polozonego, a nader straszny widok sprawiaj~cego. W mie3cie nie rna nic oprocz swi~tyni, wystawionej
misternie z drzewll., ktora spoczywa nil. podstawie z rogow zwierZ!J,t rozmaitych. Nil. zewnlltrz ozdabiajl!: jej sciany rozne obrazy
bog6w i bogin, cudnie rzezbione, jak to widziec mog~ ci, co
patrEl!;. W wn~trzu zas stojl!: bogowie, dzie{o fI,icznej roboty,
z kt6rych kaZdy rna nazwisko wyryte, grozno uzbrojeni
w chelmy i zbroje, a z kt6rych przedniejszy nazywa si~
Zuarasici, odbierajl!:c przed innymi od wszystkich pogan
czesc i poszanowanie. Sztandary ich zt~d nigdy nie ruchane,
yba nil. wyprawy, do ktorych S!J, potrzebne, a wtedy przez
piechotnych. Do starannego pilnowania tego wszystkiego przeznaczeni sll: przez krajowc6w osobni sludzy bozy, kt6rzy
wtenczas, kiedy si~ Iud gromadzi tutaj, aby bozkom bie
ofiary , lub gniew ieh zalagodzie , zasiadajl!: ) podczas,
gdy wszyscy stojfJ" i kolejno, mruczl!:c, z dreszczem odkopujl!: ziemi~, w ktorl!; wlozyli 10sy, dochodzl!:c w ten spos6b
pewnosci w rzeczach wl!:tpliwych. Skonczywszy to, pokrywajl!; je
darni~ zielon!JI i prowadzaj~ z blagalnl!: uleglosciq, konia, ktory
uchodzi za najroslej szego z wszystkich i ktorego czczl!: jakby swi~te
go, przez ostrza dwoch kopji nil. krzyz utkwionych w ziemi~, a rzuciwszy losy, za pomoCl!: ktorych to sarno wpierw badaU, czyni~
ponowne wrozby przez tego, niby boskiego, konia. Gdy zas
w powt6rnych tych razach til. sarna wrozba si~ objawi, wtedy
czynem bywa urzeczywistnianl!:; jezeli nie, zasmucona ludnosc
porzuca to zupelnie. Poswiadcza tez przeszlosc dawna, ie,
skoro im si~ zanosi nil. nieszcz~scie dlugiego zaburzenia, dzik
wielki 0 bialym z~bie, blyszczl1cym z poza piany, wychodzi ~ jeziora wspomnianego i wielom si~ ukazuje, w blocie si~ tarzajl!c
i otrz~saj~c s:i~ straszliwie. (Rozdzial 18). 11e jest ziemstw,
tyle jest swil1tyl't w tych stronach, a poganie pojedyncze pos~i
Mstwa majl1 w poszanowaniu, mi~dzy ktoremi powyzej WSpOe
mniane miasto rna pierwszefistwo, jako g16wne, Takowemu od{l;;\waj~ czesc, spiesz~c nil. wojn~ I zarzucajlj; podarunkami nale-
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zytemi po szcz~sliwej wyprawie a piluie bywa badanem przez losy
i kenia, jak to nadmienilem, jaka ofiara blagalna przez slugi
boze powinna bye zaniesioll!z' Krwi~ ludz~ lub zwierzeCfi
gniew ich niewypowiedziany si§ lagodzi. Wszystkiemi ty~
mi zas, ktorzy si§ wspolnie nazywajf!i Lutykami, p~n iaden
w szczegolnosci nie l'Zlldzi. Roztrzl!:saj~ na sejmie swym nagll!;ce
sprawy w jednomyslnej naradzie, a wszyscy zachowuja zgod~
w przeprowadzeniu uehwal. Gdyby zas ktory z kl'ajowc6w na
sejmie tym si~ sprzeezal, okladaj!l: go kijami, a gdy si~ poza
sejmem otwal'cie spl'zeciwia, alba wszystko traci przez pozog~ i zlupienie ustawiczne, albo placi w obec nieh, .wedlug
swego stanowiska odpowiednil! summ~ w pieni~dzach. B~d~c
sami niesz~zerzy i niestali I z~daj!l: od d~ugich stalosci i wszelkiej szezerosci. Pok6j zawierajl! przez uci§cie koficow wlosa,
i przez ziola i przez podanie prawej rE,iki. Ale latwo ich znow
pieni~dzmi przekupic do zerwania go.
Tacy l'ycerze niegdys
niewolnicy, leez z naszej winy obeenie wolni, podl!iajl1 krolowi
na pomee w takim porzl!Jdku (t. j. id1!lc za obrazem bogini
i swemi znakami polowemi Henrykowi II na pomoc przeciw
Cbrobremu r. 1005). Unikaj czytelniku feh obrz~
d 6 w i poi y ci a, S pel n i j w p 0 s Ius zen s t w i e p r z ykazania pism swi§tyeh, a odmowiwszy wyznanie wiary, ktol'e biskup Atanazy wyznawal,
i nauczywszy si~ go na pamil,ic, zapewne sam
sprawdzisz, ie niczem s!l: owe rzeczy, 0 ktofyoh powyiej w8pomniahm."
j

o

tej samej swi~tyni Lutyk6w pisza Adam bl'emenski,

ktory kronik~ sw~ ukofwzyl roku 1075, w drugiaj ksi~dze, roz~
9ziale 18, jak nast~puje:

"Miasto Rethal'ow najslawniejsze jest Rethra, siedlisko
balw!)cbwalstwa. Tam jest swi~tynia, postawiona dIll, demonow,
z ktorycb pierwszy jest Redigast. Jego pos~ jest zloty, lo~e
purpurowe, MiastQ samo posiada dziewi~c bram, a jest zam~
'#:
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kni~te

zewsztlJd gl~bokiem jeziorem. Wejscie do niego ulatwia
most drewniany, przez ktOry droga jest dozwolona tylko ChCfj;9
cym nieM ofi.ar~j lub proszll:cym 0 prze,powiedni~. Oczywiscie,
jak sll:dz§, z przyczyny, ie zgubione dusze tycbie, ktorzy balwanom slui~, Styks podobnie przegradza dziewi§cioma zakr¥tami. (Virg. Aen.) M6wil}:, ie do tej swilltyni z miasta Ham~
maburg droga jest czterodniowa (Rozdz. 19)."
Opisy obydw6ch !llltorow zgadzaj~ si§ ze sobll: w g16wnych
rzeczach najzupelniej. Sprzecznosc co do nazwiska owego miasta
stolecznego Lutykow tlumaczy si§ tern, jz Dytmarowski Riede·
gost moze tem bardziej bye prawdziwym, lub drug~ nazw11 Rethry, gdyz wiadomo, ze zwyczajem s}owiallskim mnostwo osad
nosi nazwisko za}oiycieli lub wlascicieli. Istnieje w pobliiu
takie rzeka Radegast. Szukajl!: tego miasta w obr§bie dzisiejszej wsi meklenburgsko-zwierzyilskiej, Prillwitz, gdzie takie (podrobione) posfj;gi mialy bye odnalezione.
Zamiast trzech bram Dytmarowskicb podal Adam dziewit)c liczbt) potr6jnlj;, moie na podstawie prawdziwych doniesien, moze tez dla tego, aby umozebnie sobie por6wnanie do
Styksu. (Porownaj 0 tem rozpraw~ p. Beyer, Landwehr und
Grenzheiligthum des Landes der Redarier w Jahrbiicher des
Vereins f. meki. Geschichte, 1872).

wi~c,

e

Co do zewn~trznych urz~dzell obrz~dkowycb na Pomorzu
dosz}y nas dose dokladne sprawozdania przez pisarzy iyciorysu
apostola Pomorczyk6w, MogosJawionego Ottona, biskupa bamber~skiego, kt6re nil. tem miejscu za nimi powt6rzymy, nadrnie~
niaj!!lc, ie takowe s1lJ nader cennym materjalem historycznym,
gdyi sll; po cz~§ci piora swiadk6w naocznych , i towarzysz6w Ottona. Tak donosi Herbord w zyciorysie Ottona
z roku 1123, rozdzial 31, co nastIJPuje: "Byry w miescie Szczecinie cztery kontiuy (contina), lecz jedna z nieh, kt6ra byla
g16wnl'/;, zalOzOllll: byla ze starannosci!), i sztukl'/; podziwienia
godn~, gdyz miaJa rzezby us. wewnlj;tr~ i na zewlll1trz, wystajll:ce

ze ~cian, wizerunld ludzi i ptak6w i zwierzll,t, tak wiernie oddanych w swych wlasciwosciach, iibys s~dzil ie oddychaj~ i iyj~.
A nazwalbym to cudem, it na zewul,jtrznych scianach nie podolala iadna gwaltownose sniegow lub deszczow ulewnych przyernie lub zmazac kolor6w obrazow, co zawdzi§czaly umiej§tnosci
mistrzow. W tej swi11tyni gromadzili, wedlug starodawnego
ojc6w zwyczaju, zdobyte Ita wrogach pieni~dze i broll i cokol"riek zyskano w bitwie na ll!:dzie lub na morzu, a to na mocy
prawa w dziesi!!:tej cz~scL Naczynia takie zlote i srebrne tam
miescili, z kt6rych szlachta zwykla byla czyni6 wrozby, ucztowac lub pic, a w dni swi!!:teczne, jakby z miejsca przenajswi~
tszego, poprzynosie je kazala. Chowali tam takze na ozdob~
i czesc swych bogow duze rogi dzikich bubajow, pozlacane
i drogiemi kamieniami wysadzane, przydatne do picia, i takze
rogi, urzq,dzone do trl),bienia, sztylety i noie i wiele sprz§tow
kosztownych, rzadkich i z widoku pigknych, co wszystko postanowili podarowae biskupowi i ksigzom, skol'O swil1tynil,j zburzono.
Leez tenie nie nie przyjl1f, owszem kazal im tit;) podzielic terni
kosztoVlnosciami. Znajdowato si§ tamze zas bozyszcze 0 trzech
glowach, kt6re, maj~c na jeduym kadlubie trzy glowy, nazywalo
sig Trzyglaw (Triglaus). To przyj::j;l jedynie t. j. Otton, wyni6s1
ztl'!;d same tylko trzy g16wki, spojone z sob~, skruszywszy kadlub, jako trofe~, a potem przeslal takowe do Rzymll w dow6d
nawrocenia tychze Ojcu swi§temu, (Honorjuszowi II) i ealernu
kosciolowi w dowod swej dzialalnosei. Trzy pozostale kontiny
mialy mniej powaiania, i nie by}y tak ozdobione. TyIko siedzenia byly naokolo ustawione, jako tei i stoly, poniewaz tu
zwykIi odbywae swe sejmiki i zgromadzenia. Albowiem, ozy to
ohdeli ucztowac, ezy si§ zabawiae, ezy powaine swe sprawy
roztrzl1sac, w tych budynkach sil,j schodzili w pewne dni i godzioy. Jest tam opr6cz tego olbrzymi di),b lisciasty, pod nim
zdroj bardzo przyjemny, a prostaeze posp6lstwo, uwaiaj:}c ten
di);b za uswi§cony przez stary pobyt jakiegos bOstwa, otaczalo
go czcil!; wielk~, Gdy bbkup po zburzeniu swill:ty:e i ten dllb
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chcilll 8cif!C, Iud go prosil, ieby tego nie czynU. PrzyrzekaH
bowiem, ie juz nigdy nie oddadzllJ czci pod pozorem naboien~
stwa ni drzewu temu, ni miejscu, lecz pragn~ jedynie dla cieni,
gdyz to grzechem nie jest, ocalic raczej to drzewo, anizeli sami
szukac przez nie ocalenia. Przystaj~c na to przyrzeczenie,
rzekl biskup: J ui dam pok6j drzewu, ale natomiast trzeba
zywe narz~dzie boskie wroibienia waszego zniszczyc, gdyi nie
pnystoi chrzescijanom ani wrozby czyniC, ani polegac na rzucaniu losow. Posiadali bowiem konia cudnego WZl'ostu i wykarmionego, masci karej j bardzo dziarskiego. Takowy uzywal
wczasu w kaZdej porze roku, a byl takiej swi~tosci, ii zadnego
jeZdzca nie nosH, maJl};c najtroskliwszego opiekuna w jednym
z kaplanow czterech swil!:tyn. Kiedy wi~c zamierzali drogllJ
l~dow~ wyruszyc na nieprzyjaciela, albo wypraw~ zrobic po lupy,
zwykli byli w ten sposob badac poprzednio powodzenie przed8i~wzi~cia; dziewi~c kopji rozstawiono, w ziemi utkni~te w oddaleniu lokcia od siebie. Pokrywszy wi~c i okielznawszy konia,
przeprowadzH go ow kaplan, ktOremu na piel~gnowanie byl
oddany, po trzy razy w poprzek i napowrot, trzymajl!;c go na
uzdzie. Jeieli wi~c rumak przeszedl, nie zawadziwszy nogami
o kopje, ani nie naruszywszy takowych, wtedy poczytywali to
za znak powodzenia, i bez klopotu wyruszali; w przeciwnym
razie daH pokoj. Ten rodzaj wieszczbiarstwa i inne l'achuby
w drewienka, kt6remi czynili wr6iby wzgl~dem bitwy morskiej,
albo lup6w, wykol'zen:il (Otton) w koncu za pomoc<j, boi~, chociai si~ mocno wzbraniali; samego konia zas, narz~dzie owego
wieszezbiarstwa bezboinego, kazal sprzedac w obey kraj, aieby
si~ juz nie stal powodem zgorszenia dIs prostakOw, twierdz~c,
ze sit;} lepiej przyda do wozu, aniieli do proroctwa. U Ebbo
wspomina w zyeiorysie Ottona w ksi~dze trzeciej 0 tym samym
przedmiocie krOdzej w ten spos6b: I,Szczecin, najbogatsze miasto, a wi~ksze od Julina, zamyka w swym obr~bie trzy pagorki,
z kMrych sredni, jako najwyzszy, byt poswi~eony najwyiszemu
bogu pogan, Trzyglawowi, i na sabie nosH pos~ tegoz 0 trliech

glowach; uszy i oczy Inial pokryte zausznicami i diademem
(aurea et cidari). Kaptani twierdzili, ii najwyiszy bOg ztlld
ma trzy gtowy, poniewai trzema panstwami zarzl!dza, t. j.
niebem, ziemil}: i piekIem, a ob1ic~e pokrywa sobie diademern
z tej przyczyny, ie nie zwaia na grzechy ludzkie, jakby nie
nie widziat, ani slyszat" Trzyglaw byl wi~c g16wnem bozyszczem Pomorzan, a oprocz Szczecinian oddawflly mu czesc
i inne miasta przedniejsze. Tak samo mial Trzyglaw swil!tyni~ w Braniborze, Brandenburgu, miescie Hevellow, agora
Trzyglawa, Terglove, w poludniowo-wschodnich Alpach swiadczy
dzis jeszcze, ie i tam czesc mu oddawano. Obok niego czczono
i innych bogow miejscowych, ktorych wsz~dzie bylo pelno,
a ktorym okazale stawiano swil!;tynie. Tak czytamy w Herborda
dyalogu 0 miescie Gutzkow, (Chozeho, Gozgaugia): "W tem
miescie byla swil1tynia cudnej wie.lkosci i pi~kno~ci, a gdy icb
hiskup (Otton) zach~cal do przyj~cia wiary chrzescijanskiej,
a to przez tlumacza, gdyi ksil!i~ Wartyslaw dia zaj~c wlasnych
jUl: byl odjechal, zapewnili go oni, ie do wszystkiego s~ gotowi,
byleby swiqtynia ich mogla pozostac nienaruszon~. Ta bowiem
by~a niedawno przed tem wystawiona wielkim kosztem, a pysznili si~ z niej nie m.alo, gdyz im si~ wydala bye olidob~
calego miasta. U silowali takie przez pewne osoby zmi~kczyc
umysl biskupa podarunkami w celu ocalenia swi~tyni, prosz,*c
na ostatku, aieby takowa na kosci61 zostala wyswi~eonl1. Biskup
jednak zostal niewzruszonym; wi~c w koncu obywatele sami
przy~oiyli r~k~ do rozebrania swi!}:tyni." W jaki spos6b si~ to
sta~o, 0 tem objasnia nas Ebbo w iyciopisie Ottona w trzeciej
ksil!lice, kt6ry, wspomniawszy, ii ta swi~tynia kosztowala byla
trzysta talentOw, pisze: "I bylo doprawdy mne widowisko, gdy
w16czono przez pochylosc pomostu jakies posl!:gi zadziwiaj,*cej
wielkosci z misternie wykonanemi rzezbami, pi~knosci przechodz~ej wiar~ wszelk!}:, ktOre wiele par woMw zaledwie z miejsca
ruszyIo, aby takowe spalic po obci~ciu rl!k i nog, wydlubaniu
oczu i utr~ceniu DOSOW. Stali przytem zwoiennic1 boiyszczow
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i wolali z wielkim praczem, aby Iud. pospieszyl bogom na pomoe i zrzucil z mostu szkaradnych burzycieli ojczyzny na topieie.

Ludzie roztropniejsi zas odrzekli, ze bogowie niech sami sobie.
dopomagaj~, j ezli Sf! bogami."
Nie wiadomo, kt6rym to b6stwom owa swif!tynia poswi~co~
nl1 byIa, lub ktorych poslWi skruszono. Natomiast czytamy
w dyalogu Herborta, ze w miescie Hologast (Wolgast) czczono
h6stwo, kt6rego imil:l bylo Gerowit, donosz~c bowiem, ze jeden
z klerykOw przybylych do miasta tego w towarzystwie Ottona,
schronil si~, uciekaj~c przed tlumem rozj1!trzonej Iud no sci wiejskiej do swilj:tyni, tak cif!gnie dalej:
"Tam hyia tarcz wisz~ca na scianie wielkosci zadziwiajll:cej a roboty starannej i wytworIlej, wykiadana pokladem ziota,
kt6rej si~ dotknl!c nikomu z smiertelnikOw nie bylo woIno, dla
tego, ze oni w niej wi dzieli , nie wiadomo mi co swil:ltego, i zarazem jakies godlo religji poganskiej, tak dalece, ze nigdy nie
mogla bye z miejsca swego poruszan1j" chyba jedynie tylko
w czasie wojny. Jakesmy si~ bowiem potem dowiedzieli, byia
ona poswi~conll: bOi5u ich, Gerowitowi, kt6ry si~ na j~zyk lacinski na "Mars". tlumaczy, a uwazali si~ w kaZdej bitwie
za zwyci~zc6w, skoro za nil1 post~powali. Kleryk wi~c, m1j,z
bystrego umyslu, pobieglszy po swi1j,tyni w t~ i. ow1j, stl'on~,
szukajll:c schronienia lub kryj6wki jakiej, a zarzuciwszy targaniec (amentum) na szyj\)) lew~ zas wIozywszy, w rzemiennl1 rl:lkojesc, wyskoczyl drzwiami z bramy wposr6d zgraj\) l'ozwscieklonlj;.
Gdy zas wiesniacyto uzbrojenie szczeg61niejszezobaczyli,jedni uciekli, drudzy zas, jakby bez przytomnosci, padali na ziemi\), on
zas, porzuciwszy tarcz, pobiegi do liiwoich."
Pytanie, czy to tlumaczenie Gierowita na Marsa odpowiada
rzeczywiscie znaczeniu tego b6stwa?
Nieco swiatla rzuca na to moze nast\)puj~ce zdarzenie.
W kjlka dni przed przybyciem Ottona do Hologastu, a staIo
si~ to podczas drugiej podr6zy jego roku 1127, udal si~ W~6
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dlug dyalogu Herborta, kaplan, "ktol'Y sluzyl bozyszezowi
w tem miescie". porf!; nocn~ do zagajenia, kt6re si~ rozci~alo
w poblizu miasta okafo drogi. Tam si§ skryl ubmny w szaty
kaplanskie i czekal. Nadszedl wiesniak, spiesz1j,cy na targ do
miasta. Kaplan na niego: IlHej, ty dobry czlowieezel" R6lnik
si~ obl'6cil w t§ stron§, a zobaezyl w krzakach, choc pl'zy
swietle niepewnem, osob~ w jasne szaty ubranl1. Wtedy kaplan:
"St6j, i uwazaj na to, co powiem: ja jestem tw6j bOg; ja jestem ten, kt6ry ubiera pola w l'osliny, gaje w liscie; owace 1'61
i drzew, plody bydll1t i cokolwiek sluzy ludziom do uzytku, jest
w moim r§ku. Mam zwyczaj darowac to wszystko tym, co
mi~ czcz~, a odmawiam tym, co mn1j, pogardzajll:. Donies wi~c
tym, kt6rzy 811 w miescie wolgostynskiem, aby nie przyj~li boga
obeego, kt6ry im pom6dz nie zdola, a napominaj ich, aby nie
dozwalali zyc wyznawcom obcej religji, kt6rzy, jak ei przepowiadam, do nich przyb~df!;". Potem znikl, cofajl!e si~ gli)biej
w zarosla.
Wiesniak spelnH w dobrej wierze, co mu polecono, a kaplan, oszust, potem si~ niby najbardziej dziwowal tej nowinie.
U Ebbona zas czytamy (lib. ill), ie, gdy si~ Otto wybrs.l
na drugl1 podr6z do Pomorza i do Hawelbergu przybyl,
wtenczas wlasnie obchodzili w tern miescie, wsr6d rozstawionych wsz\ldzie ehori!;gwi uroczystosc b6stwa jakiegos, nazwiskiem
Gierowit. Wszystko przemawia za tem, iz Gierowit byl bogiem
plodnosci, a moze zarazem wojny, kt6rego starzy Prusacy
czeili pod mianem Kurchona.
Skres!iwszy zewn~trzny ustr6j obrzf!;dkowy na Pomorzu
i w kraju LutykOw, kt6ry ponizej uzupelnimy, rzucmy okiem na
urzi!;dzenie obrzl1dkowe na Rugji, jakie nam Saxo Grammaticus
przedstawia po obaleniu takowych w r. 1168.
Glownym i przedniejszym bogiem Rugjan byl Swiatowid
arkonski, kt6rego swi~tyni~, a zarazem i uroczystosci, ns. czesc
jego odprawiane, opisuje ten autor w czternastej ksi~dze, jak
135
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nast~puje: 11Srodek miasta (Arkony) zajmowala plaszezyzna, na
ktorej widac bylo swil1tyni~, co do materjalu drewnianll:, co do
wykonezenia zas jak najswietniejszl1, godnll: podziwienia nietylko .
dla wspanialosci ozd6b, ale i dla powagi b6stwa, kt6rego posl!:g
tam si~ mieseH. Zewnlltrzny zrll:b swill:tyni polyskiwal misternemi rzezbami, a zarazem przedstawial ksztalty rozmaityeh
rzeczy, oddane sztukl!: malarskll:, lecz niezgrabnie i niewykonczenie. Wejscie jedyne otwarte byIo dla wchodzl:!cyeh. Samll:
zas swil!:tyni~ otaczaly rZlidy podwojnego zagrodzenia. Zewnlitrzny z nieh, tworzlie seiany, pokrytym byl purpurowem podniebieniemi wewnlitrzny zas, oparty na cztereeh slupach, blyszezal
w miejseu seian zawieszonemi kobiereami, a nie mial nie wspolnego z pierwszym, opr6cz podniebienia i kilku zaslon. W swil1tyni stalo b6stwo ogromne, przeehodzl!:ce rozmiarami wszelkl!
postac ciala ludzkiego, godne podziwienia dla ezterech glOw
i tylu kark6w, z kt6ryeh dwie zdawaly sild wygl/l;dac ze strony
piersi, dwie zas z plecow. Nadto zdawaly sili tak te co naprz6d,
jak te co w tyl byly zwrocone, z jednej strony mierzyc wzro~
kiem w prawo, odnosnie w lewo. Brody byly golone, wlosy
przystrzyzone; sl},dzilbysj iz sztukmistrz naumyslnie sild zastosowal do obyczaju Rugjan w piellignowaniu w;!:osow na glowie.
W prawym rllku trzymal rog, wykladany misternie roznorodzajowym kruszeem, ktory kaplan, na sluzbie wyuezony, rok rocznie
nape;!:nial winem, aby dochodzic wlasnie z stanu tego plynu,
ezy rok nastldpny blidzie urodzajnym. Lewe rami§ przedstawialo {uk, gdyz r~ka sill za bok trzymala. Sukni~ wyobrazono
sillgajl!c!!: do goleni, ktore, wyrobione z rozmaitego drzewa, si~
l!l:czyly z kolanami w spojeniu tak niepozornem, iz miejsce jego
tylko po baezniejszem ogillidaniu dostrzedz bylo mozna. Nogi
zdawaJ:y si~ dotykac ziemi, ktorl! ich podstawa pokrytl!: byla.
W poblizu widac bylo uzdli i siodlo bozyszcza i liezne oznaki
boskosci. Najwi~eej podziwienia wzbudzal z tyehze mieez wielkosci okazal~j, ktorego pochwa i rllkojesc odznaczaly sili nie
tylko ozdob~ rzezby wysmienitej, ale i zewn~trznym polyskiem
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srebra. Uroczysty obrzt};dek tego b6stwa obchodzono coroeznie
w nast~pujllicy sposob: Raz w roku po sprz!ttni~ciu ziemioplodow wyprawialo zgromadzenie wspolnie wszystkim z ealej wyspy
swietn~ uczt§ pod mianem religji przed swi~tyni!Ji tego b6stwa,
bijl},c zwierz§ta na ofiar~. Kaplan, odznaczaj!Jicy sili zapuszczonemi, wbrew powszechnemu zwyczajowi narodowemu, brod!Ji
i wlosami, zwykl byl oczyszczac dzien przedtem, zanim sluzb~
boz!Ji mial odprawiac, swillityni~ jak najstaranniej, a to za pomoe!!: miotelek, gdyz jemu samemu f'lluzy~o prawo wnijseia,
wystrzegaj!Jic si~, aby nie oddycha~ wewnl1trz swil},tyni. Dla tego
biega} do drzwi, He razy mial potrzebli wcilligania lub wypuszczania oddechu, znac, zeby obeenosc boga nie byla zanieczyszczonl}, nieczystosci!Ji tchu smiertelnika. Dnia nast~pnego si~gal,
podczas, gdy Iud na zewnlltrz oblegal swi!Jityni~, po puchar
bozyszcza, a ogl!Jidajllc go pilnie, wyrokowal, jezeli cokolwiek
ubylo z miary nalanego plynu, ii to wskazuje na niedostatek
w roku przyszlym. Oznajmiwszy to, kaza;!: ziemioplody tegoroczne przechowywac na ezas nadchodz!Jicy. Gdy zas uwazal,
ze nie nie ubylo z zwyczajnej miary obfitej, zapowiadal w przyszlym czasie urodzajnosc roli. Id~e wi~c za t!! przepowiedni!Ji,
zaleca~, aby uiywano zasob6w roku bieifJlcego oszcz~dniej, lub
rozrzutniej. Wylawszy nast~pnie dotychczasowe wino przed
nogi b6stwa jako nap6j ofiarny, napelnil roztruchan wypr6zniony swiezem winem, a klaniaj~c si~ bozyszezowi, jakby mial
z urz~du . pic do niego, blagal, odzywaj~c si~ w slowa uroczyste, 0 dobrobyt dIll, siebie i dla ojezyzny, a.dla wspolobywatali 0 rozmnozenie si~ bogactw i 0 zwycilistwa. Skonczywszy,
przybliZy~ roztruehan do ust i wyproznil go duszkiem z nadzwyezajn~ szybkoscil}, w piciu, a napelniwszy go winem, oddal
go w praw~ r~kli bozyszczowi. Uzywano takze do ofiary kolacza,
miodem zaprawionego, ksztaUu Okfl!glego, takiej wielkosei, ze
prawie rownal sild postaci czlowieka. Kaplan, postawiwszy go
w posrodku milddzy sobl1J i ludem, zwykl byl sild zapytywac; ezy
go Rugjanie widzl!:. Gdy odpowiadali, ie go widz!l:, blagal, aby
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za rok przez nich me byl widzianym, przez kt6r~ to pro~b~ nie
tllldal zagJady wlasnej lub narodu lecz obfitosci przyszlych plo=
now. Nast~pnie powital obecnych w imieniu bozyszcza i za=
ch~cal do uczczenia tego bOstwa przez pilne skladanie ofiar
wedle zwyczaju, przyobiecujl1c, jako najpewniejsze wynagrodzenie
poboznosci, zwyci©ztwo nil. 1l1dzie i morzu. Skoro si~ to wszy=
stko tak odbyl0, sp~dzili reszt~ dnia nil. biesiadach, obfitujllcych
w zbytki, a same dary ofiarne obr6cili nil. zuzytkowanie nil.
ucztach, lub nil. dogodzenie zadocznosci, a poswi~cone bOstwu
ofiary musialy sluzyc ich niewstrzemi~zliwosci. Na takiej bie=
siadzie uwazali za rzecz poboznl1 zapominae 0 trzezwosci; za=
chowanie jej mienili grzechem. Pieni!!:zek si~ placH rocznie od
ka!dego m~zczyzny, lub kobiety, pod nazwlli podarunku nil.
uczczenie Mstwa tegoz. DIll. niego przeznaczano takze trzecil1
cz~sc lup6w i zdobyczy, jakby takowe uzyskano i otrzymano
za posrednictwem jego. To Mstwo mia}o takze trzysta koni
dIll. siebie i tylu jezdzcow, ktOrzy na nich odbywaU sluiblj wojskow~; wszelk~ zdobycz, czy to broni~, czy kradziezl1! przez
nich uzyskan!1:, oddawano pod dozor kaplana. Ten nabywM za
splywaj!!:ce z tych rzeczy zyski r6inorodzajowe oznaki i rozmaita ozdoby dIll, .swillltyni i powierzal takowe szczelnie zamykanym
skrzyniom, w kt6rych opr6cz mnogich pieni~dzy purpura, starosch)) juz nadgryziona, obficie byla nagromadzona. Widae tam
byJo takie ogromne mnostwo darow od paiistw, lub od os6b
prywatnych, skladanych przez tych, kt6rzy blagaIi 0 lask~ slubami gor~cemi. To b6stwo czcibt nietylko cala Slowiaiiszczyzna
w pol~czeniu z podatkowaniem, ale tez kr6lowie sl1siedni skladali nil. jego czesc podarki, bez wzgl~du na takie bluinierstwo.
Mi~dzy innymi obdarzyl takowe kr61 dunski, Sweno, chc~c
osi~gn~c lask~ jego, puharem roboty wysmienitej, przekladaj~c
szacunek dia religji obcej nad domow~, za kt6r~ to zbrodni~
po tniej w p~tach nieszcz§snych odpokutowat To b6stwo mialo
takze w innych miejscach swill:tynie, kt6remi zarzl1dzaH kaplani
:r6wnej prawie godnosci, leez mniej wplywowi, Opr6cz tego
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posiada~o w szczeg6Inosci konia masci bialej, z ktorego grzywy

lub ogona wyrwa6 wlos, poczytywano za wyst§pek zbrodniczy.
Samemu kaplanowi s}uzylo prawo pase takowego i na niego
wsilbsC, azeby przez uzytek zwierza swi~tego tenze nie uchodzH
za tem pospolitszy, im cZ<ijsciej si<ij takowy odbywal. Na tym
koniu siedz~c, prowadzil wedlug wiary Rugjan Swantowid, to
bowiem bylo imi§ Mstwa, wojn~ z przeciwnikami obrzl1dku
swego. Gl6wnym dowodem tego byia til. okolicinosc, iz ten
k~n, pomimo to, ze w porze nocnej stal w stajni, rano si~ pospolicie zdawd bye potem i Motem opryskanym, jakby wracaj~c
z ewiczenia, przelecial dalekie przestrzenie. Takze wrozby czyniono przez tego konia, w ten spos6b: skoro uchwalono wydae
kt6remu ziemstwu wojn~, byl zwyczaj rozstawiania, za pomoclh
slug kaplanskich, przed swi~tynit1 potr6jnego rz~du kopji;
w kazdym rz~dzie utkwiono kopje tak w ziemi<ij, iz po dwie na
poprzek byly pol~czone, ostrza si~ zas do siebie schylaly,
a rz~dy w rownych przedzialach ad siebie byly oddalone. Do
tychze szel'eg6w przyprowadzH kaplan w czasie nast!!pie m~j!!:cej
wyprawy, po uroczystych modlach, konia okulbaczonego z przedsieni, a gdy takowy przekroczyl postawione rz~dy wpierw prawll:,
lew~ nogth poczytywano to za znak pomyslny, aby wojn~
przedsi§wzi%sc. Gdyby zas lew~ nogt} choc tylko raz posuwpierw, uli; praw~, zaniechano zamiaru uderzenia na owe ziemstwo.
wyprawy morskiej na pewno nie uchwalono, zanim
nie dojrzano sladu przekl'oczenia, a to po trzy razy, pomyslnego. R6wniez, chc~c przedsi~brac rozmaite zaj~cia, czynili
wrozby co do swych zyczeii ze spotkania pierwszego zwierza.
Jezeli takowe by!y sprzyjajq;ce, ochoczo szli dalej; gdy zas byly
zlowl'ogie, udawali sit} z powrotem do domu. Na rzucaniu 10s6w
takl~e sit} znali. Rzuciwszy bowiem miasto 1086w po trzy kadrzewa, ktore byiy po jednej stronie biale, a po drugiej
c:?:al'ne, nil. lono, przywilj,zywali do hialych znaczenie pomyslne, do
czarnych przeciwne.
kobietom nie by~ obcy ten rorlzaj
wiadomosci. Siedz11:c bowiem prz'y kominie, pisywaly dowolne
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kreski w popiele. Jezeli, takowe policzywszy, znalazly liczb~
parzyst!J:l mienHy to przepowiedni~ pomysln~j jezeU w nier6wnej
liczbie, niepomysln~." Autor dodaje, ze do zburzenia swi~tyni
Arkonezycy r'3ki nie przylozyli, i ze to Dunezyey uskuteeznili
za pomoe~ jencow i przybyszow, szukaj~cych w miescie zarobku;
w swi~tyni nie zabraklo takie rogow zwierzlJ:t dzikieh ksztaltu
niezwyklego, ktore byly przedmiotem podziwienia, niemniej dla
wlasnej swej natury, jak i dla przyozdobienia. Nieco niiej
pisz~e, ze obl'3zeni wiezy drewnianej nad bramfb tylko sztandarami i chorfbgwiami (signis tantllm aquilisque) bronili, tak mowi dalej: "mi'3dzy temi odznaczala siEJ "Stanitia" wielkoscilJ:
i kolorem, a na1'6d rugjanski tyle oddawal jej uszanowania, He
zaledwie majestas wszystkieh bogow odbierala; nosz~ey bowiem jIJ:
przed sob~ mieli prawo naruszac ludzkie i boskie ustawy, a nie
nie bylo im zabronionem, czego im si'3 zaehcialo. Mogliby byli
spustoszyc miasta, obalic o}tarze, slusznosc i niesIusznosc (fas
et nefas) klasc na l'owni, i wszystkie boiyszcza rugjanskie
obalic, lnb ogniem zniszczyc. Tak dalece uchylano si'3 przed
zabobonnosci11, ze powaga lichego sukna przewyzszala wladz~
kr61ewskfl;. Oi, co byli karani, otaczali ten sztandar t~ samlJ:
czci~, jakby przewodnictwo boskie (gestamen), a straty wyna~
gradzali uslugami, krzywdy uleglosci~." , .
Podajemy w tem miejscu jeszcze opis Saksona co do SWl~
tyn w miescie Karenza na Rugji. "To miasto, m6wi autor,
odznaczalo si'3 budowl~ trzech arcyokazalych swi~tyn, godnyeh
widzenia dla swietnosci 8ztuki kr&.jowej, lecz boiyszcza posiadaly prawie powagf tylko hOstw prywatnych, podezas gdy
arkonskie powazane bylo jako Mstwo panstwowe." Dalej podpada pod uwag'3 autorowi, ze domy mieszkalne si'3 wznosily
o trzech pi'3trach. Swil!tynie byly podobnej struktury, jak
arkonska. Przedniejsza z tyeh trzech miescila w sobie posl!g
b6stwa Rugjaevitha! z dl'zewa ~d~bowego; przedstawial on jednak widok bardzo szpetny, bo jasMlki w rysach i poblizu
twarzy zagnieZdzone, zanieczyscily byly jego popiersie, Sie-

dmioro twarzy, podobne do ludzkich, zajmowalo miejsce w glowie jego, ktore sit) wszystkie miescily pod jednym tejze wierzchoikiem (verticis). Tyia tez mieczow prawdziwych mu sztukmistrz przyprawH, wisz~cych u jednego pasa. Osmy miecz
wydobyty trzymal w prawym r'3ku. Wielkosc pos~gu byla nadzwyczajna, bo Absalom, stoj~c u jego nog, siekier~ si'3gal zaledwie podbr6dka. Wedle wiary mieszkancow, b6stwo to kierowalo wojnami. W drugiej swi~tyni czczono Porewita; wyobrazano go 0 pit)ciu glowach, bez bronij wi'3cej 0 nim antor nic
nie podaje. W trzeciej swi~tyni odbywala siEJ czesc Porenutiusa.
Bozek ten byl przedstawiony 0 czterech glowaeh, podczas gdy
pi~t~ nosH na piersiach; czoia tejie dotykal sit) lew~ r~k~,
podbrodka praw~. Mieszkancy wzbraniali sit) przyczynic do
zniszezenia tych pos~g6w lub wywl6czenia takowych z miasta
nll. spalenie. Sakso tlumaczy to w ten spos6b: "Nee mirum,
si iHorum numinum potentiam formidll.bant, a quibus stupra
sua saepenumero punita meminel'int. Siquidem mares in ea
urbe cum foeminis, in concubitum adscitis, canum exemplo
eohaerere solebant. Nee ab ipsis morando divelli poterant.
Iutel'dum utrique perticis e diverso appensi, inusitato nexu
ridiculum populo spectaeulum praebuere. Ea miraculi foeditate
solennis ignobilibus statuis eultus aecessit I creditumque est
earum viribus effectum, quod daemonum erat praestigiis adumbratum." Dziwne podobienstwo do Porenutiusa slowianskiego przebija si~ w starorzymskim Liber, 0 kt6rym St. Augustin
d. c. d. 6. 9 tak si~ wyraia: "Liberum a. liberamento appellatum volunt, quod mares in coeundo per ejus beneficium
emissis seminibus liberentul': hoc idem in feminis agere Liberam."
Na koncu kladziemy opisy Helmolda, tycz~ce si~ obrz~d
k6w i poj'3c religijnych w kraju Wagr6w i szczep6w obotryckich. W rozdziale 52 pierwszej ksi!J,zki swej kroniki, autor
tenie donosi nam,co nastepuje:
llWzmagaly si~ wowczas (t. j. za Przybyslawa i Niklota)
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po calej Slowianszczyznie rozmaita czesc halwan6w i bl~dy zabobonnosci. Opr6cz bowiem gaj6w i bozyszcz domowych, kt6~
remi siola i miasta byly przepelnione, pierwszymi i przedniejszymi by Ii Prowe, bOg ziemi aldenburgskiej, Siwa, bogini Polabian, i Radege.st, bOg ziemi obotryckiej. Dla tychZe
przeznaczeni byli kapiani (flamine8), onal'Y w plynach (libamina)
i wielorakie obchody religijne. Oprocz tego nakazywal kaplan,
wedrug wskazowld 1080w, uroczys£osci maj!l:ce sil;) odbye us. czesc
bog ow , a schodzfi; sit; m~zczyzni i kobiety z dziecmi i bijlj;
bogom swym ofiary w wolach i owcach, a zwykle uawet w ludziach
chrzescijanskich, z ktorych krwi, jak utrzymuj~, bogowie sil;)
szczeg61nie °radowalL Po zablciu zwierza onarnego kosztuje
kaplan nieco krwi, azeby sil;) stal przydatniejszym do odbierauia
przepowiedui. Krwi!!; bowiem dawaj!!; sil;) demony, zdaniem wielu,
~atwiej ujlj,c." (Wtrlj,cimy tu, ze takze den wieszcza Tireziasza
napHa si~ kI'wi onarowanego pI'zez Odyseusza barana w tym
samym celu).

latwo sklaniajij, ani obr~bu 8wi1!tyni zniewazac nie pozwalaj~
nawet, gdy chodzi 0 wrog6w doscignienie i pomsW'.
Dalej donosi Helmold, ze w 1'. 1156 biskup aldenburgski,
Gerold, doznawszy nader goscinnego przyjl;)cia w domu Przybys}awa wagrowskiego, przyj!!l takze zaprosiuy Thessamara, mo~
.znego pana, Slowianina. Autol', kt6ry biskupowi towarzyszyl,
przygody ich tak opisnje (I. 83):
"Stalo si~ zas, iesmy po drodze przyszli do gaju, ktory
jest jedynym w tern ziemstwie, bo si§ zupelnie rozlega w r6~
wninie. Tam zobaczylismy pomi§dzy prastaremi drzewami swi§te d§by, ktore poswi§cone byly bOstwu O\'I'ego ziemstwa, Pro~
wen, a kt6re otaczar przysionek i parkan dose porzlj,dny z drzewa zbudowany, majij,cy dwie bramy. Albowiem nie zwaiaj!!;c nil.
bo.zki domowe (penates) i balwany, kt6remi pojedyncze miasta
byly przepelnione, stanowilo cwo miejsce swilj,tyni§ calego ziemstwa, dla kt6rej kaplan, ofiary i Obrll1;dki uroczyste rozmaite
przeznaC20ne byly. Tarn si~ zgromadzala co poniedzialek luonose krajowa wraz z ksi~ciem i kaplanem na s11dy. Wejscie
do przysionka zakazane bylo wszystkim, z wyjlj,tkiem kaplana
i tycb, kt6rzy skladae chcieli ofiary, lub tych, kt6rym zagrazalo
niebezpieczenstwo smierci; tym bowiem nie odmawiano miejsca
schronienia. Slowianie bowiem otaczaj!l: swe miejsca swi~teczne takl}
czciq, ie nie dopuszczajlj" aby okrllg swilj,tyni skazonym zostal
przelaniem krwi, choe nawet wl'og6w. Z3przysit;gania si~ nie
51}, w zwyczaju, bo zaprzysil},dz jest w oczach Slowian to samo,. co krzywoprzysi~dz, gdyz za to msci si~ gniew bog6w.
Posiadajlj; oni wielorakie obrz~dy balwochwalstwa, gdyz si~ nie
wszyscy zgadzajif na ten sam obyczaj w zabobonnosci. Jedne
z bOik6w bowiem przedstawiajlj, w ksztaltach zmyslowych (imaginariis) po swiiftyniach, jak nil. przyklad bozyszcze pIunellskie ,ktore sili}. Podaga zowie; inne mieszczlj, £i~ w borach i gajach, jak Prowe, b6g ziemi aldenburgskiej, ale
tych nie rna zadnych obrazow. Wieln zuow w rzezbie przedstawiaj~ 0 dw6cb, trzech Iub wi~cej glowach. Obok wielol'D.-

"Po skonczeniu podlug obyczaju uroczystosci ofiarnych,
zwraca 8i~ Iud do uczty i zabaw. U ,Srowian zas zachodzi 080..;
bliwszy przesllid. Albowiem ua ucztach i pijatykach swoich kr1!:iY
czara , nad kt6rl1; wzuoszlj, s1:owa, nie powiem blogoslawienia, jak raczej zlorzeczenia, a to niby w imi~ bogow, t. j. dobrego i zlego boga, gdyz przekonani Sf! iz wszelk~ rzecz dobrl1;
zesyla bOg dobry, zl~ zas ziy. Zt!!;d tez nazywajlj, w mowie swej boga
ziego Diabol, czyli Zierneboch t. j. czarnym bogiem. 1\n~dzy
bostwami Slowian zaS rodzaju wielorakiego pierwszenstwo trzymal Zwantewith, bOg Rugjan, jakoby mocniejszy co si~ tyczy
przepowiedni. Wobec niego drugich poczytuj~ niby za p61bogow. Zt!!;d tez przywykli bie mn w ofierze na czesc szczeg61niejszlt co rok czlowieka, chrzescijanina, kt6rego los wskazywal. Nawet przysylajlj, mu z wszystkich ziem slowianskich postanowion!! plac~ na ofiary. Rzadkiem zas uszanowaniem przej~ci sit,
Co si~ tyczy powazania tej swill<tyni; bo ani do zakl~cia si~ nie
j

j
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kich zas istot boskich, ktOrym poswi~cone s~ siola i bory, amutek i rado86 , utrzymujl1, te jest bOg jedyny w niebiosach,
ktory rozkazuje drugirn, lecz ow wszechmog!!cy dha tylko 0 niebieskie sprawy, ci zas, ulegaj~c jemu w poruczonych im urz~
dach, pochodzili ze krwi jego, a kazdy z nich jest tem znakomitszym, im blizszyrn jest owemu bogu bogow."
Ow slowiaiiski bOg jedyny, najwyzszy, przypomina nam
Janusa rzymskiego. Bo i tenze jest "poczl1tkiem wszechSwiata,
bogiem najstarszym, bogiem bogow, stworc!), dobrotliwym", daleko
starszym od Jowisza. P6zniejszego Janusa wyobraiano sobie
na ksztalt Swiatowida 0 czterech, czasem 0 dwoch glowach.
Helmold dodaje, ze za rozkazem i przykladem biskupa rozniesli
i podpalili w owym gaju swil1tyni~ Prowego, choc nie bez strachu, a s~dzimy, ze to byla pora jak najmniej stOsowna do tego.
Thessamar przyjl11 ich z cal~ wystawnoscil1 slowiansk!!, lecz
jakos nie slodkie i wesole wydaly im si~ pubary slowianskie,
poniewai Thessamar wielu jeucow dufiskich trzymal w niewoli.
Kto wie, czy popelniony co dopiero po drodze do domu goscinnego czyn nie odebra~ cokolwiek spokojnosci Niemcom, lecz Helmold nic nie donosi 0 tern, jakoby to zle skutki poci!),gn!!c za
sobl}, mialo.
Podalismy powyzej opisy najpowazniejszych autor6w rownoczesnych, a uzupelnimy takowe dolqczaj~c kilka podan wagi
mniejszej. W liczbGi) bog6w zachodnio-p61nocnych Slowian wchodzi jeszcze Goderac, bOztwo Warnabian, ktorego swi~tyni!! Niemcy zburzyH r. 1147; bliiszych szczeg616w 0 nim nie podano.
Dytmar merseburgski wspomina takze 0 jakiems b6stwie, kt6re
siGi) Renil nazywalo (Vll, 49) temi slowy: "Slyszalem 0 pewnym
kiju, ktorego l'Gi)kojesc wyobrazala r~k~, trzymajl1c~ pierscien
zelazny, ze ten kij obnoszono w towarzystwie pastucha owej
wsi, w kt6rej si~ znajdowal po wszystkich domach pojedyficzo,
a ze ten, co go nosil, przy pierwszym wstl:)pie tak go wital:
Vigila (czuwaj) Henil, vigila, bo tak si~ nazywal w j~zyku krajowym. Ucztujl}c sobie wybornie, mniemali - glupcy - , ze pod jego
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opiekl1 sq bezpiecznymi." To sl! wszystkie g16wniejsze bOstwa,kt6rych imiona autorowie wspolczesni nam zachow ali. W poczet ich
idzie jeszcze Jurotrobog, dalej Podaga wWagrji (HelmoId 1,83), Pripegala,o ktOrym wspominaj!! biskupi dyecezjislowianskich wokOlniku
podrobionymzr.lllO poczytujl!c go za Priapa rzymskiego, lecz blizszych wiadomosci nie rna podanych. Mn6stwo innych zas podaj~ nam
kronikarze czas6w p6zniejszych, chociaz wiele z tych mMe si~
nie ostoi przed ostrl1 krytyk!!; nie sl!dzimy jednak, zeby podania tych autorow byly bez wszelkiej podstawy. Tu wlasnie
jest wdzi~czne pole popisu dla badacza, my si~ zas wstrzymujemy od dalszycb poszukiwan, by nie przekraczac rozmiar6w
pracy l1aszej na niekorzysc innych stron bardziej nas zajmujq,jl!cych.
Autorowie starzy powtal'zaj!1, ie Slowianie uwaiali za
swi~te takze zdroje i gaje. Dytmal' tak si~ wyraia oswi~tym
zdroju glomackim (I, 3): "Glomuzi jest to zdroj, nie wi~cej nad
dwie mile od ;taby oddalony (dzis jezioro poltzkie 0 p61 mili
od miasta Lommatsch), kt6ry z siebie tworzy bagno i cz~
sto cuda dziala (operatur), jak to krajowcy zapewniajl1 na prawd~, i co naocznie wielu sprawdzaro. Gdy blogi pok6j ezeka krajowc6w, a ziemia ziemioplod6w nie odmawia, wtenczas jest napelniony pszenicl!, owsem i zo:t~dzi!l, a wprawia umysl pl'zybywaj~cych gl'omadnie ludzi poblizkich w wesolo86.
Skoro zas
okrutna burza wojenna nastaje, wtedy wroiy krwil1 i popiolem,
l1a pewno wypadki pl'zyszle. Kaidy mieszkaniec czci takowy
i powaza, - chociaz to nadzieja bardzo w!!tpIiwa - bardziej,
niz koscioly."
Ten sam autor wspomina (VI, 26) takze 0 swi~tym gaju,
kt6ry krajowcy Zutibure, Zadibure, Scutibure, nazywali, a we
w3zystkiem szanowali, jak boga, i od czas6w prastarych nigdy
nie naruszali.
Poprzednik Dytmara kazal go wyrl1bac, a na tem miejscu wystawil kosci61, poswi~ciwszy go sw. Romanowi, m~czennikowi. Takowy przypomina nam swil.lty gaj Prowego na ziemi starogrodz-
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kiej, .gdzie si~ co poniedzialek slJ:dy odbywaly, a prawdopodobnie nawet nazwisko Zuttibure nic wi~cej nie oznacza, tylko
"slJ:dny bOr", przynajmniej nie chybimy tem tlumaczeniem celu
bardziej od owych kronikarzy, kt6rzy nazwisko to objasniajf);
z niemiecka przez "niedzwiedz kudlaty" (zottigen Bar).
Na wszelklJ: uwagta zaslugujf); ze wzgltadu na zewllEJtrzny
ustr6j obrzlJ:dku slowianskiego owe CZtasto wspominane slupy
ogromne, kt6re towarzysze Ottona znajdowali po wszystkich
prawie miastach pomorskich. Mianowicie slup julinski zespolili
uczeni niemieccy, idlj,c za podobienstwemimienia, z pamif);tkf); Juljusza Cezara, kt6rego miecz lub lancana slupie siEJ miescila. Sam Otton
napominal, wedlug Herborda dyalogu, Julinczykow w te sl:owa:
"Napominam was, azebyscie w zaden spos6b nadal juz nie
czcili ani samego Juljusza, ani kopji Juljusza, ani tez posl}g6w
bozyszczow i swif);tyl1.
Zwracamy tu uwagll na to, ze takze Rzymianie przez
pierwsze dwa wieki dziej6w swych czcili Marsa nie inaczej, tylko
przez wyobrazenie kopji, jak wogole nie posiadali poczlJ:tkowo
obrazow bogow swych *).
o podobnych slupach wspominajf); autorowie po g16wnych miastach calych dzisiejszych Niemiec polnocnych. DUl1czycy n. p. zniszczyli takowy w Rostoku 1160 r., a ostaly sill takowe w przeobrazeniu do dzis dnia pod nazwiskiem slupow Rolanda w miastach
Magdeburg, Belgern (Bialag6ra nad :tabll:), Halle, Quedlinburg,
Halberstadt, Hal1~rsleben, Braunschweig, Gottingen, Nordhausen,
Neustadt, Ordratz, Stadtbergen i Bremen; a w Slawji hanowerskiej
w miastach Stendal, Gardeleben i w wsiach Buch i Bohmenziehen.
Napisano i wiele badano 0 takowych **), ale zdaniem naszem
owe siupy Rolanda niczem innem nie s~, tylko owemi zagad-

*) ZobaGz Handbuch del' Rom. Alterthiimer v. Joach. Marquard u. Th.
Momm!!en, tom VI 1878.
*"') Zobacz Rolandssauleu

gen III.

przez Stappenbecka w Miit'kischa Forschuu.
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kowemi slupami siowianskiemi, od ktorych mn6stwo miast braIo
swoje nazwisko Stolpe, a byc moze, ze majlj; stycznosc z zwyczajem
Chrobrego ustawiania takowych na kral1cach swego pailstwa, tak
nad :tabf);, jak nad Passarg~ w Prusieeh. Autorowie slowianscy
uwazajl!! je po cZEJsci za posf);gi Woloszowi, bogu pasterzy, poswillcone az daleko po wschodnich krajach slowianskich, a SlJ,dZI!, ze jest tym samym bozkiem, co Henil Dytmarowski.
Jezeli dotychczas przytoczeni przez nas swiadkowie w rzeczy g16wnej odznaczajf); sill rzadklj; jednomysinoscif); i zgodll: wzglEJdem opis6w czci balwochwalczej Slowian, uwaiamy za obowi~
zek nasz nie prze.chodzic milczeniem takze tych, ktorzy tej zgodzie przeczyc sill zdaj~. Tak bowiem czytamy w Oderici Vitalis historia ecclesiastica pod rokiem 1069, gdzie autor powiada,
iz Swena dunskiego posHkowaly Polenia, Fresia i takze Saksonia i Leuticia, co nast~puje: "W niej (t. j. Leuticia) byl nadzwyczajnie Iudny nar6d, kt6ry, blldlj,c jeszcze w wiEJzach pogallstwa, boga prawdziwego nie znal, lecz ezcil Guodona i Thura i
i Frelliinnych falszywych bogow, lub raczej zle duchy." Odwolywano
sill nawet tu i 6wdzie na to miejsce, azeby dowiesc, iz starzy Germanie sc. Niemey w obriJbie zachodnio-polnocnejSlowianszczyzny ostali
siiJ przez wszystkie czasy. Lecz: autor tenze widocznie nie zasluguje, a nawet nie wymaga dla siebie tej wiarogodnosci i powagi, azeby podanie jego cokolwiekbfJ,dz osiabic mialo wobec
podan przytoczonych swiadk6w, a zaden tez autor powazny dzis
jego swiadectwa nie przytacza, chyba tacy, kt6rzy usiluj~ dowiesc,
ze wyobrazenia religijn8 Niemcow i Slowian byly spokrewnione.,
co przyznae nalezy, zastrzegajll:c Slowianom pierwszenstwo
w tworzeniu takowych. Daleko ciekawszll: jest wiadomosc u Wilhelma, zakonnika malmsburgskiego, kt6ra tak brzmi: (gesta regum Anglicorum II, 189 de Henrico imperatore, pisal kolo r.
1142):
"Ten sam cesarz byl obdarzony wielu i wielkiemi cnotami,
a pewnie duchem najbardziej wojowniczym z wszystkich poprze-
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dnik6w, gdyz nawet Windelik6w (t. j. Wend6w) i Leutyk6w
zawojowal i pozostale narody, z Swewami graniczlj,ce, kt6re do
dnia dzisiejszego oddalle same ze wszystkich smiertelnikow przeslj,dom pogauskim. Bowiem Saracenowie i Turkowie czczlj, Boga
Stw6rc§, stj,dzlj,c, iz Mahomet nie jest Bogiem, lecz Boga prorokiem. Ale Windelikowie czolem bijll; pl'zed Fol'tuntj,; a stawiajtj,c
jej poslj,g na pierwszem miejscu, przedstawjaj~ w prawym jej 1'§ku
1'og "napelniony trunkiem owym, ktory z g1'ecka Ilazywainy, gdyz
si§ sklada z wody i miodu, "hydromellum". SWi§ty Hieronim
twie1'dzi w 18 ksi§dze 0 Jezejaszu, iz Egipcjanie i prawie wszystkie narody wschodllie U) sarno czynily. Dla tego, siedzlj;c
W ostatni dziell miesi~calistopada w kole, wsp61nie kosztuj~,
a gdy znajdlj, r6g peiny, p1'zyklaskujlj, z wielklj, wrzawl):, poniewaz w 1'oku przyszlym dostatek miee b§dlj" odpowiednio do
1'ogu pe!nego; gdy przeciwnie, narzekajlj,. Tych wi§c Heuryk podbir
sobie tak dalece, ze na wszystkich u1'oczystosciach, na ktorych
wyst§puje w otoczeniu, czte1'ej kr610wie ich nosz!1 na barkach i drl):gach, pl'zetkni§tych przez cztery pierscienie, do kuchni kociol, w kt6rym mi§so si§ gotowalo."
Zdaje si§, iz autol', dose daleko od miejsca wypadk6w oddalony, przekl'~cil to, co 0 Swiatowidzie uslyszal, na bogini'E
Fortun§, ale bye tez moze, ze kult podobnej bogini istnial 1'zeczywi~cie u Lutyk6w. Dytmar bowiem wspomina kilkakrotnie
o bogini lutyckiej, za kt6r~ zast§py wojskowe post§powaly do
boju. Wszakze 1'oku 1017 na wyprawie Hellryka II pl'zeciw
Chrobremu zniewazyl zolnierz niemiecki cisnieniem kamienia
sztandar lutycki z wizerullkiem tej bogini, a cesarz uczu! si§
spowodowanym zniewag~ t~ wynagrodzie pieni~dzmi; a na tej
samej wyprawie zgin~l drugi obraz bogini lutyckiej wraz Z oddzialem pi'ECdziesi§ciu wyborowego zolnierza , ktorym straz
i opieka nad sztandarem powierzonl}: by!a. Spieszlj,cych z powrotem do domu pocMoll§ly bystl'e nurty rzeki Mildy (MUej)
w poblizu Wurzen. Widzielismy powyzej, ze oznaki retrowskie otaczal na wbjnie oddzial dobl'anych wojownikow

pieszyeh. Wskazujemy takze na to ~ eo Sakso donosi 0 Sta~
nicy, g16wnym sztandarze Rugjan i 0 tl'zechset jezdzcach,. p?swi~conych wyllj,cznie sluzbie Swiatowida. Helmold przY~lsuJ~
Polabianom wyraznie bogini~ Siwt;j, a do dzis dnia slyszy Sl~ nad
j wielu
doInl): :Eabli'Z! i w Holsztynie wyraz Sief w zakl§ciach
•
•
.,
zwrotach mowy potocznej. Z blizszych wiadomoscl 0 teJ bogml
nic nas niedoszlo z pi6ra owczesnych autorow, lecz moze bye'
. b ogml
., u~l'wa I' owa dea lutycka toz sarno stanowHy
jestestwo
ze
.
•
dz1e
w wyobrazeniu Slowian; bardziej w~tpliwem b'E
, czy SlW~
uwazac nalezy za to sarno b6stwo, ktore ludnosc polska na
SzIl}:sku czcUa na Sobotce pod nazwl): Zywie.
. .
.
Natomiast pozwalamy sobie zamiescie na tern mleJscu OplS
bogini Po:tabian, kt6ry pokilkakrotnie znalezlismy .n .pozniej gzych autorow, b§dq,c przeswiadczeni, ze uzupelmen:a wyobrazen religijnych wlasnie w p6zniejszych kl'omkarzach
i podaniach ludowych szukac nalezy, rozumie si§ nil, drodze
sumiennej pl'acy krytycznej.
Podajemy wi§c w lwzekladzie opi~ "bogini Wenery", jaki M. C. EntzeU w swej AU"
markische Chronika miesci, ktora po raz pierwszy wyszla drukiem r. 1579. "Wi§c Carolus (sc. Magnus) zburzyl in puten&.
in castello putenae, fanum et imaginem Veneris".
,~Tam stal na wozie pOSq,g pi§knej kobiety nagiej, ~wien
czonej wiencem myrtowym. Na piersiach miala pochodllll): pallj,clj, si§, w prawym l'§ku tl'zymala kul§ okr~gll!, w lewym trz~
zlote jablka; po za ni~ staly trzy nagie dziewcz~ta z przeplatanemI
ramionami i Hcami odwr6conemi, a kazda trzymala :t;{ote jablko,
podajl!c je drugiej; woz ci~gly tl'zy lab§dzie i dwa gol§bie. To
sam Dl'usus by} postawH, a Saksonowie nazywali je Magadaburg."
Prawie ten sam opis czytamy w Bothona kronice 1410 r.,
a to sarno donosi z mall! odmian~ Mathis Quaden von Kinkelbach w kronice swej, ktOra wyszra roku HilS. Obaj kronikal'ze uwaiaj!); t§ bogini§ za saksonsk~, jako tei Dziewin - Magdeburg stary - w owych czasach uchodzi za miasto "saksonskie",
a dzisiejsza mieszanina slowiansko-niemieckiej ludnosci za starych
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Saksonow. Lecz wilJksza CZlJ8C pisarzy z 'tych czasow uwaza
t~ bogini~ za slowian')kq, a z pomilJdzy takowych przytaczam~
opis z Chronicon et annales Torgavienses, sit)gajl!cych do roku
1601, kt6re wydal roku 1728 Menkenius.
Azeby uwydatnic zas spos6b zapatrywania si~ na rzeczy
slowianskie z strony owych pisarzy p6tniejszych, umiescimy ten
urywek w caloscl: "Ridgast, bahvan obotryckich Wend6w, trzymal przed sw!l piersi!l tarcztl, na kt6rej byla czarna glowa
bawolu (herb meklenburgski); trzymal w swym r~ku berdysz,
a na glowie ptaka, A bogini (Abgottin) nazywala si\} Syba,
trzymala f§ce w tyl, i w jednym r\}ku dote jablko, a w drugim
winogrono z lisciem zlotym, jej wlosy si\} spuszczaly do lydek.
Przed to b6stwo porzucili Wendowie Jana meklenburgskiego,
biskupa, roku 1065, ktorego kosami na drobne kawalki posiekali. Mieli takze, bahvana Czernebok nazwanego," Poprzestajemy na tych probkach, dodaj,!c, ie, chociaz podania pisarzy
owych czasow pozniejszych przed krytyk1J; si~ nie ostoj!l, nie
wypada jednakowoz, jak to cz~sto czyniono w nowszym czasie,
odrzucac poprostu ich podan bez gl~bszego zbadania tresci,
podczas, gdy dziwnym sposobem usilowano az do zlludzenia,
chociaz daremnie, udowodnic, ie "przedhistoryczni Niemcy po
prawym brzegu Laby przetrwali czasy slowianskie, az ich bracia
t~ ziemi\} znow odzyskali, niby to prawem dziedzicznem. Od
bogini Cyca, Ziza, Cisa i t. p. nareszcie miasto Zeitz wyprowadza nazwisko swoje, a rowniez bawarskie miasto, Augsburg,
t. j. kolonia Augusta, dawniej nazywalo si~ Zizal'im od bogini
'liza. Z powyiszemi opisami Cycy albo 'lywy polabianskiej
zgadza si~ do joty obraz krasnopani slowianskiej, kt6ry Strzedawski rysuje, a kt6rej poslJ:g si\} wznosH w Bernie na gorze.
Tamie zaloiono tum dzisiejszy,
W koncnprzypominajlJ: nam owe boginie slowianskie knIt
rzymsko-keUyjski, i tak: mnogich matek bozych (deae matres,
matronae), dalej bogini\} Diron~ (Sil'on\}, czytaj Dziron~), Diwon~, lub keltyjsklJ: bogini§ Rosm~rt~, dalej bogini~ (dea)
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Virodd (Virodi, czytaj Virodzi), i t. p.; keltyjskie dusB, du~
siali, 81): to strachy. Wog61e por6wnanie mytologji rzymskokeltyjskiej z slowianskl!; wdzi~czn!lby bylo prac!J,.
Co si\} tyczy obchodzenia dni swi!J,tecznych i nroczystosci
l'eligijnych, dostarczajlb powyisze opisy mniej lub wi\}cej dokladnego obrazu. Obok swiq,t stalych, w roinych porach roku
wedlug obyczaju obchodzonych, zapowiadali najwyzsi kaplani
takowe takie w czasach nadzwyczajnych, a zdaje si~, ze wszystIde wi§ksze zgromadzenia Iud owe zagajano u~oczystosciami,
obrz1):dkiem religijnym przepisanemi, kt6ry to zwyczaj zresztl},
si§ zachowal takie ai do najnowszych czasow w wszystkich
prawie odcieniach wyznania tak chrzescijanskiego, jako tei
i innych. 'lwykle zakonczano obchody religijne po zalatwieniu
spraw wainiejszych wesoloscilj, i zabawami. Na ofiary bito
roine zwierz§ta. Doniesienie Helmolda 0 ofiarowaniu chl'zescij an , jak to potniej jeszcze wykazemy, niczem nie jest uzasadnionem, cbyba przeslj,dem i zlosliwemi wiesciami, jakiemi
czerniono Slowian odInajda'wniejszych czas6w w oczach Europy
chrzescijanskiej. Czy to onarowanie wina i kolacza na Rugji
bylo nasladowaniem obrzl'j,dku chl'zescijanskiego, trudno nam
dzisiaJ rozstrzygn~c.
Oprocz tcgo skladano bogom w ofierze r6ine dary. Osoby
prywatne wywdzi<i)czaly si~ bogom na mocy uczynionych slubOw,
lub tci skladaly dary albo pieni12:dze w celu osill;gnienia przepowicdni pomyslnych.'ldaje si\}, ie juz wowczas urz~dzone
takiesame skarbonki do skladania pieni~dzy, jakie i dzis
widzimy po naszych kosciolach. Tak bowiem donosi Ebbo II,
is przebrany za Slowianina llchrzescijanin" W otoczeniu Ottona,
ktory wysledzH zachowany przez wdowEJ pewnlJ: posl!g zloty
Trzyglawa, udawal przed tlj,z wdow1!, ii przychodzi, aby spelnic
sIuD uczyniony w niebezpieczenstwie mOl'skiem, i ze rzeczywisciew~ozy:r pienil},dz brzEJczl};Cj'.
Po zawojowaniu Slowian
zom
ksild
"boze serki" i "boze barany", kt6ry to datek
moze za czasow starodawnych nalezal si\} kaplan om poganskirn.
37
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zdobyczy i iup6w oddawano tez bogom, gdyz wedlug
zwyczaju przedmioty okazalsze chowano po swill;tyniach; tOI
samo czynili chrzescijanie do najnowszych czasow, gdyz zdobyte na nieprzyjaciolach sztandary po gf6wnych kosciolach
miescili. Oz~sc oflar i zdobyczy obracalo sit) na utrzymanie
swilJ;tyn i innych urzlJ;dzen religijnych, a po cz~sci 8z1a na
utrzymanie kaplanow. Na stale utrzymanie tycbZe byly zas
przeznaczone wlosci i posiadlosci ziemskie, ktore po nawroceniu Slowian obracano na dochody duchowienstwa chrzescijanskiego, jak to rownie wyraznie glosi ugoda zawal'ta mit)dzy
Waldemarem i obywatelstwem al'kotiskiem.
Oala ludnosc l'ugjanska placill1 oprocz tego rocznie jeden
pienilJ;dz od glowy do swilJ;tyni Swiatowida al'konskiego, wi~c
poglowne, zapewne stale opodatkowanie na rzecz kaplan ow
takze bylo w zwyczaju . w innych cz~sciach Slowianszczyzny.
R6wniez uzyskali kupcy, przybywaj~cy do Rugji z towarami,
dopiero po zl:ozeniu pewnej cz~sci takowych clla Swiatowida,
pozwolenie do sprzedazy (Helmold I). W ten sam spos6b wyznaczyli starzy Rzymianie na stale utrzymanie swych "sacerdotia publica populi Romani" posiadlosci l'zymskic, tudziei
cz~sc dziesi~tl! lup6w i t. d.
Niestety! nie zapoznali sil) nasi kronikarze blizej z hie,
rarchi~ slowiaiiskfJ" bo, ze takowa istniala, w~tpliwosci podlegac
nie moze. Ebbo wspomina wyraznie 0 "starszym kaplanie"
szczecinskim (major me pontifex idolorum), a co do Rugji,
wiemy, ze wladza i powaga kaplana Swiatowida przewyzszala
wladz~ ksi!!z~c~; on jest zaleznym od skinienia bOstwa, mow]
Helmold, kr61 zas z narodem od jego skinienia s~ zawislymi.
P6zniejsza historia episc. Oaminens. dzieU kaplan6w pogan·
skich na "protofiamines, archifiamines i £lamines". Prawdopodobnie godnosc pierwszego kaplan a byla dziedziczn~ w pierwszych
rodach, podczas gdy inni piastowali wladz~ ksilJ;z~c~. Z takiego
rodn pochodzil moze Niklot, kt6rego syn, Przyslaw, chociaz sil)
znajdowal jako odszczepieniec wraz z Dunczykami w polozeniu

bardzo ,,;krytycznem, sit) chelpil, ze 0 siebie si~ nie obawia,
tylko 0 towarzyszy, gdyz on z tego pochodzi rodu, ktoremu
ublizyc Slowianie nigdy nie odwazyli si~. Z takiego rodn by!
zapewne tez Jaromar, ksill;Zl) rugjaliski, wnioskujltc z tego,
cosmy powyzej 0 nim wzmiankowali. 0 powazaniu kaplanow
swiadczy takze ta okolicznosc, ze oni w swi~tyni Radegasta
sami siadali, podczas gdy wszyscy stali, a ich powaga i wplyw
byl wielki na Pomorzu, chociaz tu juz mniej si~ pokazuje.
Rugjanie zas wyshtli naprzeciw Henryka, krola slowianskiego,
gdy tenze 1113 roku na czele wojska nadcil1ga1, aby smierc
syoa pomscic na wyspiarzach, kaplana swego, kt6ry go mial
ulagodzic. Oiekawem imieniem kaplan6w, moze rodowem, jest
imi~ Mike, ktore wedlug Helmolda zachodzi tak w Wagrji, jako
tez napotykamy na takowe w Prusiech wschodnich, a przedewszystkiem w Wielkopolsce, gdzie wslawiona przez odnalezienie
run Slowianskich wies Mikorzyn takowe do tej chwili zachowala. Pisarz wprawdzie mniej wiarogodny, bo p6zniejszy, t. j.
Alexander MoIde, donosi w swej "Uthinische Ohronica", iz
w gaju "Zuttiber" pod Merseburgiem byl starodawny d~b ogromny, ktorego si~ dotknltc samemu kaplanowi tylko byio wolno,
a ten si~ nazywal Mycke. Pan von Hammerstein, byly minister meklenburgski, podaje, ze do dzis dnia w miastach
Neustrelitz, Malchin i Sternberg piek!} bulki okl'l1glawe w formie lalki, ktore si~ "Mike" nazywajfj" a kt61'e on uwaza za
"wendyjskie bochenki oflame". Jestesmy tego zdania, ze wyzsze kaplanstwo slowiallskie wogole tworzylo stan osobny i ze
urodzenie si~ w takowYlll bylo pierwszYlll warunkiem, aby mozna zostac obranym na kaplana z urz~du, podczas gdy wolno
bylo kaZdemu poswi~cac si~ i innym zaj~ciom. Kaplanow odroznialy, zdaje Si~, pewne oznaki zewn~trzne od reszty narodu,
tak n. p. zapuszczona broda i wlosy najwyzszego kaplana Swiatowida, a moze tez jasne szaty kroju osobliwego, jak to nam
Herborda dyalog lllowi 0 kaplanie wolgostowskim, kt6ry udawal
Gierowita przed wiesniakiem. Z tego samego ir6dla dowiadu~
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jemy si~, ze s~znisty kaplan szczeciiiski nosH bulaw~ (cambucca,
wyraz keltyjski), chociaz nie wiedziee, czy ona byla urz'2dow~
oznakllJ jego.
Otton darowal na pierwszej podrozy ksil;iCiu
Wartyslawowi lask~ z kosci sloniowej, z ktorej tenze bardzo sit)
ucieszyl. Przypominamy dose cz~sto odnaleziony na ziemiach
slowiaiiskich rodzaj kijow z czas6w przedhistorycznych roboty
starannej i konstrukcji osobliwszej.
Ze przy tak okazalych swillJtyniach i w tak rozwini'2tym
ukladzie obrz~dowym potrzeba bylo mnostwa slug i pomocnik6w starszego kaplana nie mozna zaprzeczye, lecz 0 tern
wszystkiem zrodla zamilczajllJ.
Po skresleniu zewn~trznej formy obrzf/:dkow, poswi\!cic
wypada kilka slow poj~ciom religijnym Slowian zachodnio-polnocnych. Arcywaznem jest pod tym wzgl\!dem, co nam Helmold
donosi 0 owym bogu najwyzszym, a bye moze, ze ten auto!'
z zakresu wagrowsko-obotryckiego si~ z prawdf!: nie minf/:l.
Slowianie wierzyli zupelnie tak, jakesmy 0 tern juz u Prokopa
czytali, w jedno najwyzsze jestestwo pana wszech·swiata,ktorego przedstawicielami S1!J Radegast-Swiatowid-Tryglaw. Dziwie
tylko si§ nalezy, czemu temu bOstwu najwyzszemu oddawali
czesc, gdy si12 przeciez nie zajmowal rzeczami poziomemi. Lecz
wedle opowiadania Saksona wplywal Swiatowid bezposredllio nil
10sy ludzkie, podczas gdy Trzyglaw znow bardziej odpowiada
najwyzszemu bogu u Helmolda, poniewaz on, b§df!:c panem
wszechwladnym, jednakowoz zdawal si§ jakoby nie nie wiedzial
i nie nie slyszal. Wogole trzeba przypuszczae, ie poj§cia
o jestestwie najwyzszem po roznych krajach slowiaiiskich jak
najrozmaiciej si12 rozwijaly i przeksztalcaly; iezas pierwotniej~
sze byly najczystszemi, przez to nie twierdzimy. Byly bardziej
naiwne, odpowiedne do stann prostaczej oswiaty ogolnej. W nast§pstwie wytworzyly si§ z post~pem czasu takie bardziej umyslowe wyobrazenia religijne, a temu rozwojowi wtorowaly okazalsze formy obrzqdkowe. Najwyiszy bOg u Helmolda, ograniczaj~y SW~ dzialalnosc na sprawy niebiaiiskie, jest zapewne

juz wytworem mysli abstrakcyjnej wobec boga, 0 jakim pis7.e
Prokop. Ten bOg sam oddzia~ywal na sprawy ludzkie bezposrednio rownie, jak Swiatowid. Lecz nie myslimy przez to
bynajmniej wdawac sj~ w spor, prowadzony obecnie z pewnlj,
zaci'i}tosciij, 0 to, czy wiedza 0 jedynem najwyzszem jestestwie
wyrobH:a si~ powoli z post'i}pem ogolniejszym W 08wiacie, czy
tei to przekonanie jako pierwotne zmieRilo si~ dopiero pozniej
przez wytworzenie si~ wielu istot nadludzkich w miejsce wszechmocnego jestestwa jedyuego. Znaczymy z stanowiska dziejopisarskiego tyle tylko, ze niedostatek s\Vi~tyn, POS1!Jgow i wykwintniejszej for my w obrziJ,dkach bynajmniej nie dowodzi, czy
narM jakis rna czystsze poj~cie 0 swiecie umyslowym. Przeciwnle nie mozna zaprzeczye, ze narOd taki stoi na niiszym
stopniu oswiaty ogolnej, gdyz tylko dla niedostatku srodk6w
odpowiednkh nie dba! 0 uwydatnienie na zewn1!Jtrz swych PO.l12c
religijnych. Jezeli wi'i}c utrzymuj~, czemu dzis stanowczo za·
przeczyc nalezy, ii "starzy Germanie, scilicet Niemcy," balwan6w
nle mieli, a mozl;l si'i} to tylko odnosic do szczep6w zachodnich
od :taby, nie dowodzi to jeszcze, jakoby ich poj~cia religijne
mialy bye wznioslejszemi od poj'i}c Sakson6w w czasie Karoling6w, lub Got6w za panowania krola Athanaricha, ktory umarl
rolm 382. Ale i te szczepy posiadaly balwany, T~k~ ludzklj,
utworzone. Przeciwnie dostarczalaby ta okolicznose tylko .dowodow, ze p1emi12, co zawojowalo Germanj1!J, byIo.w okresie
pierwszego przybycia na nizszym stopniu oswiaty, anizelUudnosc
dawniejsza keltyjsko-slowianska, kt6ra oddawna wymysJila soble
okazaly ustroj zewn~trzny obrz11dkowy. Wiemy, nie zwazajl};c
juz na wysoko rozwinit)tl1 nauk'i} religijui}; u Kelt6w za czasow
Juljusza cesarza, ie jui keltyjscy Cymbrowie i Teutonowie
ugody zawierali, przysi\)gaji},c na miedziane pOSlj,gi wolu. Co do
Slowian zachodnio-p6lnocnych przyji1e naleiy, ie wyobraienia
religijne nie ostaly si§ w owej prostoeie i czystosci dawniejszej,
ze sit;) przeciwnie wyrobUy i przekszt~lcily w rozmaity sposob,
stykaji},c si~ z wyobrazeniami obcemi. Tak n. p. jest OW Diaboll
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czyli Zcerneboch u Helmolda wspomniany, zupelnie obcl!; i wskros
przeciwnll; wyobratni i pierwotnym poj~ciom siowiauskim istot'!"
Jak najstaranniej powinnismy si§ strzedz bl§dnych zapatrywal'l
prawie wszystkich autorow niemieckich, ktorzy za istot~ zycia
religijnego Slowian poczytujl1 te objawy, ktore si~ ukazujq,
w pozniejszych czasach zaleznosci, lub niewoli. W tym okresie,
tak nieszcztJsnym dIa calej Slowianszczyzny, poj~cia religijne
juz nie mogIy si§ rozwijae na tle narodowego zycia, a obrzl1dki
swi~teczne nie mogly bye obchodzone w dawniejszej okazaiosci.
Lud, pozbawiony wszelkiego przewodnictwa starszyzny, trzymal
w ukryciu dawne obyczaje, a musial z koniecznosci na gorsze
przetwarzae to, co dawniej wyrobilo si~ z czystszych poj~e i przekonan. Nast~pnie zmieszano i zeszpecono w ten sam sposob
wyobrazenia chrzescijanskie z zabobonami poganskiemi. Dose
wspomniee 0 opowiadaniu Szymona Grunowa, wedlug ktorego
guslarze w potajemnych schadzkach ludnosci pruskiej nawet
spowiedzi sluchali, a chociaz mnicha tolkmitskiego uwazajlj: za
klamc~, przekona rzut oka na dzisiejszl1 zabobonnose ludnosci,
mianowicie wiejskiej, 0 wielkim niedostatku jasnosci w poj~ciach
pierwotnych swiata umyslowego. W Luneburgskiem kl~czalo
jeszcze w nowszych czasach dziadzisko zgrzybiale pod drzewem
majowem, modllj:c si~ z rozczuleniem, podczas gdy mlode pokolenie tanczyro sobie na okolo niego. DIa tego to wszystko, co
ludnose wiejska z dawniejszego obrzll:dku zacbowala w pierwszych
czasach chrzescijanstwa, nie bylo koniecznie zlem i przewrotnem,
chociaz to pot~piano bez roznicy z powodu, ze trll:cilo zwyczajem starodawnym.
Zamieszczamy tu ust~p z Kosmasa pragskiego, kt6ry stan

ktore Iud wiejski, na pol jeszcze poganski, zachowywal w trzeci

rzeczy uwydatnia z wi~kszl!l dokladnoscill:. "Ksil1z~ Bracislaw,
pisze autor w trzeciej ksi~dze swej kroniki, zapalony gorliwoscil!
dia religji chrzescijanskiej, wyp~dzal ze swego panstwa wszystkich wrozbiarzy, guslarzy i wieszczbiarzy, a zarazem kazal
wyr~bac i spalie gaje, lub drzewa, kt6re posp61stwo na wielu
miejscach czcHo. Tak sarno wyrugowal zwyczaje zabobonne,

lub czwarty dzien Zielonych Swil1tek; gdyz I czynil!C ofiary
w trunkach nad zdrojami, zarzynali zwierz{lta i takowe demonom W ofierze przynosili. Zakazal takze chowania umarlych
po borach, bloniach i polach, jako i igl'zysk scenicznych, kt6re
zwyczajem pogaiiskim sitl odbywaly po rozstajnycb drogach (in
biviis et triviis) nibyto dia spoczynku dusz, anareszcie zabaw
bezhoznych, kt6re po hulacku odprawiali nad swymi nieboszczykami, wzywajl1c duchy umadych, wlozywszy na twarz maski.
Wszystkie te szkaradnosci i jnne wynalazki bluzniercze wyrugowal dobry ksil1z{l, aby si{l juz odtl1d nie odbyw2ly w narodzie
Boga." Sprawozdanie Kosmasa przypomina zywo uroczystosci
polski£', "stado" nazwane, 0 ktorych Dlugosz w pierwszej ksi{ldze
wspomina. Bula Innocentego III do biskupow polskich zakazuje roku 1207 podobnych obchod6w i przedstawieil teatralnych
i t. p. po kosciolach przez ksi§zy zonatych, przeciw kt6rym
g16wnie jest wymierzona (Kod. dypl. Wielkopolski I No. 55).
Kosmas sili} 1'ozpisuje takze 0 wplywie czarownic czesko -luzyckich, lecz nie mozemy za nim wdawac si{l w te szczeg6ly.
Por6wnajmy z takowemi tylko podanie 0 czarownicy polskiej,
ktora, gdy Wladyslaw Laskonogi spieszyl na odsiecz warowni
lubnsowskiej, przodowala 1'. 1209 wedlug autora "gesta episcoporum halberstadiensium" wojsku polski emu, a czerpil1c 1'zeszotem wodlJ Z 1'zeki, zwyci~ztwo przepowiedziala. W tem silJ
jednak zupeinie pomylila, gdyz pierwsza smierc poniosla. Za
innych czasow, i gdyby szcz§scie bylo posluzy~o, ta kobieta
mozeby byla uzyskala slaW{l Velledy, lub innych niewiast wslawionych jasnowidzeniem.
Widzimy wi~c, ze poczucie religijne calkiem owladn{llo
S~owian, i ze nimi kierowalo we wszystkich st6sunkach, a cz~sto
nawet wstrzymywac musialo tak jednostk~, jak nar6d caly w postanowieniach i w wykommiu rzeczy najwatniejszych. Bylo
zatem cz~sto hamulcem w uzywaniu sil wlasnych i w rozwoju
og61nym. "" Lecz zataic si\} nie da, ze, mianowicie w czasie p6-

zniejszyrn, wplyw przekonan religijnych juz zmalal, i ze pewien
skeptycyzm si~ w wyiszych warstwach l'OzpowszechnH. Wskazujemy tylko na oswiadczenie Przybyslawa wagrowskiego,
a przedewszystkiem N"iklota, kt6ry si~ na zjezdzie, przez Henryka Lwa zwolanym, objawia jako skeptyk skonczony, dalej, na
wzmiank~ u Saksona, ze wielu z Rugjan przy zburzeniu swhlr
tyni, a mianowicie balwan6w dowcipkowalo z d!l,wniejszych przesq,d6w, lub takowych si~ wstydzilo.
Pomorzanie trzymali silj dawnego obrz!1dku pl'zewaznie
z powod6w politycznych, lub z nawyknienia, i tylko kaplani
obstawali cZljsto dla wlasnych zysk6w przy starych bogach,
podczas gdy ludnose, a nawet i wiejska, z ch©chl; pl'zyjmowala
now'!: nauk~. Rada miejska w Szczecinie oswiadcza krotldemi
slowy, iz to jest rzeczq, kaplanow bronie swej religji lliezbitemi
dowodami (ipsorum esse congruis rationibus religionem suam
defendere, zob, ex Anonymi vita Ottonis p. rok. 1127), a 1udnose hawelbergska nawet prosila Ottona 0 ogloszenie ewangelji,
gdyz jedynie dla surowosci Norbertamagdeburgskiego wiary
pfzyj:te nie chciala. Zaiste! Gdyby Niemcy byli chcieli nawracae Slowiallszczyzn~, a nie ciemi\jzye, byioby to wcale nie trudnem, bo Slowianie mieli przeciez wzniosle poj\jcie 0 bOstwie
najwyzszem. Nalezalo im tylko dowiese, ze Bog najwyzszy
zajmuje si\j rzeczywiscie sprawami ludzkiemi, ze silj nie zdaje
na bOstwa podrzljdne, przez co te ostatnie same przez si§ 1'Ul1l1c
musialy. W zadnym przypadku zas starodawne pojljcia religijne nie moglybyc calkiem zIe; posiadaiy owszem i musialy
miee tak~e swe st.rony dodatnie i wzniosJe, skol'o postae Swiatowida olsnila pozno jeszcze po zaprowadzeniu chl'zescijmlstwa
kr61a dunskiego, Swena, tak dalece, ze ezolelll bi! przed bozyszczem slowiUllskim. Szczeg6lnie l11usialy obrz~dki i uroezystosei, obehodzone na czeM bog6w, zawierac W Bobie cos rozrzewniajq,eego, a zurazem wznioslego i uroezego, sl1dzl};C po
wzmiankach autor6w chrzescijaiiskich: lub po modlach spokrewnionej ludnosci pruskiej, jakie nam zachowali, choc w nie-

czystej juz formie, pozniejsi kronikarze. ObchodYluroCzystosci religijne odpowiadaly potrzebom Iudnoscf ~':Wszelliiej
parze ina wszystkie zdarzenia wazniejsze, .od .. urddifif'do 1Yo~
strzyzyn, od wzifJciauroczyscie slubu do okazalegoc~lopalenla,
a.sifJgaly nawet po za mogi1fJ, gdyz takpomdnioWl, Jak'pol=
nocn.i'Slowianie,zupelnie tak' samo,jak starzyRzymianle;'obC1iodiili nroczyscie roczniclj smierci swych kreWllych nieboszc'iyk6w.
NamogH§ zas obcych okolo drogi kaZdy skla.dalz poszanowaniemgalllz, ktol'Y to zwyczaJ mimo zakaz6w :i:achowalsf~do
dniu'dzisiejszego u ludnosci dawniej obotryckhij. adzi§meklenburgsruej, niemieckiej; panuje onnawet w caleJPolsce po'dzi~
dzien.
Nic wifJc dziwnego, ze, jak CZfJsto zwroty wmowiedzlsiejsiej jeszcze pogwiadczaj~, ludnosc slowianska silJ cl.t:tkiem
zdawala na Boga, zemu po1E~cala wszystkie swesprawyfciale
mleme. A tewszelkie uroczystosci l~czono i konczono nawesoIej zabawie, na szczerej radosci, mnsia~ obiz~dek\ slowianski
w calosci doskonale zgadzac sifJ Z natnr~ ludzk~, tak, izDytmar
merseburgski nil. serjo ostrzega czytelnik6w swoich, zeby sifJ
strzegli przes~d6w slowianskich, zarazem i ichpozycia. Musimy s16wkiem potrll:ciC 0 to, ze zniszczenie obtzlldku slowianskiego, ze zakazanie tych uroczystosci, z ktorenli si~ nlirody
slowianskie irosly, nieslychanie :lIe oddzialywat musialo n&
moralnosc ludu, gdyz on odt!}:d, nie bfJdllCdobrze o~wieconym
w nowej wierze, oddal sifJ wyst~pkom dotl}d mn przeciwnym,
ktOre nietrllcilynibyto poganstwem, t.j. rozpilsi§ po karczmach, Iub wpadl w sidla guslarskie i oszustOw na schadzkach
potajernnych. Wesole i swobodne usposobienie Slowia'niiia,
ktore poszlo w dziewil!tym wiekn w przyslowle, . jakoSclavus
saltans, Slowianin skakajl!cy, co jnz zacbodzi wliscie Emmeryka
augiensis do pewnego ksi~dza; dawna szcierosc i gosciimhsc
siawiona, - wszystko to przemienilo si~ pod nciskiem na ponuros6i niedowierzanie, stanowi~ce przymioty pozniejszejlu
dhosci wiejskiej w ziemiach dawniej slowianskich nadBaltykiem.
c
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Zani~chac nam wypada dochodzenia tresci, ze tak powiemy,
teologicznej poj~c slowianskicb, a przyznajemy, ze nie umieruy
ich przenikn~c gl~biej, jak bystry umysl uczonego Lelewela,
na kt6rego wywody, z wyj~tkiem niektorych zdan przedawnionych, calkiem si~ zgadzamy. Dodajemy, ze gl~bokie pojmowanie istoty najwyzszej, zupelnie w mysl slawnego rodaka naszego,
wymszczyl juz uczony znawca j~zyka luzyckiego, Michael Frentzel r. 1692 (in dissert. de idolis SlavorflID, zob. Hoffmani
script. rer. Lusi.) Natomiast jest tem wi~kszym obowi~zkiem
dziejopisarza dochod!Zic, w jaki sposob poj~cia religijne oddzialywaly na prawidla i zycie moraine narod6w slowianskich;
a Sllldz~c po tem zyciu, wypada wysoko cenie stanowisko moraIne staroslowianskie, ktore z koniecznosci musialo bye wynikiem poj~c religijnych. Wystarcza potr~cic 0 twierdzenie
Dytmara merseburgskiego, iz Slowianie nie wierzyli w niesmier·
telnosc duszy, a kt6re nowsi autorowie tak niewlasciwie i tak
cZfJsto przytaczaU. Miejsce to w gruncie nie zaprzecza SIowianom bynajmniej stanowczo wiary w niesmiertelnosc, gdyz
autor, opowiadaj!);c 0 widmach i strachacb nocnycb, 0 kt6rycb
rzeczywistosci mocno byl przeswiadezonym, tak prowadzi dalej:
"To m6wi~ dia niepismiennycb, a g16wnie dia Slowian, ktorzy
s,dz~ ze z smierci!); cielesnll! wszystko si~ konczy, a mocno
przepowiadam wszystkim wiernym pewnosc zmartwycbwstania
i wynagrodzenia przyszlego wedrug zaslug." Jedyne to idose
og61ne napomknienie Dytmara (I, 7) traci wszelkie znaezenie
wobec pozostalycb i zgodnycb swiadectw bistoryeznycb z wszystkieb ezas6w i ziem. - Ale przypatrzmy si~, jakie to usposobienie czysto - moralne Slowianie objawiaj!); , przyst~pujf:!:C do
ocenienia nowej wiary, za kt6rll! zrzec si~ mieli starodawnyeb
wyobrazen ojcowskicb. Gdy Otto bambergski zacb\)cal Szcze<linian do przyj~cia wiary Cbrystusowej, takl! wprost odebral
odpowiedz: "Nie ma Die wsp61nego mi~dzy nami i wami. Praw
ojczystych . nie odstlllPimy, a zadowolniamy si\) religil!! kt6r~
posiadamy. Pomi~dzy cbrzescijanami Sl!! zlodzieje, slJj rozMj-

nicYi obcinajf:!: ludziom nogi, pozbawiajlfi 6cz, a wszelkiego rodzaju wyst~pk6w i karania dopuszcza si~ cbrzescijanin na cbrzescijaninie. Precz nam z takf:!: religil}l" (Herborili vita Ottonis
ep. Bamb.) - Zajmujltcym jest opis dzialalnosci Bernharda
mnieba biszpanskiego, kt6ry si~ udal, kr6tko przed Ottonem:
w towarzystwie tlumacza polskiego do Julinczyk6w (Ebbonis
vita Ottonis ep. Bamb. II): "Obywatelstwo nim (t. j. Bernbardem) wzgardzHo dla samej powierzchownosci. Jakim sposobem
rzekli, mo~emy wierzyc, ze jestes poslancem Boga najwyzszego:
gdyz on Jest slawny i wszelkicb bogactw pelen, ty zas jestes
n~dzarzem i tak biednym, ze nawet bOt6w nie mozesz sobie
sprawi~? Nie pr~yjmujemy ciebie, ani slucbac b~dziemy.
Albowlem B6g naJwyzszy, jezeli doprawdypragnie nawr6cenia
naszego, nigdyby nie przysy:tal do nas tak nikczemnego poslanua,
ale trafi. do nas przez slug~ stOsownego, pot~giswejgodnego.
Ty zas, skoro ci zycie mUe, wracaj czempr~dzej, sk~dzes
prz:szedl, a nie wydawaj si~ z ublizeniem Boga najwyzszego
za Jego poslanca, gdyzes si~ jedynie tu przywlekl, aby sobie
Ulz!c w biedzie zebraczej." - Bernbard kazal im nil. to podpahC domostwo jakies stare i siebie rzucic w pozar, a~eby si~
~ te~ przekonali, iz prawd~ m6wi. Na to odrzekli kaplani
I star~l, r~ztrZll:sn~wszy wpierw ten wniosek: "Obl~kany i rozpa~zh~y Jest to czlowiek, a szukaj~c dla zbyt wielkiej biedy
smler.el, naraza si~ samochc~c na takow~, ale on cbce zarazem,
zludzlWSZY nas przebiegl~ niegodziwosci~, pomscic si\) nil. nas,
zesmy go o~rz~cili, tak, ze nie umrze bez naszej zguby, gdyz
po p~dpalenlU Jednego domostwa z pewnescil!: eale miasto si~
o~r6c~ w perzyn~. Ostroznosc wi\)c nakazuje, bysmy szalenca
wl~ceJ nie slucbali. Z drugiej strony nie ma korzysci dla nas
gdybysmy bosonogiego cudzoziemca zabil~ poniewaz takzebra~
ei~ na~i Prusacy przed kilkoma latami zabili pewnego :Adalberta,
ktory 1m prawH podobne rzeczy, wskutek czego doznali wszelkiego uciemi~zenia· i nieszcz~scia, a caly byt ich zmarnowanym
zostat Jezeli wi~c sobie dobrzezycZymy, oddalmy go bez
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pokrzywdzenia z kraju naszego, i kazmy go na okrc;cie przewiese w innestrony." - "Tymczasem wzi~l si~ Bernhard, pragIll'bc korony mc;czeiiskiej, do zr~bania slupa. ogromnej wielkosci,
poswic;conego Juliuszowi Cesarowi, od ktorego Julin ma nazwisko swoje." Obkladano go za to kijami, a gdy pomimo to
zacz¥ kazanie, wsadzili go kaplani wraz z klerykiem i tlumaczem na okr~t, mowillc: "Jezeli taki posiadasz poci~g do kaznodziejstwa, to miewaj kazania do ryb morskich i ptakow pod
niebem, ale strzez si~, abys po raz drugi nie zblizal siC; do
granic naszych, poniewaz nie masz nikogo, kt6ryby ci~ sluchal,
zgola nikogo." Ciekawym jest takze glos, pochodzl1cy z nizszych warstw
sp6leczenstwa slowianskiego, kt6ry ze stanowiska zupelnie praktycznego sl1dzi obowif);zki, kt6re nauka nowa wkladala na
czlowieka. Czytamy bowiem w Herborda dyalogu (30), ze
ksil!dz chrzescijanski, gdy wiesniakowi, kt6ry z~l w swiC;to zboze,
uczynH zarzut, iz pracuje w czasie zakazanym, takf);.odebral
odpowiedz: "Wczoraj nie :wolno bylo pracowac dIll, niedzieU,
a dzis znowu .nam kazf); swi~cic. Co to jest za nauka, ktora
zobowi~zuje czlowieka zaniechac zaj~eia potrzebnego i dohrego?
Kiedyz wi~e zobaezymy ziemioplody nasze sprzf);tni~te?" Autor
dodaje, ze,praeuj~e sierpem dalej, nagle umarl. To samo
stalo siC; moznej pani, wdowie, kt6ra wlasnym przykladem zach§cala czeladz do pracy w swiEdto. Widac z~d, ze spMeezenstwo slowianskie bylo dose juz wyrobionem, ze si§ kierowalo prawidlami moralno-religijnemi wtenezas, kiedy mu wiar~
gloszono, luh innemi slowami: zaprowadzenie chrzeseijanstwa
bylo Ii zmiant);, czyli reformf); wyznania pomi~dzy ludnoseil},
kt6ra pod wzglc;dem oswiaty bynajmni~j, jak to p6zniej dowiedziemy na. przykladach, nie ust§powala w niezem narodom . sf);siednim. Slowianszczyzna zachodnio-p61noena wi~e chciala bye
prz~konan~ () wyzszosei wiary ngwej, a wtenezas latwobyraby
si¥ zrzekla przeslld6w staryeh; gdzie widocznie nie bylo tego
Pl'zekQnania, tam wzgardzilo posp61stwo odszczepie.u.ctlm jako

,

czlowiekiem podlym, jak n. P~fj ;OW~~lh niewidomym starcem;
kt6ry, ehcf);c uzyskac zapomog~f{fprz~jl'b!f wi8tr~, a jednak wzroku
od razu nie uzyskal. (Zob. Than~#ttipjicGodehardi episc. hiM.
1132 r.) Sam obrzl}dek i niezro~umiale modly ehrzeseijaiiskie
takze nie oddzialywaly nll. umysl Slowian, przywyklych do wlasuego obrzf);dku okazalego. Dla tego nasmiewali si§ z tlumaczenia Litanji na ieh j§zyk, m6will:c, ze biskup (merseburgski),
Boso, kazal im spiewac "UkriwolsaH , t. j. w krzu olsza, gdyz
wedIug Dytmara "Kyrie eleyson" tak przekr~eili. Niestety!
owezesni Niamey, a mianowicie Saksonowie, sami nie stali na
tym . stopniu o8wiaty, a ieh obyczaje wcale nie byly tego rodzaju, azeby Slowian 0 wyzszosei swego wyznauia przekonac
mogli. Leez oni tez tego weale nie pragn§li, i tylko zelazem
i pozog~ na pokonanyeh z nienasyconf); ehciwQscill: najprz6d wy~
duszali pienil!dze i mienie, nast~pnie zas kazali im wierzyc i za
to nowe ponosic ci~zary, pozostawiaj~c ieh. bezoswieeenia. Do
tego nagle zaprowadzali niemieccy - aposto{owie Slowian z widoeznym pospieehem calkowity przewrot wszystkich prawie
st6sunkow w zyciu sp6leeznem, cz~sto niepotrzebnie, a nie zast6sowali si§ weale do owej lagodnosei i wyrozumialosci, kt6rf);
koseiol zaehowywal zawsze i wsztadzie w przeprowadzaniu narod6w
z poganstwa doprawdy chrzeseijanskiej, jak to siC; dostate~
eznie uwyda.tnia w nawroceniuAnglo-Sakson6w w Brytauji. To
wszystko tern mniej trafialo do serca, lub do przekonania Slo~
wian, im bardziej ezuli wlasnf); godnosc, pol~ezonl! z zywem
poezueiem narodowem. Jak bardzo zas podobne niedowiarstwo,
ze nibyto od Nieme6w Slowianom dobrego nic przyjsc nie
llloze, utkwilo juz ryehlo we wszystkieh warstwaeh, 0 tem
swiadezy poeieszna, jak to. zauwazyl zakonnik niemiecki, przepowiastka, wazna zas, gdyz widzimy w tem, jak juz ryehlo r6znie
wyrobionem bylo u Niemc6w a u Slowian poczucie narodowe.
Czytamy bowiem w Adalberti vita Heinriei II, imperatoris, pochQdz~cej z dwunastego wieku, ze niewidomy Slowianin,gdy ID,1l
radzono,aby si~ udal pomoc do sw. Henryka, tak si~ ode-
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zwal: "Poniewaz OW Henryk jest Niemcem, samym tylko Niem Q
com udziela pomocy z laski swej; mnie zas i ludziom z mega
narodu nigdy dobrodziejstwa jakiegos by nie wyswiadczyV' _,
Ro~u 1165 przyniosl biskup plocki, Wernherus, Niemiec, reliQ
kWle tegoz Henryka, przeciwnika niegdys Chrobrego, do kraju,
pojechawszy jako posel polski do Akwisgranu w celu zawarcia
pokoju.
. Lecz mielismy przedstawic usposohienie moraIne i obyczaJowe Iud no sci slowiaiiskiej jako wynik poj~c i prawidel religijnych, a w tym celu odwolujemy sit) tutaj na swiadectwo
wspolczesnych pisarzy; Nasamprz6d wypada zaznaczye, iz wzorowe wychowanie dzieci, kt6rem Slowianie, a mianowicie Polacy
szczycie sit) mog!!;, jak dzis, tak przez wszystkie wieki, jest
takze chlub!!; 810wian polnocno - zachodnich. Tak wspomina
~bbo (II, 9), ze biskup Otton procz innych cMopcow przyClqgnllll do siebie takze synow Domusfawa, mt)za znakomitego
w 8zczecinie. CMODCY ci cht)tnie chodzili do biskupa, ktory ich
obdarzyl, a zasiadaj/1c pod golem niebem, nauczal wiary chrzesCijaiiskiej. Raz nadchodzi matka tych cMopcow, "a skoro
cMopcy. z daleka ujrzeli, mowi Ebbo, ze sit) matka przybliza,
powstah skromnie, i klaniaj/1c sit) wprz6d biskupowi, na co
mHo bylo patrzec, jakby proszl1c 0 wybaczenie, - pospieszyU
naprzeciwko jej." Czese i poszanowanie oddawano po calej
810wiaiiszczyznie rodzicom i starszym wszt)dzie i zawsze, a nawet Helmold nie moze pod tym wzgl~dem odm6wie Rugjanom
uznania swego, gdy pisze (II, 12): ,.A chociaz si~ nienawisc
ku imieniu chrzescijanskiemu i ognisko zabobon6w zagnietdzHy
~ Rugjan bardziej, niz u wszystkich Slowian, to jednak pott)ga
lCh polegala na licznych cnotach przyrodzonych. Goscinnosc
~owiem u nich g6rowala, a rodzicom oddawali czesc nalezytlll.
Zaden tez biedak, lub zebrak nigdy wsr6d nich wykrytym nie
zostat Albowiem natychmiast, skoro choroba, lub wiekzgrzybialy czynUy kogos niedort)znym, polecano go opiece spadkobiercy, aby go piel~gnowal z cal~ troskliwoscil!i. Uprzejmose bowiem

i goscinnosc i troskliwosc dla rodzic6w trzymaj/1 pierwszenstwo
mi~dzy

cnotami Slowian." - Ta staroslowianska goscinnos~,
juz Prokop wychwala u Slowian, a kt6ra dzis jeszcze
jest zaszczytem narod6w slowianskich, jasnieje u narod6w zachodnio-p6lnocnyeh w najswietniejszem swietle. Tak opowiada
Ebbo w trzeciej ksi~dze, ze w czasie drugiej podr6zy Ottona do
<Pomorzan "ksi~za niemieccy, Uadalricus i Albwin, sil;) udali
do bardzo zamoznego miasta, Hologast (Wolgast), ze przyj~ci
zostali od zacnej niewiasty, zony naczelnika miejskiego, nadzwyczaj zaszczytnie (honorifice), tak, iz ona im nawet nogi
umyla z najwi~ksz/1 skromnoscil1 i powazaniem, i ze ona, sporZff:dziwszy natychmiast obiad, ich pokrzepila najobfitszemi przysmaczkami do tego stopnia, iz sit) zadziwiU i nader zdumieli,
ze w panstwie szatana napotkali na tak/1 uprzejmose przy skromnosci i goscinnosci."
Helmold
tak opisuje przyi~cie biskupa Gerolda, kt6remu sam towal'zyszyl, pl'zez Przybyslawa wagrowskiego foku 1156: "Po mszy
w 8tarogrodzie (Altenburgu), kt6rej procz Przybyslawa malo
kto sluchal z S}owian, prosH Przybyslaw, abysmy wst~pm w dom
jego, kt6ry sit) znajdowal w miescie oddalenszem. I przyj¥:
nas z wielk~ uprzejmoscil1 i wyprawH nam ucztt) wysmienit!1.
8Ml pokryty by} dla nas dwudziestu potrawami. Tedy przeswiadczeniem sprawdzilem, com do~d znal tylko zwiesci, ie
nie ma narodu przyzwoitszego od 8lowian, co sit) tyczy uprzc;)jmosci wzglt)dem gosci. Do przyjmowania gosci bowiem wszyscy
sl.!< skorzy,jakby z umowy, tak, ze nikt nawet nie potrzebuje
sit) upominac 0 przyj§cie na gospod§. Cokolwiek bowiem zyskaj~ z r61nictwa, rybo16stwa, lub na poiowaniu, to wszystko
poswit)caj~ na uzytek goscinnosci, wychwalaj~c kazdego jako
tem dzielniejszego, im bardziej jest szczodrym.' Na16gwystawnego Zycia dla wielu nawet staje sit) powodem do lotrostwa.
Lecz przewinienia tego rodzaju latwo przebaczaj~, gdy je uniewinniaj~ plaszczykiem goscinnosci. Id/1c bowiem za zasadami
Slowian, rozdzielasz ranG mi~dzy gosci, cos ukradl. w nocy po.
kt6r~
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'przedI}iej. Gdyby zas ktory na tern si~ dal schwyciC, ze obcemu
~dmown gospody co si~ jednak jak najrzadziej zdarza,
tego domostwo pozarem zniszczyc jest dozwolonem, a w tern
zgodne wszystkich przekonania zarowno si~ schodz~, ze OW,
tak mowil!, jest bezslawnym, ow bezecnym, godnym posmie. wiska, kt6ry siE,l nie wzdrygal odm6wic chleba gosciowi." MogUbysmy .zacnosc i szlacbetnosc charakteru slowianskiego
uwydatnic wielu przykladami, lecz, aby siE,l nie zbytnio rozwodzic 0 rzeczy, kt6ra webec czytelnika Slowianina nie potrzebuje
Uumacza lub or§downika, wspominamy jedynie dIll, tych, ktOrzy
przej(Jci przeslj,dem, lub nauklJJ stronniczl}, pochodz~c~ z wrogiego
Slowianom obozu, 0 owym ID'2ZU prawdziwie szlachetnym, Myslawie (Mizlao, Mscis}aw), naczelniku miasta Chozcho (Gosgaugia, dzis Gutzkow), ktOry na naleganie Ottona, przyj!1wszy
wiar(J, wypuscil na wolnosc wszystkich jencow i zakladnik6w
swoich, z ktorych niejednych miaI w zastawie za wielkie sumy,
jak n. p. mlodego Dunczyka za 500 grzywien srebm, . Pieni!1dze
te straml naturalnie. (Ex anonymi vita Ottonis 9).
Zarys cary 0 usposobieniu moralnym Slowian niecMe zakoficzy obraz, ktory nam Herbort maluje w 40 rozdziale drugi~j ksi~gi zyciorysu Ott.ona:"Ryb, mowi, jest tam (t. j. nil,
Pomorzu) obfitosc, wiar~ wszelk~ przecbodz~ca, tak z morza,
jak z worl, jezi6r i stawow - kupHbys woz sledziza jeden
pienil1:dz (denarium), a to swiezych, a tak pachnl:!:cych i tlu~
lItych, zebys mi zarzucal lakomstwo, gdybym powiedzial, co
mysl~. KaMe ziemstwQ oplywa w mnogos£ zwierzyny,t. j. jeleni, bawo16w, dzikich koni, niedzwiedzi, dzik6w, sIowem, zwierzyny wszelkiego rodzaju. Jest maslo od bydla i mleko ad
owiec, Sl!; tluste jagni(Jta i skapy, jest miodu i pszenicy az nadto.
jest len i mak i kazdego gatunku jarzyna, a gdyby kraj posiadal jeszcze wino, oliw(J i fig~, uwazalbys go za ziemi~ obiecanl1 dla bogactwa w drzewa owocowe. (Biskup Otto wino zasadzil, 0 doskonalym miodzie i piwie zas dowiadnjemy sj~ zkl!;d
inlj:d). Taka zas panuje szczerosc i towarzyskosc pomi~dzy

krajowcami, iz, nie wiedz!}c 0 tem, co to jest zlodziejstw(},
weale nie maj~ skrzyn do zamykania. Albowiem zamku lub
klucza tam nie zobaczylismy, a nadzwyezaj nam si~ dziwowal~
gdy zamkni(Jte nasze tlomoezki i skrzynie zobaezyli. Odziez
swojl:!, pieni~dz i wszelkie kosztownosci ukladali po prostu po
beczkach (in cyppis) i klodach, kt6re w pro sty spos6b nakrywaH, nie obawiaj~c si~ zadnego podst~pu, gdyz tego wcale nie
byli swiadomi. A co najbardziej wprawia w podziw, jest to, ze
u nich st61 zawsze jest nakryty, ktory z potraw si~ nigdy nie
wypr6znia, a kaZdy ojciec familji posiada na uboczu dom czysty
i przyzwoity, przeznaczony Ii do posilania si(J. Nie dopuszcza
si~ tu myszek, lub czegos podobnego, ale potrawy si~ przykrywaj!} obrusem, lsni!}cym czystosci~, i tak to ezeka na glodnych.
o kaZdej porze wi~e, chcesz si(J pokrzepic, zaprowadza ci~ do
stolu i znajdziesz wszystko na pogotowiu, czy jestes domowym,
ezy obcym. Lecz dose 0 tychZe." Niech czytelnik laskawy
wybaczy, ze zylka polska nakazuje nam zapomniec w tej chwili
o scislosci w traktowaniu przedmiotu w mowie b~dl!;cego, poniewaz podajemy tu ust~p, glosz!!cy slaw~ monarchy polskiego.
Herbord wi~c, czyli Sigfridus, kt6remu tenie te slowa w usta
kladzie, tak rzecz ci!}gnie dalej: "Wracajlj,c z tej ziemi,obralismy
drog~ przez kraj ojca naszego, ksi~cia polskiego (t. j. Boleslawa
Krzywoustego). Niechze mu Pan Jezus w dzien s~dny wynagrodzi wszelkie dobrodziejstwa, jakie on nam wyswiadczyl wszystkim, bo z tak~ uprzejmoscil! i tak wielk~ dobrocil! wzgl~dem
nas si~ okazal, ze nawet, gdysmy bawili w porze zimowej ns.
Pomorzu, 6w mltz najdobrotliwszy przyslal odziei zimow~ tak
biskupowi, jak kaZdemu z pojedyneza, stosownie do godnosci
osobistej, tak ksi~zom, jak rycerzom i giermkom wszystkim.
Teraz zas, gdysmy, sprawiwszy to, do czego nas byl zawezwal,
wracali do niego, przyjmowal nas, jakby dzieci najdrozsze, a otaczajl!;c tak biskupa, jak wszystkich, stOsownemi honorami, iadnego nie pozostawil bez podarul1ku. Nast~pnie spostrzeglszy,
ze nam si~ spieszylo, pozegnal nas z wielkiem dzi~kczynieniem
39
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i kazal odprowadzic nas az do CzechOw."

- Dodajemy, ie
takie Herbord twierdzi na niejednem miejscu (} Pomorzu, jak
Helmold 0 Rugji, ii tam nie byIo biednych, ni zebrak6w.
A mtem zasluguje stan moralnosci i i) eie sp61eezenskie 2a
ezas6w poganskich po calej Slowianszczyznie na uznanie, a nawet
podziwienie nasze. Wskazujemy tylko na powszecbnfJ: owlj,
szczeros6 i uczciwosc, poczytujfJ:C!!: przysi§g§ prawie za krzywoprzysi§stwo; dalej na nadzwyczajnlJ; goscinnoM dla obcych
i na powazanie i pieezolowitosc okolo rodzie6w stal'ych, na milosierdzie dla biednych, gdyi. iebractwo jest u Slowiau nieznanem, wreszcie na bogobojnosc, istnie z serea pochodzlj;C!j;. Te
jedynie przymioty moraine obok sil fizycznyeh usposobily ludnosc slowiansklh a to warstw wszystkich, do toezenia tyle
walk krwawych w obronie wolnosci, oraz do po nos zenia wszelkieh dolegliwosei, aby si§ utrzymac przy d1'ogiej sobie wolnosci
i wlaseiwosci narodowej, jak to juz Widukind zauwazyl.
Przedstawilismy dotychczas same dodatnie strony ludnosei
zachodnio-p61noeno-slowianskiej, a zapewniamy laskawych czytelnik6w, i.e nie dobieralismy odnosnego swiadectwa kronikarzy
jednostronnie, lecz, starajl1c si~ nakreslic, 0 He mozna, w calkowitosei obraz zycia moralnego, podalismy, co nam jest zacbowunem, a to w pewnym porz!j;dku, kt6ry sh~ sam przez si~
nasuwal.
Na dokol'iczenie rozdzialu mmeJszego kladziemy swiade~
ctwo, przedstawiajlj,ce w jaskrawyeh kolorach ujemne strony
charakteru slowiaiiskiego, a jak oswiadezamy, jedyne tego 1'0dzaju swiadectwo, na uwag~ zaslugujlj,ce. A zatem Helmold
dokoncza powyzej juz przytoczony rozdzial 52 pierwszej ksi~gi
tak: "W koncu wrodzona by I a narodowi s~owianskiemu okru~
tnosc nienasycona, nie zdolna znosic pokoju, dokuczajlj,ca krajom sl1siednim na l~dzie i nil. morzu. W iloraki bowiem spos6b
chrzescijan 0 smierc p r z y p raw i ali, trudno opowiadac,
gdyi jednym jelita w y d z i era 1i, pt;;)dzlj,c ich kolo slupa,
drugich do krzyia p r z y b i j ali, szydz~c ze znaku zbawienia
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naszego.

S~dz~

bowiem, ze ludzi nltjszkaradniejs.zych do krzyza

przybiC naleiy. Tych zas, kt6ryea nil. wykupienie pieni~dzmi
przeznaczaj~ do wi§zienia, wi!j;zlj, w takie p§ta i wi§zy, iz si~
dla nieswiadomego to zdaje ledwo przypuszczalnem." Dodaa
jemy, iz niekt6rzy autorowie podaj~, jak to z powyzej podanyeh
ust§p6w zreszt~ \yyczytac mozna, ze Slowianie ofiarowali naj~
wyiszemu b6stwu czlowieka, a to chrzescijanina, a w koneu,
wedlug zyciorys6w Ottona, ie tenie zakazal nowonawr6eonym na
Pomorzu zgladzania niemowllj,t plci ienskiej, co si§ zdarzac
mialo natenczas, gdy matki kHkoro jUi mialy dzieci, dla la~
twiejszego wyzywienia drugich. Pozwalamy sobie uczyniC do
powyzszych donoszen nast§puj1j,ce uwagi. Nasamprz6d nie wystIJPuje tu Helmold jako swiadek naoczny, ani przypisuje Slowianom swego czasu owej okrutnosci, tylko powtarza wiesci
i podania 0 czasach dawniejszycb, z wyjlj,tkiem tego, co na
koncu donosi ° trzymanych w niewoli u Slowian jeneaeh.
Kaidy przyzna, ie owe "on dit" Helmolda na ba1'dzo slabej zasadza si~ podstawie, gdyz :laden autor r6wnoczesny () czem~
podobnem, jak n. p. wydzieraniu jelit6w, nie nie donosi, it przechodz3,:c oznaki charakteru slowianskiego przez wszystkie wieki,
przekonujemy si§, ii takowemu si~ cos podobnego zupelnie sprzeciwia. Natomiast wykonali krzyzaey pierwsi na ziemi pruskiej ohydny .ow spos6b tracenia, a to, jezeli si~ nie myIimy,
we dIng starszeJ kroniki oliwskiej, na Pl"Usaku Pipinie w ziemi
pomofzanskiej, rub chelminskiej. W Niemegecn zas wl:asnie ten
sam nieludzki sposob tracenia wykonywal si~, a to w prawem
przepisanej formie, wedlug ustaw gminnych, za lekkie st6sun~owo przest~pstwa, n. p. za zr!l:banie drzewa owoeowego, r to
Jeszeze w czasach, w kt6rychby nikt tego nie przypuszczat Kto
p~zeni6s1 kamien graniezny, zGstal zakopanym pod szyj§ w zieml; nast~pnie zaorano mu ezterma konmi glow§, a to bylo
Zw~cz~jem .krajowym. Roku 1665 wskazujlj, rozporz~dzenia
p?h~YJne blSkupstwa hildesheimskiego wzgl~dem tego przewimema po prostu nil. prawo pospolite i na zwyczaj krajowy.
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Falszerzy pieni~dzy zazwyczaj warzono w kotlach *). -- Nieza~
przeczenie wyzuli sild- takze Slowianie z c:t.ucia ludzkiego i zdziczeli w~asnie w stycznosci z innoplemiencami nad ljab!!:, ale nie
mamy iadnego wyraznego swiadectwa, a to wrogich Slowianom
autorow, izby si~ mieli dopuszczac okrucienstwa na pewnych osobach historycznych, oprocz niepewnych opowiadan z rzasow
ogolnego powstania po Ottonach. Lecz co to znaczy wobec
tysi~cy jeneow slowianskich, ktorych tracono Iub kaleczono z zimnlJl krwili, a z wszelk!j; ;:;ystematycznosci!!:. Dosyc wspomniec
o pastwieniu sild cesarza Komada II na nieszcz§sliwych jen.
cach, dosyc rzucic okiem na nieszez§sliwego doradzc§ Stoigniewa, ktorego Wielki Otto, wyrwawszy mu j§zyk i wydlubawszy oezy, pozostawil, a to jenea po bitwie otwartej, na
polu bitwy.
Dosyc b§dzie wspomniec nil. djabelne, przez kro16w dufiskich wymyslone sposoby m§czenia Slowian, 0 kt6ryeh Sakso
si~ bez skrupu16w szeroko rozpisuje, a kaZdy bezstronny przyzna swietne swiadectwo czucia ludzkiego poganskim Slowianom,
o kt6rych okrueienstwie nawet wrodzy autorowie tak malo potrafili zapisac.
Kronikarze pozniejsi prawi~ 0 tem, ze Slowianie mieli
zwyezaj ofiarowania bogu najwyzszemu chrzescijanina, ale zaden
nie przytacza faktow uzasadnionych, a co by zreszt!j; pojedyficzy
fakt _ taki, znaczyl wobec zwyczaju dunskiego ofiarowania bogom co dziesi!!:ty rok 99 jene6w I Rzut oka nil. dzieje s~siad6w
Slowian dostareza bez por6wnania wi~cej dowod6w okrueienstwa,
zaczlbwszy od kr61a GotOw Hermanryka, kt6ry mn6stwo pojmanych Slowian znakomitych do krzyza przybic kazal. Ale oswiad*) Zoll. Das hildesheimer Holting-Buch przez nadburmistrza Boysen
porownaj J. Grimm: dentsche
Rechtsalterthiimer, tudziez Dr. Kriegk: deutsches Biirgerthum im Mittelalter,
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Zeitsehrift des Harzvereins. tom IX i X;

tom I, 1868 ilid.

czarny ponownie, ze to nie jest naszym zamiarem wywyzszac
S}owian kosztem innyeh, bo dzieje slowianskie same przez si~
chlub© ich g!osz~; lecz wypada bronic tak powszeehnie do dzis
dnia ezernionego eharakteru slowianskiego, wskazuj1l;c na dzieje
tych, kt6rzy, umywszy r©ce w niewinnosci, mieni1l; si© s©dziami
innych. iyeiopisarze Ottona wspominajl!; dalej 0 tem, Ii
nil. Pomorzu byl zwyczaj umorzenia niemowll!;t' plci zenskiej, a sam biskup mial nowoochrzconym tego nawet zabronie. Nie zgadza si§ ten niby zwyczaj weale z syviadeetwem,
kt6re z doniesien Ibraima Ibn Jak6ba, AI-Bekri, pisarz arabski,
zmarly roku 1094, wystawia Slowianom, twierdzllc, ii wlasnie
corki dla bogatych podarkow slubnych, staj!j; si§ zrodlem zamoinosci dIa rodzic6w. Podpadac zas musi w kaidym razie, ze
ani jeden z autor6w przedottonskich tego zarzutu nie czyni
zadnemu z innych plemion slowianskich bliZej ljaby, i ze nawet Helmold 0 tem nie nie umie powiedziee, ktory przeciez
nie szcz§dzH Slowian, i ktOry takie podaje przepisy biskupa
Gerolda dIll. nowonawroconych wagrowsko-obotryckich plemion.
Lecz mniejsza 0 to; wszak wiemy, jz 0 wlos swiatby nie
posiadal swi!i)tego Lebuina z tego powodu, ie u Sakson6w
i Fryson6w zwyczaj zabijania niemowllj;t dlugo silij przeehowywal, naturalnie znowu pod formlj;, prawem przepisanl!;, t. j., Ii
niewolno juz zabic wtenczas, kiedy dziecko juz przyj§lo pokarm; a przez to tylko zycie matki owego swi§tego ocalonem
zostalo.
Swi\jty Bonifacy zas, napommaJ1l;c z innymi biskupami
Aethilbalda, krola Mercji, aby si\l poprawil, gdyi szukal naloznie swoieh po klasztorB.ch, narzeka, ie niestety naloinice tak
stann swieckiego, jak zakonnice, bez skrupu16w dzieci swe nieprawne zabijaj!j;, a przy tej wlasnie sposobnosci mlJl:Z swhl;tobliwy stawia kr6lowi wysb~pnemu pogafiskich Slow ian za wzor cnoty.
(Zob. Jaffe: bib!. rer. Germ. tom III, 59).
Najwyzszem barbarzynstwem zas tr~ci zwyczaj polnocnych Nie~
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meow zakopywania zyweem drobnej dziatwy bylych swych poddanych (Freigelassene) w razie, gdy rodzice nmarli. Kopano wtym celn
nanmyslnie grob na cm~tarzn, a pan tylko to dziecko, ktore najdluzej oddychalo, byl wedlug prawa (!) obyczajowego moralnie zobowil1r
zanym wychowac. (Zob. Dahlmann, Geschichte v" Daenemark,
str. 1(4). - Zresztl1 ciekawi jestesmy, zklj,d si!J brala ta liczebnie tak ogromna i niewyczerpana Indnosc slowianska, kt6rlj,
wszystkie wieki podziwialy, jezeli umorzanie niemowhl,t p!ci
zenskiej mialo byc zwyczajem pospolitym. Lecz zaprzestaiimy
tych bad an, z ktorych Slowianie nie mniej zwyci~zko wychodz~
wobec innych narod6w, aby zakonczyc ten rozdzial kiIku nwagami, tyczlj,cemi si!J stanowiska kobiety w sp6leczenstwie 810wianskiem.

skiej na poludniu panstwa frankonskiego, gdyi ten sam zwyczaj zauwaiyl rycerz niemiecki w sluibie Batorego u Bialornsinow (zob. listy Chytreusza)j a kwestji dzisiaj podlegac jui nie
mOie, ie Srowianie przed przybyciem Niemcow zamieszkiwali
takie cale przestrzenie poludniowej Germanji ai w gl/!b gor
alpejskich. Zresztl1J donosi zupelnie to sarno p. Jagor, wedlug
Indian Antiquary, Bombay 1874, p. 32, 0 plemionach indyjskich
Sudra, a mianowicie 0 plemionach Vi!!alan w Coimbatore.
Czyby si~ ten zwyczaj mia~ rozci~gae niegdys na wszystkie
szczepy slowial'iskie, a mianowicie tez zachodnio-p6Inocne, podlega w~tpliwosci.

Prawo obyczajowe pozwalalo moinowladze;om ntrzymyw3c
obok prawej iony i pani, nalozuice w liczhie nieograniczonej, ale
niczem nie jest dowiedzionfl, l'zeczq" ii ten zwyc;~aj siiJ przeniOsl
do warstw srednich i niiszych. Naloznice zajmowaly 'IN pierwszym razie zawsze stanowisko podrz~dne, a to zaleialo calkiem
od powagi, jakl1 pani domn wyjednac sobie nmiala. Zaslubienie zony prawej obchodzilo si!J n Slow ian z wszelkl1 wystawnosci!!;, a ohrzq,dek przy tem zachowany, n. p. przez polskl1 1uanose w Prusiech starych, jest istotnie 'wznioslym i pi~knym.
Cnot!J Slowianek slawil'1 juz autorowie byzantynscy, tndziez swiiJty
Bonifacy wobee kr61a Aethilbalda a naznaczyc wypada, ze
iaden autor z wszystkich wiek6w im nbliiac si~ nie odwazyt
Natomiast powstaje konwent ticinellski roku 850 przeciw pewnemu brzydkiemu obyczajowi w warstwach nizszych,
szczegolnie Indnosci wiejskiej, gdyz glosi, iz karze podpada ten,
kt6ry po smlerci zony zaslnbia niedoroslemu synowi nibyto ion~, a wzil1wszy synow~ w dom, z nil!: zyje, dzieci z niej zas
splodzone oddaje wraz z ni!!; sYl10wi 1 skoro tenze do lat przv"
chodzi. Ten rozkaz jest powtorzeniem dawniejszej juz uchwaly,
a sl1dzimy, ie si~ odnosi do niiszych warstw ludnosci slowianj

Napomknfbc tu takie wypada 0 wiadomosci ze starych
auto row, ze po smierci m~za wedlug zwyczaju zona smiel'ci
dobl'owolnej 8zukala, aby na tym samym stosie si~ poliJ,czyc
z m~zem. Zwracamy uwag~ na to, iz ten zwyczaj silJ tylko
odnosi do czas6w naJdawniejszych, i ze w kaZdym razie powinnismy si{l strzedz uwaiac podohnych podan za og61ne. Zwyczaj
ten bowiem, choc z pi!Jknego i gl~bokiego pojlJcia i poczucia wyplywal, zawsze jednak poczytanym bye musi za barbarzynstwo, ktore
nigdy nie by~o powszechnem, ani pra wem przepisanem, a ze takowego
silJ szczepy zachodnio-po~nocne rychlo wJrzekly, wynika zt/!d, ze
nie ma zadnych podan u autor6w, po sw. Bonifacym zyj!j,cych, jako
tez odpowiednio do tego w czasie zaprowadzenia wiary Ohrystusowej nigdy nakazanem nie bylo zaniechanie tego zwyczaju. Jedyny Dytmar merseburgski wspomina (VIII, 2) 0 narodzie polskim,
ii za czasow ojca Chrobrego, kiedy tenze jeszcze byl poganinem,
kaZda kobieta po m~za pochowaniu calopaleniem uroczystem
poszla za nim, gdyz jej glow~ sci~to (decollata subsequitur).
Fakt pojedy:6.czy zas, dobrowolny i z usposobienia osobistego
pochodz!j,cy, latwo mogl kronikarz cudzoziemski przedstawiae
w uog61nienin jako powszechny zwyczaj narodowy, a do tego
autor tntaj donosi 0 czasach dawniejszych, wedlug podan bardzo wlbtpliwych. Zreszt~ byly wyobrazenia Niemcow 0 Polsce za
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czasow dytmarowskich, zapewne niczem dokladniejsze od wyobrazen
Niemc6w dzisiejszych 0 Polsce dzisiejszej. Przeciwnie zas posiadamy
wyrazne swiadectwa r6wnoczesnych autor6w, iz niewiasta slo~
wianska za czasow poganstwa, a mianowicie wdowa, zajmowala
wobec prawa krajowego stanowisko zupelnie samodzielne, ze
byla daleko swobodniejszq" anizeli u wszystkich innych narodow, w szczegolnosci niemieckich, ktore kobiecie nigdy nie
przyznawaly samodzielnosci wobec praw narodowych, lecz jq,
wiecznie trzymaly pod opiek!J, (mundiburdium); to ojca, to krewnych lub m¥za. Zam¥znej Slowiance zas sluzylo nawet prawo
opuszczenia dla waznych powodow, mtJza, ktore to prawo
uznaje takze zbior praw star~ - saksonskich, tak nazwany SachseRspiegel (III, 73), co sitJ tyczy Slowian poddanych duchowienstwa magdeburgskiego.

wdzie m~ztwo to u Slowianek Drzechodzilo na swawol~, jak
n. p. Dytmar (VIII, 3) donosi 0 zonie Deunixa, na pograniczu
w~gierskiem, Beleknegini, (t. j. pi~kna pani) zwanej, ktora zanadto lubila trunki, a ktora podroze odbywala konno, jak rycerz, a rozgniewana kiedys nawet czlowieka zabila, zamiast, jak
autor sobie zyczyl i gotow byl jej doradzae, zajmowae si~ prz~
dziwem. Lecz co to znaczy w obec slawionej przez sagi polnocne
bohaterki "Wismy", alba Wandy naszej I
Na dowOd samodzielnego stanowiska niewiasty slowianskiej
niech nam sluiy nawet Slawinja, wyst~pna zona Krutona, ktorej kr61 slowianski, Henryk, panowanie zawdzi~czal. Ale niepor6wnanie milszy obrazek odkrywa si~ w synach Domuslawa, ktorzy si~ do matki zbliiajl1 z wszelk~ skromnosci~ i powaianiem.
Co do nas przypisujemy po niemalej cz~sci niewiastom zaslug~
t~, ii narody zachodnio-polnocne tak dlugo przetrwaly w walee
nierownej "albowiem kobiety najwierniej trzymaly sil,) reli~
gji narodowej, pomimo to , ze nowa wiara stanowisko
kobiety tak wysoko postawHa , a przedewszystkiem wielozenstwa zakazala. - Przykiadu nam dostarcza owa Hedna, zona Barutha, moznowladzcy hamburgskiego, ktora
wedlug legendy 0 pierwszych m~czennjkach hamburgskich za
niedowiarstwo tak ,srogo niby ukaran~ zostala; a innym przykladem jest Dragomira czeska, zona Wratyslawa, kt6rego ojdec, Borywoj, pierwszy z ksi~zl1t czeskich przyj~1 wiar~. Dragomira zas pochodzila "z najkrnl}:hrniejszego narodu lutyckiego,
z ziemstwa Stador t. j. Hevellow, sam a zas zachowala si~
"twardsz:,! od opoki w obec wiary Chrystuso\vej." (Kosmas).
W koneu opowiada Ebbo (lib. II), iz kaplani poganscy powierzyli pos:,!g zloty Tryglawa pewnej wdowie, kt6ra go wi ernie
przeehowywala, poki niezostal podst~pem odkryty i zabrany;
a inny przyklad podamy na odpowiedniejszem miejscu nieco
pozniej. Helmold i inni autorowie donosz~ zgodnie, ii plec
zenska u Slowian brala udzial w obchodach religijnych, a inaczej tez pll!s6w i spiewania przy tych i innych uroczystosciach

Po calej Slowianszczyinie tez spotykamy niewiasty, poganki,
kt6re nie tylko nie szly na stos za mtJzem, lecz po smierci jego za- .
rZ!1dzaly i wolno rozporzl1dzaly majl1tkiem, czasem dose znacznym.
Potwierdzajl1 to wszystkie badania praw staro-slowianskieh, a swobodne i powazane swe stanowisko Siowianka znow zawdzi~czala
wrodzonym i tak nieskonczenie pi~knym przymiotom duszy i serea,
ktoremi zawsze i wsz¥dzie celowala nad swemi siostrami u ktoregob!};dz innego narodu.
Byloby to ublizeniem dla nadobnych i zacnych pan 1 panien naszych, 'gdybysmy dzis dopiero starae si~ mieli 0 udowoduienie rzeczy, ktol'a jest i powinna bye artykulem wiary
dla mlodziezy naszej; wi~c wskazujemy tylko na nieustraszonego dueha, ktory Siowianki od wiek6w ozywial, a nieraz zawstydzar niedol~ztwo plci drugiej. Tak przekonali si~ juz
wschodnio-rzymscy wojownicy po zacitJtej bitwie na morzu
czarnem, iz walczyli po wielkiej cz~sci z kobietami) na wyprawie zas Niemeow na Morawjl1 l'oku 872 sCillgaly kobiety
(mulierculae, zob. An. Fuld. III) wracajl1cych z niechlubnej
walki wojakOw z koni, obkiadajl1c ich kijami. Czasem wpra-
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wystawiac sobie nie mozemy; slow em , aby si~ ograniczyc na
urywkowych uwagach: kobiet~ otaczali Slowianie od wiek6w
CZCil1 i powazaniem, na co zaslugiwala jak najzuperniej, a jak
ta okolicznosc si~ zasadzala na zapatrywaniach i poj~ciach moralno-religijnych - bo czczono takze Mstwa. pki zenskiej
tak swiadczy zarazem takowa 0 wysokim stanie oswiaty 0g61nej.

IX,

Oswiata ogolna, handel i przemysl,
osady wiejskie 'v zachodnio .. polnocnej
Slowianszczyznie.

P

rzyst~pujl1C do skreslenia zycia sp6reczno-panstwowego, podnosimy ponownie, ie ostatnie czasy dogorywajlj,cej wolnosci bynajmniej nie wypada uwaiac za okres przedstawiajl1cy najwyzszy stopien og6lnej oswiaty w Srowianszczyznie zachodnio-p6Inocnej. Ze
to nfe moze byc, 0 tem przekonllje rzut oka na dzieje slowianskie,
a nikt przeciei nie twierdzi, ie czasy zaci~tych boj6w przez 400
lat l1stawicznie toczonych w obronie wolnosci, zdolne byly do podzwjgni~cia 111b wydoskonalenia og61nej oswiaty, IUD nawet do pozostawienia jej nienarllszonej w spadku pokoleniom mlodszym, owe
czasy, w kt6rych niegdys pot~ine, zamozne i ludne narody zdziesilltkowane zostaly i po wielkiej cz~sci w ostatnil1 n~dz~ popadly.
PrzeciwIlie trzeba w ocenieniu kultury slowianskiej si~gac do czasu
pierwszego zetkni«2cia si~ Slowian zFrankonamizaczas6w Kar61a W.,
kiedy Slowianszczyzna zach.-p6Inocna wyst~puje jeszcze w peluej
sile zycia narodowego. Wtenczas nam si~ unaocznia stan samorodnej i tak wysoko jui wyrobionej oswiaty og61nej, iz mimo*
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wolnie poznajemy w nastlZpnych wiekach, przynajmniej co do
szczep6w polabianskicb, zmian~ na gorsze, zamiast postt)pu,
cofni~cie sit), i nt)dz~ zamiast pierwotnego dobrobytu. Tylko
plemiona nadodrzanskie podolaly cokolwiek wydoskonalic i rozwin~c to, co niegdys bylo wspolnem wszystkim szczepom. Inaczej
bye nie moglo, gdyz przez caie stulecie po Karolu W. spotykamy
tylko zgliszcza i gruzy tam, gdzie dawniej niezliczone miasta
i wioski kwitiy. Gdzie niegdys wesola i zamozna ludnosc slowianska obcbodzila z uszanowaniem czesc bogow, lub ochoczo
i gromadnie uprawiala rolt), znalezli pozniejsi kronikarze przestrzenie puste, ponure i gt)stwinl1 zarosle, co juz Dytmar. merseburgski, a po nim Helmold zapisujfl;.
Wszyscy autorowie powtarzajl1, ze ksilJ,zt)ta niemieccy raz
po raz z ziemi slowianskiej uprowadzali "incredibiles, lub immensas pecunias", ze si~ ustawicznie zapuszczali do tej ziemi
nie z wyzszych powod6w, lecz jedynie po lupy, ie jl1 przekraczali
Ilpraedabundi", niszczl1c kraj kwitnl!cy pOiogl!, i t~pifl:c mieszkancow, jakby gady szkodliwe. Lic2fl;C do tego ogromne podatki i haracz, dalej strat~ w ludziachi dobytku, i wszelkie
przeszkody dla bandlu, przemyslu i rolnictwa, nie dziw,
ze kraje slowianskie pomi§dzy :tablf, i Odrl'l; zubozaly, ze umysl
i charakter slowianski zdziczal; sIowem, ze Slowianie stali si§,
jak to pozniej wykazemy, podobnymi do swych sl1;siad6w, t. j.
do saksonskich Stormar6w, Holzatow i Ditmars6w. Helmolda
wi~c obraz wedle nas dosyc wiernie odzwierciadla stosunki
rownoczesne; autor ten przesadza tylko tam, gdzie z wiesci
og61nych kresli st6sunki dawniejsze, ale zupelnie nielogicznem,
a wi~c nie historycznem by bylo, iebysmy belmoldowskich Slowian polabianskich, a mianowicie wagrowsko - obotryckicb mieli
uwazac za przedstawicieli najwyzszej kultury, do ktorej SloVirianie zacbodnio-p61nocni wog6le doszli. Pomimo to czynifl; tak
niekt6rzy badacze z tej chyba przyczyny jedynie, poniewaz
czasy helmoldowskie s~ 0 wieki pozniejszemi od czasow Kar61a
W., slj,dzlj,c, ie czasy pozniejsze powinny bye· takze oswiecensze,

nie zwaiajlj,C, ie tu si§ nie spotykamy z postliJpem, lecz z zastojem i ze zwrotem tak w ogolnej 08wiacie, jak w zyciu narodowem i panstwowem. Slj, nawet tacy autorowie nowsi, kt6rzy,
opisujlj,c stan oswiaty slowianskiej, wzi~1i sobie za wzor n~dzne
chlopstwo z czasow nowszych, tak samo, jak sw. Bonifacy Slowian nazywa "foedissimum genus hominum" nie z innej przyezyny, tylko dIll. tego, ze sit) zapoznal z uciemiliJzonem od wi{lk6w przez Niemc6w chlopstwem slowianskiem po wzg6rzach
Rhoen, Vogelsberg, wogole po krajach frankOnskich i baskicb.
Tymczasem nie zabraknie na swiadectwach z czasow dawnycb
i nowszycb, ktore uwydatniajlf, caloksztalt 'oswiaty slowianskiej
w daleko wdzit)czniejszych rysacb od Helmolda, a kladziemy
tu niektore z tycb swiadectw, opisuj1!:cych wspolczesnym miasta
slowianskie w czasach, kiedy Niemey, wyjl:j;wszy osady starorzymskie, jeszcze nie byli przywykli do poiycia miejskiego.
Adam Bremenczyk donosi (I, 19) 0 miescie Jumne (Uimne,
Vimne! Junumne, Julinum), co nast~puje: "Odra jest najokazalsza rzeka okolie slowianskich. Nad ujsciem jej tam, gdzie
oplywa bagna scytyjskie, przeswietne miasto Jumne dostarcza
najslynniejszej przystani tak barbarom, jak Grekom, kt6rzy mieszkaj~ w pobliiu (t. j. Slowianom wyznania greckiego ?). Poniewaz 0 slawie tego miasta opowiadajl1 wielkie rzeczy, przechodzfl;ce prawie wiart), uwaiam za st6sowne, to i owe opowiadania godne, tutaj dorzucic. Jest to niezawodnie najwi~ksze
miasto z wszystkich, ktOre Europa w sobie miesci, a zamieszkuj1!;
takowe Slowianie z innemi narodami, Grekami i barbarami.
Albowiem tell; przybysze, Saksonowie, uzyskali r6wniez prawo
pobytu wspolnego pod warunkiem, ze tam przebywajfl;c, nie
ukazujl!; publicznie wyznania chrzescijanstwa. Wszyscy bowiem
sl'b jeszcze w obrzlbdkaeh poganskich pogr1!:zeni, ale, co do
obyczajnosci i goscinnosci, niepodobna odnalesc narodu zacniejszego, lub bardziej uprzejmego. Miasto to jest bogate w towary wszystkich narodow p61noenych, a niema nie przyjemnego,
lub rzadkiego, czegoby tam nie bylo. Jest tam takze IlOna Vul-
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cani", jak krajowcy nazywaj~ I,ogien grecki", 0 ktorym wspomina Solinus (w rozdziale 5, a m6wi 0 Wezuwiuszu, w ktorego
otchlan dusza Teodoryka zepchni~t1b bye miala). Tam widziec
mozna potr6jn~ naturfJ Neptuna, bo ow~ wyspfJ oplywaj~ trzy
ramiona morskie, z ktorych jedno, jak m6wi~, jest koloru zielonego, drugie bialawego, trzecie zas nieustannie si~ srozy
wscieklemi burzami. Od owego miasta przeprawisz si~ po
kr6tkiem wioslowaniu do miasta Dymin, ktore jest polozonem
nad ujsciem rzeki, Piany, gdzie tez Runi (Rugjanie) mieszkaj~;
zt~d do ziemstwa Se.mland, kt6re Pruzi posiadajl!. Podr6z jest
taka, ze sifJ od Hammaburga, lub od ;taby, przychodzi ll:};dem
dnia siodmego do miasta Jumne, bo morzem wsi~dziesz na
okr~t w Sliaswig, lub w Aldinburg," aby dostac si~ do Jumne..
Od tego miasta pod zaglem przeplyniesz w czternascie dni do
Ostrogard u Rusin6w, ktorych stolic~ jest miasto Chive (Kij6w),
\"sp6lubiegajlj;ce sifJ 0 panowanie z Konstantynopolem, najslynniejsza ozdoba Grecji (t. j. ziemi ruskiej) i t. d."
Ten opis Adama swiadczy mi§dzy innemi () rozgalfJzionych
st6sunkach handlowych Slowian nadbaltyckich, ktOre ponizej
obszerniej objasnimy. Tu dodajemy, ze miasto Julin (t. j. Jumne)
nast§pnie przez Duiiczyk6w zburzonem zostalo, i ze w czasach
poadamowskich urosla wiese 0 Winecie, pl'zeslawnem miescie
slowianskiem, kt6re si§ mialo zapase w mol'ZU, wiese, kt6ra si§
Upol'czywie utrzymywala do najnowszych czasow, gdyz ruiny
miasta zapadlego, slupy marmurowe i t. p. mniemano spostrzedz
na duie morskiem, az ponownie czynione badania miejscowosci
udowodnily, ze wiese ta si§ nie sprawdza. - Slowianie pomifJdzy ;tab~ i Odrl1 juz nie posiadali wprawdzie miast tak okazalych, jak Pomorzanie, za czas6w Adama Iub Ottona bambergskiego, ale niegdys oni w niczem nie ustfJpowali co do zamoznosci i 08wiaty braciom pomorskim, zanim ich dobrobyt, kwitnl1cy handel i przemysl zostaly zniszczone przez s!!>siad6w
chrzescijanskich. 0 tem swiadczl! niezliezone miasta i osady
wiejskie, 0 ktorych dyplomata i kronikarze wspominajlj;, a ktore
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w dlugoletnich walkach obrocone zostaly w perzyn§. Dytmar
merseburgski opisuje nam jako swiadek naoczny ruiny miasta
tak okazalego, ze wedlug niego sami Rzymianie tylko mogli
bye zaloiycielami je.go. Cesarz Henryk II postanowil bowiem
roku 1010 odbudowac miasto Liubuzua. *) Tam si§ udal z innymi takze autor nasz w koficu Stycznia, a obwarowanie nowego miasta skonczono w przecillgu dwoch niedziel. Opowiedziawszy to w 89 rozdz. szostej ksifJgi, Dytmar tak rzeez ci~gnie
dalej : "Obok tego miasta w stronie polnocnej stoi miasto,
niczem nie rozdzielone od pierwszego, tylko doHnlj;, a w niem
jest dwanascie bram. Gdy takowe ogl~dalem bacznie, poczytalem je za dzielo JuljuszaCezara i za wielkie dzielo Rzymian,
na co wskazuje Lueanus. To miasto mogloby bylo mieseic
w sobie wi~cej nad dziesifJc tysifJcy ludnosci. - Nawiasem powiedziawszy, cZfJsto dzis opisujl1 slady warowni slowianskich tej
wielkosci. - Mniejsze zas, kt6resmy wtenczas ukonczyli, bylo
pustem od czasow kr61a (lub cesarza) Henryka I." - Takowe.
wkr6tce potem opanowal nasz Chrobry. - Nieeh to wystarczy,
jezeli s16wkiem wskazemy na mn6stwo moznych miast slowianskich, wspomnianyeh za Kar6Ia W. i nastfJpnie, ponad ;tab!!>
i BaUykiem, tudziez po calej przestrzeni pomi§dzy Odrl1, ;ta b~
i Baltykiem az do CzecMw, kt6re to miasta juz Ptolemeusz
wspomina. Ze to byly miasta w calem znaczeniu tego wyrazu,
dowodzi mifJdzy innemi moine miasto handlowe Reric (Rar6g),
ktore Gotszalk dunski zburzywszy, zamieszkalych tam kupc6w
uprowadzil do Danji, a byU to kupey slowillnsey, nie zas, jak
to pewni pisarze nowsi wbrew wszelkim zasadom dziejopisarskim
utrzymuj~, dunsey. Gotszalk, jak ei pisarze z wlasnej powagi
dodaj~, niechcial ich wystawic na zemst§ Slowian. - Slowianie
bowiem zachodnio=p61noeni zajmowali sifJ han dIem dalek9 ry=
ehlej, nii Duficzyey, r6wniez, jak handel Rusin6w z Carogrodem
*) Lubuzua, Lebusa, polozone w prowincji saskiej pomi~dzy Dahma
i Schliebell.
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jest dawniejszym od panowania Wareg6w na Rusi. Jezeli si~
te stosunki przeinaczyly za czas6w Helmolda, nie powinien si~
nikt temu dziwic, kto si~ zapoznal z dziejami Wagro-Obotrytow.
Zaj~cia bowiem pokojowe, rolnictwo, przemysl, handel, staIy si~
po prostu niepodobienstwem wsrod walk kilkowiekowych, rzadko
kiedys prze1'ywanych; k1'aj slowianski wi~c nie mogI jui produkowac nad wlasne pot1'zeby owych zbytkow, kto1'e byly przedmiotem han dIu , wi§c ok1'§ty slowianskie, niegdys kupieckie,
p1'zemienily si§ na f!.ot§ ko1'sa1'sk~. Nie dziw, ze ludnosc wag1'owska nie db ala za Helmolda 0 wystawienie t1'walszych domostw, 0 zakladanie osad 1'6lniczych lub przemyslowych chociaz ten auto1' i pod tym wzgl~dem przesadza - gdyi uni..
kalap1'zez to, iyjl1C w stanie wiecznego obll;lienia, st1'at wi§kszych; lecz wiemy zsamego Helmolda, ie wlasnie ten spos6b
zycia ludnosc przyp1'owadzil do 1'ozpaczy. Czytamy w Herborda
iyciorysie Ottona, ie po wyprawie polskiej takie ludnosc miasta "Clodawa", wpobliiu Julina, po1'obila sobie szalasy obok
g1'uzow zburzonego miasta, lecz auto1' dodaje, ie ta ludnosc,
poddani tychie, ktorych Polacypob1'ali w niewoll;l, te szalasy
wystawHa tylkona tymczasem,poki nie b~dzie mogla wystawic
znow porz!l:dnych' zabudowan. Co do Wagrow wiemy p1'zeciei,
ie to "tymczasem" sit) p1'zeci~ga przez wieki, a wit)c ludnosc
poprzestala, ulegajl1c koniecznosci, na trybie iycia, ktoremu
bynajmniej nie sprzyjala; slowem, dzielne szczepy wagro-obo~
tryckie znalazly si§ przez dlugie czasy w podobnem poloieniu
niepokoju wiecznego, jak zakarpaccy Slowianie Prokopa.. Rowniei jak i oni, zamiast post~powac W oswiacie, i ci nie zdolali si~ utrzymac na tym stopniu, ktorego ieh oj cowie do~
pi~li juz przed wi<~kami, a mianowicie w czasaeh przedkar610 a
wskich, kiedy miasta wagro-obotryckie posredniczyly w handlu
pomi§dzy krajami p6lnocnemi i srodkowemi Europy, Po tra~
ktach i drogach, zakladanych w okresie przeddziejowym, lub
tei korzystaj:,!:c, 0 He mozna, z rzek splawnych, udawaly sit)
tabory handlowe bogatych kupcow slowianskich wprost do miast

nadrenskich i naddunajskich, i wymieniwszy tam swoje na cndze
towary, lub spieni~iywszy je, ci~gn~li z tych podroiy nie male
korzysci. Na podobny tabor kupiecki, kt6ry zamierzal do
Moguncji, napotkal Sturmi, uczen sw. Bonifacego, gdy szukal
po boru "Buchonia" odpowiedniego miejsca do_ zaloienia klasztoru, ktOre znalazl tam, gdzie nast~pnie klasztor Fulda za~
10iono. Droga ta nazywala si~ Antzanweg, t. j. droga Antzow.
GMwna droga podobna prowadzHa od Baltyku do Brunswiku,
a tam si~ rozchodzHa na dwie strony: jedna, t. j. droga An·
tz6w, prowadzila do Moguncji, tudziez Kolonji; druga do Re·
gensburga. lnne znow trakty g16wne przerzynaly k1'aj slowianski mi§dzy Jjabl1 i Wisll1, na kt6rych jui handlerze etru~
scy i starogreccy pod~iali do przedniejszych targowisk slowiansIdeh. Na pewnych punktach, mianowicie, gdzie byly przejscia
przez rzeki wi~ksze, pobierali ksil1i«;lta slowianscy clo od kupcow przyby;J:ych. Ciekawa ta sprawa oczekuje jeszcze potrzebnych badan lokalnych, pomimo, ze prace Dra. Genthe "Ueber
den etruskischen Tauschhandel nach Norden 1874, a nieporownanie samodzielniejsza p. Sadowskiego "Drogi handlowe GrekOw i Rzymian 1877" takowl1 wielce juz objasnily. - W prawach staro-bawarskich opiewa Dodatek (10, 6) do przepisow
celnych (0. A. 906), co nast~puje: "Slowianie zas, ktorzy
Z Rugjan, lub z CzecMw przychodz~ dla kupczenia, plac~,
gdziekolwiekbi),dz wzdlui brzegu Dunaju, lub gdziekolwiek
u Rotalarow, lub Reodarow (szczepy prawdopodobnie slowianskie nad p6!nocnym Dunajem) uzyskaj~ miejsce kupczenia, od
jednej sogmy wosku dwie "massiolas", z ktorych kaida rna
walor szkota; *) od ci§iaru jednego czlowieka jedn~ massiol~ tegoz waloru; gdy zas niewolnikow, lub konie cbci), sprzedac, (placl!) od jednej dziewuchy (ancilla) jedn«;l tremiss«;l, (t. j.
trzeci~ cz§sc asa rzymskiego), od konia rodzaju m§zkiego tak
*) De sogma una de cera duas massiolas; sogma po grecku
zar, sakwy; massiola, = pochodnia, swieca.
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samo, od niewolnika jedil~ nsaig«2", (t. j. denarius serratus),
a rowniez tyle od klaczy. Bawarczycy zas, lub Slowianie kra~
jowcy, tam kupujl);c lub sprzedajl);c, nic nie potrzebujll; placie." Poznajemy tu zarazem niektore z towarow owczesnych, t. j. wosk,
konie i niewolnik6w, lecz znana to rzecz, ze handel ostatnimi
znajdowal' sit) calkiem w l'«2ku zydowstwa, Nol'mannow, lub
knpcow greckich i arabskich. Towal' ten dostal'czala niestety
po wi«2kszej CZ«2sci Slowianszczyzna. Z niewolnikow slowiaiiskich utwol'zono walp,czne owe pulki przyboczne sultanow
i kalifow mahometaiiskich, kt6l'e poznajemy w Egipcie pod
nazwl); Mameluk6w, a tak samo z nich skladala si«2 gwardya
przyboczna kalifow hiszpanskich i maurytanskich. Naczelnik
ostatniej, Habib, Slowianin, znany jest z buntu, ktol'y l'oku
778 podniosl w pol'ozumieniu si«2 z Kar61em Wielkim, pl'zeciw
panu swemu; w koncu skladali si«2 tyle oslawieni Jaiiczarowie
tureccy pl'zewaznie z wychowanc6w slowianskich do najnowszych
czasow. Natomiast poznajemy inne przedmioty handlu slowianskiego z zagl'anic!!l w dyplomata,ch, po l'oku 1236 wystawionych, jako to miedz, olow, cyn«2, stal, zelazo, kotly i inne
towal'Y spizowe, garnki, drzewo d«2bowe i jodlowe, deski d§bowe, smol§, zywic§, potai, mal'zann§ czyli sinHo (lub tez
urzet, fal'bownik), l'osliu§ drogocennl);, przydatn!!l do fal'bowania
na modre; zast!!lpiono j!!l dopiel'o pozniej zapl'owadzeniem
indiga, a Slowianie slyn§li w piel'wszych czasach chl'zescijanskich z upl'awy tej l'osliny, dla czego l'obotnika slowianskiego
spl'owadzano takze do ziem innych; - dalej pszenic§ i ziarno
wszelkiego rodzaju, chmiel, piwo, maslo, skOry, mi§so wieprzowe solone, slonin§, tluszcz, okras§, mi6d, wosk, weln§,
konopie, len, prz§dziwo, sukno, p16tno i t. p., a przedewszystkiem ryby, z kt6rych celuje sledz, tudziei tluszcz rybi. Te
i mnostwo innvch towarow wychodzilo z Slowianszczyzny zachodnio.p61noc~ej, w~!!lcznie z CzecMw i Polski, po rzekach splawnych wprost do Flandrji, Anglji i wogole do zachodnich kraj6w.
Zt!);d zn6w przywozono zlote i srebrne naczynia i ozdoby,
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sukna i materje wykwintne i t. p. To si~ dzialo wedlug dyplomat6w w pol wieku po Przybyslawie obotryckim, a ze jui
i w niedosciglych czasach przed nim to zachodzilo,
tern
swiadczy Adama Bremenczyka opis miasta Jumne, tudziez swiadectwo, ze okr§ty slowianskie za.witaly mi§dzy innemi do slawnego miasta handlowego, Birka, w Skandynawji. Handel slowianski z poludniow!!l Germanjlj; musial bye bardzo kwitnllcym
za czasow Karola W.; ten monarcha zas pierwszy· zadal mu
dos ci§zki, gdy zakazal kupcom wolnego przejscia do glownych
punktow handlowych i zbiorowisk towarowych, a natomiast
przeznaczyl wzdluz granic slowianskich na miejsca skladowe
Barduwik, Szesla (CelIe), Magdeburg, Halstadt (Halas stadt),
Erfurt, Forchheim, Brembul'g i Regensburg. Przez to stracil
kupiec zysk dawniejszy, ktory mial ztlj;d, ze nabywal i wymienial towary z pierwszej rtJki. Ze zas caly handel w Turyngji si§ znajdowal pierwotnie w r~ku kUpcow slowianskich,
twierdzi juz Dr. Erhard u Ledebura, Neues Allgem. Archiv,
tom I, 1836.
Zachodzi pytanie, czyby wspomnione wyroby i przedmioty
handlu nie by~y czasem wyrobami przybyszow niemieckich,
lecz na to odpowiada rzut oka na dalszy rozwoj st6sunkow
w Slowianszczyznie przecz!!lco. Albowiem owe sukna krajowe,
p16tno i prz§dziwo za czas6w chrzescijanskich byly dzielem pracowitej ludnosci slowianskiej, kt6ra co rok pewnej ilosci
tych wyrobow jako podatek dostarczae musiala wlascicielom
gruntu, i to po wielkiej cz~sci Niemcom a mianowicie duchownym. Byl to rodzaj sukna krajowego z welny prz§dzon~j,
kt6re si§ nazywa "warp", a ktore i dzis jeszcze x:.uzyczanom jest
wlasciwe. Co si§. zas tyczy wyroMw zelaznych it. p., wiadomo,
Z6 Czechy, kraj g6rno-Iuzycki i frankoiiski slyn!!ll z czasow najdawniejszych nie tylko z gornictwa, ale tez z wyrobOw kruszcowych. Dose b§dzie dodae, iz do robOt gorniczych do wzg6rza
Harcu sprowadzano z tych wlasnie stron robotnik6w, kt6rzy si§
do dzis· dnia odr6iniajl!: od krajowej ludnosci dolno*saksoiiskiej;
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na pograniczu Czech jui Tacyt wspomina 0 narodzie Gotin6w,
kt6ry, jak twierdzi, byl nie-niemieckim, a zelazo kuc umiat
Wspomnielismy 0 tem, ie ryby, a mianowicie sledz, byly
przedniejszym przedmiotem handlu slowianskiego. Tak jest, bo
Slowianie znali si~ juz kilka wiek6w przed WHhelmem Beukelsen na sztuce w§dzenia, solenia i suszenia ryb, szczeg61nie
sledzi; a poniewai kraj ich w ryby obfitowal, szly rok rocznie
tabory, skladaj1!ce si~ czasem z kilkadziesilbt wozow, ryb1! naladowanych do ziem poludniowych, a mianowicie do Polski, CzechOw i Bawarji, az w strony nadrenskie. R. 1170 uwalnia mal'grabia Otto miasto Brandenburg od cIa, lecz zachowuje sobie
takowe od sledzi, lososi i sielaw; widac zt1!d, ze musialo znaczne przynosic korzysci. Sledz zas uchodzil przez wieki sredniowieczne i nowsze za lakocie i drogo si~ plaeil; po16w najobfitszy
zas byl wowczas po brzegach pomorskich, obotryckich i rugjanskich.
Pojmujemy wi~c, ze dla samego handlu Slowianszczyzna
byla krajem zamoznym, ie tam nie bylo zebrakow. Saksonowie
wi§c, a szczegolnie Dunczycy mogli si~ tak nieslychanie zbogacic,
zaraz po zawojowaniu Slowian, gdyz Arnold lubecki juz pisze
okolo roku 1183, ii Dunczyey, bior~c zloto i srebro za sledzie,
zacz§li si~ stroic, a syn6w wysylac na wychowanie do Paryza,
co zreszt1! tez robili pierwsi juz chrzescijanscy ksil!:z~ta slowianscy. - Niemey lub Dunezycy takze nie zaprowadzili zeglugi
na morzu p61nocno-baltyekiem, ani tez pierwsi nie zawarli stosun~
kOw handlowych z narodami polnocnemi, lecz uczynili to juz
w starodawnych czasach Slowianie, kt6rzy, jak to Barthold
(Geschichte der Ransa) pisze, stali si~ nauezycielami DunczykOw
i Niemcow w sztuce zeglarskiej. Wedlug Nenniusza i staryeh
kronikarzy brytanskich przybyli tez Anglowie i Saksonowie
do Brytanji na "ciolis", co tlumaczymy na nasze czolna,
a mnostwo autorow, mianowicie angielskich, twierdzi, iz razem
z Anglo-Saksonami i ludnosc slowianska do tej ziemi zawitala.
Co wi~cej, tak nazwane miasta wendyjskie, b~dl1c juz rychlo
glowllJ zwil!:zku handlowego, Ranzy, wyszly rzeczywiscie ze

zwil!zku lub sp61ki handlowej staro - slowiafiskiej , a nazwa
"miast wendyjskich czyli slowianskieh", nie byla czczym przy~
domkiem, lecz odpowiadala rzeczywistosci. Bylo to zreszt!J;
mianem pierwotnem, podczas gdy "Hanza" dopiel'o W XIV
wieku stata si~ ogolnem nazwiskiem zwilJ,zku powi~kszonego.
Wiemy z zyciopisarzy ottonskich, jz czasem wil)ksza cZ§sc obywatelstwa miast pojedynczych, odbywala wsp61nie dalekie podroze handlowc, tak ze pozostali w domu nic wainego w ich
nieobecnosci postanowic nie smieli, a dlugo jeszeze po zniemczeniu Slowian, spotykamy sil) z bogatymi kupcami imienia slowianskiego. 0 czem przekonywa rzut oka na spisy imion i nazwisk dodanych do I i II tomu zbiorow akt, ogloszonych pod
tytulem "Hanserecesse" r. 1870 i 1872. Nazw~ miast slowianskich zaehowaly odnosne miasta i po zupe:f:nem zniemczeniu tem
ch~tniej, iz korzystaly z przywilejow nadanych miastom staroslowianskim oddawna przez rozmaityeh mocarzy, jako tez roku
1283 n. p. udziela kr61 dunski, Eryk, miastom 'slowianskim ribszerne prawa wolnego kupczenia "prout ab antiquo consueverant".
Trzeba dodac, ze zniemczenie si~ Slowian nigdzie tak
szybko nie postl1Pilo, jak wlasnie w miastach hanseatyckich, co
zl'eszt1! wyplywalo z natury rzeczy. To spot~gowalo nieslychanie
sHy wrogich Slowianszczyznie zywio16w. - Po miastach pomol'skich odbywaly si~ po kontinach podrz§dnych wspolne obl'ady
i uczty mieszczanstwa, wi~c opierajl1c si~ na doniesieniach zyciopisarzy ottonskieh, nie wahal si~ p. KlOden, autor nadzwyczaj sumienny, orzekac, ze owe staroslowiafiskie kontiny*) sl1
*) 0 wyjasnienie etymologiczne wyrazu "kontina" postarano si~ w wieloraki spos6b. Dodajemy, ie dzis jeszcze oznacza "Kantine" w zachodnich Niemczech, tudziez w koszarach pruskich miejsce, gdzie w6dk~, piwo i inne gorlj,ce
napoje sprzedajlj,. W Belgji i Francji czytamy go bardzo zwyczajnie jako napis oberzy; zachodzi juz w spiewach hedniowiecznych w tern znaczeniu, a poniewai si~ z lachiskiego wyprowadzic bez trudnosci nie daje, wywodzlj, go z j~_
zyka keltyjskiego. Con date bowiem, w Brytanji takie Cunetio, w trewirskim Contio, Contionarum oznacza to sarno, co rzymskie Confiuentes. Pierwia.
stek wi~c jest wsp6lny Slowianorn i - Keltom. Nawet nasz "kantor" zjawia si~
po faz pierw2zy w miastach hanseatyckich jako conthorius t. j. slrlad towarow.
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pierwotworem i wzorem dla powstajfJIeyeh p6zniej ratusz6w niemieekieh. Niemey stali si~ po prostu spadkobiereami Slowian,
jak nieomal wsz~dzie, tak w szezeg61nosei, co si~ tyezy urz::):dzen
handlowyeh; nie wykryli oni i nie wynalezIi od razu nie nowego, tylko wstl1piwszy w ~lady kupe6w slowianskieh, prowadzili
interesa torami dawniejszemi, a nawet korzystali z miana slowianskiego, aby sobie zapewnic przywileje kupieetwa staroslowianskiego i aby st6sunki handlowe, zawarte przez takowe
z obeymi narodami nadal utrzymywac. To samo orzeka mniej
wi§eej takze Barthold (Geseh. d. d. Hansa). - Lecz wysoko
rozwini~te umiej~tno~ei, urz::)::dzenia, stowarzyszenia, tudziez przywileje kupieckie w zaehodnio-p61noenej Slowianszezyznie, musialy tem dotkliwsz::): zadac ran~ narodowo~ei slowianskiej, im
rychlej ealy ten stan zamozny i uprzywilejowany si§ zniemczyl.
Od tego bowiem ezasu narodowosc slowianska nietylko poniosla ogromne straty tak materjalne, jako tez w inteligeneji,
leez co gorsza, przeszkodzono jej raz na zawsze odrodzic si~
i wytworzyc z posr6d siebie nowy stan. kupieeki, narodowy,
gdyz uehwalono', ze do kupieetwa nie ma juz przyst§pu, kto
si~ rodzH z ojca Slowianina, lub z matki Slowianki. Uehwalana to z samej zazdrosci i chciwosci podlej, bo wykluczono
takze Szkot6w i Dunezyk6w; ale przez to odebrano ludnosei
slowianskiej spos6b zarobkowania, do kt6rego przywykla po wielkiej ez§sci i kt6ry najwi§kszy zysk zapewnial, a wi§c wskazano jlll na zubozenie niechybne, gdyz i cechy rzemieslnicze
to samo uehwalily.
Poniewaz rybo16stwo przynosilo zysk wielki przez to, ze
rybaey slowianscy solili ryby i w beezkaeh daleko wywozili, wi§e
im i to zakazano i od nich wymagano, izby swieze ryby przynosHi na targ do miasta, w skutek czego caly zysk przechodzil
z rfJIk rybak6w do kieszeni bogacfJIcych si~ kupe6w. Taki przywilej potwierdzil r. 1388 ksifJIi~ Jan obywatelom miasta Kustrin. Rybaey slowiaiisey mieszkali po tak zwanych "Kietz'ach", kt6re
si~ zwykle, a czasem po kilka znajdowaJy w pobliiu grod6w

i miast wi~kszyeh w Slowianszczyznie zaehodnio - p61nocnej,
a wi~le z nieh ostalo si~ do dnia dzisiejszego. Nadmieniamy, ze
wyraz Kietz, Kytz, pierwotnie nie ma nie wsp6lnego z pojt)ciem rybo16stwa, co juz Cybulski wyluszezyl. Niemey, opanowawszy grody slowianskie, rozgoscili si~ w nich, Slowian zas
po wi~kszej cz~sci wyp~dzili i mieszkac im kazali w tyeh przedmiesciaeh, Kietz zwanych. W mowie Slowian hanowerskieh
oznaeza chyza, ehyz, hye, tyle co chata (zt::):d miasto Hitzacker?);
w "Kietzu" wi~e mieszkali dawniej chalupniey i ludnosc robotnieza pobok starej osady. Leez nawet w tych przedmiesciaeh,
nie pozwo!ono wskazanym na same juz rybol6stwo Slowianom,
- gdyz ziemi nie posiadali - uzytkowac z wody jak cheieli;
zakazano im bowiem poslugiwac si~ siecmi duzemi , gdyz takowemi lowic ryby samym Niemcom, wlascicielom uprzywilejowanym, przyslugiwalo prawo, poniewaz najwi~eej korzy~ei ztl};d
przychodzilo; za lowienie malemi zas kazano im czynsz placid.
Jak to bezwzgl~dnie post§powano sobie, poueza przywilej
z roku 1550. Rybak bowiem z Kietzu pod Poezdamem (Postupimi, Postamp w starych dyplomataeh, zkllld Potzdam) chel!C
nabyc od mieszezanina ogr6d poloiony przed bram::):, musiai: si~
zgodzic na warunki te, ze wszystkie ci~zary ponosi cil1Z111ce na
tym ogrodzie, ze nie b§dzil;l roseil sobie ztl1d zadnych praw
obywatelskich, a w koneu, ze na tym gruncie nie postawi zabudowan, i ze takze na nim nie b~dzie zajmowal si~ rzemioslem lub przemyslem mieszezanskim *). Rozumie si~, ze dopiero w czasie ehrze8eijanskim przez wyp§dzenie Slowian z grodow i miast "Kietzy" najbardziej si~ zaludniaiy.
Tyle co do han dIu zagranicznego. W samym zas kraju
odbywaly sitl zupelnie tak, jak dzisiaj, regularne targi po dwa
razy w tydzien, jak to widzimy z Helmolda, tudziez z zyciopisarzy Ottona. Na te targi spieszyla ludnosc wiejska, aby

*) Patrz Fidicin: die Territorien der Mark Brandenburg, II; 15.
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ziemioplody i t. p. spieni§zyc i si§ zaopatrzyc w potrzebne wy~
roby przemyslu, lub w rzeczy luksusowe. Napomykamy, ze
juz w najdawniejszych czasach postarano si~ w 810wianszczyznie,
aby handel ulatwic przez to, ze drogi publiczne utrzymywall6
w· dobrym stanie, do czego mieszkailCY osad poblizszych rowniez
zobowiiJ,zani byU, jako tei do stawiania i utrzymywania most6w.
Gdzie most6w nie byIo, tam u~atwiono przepraw§ urz!!;dzeniem
pramow. Korzystano takze w celach handlowych z rzek splawnych, a wielkim kosztem umozebniono zeglug~ po rzece 80lawie za pomociJ, sluz poniiej miasta Halle (Dobragora), kt6rych szcz!!tki widziano jeszcze w roku 1366. Dr. Berghaus
(die Mark Brandenburg p. 318) zas twierdzi, ze nawet juz
dawno "przed przybyciem Slowian" (naturalnie w rozumowaniu
wielkiej cZl)sci dzisiejszych Niemc6w), siJ,dzl1c po zabytkach
oczywistych, zakladano wzdluz' ;taby groble, aby niziny za·
bezpieczyc od wylew6w, i ze odnosna wladza czuwala nad temi
zakladami. Jeieli tak bylo, zawiadywal tym urzl)dem niezaprzeczenie slowianski Pl'zystaw, t. j. znany jeszcze .dzisiaj
w miastach brandenburgskich "Pritzstabel". Na innem miejscu
powainy tenie autor sil) tak wyraia: "Pod miastem Lychen jest
poloione jezioro, Gripkensee; takowe jest punktem najwyiszym
pomil)dzy I.ab!); i Odr!);. W czasie, kt6ry sil) historycznie jui
nie daje bliiej oznaczyc, przekopano ten punkt, a tym sposobem umozebniono pol~czenie rzek obu, a nawet Baltyku
i morza p6Inocnego." Tymczasem usHowali mniej skromni od
Berghausa pisarze dzisiejsi, te i podobne dziela przypisac
"przeddziejowym" Niemcom.
Ale wiadomo swiatu,
ze
wszystkie szczepy niemieckie a w szczeg61nosci 8wewowie,
narod, co sil} z rozmaitych szczep6w skladal, a 0 tych tu najbardziej chodzi, znajdowaly sil) jeszcze w czasach historycznych
na tak nizkim stopniu oswiaty, ie im takich pomys16w przypisac nie podobna. Dzisiejsi badacze pomorscy, s~dz~c z tego,
co si~' czyta w rocznikach i czasopismach naukowych, wychodz!);cych tamie, oswiadczyliby si~ bez wahania za Keltami. My

uwazamy i w tym przypadku Kelt6w i 810wian za jeden i ten
sam narod, kt6ry sil) w tych stronach dawno przed przybyciem
Niemcow han dIem i przemysfem trudnil. Tam, gdzie droga
publiczna prowadzila przez trzl)sawiska, budowano pomost
drewniany, a roku 960 wojsko niemieckie przebylo moczary
po takim pomoscie slowianskim. W pewnych miejscachpobierano jui za czas6w dawnych cIo od kupcow obcych zapewne na rzecz skarbu ksiiJ,il)cego; rowniez placono mostowe,
lub od przewozu. To wszystko potwierdza takze p. Fidicin
w topograficznem dziele swem, *) chociaz i ten autor marzy
o Niemcaeh przeddziejowych, znajduj~c prastare roboty ziemne.
W st6sunkach handlowych poslugiwano si§ kruszeami drogiemi,. albo tez pl6tnem, suknem i futrami drogiemi. Pienil!dz
bUy posiadamy takie jui z czasow przedchrzescijanskich; bylo
to tylko po cZl)sci nasladowaniem pieni§dzy niemieckich. W czasach p6zniejszych nazwano takowe "Finkenaugen", lub "Ockelphennige", po facinie "vincones", lub wyll1cznie "monetae slavicales". Byly to pienilJ:iki wkll)sle z srebra czystego, zklJ:d
wyraz "Fine Ogen", a z tego "Finkenaugen" wywodzlll, a okazywaly po jednej stronie obraz byczej glowy 0 wielkich oczach,
druga byla zwykle prozna. **)
Owe llmonetae slavicales"
rownajl1 sifJ zupelnie zlotym pienil1ikom keltyjskim, znajdywanym dose cZl}sto w poludniowychNiemczech, a kt6re znane sllJ
pod nazwl1: RegenbogenschUsselchen (miseczki tl)czowe). Takowych wykopano w tym roku Hose ogromnlli w boru wsi Mardorf pod Marburgiem w Hassji, z ktorych kilka okaz6w mielismy w r~ku. Ale pieni!!;dz wlasny za owych czas6w nie wy*) Zob. Die Territorien der Mark Brandenburg z roku 1857 do 1864,
tom IV. Zehdenik, tom III. Fahrland, Pansin, Pervenitz i III. p. IV. insula
Chotimuisli z miastem Poztupimi, t. j. Poezdam.
**) Zob. die Greifswalder Sammlungen etc. opisal Dr. Pyl r. 1869.
Zbior muzeum prow. w Szczecinie llawiera takie lliekt6re. okazy.
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pada weale uwazac jako dow6d wyzszej oBwiaty ktoregos narodu. Albowiem sama monflta niemiecka jest przez dlugie
czasy tylko bardzo niezgrabnym wyrobem, zwykle jako blaszka
z cienka wykuta po jednej tylko stronie, a po drugieJ prozna.
W6wczas obrachowywano wartosc monety je.dynie wedfug wagi,
tak, ze rozkrajano monet~, gdzie tego potrzeba byIo, na kawalki,
aby wyr6wnae wag~ umowionl:!. Czy witae pienil:!dz mial oznak~, lub
nie, to malo eo stanowilo, byleby jakosc byla odpowiednht, czego
dochodzono winne sposoby. Zresztlb krl:!zylo po Slowianszczyznie ogromne mnostwo pieni~dzy obcych, najrozmaitszych; Mieczyslaw I naprzyklad pobieral podatki w bizantyftskich mitkalach, jezeli prawdziwilJ jest wiadomosc, od Ibraima Ibn Jakoba.
- Z samych witac st6sunkow handlowych poznajemy, ze 810wianie zachodnio-polnocni wysokie stanowisko zajmowali w dziejach o8wiaty starodawnej, ze w niczem nie ust(Jpujll! swym Slbsiadom, lecz owszem takowych pod niejednym wzgl\;ldem nawet przewyzszajlb. Przy tej sposobnosci zwracamy uwag\;l laskawych
czytelnik6w na nader cenne prace Dr. KlOden, ogloszane w programach szkoly przemyslowej berliftskiej od roku 1841 do 1852
pod tytulem: Ueber die SteHung des Kaufmanns wahrend des
MiUelalters, besonders im nordlichen Deutschland, tudziez :
Beitrage zur Geschichte des Oderhandels.
Obok starodawnego i rozgal~zionego handlu wytworzyl si\;l
juz wczesnie niepospolity przemysl w zachodnio-p61nocnej Slowiaftszczyznie. Zakladano solarnie w czasach niedosciglych Pomorzanie dzisiejsi i inni przypisujf), to Keltom - a tak sarno
mlyny wodne. Z kuzni krajowych wychodzHy wyroby kruszcowe, sluz~ce niemniej rozmaitym zaj§ciom pokojowym, Jak
do uzbrojenia wojskowego. Kruszcl1 potrzebuego, a mianowicie
rudy ielaznej dostarczaly bogate poklady krajowe; pod Krosnem
n. p. w powiecie Maxfeldskim zachodzi zelazo w obr\;lbie 26
osad na obszarze 4 mil kwadratowych. Przemysl slowiaftski
dochodzH do pewnego stopnia doskonalosci, chociaz sprawdzono w czasach nowszych po opuszczonych kopalniach staro-

dawnych w march,ii brandenburgskiej, naprzyklad pod miastem
Wilsniak, iz uzytkowano tylko te poklady zelaza, ktOre si§
topily przy nizszym stopniu gOflbca, podczas gdy nietkni~t,o
kruszcu, ktory, chociaz jest bogatszym wHose zelaza czystego,
wyzszego stopnia gorll!ca przy topieniu wymagal. Odnajdywano
takze raz po raz kompletne lejarnie starozytne. Nie odwolujemy siEJ w celu zaznaczenia przemyslu slowianskiego na bogate zabytki starozytne, odnalezione po grobowcach slowiaiiskich, gdyz wielka cZ\;lSC tychZe zapewne jest wyrobem zagranicznym, t. j. poludniowym. Ale smialo mozna twierdzic,
ze daleko wi\;lcej w kraju zrobiono samodzielnie, lub podlug
wzor6w zagranicznych, niz badacze starozytnosci chcl!I uznae,
choc w istocie, opr6cz niech§ci ku Slowianom, innych powod6w
do tego nie rna. Wszakze owa dytmarowska r\;lka zelazna, trzymaj~ca pierscieft, a umocniona na kiju, kt6ry Henilowi byl
poswi~conym, byla robotl:! krajow~, a zapewne tez wi§ksza
cz§se wyrob6w zelaznych i kruszcowych. Do tycbZe liczymy
takze owe popiersie kolbazkie, ktore Kloden (Mark. Forsch. IU)
uwaza za wizerunek Zlotej Baby. Jest on wycisniony na
blasze koprowej i przedstawia postac kobiecll! 0 mocnych piersiach, bez rl!;k. Glow~, ktora jest pozlacanl1, otacza na odmian
24 promieni i plomieni, a takze na piersiach pokazujl!l si\;l slady
pozlocenia; blacha z obrazem gwozdziami przymocowanll! jest
do dl'ugiej blachy. Ten wizerunek, znajdujl1cy siEJ obecnie
w "Museum fur vaterland. Alterthumer w Bel'linie", byl pl'zez
kilka wiek6w wmurowany w szczycie starego domu opackiego
w Kolbaz, gdzie juz l'oku 11 73 klasztol' zalozono. 0 takowym
napisal obszerniejszl!; rozprawEJ p. Kretschmer w Ledebura
Al'chiv, tom 14, 15. Z zyciopisow 9ttona wiemy dokladnie,
ze Pomorzanie posiadali spizowe, a mianowicie zlote wizerunki
balwan6w; takze w Retrze i Starogrodzie (Altenburgu), dalej
w Brandenburgu i t. d., i t. d. byly takowe, a wszystko nakazuje nam je poczytac za robotEJ sztukmistrz6w krajowych.
o zabytkach grobowych mowa jeszcze b~dzie w dalszym cillSu
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pracy nmleJszej, a je~eli sif2 do takowych nie odwolujemy, aby
uzasadB.iac starodawny przemysl slowianski, to te zabytki zawsze
~wiadcz!b 0 potrzebach i oswiacie spoleczenstwa staro-slowiafiskiego. - Lecz tylko na zasadzie rozwinit)tego przemyslu krajowego pojmujemy, ze niektore miasta slowiafiskie podolaly
zabronic flotom dunskim przyst~pu do portow przez lancuchy
zelazne. Mowa gornicza niemiecka do dnia dzisiejszego zachowuje mnostwo wyrazow technicznych z jt)zyka slowiafiskiego.
Czesi pierwsi slyn~li w Niemczech z gornictwa, a Gotinow tacytowskich uwaza Tschofen za przodk6w Polakow, lub te.z Rusinow. *) Tym, kt6rzyby niecht)tnie przyznali Slowianom naszym znajomosc wyrabiania kruszc6w, zwracamy uwagt) na owe
narody dzisiejsze, kt6rych obecna 08wiata nie moze isc w por6wnanie z 08wiat!lJ staroslowiafiskllJ, a kt6rzy si~ mimo to znali
juz przy pierwszem zetkni~ciu sit) z Europejczykami doskonale
na kowalstwie, jak n. p. szczepy murzynskie: w Afryce centralnej. Swiadkowie naoczni - a byli to przeciez ludzie
najswiatlejsi owych czas6w - zdumiewajllJ si~ podlug wszystkich
opis6w swillJtyfi slowianskich nad okazalosci!lJ i wykonczeniem
wyrobu, przemyslu i sztuki slowiafiskiej, a ze takowe byly
dzielem roboty krajowej, 0 tem nie wypada powlj,tpiewac, tem
mniej, iz sprawozdawcy 6wczesni sami 0 tern sl:lJ przeswiadczeni. Sakso gramatyk wprost orzeka, ze to Sl:IJ wyroby sztuki
krajowej (artis ingenuae). Mianowicie uderzylo Niemc6w malowidlo slowianskie, gdyz zywe kolory i na zewn~trznych scja~
nach swil:lJtyn tak polyskiwaly, jakby swiezo byly na~ozone.
Wedlug wszelkiego podobienstwa do prawdy byl to rodzaj
roboty szmelcowej (emaille), a nader waznem jest pod tym
wzgl~dem swiadectwo au tors. starozytnego, kt6re tu umieszczamy.
Philostratos bowiem, opisujlj,c obraz, przedstawiajl!cy polowanie
na dzika, opisuje najprz6d postacie czterech jezdzc6w i ich

koni, a potem tak mowi dalej: "Majl:lJ (t. j. konie) uzdy
z srebrnemi w~dzidlami i z kolorowo wykfadanemi, zlotemi
ozdobami ()OIZf-lZplZ). M6wil:lJ, ze barbarowie nadmorscy te ko,
lory lejl:lJ w spiz rozpalony, a takowe nast~pnie st~zejl:lJ, skamieniej::e i malowidlo zachowujf);." Do dnia dzisiejszego zaden
badacz starozytnosci nie raczy:t zast6sowac powyzszego miejsca
do nadmorskich narod6w slowianskich, lecz sprzeczano sit)
jedynie 0 to, kt6remu z narod6w "keltyjskich" umiej~tnosci
takowe przys!1dzic nalezy. Tymczasem okaza~y si~ szcz~sliwym
trafem raz po raz starozytne przedmioty, w ten sam spos6b
ozdobione, na ziemi nadbaltycko - slowianskiej, i rozbi6r ehemiczny wykazal, ze emalia, czyli szmelc, si~ sldada z kory
brzozowej i zywicy, lub, jak przypuszczajlj" z dziegciu brzozowego i bursztynu, na kolor brunatny. Podobne ozdoby szmelcowe zachodz!lJ nie rzadko i na wyrobach garncarstwa slowianskiego, n. p. 11a popielnicy elsenowskiej z pod Cz~uchowa. *)
W narodach stosunkowo tak wysoko wyksztalconych, jakimi Slowianie zachodnio-p6lnocni sj~ od razu przedstawiajf);,
kwitly naturalnie rzemiosla wieloralde, a dose wskazac na
wspaniale i ludne miasta handlowe, na okazallj, i liczl1lj, flot~
handlowll; i wojennl'1, kt6ra pierwsza przenosHa jazdt) do dalekich brzeg6w nieprzyjacielskich, aby wysoko wydoskonalone
rzemiosla uwazac za podstaw~ i zarazem wynik tak dobrobytu
i zamoznosci, jak oswiaty 6wczesnej. Poniewaz zakres pracy
naszej nakazuje nam pewne ograniczenie, podnosimy tylko, ii
uczeni nowsi przyznajl:lJ, ze budownictwo slowianskie obok materyalu drewnianego uzywalo jUi kamienia i wapna; okolo roku
1000 ery naszej cala Europa srodkowamalo posiadala budowli
kamiennych, a dom slowiafiski drewniany zaszczytne pod kaidym wzglt)dem stanowisko zajmuje w budownictwie 6wczesnem,
Przepych i wykwintnosc zycia slowianskiego byly niljlepszl:lJ

*) Zob.. GermanNl und ihre Gremiuachbaren, program giron. w Triescie
1866 roku.

*) Zob. mi~dzy innemi: .Tahrbiicher des Vereins flir meklenburgische
Geschichte r. 1868,
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dzwigni~ nawet dla takich zaj~c, ktore gdzieindzieJ si~ mniej
wyrobily, jak n. p. balwierstwo, bo slowianski zwyczaj strzyzenia wlosow i golenia brody pozniej dopiero przyj~li Niemcy,
tudziez utrzymywanie lazienek i t. p. Rzemiosla, dostarczajl!ce narz~dzi i przedmiotow niezb§dnych do zycia pospolitego,
utrzymywaly si~ najdluzej i jeszcze wtenczas, ruedy walki zaci§te niszczyly po wi§kszej cz~sci kwitnlj,cy handel slowianski,
a takie rzemiosl8 s~: powroznictwo i tkactwo dla potrzeb okr~
tow, kowalstwo, kolodziejstwo i t. p. Dzis jeszcze posiadajl!
j~zyki slowianskie w zakresie tych wlasnie rzemiosl wlasciwe
im oznaczenia starodawne, ktore dowodzq, ze tak samodzielnie
i niezaleznie od narod6w klasycznych zaden narod nowoczesny
nie rozwijal obok r61nictwa i ogrodnictwa tych rzemiosl, jak
Slowianie. Wielu potrzebom zaradzal zreszt~ przemyst domowy, gdyz wowczas pani domu zasiadala wsp61nie z sluz~cemi
do r6znych robOt, a podnosimy fakt, ze it dzisiaj wiesniak
krajow wschodnich daleko mniej zaleznym jest od rzemieslnika,
Piekarstwo slowianskie slawne bylo
anizeli na zacbodzie.
z wlasciwych sobie wyrob6w, jak dzis jeszcze jest celujl!cem.
Pisal 0 niem von Hammerstein w czasopismie meklenburgskiem
na rok 1871. Ze zas kuchnia siowianska byla wykwintn~,
przyznaj~ nie tylko autorowle r6wnoczesni, jak n. p. Helmold,
lecz widac takze z zloSliwej zazdrosci wielu kronikarzy p6zniejszych, kt6rzy wymawiaj~ Slowianom obzarstwo. Do niepospolitej, a wr~cz celujl},cej doskonalosci dochodzilo zas w zachodnio-p6lnocnej Slowianszczyznie garncarstwo, tak, ze wyroby
slowianskie wsp6lubiegaj~ si~ 0 lepsze z garncarstwem starozytnych narod6w klasycznych. Albowiem wyrabiano nie tylko
wszelkie naczynia ksztaUu najrozmaitszego, sluzl!ce uzytkom
dzisiejszym, ale takze wazy tak ogromnej wielkosci, kt6rych
po upadku garncarstwa siowianskiego juz nie ma w uzywaniu,
a ktore wyrabiac chyba nasz wiek znow potraD.. Takowe byly
przeznaczane do chowania wi~kszej ilosci bq,dz to plynow,
b::j;dz ziarn, m~ki, jarzyny i t, p. Znalezione w Meklenburgji
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na obszarze wsi Ladowitz pod Dux, tudziez wsi Medewege
pod Zwierzynem (Schwerin), wazl! po 200 funtow; podobne
wazy byly takze w uzywaniu u starozytnych Egipcjan. - Odna~
leziono takze naczynia gliniane w ksztalcie beczulki, i inne,
przypominaji!Jce ul, ktore przezwano "Hausurnen", a inne znow
sztucznie wysadzane szklem. Nie podobna, abysmy tu podali
zarys keramiki slowianskiej w calkosci, wi§c ograniczyc si~
musimy na kilku uwagach. Nasamprz6d jest to rzeczi!J niezaprzeczonl:)" ze okazy garncarstwa, odnalezione w obszarze
Slowianszczyzny zachodnio-p61nocnej, odznaczaj~ si~ wykonczeniem tak materyalu, jak roboty zaszczytnie przed innemi okolicami; sfowem, ze s~ nader piekne, cz~sto ozdobione gustownemi rysunkami i malowidlami. Dr. Lindenschmitt, dyrektor
muzeum centralnego w Moguncji, tak objasnia tabnc~ pierwsz~
do pierwszego zeszytu II tomu pisma, die AltenthUmer unserer
heidnitchen Vorzeit: "Naczynia tu wyobrazone maj~ rozpocz!!C
szereg okazow owego starego garncarstwa ciekawego, kt6re
wydobyto z grobowisk porzecza :taby, a ktore co do mnostwa
rowniez, jak co do pi§knosci jedynie oceniac si§ daj~ w muzeum
berlinskiem i hanowerskiem", a bylby m6g1 dodac: i w Poznaniu i Krakowie, a nawet w Gryfji, Szczecinie, Zwierzynie
i t. d.
Profesor Virchow wprowadzH ten rodzaj wyrob6w
glinianych, poniewaz takowe bardzo zwyczajnie zachodzi!J w mogilach i grobowcachpoganskich pomi©dzy Odq i :tab~, w nauk~
archeologji pod teclmicznem oznaczeniem "naczyn luzyckich".
Lisch w Meklenburgji nazywal je juz dawno przedtem wendyjskiemi. Chociaz p. Virchow przy tem, zreszt~ niedokladnem
oznaczeniu ad razu uzyl nadzwyczajnej ostroznosci, odrzuca
je nast~pnie, skoro tu i owdzie odkryto podobne okazy po
zachodnim brzegu :taby. Ta to okolicznosc dIll. slawnego zkltd
in~d uczonego, zdaje si~, jest powodem dostatecznym, aby caly
ow rodzaj wyrob6w garncarskich przekazac ulubionym plemionom niemieckim przeddziejowym, a przynajmniej podac w pow!!Jtpiewanie ich pocbodzenie slowianskie. Zgadzamy si~ na to,
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ze o.znac?enie tych wyrob6w jako luzyckich jest niedokladnems
ale radzilibysmy je zast~powac znow oznaczeniem Lischa jako
slowianskich, gdyz w rownej pi§knosci okazy wspomnione za
chodz~ po wszystkich ziemiach dawnej Polski, wl~cznie Szl~ska
i Prus starych. W ostatnich, i to. Prusiech zachodnich odkryto
takze slawne i zagadkowe popielnice, ozdobione nasladowaniem
twarzy ludzkiej, ktOrych przykrywad~o podobnem jest do czapki
(t. n. Gesichtsurnen), a kt6re dlugo uchodzHy za wlasciwose
porzecza wislanskiego, p6ki nie odnaleziono ich takze mi§dzy
Odr~ i ;tab~. Wyroby staro-meksykanskie, tudziez poludniowoamerykanskie w tym rodzaju takze zachodz~, i to bardziej
jeszcze wykonczone, gdyz przedstawiaj~ cal~ postae czlowieka
jak najdokladniej. Opuszczamy zas dalsze wywody szczegolowe 0 garncarstwie staroslowianskiem, ktore dIa waznosci
rzeczy powinno bye przedmiotem osobnego dziela, aby slow
kilka poswi§cic s~dowi, ktory 0 keramice slowianskiej wydal
p. Friedel, radzca miejski i przelozony muzeum marchijskiego
w Berlinie (Die Stein-, Bronce- und Eisenzeit 1878). Pan
Friedel, trzymaj~c siEd jeszcze przedawnionych dzis podzialOw
na trzy epoki przeddziejowe, w calej scislosci naznacza, ze
wyroby z zakresu drugiego (brl1zowego) celuj~ nad wszystkiemi
innemi wykol'iczonfli i wykwintnfb robotl1, i przysq,dza takowe
szczepom "starogermanskim", t. j. w rozumowaniu jego nieD
mieckim. Dalej uznaje, ze okazy z zakresu zelaza (t. j. no~
wszego) pocbodzq, z pracowni slowianskiej, a nie sf!; zadn~
miarf!; takie doskonale, jak okazy z epoki poprzedniej, i tak
ciq,gnie dalej (pag. 38): "Mimo to trzeba przyznac, ze rozmaitosc form tycbze wyrob6w jest daleko wi~ksza, a ozdobienie
daleko lepsze i doskonalsze, anizeli tych~ ktore nar6d cbrzescijansko-germanski, kt6ry ujarzmil Slowian w Marcbji, w X do
XIII wieku zrobie umial." Kazdy przyznaje, ze tu trudno
wierzye jeszcze w zasady logiki; Swewowie wi~c pl'zed- i pocezarowscy, lub przed- i potacytowscy, oraz i Wandalowie it. d.
maj~ celowac w gal'ncarstwie, aby pl'zewyzszac p6zniejszycb
w

Slowian; a z drugiej strony mieli si§ Niemey, nie wyl1:J,ezaj1:J,c
nadrenskieb, tak zacofac, ie si§ w przemysle nie r6wnaj~ w czasie krucyat i nast~pnie. gdy siEd juz przez wieki zapoznali z o8wiat fb wlosk/!, bizantynsk!1 i arabskfb - przodkom
swym koczujfbcym. Widocznie cboruje tu p. Friedel na ogolne
zapatrywanie bl§dne dzisiejszej szkoly berlinskiej, ktora siEJ
wzbrania oceniac nalezycie, lub tylko uwzgl~dniae oswiat~
staroslowianskfb, i ktOraby cb~tnie dostarczala dowod6w, potwierdzajl!cycb mniemany dluiszy pobyt koczuj!}cycb szczepow
nowo·germanskicb, czyli niemieckicb na ziemi zachodnio-polnocnycb Slowian. Przytem autor wspomnionej broszury jednak
sam podnosi, iz wyroby garncal'skie z okresu wedIng niego
slowianskiego, t. j. nowszego, przypominaj~ zwyczajne gal'llcarstwo, jakie dzis jeszcze w tych samych stronach po wsiach
kwitnie (unsere beutige, gewobnlicbe Bauerntopferei). Dodajemy z naszej strony, ze owe uznane jako slowianskie wyroby
niemniej podobne sfb do wyrob6w z okresu "brq,zu", ze zacbowujfb te same prawidla i nasladujlli te same wzory, tylko, ze
zdradzajq, pospiech i niedbalstwo tak w wykonaniu, jak w dobl'aniu i obrobieniu materyalu; a z tego wynika tylko, ie takowe dowodzq. nam aieuniknionego upadku garnearstwa i wogole
przemyslu slowianskiego w czasacb po Kar6lu Wielkim, a nie
wi§cej. Kto zas Slowianom nie cbce przyznawac nalezytej tej
oswiaty, niech raezej si§ uciecze do bajecznycb narod6w "keltyjskicbl', aby mial innl!; nazw~ na te same szczepy, anizeli do
koczujfbcyeh pokolen nowo-germanskicb.
Bardzo ciekawem, oraz i waznem jest oSl!:dzenie starycb
wyroMw garncarskich przez znawc~ strony technicznej, a zatem
s~dziego powolanego, wobec ktorego przypuszczenia wielu mEdzow uczonycb wydajfb si~ bye bezpodstawne, a to - majstra gal'llcarskiego z Mosiny. Albowiem p. dyrektor Scbwartz z Poznania, znany badacz na polu poszukiwan arcbeologicznych, staral
si~, jak sam o8wiadcza, przez czas dluzszy 0 osob§ fachowlj"
kt6rejby zdania zasi§gn~l 0 wyrobaeb garncarskieh, starozy~3
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tnych, a ktorl1 wynalazl w koiicu w owym majstrze mosiiiskim
ktorego nazwiska nie podaje. Zeznanie ostatniego brzmi
w streszczeniu, jak nasttlPuje: Nasamprz6d zachodzi roznica co,
do materjalu pomitldzy glinl1 i szlufem; naczynia z ostatniego
robione sl1 lekciejsze od glinianych; znawca oznaczyl pewnl1 urntl
ze ibioru pana Schwartza za szIufowl1. luna urna pochodzi
wedlug zdania jego z Szll1zka, a nie jest wyrobem poznanskim,
gdyz w Ksitlstwie nie ma odpowiedniej glinki, tylko w Szll1sku
pod miastem Freistadt, gdzie jeszcze dzisiaj z tej samej glinki robil1
naczynia, znane pod nltzwiskiem boleslawskich (bunclawskich). Piasek zwirowy, zachodzil,cy np. pod Strzelnem, dodaje wyrobom bIasku i mocy. - Pod Grodziskiem znachodzi sitl glinktl, kt6ra
zupelnie zczernieje przez palenie, lecz takze od dymu przy paleniu naczynia czerniej~. - To samo sprawdzil, nawiasem powiedziawszy, garncarz wschodnio-indyjski na naleganie p. Jagora, wyslanego tam w celach naukowych.
Znawca pierwej wspomniany oswiadczyl, ze niegdys umiano wyrobom glinianym nadac kolory w sposob dzis juz nie
znany. - Naczynia podobne do filizanki uznal znawca za te
same, ktore gospodyni wielkopolskiej dzisiaj sluzil, za maslniczki,
a mniejsze naczynia z uszkiem za s61niczki. Z witlkszych naczyn z uchami, tak nazwanych po niemiecku "Pletschen", plecki,
jedzl1 na wsi Eizis jeszcze, skoro nie chcl1 sitl poslugiwae talerzem, lub garnkiem. Mniejsze ucha bywaj~ choe przy naczyniach wielkich, mocniejsze od witlkszych. Bardzo male ucha
majl}; naczynia, kt6re przeznaczone byly do zawieszania; dzis
miasto tego majl}; zaginane krawtldzie.
Takie naczynia, u ktorych w uszkach tkwi jeszcze dr6t,
byly, jak znawca zauwaza, przeznaczone do stopienia olowiu
nad ogniemj ze to jest mozebnem, sam doswiadczal*). Popielnic~ znalezionl}; w grobie kamienDym, uznal trafnie za starszl1,

poniewaz wi~cej zawiera~a piasku zwirowego i mocniej palon~
byla.; zreszt~ nie wykryl iadnej r6znicy co sitl tyczy wzoru
i sposobu wyrobienia.
Pan Schwartz uczynil z tych zeznan jedynie sluszny wDiosek, ze dzisiejsza ludnose slowianska, co do narodowosci, jest
jednego szczepu z OWI1, po kMrej owe liczne naczynia odkrywamy. Tylko ulubione groby skladu kamiennego (Steingrab)
usiluje, choe nie bardzo" stanowczo, zachowac dla "niemieckich
czasow przeddziejowych" - inaczej "deutsche Vorzeit" nie
umiemy tlumaczye - chociaz na zdani u roztropnego majstra
mosifiskiego w tem polegac nie moie. Ileby to bltld6w unikli uczeni
i nieuczeni archeologowie, gdyby sitl cztlsciej zapytywali 0 zdanie
majstrow takich. *)
Przedsitlbiorcza czynnosc zachodnio - p61nocnych Slowian
nie poprzestala na samem tylko garncarstwie, jak p6zniej wykazemy dOdatniej, kie~y pom6wimy 0 osadach slowianskich.
Le.cz pomimo oczywistego uzdolnienia Slowian do przemyslu
i rzemi6s1 wszelkich, stan rzemieslnik6w krajowych po zawojowaniu w zachodnio-p6lnocnej Slowianszczyznie wytworzye si¥
nie mngl. Kilkowiekowe bowiem walki, 0 wolnose i niepodleglosc staczane, wielegaltlzi przemyslu, jako tez handel zagraniczny, zniszczyly, a ludnosc calkiem zubozala i zmuszonl}; byla
sitl ograniczye na rzeczach nieodzownie potrzebnych. Nasttlpnie
zas skojarzylo si~ przybyle mieszczanstwo rzemieslnicze niemieckie w cechy - a takowe zachodzi/: najprzod w Hamburgu
i Magdeburgu juz roku 1152 - kt6re, spowodowane zazdroscii/:
i chciwosci~ zarobku, r6wniez jak cechy kupcow, wykluczyly
Slowian na zawsze z swej wspolnosci. Samo pochodzenie slowianskie zabranialo wsztldzie przysttlPu tak do nauczenia si~,
jak do trudnienia si¥ rzemioslem; tylko niekt6re zaj~cia mniej zyskowne, lub Niemcom mniej przyjazne, llozostawiono tak nieslychanie przesladowanym krajowcom. Tak spotykamy w LUneburgu __slowiaiiskich piekarzy, ktorzy mieli prawo wyll};czne

*) Naczynia gliniane, przeznaczone do topienia kruszcu, znane
wnll> z starozytnosci rzymskich. odnalezionych nad Renem itd.
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od da-

"') Zob. Zeitschrift fUr Ethneologie na

I.

1875. p. 277.
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wypiekania chleba zwyczajnego (Grobbacker), w Barth na Pomorzu na rzeznik6w (WendschHi.chter), a w Wriezen takich,
co wyl!j:cznie wyprawiali szczupaki (Hechtreisser). - Nadzwyczaj wazn!j: roI~ odgrywali owczarze slowianscy nawet ai do
czas6w nowszycb, kt6rzy dla szczegolniejszycb praw i prerogatyw swoicb wieczne mieli zatargi z posiadaczami wlosci wi~
kszycb. Grobowce slowianskie zawieraj!j: mnostwo noiyc owczarskich, t. j. wog61e pierwotnej formy noiyc; wi~c welny nie
braklo przemyslowi krajowemu, jako tez zabytki odziezy weInianej, wydobyte z grobowcow, i t p. to pokazuj!j:. Rowniez
pozostawiono Slowianom pszczelnictwo (bartnictwo) po borach
nieprzebranycb. Na sejmie augsburgskim uchwalono (pod tytulem 37, 1) w roku 1548, aby nieslawa byla zniesion!j:, ci!j:ilj:ca
na p16ciennikach, balwierzach, owczarzach, mlynarzach, celnikach,
muzykantach, tr~baczach, cyrulikach i t. p., a powtorzono i potwierdzono to samo na sejmie frankfurtskim roku 1577. Cyrulikom przys!j:dzil czesc krol Wac~aw czesko-niemieeki juz w roku
1406, ale natomiast wykluczajll: cechy od uczenia si~ rzemiosl .
jeszcze w roku 1660 w miescie Gronau nad rzekll: Leine,
id!j:c za matrykub~ chrzestnll:, synow balwierzy,
cyrulikow i tych, ktorzy Sll: pochodzenia slowianskiego. Cechy szewcow i krawcow w miescie Beeskow rowniez
bronily przyst~pu synom plociennik6w, cyrulik6w, garncarzy,
i wog61e Slowianom tak dalece, ze krawcy nawet wyrzucili
z cechu swego jakiegos Hans Petscha, poniewaz si~ ozeni!
z corkll: p16ciennika. Wi~c zdaje si~, ze wszystkie 2aj~cia powyisze pierwotnie przypadly Slowianom, i ie oni si~ niemi
trudnili juz od czasow najdawniejszych, coby zn6w poswiadczalo wyiszy stopien oswiaty slowianskiej. Godnem jest uwagi,
ie nie tylko nad rzekll: Leine, ale i dalej ku zachodowi wykluczano Slowian; widocznie wi~c tak daleko ludno~6 slowianska
rozprzestrzeniac si~ musiala.
Najpospolitszem zaj~ciem i sposobem zarobkowania bylo
dla Slowian ogrodnictwo i rolnictwo, ktorem sit} wi~ksza.
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ludnosci wiejskiej g16wnie trudnila, tudziez hodowanie
bydla. Badacza j~zykowego uderza tu spostrzezenie, ze j~zyk
slowianski posiada narodowll: terminologill:, nie zapozyczanq"
lecz wlasciw~ sobie, do oznaczenia zachodzll:cych w zakresie
tych zatrudnien poj~c, podczas gdy drugie j~zyki nowoczesne,
a mianowicie niemiecki, prawie wszelkie oznaczenia tego rodzaju przyjmowaly z j~zykow klassycznych, lub tez slowianskich
i keltyjskicb, a te ostatnie znow dziwne okazujll: podobienstwo
do siebie. Autor dziela glosnego: Cultur-Pflanzen und Haustbiere in ihrem Uebergang aus Asien nach Griechenland und
Italien, sowie in das iibrige Europa, Berlin 1874, p. Victor Hehn,
takze podnosi fakt ten, widocznie mu nie mily, gdyz on jest
jeden .z tych pisarzy, ktorzy bezmyslnie powtarzajll: rozpowszechnione w naszym wieku po szkolach przypuszczenie, jakoby
Slowianie 0 wiele p6zniej po Niemcach zawitali z siedzib azyatyckich do Europy. Polega on takie na opisie Helmolda (2, 13),
ze Slowianie mieszkali w szalasacb. Ale p. Hebn raz po raz
przekonywac si~ musi, ie wlasne jego poszukiwania zadajl1 falsz
owemu przypuszczeniu. Tak przyznaje p. Hehn, ze "chmiel"
jest starodawnym wyrazem slowiafiskim, kt6ry - jak liczne inne
- przyj~ty zostal przez j~zyk grecki (XOUP.SA1) u Zonarasa), ie
kapusta i og6rek sl1 Slowianom wlasciwe i dzisiaj jeszcze w tych
g16wnie okolicach Niemiec ulubione, gdzie niegdys Slowianie
mieszkali. Dodajemy, ze pewny gatunek jarmuzu wysokiego.
brunatnego, stanowi jeszcze dzisiaj ulubionq, potraw~ ludnosci
wendyjskiej w Slawji hanowerskiej, a rowniez zachodzi takowy,
gdzieindziej na zachodzie nie znany, w niektorych okolicach
Westfalji i wogole pomi~dzy Menem i Renem, na zacMd od
Wezery, n. p. w ksi~stwach Lippe, Waldek it. d., wi~c wlasnie
tam, gdzie obyczaje, powierzchownosc, stroje, mowa, a przedewszystkiem stare nazwiska miejscowosci wskazujlll nam dawniejszlJi ludnosc slowianskl}:. - Slowianskie "Zyto" uwaza p.
Hehn za to sarno, co homerowskie ($('1:0<;, a wyrazy slowianskie
"klon, pieniek (penka, pienka
konopie)" zdaj~ mu si~ oso-

=
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bliwszemi, jako tez orzech i grusza wskazujlb mu na pochodzenie perskie, a "jemiola" poczytuje za keltyjskie "samolus."
- Tymczasem jest j§zyk niemiecki nader ubogi w samodzielne
oznaczenia z dziedziny ogrodnictwa, a nawet wyraz "Pfianze"
zapozyczonym jest od j§zyka laciuskiego. Umiej§tnosci uszlachetniania drzew owocowych autor nie zaprzecza Slowianom,
od
ktorych
jl! God przyj§li, wraz z oznaczeniem intrusO'J'an
•
•
0
,
mtnsgan, od slowiauskiego tresl1oti, treszczec = p~kac, lupac,
strugac, wtryskac, obok ktorego wyraz szczepic jest rowniez
~amodzi~ll1ym. Autor podnosi takze, ze Slowianom wlasciw~
Jest znaJomosc warzenia napojow z jagod, 0 czem juz Herodot
wspomina; wyraz radIo wywodzi od greckiego apa'tpoY, a mimo
to twierdzi, ze plug przeszedl od· Niemcow do Slowian cho.. ..
'.
'
Claz JUZ sama plsowma (Pfiug) tego wyrazu znaczy go jako
Socha slowianska nazywa si§
obcy w j~zyku niemieckim. u Keltow soch, such, po francuzku soc, lecz autor usiluje mimo
to oznaczenie slowiauskie jakos przyrownac, lub wyprowadzic
z gotyckiego Zoha; przewraca wi~c zupelnie ten stosunek, widocznie dla nieszcz§sliwego przypuszczenia, ze Slowianie. po
Gotach do Europy przybyli. -- Ze. swiata zwjerz~t wywodzi p.
Heh~, ze wyraz "kon" samym Slowianom jest wbsciwy z calej
rod~my szczepow, bardzo niewlasciwie indogermauskl1 nazwanej;
daleJ, ze wyrazy kura, cietrzew, borsuk prawie w tej llamej
formie si~ znajduj~ w j~zyku perskim, podczas gdy inne oznaczenia zwierzlbt, n. p. gluszec, lab~dz i liczne inne sl1 samorodne i wyll1cznie narodowo - slowianskie. Praca pana .Hehn
wykazuje najlepiej, jakie to zaszczytne stanowisko w dziejach
ogolnej oswiaty Slowianie zajmujl! obok wszystkich innych narodow wlasnie w okresie pierwotnym, a byloby zadaniem bardzo wdzi~cznem, wykazac, jak ogromnie si~ j~zyk niemiecki
tak u slowiallskiego, jak u j~zyk6w klassycznych, zapozyczal
w wyrazy z tegoz pierwotnego okresu kultury. W toku dziejow
wprawdzie ten st6sunek si~ przeinaczyl, a dziwnym sposobem

Slowianie wlasne swe wyrazy z czas6w szcz~sliwszych przyjmowali pozniej w formie niemieckiej.
Ojpowiednio do starodawnego rozwoju widzimy JUz na
wst~pie dziejow Slowian zachodnio-polnocnych kwitti!!:cy stan
rolnictwa, tudziez urzll,dzenia zupelnie samodzielne i narodowe,
ktore, dfugowiekowem uzyciem wydoskonalone, dopiero w najnowszym czasie uzyskaly nalezyte ocenienie i uznanie przez
umiejE2tnych gospodarzy po zgromadzeniach i pismach agronomicznych, jak n. p. socha lub radIo. Rysunek ostatniego podalismy na karcie tytulowej pracy niniejszej; jest to kopja
z rysunku radla prawdziwego, starozytnego, ktore si~ znajduje
w zbiorze starozytnosci hl'abiow de Ziethen. Takowe, majil,C
dtugosci cztery stopy i pi§c cali, jest calkiem zrobione
z drzewa d~boweg\), a jeszcze dzisiaj uzywaj~ pomi§dzy IJabl1
i Odrl1 podobnego radIa, tylko z dodatkiem cz~sci zelaznych.
Znaleziono arcywazne to narz~dzie w bagnie pod Dabergotz, w r.
1822, a to razem z trzema siekierami zelaznemi. Pokryte bylo
nast§puj[j;cemi pokladami, id[j;c z wierzchu na dol: pokladem
torfu 3 do 5 stop grubosci, gliriki 2 do 3 stop, humusu takze
2 do 3 stop, a w koncu czystego wapna 1 stopy grubosci. Po
wapnie nast~powal poklad grubego zwiru, a pomi§dzy nim
a wapnem znajdowalo si~ owo radIo slowianskie i obok niego
wspomnione sieldery.*) Wedlug Henninga: das hannov. Wendland, Festschrift, jest staroslowiauskie to radIo jeszcze tu i owdzie,
np. pod Uelzen, w uzywaniu, choc uprawa roli motyk~ przewa2a.
W ocenieniu rolnictwa nie potrzeba, abysmy si~ gubili
w szczegolach, lecz, majl1c na oku ogolny rozw6j oswiaty Slowian
zachodnio-polnocnych, nie uwazamy za rzecz wazn~, czy kroni~
karze wspominaj!); 0 tem lub owem narz~dziu, alba urz~dzeniu,
lub nie, gdyz zamilczaj~ oni tysi!);czne rzeczy, kMreby nam
starodawn!); oswiat~ owych narodow w nieporownanie lepszem
swietle przedstawily. Dosyc, ze Slowianie podatkowali ducho*) Zob. sprawozdanie dyrektora Schwartz w 10 tomie czasopisrna: Markische Forschungen z roku 1865.
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wienstwu chrzescijanskiemu od razu lnem, ze posiadali wszelkl!;
ogrodowizn~, ze mieH wlasciwe sobie miary i wagi. To ~szy
stko si~ nieomal samo przez si~ rozumie, a podobne odkrycie za.
dziwia jedynie tych, kt6rzy wierzl1 w zwyczaj ofiary z ludzi
i zabijania starc6w przez Slowian i t. p. Wogole trzeba nadmieni6, ze prawie wszyscy pisarze nowsi, tak nieslowia:iiscy,
jak i slowia:iiscy, stopien tej oswiaty oceniaj~ za nizko, czego dowodem jest eaIa, po wielkiej cz~sci w drobiazgi si~ bawil1ca arcbeelogiczna literatura nowoczesna. Dopiero badacze angielscy zaez~li kultur§ slowianskl1 mierzyc innl1, sluszniejszl!; miarl1,
ezem uczucie patryotyczne zasluzonego zkl1;dinl1d dr. Lindenschmitt' a obrazilo si§ weale niewlasciwie *).
Wiadoml1 moze, lecz dotychczas nieuwzgl~dnionl1 jest rzecZI1, te do tej chwili r61nictwo, a mianowicie ogrodnictwo,
w dzisiejszych Niemczech najwi§cej jest rozwini~tem w tych
okolicacb, gdzie ludnose krajowa si§ ostala, cbociaz po wi~kszej
cz~sci zniemcza~a w przecil1gu wiek6w; przypominamy ty lko
jablka szezecinskie i borstorfskie, rzep§ teltowskl1 i wog6le slynne
ogrodowizny !;uzyczan jeszcze dzis slowiaiiskieh, dalej slawne
jarzyny brunswiekie, alba Vierlandczyk6w hamburgskieh (Fier,
Fjer, Vier, to samo, co Kier, Kjer, Kierz), ktOrzy si~ jeszczl;l
nOSZI1 po slowia:iisku, r6wniez jak ludnosc pod Brunswikiem lub
CelIe i t. d., lub nareszcie slawione zboze probstejskie.
Co si~ tyczy hodowania trz6d, wiadomo, ze chrzescijanie
na wyprawach po ~upy powyp§dzali tysill;ce sztuk wszelakiego bydla z ziemstw slowiaiiskich, nie mniej, jak wiemy z zyciopisarzy ottoiisldch, ze konie pomorskie dzielnosCil!i celowaly.
Przeswiadczonymi b§dl!ic, ze utrzymywano z troskliwoscil1 kanie,
bOiyszczom g16wuym p08wi§cone, a uwzgl~dniajI1C, ze rycerstwo
slowianskie, choe nie bardzo liczne, zr6wnalo si~ w uzbrojeniu
rychlo jui z chrzescijaiiskiem, uwazamy za bardzo naiwnl}s kwestjl1
t~, czy S~owianie juz zaprowadzili u siebie system hodowania

bydla, a mianowicie koni, po stajniach (Stallfi1tterung), zwlaszcza,
gdy wiemy, ze dota pomorska jazd~, z 500 koni zlo~onl}s" prze~
Baltyk przewozila do dalekiej Norwegji. Wystarcza W odpowiedzi na takie kwestje wyobrazic sobie jedynie ruch i ~cie na targu
jednego z wi§kszych miast slowiaiiskich w zwyczajny dzien targowy; ~e takowe si~ wsz§dzie odbywa~y, wiadomo z Helmolda, jak
z iyciopis6w ottoiiskich, a zalowac wypada, ze kronikarze owczesni ua takie i mn6stwo innych rzeczy 6cz nie mieli.

*) Zob. Die Alterthiimer unserer heidnischen Vorzeit,
Mus. centro w)doguncji, tom II, zeszyt I.

wydawnictwo

Zakoiiczymy uwagi nasze nad rolnictwem opisem osady
i domu slowiansldego. Za wz6r tego sIuz!!: nam wprawdzie zabudowania i st6sunki dzisiejsze, lecz zarazem znajduj~ si~ dowody, ze spos6b budowania i zakladania osad od niedosciglych
czas6w az do najnowszych zmiany charakterystycznej nie. doznal, ze si~ wi~c w nich Zycie starodawne wiernie przedstawia.
Co do zarysu poni~szego odwomjemy si~ w pierwszym rz~dzie
na sumiennl:j, i gruntownl1 prac~ profesora uniwersytetu lipskiego,
V. Jacobi, kt6ra roku 1856 wyszla pod tytulem: Slawen und
Teutschthum i t. d., a gl6wnie si~ zajmuje zbadaniem dziejow
oswiecenia i r61nictwa Slawji banowerskiej, tudziei na cenne
dzielo dr. Guthego: die Lande Braunschweig und Hannover
1867, a niemniej na rozpraw~ p. Henninga: Das hannoversche
Wendland, Festschrift, 1862. lnne .zrodla przytoczymy na
miejscu odpowieduiem, a w koiicu korzystalismy z sposobnosci
zapoznania si~ osobiscie z st6sunkami tamecznemi. Wszystkie
prace powyzsze zgadzaj% si~ na to, iZ dzisiejsza ludnosc slowiaiiska
w Srawji hanowerskiej pod wzgl§dem etneologicznym pochodzi
wprost od starodawnych mieszkaiic6w tej ziemi, i ze mowa sIowiaiiska tam zgasla. dopiero w naszym wieku, tak, ze pokolenie
dzisiejsze germanizmem, lub raczej duchem j~zyka niemieckiego si~
jeszcze nie przej~lo zupelnie, i ze zdradza na kaZdym kroku pochodzenie swoje. Osady s~ bardzo liczne natym obszarze, obejmujlLcym mniej wi~cej osmdziesil!it mil kwadratowych, ale zaledwie
r6wnaj~ si~ co do liczby osadom starodawnym. Pomimo to Iud
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jest lIamoinym a pod wzgI~dem moralnosci odznacza si~ zaszczytnie
od okolic poblizkicb, cbociaz od razu trudno pojqc, jakim sposobem
wlosci i·posiadlosci pojedyncze, kt6re slf, st6sunkowo bardzo szczupIe, tyle ludnosci wyzywic zdolaj/li, zwlaszcza iz Iud ten na zycie sobie nie szcz~dzi. Cale pokolenie przedstawia si~ nadzwyczaj dzielnem, wytrwalem i roslem; dostarczalo one dawniejszemu wojsku
hanowerskiemu najlepszego zoinierza, pomimo, ze zolnierz, wra.cajlJicy do wioski rodzinnej, cbocia.z po kilkudziesigciu Iatacb
sluzby, wkr6tce potem powierzchownoscil1l, zgola niczem nie
zdradzal, ze kiedys sluzyl w wojsku, podczas gdy Niemiec zawsze zachowuje cos wojskowego w sobie. Poniewaz sig nie
mozemy wi~cej rozpisywac 0 przymiotach, obyczajacb i wlasciwosciach tej ludnosci, zwracamy uwag~ na zajmujllce powiesci i opowiadania 0 Slawji hanowerskiej, ktore wyszly z pod
piora pana Ziehen, a nie zdawajll si~ zbaczac od rzeczywistosc~
chociaz autor czasem uzywa zbyt jaskrawych kolorow. - Osady
wigc staroslowianskie w Hanowerskiem znane s~ dzisiaj z formy
okrllglawej zabudowania, Rundling nazwane, kt6re to oznaczenie
techniczne wprowadzH profesor Jacobi. Takowe znajdujl}: si~
zwykle po zachodnio -poludniowej pocbylosci pagork6w, zawsze
tylko po nad jednym brzegiem strumyk6w, poniewaz jedna tyIko
brama do nich prowadzi. Jezeli obok takiej osady druga mniejsza jest polozonlf, na pocbylosci p61nocnej, trzeba ostatnil}; uwaZae za osiedlenie wzmagajllJcej si~ ludnosci osady pierwszej. Mniejsza taka osada nazywa si~ lIKoreitz", a to jest takie nazwiskiem przedmiescia miast niegdys slowianskich, n. p. miasta
Dannenberg (Weidars w j~zyku Slowian hanowerskieh).
Wszystkie osady zakladano 0 He moinosci w miejscowoseiach ukrytyeh tak, ie przeehodzic mozna tuz obok nich
nie nie spostrzegajlllc I alba tez trudno przyst~pnych,
dzis
jeszcze istniej~ osiedlenia poarod bagien i moczar6w, kt6re
tylko przesmykiem s~ pol~czone z IllJdem stalym. Czasem uro~
sly tak za402;one osady w znakomite miasta, z kt6ryeh nam, co do
tego ukladu pierwotnego Zllaue 61& Branibol', Plone, Karenza,

a

Julin i inne. Caly ten uklad dziwnie przypomina najstarsze
owe osady ludzkie, kt6re zakladano warM wody na palach
i slupaeh w czasach przeddziejowych i bistorycznych. Pierwszy
Herodot takowe opisuje u pewnego ludu w Traeji, a w naszym
wieku odkryto je prawie w wszystkich krajach Europy zachodniej. Pocz~tkowo, mianowicie przy odkryciu tych osad wSzwajcarji, uciekano si~ w oznaczeniu epoki zalozenia ich do najdawniejszych ezas6w. P6zniej przekonano si~, it ludnosc, zakladajllca owe osady nawodne, doszla jut do znacznej oawiaty
i przewyzszala, co tu podnosimy, wJasnie pod wzgl~dem oswiaty
szczepy nowogermanskie w okresie, gdy do Germanji przyw~
drowaly. Wiadomo zas, ze ostatnie plemiona podobnych osad
nigdy nie zamieszkiwaly. Te osady nawodne zachodzl}: takze
po Slowianszczyznie zachodnio-p61nocnej, a wszyscy pierwszorz~dni pisarze poczytujllJ Slowian za za.loiycieli takowych, opierajllc si~ nil. tem, ze zabytki przemyslu ludzkiego, odnalezione
w tych osadach, dowOdzlli, ii ostatnie pochodz~ z czasu, gdy
juz Slowianie owe przestrzenie zajmowali. Co do nas, o~wiad
czamy, ze i my zakladanie tych osad nawodnych przez ludnosc
slowianskl}: przyjmujemy tem eht1tniej, 1m wi~cej mamy dowod6w, ze w istocie ta ludnosc jeszcze w czasach historycznych
z nich korzystaJa. Lecz tem bardziej twierdzimy, ze to jut si~
dzialo w czasach najdawniejszycb, przynajmniej rowniei, jak
w Trs.cji za Herodota, i ze Slowianie odtf1d przez dlugie wieki
do czas6w nowszych zachowywali ten zwyczaj narodowy w zakladaniu grod6w i osad nawodnych.
Wskazujemy pod tym wzgl~dem ns. powyzej opowiadane
zdobycie grodu Ottomara przez Dunczyk6w. Przytem zwracamy uwag~ na to, ie w rozumowaniu autor6w nowszych i tu
zachOdzi ten circulus vitiosus, iz przypisujlli jedynie dia tego
Slowianom zalozenie tych osad, poniewaz zabytki przemyslu
ludzkiego, w nich znalezione, zdaj~ si~ wskazywac na nowsze
czasy, podczas gdy my twierdzimy, ze wlasnie oswiata slowianaka jest prastara i wyzsza od oswiaty lud6w llOwogermanskicb,
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r6wniet, jak to si~ okazalo po osadach nawodnych w Szwajcarji, gdzie zreszt~ takze Slowianie pierwotnie zamieszkiwali.
Azatem zawieraj~ osady nawodne w naszej Slowianszczyznie,
co takie sprawdzono, zabytki przemyslu ludzkiego tak z najdawniejszych, jak i z najnowszych czas6w, a po drugie, nie
wypada koniecznie wnioskowac po tych zabytkach (n. p. narz~dziach zelaznych) 0 czasach p6znych, gdyz Slowianie bardzo
. rychlo, rychlej przeciez od lud6w nowogermanskich, byli w posiadaniu kultury wyiszej. - W koncu korzystano Z osad nawodnych po wielkiej ez~sci tylko w czasie niebezpieczenstwa,
i opuszczano je zn6w, skoro ostatnie niin~lo, 0 czem w~tpli
wosc zachodzic juz nie moze, tem mniej, ze Sakso gramatyk
vi opisie miasta Karency nil. Rugji to zdanie potwierdza.
Zwyczajny i wsz~dzie 8i~ powtarzajl!;cy garys osady slowialiskiej jest nast~pujl!;cy. Przez wch6d jedyny wst~pujemy
nil. woine miejsce formy okr~glawej, nil. okolo kt6rego domostwa .pojedyncze obok siebie w ten spos6b s~ zbudowane, iz
przodkiem obr6cone na zewnlltrz wioski, tylem zas do placu
~rodkowego, gdzie si~ takze weh6d znajduje dia woz6w, bydla,
tudziez dia mieszkanc6w. Przy domach mieszkalnych znajdujJ!
si~ zabudowania gospodarskia, zalozone juz nie zawsze z zachowaniem starej formy, gdyz ezasem juz nie s~ pod jednym
dachein z domem mieszkalnym. Domy nie dotykajlll placu srodkowego osady, lecz od takowego oddzielone s~ przez miejsce
wolne, czasem w ogr6d zamieniOne, zawsze zagrodzone, kt6re
p. Jacobi nazywa "Vorhaupt". Gdy si~ jedyny wch6d do osady
zamyka, nie ma sposobu niespostrzezenie wnijsc do niej, poniewaZ domy nil. okolo frontem tuz przy sobie obr6cone s~
na zewnll:trz. Tajny radzea sprawiedliwosci Michelson z Jeny
spotykal takie osady staroslowianskie, kt6re si~ jeszcte co
wiecz6r zamykaj~, w kraju szlezwigo-holsztynskim. - ' Na zewn!).trz rozcil!ga si~ na okolo calej osady promieli ziemi uprawionej, zwykle na ogrody warzywne zamienionej, kt6ry pokrajany jest na tyJe kawaMw, He jest gospodarzy, t. j. dom6w we
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wsi, a z natury rzeczy taki kawal pojedyliczy ma ksztaU czwo~
roboku nier6wnego, kt6rego najw~isza strona dotyka si~ frontu
domostwa, a najszersza tejie jest przeciwlegl~, tak, ze si~ strony
poboczne coraz bardziej rozcbodz~ od domu do strony przeciwleglej. KaZdy gospodarz ogradza sw6j dzial plotemzywym;
taki dzial si~ nazywa "Klanzei", ktore to miano profesor Jacobi
wywodzi od klaniac, lub kUn, poniewai przedstawia form~ wycinku kola, ktorego srodkiem jest plac srodkowy osady. W dzisiejszej g6rnej Saksonji slyszec mozna zamiast Klanzei, Kleinet,
Kleinod, Kleinetgarten; miasteczko CIenza w Slawji hanowerskiej nazywa si~ w dyplomacie z roku 956 "Klinizua". - Na
okolo pierwszego promienia zewnt)trznego ci~gnie si§ drugi,
ktory w ten sam spos6b jak pierwszy, mit)dzy gospodarzy jest
podzielonym i ogrodzonym, a ktory pojedynczy gospodarze
uiytkuj~ w najrozmaitszy spos6b. Dopiero po za tem drugiem otoezeniem, kt6re sit) "Prising" nazywa, rozprzestrzenia
si~ rola gminna. Ostatnia rozpada si~ na wi'ilksze podzialy,
a w tychze zn6w kazdy gospodarz ma dzial sw6j, a to przy
skrupulatnem uwzgl~dnieniu dobroci gruntu. Wi~ksze owe
podzialy roli gminnej maj~ osobne swe nazwiska; takie s~ n. p.
w gminie wollersdorfskiej: Sodersneitz, Saasserleitz, Paglin,
Trebeneitz, Seeleitz, Gretlanz, Ruebel i t. p. - Zupelnie to
samo urzl};dzenie. znajdziesz w IJuzyeach, a niemniej znacbodz~
si~ takowe w Prusiecb wsebodnich i w Polsce. *) Dodajemy,
ze plac srodkowy po osadach pojedynczych nie zawsze ten sam
obraz przedstawia, gdyz tu i owdzie jest wolnem, na ksztalt
rynku, gdzieindziej zas sciesniony na ksztalt ulicy. Zwykle
znajduj~ si~ na nim domostwa, przeznaczone dla pasterzy
gminnych i wyrobnik6w, kt6re s~ ciasniejsze i bardziej podlugowate, nii domy gospodarskie. Dzis mieszczl}; jui pojedynczy
*)

Zob. L. Haupt .. a J. E. Smolerja Pjesniki hornych a delnych lu-

ziskich SerMw; tudziez Dr. Sieniawski, Biskupstwo warminskie. praca konkllrsowa z roku 1876.
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gospodarze wyrobnik6w swych W osobnych zabudowaniach obok
domu swego, lub tet po charupach, wystawionych po za osad!!.
KOBci61 zas prawie nigdy nie znajduje si~ na wolnym placu
srodkowym wsi, Iecz regularnie obok wejscia do wsi, czasem
nawet w kr6tkiem oddaleniu przed wejsciem, tak, it podobne
polotenie kosciola jest wskaz6wk~, ze wies, kt6ra dzisiaj jut
nie zachowuje ksztaUu okr~gu, dawniej nim byla. - Caly plan
zalozenia osady slowianskiej uderza w oczy; wszystko jest
obmyslone ku wspolnej obronie i bezpieczenstwu og6lnemu.
DlB. tego si~ obraca dom mieszkalny frontem na zewnl1itrz,
a tam znajduje si~ tet izba mieszkalna, aby gospodarz tem
latwiej i prc;dzej poznal niebezpieczenstwo, grozl1ice od wrog6w,
lub zwierza drapieznego.
Wyrobnik6w zaS umieszczono na
placu srodkowym, zapewne nie z innej przyczyny, jak tylko,
aby dawniejszym niewolnikom utrudnic ucieczk~, moze tez,
aby im dae t~ opiek~, kt6rejby sami w sobie nie znalezli, bo
si~ nawet zdaje, te dawniejsi ludzie niewolni nie stanowili
wlasnosci pojedynczych gospodarzy, tylko zalezni byli od calej
gminy, g lyz jako pasterze bydro i trzody wszystkich razem
pasli. W:dac za~ z calego ukladu, ie liczba ich nie mogla bye
wielq. -- Jak og6lny sldad osady, tak same tez podw6jny
obszar zewn~trzny na oko~o byl szcz~sliwym wymyslem przezornosci slowianskiej. Albowiem ogrodzenia zywe dzialOw pojedynczych stanowily calkowity system obrony, przeszkadzaj~c
jezdzie nieprzyjacielskiej w niespodzianym napadzie na osad~,
a nawet piechocie mogli oswojeni z miejscowosci!]; osadnicy
w nich skuteczny stawiac op6r.
Opisany pierwowz6r osady slowianskiej znajduje si~ nie
tylko w Slawji hanowerskiej, lecz wSi~dzie, gdzie plemiona slowiafiskie niegdys mieszkaly, nawet tam, gdzie powierzchnia
g6rzysta nie zupelnie sprzyjala temu ukladowi, co zn6w bylo
powodem rozmaitych zmian. Tak same znajdujemy ten sl1m
uklad u osadnik6w pomi~dzy .tab!]; i po za Odr~ daleko na
wscMd, chociaz nie uczyniono w tych okolicach poszukiwan

r6wniet dok~adnych i sumiennych, jak professora Jakobicgo*).
Wskazujemy i pod tym wzgl~dem na dzielo pp. Haupta i Smolerja;
arcywaznym jest takze opis, kt6ry nam podaje stary Beckmann
w swej kronice 0 pustem miescie staro -slowianskiem, polozonem w dzisiejszym boru "Blumenthal", 0 4t mili od Derlina.
Wedrug tego opisu miasto to zalozonem bylo na wz6r "okrl!:glika" czyli Rundlinga luneburgskiego, a chociaz lezalo w gruzach, zarysowal si~ caly uklad jeszcze bardzo dokladnie,
gdyz murem bylo otoczonem, a tu i 6wdzie nawet zabudowania
podziemne i na ziemi si§ po cz~sci zachowaly. I dzisiaj jeszcze od czas6w zburzenia, lub opuszczenia rozwaliny nietkhi~te
swiadczl!: 0 dawnej przeszlosci narodu post~powego, a zalowac tylko
naleiy, ze przy wycieczkach lubownik6w archeologji berlinskich
tak malo si~ poznano na waznosci tego przedmiotu, gdyz opis
Beckmanna niepor6wnanie dokladniejszym jest od sprawozdan
tych panow **).
W Czechach zachodzl!: takze podobne osady wiejskie, a to v. poblizu Pragi; z tych osad staroslowianskich zas powstaly prawie 1 0
wszystkich miastach Niemiec p6lnocnych znane pod mianem
"Sackgasse" (zaulek) ulice, kt6rych nazwa wzi~ta jest od formy
worka , it kt6reby same przez si~ przedstawialy uklad
osady staroslowianskiej. - Ciekawem by bylo zadaniem dochodzic, jak daleko ta forma osad na zach6d si~ rozcilJ:ga. Prof. Jacobi zauwazyl, iz ten ksztalt okazujll na terytorjum oldenburgskiem wsie: Silens i Burhave; dalej w ziemstwie Wursten:
Cappel, Dorum, Misselwarden i Wremen. Nad wschodnim brzegiem dolnej Amizji zachowuj~ ten sam system wsie: Pilsum,
Visquard, Eilsum, Verdum, Manslagt i inne. Autor przypomina tu 0 tem, co Pliniusz (H. N. 16,1) pisze 0 osadach Chau-

*) Zob. FidiGin: die Territorien der Mark Bra.ndenburg, tom 1, 24, tom

II, 24, 25.
**) Zoba.cz Zeitschrift fUr Ethneologie, JahrgAng 1871: Riede], arch.
Streif'zuge.
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k6w. Na ten sam ksztalt napotkal takze w prowincji nadrenskiej we wsiach Locken i SchOndorf. Sami zas poznalismy wies
Hallingen w powiecie Boulay, obw. rej. Lothringen, jako zachowujl1Cl1 pierwowz6r okl'lilgu w calej czystosci, a ciekawe bylyby
badania dalsze, tyczl1ce si~ ludnosci walonskiej, najstarszej
obecnie w Francjip61nocnej i Belgji. Dodae wypada, iz wedlug Guthego i innych, u tego pisarza podanych, badacz6w ta forma slowianskiej osady mi§dzy lew~ Wezer~ i dolnym Renem nie rzadko zachodzi, i ze si~ namacalnie odbija od s!!siednich okolic, zaj~tych przez
osady pojedyncze i odosobnione wedlug ukladu starosaksoiiskiego.
Ostatnie zaczynajl1 si~ dopiero po lewej stronie Wezery, cZlilsto
przeplatane wsiami ukladu slowiaiiskiego. Obszar przez nie
zaj~ty okreslil blizej p. Meitzen w pismie: Dber Bildung von
Dorfern undderen nationale Bedeutung*), ktOry podnosi, ze Niemcy zapewne, nie zwazajl1c na zwyczaj narodowy, cz~sto si~ takze
miescili wosadach staroslowianskich, zapoznawszy si~ z korzysciami
ztlJ:d wyplywajl1cemi. Przyznajemy autorowi slusznosc wtej sprawie,
ghSwnie co si~ tyczy czasow pozniejszych i ziemstw wschodnich
od .taby, gdyz kronikarze wyraznie wspominajl1, ze Albrecht
Niedzwiedz kazal przybyszom Niemcom mieszkac w miastach
i wsiach, Slowianom zabranych. Zwracamy zas uwag~ laskawych
czytelnikOw na orzeczenie autora znanego i zasluzonego, t. j.
p. dr. Landau, ktory w dziele: Die Territorien etc. uzasadnia
to zdanie, iz osady zamkni~te gminne w Europie s~ bez porownania starsze od wlosci odosobnionych. osadnikow.
Dziwnie i ten przyczynek popiera zdanie nasze, ze zywiol
slowianski niegdys te kraje zachodnie mial w posiadaniu i si~
gal do historycznie poswiadczonej osady Wiltzaburg pod Trajektem (Utrecht), a badania wszechstronne w przyszlosci rozstrzygnl}: zapewne cal~ t~ kwestj~ na korzysc Slowian.
W koncu kladziemy tu urywek z autora wspolczesnego,
ktory powyzsze przedstawienie rzeczy potwierdza. Czytamy bo-

wiem w cennych rocznikach Pegawskich napisanych roku 1148
lub 1149, iz znany Wikpert de Groitsch, zalozywszy klasztor
pegawski (Pegau w powiecie lipskim nad lew~ Elstrl};), llkazal
wzi~sc pod plug pewne ugory w dyecezji merseburgskiej; uda~
wszy si~ wi~c w strony frankonskie, gdzie matka jego, pani Sigena,
byla po drngi raz zam~znl1 w Lenginvelt, jak powyzej donosilismy, sprowadzil ztl1d licznych osadnik6w tamecznych i zalecal im, po wyrl};baniu boru, owo ziemstwo (pod Pegaw~) zamieszkac i nast~pnie prawem dziedzicznem posiesc i zezwolil takze - "aby tu wtrlj:cic cos smiesznego" - zeby kaZdy z nich
przezwal podlug swego nazwiska wlosc lub posiadlosc, ktorl};
obsadzil wspolnie z drobnl1 czeladzil1 sw~". Wi~c zwyczajfrankonsko - saksoiiski przezwania wlosci wydawal si~ urodzonemu nad prawl1 :tabl:h autorowi smiesznym (ridiculosum quiddam), z czego ZRS nie wynika, ze Wikpert samych Niemc6w
sobie sprowadzil, przeciwnie, nazwiska. tych osad, zakonczonych
zwykle na "dorf", skladajl}; si~ po cz~sci tez z imion Slowian, kt6rych r6wniez obdarzono prawem obyczajowem frankonskiem, a wMagdeburgskiemmamyprzyklady, ze przez takich osadnik6w, Slowian,
wlasnie si~ starano zmienie urzlLdzenie gminne staroslowianskie.

*) Zob. Zeitschrift filr Etbneologie na r. 1872.

Co silil tyczy domu mieszkalnego SI:owian hanowerskich,
nie rozni sil} tenze w niczem od tyle opisanego i wsIa~
wionego domu westfaIskiego. Zwykle sil} wszystko, tak ludzie,
jak dobytek, znajduje pod jednym dachem, chociaz w nowszym
czasie odst~piono od tej zasady tu i 6wdzie, lecz na niekorzysc gospodarstwa. Nie wdajemy sil} w blizsze opisywanie domu
tego i tylko podnosimy, ze dom westfalski wedlug Guthego
nawet niejednego ulepszenia zapozyezal od domu slowianskiego, n. p. izby mieszkalnej, "Dornitze" lub Donze nazwaneJ (od slowianskiej "g6rnica"), a jego uklad w calosci. jest
ten sam. Professor Jacobi oswiadcza sil} za tem, ze Slowianie
hynajmniej nie nasladowali wzor6w obcych w zakladaniu
swego domu, lecz ze samodzielnie wytworzyli, wlasnym pomy45
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slem ealy jego uklad. Wedlug Diego stoi ten dom w tym samym st6sunku do caIej osady, jak palec do dloni.
Dot%d Die zakreslono z dokladnoscili: wszystkich okolie,
gdzie dom ten slowiansko ~ westfalski si~ zDachodzi, ale ZDalezlismy takowy Die tylko w Holsz;tynie i Szlezwiku, tak nad
BaUykiem, jak nad morzem p61nocnem lecz takowy dalej
si§ga na polnoe do Jutji i wysp dunskich. Nazywaj~ go
w tych okolicach powszechnie domem slowianskim (wendisch,
wendzki), a slyszelismy z ust swiaUych Du:ii.czyk6w, ze mozna
na pewne prawie wnioskowac, i.i wlasciciele takiego domu s~
pochodzenia niegdys "wendzkiego", dalej, ie ludnosc tameczna
i dzis jeszcze w ten sam prastary sposob domy Dowe buduje, poniewaz to najlepiej odpowiada celom gospodarczym, wi~c gospodarze zrzekajlJ; si~ z tych powodow ch~tnie tej przyjemDosci,
miee duzepokoje i okna ku ulicy obrocone, gdyz wiedzlJJ z dlugiego doswiadczenia, .ie dom staroslowianski pod wzgl~dem praktycznosci celuje nad wszystkiemi.
Wedlug p. Gruebera r6wna si~ dom slowia:ii.ski na Szll}r
sku, w Czechach i Morawach, pod wzgl~dem pi~knosci i praktycznosci z domem szwajcarskim, czemu si~ bynajmniej nie dziwimy, poniewaz jestesmy tego zdania, ze najdawniejsza ludnose szwajcarska byra slowiaiisk!J,. Nie wdajl!c si~ w uzasadnienie tego wcale nie nowego zapatrywania, napomklliemy, ze ciekawa i z rzadkll: znajomoscill: rzeczy napisana rozprawa pana Gruebera umieszczona jest pod tytulem: "Das
deutsche 1lnd das slawische Wohnhaus in Bohmen, w Mittheilungen des Vereins fUr Gasch. der Deutschen in Bohman rocznik 8
1870 roku. 0 domie slowia:ii.skim w powiatach Zeitz, Weissenfels i Merseburg pisal kr61ewski inspektor budownictwa, G.
, Sommer w Archeologische Wanderungen, w 10 tomie czasopisma: Neue Mittheilungen aus dem Gebiet hist.-antiquarischer
Forschungen, .kt6re jest organem zl~czonego z wszechnic~
Halle-Wittembergsk~ towarzystwa turyngsko-saskiego. 0 domu
staropruskim napisal cennl!; rozpraw~ prof. Dittrich w Brunsbergu w czasopiamie: Ermlandische Zeitschrift nil. rok: 1874,
j

Wlasciwosci~

budownictwa i gustu slowianskiego bylo
opatrzenie domow w przysionki, t. j. pokryte ganki ns. slupach,
ktOre si~ po niemieck1l Lauben, lub Loben, Lobden nazywaj~,
a z kt6rych cz~sto powstaje po miastach formalny kruzganek,
pod kt6rym przekupki dzis towar sw6j wystawiajl! na sprzedaz.
Styl ten, uznany za slowianski, zachodzi dzis jeszcze wsz~dzie
tam, gdzie niegdys ludnosc slowiaiiska byla osiedlonlJ;, tali:
w Westfalji, jak w Czechach, Morawach, lub Prusiech wschodnich
i Polsce. Roku 1284 uzyskaH wierni obywatele miasta Rathenow
w Brandenburgji przywilt'j na wystawienie takich dom6w. *)
Posluchajmy jeszcze Slldu pisarza - a jest nim p. professor
Jacobi - ktory do badan dziej6w oswiaty slowianskiej przyst!1pH wedlug wlasnego oswiadczenia jako SauIus, lecz w przecil'j;gu tychze si~ przemienil na Pawla. Mowi on: "Przynajmniej dwa tysil}ce lat temu Slowianie juz przybywaU nad doln~
J::.ab«;. Czlowiek koniecznie jest zniewolonym do wysokiego
podziwienia bystrosci i taktu u Slowian w czasie, w ktorym
nar6d ten uwazamy stanowczo za niezdolny do podobnej, rzec
mozna, wyzszosci umyslowej." - "Id~c calkowicie za wrazeniem, kt6rego doznalem przez szczeg610we badania osad slowianskich, srusznosc przyznawac mog~ jedynie tym, ktorzy
s!,!;dzlJ" ze Slowianie ziemi~ tam~ (t. j. nadbaUycklJ;) pierwsi
zaludnili przed czasem, niepodobnym do blizszego okre~lenia.
Nil. kt6rykolwiek bl},dz patrzysz z pomnikOw ich oswiaty, zroslych z ziemi~ i na niej wyrytych, jakoby dyplomata i herby,
czy to na podzial kraju na ziemstwa, czy to na uklad osad,
w istocie zupeiuie rowny, czy to nil. podzial grunt6w, nil. dziela
obrony krajowej, lub nazwiska miejscowosci, wszystko to nosi nil.
sobie pi~tno umiej~tnosci organizacyjnej i tw6rczej, kt6ra zawsze
i wsz~dzie prosto dl'!:ZY do celu i takowy osi~ga. Wszystko
jest natchnione owIJ; wzorowl'j; prostotll, a przytem zupe~ dokladnosci~, ktOra nie tworzy nic zbytecznego, a nie zaniedbuje
niczego co potrzebne. W tem rozumieniu rzeczy nazywam Slawj~
*) Zob. Bergh!1.t1.s, Lanclbullh tom II.
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luneburgskf);, dIll. obcyeh tak niepozornq" przedmiotem kIasycznym w celu badan naukowych." - "Ziemstwa zamkni§te na
ksztalt domostwa, osady, dom (nazwany Deelhaus), urz!};dzenia,
tyczlj,ce si~ roli gminnej, wsp61na praca, sklonnosc Sl:owian do
odosobniania si~ na zewnq,trz, aby si~ 0 He moznosci ograniczyc na wiosce rodzinnej, nieprzezwyci~zone przywifl;zanie do
rodu i obyczaj6w swoicb, wytrwala dlj,znosc do zarobkowania,
choe na malych posiadlosciach, a w koncu starodawne zasieki
(zywe ploty) krajowe i wszystko to wskazuje na starodawnfl;
wsp61nose solidarn~, jaka si~ zarazem i w zewn~trznycb urzlj,dzeniacb i obyczajach, 0 He ja wiem, nigdzie r6wniez dobitnie
nie uwydatnia." - Przytoczylismy orzeczenia zasluzonego badacza z naszycb czas6w tem ch~tniej, im rzadziej nam przychodzilo czytac podobne wyznania szczere, pocbodz!/;ce z pi6ra
uczonego Niemca. - Szanowny autor uwaza zresztf); ludnose
w Slawji hanowerskiej za szczep obotrycki (Bodryc6w), ale
zdaniem naszem jest takowa odlamem Sorab6w, kt6rycb mow~
i obyczaje najbardziej przypomina. To samo poswiadcza wyrainie 19 scholion do 20 rozdzialu ksi~gi drugiej kroniki
Adama Bremenczyka.
Osady te slowianskie rz!!dzily si~ duchem wybitnie gminowladnym, i tak si~ rz!!dzlj, jeszcze dzisiaj, 0 ile 0 tem wog61e .
mowa bye moze, gdyz, majlj,c wstr§t udawac sifil do wladz wyzszych, wiele spraw zalatwiajl1 pomi~dzy soblj,. Wyrobnik6w,
t. j. "ludzi malycb", uwaza si~ i dzisiaj jakby stojq,eych po za
gmin~, gdyz ani glosu, ani przyst§pu do obrad gminnych nie
posiadajlj;, a wog61e ucbodz~ za plemi~ nizsze, rzec mozna
nawet obce. Pojedynczy czlonek gminy zas uchodzH, i nawet
tu i owdzie jeszcze uchodzi w Slawji hanowerskiej stOsownie
do poj§cia prawnego staropolsko-slowianskiego tylko za wlasciciela zabudowan z zagrodzeniami, t. j. ogrodami warzywnemi
(Klanzei i Prising), oraz dobytku i mienia ruchomego; rola
zas byla i jest wedlug poj~cia ludnosci wsp6lnlb wlasnosci!l:,
kt6ra nawet wsp61nie uprawianlj; byla. Pojmujemy wi~c tru-
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dnosci, na kt6re kosci61 napotykal w sei~aniu z gmin Blowianskicb dziesi§cin wedlug rozmiaru wlasnosci, lub tez ilosci plug6w i radel, poniewaz Slowianie ostatnie zast§powali motyk~
i rydlem, a wog61e wi~cej dbali 0 upraw~ lnu i ogrodowizny,
anizeli ziarna. Okolicznosc ostatnia ma zn6w zwil}:zek z wysoko wyrobionymprzemyslem slowianskim, tak, iz mieszkanc6w
osad wiejskich nie nalezy uwazac po prostu za r61nik6w, gdyz
od najdawniejszycb czas6w byli oni zarazem producentami i przemyslowcami, kt6rzy jeszcze dzisiaj len nie tylko uprawiajl}"
ale takze z niego prz~dziwo i pl6tno wyrabiajq" przez eo sobie
zapewniajl}: daleko wi§ksze zyski. To jest przyczynf);, dIll. czego
w Slawji banowerskiej najliczniejsza rodzina znajduje sowicie
swe utrzymanie na malej st6sunkowo wlosci, alba raczej zarobek
jest tem wi~kszym, im wi~eej r~k si§ przyklada do pracy.
Niegdys eala nieomal Slowianszczyzna >'lkladala si~ z podobnych
os ad przemyslowych tak nad :tab~ a moze i Renem, jak nad
Wisllj, i dalej; jaSTII1 wi~c jest rzecz~, iz si~ przez to zawi~
zywac musial bandel ozywiony juz z narodami klasycznemi,
wog61e starozytnemi. Pojmujemy ztqd zamoznosc, a nawet
bogactwo Slowian juz za czas6w przeddziejowych, 0 kt6rem
swiadczl}: mnogie i drogocenne przedmioty, zawarte w mogHaeb
ziemi staro-slowianskiej. A zatem nie sam bursztyn przywabH
kupc6w poludniowych do kraj6w nadbaltyckich, jak to pisarze
nowoczesni jeden po drugim bezmyslnie powtarzajlJ,. - Rozumie
si~, ze ten przemysl slowianski nie byl jednostajnym, lecz si§
trudnH najrozmaitszemi wyrobami i przedmiotami st6sownie
do polozenia osad, do wlasciwosci ziemi, lub do potrzeb krajowycb i zagrauicznych. Mianowicie garncarstwo rozkwitlo
tam, gdzie si§ znalazly odpowiednie poklady gliniaste, a towar
silj zt~d wywozH w dalekie okolice, co juz szanowny 6w mistrz
garncarski z Mosiny zauwazyl. Gdzieindziej zn6w przewazalo
wapiennictwo, g6rnictwo, kowalstwo, rybol6stwo, pszczelnictwo,
tkactwo, koszykarstwo, snycerstwo, wypalanie smoly i t. d., tak,
iz przypuscie mozna w zasadzie, ze zadna oaada slowianska
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na samej nprawie roU nie poprzestawala. Te osady przemi&nily si~ w miasta w poj~ciu dzisiejszem, skoro urosly w wi~k8Z~
liczb~ mieszkanc6w, gdyz w zasadzie juz byly miastami. Gdzie
polozenie bylo korzystniejszem, powstaly wi~c miasta, i to
g16wnie handlowe. Slawne owe "fundacye" miast przez ksil!z~t
niemieckich ograniczaly si~ w zachodnio-p6lnocnej Slowianszczyinie zwykle na nadaniu przywileju juz istniej~cej osadzie slowianskiej; wi~c til. fundacya nie jest bynajmniej to samo, co
zalozenie. To udowodnili juz badacze pierwszorz~dni, jak Berg~
haus i Kloeden, ktorzy takte w ocenieuiu o8wiaty i przemyslu
slowianskiego nie szcz~dzm Slowianom uznania i pochwal. Najciekawszym zas przykladem , iz osada slowianska si~ takZe
obejse mogla bez przywileju fundacyjnego, a pomimo to si~
rozwijae w najlepsze, dostarcza najwi~ksza wies panstwa niemieckiego, dzis b~dt);c osobliwosci~, niegdys zas osad/} polskI!,
t. j. Langenbielau pod SobOtkl!!I licz~ca 20,000 mieszkancow,
po wi~kszej cz~sci p16ciennictwem si~ trudnillcych. Slady
podobnych osad przemyslowych spostrzezono takze nad Renem,
a dzis je~zcze znana sl1 na wzgorzu Westerwald osady tak zwanych Mekes6w. Mieszkancy tychze osad zajmujl1 si~ wyll!!cznie
garncarstwem, a wyroby ich sl1 bardzo podobne do naczyn,
jakie poganskie grobowce w sobie zawierajl!!. "MekesGr" zas
oznacza (pogardliwie) garncarza, a wspomniee wypada, ze
ta ludnosc od czas6w niepami~tnych odr~bnosc swI1 zachowuje
i takze malienstwa tylko mi~dzy sobll: zawiera. Znany z "keltomanji" swej Dr. Rieke poczytal jl1za zabytek najdawniejszej
rasy europejskiej, t. j. turanskiej, a wogole ukazuje si~ dose
niewzgl~dnym wobec Slowian, azeby pierwszenstwo osiedlenia
si~ w Niemczech zapewniac przez to "Keltom". Pomimo to
pisma jego silJ bardzo ciekawe, wi~c ua nie uwag~ zwracamy. *)
Wszakze Burgundezyk6w, uchodzilJcych przed Hunnami, nazywa
*) Zob. Rieke. die Schicbtul1g der Viilker 1ll1d ~pra.llhen ill Deutsch·
land 1872 i t. p.
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autor wsp61czesny l'21ymski narodem kowalskim, czyli wogole
przemyslowym (fabri). B~di co bftdi, zaj~cie si~ przemyslem
obok uprawy roU bylo przyczyn!b, a to najprostsz~, i2 Slo"
wianie urosc mogli w tak ogromnl1 ludnose, kt6rl1 wszystkie
czasy podziwialy, ale tez zarazem, ze til. ludnosc tak post~powa
i umyslowo rozwini~ta zostala bezbronnl!! wobec naplywu niezliczonych narod6w koczuj~cych, kt6rym panstwo rzymskie
r6wniez uleglo.

x.
Rzut oka na forme rZildu,
.prawodawstwo, stany, ciezary publiczne
i wojskowosc w Slowiaiiszczyznie
zachodnio-polnocnej.
a) Stanowisko ksif2cia.

Stan~liSmy

w koneu u mety, gdyz po zarysowaniu og61nej
oswiaty Slowian zaehodnio-p6lnocn.ych pozostaje nam jeszeze
skreslenie formy rZll;du, czynnosci prawodawezej, st6sunkOw
sp6leeznych i urz!l,dzen wojskowych tych narodow. Odkladalismy to wszystko do ostatnich rozdzia16w pracy naszej, s!);dz!);c,
ie ustroj panstwowo spoleczny w calkosci jako wynik d~ugo
wiekO'wego rozwoju i post~pu jest dzielem niemniej, jako tez
obrazem O'swiaty ogolnej, a zatem najlepsz~ miar~ w O'cenieniu
takO'wej. Zaczynamy wi~c od godnosci ksi!);z~cej.
Nie rna narodu slowiafiskiego, ktoremuby nie przewodniczyl wladzca, dzierz~cy wladz~ niepospolit!);, ktora znow mniej
lub wi~cej ograniczon~ byla przez panow moinych, kapla~ow,
tudziei nar6d caIy. Mianem takiego wladzcy i przeloionego
szczepO'wego byIo u wschodnio-poludniowych Slowian w pozniejszych okresach kral, jak to' widzimy z autorow bizantynskich,
pierwotnie zas, jak u wszystkich Slowian, zdaje si~, nazywal
si~ ksilli~, kniaz, kneze, co kronikarze tlumaczl1 na rex, lub
B

reguius. W Slowianszczyzme zachodnio - p6lnocnej bylo miano
krol, kral, bardzo w uiywaniu u wszystkich narO'd6w, jak to
u Sorab6w (do dzis dnia), CzechOw i PolakOw, a rowniei n Lntycko - Obotrytow, lub Pomorzan. Na to' wskazuj~, pr6cz innych dowod6w, nazwy licznych miejscowosci do dnia dzisiejszego, z ktorych przywodzimy z samych stron zachodnich nast~
pujll:ce: dwie wsie CrOlwitz, zachodzf!,ce nad Solawll:, a mOie
tez turyngskie osady Krolpa (2 razy); dalej Kriills i Krohlenbroich w g6rach wschodniej prowincji nadrefiskiej, KroUage w obwodzie rej. mindenskiej w powiecie Llibeke, tudziei KruUkrug w
Hassji niiszej, lub Krullwarfen w Oldenburgji itd. Zresztll: darowal
kr61niemiecki Otto juz r. 846 mi~dzyinnemi wieSCrullingi klasztorowi
magdeburgskiemu. Zdanie niektorych autor6w, powtarzane zn6w
przez J. Bartoszewicza (Historja pierw. Polski, tom 1), jakoby
wyraz "kr61" miaI powstac z imienia Kar6Ia W., odrzucil stanowczo H. Muller, udowodniajll:c, ze imi~ Karol, Carolus, przez
samych Niemcow jest zapoiyczonem z obcego j~zyka, ie si~
wog61e sprzeciwia wszelkim zasadom skladni j~zyka niemieckiego *).
Moie bye, ie to miano kr61 - kral, si~ dopiero ustalilo
od czas6w, kiedy godnosc kaplafiskl1 od:tll:czono od wladzy panujll:cego i kiedy ostatni panowanie swe rozcill:gal za pomoc~ swego narodu takiena szczepyinne, tak zeksill:i~ znaczylo pierwotnie rZll:dzc~
- kaplana, nastllpnie tylko rZll:dzc\l szczepowego; kr61 zas rZ!1dzc\lpana kilku szczep6w zjednoczonych. Zdaniem naszem zast~po
wano II Wagro-Obotrytow pierwotnie tytu:t kr61a mianem wojewody, kt6ry to urz~d nadzwyczaj wysoko postawie naleiy w czasach dawniejszych i jeszcze w nowszych czasach chrzescijanskich.
Podatek, kt6ry si~ placH u Obotryt6w ksi~ciu (saksonski emu ?), nazywaj!1 zrod:ta "wojewotinza".
*) Zob. Jahrb. d. Ver. d. Alt. im Rheinlande. rocz. 17, 1863 r.: Aquae
Grani, Apollo Granus und der mythisehe Carolus der trojan. Franken.
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hanowerskiej tytul "wojewoda" dawano I p6ki
j~zyk slowia:6.ski tam panowal, osobom najprzedniejszym w znaczeniu godnosci kr61ewskiej, a to samo mia:J:o miejsce wedlug
Bizantyn6w u Slowian poludniowych. W mowie potocznej zas~powano w Slawji hanowerskiej, a r6wniez i na Rugji i ziemi
lut.ycko-obotryckiej, niemieckie "Sie", t. j. nasze "Pan", w~prze
m6wieniu przez kniaz, kneze; to samo czyni~ dzisiaj tuzycza~
nie, kt6rych piesni ludowe dziwnym sposobem oznaczenia tego
nie znaj~ lecz je wsz~dzie zast~puj~ przez "nasze pan lub pani",
gdzie chodzi 0 osob~ dostojn~, jako tez si~ mianem kr61a, jak
si~ nale~y, posluguj!Jl. Nawiasem powiedziawBzy, nie r6zni si~
slowia:6.ski "pan" w niczem od keltyjskiego "Fan"; w slubie
starosakso:6.skim do Wodana blaga si~ 0 zwyci~ztwo dla "Pana
Witikinda" przeciw Kar610wi W. (r~kopism goslarski), tylko
szkoda, ze tu mamy do czynienia z podrobionem swiadectwem,
jak to uczeni sprawdzic mieli.
Ciekawlll jest takze wiadomosc u Saksona grammatyka, ie
kr61 du:6.ski Magnus OUb Mogans) rozgniewal si~ na Kanuta
i podejrzywal go, ze si~ uwaia za r6wnego z nim, odk!Jld zostal
kr61em obotl'yckim. Kanut si~ wytlumaczyl z tego (Offic.
Lect. V), ii tytul k1'61a si~ odnosi jeaynie do godnosci, kt61'~
dzierzy u nal'od6w slowia:6.skich; dalej I ze ci (t. j. Slowianie)
majl} zwyczaj tytulowania pan6w swych lIkneze" i ie to niewlasciwie prze~ozono na rex. Ale Helmold wyraznie podaje, zE: Lothar wlozy~ koron§ na skronie Kanuta, aby byl
kr61em (rex) Obotryt6w, a tenie zresz~ przyplacH ten tytul
zyciem, gdyz Mogens go wlasnor~cznie po zdradziecku zgladzil
ze 8wiata.
Niklota Helmold nazywa "major terrae Obotritorum". Obotryci wi~cnadali mu moze tytul "wielkiego ksi~z~cia", jako
tez pisarze bizanty:6.scy zn6w pisz~ "Ii p.ei'O:~ (jo6"'O:\lo~"; prawdopodobnie pochodzi on z rodu starych kaplan6w - rz~dzcy, kiedy nawet
Przyslaw jako odszczepieniec czuje si~ bezpiecznym "dla swi~
tQsci rodu swego" w oczach Slowian.

Oznak!1 zewn§trzn~ ksi~cia by} dyadem zloty, jak to widzimy z wyniesienia Kanuta przez Lothara, a to nie jest czasem nasladowaniem zwyczaju narod6w obcych, lecz prastarym
zwyczajem slowi8:6.sldm. Odpowiednio do tego odnaleziono liczne dyademy w ziemi zachodnio-p6lnocnych Slowian, n. p. pod
Krakowem, w Meklenburgji, tudziei pod Malchinem, kt6re zawsze
przypisywano ksi~z~tom slowia:6.skim; a jezeliby jeszcze w~tpliwosc
pod tym wzgl~dem zachodzic mogla, to tll.kow~ usunfJ~a nll. zawsze
gruntowna praca pana Sophus Muller: Dber altslawische Schlaeferinge, Schlesiens Vorzeit in BUd und Schrift, 1877 roku, kt6ry
owe dyademy obral za przedmiot szczeg610wych badan. Takze
dr. Lindenschmitt w Moguncji uwaza owe dyademy za Bieniemieckie; ze zas takowe znaleziono takze na zach6d od J:.aby
w Hanowerskiem, podnosimy to tem bardziej, gdyz i to potwierdza zapatrywanie nasze *).
Prawdopodobnie sluzyla takze laska lub bulawa za oznak~
ksi~z~t - kaplanow, kt6rycb takze mn6stwo, a to formy szczeg61nej i bogato ozdobionych, odnaleziono. Moze dla tego tez Otto
bambergski ofiarowal lask~ z sloniowej kosci ksi~ciu pomorskiemu Wratyslawowi, kt6ry si~ z niej mocno uradowaL Wi~
cej si~ nie doczytalismy 0 oznakach zewn~trznych godnosci ksi1:!:i~cej z autorow starszych; ale rozumie si~, ze ksillii~ta wyst~
powali w znakomitem i kosztownem uzbrojeniu do boju, a w niemniej kosztownem odzieniu, ozdobieni zlotemi ~a:6.cuchami,
spinkami i t. p. na s!Jldach i zgromadzeniach narodowych. 0 tej
okazalosci ksi~z~cej wspominaj!Jl zywo opowiadania ludowe dzis
jeszcze po calej niegdys Slowianszczyznie zachodnio-p6Inocnej,
zachowujllic oznak~ czysto slowiansk~, a te opowiadania poswiadczaj!1, ze nawet dzis jeszcze nie zgaslo poczucie narodowosci
i pochodzenia, Przedewszystkiem zas przechowala niewynarodowiona dotlld ludnosc luzycka caly cyklus podan 0 swych kr6-
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*> Zob. Die Alterthiirner nnserer heidn. Vorzeit 1864, tom I, zeszyt
10, tablica II.
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lach, ich wladzy i wiedzy nadludzkiej, tudziez 0 bogactwach
ich, a to z takf); wiernoscif);, ze wspominajf); jeszcze imio~
na starodawne, jak n. p. kr61a Chestowo lub Ziscibor, malzonki jego Trudeska, slugi lub kaplana Morkusky; dalej Jaro
czyli Juro, Ladislaw, a pozniej Maria von Kathlow, Maria von
Kahren, Anna Rineta i t. d. Te same podania wskazywaly na
BaMw nad Sprewlb (Spreewald), jako miejsce, gdzie kr6l slowianski skarb swoj przechowal, a pan Veckenstedt jest tego
przekonania, iz odnaleziony tam niedawno temu skarb brfJIzowy,
prastary, stoi w scislem polll,czeniu z tern podaniem ludowem.
Uderzajlbce potwierdzenie znalazlo takze podanie ludu z wsi
Radensdorf pod Drebkau, ktore opiewa: iz krol slowianski posiadal woz osobliwy 0 czterech kolach; siadaly bowiem na klonicach wozu tego cztery orIy, a kiedy krol slowianski wyjechal
na tym wozie, orIy si§ obracaly naokolo siebie. P. Veckenstedt
podnosi tu dziwne pokrewienstwo podania s}owianskiego do
mytow indyjskich 0 wozie Aswina, a co g16wna, odnaleziono
w przestrzeni nadodrzansko - }abianskiej podobne wozy z brllzU
z czasow prastarych. Veckenstedt nie moze si§ wi§c oprzee
przekonaniu, ze i te wozy, przeznaczone moze na obchody uroczyste
w sluzbis bog6w, a moze do wozenia POSfJIg6w i obrazow bozych, w scislym sib zwifJIzku z odnalezionym skarbem kr61a slowianskiego.
Naznacza si§, iz wszystkie podobne wozy, kt6rych dotl1d
odnaleziono w Slowianszczyznie zachodnio - polnocnej cztery,
przekazae nalezy Slowianom, a jest to najznakomitszy okaz
z wszystkich dotf);d w Niemczech odkrytych staroiytnosci i zarazem swiadeetwo prastarej oswiaty, kt6rej daremnie Slowianom
odmawiac usilowano.
Wywody p. Veckstaedt'a nie przypadajf); do gustu panu
Virchowowi, kt6ry czczemi wybiegami takowe chcia!by sprowastowac. Nadmieniamy przy tej sposobnosci, .ie co do Europy
polnocnej i srodkowej, najdawniejszy rysunek wozu 0 czterech
kolach odkryto na naczyniach staroslowianskich tak pod Za-

borowem, jak pod Elsenau w powiecie czruchowskim. Z rysunkOw tycbZe czyniono zarazem wnioski, co do najdawniejszego
rodzaju konia krajowego; ostatni przetrwal, nawiasem powiedziawszy, dol§ i niedol~ r61nika, Slowianina, do naszych czas6w,
a zapewne z nim lepszej si~ doczeka przyszlosci,
00 do. skladu ciala, rysunki zreszt~ przypominajf); Herodota opis koni Sygginn6w, szczepu medzkiego, w poludniowych
W~grzech dzisiejszych *).
KsilJ,z§ przewodniczyl narodowi w wojnie, t. j. by! wojewodlb swego szczepu, lub tez kilku pokolen zjednoczonych, co
si§ dzialo wtenczas, kiedy, jak n. p. u Obotrytow, przelozony
jednego szczepu rozcil1gal SWIb wladz~ na kilka narod6w; ksif);i~ta ostatnich wtenczas obok niego si§ ostali wprawdzie, lecz
zajmowali stanowisko podrz~dne. Podobnem bylo stanowisko wojewody zwilbZku lutyckiego wobec naczelnik6w, czyli ksiazl}:t
lud6w sprzymierzonych, 0 czem wzmiankujemy nast~pnie.
Tak sarno odbywaly si§ regularne sl}:dy i zgromadzenia narodowe pod przewodnictwem ksi~cia, a tu towarzyszylo mu kaplanstwo, oraz i starszyzna. W koncu mozna wnioskowae, iz ksifJIz§
pierwotnie byl takze najwyzszym kaplan em swego narodu, chociaz to w czasach pozniejszych juz nie mialo miejsca, z wyj~
tkiem moze Rugjan; gdzieindziej wyraznie juz odllJ,czyla si§ godnose kaplanska od osoby ksilbz§cej, lecz zawsze pochodzH kaplan najwyzszy z rodow najznakomitszych i bywal niezawodnie
niemniej doradzcfj; ksi§cia, jak posredniczfj;cym mi§dzy nim a narodem. Takiego doradzc~, Stoigniewa, kazal cesarz Otto r tak
bezprzykladnie okaleczyc po bitwie nad Raks~ lub Warnabf!;,
jak to powyzej widzielismy.
Z urz~dnikow ksifj;z~co- panstwowych wspomina dyplom
Henryka, ksi~cia meklenburgskiego z r. 1266: "advocati, monetarii,
thelonearii, molendinarii, Judei quoque et singuli curie nostre
officiis prefecti". W dyplomatach rugjanskich i brandenburgskich
*) Patrz: Zeitsehrift fur Ethneologie 1878, zeszyt 6.
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zas zachodzi tak nazwany "Pristallus (Pristaldus)";i tak roku
1221 w przywileju rugjanskim: Dunyc pristallus, testis, zaraz
na drugiem miejscu po Theodorus, sacerdos; przywilej Wartislawa III z roku 1248 wyjmuje klasztor Hilda (Eldena) "ab
omni exactione advocatorum, bedellorum et Prizstallorum nostrorum". Zdaje sit), ze "Pristallus" byl dawniej osob~ bardzo
wplywow~, i ie mu poruczane byly nie tylko sprawy s~dowe
i administracyjne, lecz takze ogolny dozor nad dochodami
panstwowemi. Ten urz~d istnieje w miastach Brandenburg,
Poczdam, Spandau, Koepenick i innych do tej chwili pod nazw~
IlPritzstapel" w postaci dozorcow nad rybo16stwem i wogole
wodami. - W koncu dzierzyli prawdopodobnie naczelnicy grodow ksi~i©cych wladz© niemal~ w obr©bie pewnym, ktor~
w spadku pozostawiali potomstwu swemu; na Pomorzu nie zachodzi pod tym wzgl©dem iadna roznica wobec odnosnych
urz©dow polskich.
Dochody ksi~cia byly stale i zapewnione, jako tez niestale. Pierwsze mial glownie z majl1tku wlasnego ziemskiego,
a po czt)sci z regularnych podatkow i danin. Oprocz .tego mial
prawo uzytkowania z wszystkich obszarow ziemskich, borow
(procz swicatych gajow), wod i t. p.; zgola z tych przestrzeni
i uzytkow, ktore si© nie znajdowaly w posiadaniu prywatnem.
Takiemi obszarami zwykle dowolnie rozporz11dza1, zamienial, spieni©ial, lub rozdawal osadnikom, jak to poswiadczaj11 liczne dyplomata z czasow chrzescijanstwa tudziei Helmolda wiadomosc
o ugodzie, zawartej pomi©dzy Mscislawem starszym obotryckim,
a biskupem wagrowskim, Wagonem. Ohcl!c zas robic zobowi11zania co do wlasnego majl!tku powinien byl uzyskac pozwolenie swych spadkobiercow i krewnych, a niezawodnie wymagalo prawo slowianskie dawniej tei w rozporzl!dzeniach
ksicacia nad ziemil!, ktora si© nie znajdowala w posiadaniu
prywatnem , nad majl!tkiem narodowym , zezwolenia starszyzny, jak ponizej 0 tem napomkniemy. Dalej mia~ ksi~z~
wolne utrzymanie dla siebie i dla swoich tam~ gdzie przebywal,

n. p. na polowaniu, alba tez w sprawach rZl},dowych. Na niestale dochody ksi~cia szla przednia cz~sc lup6w zupeinie tak,
jak Polaey wedlug Dytmara Ohrobremu oddali "optima quaeque" z lup6w nadlabianskich. Maze tei cla stanowily pierwotnie calkiem, lub po cz~sci doch6d ksi~icaey, chociaz tu nie
smiemy rozstrzygac, czy takowe nie przeznaczano pozniej obok
podatk6w innych panstwowych na skladanie ci~zkiego haraczu,
ktory Niemcy na Slowian od czasow Karola W. nalozyli, lub
W przywileju fundacyjnym
na inne potrzeby panstwowe. kosciola ratzeburgskiego z roku 1158 uwalnia Henryk Lew
wloscie btskupie od "wogiwotinza, qui census ducis dicitur."
Podatek ten zachodzi takie w pozniejszych przywilejach meklenburgskich, a niezawodnie jest starszym od w~adzy tego gn~bi
dela Slowian. Lecz, czy go pobierali ksil!z~ta saksonscy jako
t
haracz rowniez, jak biskupi pobierali "biskoptinza ', czy tei
ksi~zt)ta slowianscy, w tej chwili rozpoznac nie mOiemy. Ksi~i© posiadal w koncu po r6inych miastach zamki i dwory
w~asne, a talwwe uwaialy si~ za miejsca obrony i bezpieczenstwa dla kaidego, ktory, uchodzl'l:c przed nieprzyjacielem,
do nich ueicc zdolal, jak to czytamy w Herborda iyciopisie
Ottona bambergskiego. Zupelnie to samo spostrzega si~ w Polsce starodawnej, a kwestja ta caIll; Hteratur© wywo~ala za czasow zabicia Wapowskiego na zamku kr61ewskim przez Samuela Zborowskiego.
Godnose ksill;z©cia byla wprawdzie u wszystkich narodow
slowianskich dziedziczn~, lecz w kaidym przypadku potwierdzenie, lub obranie formalne, prze.z narod caly nastll:pic musialo.
Znany margrabia Gero zmierzal do tego, aby przez wymordowanie zaproszonych do siebie ksil!Zl'!:t uczynic Slowian bezwladnymi, przyspieszywszy przez to u nich rozstr6j panstwowy,
a niecny Tugumir dopelnH haniebnego tego zamiaru przez zaglad v ostatniego potomka rodu ksil!i~cego u Ravellow. Z drugiej strony zas zachowuj~ Slowianie prawo wolnego wyboru
i potwierdzenia swych ksil!z~t w razie, gdy si~ tego zdawda
I
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bye I!otrzeba. Przykladu takiego do:starczyJy nam narody weletabsko":futyckie, gdy po smierci Lubi'ego zlozyli starszego syna, dla
nie<1QI~ztwa i post~powania niegodnego, z urz~dtl. za czas6w
cesarza Ludwika Poboznego. Szczepy obotryckie podobnie post~powaly sobie juz w6wczas, jak r6wl1iez po zabiciu Gotszalka,
kiedy zgromadzenie narodowe oglosilo, ze "nie Henryk, syn
Gotszalka, b~dzie panam naszym, tylko Kruto."
Co do uroczystego potwierdzania nowego ksi~cia przez
nar6d caly zachowanym nam zostal ciekawy opis z kraj6w
Slowian poludniowych, kt6ry tu podajemy w niedostatku odnosnych podan ze zachodnio-p6lnocnej Slowianszczyzny. Tak bowiem czytamy w pierwszej ksi~dze historiae Suevorum Felicis
Fabri, monachi Ulmensis (u Goldasta: Rerum alaman. scriptores
ed. sec. 1727): "Ksil}z~ta Austrji, poniewaz s~ panami Karyntji,
nazywaj~ si~ arcyksiqMtami, a to sifd ztl!d wywodzi, albowiem
za kazdl}; raz~, gdy nowy ksil!Z~ obejmuje rz~dy panstwa, zachowuje sifd uroczystose, gdzieindziej wcale nie znana. Nie
daleko od miasta sw. Wita, w doUnie szerokiej, widae szcz~tki
prastarego miasta, kt6rego nazwisko zagin~lo przez dawny
przeci~ czasu. Tuz obok wznosi si~ na bloniach, szeroko si~
rozci1};gaj/!cych glaz marmurowy. Na takowy wchodzi wiesniak,
kt6remu do tego urz~du sluzy prawo po ojcach odziedziczone.
Po prawym boku stoi w61 chudy, masci czarnej, po lewym
boku klacz, chudoscillJ r6wniez zeszpecona. Wtedy wystl}puje
na bloniu ksil1Jz~ z przeciwnej strony; w otoczel1iu jego idzie
starszyzna w purpurach, niosl1c przed nim chorllJgiew i oznaki.
Hrabia Gorycji w urz~dzie palatina idzie naprz6d pomil}dzy
12 chorl}gwiami ml1iejszemi, drudzy dostojnicy postl}pujl} za
nim. Kazdy w calym orszaku wydaje si~ bye dygnitarzem opr6cz
ksil}cia, kt6ry rna powierzchownose wiesniaka. Odziez rna chlopskl}, chlopski kapelusz, a obuwie i kij w jego r~ku wskazujllJ
na pasterza. Skoro zblizaj~cego sil} wieSniak, b~d~cy na kamieniu, zobaczy, wywoluje po slowian:sku: "Kto jest tenze, kt6rego ja widztl tak dumnie stll:paj~cego t" Otaczajl!cy go odpo-

wiadaj~,

)

$I

2;e pan kraju przybywa. Wtedy ow: "Jest to s~dzia
sprawiedliwy, staraji}cy si~ 0 dobro ojczyzny; jestze on stanu
wolnpgo a godny czci? jecltze on wyznawc/b wiary chrzescijanskiej,
jako tez jej obroncl!?" Wszyscy odpowiadaj~: ,Jest i b~dziel"
Znowu 6w:. "Pytam si~ wil}c, jakiem to prawem mnie z tego
miejsca oddali?" Odpowiada hrabia Gorycji: "Za. 60 pieni~zk6w
nabywa si~ od ciebie to miejsce, to bydro b§dzie twojem wskazujllJc na wolu i klacz - bierz takze odziez ksil}cia, kt6r~
tenze kr6tko przedtem zdjlll z siebie, adorn tw6j b~dzie wolny
i bez danin." - Po tych siowach odzywa si~ wieSniak uprzejmie do ksil}cia, zadawszy mu z lekka policzek: "B/bdzze, prosimy, naszym rZllJdzcllJ i wodzem dobrym, sprawiedliwym i poboznym, a juz l1ie tylke ksi~ciem, ale arcyksi~ciem nazwanym
b~dziesz po swiecie." Potem ustllJpil wiesniak z miejsca, i zwierz~ta zabral z sob~. KsillJz~ zas, wszedlszy na glaz, macha
golym micczem, obracajllJc si~ ku wszystkim stronom swiata,
przyobiecujl!c ludowi, ze bl}dzie s~dzi~ sprawiedliwym. M6wi/!.
ze siEJ napil takze zimnej wody z kapelusza chlopskiego, pot~
piaj,!c tern uzywanie wina. Nastl}pnie ruszyl ksi/bz§ z wszystkimi do kosciola Solen skIego (Saal lub Zollfeld, pomi§dzy
Klagenfurtem i St. Veith), kt6ry jest w poblizu, gdzie po uroczystosciach swi~tych zdjllJI ubranie chlopskie i w szaty ksil:!:z~ce
sil} ubral. Po uczcie wspanialej zas wrocil z dostojnikami l1a
bIonia, a tamze rozstrzygal sprawy Sl1dowe i udzielal, lub potwierdzal posiadlosci ziemskie prawem Iennem." - Autor dodaje, ze zwyczaj ten opisany mial powstae za czas6w ksil}cia
karyntskiego, lngo, kt6ry, wyprawiaj,!c dla narodu uczt~ roku
790, zaprosil takze Kar61a W. lngo mial wtenczas Iud wiejski
ugoscic po pansku, kazawszy mu jese z naczyn zlotych i srebrnych. Szlacht~ krajowllJ zas umiescH daleko od siebie, gdzie
bez uszanowal1ia obnoszono dla niej pot~awy w naczyniach glinianych. Zagadl1iony przez "cesarza" 0 przyczyn§ tego, mial
o8wiadczy6, iz Iud wiejski przyjl!l juz wiarl} 8wil}tlh, szlachta
zas nie, wskutek czego ostatnia zawstydzona gromadnie po47
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spieszyla do chrztu swi~tego. Kar61 W. zas mial zaszczycie
Iud wiejski przywilejem powyiszym potwierdzania uroczyscie
nowego ksi~ia, ksi§ciu zas nadae tytuI arcyksi~cia, azeby mu
wynagrodzic owe potwierdzenie jego przez Iud wiejski. Oprocz
tego mial go mianowac lowczym panstwa rzymskiego (Kar6l
zostal dopiero 0 10 lat pozniej cesarzem) i nadae mu przywilej
bronienia si~ przed sllidem cesarskim w mowie slowianskiej. Z powyiszym opisem zgadza si~ drugi, podany w Bohmera:
Fontes rer. germ. tom I pod tytulem, de inthronisatione ducis
Meinhardi et consuetudine Karinthianorum, r. 1286. Odmiany
malo znaczllice slj: te: Wiesniak ow trzyma, wszedlszy na kamien zwyczajny nia zas marmurowy, jednlj: r§klj: wolu, drug!!
klacz, masci pstrokatej (discoloratum bovem etc.). Drugi tymczasem, majlj:c to prawo po ojcach, ubiera ksil,}cia po wiejsku,
t. j. w plaszcz, kapelusz i sukman~ z mateIji szarej (chlop
musial si~ bowiem w Niemczech nosic pod6wczas szaro, lub
czarno) i w obuwie z rzemyszkami. Co sit) tyczy mowy slowianskiej, nie jest to tak przywilejem ksit)cia, jak raczej narodu,
ii ksilj:it) w obliczu cesarza kaZdemu, skarz~cemu sitl na niego,
ma odpowiadac po slowiansku, t. j. w j~zyku, kt6rym sit) posluguje przy uroczystosci potwierdzenia jego, a nie w innym
j~yku. Dodaje sit). ii po odstl!:pieniu przez wiesniaka miejsca
swego ksit)ciu, podpalacz (incendiarius), przeznaczony na to
prawem, zapala na czeM ksi§cia kilka stos6w, ale, ie to powstalo z obyczaju niewlasciwego (de adversa consuetudine), nie
z prawa. W kosciele blogoslawi biskup, lub duchowny przedniejszy, po uroczystej mszy swi§tej ksit)cia! kt6ry jeszcze nosi
ubranie chlopskie, a ostatnie daje potem ubogim. I tutaj
jest wzmianka, iz ksillit) pije wod~ z kapelusza chlopskiego na
dow6d wstrzemit)zliwosci, tudziei, ze ten zwyczaj potwierdzania
ksi~cia przez Iud wiejski powstal za Kar61a W. i ksi§cia Ingo.
- Nie podlega zas w~tpliwoSci, ze drogocenne te opisy unaoezniajlll nam prastary zwyczaj slowianski, pochodzlj:cy z czasow
dla nas rowniei uroczych, jak dotychczas niedoscignionych.
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Po przyj§ciu chrzescijanstwa zamieniono jedynie wobietnicy
ksi§cia, ii tenie bt)dzie wyznawclj: i obroncl!! wiary ojc6w, na to,
ie tym samym b~dzie wobec nowej wiary swi§tej, a kladziono
na niego nowy obowi~zek, aby szanowru: jfJzyk ojczysty. Naszem zdaniem mamy tu przed sobl}: wszechslowiansklj: uroczystosc potwierdzauia nowego ksi§cia przez nar6d, a zarazem pierwsze "pacta conventa". Dla tego tez znienawidzila starszyzna
lutycka tak zawzi§cie ksilj:i~t obotryckich jako odszczepiencow
od obyczaj6w i wiary ojc6w. ie zas ksilj:it) si~ napil wody
z kapelusza chlopskiego, nie uczynil tego na znak wstrzemi§·
zliwosci, jak to autorowie powyzsi mniemajlj:, lecz jest to zwyczaj, prawem przepisany, jako dow6d zawartej ugody, dopelnionej sprzedazy it. d. u Polak6w, Szll}:zak6w, i wogole Slowian
zachodnio-p6Inocnych. *) Gdy ksilj:z~ slowianski kilku pozostawil syn6w, natenczas
najstarszy wprawdzie odziedziczyl za zezwoleniem narodu godnosc najwyzszl!, lecz braci mlodszych prawem obyczajowem
nie wyzuto zupelnie ze spadku. Przeciwnie zostali oni niezaleinymi panami ziemstw pojedynczych, a tylko w kwestjach,
obchodz~cych nar6d caly, ulegali przewodnictwu brata starszego, kt6ry zn6w panowal nad przedniejszym z pol::j,czonych
szczep6w. Zwyczaj ten, chociaz zklj:dinl}:d si§ zasadzaj~cy na
uczuciu sprawiedliwosci wobec spadku ojcowskiego, byl jednak
najwi~kszlj: wadlj: urzlj:dzen panstwowych, skoro sit) og61 narodu
ma na oku, a na t~ wad§ i nasza Polska chromala przez dlugie wieki. W narodzie obotrycko-wagrowskim byl ten zwyczaj
pieraz powodem strat dotkliwych, a to jeszcze za czas6w p6iniejszych po Przybyslawie.
W koncu rozwijalo si§ znaczenie i stanowisko ksil!lz~cia,
w czasie po Kar61u W. widocznie bardzo rozmaicie w r6inych
cz~sciach zachodnio-p6lnocnej Slowianszczyzny. U szczepow nad
*)
tom 8.
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dolnf! l:.ab~ na przyklad, mianowicie obotrycko - wagrowskich,
zblizala si~ powaga ksil1zl1t prawie do samowladztwa, SZCZ6g6lnie tych, kt6rzy si~ opierali na przyjazni saksonskiej, jak
n. p. Gotszalka, lub Henryka, chociaz pogl~d na dzieje Slowian
wykazuje, ze nar6d temu si~ niezlomnie sprzeciwial. 1m uleglejszym sit; ksi~z{J okazywal dla Sakson6w i cesarz6w niemieckich, tern bardziej oni popierali go wobec starszyzny krajowej, a sejmy, zwolane w tych czasach, mialy tylko glos doradczy; zwykle kazano zgromadzonym sluchae i st6sowae si~ .
do rozkaz6w i wymagan niemieckich, aby przez to ulatwiac
ksi~ciu przeprowadzenie takowych. Inacz~j u narod6w weletabsko-redarsko-Iutyckich. Tu ustaje godnosc naczelnika zwi!'!zkowego po smierci Stoigniewa na zawsze, a znaczenie ksif!z{Jcia pojedynczych narod6w zmalalo do tego stopnia, ze takowi
nast~pnie prawie nigdy juz nie wyst{Jpujl'b na jaw, wyjl1wszy
ksil1z!llt Havellanskich, kt6rzy z czasem si{J zupelnie zwolnili
z owego zwi!,!zku. Natomiast wytworzyl si~ 6w uklad rZl1du
hierarchiczno-republikanskiego, kt6ry nam powyzej przytaczani
autorowie uwydatniajl1. R6wniez zmalal na Rugji wplyw ksil1zf!t wobec powagi kaplana Swiatowida. 0 rozwoju wladzy
ksi!,!z~cej u szczep6w sorabskich najmniej jestesmy objasuieni
dla rychlego ich upadku, lecz tyle widac z podan Kosmasa
i innych, ze ona si~ pierwotnie nie r6znHa od wladzy innych
ksil'b zl1t slowianskich. Co si§ zas tyczy Po morzau , mamy uajwybitniejprzed sobl1 te same urz!,!dzenia panstwowe, kt6re si§
wyksztaIcHy w Polsce piastowej, a nie powiemy, jakobysmy
mieli odkryc odmiennosci stanowcze mi~dzy urzl1dzeniami panstwowemi Polak6w i Wagro-Obotryt6w, lub innych zachodnich
szczepow, leez to dla tego, ze si~ stosunki pomorskie mniej zatarly, a to juz dla samego s~siedztwa i dla dlugoletniego
nalezenia Pomorza do Polski.

b)

stal'szyzna.

Wskazalismy poprzednio na to, ze wladza ksi~Mca byla
opisan!1 i ograniczon~ przez starszyzn~, t. j. nobiliores, saeerdotes et majores natu, tudziez zgromadzenie narodowe. Starszyzna skladala si§ z moznyeh pan6w, kaplanow i z ludzi wiekiem i doswiadczeniem si~ odznaczaji!cych. Nie zuamy tego
urz!'!dzenia tak dokladnie, zeby wyjasuic, 0 iIe ta godnosc senatorska w ezasach niepodleglosci byla dziedziczn!1, alba z piastowaniem wysokiego urz~du obywatelskiego poll'bczonl!, czy tei
obieraln:=t. Zdaniem naszem to jedno r6wnie, jak to drugie
i trzecie bye moglo, lub musialo. Do starszyzny naiezalo wi~c
kaplanstwo wyzsze, tudziez utz~dnicy przeduiejsi, ksil1i~cy (na
Pomorzu capitanei, alba castellani nazwani) i ziemscy, n. p. naczelnicy okr~gowi (zupanowie) z stanowiska swego, a dalej takze
potomkowie rod6w najznakomitszych z urodzel1ia dla swego
wplywu i znaezenia w narodzie, dalej czIonkowie starszyzny
pojedynczych gmin przedniejszych, lub tez opola calego; w koncll
ludzie, majl1cy nadzwyczajne wzi~cie u narodu dla m!1drosci
i doswiadczenia, wzywarii bywali w grono starszyzuy. Sakso
Gramatyk wspomiua 0 wzi~tosci i wplywie na obradach "IDl1drego Masco'na i slynnego z m!,!drosci Dambor'a, starcow", lecz
nie po wi ada, zeby ci byli kaplanafui, lub pochodzili z znakomitych rod6w.
Ale trzeba tu rozrozniae starszyzu§ pojedynczych gmin
samodzielnych od starszyzny krajo wej, kt6ra wyst~powala w imieliiu ealego narodu i stanowila razem z ksi\jciem najwyzszlj;
wladz~ kraj0 w!'!, dla czego tez cesarzowie i ksi!,!i~ta niemieccy
rowniez, jak u poludniowych Slowian bizantynscy i inni,
z takowlj; si~ ukladali, lub j~ na obrady zwolywali. W sklad
tejze ostatniej wchodzili zdaniem naszemsami tylko panowie
mozni z kap~a:6.stwem wyzszem, oraz i naczelnikami grod6w·
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ksi~z~cych, a moze tez jaka~ reprezentacja gmin, nie zas mie-

szczanstwo, szczeg61nie miast znakomitszych. Natomiast rz~
dzily si~ te ostatnie prawie calkiem samodzielnie; przewodniczyla im starszyzna gminna, zlozona z kaplanow, starszych
i mlJdrszych (sacerdotes, majores natu e.t prudentiores civitatis),
a z ni~ znosH si~ ksi~zlJ, nie zasstarszyzna krajowa, w kwestjach dotycz~cych calego narodu, lub samego miasta w stosunku do ksi~cia w szczegole.
Tym sposobem zajmowaly mozne miasta handlowe osobne
stanowisko wobec reszty narodu, t. j. ludnosci po wsiach zamieszkalej, choc moze tego stanowiska si~ dopiero w przechtgu czasu dobily, uroslszy w ludnosc i bogactwo. Podnosimy wilJc, oparci na wiadomosciach g16wnie z zyciopis6w ottonskich czerpanych, ciekawy ten fakt, ze slowianskie. miasta
handlowe juz za najdawniejszych czas6w uzywaly wobec wIadzy ksi~z~t, tej samej republikanskiej samodzielnosci, ktorl}; sobie
tez poiniej zastrzegaly, zamieniwszy si~ w miasta niemiecko-hanseatyckie pod mianem miast slowianskich (wendische Staedte)
wobec pan6w zwierzchniczych. Zwykle posiadal ksi~z~ w tych
miastach zamek . warowny, stojl!cy pod rozkazem naczelnika
ksil:bz~cego.

. Odnosnie do tego uwazamy wi~c, ze na Pomorzu starszyzna
militst przedniejszych si~ znosi i uklada z Ottonem bambergskim
lub z kr6lem polskim wprost, podczas gdy ksi~z~ Wartyslaw wskazany jest na rol~ oczekuj~cego lub posrednicz~cego. Starszyzna ta odbywala swe obrady w "kontinach", a ze si~ z ludzi
swiatlych skladala, dowodzi juz ta okoIicznosc, ze, jak n. p.
szczecinska, zll:dala, aby jej kr61 polski wystawH na pismie przywilej, zapewniajlj;cy przyrzeczenia dane. Sam biskup Otto lub
tet jego zyciopisarz powzi~1 przekonanie, ze tu maj~ do czynienia z ludimi z wszech miar powazania godnymi. W kwestji
zaprowadzenia religji Chrystusowej n. p. starszyzna szczecinska
kierowala. si~ przewazni~ wzgl~dami politycznemi; czytamy
w dialogu Herborda, te, zanim zezwolila skutkiem presji z stro-

ny Krzywoustego na reformacj~, aby si~ tak wyrazic, ustroju
religijnego, "obradowala od mna do p61nocy 0 zbawieniu ojczyzny,
rozbierajllc i roztrz~saj~c wszystkie st6sunki i wzgl~dy, a to
wedlug mll:drosci tego swiata bardzo gruntownie." Prawdziwosc
zas starych wyobrazen kazali nieraz kaplan om uzasadniac
i bronic ,;dowodami dostatecznemi" (rationibus congruentibus),
zamiast, jak kaplanstwo tego pragn~lo, dac sj~ uwiesc samemu
natchnieniu religijnemu i dzialac na oslep bez wyzszych pogl!!;dow na dobro og61ne.
Lecz nas zajmowac powinua w ogolnym pogllJldzie niniejszym tylko starszyzna kl'ajowa; powaga tejie byla tem
wi~ksza, im swietniejszego przykladu dostarczal przez czaa
dluzszy zwhtzek lutycki, ktory, wyp~dziwszy Mscislawa mIodszego, obotryckiego, przyj/lil nar6d obotrycki za czlonka do zwil!;zku swego.
B~dz, co b~dz, w kaZdym razie rZl1dy ksil};z~ce polegac
musialy na uchwalach starszyzny, inaczej staly sl1) niemozebnemi,
zwlaszcza, kiedy starszyzna popart~ byla wol~ narodu, kt6rl};
ksil!:z~ po naradzeniu si~ z starszyzlll} wykonywal. Jak wysoko
instytucja starszyzny na Pomorzu n. p. byla rozwini~ta, to
poznajemy ztlj;d, ii ksil1z~ Wartislaw, "zwola;vszy roku 1127 na
obrad~ do Uznomia (Usedom) baron6w i kapitanow ca:{ego ziemstwa, tudziet naczelnikow, czyli kasztelanow (prefectos) miast"
t. j. zamkow ksi~z~cych, oznajmil im zarazem przyczyn~ zwobnia narady, tudziez przedmioty obrad. *) Widac ztl!;d, ze
w~gielne prawo sejmow polskich, nakazujl!;ce poprzednie informacje co do czynnosci sejmujll:cych, spoczywa na starodawnym
zwyczaju slowianskim. Co si~ tyczy zakresu prawniczego, napomkniemy, ze starszyzna obradowala, jak co dopiero widzielismy, wsp61nie z ksi~ciem nad wszystkiemi sprawami wazniejszemi, kt6re si~ tyczyly ogolu, a tak samo sluchala pos16w,
przybylych z zagranicy, jak to si~ tei dzialo u Slowian polu*) Zob. ex anonymi vita ()ttonis lib. III.
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dniowych. W to si~ liczy takze uchwalenie nowych podatk6w,
co wynika .z Helmolda opowiadania (1, 18). Gdy bowiembiskup
Benno si~ staral 0 to, azeby odzyskac dobra, kt6re kosei61
niegdys byl otrzymal na ziemi obotryckiej za czas6w Ottona 1,
zwolal ksi~M sak30nski, Bernhard, starszyzn~ (principes) na zjazd,
leez takowa nie zezwolila na odstl1pienie tych d6br, a zaledwie
otrzymal ksill;i~, iz uehwalila, ze si~ na utrzymanie bislmpa
ma plaeic z kazdego domu, czy to biedllego, czy bogatego, po
calej ziemi obotryckiej po dwa pienill;dze. Z tego wynika takze,
ze ksi1!z~ wedIug prawa slowianskiego weale nie mial prawa
rozporzll;dzania samodzielnie ziemill; niezaj~tll;, stanowil1Cll; maj1!tek narodowy, a rzeczywiscie czytamy jeszcze wpierwszych nadaniach z czas6w chrzescijanstwa, ze ksill;z~ta oswiadczajl1, iz
dobra ziemskie dajl1, zwylde duchowienstwu, za zezwoleniem
panow, krajowc6w. - Uchwalom starszyzny nareszcie kazdy powinien byl ulegac; w jaki spos6b to przeprowadzollo
u Lutyk6w, widzielismy z powyzej przytoczonego ust~pu z Dytmara.
W p6zniejszych czasach zas wyj~ci byli osadnicy Niemcy wyraznie z pod postanowien "communis placiti", jak to czytamy
w dyplomacie Wartislawa III, wystawionym dla klasztoru Eldena
w r. 1248. (Dreger, cod. Pom.).Zgromadzenia narodowe odbywa~y si¥ takze juz to w pewnych czasach oddawna naznaczonych, n. p. dla sl1d6w lub dla
uroczystosci religijno- politycznych, juz tez w nadzwyczajnych
przypadkach. Takowe si¥ odbYWMY w gajach 8wi¥tyeh, zkl1d
wy wodz f1 wyrazenie: "zagaic posiedzenie". Takie zgromadzenia
odbywaly si~ n. p. w Wagrji w swi¥tym gaju Prowego, co poniedzialek dla zalatwiania spraw sl1dowych, jak to powyzej widzielismy.
W znakomitszych miastach handlowych, stanowil1cych
Z osobna niejako rzeezpospolitl1, zgromadzala si¥ ludnosc miejscowa i okr¥gowa na plaeu wolnym, targowym; dla obrad byla
tutaj tez wystawiona m6wnica, wedlug opisu nieznanego tycio-
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pisarza Ottona drewniana, z kt6rej praecones (wozni) i starszyzna (magi stratus} zwykle do ludu przemawiali. Ebbo nazywa
(III, 15) m6wnice szczecinskie "piramidy wielkie i wzwyz zwy.
czajem poganskim murowane". - Wyplywa z natury rzeczy,
ze tylko najwazniejsze sprawy roztrzl1sano w zgromadzeniach
narodowych, np. postallowienia tycz~ee si~ wojny lub pokoju,
oboru lub potwierdzenia nowego ksi¥cia itp., a to zapewne dopiero po naradach starszyzny, aby ludowi oznajmic uchwaly zapadle i uzyskac zezwolenie jego. Czasem przemawiano tez
wprz6d do ludu, co potem zniewolHo starszyzllt), azeby pewne
sprawy wzi~la pod obrady, jak to n. p. czynHi zwiastuny wiary
Chrystusowej.
Przyst~p do zgromadzenia ludowego mial kaZdy Slowianin
wolny, a mianowieie, gdy Slowianszczyzna zachodnio - p6lnocna
sit) rozpadla na tak liczne szczepy i panstewka samodzielne.

c) Panowie i szlachta zagrodowa.
W Slowianszczyznie zaeh.-p6Inocnej spoezywa ealy organizm
panstwowy na urz1!dzeniu gminy wiejskiej; wszysey wolni ezlonkowie takowej maj~ glos i przyst¥P do obrad wsp61nyeh, tocz~cych si~
pod przewo'dnictwem starszyzny. Ostatnia skladala sit) rzeezywiscie z ludzi starszyeh i doswiadczonych, i kierowala nie tylko
sprawami gminy, lecz posredniczyla takze mi~dzy nill; a ksi¥eiem
panem, ktory pierwotnie jako najwyzszy kaplan znow posredniezyl pomi~dzy narodem i bogami. Godnosc jego odziedziezyt
w st6sunkaeh zwyczajnych syn najstarszy, mlodsi zas braIi
udzial w spadku i zarz~Elzali cz~sci~ panstwa ojeowskiego. R6d
ksil1z~ey zas, rozwielmozniwszy si~ w przecil1gu czasu, wydal
pan6w, czyli moznowladze6w (principes, nobiliores), ktorym tu
kilka slOw poswi~camy. Podnosimy zas, ze kazdy Slowianin
wolny ezul sit), ze tak powiemy, na swej zagrodzie rownym wojewodzie, co ponizej uzasadnimy, a kazdy mogl dzielnoscilA i do48
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robieniem si~ maj~tku do podobnej powagi dojsc. Duehem tym
natchnione S1l: najpi~kniejsze nasze podania Iud owe o Krakusie, . Piaseie i t. d. i to sarno opiewll powiesc 0 wywyiszeniu
kupca, Samona, na kr61a slowianskiego, lub Wilka na ksi~
cia i t. d.
DIa tego trudnili si~ wszyscy wolni Slowianie, tak kaplani,
jak mozni panowie - 0 ile si~ to tyezylo wlasnych ziemioplod6w i wyrob6w - przemyslem i handlem zupelnie tak samo,
jak szlachta staropolska i tez dzisiejsza. Te st6sunki prastare
objawiaj~ nam sit,i w calej Slowiallszczyznie przy pierwszem swietle
dziejowem, i si~gaj1l: wiek6w, badaniem dotqd niedoseignionyeb,
jak sit,i r6wniez nieznaeznie tylko zmienily w ostateeznym okresie wolnej Slowianszczyzny. Nigdy zas nie opierala sit,i przewaga p6zniejszej szlachty mOinej za ezas6w wolnosci na samym
or§zu.
Przeciwnie ukazujl1 nawet poludniowi Slowianie, po dlu~
gieh niewezasach wojennych i wt,idr6wkach, ten sam takt w uszanowaniu i wiernem zachowywaniu prastarych urz~dzen narodowyeh. Spoczywaj~ one na zasadzie gminowladztwa, p1'zez co
sit,i ehlubnie te narody odznaczajl1 od przybylych do Europy
w ezasie gminoruch6w narod6w najezdniczych, kt6rym na ostatku rozkazuje po wojskowemu dow6dzca, opierajqcy si~ na bitnosci dobranych swych towa1'zyszow broni.
W przeci~gu dlugoletnich bojow przeksztalcily si'ij tak:~e
w Slowianszczyznie zachodnio-p61nocnej st6sunkipierwotne nie
malo, gdy przewaga w owych czasach spoczywala na ci§zko
uzbrojouej jezdzie..
W tym to okresie wytwo1'zyl si~ z pos1'6d wolnych Slowian
stan 1'ycerski, wyewiczony w l'zemiosle wojennem, lecz p1'zewaga tego stann wzmagala siE;) w swiecie slowianskim tylko powoli
za pomoc~ wciskajl1cych si'ij w jej o1'ganizm zapatrywan i urzl1dzen obcych, kt61'e si~ tylko ustalie zdolaly za powolnym p1'zewrotem dawniejszych st6sunk6w sp6lecznych.
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Przeksztalcenie tych st6sunk6w dawniejszych nast1l:pHo
w Ozechach i w ~olsce piastowej p1't,idzej i radykalniej, niz w krajach nadlabianskich i nadbaltyckich. Podczas gdy bowiem za
Mieczy,;lawa I Polska w niczem sit,i nie r6znHa, 0 He tego dojse
moina, od zachodnio - p6luocnej Slowianszczyzny pod wzgl~
dem urz1j,dzen wewnt,itrznych, !)odczas gdy Mieczyslaw sobie
w cela zwalezenia Wtllinow uprosil na pomoc ci5)zko uzbrojon~
jazd5) czesk~; wytworzyl si§ w Polsce, dzi§ki dzielnosci Ohrobrego, nowy stan rycerstwa znakomitego, a to z wolnych Polak6w, poswit,icaj1j,cych si'ij sluzbiekonnej.
Ten stan nowy, wspolnie z dostojnikami z urzt,idu i dawniejszemi rodami ksi1j,zt,icemi tem latwiej siE;) wywyzszal nad
dawniej sobie r6wnych mieszkanc6w wolnych, im dzielniej
stawial czolo w ob1'onie wolnosci og6lnej, i im bardziej piechota staroslowianska sit,i okazywala niezdatn~ do walki z zachodniem rycer6twem pancemem. Stosunki polskie zas odzwierciadlajl1 sit,i wiernie co do okresu od Ohrobrcgo do K1'zywoustego
na ziemi Slowian zachodnio-p61nocnych.
Nie ut1'zymujemy bynajmniej, jakoby nie byl0 dawniej juz
w Slowianszczyznie ryeerzy i junak6w dzielnych. Oi zas nie nalezeli
do pewnej klasy odrt,ibnej, leez pochodzili z wszystkich wa1'stw
wolnych Slowian, jak ow Ikmor rushlski, czczony jedynie dla
walecznosci swojej (patrz powyzej swiadectwo Georga Oedreansa), a tak samo bohaterowie slowiansey (n. p. Miroch i Strumyk) wspominani bywaj~, cZ5)sto bez podania imienia przez Saksona, sagi p6lnoene i innyeh.
Pomimo to spostrzegamy po calej Slowianszczyznie od
czasow najdawniejszych bardzo liczne rody szlachetne, wywyzszone zamoinoseil1 nie mniej, jak pochodzeniem nad stan gminowladnej wolnosci. Ale wzit,icie i powaga tych 1'od6w nie spqczywala na samym Ol't,izu, lecz na u1'odzeniu i pokrewienstwie z 1'0dem kapla{l8ko-ksit!z'ijcym, a nar6d zawsze otaczal potomk6w
tych rod6w ezcil1 niepor6wnanie wyzSZ!!;, anizeli p6zniejsze 1'ycerstwo, na wz6r obcy wytworzolle, jako t~z powaga i wplyw
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owyeh rodow byl bardziej natury religijno - moralnej, aniieli
oparty na uprzywilejowaniu. Azatem jeszcze za czasow ehrzescijal1skich ksil};z~ta rodu slowianskiego w Meklenburgji, na Rugji i na Pomorzu i t. d. zaslubiali, nie ublizajl};c sobie w niczem, c6rki lennikom, wi~c poddanym swym, pochodzlbcym
z owych spokrewnionych sobie rod6w staroslowianskieh. Rozumie si~, ze owe staroslowianskie rody szlachetne zawsze oddane byly rzemioslu wojennemu, ze kosztem swym utrzymywaly poczet junak6w bitnych, przez co dodaly sobie, lub powi~kszyly blask swego imienia, a kto wie, czy nawet nie byly
pierwotnie zobowilj;zane do utrzymywania owych jeidzc6w, stanowilj,cych nielicznl1 jazd~, kt6ra si~ zjawia, lecz rzadko si~ odznacza wwalkach staczanych z Niemcami. Obraz, choe niedokladny
pana pomorskiego narysowal nam Herbord w zyciorysie Ottona
bambergskiego, gdy pisze: "Byla tam (t. j. w miescie Kamina)
niewiasta, majlj;ca licznych klient6w i posiadajlj;ca nie mallj; powag~, gdyi dzielnie zarzlj;dzala domem swym, a do tego m~i
jej, poki zyl - co si~ na tej ziemi poczytuje za cos wielkiego
- zwykl byl utrzymywae na poparcie dostojenstwa swego (in
usum satellitii sui) trzydziesci koni z jeidzcami. Albowiem dzielnose, lub pot~ga pan6w i naczelnik6w (nobilium et capitaneorum)
ocenia si~ tam podlug ilosci rumak6w (caballorum). M6wi~, 6w
jest dzielny, wplywowy i bogaty, ktory tyle a tyle utrzymywae
moze jeidic6w. Przez liczb~ rumak6w bowiem rozumie si~ liczba jeZdzc6w. Bo zaden wojak, pr6cz jednego konia, wi~cej
tam zazwyczaj nie mao Konie tego kraju zas slj; rosIe i dzielne,
a kaZdy rycerz odbywa sluzb~ bez giermka, sam noszlj;c sWlli
sakw~ i tarcz~ dose zr~cznie (agiliter) i dzielnie, sprostajl:l;c
tym sposobem obowil:l;zkowi wojskowemu. Sami zas ksil:l;z~ta, lub
naczelnicy (capitanei) zadowolniajl}: si~ jednym, alba jezeli wiele,
dwoma giermkami."
Autor dodaje, ie ta niewiasta kazala czeladzi w niedziel~
pracowac na poIu, i, aby takowej dodawae otuchy, sama, chwyciwszy za sierp, podkasawszy suknie i zalozywszy r~kawy, a lew~

ogarnl}:wszy zboie, zdawala si~ z~c, lecz - skamieniala na
postrach ogolny. Z tego obrazu poznajemy jak najwybitniej
swobodne i szanowane stanowisko niewiasty, SlowiankL a smialo
go zast6sowae mozna takze do moznowladzc6w wagro-obotryckich, albo tez magnat6w ~uzycko-polskich i maluje nam
wiernie pana i czlonka starszyzny krajowej. - Z tych rod6w
moznych wytworzyla si~ obok przybylego rycerstwa niemieckiego bogatsza szlachta cbrzescijanska.
Ludnosc, wszechstronnie wzil}:wszy, wolna stanowila jlj;dro
narod6w slowianskich, b~dlj;c liczbowo niezaprzeczenie przewaza.j~c~. Ona zaludniala uiezliczone osady wi~ksze i mniejsze,
albo tez miasta zamoine, a z niej wychodzily owe ogromne
zast~py piechoty, 0 kt6rych kronikarze r6wnoczesni cz~sto, a to
nie zawsze przesadzajlj;c, wspominajlj,. Wskazalismy juz powytej na to, ze ta ludnose si~ oddawala z zamilowaniem 1'61nictwu, ogrodnictwu, 1ub si~ zajmowala przemyslem i handlem.
Z posr6d niej uwydatnia si~ zas pewna klasa r61nik6w-wojak6w,
kt6rej milczeniem pomin~c nie mozemy. St}; to slawni dytmarowscy Vethenici, po niemiecku tez cukusburgenses od grodu
Ouskiburg, Ouisce i t. p. r. 993, Gzis Keuschberg(?), nazwani.
Oi w pierwszych czasach po zawojowaniu S~owianszczyzny tworzyli zalog~ grod6w cesarskich. Mieszlmli w czasach pokojowych
po przedmiesciach, a trudnili si~ uprawt}; ziemi na wskazanych
im przez rZlj;d wlosciacb. To zas wskazuje na to, ze im takze
w czasach dawniejszych po cz~sci ten urz~d byl poruczonym.
Spotykamy ich wsz~dzie po zachodnio-p61nocnej Slowianszczyinie, a widzielismy juz powyzej, ze w wojnach Chrobrego
Vethenici sorabscy nie taili si~ z przychylnoscit}; dla kr61a polskiego, przez co stracili zaufanie Niemcow. Albrecht, z przydomkiem Niediwiedi, wyrugowal ich po zaj~ciu Braniboru
i Havelbergu, zast\lpujlj;C ich Niemcami, a tak sarno nie polegali na nich Niemcy podczas wojen z Niklotowiczami. W ziemiach staropruskich spotykamy si~ takze z till klasl1 r61nikowwojak6w pod nazwlli Withingow, lub equites pruthenici. Rz~dy
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chrzescijanskie uzywaly ich do sprawowania roinych urz~d6w,
wlosci zas, czasem dose szczuple, oddawano im na prawo pru~.
skie, a wiadomo, ze Prusacy obrali sobie prawo polskie, aby
si~ niem rz~dzie po zawojowaniu swej ziemi. W Prusiech zajmowali owi equites stanowisko zupeIllie odrEdbne; nigdy nie
wchodzili dobrowolnie w sklad gminy wiejskiej, w spos6b nie..
miecki urzlj;dzonej, a zawsze si~ ocil};gali pelnie robocizllEd, sluzll:C
natomiast konno na Vl'ojnie, co w p6zniejszych czasach stalo
siEd wielkim ci~zarem dla posiadaczy podobnych majlJ,tk6w.
Samodzielnosc swojlj; zachowywali tak skrupulatnie, ie, chociaz
im wlosc wskazano do wsp61nego osiedlenia siEd, kazdy z nich
jednakowni kazal sobie wystawiae osobny przywilej na sw6j
udzial, zastrz('gaj~c sobie przez to zupeln~ odrEdbnose wobec
poj~cia gminy niemiecko-wloscianskiej. Prawie to samo stanowisko prawne zajmowali rycerze polscy pod panowaniem krzyzak6w 'II' zachodnich i po1udniowych ziemiach pruskich. Ta
klasa r61niczo-wojaeka byla rozsianll: po calej ziemi litewskolechicko-slowianskiej, a wspomina si~ jeszcze pod Brunswigiem
(zob. powyiej); prawie wsz~dzie zas zdo1ara swlj; odr~bnosc
zachowae w nastajlJ,cym przewrocie dawniejszych stOsunk6w.
Zdaniem naszem nie roini si© ta klasa niczem od szlachty
naszej zagrodowej, a takowa zast!:)powala za starodawnych czasow Rlowianskich niejako wojsko stojlJ,ce, bt;ldl1c zawsze na poaotowiu do obrony krajowej, g16wnie zas swilj;tyn i grodow tak
;rajowycb, jak moznych panow. S1j,dzimy, ze ta klasa ludnosci
po wi'Jkszej cZEdsci powstala tym sposobem, ii moznowladzcy
junakow swych po wiernej sluibie wynagradzali wyposazeniem
w ziemi, wolnej od czynszow, pod warunkiem sluzenia im konno
w potl'zebacb. Osobiscie mniej zas{uzeni brali swe wlosci od
panow moznyeh, obowi~zujlJ,c siEd do sluiby konnej, a opr6cz
tego do dostarczania umowionych danin. Zdaje sit;l, ze niezamoznym pan udllielal nawet zapomogEd w pieniEddzacb, ktore
potem winui byli zwr6cie. Taki jest sens dyplomatu, kt6ry
Nicolaus, princeps Slavie (syn Wertislawa, powieszonego przez
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Henryka Lwa), w celu obrony zakonnikom doberanskim wystawil roku 1190, a ktory opiewa: "Dla tego osadzilem po
wlosciaeh ich (t. j. zakonnik6w), ludzi moich, majl!cyeh inoj~
"podocam", t. j. pienilj;dz m6j (argentum meum), aby ich bronili, a ten sam pienilj;dz z sluzbl};, co mnie si~ nalezalo, kaza1em braciszkom odplacae, a miEddzy nimi jeden, imieniem Dalie,
winien byr dwie grzywny, drugi zas, Nivar, jednEd". Nie moze
tu bye mowy 0 czynszu rocznym, gdyz grzywna czynszu jest
za wysoka na wszelkie st6sunki; wit;lc moze ta llPodoca" byla
zapomogl!, chociaz pod tym wzgl~dem chEdtnie przystnjemy na
sprostowanie zdania naszego, mianowicie, gdy latwo bye mOie,
ze poprawka pisowni owego wyrazu wszystkie trudnosci usunie.*)
Gdy siEd w podbitych mit;ldzy IJabl! i Odrl}; ziemiach st6sunki
spoleezne powoli ustalily, wytworzyla si~ z tej klasy rolniczowojackiej ludnosei starej tak nazwana szlachta drobna, poniewai nie cbciala isc w sklad nowych gmin niemieckkh, siedzll:e
na swej zagrodzie; a z drugiej str~ny bogate rycerstwo, wytworzone z)przybysz6w Niemc6w i starych panow slowianskieh,
nie cIlcialo tych dawniejszych wojakow- rolnikow uznawac za
r6wnych sobie. Szydzono z nich przez dlugie wieki, tytuluj!};c
ich "Zaunjunker", co mniej wiEdcej jest tlumaczeniem szlachcica
na zagrodzie. Liczne wlosci tychie ocalary w starej Wagrji
tam, gdzie Adolf holzacki, opanowawszy ziemi~ Przybyslawa,
wskazal Slowianom miejsce na przesiedlenie si~, a juz stary
Dankwerth powiada w swej kronice, ze we Wagrji jest prawdziwa uliea szlachecka (die rechte Adelsgasse), poniewaz
jedna posiadiose szlachecka dotyka drugiej, a na malym tym
obszarze wiEJcej siedzi szlachty, nii na calej ziemi dytmarskoholsztynskiej razem wzi~wszy. - Podobne wlosci zachowaly siEd
takie na ziemi luiyckiej; chociaz i takowe nie Slj; uznane za
dobra szlacheckie, majlj; jednakowoz rozne przywileje, odznaczajl!ce je od posiadlosci gospodarskich, a do dzis dnia wska"') Zob. Monnm. inedita rer. germ. ed. E. de Westphalen tom III.
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zuje miano "wiceiwo" lub wiceistwo (dobro lenne, a wicaz
= wlasciciel tegoz) na starodawnych Vithenici. Nazwisko to
(wicaz) znaczy po luzycku i illyryjsku tyle, co bohater, po
czesku zas, zwyeifJzca, a pochodzi z wspolnego zrodlosiowu, jak
wid, Swiatowid, Gerowid, i t. d. W koncu czytamy w dyplomacie z dnia 28 ezerwea 1181 r., iz "Withasii, t. j. ci, ktorzy
w wlosciaeh kosciola lauterbergskiego (mons serenus) sluzbfJ
wojskowl1 konna odbywajq, przyst'<lp maj~ do sl'!d6w ziemskich
(ad cOl11provinciale jus quod lantdinc dicitur). Po tel11, cosmy
przytoczyli 0 dzielnych "Vithenicach", wypada nam odrzucic,
jako bezpodstawny, sl'!d, kt6ry 0 nich powtarza J. Bartoszewicz
(Hist. pierwotna Polski I, 296) za Boguslawskim, ze "byli to
najpierwsi zdrajcy narodowosci i plemienia ".

szczepy sorabskie i luzyckie unaoczniajll! nam dzis jeszcze· prastare pozycie i urz~dzenie gminne; wszystko· poswiadcia, ze
niewola byla wykluczon!j; w zasadzie z organizmu sp61eczenstwa
s~owianskiego. Czyby kto przypuszczal, ze ogromne owepiesze
zast~py slowianskie, stoj~ce m~znie w obronie wolnosci,si~ skla·
daly z niewolnikow? A gdyby tym ogromnym masom niewolniczym wcisni§to w dlonie bron, czyby kto s~dzn, ze zostalyby
nadal tern, czem byly jake bezbl'onne? Natomiast podnosimy,
ie przy braku wszelkich doniesien pisarzy wsp6lczesnych 0 niewoH u Slowian mamy wiarogodne swiadectwa dodatnie, kt6re
dowodz!j;, ze si~ rzecz przeciwnie miewala. Juz Widukind donosi z czas6w cesarza Henryka I., !lze Slowianie wszystko cierpieli i znosili, wszystko poswi~cali dla drogiej wolnosci", wi~c
wolnose musieli umiec cenie, gdyz w wolnosci iyH i dla niej
umierali. Niezamozne rycerstwo r61nicze pokazalo to samo
post§powaniem swem nawet po utracie niepodleglosci,gdyz
br~o na siebie wszystkie ci~zary wojenne, byleby nie sluzyc
robotami, kt6re przybylym osadnikom niemieckim bardziej przypadaly do gustu, anizeli mozoly i niebezpieczne trudy wojenne.
.Oznak~ wolnosci osobistej bylo i jest u narod6wszlachetnych
prawo noszenia broni. Slowianin kaZdy posiadal to prawo
i korzystal z niego na podziwienie Ottona bambergskiego i jego
towarzyszy tak, ze ci ludnosc slowiansk~ przyr6wnywali do starozytnego narodu Kwiritow rzymskich. (Ebbo III, 16 "hastis quas
antiquo more Quiritum Romanorum jugiter ferebant"). Wychodzic zbrojno bylo takie zwyczajem .Rugjan, a takowy utrzymywal si~ tam jeszcze do 16 i 17 wieku, azci§zkaniewola
ogarn~la ludnosc wiejskl1 po calych Niemczech. Pod·. jej .ci~
zarem uginala si§ ludnosc krajowa razem z przybyll'!l kt6ra
tamtej niegdys wydarJa chleb na ziemi wlasnej,. tak, ze dawniejszy pan moiny slowiailski uciskal jako szlachcic chrzeseijansko - niemieeki dawniejszego przybysza, Niemca,wolnego
r6wniez, jak krajowcaj sroga to, leez sprawiedliwa kara cheiwosei. Gospodarz rugjanski ezul si~ az do nowszyeh czasow,

d)

Stan wolnych Slowian; kHka uwag 0 ludziach
niewolnych.

Powszechnem jest mniel11anie pisarz6w niemieckich, ze za
czas6w przedchrzescijatiskich niewola w ziel11iach slowianskich
byla losem wifJkszej cZfJsci narodu. Zar§czamy laskawYl11 czyteinikom, ze tl'! kwestjl'! zajfJlismy si§ jak najsumienniej i nader
skrupulatnie, .lecz sladow tej powszechnej niewoli odkryc nie
moglismy, przechodzl'!c tak autorow starozytnych, jak sredniowiecznych , do najnowszych.
Przeciwnie wystawiajl), pisarze
bizantynscy Slowianom wlasnie pod tym wzgl§dem jak najswietniejsze swiadectwo, a sprawdzilismy tylko, ze wszystkie
nowsze narody najezdnicze zgotowaly Slowianom srogi los niewoli, leez spoleczenstwo slowianskie spoczywalo na wolnosci
gminowladuej, prastarej. Wykazalismy z call'! bezstronnoseil'!
starodawne urz!J:dzenia panstwowe, a kazdy przyznac musi, ze
tu nie rna miejsca dla niewoli; a "nie ma niewoli wiecznej
u Slowian" orzeka juz powyzej przytoczony autor bizantynski.
Szczepy wskros slowianskie, jak n. p. Slowianie hanowerscy,
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jeszeze po zniemezeniu na r6wni z szlachtf!;, a gdy nikomu
sruzyc nie chcial, nie dal si~ ueiemil,lzac, za roboeizn~ zas placil pienilJldze. Mlodziez szlachecka zaslubiala bardzo zwyczajnie
c6rki gospodarz6w dia zamoznosci ich, nie ublizajlj,c sobie. Dzieci
z tego malZenstwa tytruowano "knese", a uwazano za p61sz1achetne; wszyscy zas pisarze przyehodzili do tego przekonania, ze
wlasnie na Rugji, gdzie w polowie 15 wieku ostatni Slowianin
(Wende) misl umrzec, ludnosc pierwotna jak najczysciej i najdtuiej przetrwala, a i dzis po zniemczeniu zachowuje ona
miejscowo, jak n. p. w ziemstwie Monchsgut (dawniej Redesritz),
starodawne obyczaje i stroje .slowianskie. *) Lud ruzycki zas
do tej chwili nuci sobie piosnki prastare, z kt6rych nieomal
kaMa slawi, opr6cz bogdanki, miecz i konia, a przeciei ta ludnosc jest od wiek6w urzlj,dzona na zasadzie gminy wiejskiej,
slowianskiej. Gdzie si~ Iud slowianski, choc w przenarodowieniu,
ostal, tam i dzis jest natchniony pewn~ rycerskosci~, kt6rejbys
daremnie szukal po wsiach innoplemienc6w. Wskazujemy tylko
na konne gonitwy i inne zabawy ludnosci slowianskiej w Hanowerze, ns Pomorzu i w marchji brandenburgskiej, a roztropny
czytelnik wi~cej wyczyta z obyczaj6w i podan dzisiejszej lu~
dnosci, co wszystko pozostalo w spadku z czasow slowianskich.
_ Inaczej zupelnie w Niemczech wlasciwych, t. j. juz w przedhistorycznym czasie zawojowanych; inne tam bylo polozenie
r61nika od czas6w najdawniejszych. Juz Karol W. widzial si~
spowodowanym zakazae wszystkim stanom, pr6cz rycerskiego,.
noszenia broni; tylko kupcowipozwolono uzbrajae si~ na podr6zy w miecz, kt6rego jednakowoz nie nosH przy boku, lecz
na poprzek winien by~ go klasc na siodle przed sobl!. Ludnosc
wiejskl} rozbrojono zupelnie tak, ze rolnik uzbrojony wydawal sil,l
dziwol~giem, lub raczej przest~pc~, godnym najwi~kszej kary.
Kronika cesa.rz6w i kr616w (der Keiser und der Kunige buoch)
z 12 wieku uwydatnia to w jaskrawych kolorach. Po przepi-

sach bowiem 0 ubraniu i obowi~zkach cMopa (human, gebur),
od wiersza 14,823 opiewa, ~e chlop, gdyby znaleziono u niego
miecz, ma bye przyprowadzonym przed kosci61 do p!ota, a tam
na ciele ukaranym, "wirt daz swert da zuo ime vunden - man
sol in vuoren gebunden - ZUQ dem Kirchzune, - da habe
man den geburen - undeslahe im hut nnd har abe". -Dla
tego tez w Turyngji cale wsie dla jednego niedzwiedzia· powzi~ly zamiar opuszczenia stron rodzinnych, gdyz bezbronne
byly. Gdy wi~c zawzi~te stronnictwa w walkach cesarza Henryka IV z Saksonami uzbroHy Iud wiejski, pastwiono si~ na
schwytanych chlopach w sposob, nie pachnl}:cy Slowianizmem, t. j.,
ze ich kazano kastrowac. *) Ze po krajach niemieckich na
zach6d od :taby tak rychlo juz przeprowadzono og6lnie calkowite rozbrojenie ludnosci wiejskiej, - choc tylko w pewnym
zakresie i z wyj~tkiem pogranicza slowianskiego, mianowicie
w Holsztynie, - mozna sobie r6znie tlumaczyc. Z naszej
strony widzlmy w tern srodek i ch~c zabezpieczenia si~ od
mnogiej ludnosci innoplemiennej, podbitej. Tak samo zakazano
po nawroceniu Slowian nadbaUyckich uCzl,lszczania zbrojno na
nabozenstwo, ktory to zakaz wladze koscielne ez~sto powtarzaly, az powoli w nowszych czasach i tutaj ogolne rozbrojenie

*) Zob. Nernst, Wanderungen in Rugen.

ludu

I

i

nast~pilo.

Lecz nie przeczymy, podnosz!!.c, 2e niewola nie istniala
w zasadniczych urz!!.dzeniach sp6leczenstwa, 2eby takowa w Slowianszczyznie calkiem byla nieznan~. Jency przeciez stanowili
w owych czasach zwyczajny towar po wszystkich tnrgach znanych cZl,lsci swiata, wil,lc i Slowianie sprzedawali wzil,ltych w niewol~ wrog6w, kt6rzy si~ wykupic nie mogli. Ale to nie wplywalo na stale st6sunki w organizmie spolecznym. Wiemy, ze
Boleslaw Chrobry tysilj;ce rodzin uprowadzil z okolic nadlabianskich, aby tych jenc6w osiedlic na pustych gruntach
'IV Polsce, a zupelnie w ten sam spos6b mogli ksi~z~ta, mozno*) Zob. Bartholdi annaIes pod rokiem 1078.
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wladzcy i kaplanstwo zachodnio· polnocni post~powac sohie,
a zapewne tez post~powali, tylko, ze pod tym wzgl~dem zbywa
namzupelnie na swiadectwach historycznycb. Na ludzi, wzi~
tych do niewoli, a potem osiedlonych pod warunkami, ktore
jedynie zalezaly od zwyci~zcy i pana, wskazuje dzisiejsze oznaczenie wyrobnikow w dalekiej Westfalji jako "Klopleute" (w opactwie ·werdenskiem nad Aler~ takZe Kleppleute), wi~c jak j§zykoznawcy chcl};; chwytani, lowieni, zamienieni w chlopow;
tudziez zachodzl},ca w dyplomatacb, mianowicie na ziemi sorab·
skiej, na,zwa smerdo, smurdo, zmurdo, oznacza tak samo
ludzi poddanych, tyle, co ch{op. Smerdo, smurdo na osamotnionej wyspie dunskiej, Island, nazywal si~ Schmiirt w formie
zdrobnialej, a jeszcze wcale nie jest wyjasnionem, ktory to
narod braciom swym zgotowal losy Kloppleutow (chlopow), lub
Smerdow. Jedno oznaczenie, jako i drugie zachodzi, ale zbyt
rzadko, ns ziemi zachodnio - polnocno - slowianskiej, a cala ta
kwestja wymagalaby szczegolowych badan, bysmy co stanowczego 0 poddanstwie, . lub rtiewoli u Slowian, orzekac mogli.
Wloscianina bowiem, tak Slowianina jak Niemca, oznaczajl:!
dyplomata po ladnie przez "rusticus'" a zwykle posiadatakowy
wolnosc osobistl!' Tak tez wymaga w stronach nadlabianskich
arcybiskup magdeburgski, Wichmann, danin slowianskich, n. p.
"Wozzop", t. j. sypki, od przybylych osadnikow Niemcow,
wedIug dyp!. z roku 1164.
Slowian wolnych uwzgl~dnia, na co zwa~ae trzeba, stare
prawo$aksonskie (Sachsenspiegel), nazywaj!j;c ich "Wutschken",
co nota objasnia, jako Slowianie wypuszczeni na wolnose, lub
wolni, t. j. zwolnieni od podatk6w i danin powszeclmych.
Bardzo trudno tu rozeznac, co jest wlasciwem staroslowiaiiskiem
urzltdzeniem, a co nastalo z zaprowadzeniem chrzescijafistwa,
tudziez obcego ustroju spolecznego; im wi~cej bowiem ostatni
si~ rozwija i ustala, tem wi~ksze nastaje ucisnienie ludnosci
krajowej, ktora w niektorych okolicach gromadami z rozpaczy
szuka smierci dobrowolnej, a tem. bardziej t.ez si~ mnoi~ ozna-

czenia dia najrozmaitszych st6sunkow niewoli. Ale za .owe
objawy tego nowego okresu historycznego juz nie odpowiada
przytlumione zycie i sp6leczefistwo staroslowianskie. - Moie
zas w nast~pstwie, gdzie rzecz b~dzie 0 prawie slowianskiem
i 0 ci~zarach i obowi!!;Zkach ludnosci rolniczej, to i owo si~
przyda do objasnienia poddanstwa; tymczasem przypominamy
tyro, ktorzy si~ tak szeroko rozwodzic lubj~ bezpodstawnie
o srogiej niewoli u Slowian, po pierwsze, ie, nie zwaiaj~c juz
na inne dowody, uwydatniajlj;ce srogi los niewolnikOw u innych
narodow, p6lnocne szczepy nowogermanskie w czasach chrzescijanskich odmawialy nieszcz~sliwym nawet miejsca spoczynku
wiecznego na cm~tarzu wsp61nym, a po drugie, odsylamy kaidego do ZaE~zczytnego swiadectwa ludzkosci i uprzejmosci dla
jefic6w, niewolnikOw i obcych, kt6re pisarze bizantyn8cy, jak
j inni, Slowianom wystawiaj!j;.

e) 0 pra.wie obyczajowem, e obowilJ,zkach i danina.ch,
ciq,iq,cych ua ludnosci slowianskiej w cza.sach samodziel·
nesci, tudziei w pierwszych czasach chrzescijanskich.
Jeteli ktory, to narod polski posiadal i posiada na czele
Slowianszczyzny zachodnio-polnocnej pocil},g i zaroilowanie do
zaj~c i badan prawniczycb, dla czego tez z dum~ wskazywac
mozemy na rzadkie wydoskonalenie prawa polski ego , dzitlki
staraniom ojcow naszych, ktorzy pod tyru. wzgl~dem niegdys
przodkowali wszystkim narodom europejskim. Takze zachodniop6lnocni Slowianie posiadali wysoko juz rozwini~te prawo ·obyczajowe, a nie mozna dosc odzalowac, ze takowe nigdy spisanem nie zostalo choe w czasach nowszych, kiedy jeszcze bylo
w uiywaniu. Dis. niedostatku wi~c wszelkich podan dziejopisarskich trzeba przestac na urywkach, ktore szcz{lsliwy. przypadek ocalH. Co si~ tyczy sl!downictwa, wiemy z Helmolda,
ze ono si~ publicznie odbywalo pod przewodnictwem ksi~z~t
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i kaplan6w, n. p. w Wagrji, a zdaje si~ wog61e wsz~dzie po
Slowianszczyzni~ w poniedzialek w swi~tym gaju i pod opiekl!!

b6stwa Prowe.
Procedury prawnej nie znamy, wiemy tylko, ze Slowianie
przysi~g~ uwazali na pol za krzywoprzysi~stwo, a zatem jej
nie uznawali jako dowodu, ani przypuszczali do post~powania
sl!!downego. Natomiast by!y tam w uzywaniu pewne prawem
przepisane sposoby zaklinania si~ w celu potwierdzenia zawartej
ugody, tycz~cej si~ b~dz to czynnosci spelnionej, np. sprzedazy,
b~dz tez umowienia, z kt6rego si~ na przyszlosc uiseic wypadalo.
Polacy na Szl~zku n. p. wychylali na znak zrzeczenia si~ dotqd posiadanej, a teraz przedazll: ()dst~pionej rzeczy, kubek wody,
zast~puj~c go najcz~sciej kubkiem miodu, lub tez wr~czali nabywcy na znak zrzeczenia si~ prawa dotychczasowe go czapk~. *)
W W~grzech, we wsi Polianka, trzymaU Slowianie w tym
celu roku 1320 bryl~ ziemi nad glowl1, a boso przyst~puj!LC
zdejmujl!c pasy, si~ zaklinali **). Nad Baltykiem zas rzucano,
jak to uklady Dambora z biskupem Absalonem jak najdokladniej poswiadczajllJ, w celu potwierdzenia umowy kamien w gl~b
wody wraz z zaklinaniem si~, iz wiarolomca ma dzielic los tonqcego kamienia. Ten spos6b jest arcywaznym dla tego, ze takze
Rzymianie od najdawniejszych czas6w mieli go w uzywaniu. Przytaczamy tu formul~ starorzymskl! przysi~gi z Festusa: "JezeU prawnie i bez podst~pu zlego niniejszq ugod§ robi~ i przysi~g~ skladam, bogowie niech wszelkiej pomyslnosci mi udzielajlJJ. Jezeli zas inaczej bllidi to uczyni~, blldi mysl~, niech ja
sam, podczas gdy wszyscy ocalll, w wlasnej ojczyznie, we wlasnym
domu, we wlasnych swj~tyniach, w wlasnym grobie, gin~, tak jak
tenze kamien z r~k moich padnie."
Plautus pisze (Miles gloriQsu3 1414): juro per Iapidem,

a jus fetiale nakazuje takie skladanie przysi~gi przez krzemIen. Wiadomo, ze Rzymianie ten zwyczaj zaklinania si~
przyj~li od narodu Ekw6w (Aequi), a tylko dla osobliwosci
wtrqcimy, ze p. Obermiiller na serjo poczytuje Ekw6w, obok
licznych innych staroitalskich pokolen, za "r6lnictwem si~ trudnillcy Iud wendyjski", t. j. slowianski. - Zreszt~ zakazano
Slowianom w Wagrji si~ zaklinac na drzewa, zdroje i kamienie
(ne jurarent de cetero in arboribus, fontibus et lapidibus ~ wedlug chronicon slavicum). Ze na znak ugody zawartej odcinano
takze koniec wlos6w, widzielismy powyzej. - Na inny urywek
z prawa slowianskiego, kt6ry przyj~ty zostal do zbioru praw
staro-saksonskich, wskazalismy juz powyzej, gdzie mowa byla
o stanowisku kobiety w sp61eczenstwie slowianskiem, tudziez
o stanowisku Slowian wolnych (Wutschken).
Najuporczywiej obstawala. lndnosc krajowa przy starodawnem swem prawie spadkowem, lub wog61e ziemskiem, bo tutaj
iywo dotkni~tl! zostala, gdyz chciwe duchowienstwo niemieckie
kierowalo si~ zupelnie innemi zapatrywaniami. Majqtku ziemskiego bowiem prawem wszecbslowianskiem nie poczytywano 2a
bezwarunkowl! wlasnosc posiadacza, lecz za wsp6ln~ wlasnosc
rodziny i najbliiszych krewnych posiadacza, a nast~pnie nawet
calego rodu. Po drugie zas posiedziciel, jego rodzina i r6d
caly uwaiali wlosci swe za rzeczywistl! wlasnosc bezwarunkowll,
nie uznajl1ic tem samem niemieckiego prawa lennego, kt6re
wszelkl! nieomal wlasnosc zrobilo zawisll} od wladzy zwierzchniczej, zamieniaj!!;c jl! przez to, m6wil1ic po prawniczemu, na
prost!!; posiadlosc. Przy starem tern prawie slowianskiem obstawal
pot~zny i prastary r6d Bork6w na Pomorzu do 16 wieku, a w 14 w.
oswiadcza: "Zaprzeczamy, jakobysmy od margrabi6w (t. j. brandenburgskich) otrzymali dobra nasze, kt6re oj cowie nasi i rodzice pozostawili nam w spadku i posiadaU podlug obyczaj6w
i praw".*)

*) Zob. Sommerberg tudziez Ledebur; Archiv tom 8 co do Brandenburgji.
, **) Zob. J. Grimm: Deutsche RechtsaJthr.

*) Rite lie legitime;

ZOD.

Gerken. cod. dipl. III. p. 84. 208.
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Gdy wi~c chciwe duchowienstwo i zakony wyludzUy
z nowych chrzescijan zapisy na majJ!,tki i dobra ziemskie,' pokrzywdzeni blizsi i ilalsi krewni darowizn podobnych nie uznawaH jako prawnych, poniewaz bez ich pozwolenia byly czynione
i zywo prawa swego bronili, zwlaszcza, gdy czasem dobrobyt
i utrzymanie calych rodzin od tego zawisly. Starano si~ wi~c
o podpis krewnych na takie darowizny, a gdzie si~ jeszcze obawiano zawiklan i trudnosci na p6zniej, usHowano w dyplomacie
zniweczyc prawa rodziny wybiegami r6znemi, kt6re dzis dziwne
wrazenie robil}; na czytelniku. Zwykle si~ odgrazano, ze taki
niegodziwiec, kt6ryby si~ odwazyl zakwestjonowac akt prawnego
darowania, z piekla nie ma wyjrzec i t. p. Opr6cz tego uniewazniano dziwn!JIlogikl}, z g6ry juz i na przyszlosc wszelkie roszczenie sobia prawa przez osoby pokrzywdzone przez jednostronny
akt wywlaszczenia ich z spadku. Waznym jest i pod tym wzgl~dem
kilka razy juz wspomniony przywilej Wartislawa III, d. d. Dymin
z r. 1248. Ksil1z~ si~ zrzeka w imieniu swojem i obecnych spadkobierc6w i w imieniu spadkobiercc6w ostatnich i tak samo w-imieniu
spadkobierc6w, kt6rychby jeszcze m6g1 miec, prawa wszelkiego do
pewnych wlosci darowanych klasztorowi w Eldenie, a powtornie
oswiadcza na koncu: "aby postanowienia przywileju byly prawne i na przyszlosc zabezpieczone od wszelkiegobalamuctwa
(calumpnia), zrzekamy si~ wyraznie wybieg6w, wykr~tu i wszel-.
kiego innego zarzutu, kt6ryby nam lub spadkobiercom naszym
m6g1 sluzyc kiedykolwiek na przyszlosc, a nadto zrzekamy si~
takze wszelkiego odwolywania si~ do prawa kanonicznego alba
swieckiego i wszelkiego obyczajowego, kt6re nazywaj!!l prawem
slowianskiem, albo teutonskiem". Podobne zastrzezenia mnozll
si~ w nast~pstwie coraz bardziej, bo duchowienstwo musialo cz~
sto doswiadczac podobnych "wybieg6w" (exceptiones). - NaG
pomkniemy jeszcze, ze tak w Polsce, jak w Slowianszczyznie
zachodnio - p6lnocnej obowillzuje za czas6w chrzescijafiskich,
prawo obyczajowe, wedlug kt6rego pan mozny bra! po smierci
czlowieka, na gruncie jego osadzonego, sztuk~ najlepszll zru<.
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chomego mienia takowego. Prawo to nazywalo si~ tu i tam
"spuscizna", w Prusiech zas i na Litwie "polayde" (palayde).
Wiadomo, ze to samo prawo, jak wog61e stosunki ludnosci za·
leznej, najwczesniej i najdokladniej si~ wyrobily w samych Niemczech, gdzie n. p. najlepsza sztuka z trzody dla pana si~ chowaia juz w t,m celu pod nazwl1 "Besthaupt", t. j. najlepsza gIowa (mortuarium). - Warto wi~c dochodzic, zkl};d to prawo
wzi~lo poczl};tek, lub czy bylo wspolnym zwyczajem narod6w
europejskich.
Co si~ tyczy prawa karnego, jest bardzo waznem, co nam
Thoms Kantz6w(um.1542r.) podaje wswej Pomerania (ediditKoseten) na str. 407 0 "unreine Gunst", t. j. nieszczerej przyjazni,
pisze, ze na Rugji bylo jeszcze za jego czas6w obowi!!lzujl};cem
prawo ziemskie, kt6re jest prawem slowianskiem: "Gdy bowiem
ktos zostaje zabitym w obecnosci drugich, ktorzy temu mogliby zapobiedz, a tego nie uczynili, wtenczas trzymajl1 si~ krewni zabitego tychze ludzi, jakoby oni byli zabili, a to nazywajq
"die unreine Gunst". Jest to Ii ustawl}; staropolskl};, a dodajemy, ie staropolskie urz!!dzenie opola' tak samo spotykamy
w zachodniej Slowianszczyznie, 0 czem ponizej. Blizszych wiadomosci 0 star~ - slowianskiem prawie karnem nie posiadamy, nowsi zas badacze zgodnie przyznajl1, ze celowalo lagodnoscil}; wobec ustaw niemieckich, co takze dowodzi najstarsze pisane prawo polskie; kt6re wydali wedlug r~kopismu elbll}gskiego hr. Sierakowski, tudziez dr. Volkmann. Wstr~tSlo
wian, jako tez PrusakOw, do zaprowadzonych natychmiast przez
Niemc6w i na Rugji przez Dunczyk6w tak nazwanych sl};dow
bozych jako spos6b dochodzenia prawdy lubudowodnienia poswiadcza 0 tem, ze poczucie prawne i ustawy narodowe odznaczaly si~ pewn!! wyzszoscillJ,' a sl}; autorowie nowsi, kt6rzy twierdZlJl, ze Slowianie pierwotnie nawet nie przypuszczali kary smierci
Znajduje si~ jeszcze jeden zabytek s!!downictwa staroslowian-
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skiego, ktOry ocalal do naszych czasow, tj. urzl!:d starostwa (starastwa). Wyraz starosta znany !jest po calej zachodnio- poruocnej Slo~
wianszczyznie, a dokladnie poznalismy znaczenie jego dotychczas
tylko w I.uzycach i w Marchji brandenburgskiej. Ludnosc krajow~ slldzono bowiem od razu przed slldem osobnym, kt6ry si~
skladal z urz~dowego s~dziego ziemskiego i z kilku lawnikow,
krajowcow (Amts-LandscbOppen), sami zas nazywajl!: si~ starosmmi. Ostatni w ezasach, gdzie ich poznajemy, nie s~ obieralnymi, ty1ko prawo i obowil}zek do urz~dowania spoczywal na
pewnych wlosciach, a takowy stal si(J nast~pnie nie malym ci(Jzarem dla posiadacz6w. Ten sl},d ziemski rozstrzygal wszystkie
sprawy mniejsze, ale posiadal zarazem prawo ukarania wywolaniem z kraju i odebrania praw obywatelskich temu, kto si~_
przed Dim nie stawil po potrojDem zapozwaniu. - Podobne
prawo sluzy dzis jeszcze gmiDolll wiejskim w Rosji. - Taki
Slld utrzymal si~ w Luzacji do roku 1810 w miescie Goda;
rychlo zostal zniesionym w Budyszynie i w Zgorzelicach. Sprawy
si~ toczyly w j~zyku slowianskim. Pominl!:wszy Polsk~ wlasciw~,
zastajemy starostOw w tern samem nieomal znaczeniu, zwykle zas w zast~powaniu soUys6w, takze nad dolnll Wisll!:, po
wschodnim brzegu, w starem ziemstwie Pomorzania.

odbywajl!: wedlug starodawnych obyczajow. Dawniej bylytakie
starostwa takze w Auritb, Furstenberg, Kuschern i t; d. lit)
W Misnienskiem odpowiadajl!: p6zniejszym starostwom luzyckim zupanowie; urzli:d zupana takze spoczywal na pewuych
wlosciach, a zupan pelnil obowi!};zki s~downicze nad kilku osa.dami; prawo dziedziczne rnial posledniejsze od soUysa niemieckiego. Starsi ze wsi kosciola lauterbergskiego, "ktorych Iud
w swyrn j~zyku supanos zowie", mieIi takzerowniez, jak
"Withasii" przyst~p do sl!:d6w ziemskich z obGwi~zkiem uwiadornienia swoich 0 toczl}cych si~ tam sprawacb, jak to opiewa
dyplomat z roku 1181. "'*) S~ to smutne pozostalosci z .czasow
8wietniejszych, bo rozumie si~, ie owe urz~dy za czasow wolnosci bez porownania. wyzsze posiadaly znaczenie.
Zakres niniejszej pracy nie pozwala nam. si~ zapuszczae
w kwestje prawnicze, ktore zreszt~ oddajerny fachowo wyksztalconym rodakom naszym. -- BI~dnie by bylo polegac na pozniejszych kronikarzach i nowszych badaczach niemieckich,
kt6rzy tu i owdzie wspominaj::): 0 jakiems postanowieniu, "prawo
slowi,anskie" przezwanem. Takie postanowienia zwykle nie wyplywajl!: z prawa slowianskiego, lecz sl1 Ii bezprawia i krzywdy,
podbitym wyrzli:dzone - lucu~ a non lucendo -'- a obludnie,
lub tez szyderczo prawem slowianskiem nazwane, co przykladem wyluszczymy. Wiadomo, ze Niemcy nigdy nie uszanowali,
ani nie uznali w obec podbitych prawa ani slowianskiego, ani
przyrodzonego, co tez Przybyslaw wagrowski wytykal biskupowi Geroldowi, z~dajli:c nadaremnie, azeby Slowianom wtych
okolicznosciach dano prawo saksonskie. Jezeli wi~~ pisarze nowsi mniemajl!:, ze prawem slowianskiem wiesniaka krajowca, gdy si~ oci~ga w wypelnieniu powinnosci swycb, bez
wszystkiego wolno bylo z wlasnoBci wyp~dziC, co w samejrze-

Ulozone po r. 1340 i wydane przez professora Labanda
roku 1864 "Prawa staropruskie" (jura Prutenorum) opiewajl!:
pod numerem 29: "Starosta nie rna bye sl!:dzonym w sposob
inny, jak drugi Prusak." Widae ztfl:d, ze od czas6w najdawniejszych, rowuych s~dzono przez r6wnych,· ze starostowie wi~c wyszIi z starszyzny gminnej, a moie, ie ich jui wtenczas wynagradzano pewnemi wlosciarni, na ktorych nast~pnie pozostal obowi~zek pelnienia funkcji sl!:dowych.
Dzis jeszcze znajduj~
si~ zyzne Il!:ki nad NisI!: i Odrl!: w obr~bie wsi Krebsjauche, nalezlj:ce do stowarzyszonych posiadaczow, kt6rzy wspolnie tworzl!: starostwo (Starostei) i si~ w pewnych czasach schodz~ i posiedzenia

"') Zob. Berghaus, Landbuch d. M. Br. tom II; Knothe, RechtsgeIchichte der Oberlausitz 1877; ostatnia ksi!j;zka zajmuje sill prawie wyl~cznie
urzl!dzeniami niemieckiemi, zaniedbuj1ic slowianskie prawie zupelnie.

**) ZQb. Mulverstaedt, Reg. archiep. Magdeb. tom L
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czy tylokrotnie wykonano· na zawojowanych, bylo to czystem
pogwalceniem prawa, a poniewaz ciemit)zcy tak stanu swieckiego, jak duchownego, tak sobie byli zwykli postt)powac od
pierwszyeh czasow, nazwano istotnie to urlj:ganie z prawa wszelkiego prawem slowianskiem. Wystarezy wskazac na to, ze
wedlug pojt)cia prawn ego ffiowian pojedynczy wiesniak weale
nie byl wlascicielem ziemi, leez takowa byla wspolnl!: wlasnoscil!:
rodu, lub groiny. - Co tnnego tam, gdzie pan moZnY za ezas6w dawnych , lub nowszy-ch dal byl ziemi~ osadnikom
r6znej narodowosci za ugodl!:, lecz ta ostatnia zwykle osadnik6w
bronHa. Zupelnie w ten sam sposob wykladali sobie Niemey
prawo s~owianskie wzglt)dem cit)zarow i danin najrozmaitszych,
kt6re na krajowc6w nakladali, n. p. zaplat~ od pozwolenia
brania slubu, ktorl!: zaprowadzH arcybiskup magdeburgski,
Wichmann, ku sehylkowi XU wieku, a to nazwano prawem
slowianskiem I Wiadomo nam, ze duchowienstwo niemieckie
podatek ten zaprowadzilo takze w Polsce, gdzie wogole zaczt)to
w6wezas uciemit)zac ludnosc wiejsklj: na wz6r podbitej ludnosci
zaehodnio - p6lnocnej, lecz juz roku 1232 zniesiono takowy,
znany na Mazowszu pod mianem "dziewicze lub wdowicze".
W koncu nadmieniamy, ze ludnosc £lowianska w Hanowerze,
dalej w Saksonji, prowincji brandenburgskiej i t. d. do dnia
dzisiejszego si~ rZlj:dzi odrt)bnem swam prawem starodawnem,
{)byczajowem, unikaj~c, 0 He mozna, wszelkiej stycznosei z sl!:dami krajowemi, a nawet tam, gdzie ludnosc wiejska od wiek6w juz zgermanizowan~ zostala, st6suje si~ do prawidel
prastarycb, pomimo, ze takowe w zadnym zbiorze prawniczym
nie zachodzl!:. Zdaniem naszem wit)c oddalby wielkl!: uslug~
nauce badacz, kt6ryby stare te prawidla zebrac i uporzl!dkowac si~ podj!j:l. Jakie stosunki zas panowaly na Rugji i wog6le
w Slawji zachodnio-polnocnej jeszcze w wieku XVI i w pierwszej polowie XVII, uwydatnia nam uezony Kantz6w, gdy
pisze (0 Rugji) : "Co sobot~ odbywajl!: si~ slJ:dy pod przewodnictwem adwokata ziemskiego wsp6lnie z starszyzn!j: szla-

check!! z calego kraju w miescie Bergen. Zaden szlachcic ani
wiesniak wtenezas nie jest za lichy, a~eby za sprawl! SW!! sam
nie przemawial, alba nie .znal zwyczajnego ich prawa ziemskiego, a tym sposobem nikt nie ehee ust!j:pic". Autor dodaje, ie wskutek tej uporezywosci ezt)sto przycbodzi do sporow, mianowicie po karczmaeh, "gdy kto si~ odzywa: to niech
rozstrzygnie pan B6g i zimne zelazo (dat walde got un en
kold isen), wtenczas b6jka si~ zaezyna. Gdziekolwiek Rugjanezyk
si~ obraca, lub podr6zuje, wszt)dzie mu towarzyszy dzida i noz
wielki przy boku: w kosciele, na weselu, na pogrzebie, wsz~dzie
wyst~pujl1 zbrojno".
Pomowmy teraz 0 obowi!j:zkach i daninaeh, kt6re ludnosc
slowianska ponosiJa juz za czas6w wolnosci. Przedstawiajl!: nam
takowe dzisiaj w tak raz!!;cem swietle, ze przeciez ludnosc wiejska powinna Niemcom byc wdzit)cznl1 za to, iz j~ z srogiej tej
niewoli wybawili. Nasamprz6d wszystkie nieomal powinnosci
i daniny, ci!!;z!j:ce pojedynezo na Slowianach zachodnio-p6Inocuych, wspominaj!j: si~ takze w najstarszyeh dyplomatach polskich, od '"kt6rych si~ dyplomata pomorskie niczem nie odr6zniajl!:. W dyplomatach nadlabianskich po wit)kszej cz~sci
weale one nie zaehodzl}, wi~c zdaje si~, ze tutaj ryehlo urz!j:dzono
wszystko Da stop~ niemieckl1, zwlaszeza tam, gdzie ziemie
dawniej slowianskie przeszly na bezposredni!! posiadlosc moznowladzc6w niemieckich. Takie powinnosci i daniny sit przedewszystkiem: Wozob (oszep) to samo, co nasze osep, sypka,
danina od zboia, kt6ra sit) wspomina nad sarolj: Labl1; cesarz
Lothar n. p. zapisal r. 1135 klasztorowi w Hillersleben (nad
Orlj:, wi~c na zaeMd od ;taby) wozob ze wsi Podgorizi i Bolizi; a cz~sto si~ takie wspomina w Magdeburgskiem. W tych
stronach wspomina si~ pozniej tak nazwane Hundekorn (zboie
na utrzymanie psow gonczych). - Mistwin II pomorski zwalnia wiesniakow z wsi Gaski, kt6rlj: "Stiborio eomiti" darowal
roku 1266, od powinnosci, mu przyslugujl!:eych, a to "a Naraz,
a Poradlne, a Podworowe, a stationario, a tentorio, a falcone,
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a vacca, a porco, above, a frumento, a conductu farine,
a canibus et ab equis, ab expeditione, a pontium et castrQrum
edificatione et ab ejus custodia i od powinno~ci wszelkiej nazwy".
To wszystko znajdujemy takze w dyplomatach polskich. Na
pierwszy widok wiEj)c nalezaloby sl}:dzic, iz siEj) ludnosc wiesnia~za przeciez uginala i oddychac nie mogla pod ciEj)zarem tych
powinnosci. Lecz rzecz siEj) nie ma tak strasznie, jak siEj) to
wydaje. Albowiem po pierwsze, nle zobowi~zano jednEj) i tEj)
sam!!J wies do wszystkich wspomnionych tych ciEj)zarow, po
drugie zas, nie wymagano takowych po wi~kszej cZEj)sci regulamie, tylko czasowo, a w koncu sluzyly te obowil};zki publiczne
zarazem znow ogolnemu dobru tej samej ludnosci, kt6ra je
spelniala. Co do pierwszego punktu, nie potrzeba dalszych
wywod6w, gdyz dyplomata same to potwierdzaj!!J; na pewne
daniny (bos, vacca) skladalo siEj) nawet cale opole. Co zas do
drugiego i trzeciego, to zobowil}:zania n. p.. do naprawiania
drog publicznych, postawiania i utrzymania mostow i grod6w
i 1. p. Sl}; tego rodzaju I ze kazdy nam slusznosc przyzna.
Co siEj) zas tyczy daniny w ziemioplodach, lub zwierzEj)tach do
kuchni ksiftzEj)cej, lub dostojnik6w, dalej zywienia ps6w gonczych
i stawiania podjazdow, to przeciez przybycie ksiEj)cia zwykle
bylo bardzo pozl1danem i dlugo oczekiwanem przez sam~ ludnoS6 wiejskl!, poniewaz wiele zawilych spraw sftdowych i innych
przez samego ksi~cia zalatwionych zostalo, a tenze r6wniez sluchal wielorakich prosb i zyczeii poddanych swych. Polowania
zas ksi~zEj)cia nie odbywaly siEj) rok rocznie w tych samych
stroua~h, i takowe urz~dzano pierwotnie zapewne na rzecz
samej ludnosci wiesniaczej w celu wyt~pienia zwierzllt drapieznych i szkodliwych, a ta siEj) naturalnie odwdziEj)czala przez
dostarczanie iywnosci i t. p. na utrzymanie lowc6w. Wskazujemy pod tym wzgl~dem na przytoczon~ z autor6w brunswickich wiadomosc, ze wiesniacy turyngscy, wprawdzie rozbrojeni, sami siEj) udali do palatina z prosbl!, azeby poczynil
lowy na ogromnego niediwiedzia, Id6ry od niejakiego czasu

niszczyl ich dobytek, gdyz si~ inaczej widzl!! zmuszeni opuseic
swe wlosci, aby si~ gdzieindziej osiedlic.
Pozostaj~ wiEj)c czynsze i inne daniny, lecz ten ci~zar
zn6w nie m6g1 bye - przed oplacaniem si~ Niemcom haraczem - taki ogromny, poniewaz Slowianszczyzna zachodniop61nocna sto 'razy byla ludniejsz~ i bogatszQ, za czas6w wolnosci, anizeli w kilka wiekow po zawojowaniu. Niekt6re daniny nie pochodzl! nawet widocznie z czasow przedchrzescijanskicb, jak n. p. parhowe (parochowe ?), t. j. placa na utrzymanie ksi~zy, co sam przywilejkosciola nemitzkiego w biskupstwie kamienskiem z roku 1266 poswiadcza, i dla tego nie
uwazamy jej, jak Dreger, za to sarno, co porrump. Przedewszystkiem zas wypada uwzglEj)dniac, ze za czasow wolnosci
koniec juz byl na wspomnionych daninach i obowil!zkach; po
zaprowadzeniu chrzescijanstwa zas nie poprzestali ksil1ZEj)ta
i mozni panowie wymagac 8tarodawnych obowillzkOw z ludnosci, od nich zaleznej, od ktorej duchowienstwo niemieckie
znow drugie tyIe, jeieli nie wifJcej, pobieralo, nie zwazaj1!c na
stawianie koscioMw i 1. p. - DIa uspokojenia jednak tych,
ktOrzyby jednakowoz uwaiali powinnosci i daniny te, pocbodz~ce niezawodnie z czas6w staroslowianskich, za uci~z1iwe dia
ludnosci krajowej, niech pos~uzy za pr6bk~ tego, czego rZl1dy
niemieckie wymagaly od zawojowanej ludnosci slowiaiiskiej, to,
co nastEj)puje: Cesarz Otto I nakazuje w przywileju fundacyjnym biskupstwa misnienskiego z roku 948: "Ludzie zas, kt6rzy
mieszkaj~ w powyiej opisanych granicach, maj~ z wszystkiego, co
ziemia nosi, z ziemioplod6w, z dobytku (pecudum), z pieniEj)dzy
(argentum), z odziezy i z tego, co Niemcy nazywaj~ "overca,
punga" i "talunga" czeladzi (familiarum) *), nadto z clIJego
uiytku i z wszystkich rzeczy, z ktorychsmiertelnicy w rozmaite
sposoby korzystaj~, z usuni~ciem zupelnem wszelkiej w~tpli"') Dzielillciny Z odzieiy nazywajl!! sill w innych dyplomatach "Lodo";
roku 931 zapisal Otto kosciolowi magdeburgskiemu, pr6cz innych rzeezy, takH
4ziesi\!ciny z wszelkiego kupna. i Ilprzedazy.
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wosci, w pelni placic, odstawiac i oddawac dziesi~ciny, kt6re nalei!} si~ Bogu, rZlj;dzf!:cemu wszystkiem, a to do kosciola misnieiiskiego, najprz6d dla pana Boga, a nast~pnie dla sw. Jana
Ewangelisty". - W przywileju Jana papieia, potwierdzajf!:cym
zaloiony przezcesarzow Ottona starszego i mlodszego klasztor
sw. Jana w Misnji, zachodzf!: te same daniny, a do tego ~i
niejszy ust~p: "Poswiadczajf!: takie ci sami cesarzowie przeslawni, kt6rzy sl1 obecni, ie przeznaczyli na wlasnosc tego samego kosciola misnienskiego, kt6rym zarzl!dza, jak wiadomo,
biskup Burchardus, pewne rzeczy z s'Wego prawa i swojej wlasnosci w celu zbawienia dusz swoich, a mianowicie: dziesif!:te
cz~sci haracz6w swych w pi~ciu ziemstwach, t. j. w Talemence,
w Nisa, w Milezsane, w Lusice, w Diedesa; azeby hrabia tych '
ziemstw, zanim odbierze i oddzieli cz~sc swojlj;, przez nieh (t. j.
eesarz6w) sobie odst!l:pionf!:. uiszezal si~ wspomnionemu koseiolowi w calkosci i nienaruszalnie z dziesi~cin, a to w miodzie,
w futrach (in erusina), w pienj~dzaeh, w niewolnikach (in mancipiis), w odzieiy, w wieprzach, w zbozu i w wszystkieh rzeczach,
kt6re si~ zdajll naleiec do fiskusa wspomnionych cesarz6w."
Oprocz tego zapisali ci sami biskupowi takie clo, zaczl!:wszy od
miasta (a civitate), kt6re si~ Belegora (dzis Belgern, lub Wittenberg) nazywa, w pewnyeh, bliiej okreslonych granicach,
placone przez przechodzl!:cych r.ab~ z tej, lub owej strony. *) -'..
Daniny staroslowianskie, jeieli rzeczywiscie wsgystkie poczytac
mOina za takowe, wydajf!: si~ arcylagodne w porownauiu do
powyiszych wymagan. Natomiast sami kronikarze saksonscy
zdobyli si~ na narzekania i skargi na "chciwosc saksonskl!:.
ktora Slowianom przeszkadzala w przyj~ciu wiary", a przez to
stanowisko ksif!,il!:t slowianskich stalo si~ arcyprzykrem, poniewai
rZ/l:d niemiecki czynU ich odpowiedzialnymi za niedostarczenie
tego, co w nieograniczonej chciwosci nakladal na ich podwla
dnych, tak, ie nawet bohaterski i uwielbiany przez Slowian

Niklot obotrycki uciekac si~ musial do gwaltu, aby dogadzae
wymaganiom saksonskim. Lecz moglby kto wtrll;cic, ze., cesarzowie niemieccy tylko pobierali, co Slowianie zwykli byliza
da wniejszych juz czas6w dostarczac swym panom. Temu prz6:czymy stanowczo, wskazujl!:c jedynie na fakt, ze Obotryci nigdy
nie przyznawali si~ do placenia dziesi~cin, i ze faktycznie 00.
nich zostali uwolnieni, za co wprawdzie odpokutowali w czasach
chrzescijaiiskich w ten spos6b, ze ludno~c krajowf!: cz~sto wydalano z posiadlosci tak koscielnych, jak swieckich, aby
zrobic miejsce przybyszom obcym.
Biskupstwo misnienskie
zresztf!: najskf!:piej zostalo wyposazonem w posiadlosci ziemskie,
dia tego przeznaczono dla mega owe nieslychane pobory, stanowif!:ce "prawo i wJasnosc" cesarsklJ;, kt6re dobrobyt wszelki
zniszczyc musialy, gdyz tylko cz~sc ci~iarow stanowily. Urzf!:dzenia niemieckie z czas6w Otton6w nasladowano i cz§sciowo przaprowadzono w Czechach i w Polsce, kt6re to pan,,:
stwa si~ wog61e zreformowaly najpr~dzej wedlug wzorow zachodnich, a z~d w Polsce owe krwawe i rozpaczliwe powstania
ludowe, ktorych przyczyny bynajmniej nie wypaaa szuka,c
w wstr~cie do nowej wiary. Te powstania ludowe sl}, zupelnie
podobne do owego powstania Lit6w, czyli Lass6w (t. j. ludno~ci
zwolnionej z dawniejszej sluiebnosci) saksonskich, ktorych uwaiamy za podbitl!: ludnosc slowianskl1. Ostatniepowstanie nastl:J;pilo kr6tko po zaprowadzeniu chrzescijanstwa, a poznali~my
je powyiej pod mianem "Stellinga".
Post~powania duchowienstwa niemieckiego wobec powier
rzonej mu trzody slowiaiiskiej me malujemy zbyt jaskrawemi
kolorami, skoro wezmiemy pod uwag~, ie ono si~ pocz~·
tkowo nawet w Polsce tak rozgoscHo, jakby w wJasnym ma~
jl!:tku, ie zakony n. p. gardzily ludno~cif!:, kt6ra je zywila, do
tego stopnia, iz nie przyj~ly j~zyka krajowc6w, a nawetiadnego krajowca do zakonu nie przypuszczaly. Temu zapobiedz
widzieli si~ zmuszeni zacni areybiskupowie gnieznienscy~ Fulko,
w statutach synodalnych z roku· 1257, i Jacobus, 1'0~U 1285
51
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") Zoll. Ho!fma.nlJi .ofipt. rer. Lusatiearum tom I, U.
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milezeniem zaniedbanie wszelkich obQwi!j;zk6w nauczycielskich i pasterskich, zwracamy uwag~ na fakt, iz pierwsi biskupi ploccy i inni, rodem Niemcy, przypuscili do osiedlenia si~
nil. darowanej im ziemi polskiej Niemc6w pod warunkami korzystnemi takimi, jakich nie zyczyli, jak wyraznie zastrzegaj!j;, osadnikom polskim. Gdy wi~c coraz wi~cej przybysz6w si~ rozgoscilo nil. ziemi zachodnio-p6lnocnych Slowian, kt6rzy wszyscy
si~ uwolnili z obowi!j;zk6w, ci!j;z!j;cych nil. ludnosci krajowej,
wtenczas staly si§ takowe tem ucil!zliwszemi dla ostatniej;
liczba zas zobowil!zanych do wsp61nych staroslowianskich danin
zmniejszala si~ coraz bardziej juz to z innych przyczyn, juz tez
dIll. tego, ze takze pojedynczym Slowianom" udzielano prawo
niemieckie, aby przez to rozsadzic staroslowianskie urz~dzenie
gminy wiejskiej.
Wspomniawszy 0 powinnosciach wsp61nych, zwr6ciC nam uwaglJ wypada, ze bez zaprzeczenia takze w nadlabianskich zierniach
slowianskich istnialo staropolskie urz!j;dzenie opola (vicini a).
Ze tak bylo w ziemiach lutyckich, dowodzi przywilej, wystawiony kanonikom havelbergskim na wies Broda w dzisiejszem
ksi~stwie meklenburgsko-strzeleckiem przez Kazrnierza, ksi§cia
pomorskiego, z roku 1170. Ten przywilej nakazuje wszystkim
mieszkancom, aby bacznosc mieli, zeby kanonikom nikt szkody
nie wyrz!j;dzal, poniewaz "nie tylko winowajca przyplaci zyciern,
lecz takze s!l;siedzi mozni (potentes, eis vicini) kanonik6w, za
kt6rych dobrl! wol!l; i dzielnosci~ ostatni mogliby byli bye zabezpieczeni od pokrzywdzenia i szkody, uczujlfl przez utratl}
d6bt swych srogl}: pomst§ i seisl~ surowosc jego". Chodzilo
o dobra, polozone w zdobytych nil. Lutykach okolicach, ale mimo
teJ surowosci ksil}:i§cej wi<;ksza cz§sc d6br darowanych Die
poszla w posiadaDie kanonikOw. *) Nawet biedna ludnosc rybacka, osjedlona przez Niemc6w po przedrniesciach dawniejszych osad i grod6w, skojarzyla si~ znowu zwyczajem slo*) Zoll. Heklenb. Urkll.ndenbuch tom 1.

wianskim w calosc gminn~ i wspolnie podatkowala za .pra.wo
rybo16stwa, gdyz ziemi wog61e nie .posiadala. Dzis jeszcze Dazywajl! si~ mieszkancy Kietzu pod miastem Kopenik nad
Sprew~ "slJlsiedzi", a wszyscy razem tworz/li s,!siedztwo wi<;c
wicynil}:, opole (Nachbar, Nachbarschaft). - Zdaniem ~aszem
o.pola sf!; to niezliczoue owe slowianskie pagi mniejsze, kt6re
Sl~ po obu brzegach .taby wspominajl! w skladzie wi~kszych
pag6w, lub ziemstw, a kt6rych dzisiaj coraz wi§cej si§ poznaje
w ziemiach dawniej slowianskich na zach6d od .taby. W sklad
opola zas wchodzUy tylko osady wolnych wloscian slowianskich,
a jezeIi to urz!l;dzenie prastare nakladalo powinnosci Da swych
czlonk6w, to tez nie trzeba 0 tem zapominac, ze wsp61nete
ci§zary naloione byly, aby zapewnic calosci bezpieczenstwo
i dobrobyt. Wielka cz§sc powiunosci i danin p6zniejszych nie
ci!l;zyla nigdy za czas6w wolnosci na osadach, wchodz~cych
w sklad opola, a tego, czego potrzeba bylo, dostarczalo si~ latwo
wsp6lnemi silarni. Za czas6w chrzescijanskich zasrozdawano
z zierni!!, takie na niej osiedlon~ ludnosc wiejsk~, kt6ra odtl&d
postawion~ byla po za prawem, skoro nie uzyskala prawa Diemieckiego, gdyz staroslowianskich ustaw i urzl}dzen panowie
chrzescijanscy. przybysze, a za. ich przykladem wnet tei krajowi, nie uznali. Dawniejsi wiesniacy wolni stajl! si~ wi~c ad
razu ludzrni najniepewniejszej kondycji, zaleznymi od woli nowych swych pan6w. Gdzie si~ zas nowy ustroj panstwowy
muiej gWaltownie przeprowadzal, tam pokazuje si~ tell'. dawniejszy, rzadki dobrobyt wiesniak6w. Wyzej wspominany Kantzow
chwali jeszcze w 16 wieku zamoznosc wolnych wiesniak6w
pochodzenia slowianskiego na Rugji, a zarazem nadmienia ·ze
ani wiesniak, ani mieszczanin, w tych stronachnikomu nie :hce
sluzyc, a natorniast wpieni§dzach uiszczac si~ woll} z swych obowi~zk6w. To samo p08wiadcza inny badacz, slawny zk~diD~
Ernst Moritz Arendt, ktory udowodnil ku wielkiemu niezadowolnieniu rycerstwa pomorsko-rugjanskiego, te niewolaw formie najsrozszej spotkala ludnosc wiejsk~ Vi tych stronach, ... to

.

,bez r6znicy pochodzenia, dopiero po wojnie trzydziestoletniej,
i skonczyla si~ dopiero w wieku XIX.
Caly uklad pracy na.szej nie pozwala nam niestety zajmowac si~ szczeg61owo badaniem ciekawej i nader wdzi~cznej
tej materji, kt6ra pomimo cennych prac Maciejowskiego; Reicia
i innych jest polem popisu dia mlodszych prawnik6w naszych.
Jezeli zas po1ozenie wiesniak6w sj~ po zaprowadzeniu chrzescijanstwa znacznie pogorszy1o, wtenczas mozemy to jedynie
poczytac za przewr6t st6sunMw prastarych, narodowych, i przejscie na tory obce i na wzory, od dawien dawna juz ustalone
. w Niemczech zachodnich. Prawdziwy zaszczyt zas przynosi to
narodowi polski emu, ze jego duchowienstwo w wieku trzynastym
pierwsze usilowalo po synodach oprzec si~ prlj;dom 6wczesnym,
aby dagodzic los uciemilJzonych.

f)

Wojskowosc: obrona krajowa, piechota i jazda
sJowianska.

Odpowiednio do wysoko rozwini~tej oswiaty og61nej, tudziez prawodawstwa i urzl},dzen krajowych, byla tak.~e obrona
.krajowa i sluzba wojskowa u Slowian zachodnio - p6lnocnych
uporzlj;dkowanl} i prastaremi prawidlami ustanowionll;, mianowicieco si~ tyczy obrony krajowej, ktora wogole byla podstaw~ i ostatecznym celem prawie wszystkich urz!J:dzen i zaklad6w militarnych. Widzielismy powyzej, ze uklad osady slowianskiej wybornie odpowiadal celom bezpieczenstwa, i ze przyst~p do niej utrudnialy systematycznie zakladane zasieki (zywe
ploty), a wzmiankowalismy juz, ze istnialy z osobna systemy
zywych zasiek i. wa16w krajowych, bronilj;cych nieprzyjacielowi
juz nad saml}, granicll; przyst~pu do kraju. Takl}, zasiek~ krajow~ Sil'l.old, nazwany von Schiitz (Corp. hist. Brand. dipl.)
wspomina w poblizu wsi Kalbsteinberg nie daleko od Menu,
kt6ra si~ szczycHa prastar~ swil},tyni~ slowia:6.sk~, a slady Ii-

cznych "knigg6w" opisujl1 dzis wsz~dzie tam, gdzie Slowianie
niegdys zamieszkiwali, po rozmaitych pismach i pisemkach stowarzyszen historyczno-archeo!ogicznych w Niemczech. .Nad granicl1 ziemstw pojedynczych wznosilo silJ takze mn6stwo grod6w
budowanych i utrzymywanych .przez Iudnosc krajowl! z obowil},zku ogolnego. Zalogujlj;ca po tych grodach, lub osiedlona
w pobIizu klasa r6lniczo-wojacka pilnowala granicy, a w razie,
gdy . nieprzyjaciel nadcil1gal, oznajmiala ludnosci zblizajl},ce
si~ niebezpieczenstwo przez zapalenie ogni, daleko swiatlo swe
rzucaj~cych. Cesarz niemiecki, Renryk 1., zaszczycony przydomkiem "Zalozyciela miast", przyjl!l po zawojowaniu SorabOw
po prostu urzl!dzenie to star~ - slowianskie i rozprzestrzenH
takowe na wi~kszl1 stop~. - W Czechach zas i w gornych
IJuzycach dzisiejszych spotykano zwaliska starodawnych grod6w,
kt6rych waly si~ utrzyma1y. Takowe wywolaly u niekt6rych
badacz6w mniemanie, iz za pomocl}, t~giego ognia na zewn~trz
sztucznie by1y zamieniane wszk1o, azeby przez to utrudniac
dobijajl}cym si~ przyst~p. Znane s~ podobne zwaliska takie
w Brytanji, a opisy Cezara grod6w w stronach dzis walonskich
przypominajlJi je takze. Przypisuj!Ji wi~c zakladanie takowych
Keltom, chociaz spor 0 tej materji jeszcze silJ nie rozstrzygnl1l,
gdyz s!Ji tacy, ktorzy Sl},dz!J:, ie to, co drudzypoczytujl} za
sztuczne i naumyslne oszklenie, jest po prostu dzielem ognia,
niszczl1cego te grody po zdobyciu przez nieprzyjaci61, zwlaszcza,
ze waly zakladano na odmian z poklad6w drzewa i z ziemi, lu:b
kamieni. Dla nas ca1akwestja zdaje si~ podrz~dn~; Srowianie
waly grod6w swych rzeczywiscie stawiali w wzmiankowany
spos6b, cosmy widzieli z opisu wa16w arkonskich przez Saksona.
Po drugie, grody oszklone cz~sto zachodzl1 w przepowiastkach
ludu slowiansko-1itewskiego, jako tez umarlym dodawano pazury niedzwiedzia, lub ostrowidza, aby im ulatwiac drapanie
si~ przez podobne waly do grod6w cudownych. Poniewaz
19rody i warownie nad granicami ziemstw slowiaiiskkh takze
iczne byly, nie dziwujemy si~ bynajmniej panuSchusteroWl,
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odkryl caly system warowny, cil:j,gnl:j,cy si~ od :taby do Odry
i Warty. Tymczasem dowodzl}, p6zniejsze badania, ~e p. Schuster wiele rzeczy me widiial, kt6re w zbadanej przez niego
przestrzeni zachodzl}" i ie zn6w mn6stwo rzeczy widzial, kt6re,
zdaje si~, nie istniejl},. Do orzeczenia tego badacza zas, it
caly ten system fortyfikacyjny jest dzielem Niemc6w w czasach
. przeddziejowych-, gdy~ on Slowian nie uwaza za dose uzdolnionych do wykonania podobnych rob6t, nie mozemy przywi~
zywac zadnej wagi, gdy~ autor ju~ w tem si~ myli, ii Slldzi, ze
te .warownie powstaly jako jeden system z g6ry obrachowany,
podczas gdy si~ raczej skladaj~ z osobna z grod6w licznych
panstewek slowianskich. - Wog61e wypada zalowac, ze w literaturze niemieckiej daty najnowszej g6r~ .wzi~ly prace lubownik6w starozytnych czasow, kt6rzy, zamiast si~ ograniczyc na
opisach rzeczy odnalezionych, zapuszczaj~ si~ smialo w czasy,
pomrok~ pokryte, naturalnie i to prawie bez wyj~tku bez
najmniejszej znajomosci dziej6w, nie m6wmy ju~ ogolnych, lecz
tem bardziej slowianskich i tak same j~zyka slowianskiego.
Dotychczas wprawdzie bylo wolno rozwodzic si~ na niekorzysc
Slowian i chwal~ Niemc6w pod godlem "quamvis desunt vires,
tamen est laudanda voluntas", lecz ju~ coraz wi~cej autor6w
rozsl},dniejszych kaze dyletantom si~ upami~tac i powstrzymac
nieco wyobrazni~ rozbujal~. Poprzestajemy na tych uwagach
co do starodawnych grodow, warowni i zasiek krajowych w zacllodnio-p6~nocnej Slowianszczyznie, poniewai one dotychczas
prawie weale nies~ znane z rysunku fachowego co do sposobu zakladania, rozmiarow i ksztalt6w, pomimo licznych opisow i niepotrzebnych rozwodzen 0 ich starosci i pochodzeniu,
zw~ai5zcza, kiedy tewywody majl! z gory wytkni~ty cel ten, by
uzasadnic dluiszy pobyt przeddziejowych Nie.mc6w na ziemi slowianskiej, a kiedy przytem dzieje, urz~dzenia i j~zYk slowianski
w spos6b nieslychany s~ zaniechane i pomini~te. Co powiedziec
na to, kiedy no. posiedzeniu pierwszej instytucyi krajowej ku
zbadaniu starozytnosci bawi/!cy jako gosc p. profesor Roepell

z WrocJawia nie zdolal zgromadzonym udowodnic, ze "przesieka", t. j. wyr~b, czyli droga, przez bory dla marszu wojsk wyci~ty, jest czem innem od "zasieki". Jedno i drugie bowiem zaG
chodii po dyplomatach, mianowicie szI~zkich. *) Mielismysposobnosc pom6wienia z profesorem Jak6bem Schneider, ktoryod
lat przeszlo czterdziesci bada warownie, drogi, waly i zasieki
krajowe nad dolnym Renem i ktorego powaga jest· powszechnie
uznana, tak, ie prace jego uwzgl~dnione s~ w wydaniach topograficznych generalnego sztabu pa:6stwa pruskiego. Tenie nam
08wiadczyl, ie mianowicie tei praca pana. Schuster zbyt malo
dostarcza materjalu fachowego, opartego no. podstawie rysunkowoaei, gdyi jej zbywa no. koniecznych profilowych rysunkach, ie zas
z tego, co p. Schuster podaje, powzi~l przekonanie, iz przeddziejowe
waly. zasieki i warownie, sl!! dzielem jednej i tej samej ludnosci,
osiedlonej r6wniez nad Renem dolnym i w Westfalji i dalej ku
Labie, jak pomi~dzy Labl!l i Odrl!l. Jezeli tak jest, potwierdzaloby to tylko nasze zapatrywanie co do dalekiego rozpostrze~
nia si~ Slowian ku zachodowi.
Przeciw zdaniom p. Schustera oswiadczal si~ takie pan
Cotta na posiedzeniu areheolog6w w Berlinie.
Po tej kr6tkiej, lecz w przekonaniu naszem potrzebnej
dywersji wskazujemy mimochodem na ludzi, przeznaczonych do
pilnowania zasiek krajowych, kt6rzy zachodz~ w najstarszyeh
dyplomatach polskich, jako tei pomorskich i staropruskicb, dalej
na warownie, cz~sto nawodne, przeznaczone na miejsce schro~
nienia si~ dla ludnosci okolicznej. Zakladano ostatnie w srodku
jezior, w6d, bagien i moczar6w tak, ze dla nieobeznanych
z miejseowosci~ byly nieprzyst~pne. Tak~ osad~nawodnl!!
Ottomara zdobyl Absalou, biskup du:6ski, w kraju lutyckim;
przewodnikiem jego byl Slowianin, ktorego zniewolil do tego
smutnego urz~du obietnicl}" ie mu odda wzi~tl},do niewoli
rodzin~. Gdy nast~pnie Dunczycy zarzucali nieszcz~sliwemu, ~e
*) Zob. Zeitschrift fur Ethneologie na r. 1878, Sitztlngsberieht.
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ich naumyslnie ile prowadzil, rzucil si~ w gl~bi~ i zginl):t Za
czasow cesarza Henryka I zginl):l ca~y oddzial W~gr6w w stronach zachodnich od Laby, poniewai ich przewodnik, Slowianin,
naumyslnie wprowadzH w g:t~bi~ moczar6w, a jeszcze w trzydziestoletniej wojnie i p6zniej pojedyncze oddzialy wojuj~cych
w tych i innych stronach dawniej slowianskich uleg~y zgubie
w ten sam spos6b.
Co si~ tyczy uzbrojenia Slowian do boju, nie moiemy si~
zapuszczac w szczeg6ly, i tylko twierdzim;v, ie bron narodow~
stanowily, procz tarczy, kopia i miecz. Ten ostatni byl krotki
a szeroki i obosieczny na ksztalt miecza rzymskiego, a rowna.!
si~ tej samej broni, kt6r~ Saksonowie pierwotnie DOsili i od
niej wedlug dawnego zdania, nawet nazwisko swoje uzyskali,
gdyz si~ w j~zyku ich miecz ten, Sachs, nazywal.
Zyciopisarz. Altmanna, biskupapatawskiego (mi~dzy 1125
1141 r.) pisze 0 Saksonach: "Ci ludzie poslngiwali si~. dlugiemi nozami miasto miecz6w, jak dzis Slowianie";. 0 ml~czu
slowianskim zas cz~ste i dokladne wiadomosci podaJ!!J krolllkarze p6zniejsi. Okazy takich miecz6w razem z pochwami drewnianemi cudnej roboty, odnalezione pobok trnp6w ludnosci przeddziejowej, zawiera kr61ewskie muzeum archeologiczne w Kopenhadze. Kopia i miecz slowiallski zostaly jako bron narodowa
tak pieszych, jak jazdy, w zachodnio-po~nocnej Slowianszczyznie
w nzywaniu az do zupdnego przeksztalcenia si~ sztuki wojennej. Opr6cz tego wspominaj~ si~ berdysze, siekiery itp. Stroi
drzewa swi~tego, ktory siiJ siekierl! odmierzyl na biskupa Ottona, nigdy nie chybH celu, wedlug zyciopisarza biskupa, a gdy
ksiq,z~ .Raciborz obsaczyl i zdobyl miasto norwegskie Kong~ena,
slynni z pewnosci w strzelaniu lucznicy jego si~ odznaCzY~l. -:Procz tego zbroili si~ Slowianie w misiurki i helmy, zbroJe zelazne i z drotu plecione - naturalnie tylko zamoiniejsi
tudziez w tarcze ksztaUu rozmaitego i t. p.
Sils. wojenna staroslowianska skladala si~ z zast~p6w pieszych,
lecz nie wolno przypuszczac, ze takowe zebrawszy sit), do _ku,Py, szly

nil. oslep do walki. Przeciwniewymagaly umiej t),tnie uszykowane zast~py bojowe dlugiego cwiczenia, a sluzba wojskowa
byla uporzq,dkowanl! zasadami stalemi, prawem okreslonemi.
Boleslaw Krzywousty przepisal poddaj~cym si~ Szczecinianom,
ie nil. oddzial, posHkujl}cy Polak6w, nil. wypadek wojny d.ziewi~ciu
ojc6w familji, t. j. obywateli samodzielnych, dziesil:J;tego mieli
opatrzyc w broil i inne potrzeby, a w jego nieobecnosci zajmom
wac si~ troskliwie jego ~rodzin~ i gospoaarstwem. W podobny
sposob urz!}:dzil cesarz Henryk I sluzb~ zalogow~ w stronach
sorabskich, a stalo si~ to tu, jak tam, niezaprzeczenie ns. podstawie
starodawnych urzll;dzenslowiansko-krajowych. Wzgl~dem szyku wojennego zas odsylamy laskawego czytelnika do rewji, jak~ krol slowianski Henryk obotrycki odbyl roku 1113 nad Slowianami,
posHkujl:J;cymi go w wyprawie rugjanskiej, kt6rzy si~ ustawili
w klinach (cuneis) i osobnych oddzialach podlug znak6w i sztandarow bojowych.
Za przewodem tych ostatnieh ruszyli Lutycy z cesarzem,
Henrykiem Poboznym, przeciw Chrobremu, a kronikarze wspominajl1 tu wyraznie, ze Lutykom przewodni<!zyly obrazy bogini
jakiejs. W bitwie pod Lunkini nie zdolalo w zeJazo ci~zko
uzbrojone rycerstwo niemieckie przez dlugi czas przelamac falangi piechoty s~owianskiej, wi~c staralo si~ pojedynczych· po
bokach skrajnych odci!!c od calosci, az w koncu si~ udalo rezerwie saksonskiej t~ falang~ przelamac. Uwydatnia si~tutaj
zupelnie ten sam obraz, kt6ry przedstawialy walki Rusinow
pod Swi~toslawem z ci~iko uzbrojonl! jazdl! cesarza bizantynskiego, Johannesa.
Bardzo ciekawym jest opis walki Boleslawa z Pomorzanami, kt6ry Marcin Gallus podaje pod rokiem 1109, gdy powiada: "Pomorzanie bowiem byli prawie wszyscypiechotnikami,
a nie uszykowani zwyczajem chrzescijan do boju, leczjakby
wilki, zasadzaj!}:ce si~ na owce, przykl~kali do ziemi ... ; Boles~aw nie przemowiwszy juz wi~cej, zaczl!l nieprzyja.ci61okr~zae,
poniewaz kopie swoje tak utkwili w ziemi~, iz ostrza obt6cone
52
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byly ku nieprzyjacielowi, a zarazem si~ tak skupili byli, ze nikt
walecznoscill; nie mogl mi~dzy nich wtargnl};c, chyba podst~pem."
Polacy te zast~py w koncu jednak rozbili po zaci~tej wake za
danym ,przez Skarbimira przykladem. Dodac mozna, ze wedlug
Dytmara merseburgskiego Slowianie stan~li po smierci cesarza
Ottona II, mniej wi~cej roku 983, nad rzek~ Tonger:} (Tongrll:),
wpadajlj;c:} do :taby z zachodu, a to w wi~cej nii ,,30Iegiones"
tak piechoty, jak jazdy, i ie na czele tych zast~pow maszerowala
muzyka wojskowa (tibicinis precedentibu8, Dytmar III, 10).
Jazda slowianska byla zas w kaidym razie, szczeg61nie za
najdawniejszych czasow, nieliczna i maloznaczl};ca wobec piechoty, jak to si~ uwydatnia prawie w wszystkich bitwach stoczonych; jak kronikarze wyraznie gloszll;. Zdaje si~, ze si~ ta jazda poczl};tkowo skladala zsamych· pali6w. Gdy wi~c piechota
slowianska, znudzona calonocnemi deszczami ulewnemi, si~ wahala przed bitwll; lunkinskll; isc naprz6d, konnica jll; zach~cala
do tego i zniewolHa. Takie i w Polsce stanowHa pierwotnie
piechota g16wnll; sHe; wojennq, co si~ w walkach Mieczyslawa
przeciw Wichmanowi jeszcze wykazuje. Lecz jui za jego czasow wydoskonaIna si~ jazda do tego stopnia, ii AI-Bekri podaje z doniesien Ibraima Ibn Jakoba, ze Mieszek ma 3000 druiyny, kt6rej setka co do walecznosci si~ rowna dziesi~ciu setkom innych. Mianowicie zas Ohrobremu zawdzi~cza rycerstwo
polskie swoje urzl:!:dzenie, wzrost i stanowisko zaszczytne. Za
przewodztwem Polakow i wsp61nie z nimi wydoskonalili takie
Pomorzanie sluib~ konnl:!:, tak, ii ksil};ie; Raciborz juz w roku
1135 jazd~ krajowlj; w 500 koni przewozil do Konghella w Norwegji; le.cz takie i Obotryci rycMo uczuli potrzeb~ urzlj;dzenia
konnicy na nowl:!: stope;. Tym sposobem mogl jUi Mscislaw mlodszy, aby zasluzyc na re;k~ c6rki ksi~cia saksonskiego Bernbarda,
towarzyszyc cesarzowi w 1000 rycerzyswoicb w wyprawie wloskiej, a doniesienie Saksona grammatyka (lib. 13) 0 sposobie
walczenia kr6la sfowiaIiskiego, Henryka, przeciw Dunczykom jest
tak malujl!cem, ze je tu ktadziemy. Nadmieniamy, ze Henryk
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z~dal nadaremnie wydania mu spadku po matce swej, Sigrita,
wi~c zacz~l w Szleswiku dokuczac Dunczykom, z ktorymi ksill;zta

Nicolaus zrobil wyprawlil przeciw niemu roku 1113, a pol!!;czywszy silil z naczelnikiem szleswickim, nazwiskiem Elivus,
wylll:dowal swe wojsko w Liutcha na pobrzeiu wagrowskiem.
Sakso wi~c tak mowi dalej: "Nicolaus rozwijal swe zast~py bez konnicy na bloniacb slowiaiiskich.
Natycbmiast
Slowianil:', uwazaj!!;c za bezpieczniejsze znuiyc piecbot~ okr!!;ieniem, anizeli rozprawic si~ z cal!J; sillj; nasz~, napastowali
wojsko, nacierajlj;c atakami ukosnemi, gdyz raz skrzydla, to
znow tyly nasze objeZdiali, i takowe kopjami napastowali
w sposob rozmaity. Uderzywszy bowiem na wojsko, ulotniali
si~ z~ow szybkiem cofni~ciem si~, a nie okazywali si~ tei opieszalymi tak w odwrocie, jak w natarciu. A zatem, unikajf.l!c boju
wst~pnego z naszymi, ktorzy im zagrazali bardziej statecznoscil'!,
aniieli szybkoscilj:, dokuczali im na nowo, skoro ci si~ odwrocHi , usilujlj;c ukradkiem nibyto zastllipic strasznlli w walce
walecznosc podejsciami rozb6jniczemi". Sakso, wzmiankowawszy
krotko przedtem, ii Dunczycy wowczas nie umieli wydac podobnej bitwy przez oskrzydlenie przeciwnika, donosi dalej, ze
tlj; razlj; poniesli kllilSk~ stanowcz!J;. Cofnl:J:wszy si~ bowiem na
szczyt pagorka, trzymali si~ tamie przez dwa dni, potem zas
poszli w rozsypk~ pomimo odebranychposilk6w, co drazliwego
wzgl\)dem slawy narodowej autora wprawia w zlosc niemallj:. Ta konnica obotrycka zas, jak wogole 6wczesna slowianska,
byIa przewazajlj;co lekko uzbrojonfJ! W st6sunku do ci~zko uzbrojonego rycerstwa krajow zacbodnicb, i wyszla z wojacko-r61Po powyzszych swiadectwach
niczej klasy wolnycb S}owian. slj;dzimy, iiby wypadalo inaczej spogll:J:dac na wojskowe urzt:lidzenia Slowian zachodnio-p6Inocnych, bo i pod tym wzgl~dem
objawiaj~ si~ tem, czem byli z wszech miar, t. j. jako narody
oswiecone i post~powe. Zalecamy wi~c tym, kt6rzy sj~rozpi
sali 0 ogromnych masach nieokrzesanych, jakiemi Slowianie
szli do boju, azeby si~ przekonali, ze te masy nie byly nieo.,
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krzesane, lecz umiej~tnie uszykowane; a po drugie, azeby si~
zastanowili nad tern, He to potrzeba bylo umiej~tnosci i do8wiadczenia, opartego nil. starodawnych prawidlach zasadniczych,
aby zl~czyc pod jedno dow6dztwo i kierowac temi zast~pami
olbrzymiemi, zwlaszcza, gdy takowe si§ skladaly z pomocniczych
oddzial6w mnogich panstewek sprzymierzonych. Dill. braku czasu i zajlJc iDnych zrzec si~ musielismy
szczegolowych dochodzen, tycz1:l;cych si~ zeglarstwa slowianskiego. Wiadomo, ze Slowianie posiadali juz w najdawniejszycb
czasach pot~in!l flot~ handlow1:l; niemniej, jak wojenD1JI, a nie
rna autora powainiejszego, kt6ryby 0 tern nie wspomnial, ie
byli "przemoinymi nil. morzu", co latwo wierzyc, skoro silJ uwzgl~
dni, ze jedyny ksilJ:zlJ pomorski, Raciborz, poplyn/!l do dalekiej Konghella w 250 okr~tow, z ktorych kaidy miescil po
44 wojownikow i dwa konie. Wzrastaj1:l;cy i coraz bardziej
.przyst~pny materjal ulatwia dzis rozwi1:l;zanie tego zadania,
ktOre i dIll. nas tern wi~cej rna uroku, ze tradycje 0 potlJdze
morskiej i w narodzie polskimnigdy nie wygasly. WskazaHsmy ns. to i owo w cilJ:gu pracy niniejszej; powtarzamy·
wi§c, ie Slowianie, jakby natur~ dwojlJ:c, zespolili si~ z zywiolem plynnym, jak zaden inDY narOd, a to wsz§dzie, gdzie wyst~puj1:l; w dziedzinie dziejowej, tak nad Dnieprem, gdzie lodzie
(u Bizantynow "korabie" zwane) budowali i sprzedawali Waregom normanskiro, jak nad Dunajem, przez ktory przeprawiali
przybywaj~cych z wschodu najezdnikOw, a mianowicie tei po
Slowianszczyznie zachodnio-polnocnej. Dose wspomniec 0 tern,
ie nazwa Venedi, Veneti, Heneti, Wenden z morzem i wodami
nierozllJ:cznie si~ kojarzy.
A zatem rzuciwszy okiem na caly okres, ktorysmy przeszli bardziej, nii wszechstronnie I zgl§bili, przyznac naleiy,
iz zachodnio-polnocne narody slowianskie pod wzgl~dem prastarej i samodzielnie wyrobionej oswiaty nie ust~powaly iadnemu z wspo}c2iesnych narod6w europejskich, i ie, po drugie,

co do starszenstwa pobytu i osiedlenia si§ stalego wEuropie
maj1:l; .prawo najlepiej uzasadnione. Na ktore z urzlJ:dzen sp61eczenskich patrzymy, czy to na wyobraienia i poj§cia religijnomoraine, czy to na form~ rz~du, wychodzllC od urz~dzenia
gminy, a koncz~c nil. caloksztalcie panstwowym, czy tei na
srodki zabezpieczania siEJ nil. zewnlJ:trz i wewn1:l;trz, wszystko
p08wiadcza, ie mamy przed soblJ: nar6d dojrzaly i post~powy,
ktory po dlugowiekowej pracy umys}owej zdobyl sobie zaszczytne stanowisko w dziejach oswiaty ludzkosci, nigdy zas taki,
co dopiero zamienial iycie koczuj1:l;ce nil. osiedlenie si~ stale.
1m gl§biej i sumienniej si~ bada dzieje slowianskie, tern bardziej
i wybitniej uwydatnia si~ w calym wewn~trznym ustroju panstwowym rzadkie umiarkowanie i nadzwyczajna mlJ:drosc pmwodawcza, a sny obronne na zewnl!:trz zasluguj~, jak nil. owe
czasy, nil. nieklamane podziwienie nasze. Prawda, ie swiat slowianski w koncu chylil sil:) ku upadkowi - chylil si~ tez i swiat
klasycznych narodow - lecz zbyt powierzchownem, a nawet
lekkomyslnem nazywamy zapatrywanie to, ii gl6wnie nizsza
o8wiata, lub niezgoda slowianska wobec nieprzyjaci61 byly jedyn~ przyczynl!: upadku. Widzielismy przeciei, ie mimo tylu
kll:)sk i strat dotkliwych ksilJ:z~ slowianski, Przybyslaw-Henryk,
dopiero musial nieszcz~snlJ: darowizn~ sw~ umozebnic wznie&
sienie si~ Marchji brandenburgskiej, i ie dopiero wszech-europejska krucjata skruszyla pot~g~ slowiansk~ 0 tyle, ze Henryki,
Albrechty i Absalony dzielo podbojow dokonczyc potrafili.
A pomimo to przeswiadczyli si§ sam Henryk Lew, jako tei Wal..
demar dunski, ze jeden bez pomocy drugiego· nie jest rownym
w walce z Slowianami, tyle jui wycienczonymi. Zjawisko to
tlumaczy si~ jedynie z prastarej i wysoko rozwini~tej o~wiaty
slowianskiej, nil. ktorlJ:, jeze.li si§ dzis wydaje zachodnim narodom zbyt nizk1:l; lub zacofanlJ" Slowianin z dum~ wskazywac
moze jako samorodnl!:, a nie zapoiyczan1:l;, i jako spadek,. niezmiernie wprawdzie uszczuplony, ale odziedziczony po ojcach.
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Tak nie bylo za owych czas6w, kiedy Slowianie staczali rozpaczliwe walki w obronie wolnosci, kt6re to czasy staralismy
si~ nakreslie.
Rzut oka na oswiat~ sl!;siad6w i nastEJpnie
l\iarzmicieli 8lowian uwydatnia to najlepiej. Otto bambergski
bowiem po sIal podczas pobytu na Pomorzu ksiEJdza swego Iwana
do arcybiskupa dunskiego, proszfj;c 0 zezwolenie jego do nawr6cenia Rugjan, kt6rych kraj byl uwazany jako nalezfj;cy do
dyecezji dunskiej. Wadlug sprawozdania poselstwa ottonskiego
zas mial ten arcybiskup dunski powierzchownosc wiesniaka
slowianskiego, a Iwan wydawal siEJ bye czems wiEJkszem, nit
sam arcybiskup. Kraj dunski z ludnoscill; swll; zdawa~ siEJ bye
bardzo opusto5zonym. Liche tam byly grody i miesciny, Hche
koscio~y i domy pan6w. Lud zajmowal siEJ polowaniem, rybo16stwem, lub hodowaniem bydla, malo co r61nictwem (siquidem
agrorum cultus rarus ibi est). Co do pozywienia, lub ubioru
okazywal malo czystosci lub gustu (porro in vietu vel habitu
vestium parum lauti habent aut pulchritudinis), wiEJc ludzie
posledni z poselstwa wydawali siEJ w porownaniu do Dunczyk6w
celujl1cymi (gloriosi). Z tem zgadza siEJ zupelnie to, co Arnold
lubecki pisze 0 kHkadziesil1t lat p6zniej, ze Dunczycy, zawojowawszy kraje slowianskie, zacz§li dopiero ubierae si~ porzl1dnie
i oplywac w zbytki. - Jeszcze gorzej wychodzl1 na por6wnaniu
z S~owianami tyle wspominane p61nocne szczepy saksonskie,
odwieczni ich wrogowie i w koncu spadkobiercy Wagr6w i Po'labian, t. j. Dytmarczycy i Holzaci. 0 tychze, a mianowicie
o ludnosci niemieckiej, osiedlonej wzdluz zasieki saksonskiej
(limes saxonicus) W· sl1siedztwie Obotrytow, w pagu Faldera,
pisze Helmold (1,47), ze przybywajJ!cy do nich Vicelin, znany
z czas6w po kr61u slowianskim, Henryku, przekonal siEJ, ze to
r6d byl dziki i nieokrzesany (gens bruta), nie majl1cy" opr6cz
imienia nic wsp6lnego z religj~ chrzescijanskl1. Czcili gaje
i zdroje, i oddani byU wszelkim zabobonom poganskim; wiEJC
Vicelin zacz~ im kazae i uczye ich 0 zmartwychwstaniu i zyciu

drugiem, ai uderzeni nowoscilJl tej nauki pokutowali. Nie
widzimy nic dziwnego, lub przesadnego w tem doniesieniu,
zwazywszy na caly bieg i rozw6j dziej6w saksonskich, od czas6w Kar61a W. Jeszcze gorzejprzedstawia tych sJ!siad6w
i nawr6cicieli 8Jowian charakterystyka ksi~dza dyecezji bremenskiej, anonyma, kt6ry swoje "chronicon Holsatiae" napisal
do roku 1448, a co do st6sunk6w swego wieku jest uwazanym
za autora z wszech miar wi8rogodnego. Tenze opisuje Dytmarczyk6w, jak nastEJpuje: "Dytmarczykowie slJl co do sil dzielni,
zuchwali i obrotni, zwykle postaci dlugiej, slusznej tuszy bez
wielkiego mi~sa, a dl1zeniem ich cilJlg1em jestalbo ziemiEJ i ojczyznEJ sw~ zachowae wolnll; od ci~iar6w, alba raczej umrzee. A kiedy
niesnaski majl!; w kraju, to wszelka niezgoda mi~dzy nimi zawsze
i tak dlugo bywa usmierzanl1 ,dop6ki nie majl1 z zewnl!trz
konca swego sporu. 811 niewierni; gdy zostaj~ schwytani, nie
dotrzymujl!; slowa; pieni~dzy na okup cialaswego, gdy jako
jency przemoc1! uprowadzeni zostajll, nie majl!; sposobu zaplacic,
choe S1! bogaci. Najnielitosciwszymi s1! Iudzmi, kogokolwiek
wynajdlJ;, zabijaj~ srogo, cial zabitych nie chowajll. ani nie pozwalajl1 ich pochowae za darmo przyjacielom zabitych. W kraju
wlasnym kl6cfj; si~ wspomnieni Dytmarczykowie i odgrazajll; si~
nawzajem wyrazami plugawemi, obryzguj~ si~ plwaniem tak
dalece, az cali mokrzy, a jednak nie smil!; wydobycmiecza. Nieokrzesani poza krajem swym, zrl1 pokarm, jak psy; ur~gajlJl si~
takze z ciala niezywych i obnazaj~ takowe.Akobiety Dytmarczyk6w sl!; jakby dzikie zwierz§ta i wilczyce drapiezne,majllc
po wi~kszej cZEJsci lby podlugowate, jak swinie ;*) odwazaj~ ai,
zabic, ur~gae, a nawet zol~dki wyprue zcial zabitych' iklaac
je na wysokie drq,gi, aby z nich wr6tyc. **) - A cliocby kto
*) Moze to dla pewnego Ndzaju ezapek, kogel nazwanych, lecz zawsze
zalecaniy to miejsce panorn czaszkoznawcom do bska.wego uwzgll2dDienia.
**) Porownaj Neocorus I str. 404:.
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ziemilJ ich podbil sobie, wiary w nich pokladac· by nie mogl,
i jak dawniejsi zabili panow swycb, tak trzebaby si~ obawiac
i potomkow. Uzywa si~ w zartach w wlasnym ich kraju przyslowie: Pokaz mi dlon, jezeli rosn~ na niej wlosy, blJdzie mo·
zna ci uwierzyc, zkl}d pewny wierszopisarz 0 nicb mowi: 1m
ty wierzysz, wlosow nie znalazlszy na dloniach ich? *) Mniamajll, iz Dytmarczyk6w pr~dzej podbic sobie mozna przezornoscill, anizeli sil!!, a to w ten sposob, ie si§ kilku przedniejszych zpomi§dzy nich odci!!ga od nicb przez podarunki i wywyzszenie nad drugich. Sll to ludzie najcheiwsi i biorll najskwapliwiej datki, i tak popelniliby czyny nieslychaue.
(Widzielismy powyzej, jak syn Gotszalka, Butue, skonczyt) Na jedno jeszcze trzeba zwazac, t. j. ze ich ziemia jest bardzo
zaludniona, i ze na nich uderzyc wypadaloby mniej wi~cej
w szesc tysi§cy m~Z6w dobranych i zdatnych do boju z tylu
dobranymi i wycwiczonymi giermkami, poniewsz pragnll umrzec
raczej jako wolni, anizeli zyc w niewoli." - Lud ten i pozniej
si~ nie poprawH, jak to Dankwerth w cennej swej kronice poBwiadcza, odwoluj!!c si~ takze na pastora, Mathias Boethius,
kt6ry roku 1615 pisal (de Cataclysmo Nordstrandensi): "Mieszkancy nadbrzeza polnocnego byli we wszystkich czasach
szkaradni i zuchwali; z ludzi zagranicznych nasmiewali si~
z przekllsem i zabijali ich bez zadnego, lub z blahego powodu,
jakby pBa zabijali, aby tylko przez to folgowac zachciankom
(um ihr Muthchen zu kiihlen)". Autor dodaje, ie unikali bijatyki otwartej- wi~c nie tak, jak p6zniejsi Rugjanie i t. d. lecz po zdradziecku podchodzili przeciwnika i zazgali, a w dalszym ci~ rozwodzi si~
lichwiarstwie, oszustwie i rozwiozlosci tej ludnosci. Wszystkie zreszt~ kroniki oprocz saksoIiskich od czas6w najstarszych do najnowszych dop.oszll zgodnie, .ie szczep saksoIiski okazal si~ wiarolomnym i skorym do
krzywoprzysi~stwa, a podania narodowe si~ same zaczynajl:b od

°

zdradliwego podejscia Turyngczyk6w polnocnych przez Sakson6w
drog!! morsk!! przybylych. Oswiadczamy zas ponownie, ie nie lubimy podobnych opis6w, ale winnismy {) nich wspomniec, poniewai, po pierwsze, wspomnione szczepy ukazuj!! si§ odwiecznymi
wrogami, a nast§pnie ujarzmicielami zachodnio-polnocnej Slowian:o;zczyzny; po drugie, ze kronikarze wsp6lczesni, ktorym
zawdzi§czamy wiadomosci nasze 0 tejze Slowianszczyznie prawie
bez wyj!!tku rodu s~ saksoIiskiego; po trzecie zas, stawiamy
sluszne to i!!,danie, aby historyk, zanim si§ niekorzystnie odezwie w ocenieniu oswiaty slowianskiej, owe st6sunki uwzgl~
dnic raczyL S~dzimy bowiem, ie dzisiaj przeciez byloby jui
na czasie porzucic przedawnione, i dopiero dla ostatniego
okresu srogiej niewoli powstale, lub dzis sztucznie rozpowszechnione mniemania 0 niiszym stopniu oswiaty starych Slowian
zachodnio - p6lnocnych. Albowiem jui zewn§trzna powierzchcwnosc kraju ich, g§sto zaludnionego i nadzwyczaj zamoinego,
przynosHaby im i dzis jeszcze zaszczyt pl'zed niejednem panstwem dzh,iejszem, a temu wrazeniu dotychczas si§ iaden
jeszcze z autorow piel'wszorz§dnych opl'zec nie zdolal. *) Wi~c
byloby to istnym dziwem, zeby Slowianie nie mieli po tysi!l;cletuim
pobycie wyci~gac tych zysk6w z ziemi i z w6d swoicb, kt6re
w kilka Iat po zawojowaniu Dunczykom i Niemcom dostal'czaly
srodkOw do niewidzianego u nich dot!!,d luksusu i zbytk6w.
Nast§pne wieki wydaj!l; si~ historykowi istnie bal'barzynskie
wobec szcz§Sliwych czasow wolnosci. Prawda, ie Slowianie,
zdziesilltkowani i prawie wsz~dzie nieslychanie uciskani, si§
pl'zenal'odowili, ale podnosimy juz tutaj, co w octatnim rozdziale pracy naszej uzasadnic usHujemy, ie Slowianie zachodniop6lnocni nie stracili wcah~ oznak6w swych narodowych, ale raczej
takowemi napi§tnowali tych, ktorzy wychodzili zwyci§zko z dIugowiekowych bojow; sfowem, ie dzisiejsza ludnosc zamieszkala
*)

*) Zob. Parziwal I 'Wieriz 21).

Czytaj z niemieckich autorow Mochsena, Sprenglera,

Bartholda,

Kloadena, Berghausa i t. d.
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po krajach dawniej slowianskich, pomimp mowy niemieckiej,
zdradza przewaznie pochodzenie slowianskie, tak co do powierzchowno&ci fizycznej, jak co do usposobienia umyslowego. I tutaj
spogl!!ldamy - jak autorowie bizantynscy na p6lwyspiebalkanskim - na same twarze z typem slowianskim (o~t~ ecrSAIX~op.£\l1J).

XI.

Zwi&zek etnograficzny pomiedzy
Slowianami zachodnio-polnocnymi a ludnosci& Polski piastowej.

OpiSUj!!lC sp61eczenstwo i dzil'je zachodnio-p6lnocnych Slowian,
skreslilismy zarazem prastare st6sunki sp6leczne w Polsce piastowej, kt6ra, stanowi!lc pierwotnie skladow~ CZ~SC tejze 810wianszczyzny, z niej si'd wylonila i w swej odr'dbnosci si~ wytworzyla dopiero po zaprowadzeniu chrzescijanstwa. Lecz,
chociaz dzielni ksi!!lz'dta piastowscy dokonali od razu zast!!lpienia
starego przez nowy ustr6j religijno-panstwowy na zewnqtrz, ucz!1
nas jednakowoz dzieje czas6w nast~pnych, ze to wyszczeg61nienie
i odosobnienie si'd Polski piastowej od calosci 8lowian zachodniop6lnocnej na wewn!1trz nie dalo si~ ukonczyc od razu, ze przeciwnie te zmiany zbyt przyspieszone wywolaly gwaUowne wstrz!1snienia calego organizmu mlodego, zanim ten si~ na nowych
zasadach panstwowych odbudowal. Lecz i tak ozywiaJ: 'niepokonany duch staroslowianski ten nowy organizm, a przez dlugi
ezas opieral si~ jak najmocniej wplywom obeym, zanim nstqpil
~
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na czas, aby o1,yc znow W ostatnich stuleciach Polski, zawsze
wiernej idei staroslowianskiej mimo wszelkich bl~dow, ktore
miala naprawic wlasnie w epoce, rozstrzygajl1cej losy Europy moze
na kilka wiek6w, chociaz nie na zawsze. Nie potrzeba dlugich
wywodow, aby zdania powyzsze uzasadnie. Nestor bowiem kijowski, wyliczajl1c plemiona lechickie, mianuje Polan braemi zachodnio-p61nocnyeh Slowian wraz z Morawo-Czeehami, a kronikarze bizantynscy i zachodni wspominajl1 0 Polsce, jak 0 przedniejszej prowincji tej Slawji. Kronikarze poIsey zas potwierdzajfJ: zgodnie to zdanie, a Dlugosz podnosi w pierwszej ksiEJdze swej "Historiae Polonieae", ie szczepy zachodnio-p61nocne,
"chociai przezwane sl1 od miejscowosci lub imienia dowodzcy,
jednakowoi jedn~ majl1 mow~ lechick~h czyli polsk~, pomimo, ie
dzis (t. j. za jego czasow), zmi~szawszy si~ z Niemcami i Saksonami, kt6rzy ziemi~ ich opanowali, niektOl'e wyl'azy wymawiajfJ: skutkiem zmi~szania 8iIJ nal'zeczy, przewrotnie i niepopl'awnie". Widae, 1,e si!:) schodzfJ: zdania obcych jak najzupelniej z sarnowiedzfJ: i z poc.zuciem narodowem sp6leczenstwa
polskiego, bo nigdy si~ ostatnie nie odezwalo w sensie pl'zeciwnym.
Staralismy silJ powyiej nal'ysowae iycie spoleczne i panstwowe Slowian zachodnio - poluocnych; tu dodae trzeba,
gdybysmy to powyiej zaniechae byli mieli, ie zacbodzl1 wprawdzie odcienia, konieczne na takie przestrzenie, lecz nigdzie
nie daje si§ wysledzie r6inica stanowcza ,zaprzeczaj~ca toisamosci rodowej Polan i szczep6w opisanych; przeciwnie uzupelaia to, co nas doszlo z sp61eczenstwa zachodnio - p6lnocnych
Slowian, obraz Polski piastowej, jak 1'6wniei dokladniejsze wiadomosci 0 tejie przyczyniajll; silJ do wyswietlenia dziej6w slowianskich.
Niepospolity udzial w rozeznaniu kwestji pokrewienstwa
tego przypada j§zykoznawstwu; a ostatnie wlasnie zawyrokowalo
od razu, iePolanie slJJ braemi rodzonymi Slowian owych. Zachodzl!! wprawdzie odr6inienia narzeczowe, lecz te zas 81): zbyt malo

znaczll,ce, a nadto potwierdzajll; one wlasnie dawnosc pobytu
szczep6w lechickich na ziemi, raz przez Die zaj~tej i, co glowna,
takie zaludnionej. Bardzo bye moze, ie poczl1tkowo, r6wnoczesnie z Lechitami przybyly takie pojedyncze mniejsze oddzialy
maloruskie do ziem zachodnio - p6lnocllych, albo tei to i cwo
pokolenie lechickie uroslo za czas6w niedosciglych z tyebie iywiol6w. Ale Lechici przewaiali w kaidym l'azie tak stanowczo,
ie nietylko liezbowo stanowili jlJ;dro i wilJkszosc ludnosci, ale tez
duchowo tejie przewodniczyli, tak, ie domieszki te w dalszym
rozwoju silJ zupelnie zespolHy z Lechitami, i ze tylko z pojedynczych imion i wlasCiwosci j~zykowych wnioskowac moina, ii
kiedys zachodzHy. Rowniei nie zaprzeczylibysmy, ie moie pojedyncze oddzialy litewskie dotarly wzdluz Baltyku dalej 1m
zachodowi, aniieli dzis. wiemy; lecz podczas gdy pierwotBa Iudnose slowianska wplywom litewskim w Pl'usiech mniej, lub wi~
cej ulegala, zlllczyly silJ plemiona litewskie na zachodzie juz
rychlo z slowianskirn lub raczej, lechickim iywiolem, i tylko z slad6w bardzo jui zatartych domyslae silJ moina podobnego zajscia. Dosye, ie w czasach historycznych wszystkie
narody zachodnio-p6lnocne mysl!!, czuj!! i dzialajfJ: w duchu leehieko-slowianskim, tak, ie nawet wlasciwe odl'~bnym szczepol1l
obyczaje i wlasciwosci nie dosZIy do wiedzy naszej.
JlJzykoznawcy orzekli takie, pocz~wszy od uczonego jezuity, Jak6be Ticinus, ie wsr6d szczepow lecbickich wyrobily silJ
dwa gl6wne oddzialy, z kt6rych jeden jest czesko-sorabski, drugi
polsko-polabianski, obejmujlj,ce wszystkie inne pokolenia zachodnio-p6Inocne.
Pierwsza grupa rozprzest!'zenila si§ gl6wnie w przyleglych
Czechom kl'ajach g61'zystych milJdzy MilfJ: (Mulde) i SolawfJ:
i dalej na zach6d, druga zas zaj~la niziny nadbaltyckie do
Wezery (i zapewne tei dalej na zach6d do oceanu), POCZ!!wszy
od granicy litewskiej. Na to zgadzajl1 silJ najslynniejsi historycy nowsi, tak Niemcy, z kt6rych tylko Zeussa wspominamy,
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jak wszyscy slowianscy, a mianowicie czescy. Uwa~amy wi~c za
zbyteezne przytBczae i wypisywae z poszukiwan j~zykoznawc6w
odnosne dowody, wskazuj~e na prac~ Szafarzyka, ktory n. p.
narzeeze nadlabianskieh Slowian w szezegolnosci rozbiera i wyluszeza. Sami Polaey, Polabianie i Bulgarowie zachowujlJJ wedlug Cybulskiego w mowie swej tak nazwany rinizm, t. j. gloski nosowe.
Polacy byli tat tlumaezami hiskupa Ottona na Pomorzu,
u Llltykow i na Rugji, a ten sam tlumacz sluzyl Dunczykom
w Wagrji, jak na Pomorzu i t. d. W koncu potwierdzajlJJ setki
imion i nazw po dyplomatach i kronikach, a nawet jeszcze
w dzisiejszem brzmieniu jako nazwy miejscowosci, tozsamosc
rodowlJJ polsko-nadbaltycko-polabskich Slowian. A rowniez swiadez~ 0 tem te same zabytki dawniejszej oswiaty, odnalezione na
ziemi niegdys slowiansldej, tudziez obyezaje i podania ludowe,
nie tylko znane z czasow najdawniejszyeh, lee!l dzis jeszcze zyjl1ce milddzy ludnoscilJJ krajow~, choe po dlugowiekowem przenarodowieniu si~, po zachodniej liabie. Slusznie zastanawiajlJJ
si~ historycy dzisiejsi nad tem, ze odr~bnie od calego zachodu
do koloru zaloby naleiy w pewnych stronach nad Wezerl1, jak
w Polsce i liuzycach, kolor bialy. Lecz 0 podaniaeh i obyczajach ludu wspomniemy w nastldPuym i koneowym rozdziale praey
naszej.
Obeenie nasuwa si~ pytanie, jakie to stanowisko Polska
piastowa sobie zdobyla wobee bratnich szczepow leebiekich
w okresie najdawniejszym.
Pan K. Saski przyszedl w krytycznym rozbiorze ezasow
i rZl1dow dw6eh Leszk6w i t. d.*) do wniosku ciekawego, iz Leszek III, ojciec Popiela I, panowal mi§dzy wzg6rzem Hare
i Menem, ze wojowal z Juliuszem apostatlJJ, i ie tutaj pierwotne siedlisko bylo pot§gi lechicko-polskiej. Bylby to punkt
srodkowy Slowianszezyzny zachodnio-p61nocnej w epoce, kiedy

osady slowianskie si§galy do Wiltaburg pod Trajektem, a bye
moze, ze to tak bylo, leez niewiadomo narn, jak szanowny autor
sobie wyobraza panowanie Leszka III. Nie przeezylibysmy,
gdyby takowe przyrownywal do wladzy, kt6rl!: kiedys dzierzyl
starszy kr61 Weletabow, Liubi, leez nie mozemy podzielac zapatrywania tego, ze Leszek III panowal i rZl1dzil w sposob n. p.
Chrobrego. Uznae trzeba, ze najstarszyeh podan polskich 0 Leszkaeh, Popielach i t. p. nie wypada odrzueac, gdyi przeciwnie
one urosly na prawdzie historyeznej, a co wi§cej, slj, one niezawodnie wspolnl1 wlasnoscilj, Leehit6w, wilde tei POnlorzan, LutykOw, Obotrytow it. d. Ale "Lecha" 1l1ezlj, podania Polabian z Wittekindem saksonskim, ktory oezekuje zmartwychwstania w pagorku
"Babylonie" na dalekim zachodzie w pobliiu Wezery, jak Iud
tameczny prawi, a za ktorego Lech mid wydac c6rkld swojq,
"Swatan~". Jest to zas okres juz dose rozwidniony, aby wiedziec,
ze pot§ga Polak6w juz nie si§gala liaby, jezeli wogole jej kiedykolwiek przedtem dosi§gala w innej fonnie, jak przez samo
tylko pokrewienstwo i sprzymierzenie z bracmi zaehodnimi. Podanie 0 Wandzie, czyli raczej jej imi~, rna zwil'j,zek z wsilJ,
Wandlitz po lewej Haboli w powieeie poczdamskim. Cala ta
okolica jest wogole bardzo bogata w osobliwsze zabytki starozytne z czas6w slowianskich. 0 podaniach ludu tameeznego
obracaj!lieych siEJ okolo "bogini" Wanda donosi pastor Reichenbach
z Wandlitz roku 1852 *); jeszcze dzis zachodzi Popiel w ustaeh
ludnosci brandenburgskiej, a to od wiekOw zgermanizowanej,
jako straszydlo. - Pan Anton wprawdzie derywuje sobie ten wyraz od greekiego 1CS1CI..O~ t. j. zaslona. **)
Choeiaz wi~c ludnosc nadodrzanska z polabianskl'j, jednego
jest rodu, to jednak ztqd nie wynika, ie pod berlem jednego
pana byla polltczonlJJ w poj~ciu naszyeh czas6w, gdyz to si~
*) Zob. Ledebur: die heidnischen Altherthii.mer des Reg. Bez. Potzdam,
Berlin.

...*) Progr. giron. GUrlitz 1828,
*) Zob. Przegl&d etnograficzny i literacki, 1875, Nr. 5, IV.
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sprzeciwia wr~cz nie tylko wszelkim p6Zniejszym wypadkom dziejowym, ale i calemu rozwojowi zycia panstwowego u Slowian.
Pomimo to jest rzeczl1 nie tylko mozebnl1, lecz nawet' prawdopodobnl1, ze si~ kiedys wszystkie szczepy lechickie 1l1czyly pod
przewodnictwem ksiazl1t bl1di to przedpiastowskich bl1di tez
piastowskich, na wspolne przedsi~wzi~cia wojenne, rozumie si~,
na ezas krotki i bez uwlaezania samodzielnosci szezep6w pojedynczych co siEJ tyczy urzll:dzell wewn~trznych.
Na Polsktl jako przewodniezk*d wskazywali ujarzmieiele
Slowian tez p6iniej, aby podbitej i nawr6conej ludnosci oslodzic niezuosne cit;)zary przez to, ze im kazali podatkowac "more
Polonico" poniewaz w Polsce wewnt;)trzne reformy religijne
sit;) ku ,;adowolnieniu duehowienstwa niemieckiego w6wczas juz
calkiem by:ry dokonaly.
Co do okres6w juz rozwidnionych wskazalismy w pogll1dzie
na dzieje Slowiau przy dauej sposobnosci na styczuosc mi§dzy Polakami i pozostalymi Lechitami. Lecz Polska oehrzcona
w zakresie pierwszym nie dzialala juz, ani umiala dzialac
wobec brad pogan w duehu rodowo - slowianskim, skoro sarna
nie chciala powr6cic do starej tej wsp6lnosci panstwowo -moraluej. Ztqd spot~gowana nienawisc Lutyk6w przeciw braeiom,
nibyto zaprzancom i odszczepiencom, za czas6w pierwszych
pott;) inyeh ksil1zllit ehrzescijansko-polskich. Ale i po przyj~ciu Slowian zaehodnieh na louo kosciola i panstwa rzymsko-niemieckiego
Polska umyslowo jeszeze za malo sit;) rozwint;)la samodzielnie w duchu narodowo-slowianskim, aby mogla wytworzyc z posr6d siebie podobne ognisko duchowe ku zjednoczeniu moralne~
mu bratnich szczep6w, jakiem niegdys byla swi!itynia Radegasta, lub Swiatowida, a sHy materjalne do tego takie nie wy~
I:ltarczaly. W6wczas obracaly si~ oczy wszystkich ku namiestnikom Chrystusa w Rzymie i adwokatom ieh, t. j. CesarZ0l11
rzymsko - niemieekim, a nadaremnie swiat slowianski zespolonej i podwojonej tej pott;)dze moralno ~ materjalnej opierac si~
usilowal. Skoro zas Polska strawila po rllugiem pasowaniu
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sit;) wszystkie zywioly obee, wszczepione w jej organizm 810wianski, skoro sama. rozpoczt;)la najswietniejszy okres w dziejach swych , wteuczas juz dogorywalo zycie i poczucie na·
rodowe pod wplywem rzeszy :niemieckiej w Lechitach, czyli
Polanaeh nadbaltyckich i nadlabianskich, a kr610wie i narOd
polski zyl odt!}d i p6iniej tylko w piosnkach ludowych u szczepow pojedyuczych.

---.~----
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XII.

Dokonczenie i uzupelnienie tego, co sie
w poprzednich rozdzialach powiedzialo,
z uwzglednieniem najnowszych badan
historyczno -archeologicznych.
wyst~puj~

dziedzin~ dziejow~

llSl0wianie nie
na
w sile mlodzienczej, lecz przedstawiaj~ si~ od razu jako narody dojrzale,
kt6re, przeszedlszy pierwsze stopnie oswiaty ludzkiej, dobijaly
si~ juz w okresach nieznanych oswiaty wyzszej", tak orzekali powazni dziejopisarze nowsi, wyslowiaj~c si~ eufemicznie, gdy nizklj:
oswiat~ lud6w koczujl1cych i barbarzynskich zast~pujq; mianem "sHy
mrodzienczej". PrzechodzlJ:c wszelkie zr6dIa, doszlismy do
tego samego wniosku, t. j. wyrazaj~c si~ scislej, sprawdzilismy,
ie Slowianie zamieszkujq, nietylko wschodnie, lecz takze poludniowe, srodkowe, a prawdopodobnie nawet zachodnie kraje
Europy juz w czasach niepami§tnych, pod r6znemi wprawdzie
nazwami i odnosnie do miejscowosci r6znych odcieniami, wsz§dzie jednak i zawsze wsp61ne nosz1!c pi~tno toisamosci narodowej.
Zaraz z pierwszem swiatlem historycznem odsl:ania· si~ swiat
slowianski, w porownaniu do innych lud6w, liczbowo jako najludniejszy, lecz nia koezuj~ey, ani iyj~ey z polowania, gdyi

polega na r61nietwie i przemysle, jako na racji bytu swego,
a cala ludnose si~ przedstawia, jakby z ziemi~ sw~ si~ zrosla.
Autorowie klasyezni wspominajlj: 0 "Keltach" wsz~dzie tam,
gdzie w pozniejszym czasie widzimy Slowian, a mianowicie
w krajach alpejskich i dalej po calych Niemezech poludniowych
az do Menu; tu siE2 tei szczepy niemieclde, co do rodowodu
niepewne, najp6zniej rozgoscHy. Staje si§ coraz bardziej prawdopodobnem, ze pierwotna,
sl1siaduj1!ca z Grekami i Rzymianami ludnosc byla po wielkiej
cz~sci slowiansk~, a bogatego materjalu dostarezaj~ wlasnie pod
tym wzglt;ldem najstarsze myty i podania greckie i lacinskie,
z ktorych dotyehczas prawie weale nie korzystano. Odsylamy
przy tej sposobnosci laskawych czytelnikOw do zbiorowej pracy
profesora Bastiana. *) Pierwsze wzmianki pisarz6w frankonskich
przedstawiajl1 Slowian jako r61nikow, tak sarno pierwsze dyplomata z czas6w sw. Bonifacego, a to na porzeczach Menu, Wezery i dolnego Renu. Kupey slowiaiiscy dl1zll! rownoczesnie po
starodawnych, znanych im traktach do miast nadreiiskich, niegdys przez Rzymian zaloionych, z ktorymi Slowianie musieli
miee st6sunki handlowe, a najstarsze prawa bawarskie stanowilJ,
wysokose cIa, ktore przybywaj~cy z p6lnocy kupcy slowianscy
placie majl!. Procz tego dowodzl1 liczne pustkowia, na ktorych
wedlug dyplomatow niegdys osady slowianskie kwitnEJly, ie ta
ludnosc w czasach przed Sw. Bonifacym nieporownanie liczniejszi1 bye musiala w stronach zachodnich. Co do ezasu przybycia
Slowian do ziemi europejskiej zbywa na wszelkich wiadomoseiach.
Z drugiej strony znamy mniej wi§cej czas przybycia szczep6w
nowo-germanskich i wiemy, ie przednil1 ich strai tworzyly
szczepy saksonsko-swewskie, ktore za czas6w Juliusza Cezara
stan~ly nad Renem, lecz wowczas nie zdolaly zawojowac dawniejszych krajowc6w w Germanji. Ze te szczepy niemieckie
o wiele rychlej nie przybyly, potwierdza takze genealogja ich
*) Zeitschrift flir Ethneologie 1871, Snpplement.
Vorgesch. Roms, 1878.

Zob. tez: Kuno,
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kr616w zagadkowych, pochodzf1cych od Odina, :aa co jui JakOb
Grimm *) uwagf;) zwr6cil. Najdawniejsze podania szczep6w nie~
mieckich uwydatniajl}: nam w Wanach, t. j. Slowianach, narody,
ktore bez porownania wyzszy od pierwszych zajrnujlJ, stopien
oswiaty. Antagonizm pomif;)dzy narodami saksonsko-swewskiemi
a dawniejslZl}: ludnoscilJ, keltyjsko-slowiansklJ, ulatwil Rzymianom
na czas krotki zawojowanie zachodniej Germanji ai do ~aby.
Nast§pnie zas, gdy szczepy saksonsko-swewskie nabraly sHy,
to przez wzrost naturalny, to przez przybycie swieiych zast§pow,
to znow przez zespolenie si§ z cz~sci!l. skladow!l. ludnosci dawmeJszej , opanowaly one cal~ Germanj~ staroiytnl!! na zach6d od ~aby i na polnoc od Menu, kt6rl!! to rzek§ takie
wkr6tce przekroczyly. Zaloiyly tu panstwa swe, (pewna cz§se
podbila sobie tymczasem pOlwysep. cymbryjski i Skandynawjl!),
i powoli dawniejszych krajowcow przenarodowily, lecz tak,ze
sitl same przejmowaly, jedne wi§cej, drugie mniej, wlasciwosciami podbitych. Owe zas szczepy niemieckie, ktore si§ przez
czas niejakis zatrzymaly na wsch6d od :t.aby, albo tei z polnocy wracaly na poludnie Europy, jako to cz§sc Swew6w,
Waudalowie i Longobardowie, przesilJ,kaly rowniez slowian'lkoscil!!, zwlaszcza, gdy zast§py slowianskie im towarzyszyly na
dalszym pochodzie ku ziemiom poludniowym I na co mamy
wyrazne swiadectwa autor6w wiarogodnych. Krukowlosi Bur~
gundczykowie, ow narod "fabrow", ktory si§ dla napadow
hunskich ku Renowi cofal, nie moie uchodzie za szczep niemiecki; Herulowie zas nie S!l. ani narodem niemieckim , ani
slowianskim, ani spokrewnionym z iadnym z tychie narod6w;
Profesor Arnold w Marburgu przypisuje walem i warowniom
nadgranicznym Rzymian t§ zas}ug§, ii Niemcy w okresie od
Tacyta do Probusa, porzuciwszy zycie koczujlj,ce, si§ oswoili
z osiedleniem si§ stalem. **) W przecilj,gu czasu czuli si§ Niemcy,
*) Deutsche Mythologie pod Wuotau.
**) Die deutsche Urzeit 1879.

zjednoczeni pod przew6dztwem Frankon6w, na sile, wzilj,wszy
w spadku po cesarzach rzymskich tak urzlj,dzenia, jak tradycje
polityczne tycbie, tak, ze mogli bron swoj!}; obr6cie przeciw
Slowianom zalabianskim. Zawrzaly wi~c walki dlugowiekowe,
ktore sitl wlasciwie dopiero przez rozbi6r Polski zakonczyly, bo
Z ostatnim dopiel'o dzielo zawojowania zachodnio-p61nocnej Slowiallszczyzny sit) dokonalo. W tych walkach wyprowadzili wladzcy niemieccy wpierw zawojowane szczepy slowianskie od razu
do boju przeciw braciom wolnym, rowniei, jak si§ zasilali, na
mocy cz§stych ukladow, przez zastt)py wolnych Slowian do
wojen z Francuzami, Wlochami, W~grami i Dunczykami. Takim
sposobem uroslo cesarstwo niemieckie w nieslychanlJ, sil~ na
zewu!};trz, ale do tej chwili nie zdolalo strawie zywiolu slo·
wianskiego, lub zatrzee w ludnosci dawniej slowi&llskiej oznak
narodowych, tak, ze z w3zystkich prawie panstw europejskich
samo jedno jui nie si§galo po osady zamorskie, gdyz dia niego
byly kraje slowianskie obszerncm polcm dia wychodztwa.
Jest to zastanowienia godnem, ze zniemczenie Slowian
rloszlo wog61e do tego stopnia, jaki nam dzisiejszy stan rzeczy
pokazuje, lecz dziwic si~ temu nie b§dziemy, skoro rozwaiymy
zasoby materjalne i moraIne, ktoremi si~ Niemcy poslugiwali
i kt6rych uiywac im nikt nie zabranial. Zresztlj, pokazuh nam
czasy obecne podobny proces, choc naturalnie na zupelnie innej
podstawie, w przeksztalcaniu si§ r6inych narzeczy i obyczajow
lla wzor iywiolu panuj!};cego po miastach fabrycznych,· miano~
wide nadrenskich i westfalskich. Alb0wiem chociaz te miasta
w kr6tkim czasie ludnose sWl!! przyplywem robotnikow obcych
dziesi~ckroe powi§kszyly, przewazaj!l. i utl'zymujlb si§ jednak
w nich obyczaje i narzecze miejscowe z tej prostej przyczyny, ie
najrozmaitsza ludnosc naplywowa pl'zybywa w jednostkach, kt6re
Iud nose miejscowa tem latwiej sobie assymilowae zdola, poniewai ona wobec pojedynczych iywio16w obcych liczbowo przewaza, a do tego tworzy calosc, majllC!}; awe tradycje, a zt!j,d
zn6w wyiszosc moralnlb. Sama stolica panstwa pruski ego, t. j.
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Berlin, dostarcza tego samego przykladu. - W podobny sposob skupili si~ przybysze niemieccy na ziemi slowianskiej juz
to po miastach, juz tez po wlosdach, mianowicie na okolo kIasztor6w, koscio16w i grodow. Tu si~ rz~dzili podlug swych
astaw; wi~jC pojedyncze zywioly krajowe rychlo w tej sp6lnosci
nikn~c musialy. Odpowiednio do tego widzimy tez, ze przenarodowienie Slowian, rozchodzl1c si~ z miast, rozszerzylo si~
w coraz willkszym okrllgu na okolo takowych. Lecz zniemczenlu ulegaly tylko pojedyiiczy krajowcy, oderwani od wspolnosci
narodowo-gminnej: eate okolice nabraly powierzchownosci niemieckiej tylko przez wyrugowanie i przesiedlenie ludnosci slowiaftskiej. Gdzie ta pozostala w calosci swej gminnej, tam
zaehowala tez do l)oznyeh wiekow narodowosc sw~, ehociaz
przebywala 0 jednll miedzll z ludnosci1!J niemieck~, ktora si~·
zwykle okazywala sklonniejszlJ, do przyj~cia wlaseiwosci obcycb,
niz odwrotnie. Ale uzywano takze. w celu zniemczenia ludnosci
krajowej gwaftu, gdyz po prostu zakazano mowy slowiaiiskiej
i takow~ wydalano z s~downictwa i t. d., podczas gdy w kosciolach i szkolach nigdy, lub tylko wyj~tkowo byla w uzywaniu. Stalo si~ to po calej Slowiaiiszczyznie, a przeprowadzano
te!l zakaz z mniejsz!j;, lub wi\lksz~ srogoscilJ" odpowiednio do
usposobienia panujl'/Jcego. Wsz\)dzie prawie zaniedbywano nauczania i objasniania ludu w mowie ojczystej, i dopiero w czasie
refol'macji zacz§to tlumaezyc to i cwo z pism swj~tych na jllzyk
slowianski. Z tych czasow datuj~ si~ owe potwory i dziwolllgi,
ktore przedstawiac maj~ "Ojcze nasz" po slowiansku. Pomimo
to zachowal Iud luzycki narodowosc sw~, chociaz wlasni synowie jego sill tak dalece zapominali, iz, wyksztalciwszy sill na
pastor6w, glosili chelpliwie, ze nfe sit: Slowianami, leez Niemcami. *) Ostatecznie pojmuje sill zas zniemczenie Slowian najwiasciwiej jako wytworzenie sill zupelnie nowej ludnosci, kt6rej

cz§sc skladowl'/J stanowili Slowianie nie mniej, jak Niemcy. Byla
to istna wymiana nie tylko krwi, ale tez wlasciwosci narodowych, a jezeli Slowianie tracili w tym procesie, po narzueeniu
im obcego ustroju panstwowo-hierarchicznego, mow~ narodowll,
spos6b myslenia i po cZllsci tez swe obyczaje, to zaszczepiali
oni w nowll: generacj~ mieszan~ tem bardziej wlasciwosci i zdolnosci swe tak pod wzgl~dem fizycznym, jak moralnym. Wszakzez
do tej chwili historycy niemieccy powtarzajl'j;, ze wyzszosci i przewagi zaebodnio- i wschodnio-p6lnocnyeh Niemcow nad poludniowymi szukae nalezy w zmi~szaniu sill krwi slowianskolliemieckiej. Szkoda tylko, ze to przelanie si~ krwi i tam si§
odbywalo, z tl'/J wprawdzie r6iniclJ" ie zdolnosci i samowiedza
ludu niegdys slowianskiego w poludniowych Niemczech si~ tak
wysoko rozwijac nie mogly\ jak w zachodnio-p61nocnycb, gdyz
zycie narodowe tarn przytlumiono 0 kilka wiek6w rychlej.
W tem wszystkiem zas jest to objaw ciekawy pod wzgllldem
psychologicznym, ze dzisiejsi uczeni p6lnoeilO -niemieccy. tak
dalece zapominajl'j; 0 tych wypadkach dziejowych, ii, zamiast
uszanowac i pokoehac, nienawidzlj: formalnie wszystko, co jest
slowianskiem, a nastrl;}cza si~ pytanie, czy to sil;} da objasnic przez
zwyczajne objawy, zachodz1!Jce przy wytworzaniu sj~ nowych
ras; zdaje si§, ze tak jest istotnie..
Tymczasem postanowilismy udowodnic, ie ludnose sIowianska w ziemiach zachodnio-polnocnych sill po wielkiejcz~sci,
chociaz w przenarodowieniu, ostara, i ze oznakami narodowosci
wlasnej napilJtnowala dzisiejszych mieszkanc6w Niemiec, a uzasadniamy twierdzenie nasza, najprz6d, zwazajlJ,c na dawnosc
osiedlenia si~ Slowian w tycb stronach, a potem, na ich zamoznose nie mniej, jak na wysoko wydoskonalon~ oswiat~ naro-

*)

"Qui tamen postea se non Vandalos, sed Germanos esse jactitant",

patrz: Deput. Chorogr. de Lusatia, u Hoifmannascriptores.

dow~.

Co do prastarego pobytu i rozprzestrzenienia si~ SIowian
na obszarach dzis dolno-niemieckich, wskazujemy na to, cosrny
w ci~gu pracy naszej przytoczyli 0 osa.dach slowianskicb,
tudziez 0 urz~dzeniu takowych i t. p. i wskazujemy dalej n80
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swiadectwa autor6w klasyczl1ych i p6zniejszych, dalej na nazwiska miejscowosci, na cm§tarzyska, pustkowia, na orzeczenia
badacz6w nowoczesnych, slowem, na wypadki poszukiwan archcologiczno-etneologicznych. Juz takze i przeciwnicy nasi si~
zaczynajl!! przekonywac 0 tozsamosci tych zabytk6w przeddziejowych po obu stronach Laby, a to jest g16wn~ rzeczf);; mniejsza wi§c 0 to, ze naprzyklad p. radzca Dr. Miiller takowe
radby przysl1dzil: Niemcom przedhistorycznym, wmawiajl1c w czytelnik6w swoich, ie cill§tarzyska, wyroby garncarskie i t. d.
kt6re Lisch po p61wiekowych badaniach uznal za slowianskie,
wlasciwie sl!! pozostalosci~ niemiecklt, chociaz je odnaleziono
na ziemi dawniej obotryckiej. *) Pana Lischa musiala wprawdzie nie malo zafrasowac ta okolicznosc, ze spinki, **) nazwane przez niego wendyjskiemi, gdyz zacho dz l1 tak licznie.
w cm~tarzyskach slowianskich, odnaleziono takZe nad Renem
w grobowcach, pochodzl1cych z czas6w Oktawiana i Tyberyusza
(gdyz Lisch uwaza Slowian za p6znych przybysz6w); lecz za
cm~tarzyskami slowianskiemi jednak obstaje, bo inaczej nie
moze. Dziwic si§ tylko nalezy uutorom niemieckim, ze si~
dzisiaj starajlj; przypisac Niemcom przeddziejowym cm~tarzyska
i grobowce slowianskie, kt6re si§ jako takie cz~sto juz wspominajl1 w najstarszych dyplomatach wladzc6w· chrzescijanskoslowianskich, ktorzy w opisie granic pojedynczych wlosci naprzyklad, groby swych przodk6w nazywaj~ wyraznie "mugila",
lub "tumuli Slavorum". S:'),dzimy, iZ pomimo, ze si~ wtenczas
*)

Zob. Zeitsehr. des hist. Vereins fur Niedersachsen 1869-70: Bericht

liber Alterth. im Hannoverschen.
**) W p08iadaniu naszem znajduje si~ taka spinka wendyjska, wydobyta jui przed laty na gruncie wsi Wojcin w W. Ks. Poznanskiem, posiadlosci
p. Wlodz. Skrzydlewskiego.

Takowa jest zupelnie rown", spinkom, znalezio-

nym nad Renem, kt6re p. Diitschke opisuje, a mianowicie okazowi pod Nr. 4
przedstawionemu.

Zob. Jahrb. d. V. v. Alterth. i. Rheinlande, zeszyt 64,

nie zajmowano badaniem starozytnosci, znano i pami~tano dobrze 0 grobach ojcowskich. Ale juz zaczynajl!! si~, jak si§
rzeklo, zdania sluszniejsze i tutaj przebijac. Czytamy bowiem,
ze odkryto w tym roku wielkie cm~tarzysko pod Colleda w prowincji saksonskiej; groby r6wnajl1 si~ zupelnie tym, na kt6re
trafiono w Oldenburgu; tudziez w Galicji, Polsce, na Litwie
i w Rosji, wi~c zauwazono, ze na pewno pochodz~ z czasow
staroslowianskich. Znaleziono w nich mn6stwo broni, narz~dzi
rozmaitych, wyrob6w garncarskich, naczyn brlj;zowych i zelaznych, noMw, zamk6w z kluczami, zabytki wyrob6w materji
i t. p. Sprawozdanie naukowe nas dot!!d nie doszlo. *) Kto
nam zas przyznaje tozsamosc cm~tarzysk jako slowianskich
w Oldenburgu i na wsch6d od Laby, ten tez przyznac musi
tozsamosc narodowl:ll slowianskl1 tej ludnosci, kt6rej popioly
w tych cm§tarzyskach spoczywajl1.
Poswi~cimy jeszcze slOw kilka najnowszym dochodzeniom
kraneologji. Chociaz bowiem na samych wypadkach nowej tej
nauki polegac nie wypada, zyskuje ona jednakowoz znaczenie
nieposlednie, skoro i ona potwierdza ten sam rozw6j dziejowy,
na kt6ry si~ swiadectwa innych umiejlJtnosci naukowych zgadzajlj;. Korzystamy wic;c ze sposobnosci, aby wykazac, ze takze
i kraneologja stala silJ bardzo wainl1 podstawl1 dia uzasadnienia
starodawnego pobytu, jako tei wielkiego rozprzestrzenienia si~
Slowian po srodkowej i zachodniej Europie. Powtarzamy wi~c,
te Slowianom, a to slusznie, przypisujq, typ hrachycefalny cza~
szek, Niemcom zas typ dolichocefalny, 0 czem obszerniejsze
wiadomosci podalismy na wst~pie niniejszej pracy. Narodowosc
slowianska zachowala ten typ w calej czystosci do czas6w· dzisiejszych; narodowosc niemiecka zas tylko tam, gdzie si~ jak
najmniej zmi~szala z krwil:}; obcl1, n. p. w niekt6rych okolicach
Westfalji i w innych stronach. Gdzie indziej pierwotna forma
czaszek niemieckich, kt6re w wielkiej czystosci poznajemy w gro~

1878 r.: Die antiken Denkmliler der Kolner Privatsamml.; tudziez Sadowski,
Drogi handlowe.

"') Zoh. Germania. pbmo polito z dnia 20 kwietnia 1819 roku.
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bowcach frankonskich i wogole staro-niemieckich, doznala zmian
najrozmaitszych, przyblizaj~c si~ coraz bardziej do brachycefalosci. Rozumie Si~, ze tu chodzi gl6wnie 0 mas~ ludnosci;
w stanach wyzszych forma czaszek takze u Slowian wskutek
domieszek krwi nieslowianskiej roznym odmianom ull:'gala.
U mieszczamy na tem miejscu sprawozdanie Dr. Weissbacha,
lekarza wojsk austryackich, jako wynik kilkoletnich badan jego
nie tylko czaszek, lecz i innych oznak fizycznych Slowian p61nocnych, a mianowicie Ozech6w, Polak ow, SlowakOw i Rupin6w.
Autor og}osil spostrzezenia swoje w osobnym tomie jako Supplement do Zeitschrift ffir Ethneologie na rok 1878, a z tychze
przytaczamy z najwazniejszego, co nast~puje: Obraz Slowian
p61nocnych. "Slowianie polnocni majl1 wi~c bardzo dlugie nogi,
wzgl~dnie dluzsze, jak r~ce, z dlugiemi mocnemi udami, mocnemi kolanami i dlugiemi goleniami z dobrze wyksztalcon~
lydk~, kt6rej jednakowoi ksztalt malo sifJ zbliza do formy
ostrokr©guj stopa ich wog6le duza, jest dluga, wysoka i bardzo
szeroka, na przegubiu zas tylko miernie silna. Slowianie pol..
nocni Sl1 postawy srednio wielkiej, majl1 przewaznie jasne, szczeg61niej niebieskie, rzadziej szare oczy, a puIs srednio oiywiony.
lch glowa, kt6rej podstawa jest w~zka, jest brachycefalna,
twarz kr6tka, szeroka od policzka do policzka, w gor© silnie
zbudowana, ku dolowi si© zw©zaj~ca, wi~c mi~dzy dolnemi
szcz~kami szeroka, czolo bardzo nizkie, dolna cz~se twarzy
i osada szcz©k nizka, szcz©ka dolna dluga, nosowa osada wl1zka,
nos sam dose dlugi, bardzo w~zki i bardzo wysoki, usta i uszy
proporcjonalne. Majl1 szyj~ krotkl} a silnl1, tuMw pl'oporcjonalnie dlugi z szerokiemi plecami, 0 kr6tkim i mocno si© slaniajl1cym otworze piersiowym, wielklij; i gl©bokl1, z przodku
miernie, z boku plasko zakl~snionl1 klatk~ piersiowll:, grub~
talj!1, a p~pek wysoko osadzony. Obj©tosc ich miednicy znll.czna, takowa srednio pochyla, a majl}ca przy znacznej szerokosci i glebokosci tylko srednil1 wysokosc, lecz pl'zy gfJzicy
tylko masna. Biodra znow s~ bardzo szerokie. Dalej mail!
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krotkie r©ce, a u nich wyzsz~ cz~sc srednio grubl1, nizszl1 polow§ sredniej dlugosci i grubosci, a malo zbliionl} do ksztaltu
ostrokr~gu, dlonie krotkie i szerokie, z wierzchem u nich bal'dzo
krotkim, krotki u nich wielki palec, srednie zas paice bardzo
dlugie." - Obraz powyzszy zasluguje na wszelkie uwzgl~dnie
nie, chociaz moze nie uwydatnia postaci Slowian zachodniop61nocnych w nalezytej dokladnosci. Pr6cz czaszek bowiem
takze piersi, a szczeg61nie r~ce i nogi stanowil1 wedlug etneolog6w typy rasowe, a odnaleziono i opisywano w Niemczech
zachodnich cz~sto kosciotrupy z groMw przeddziejowych, kt6re
typ powyzszy okazujll: zadziwiajllico wi ernie , mianowicie tei
kosci nog nadzwyczajnej dlugosci. - Na stronie 251 powyzej
wspomnionego dziela podnosi Dr. Weissbach ponownie, ze czaszki slowianskie hez zaprzeczenia sll: brachycefalne, a w tych
samych rocznikach na l'ok 1874 twierdzi, ze u Slowian p61nocnych, idl},c z wschodu ku zachodowi, brachycefalnosc si©
powi~ksza, podczas gdy odwrotne zjawisko sil} ukazuje u Slowian poludniowych. Tymczasem zmniejsza si© u pierwszych zn6w
wysokosc czaszek, id~c z wschodu ku zachodowi. W cil!gu
badan najnowszych sprawdzono, ze najstarsze czaszki, odnalezione dotychczas po torfiskach i t. p. w Niemczech zaehodniop61nocnyeh i w Danji, stanowczo s~ typu brachycefalnego i odsylam,. laskawego czytelnika i pod tym wzglfJdem do wstfJpU tejze
pracy.
Oiala nadzwyczaj dobrze zachowane, a takze tam odnalezione, ktore w Kopenhadze mielismy sposobriose ogilldae, nie
majf1; nie tylko co do czaszek, lecz takze co do calego skladu
ciala, ciemnego koloru wlosow i t. d. nie wsp6lnego z typem
niemieckim, ale natomiast majl1 uderzaj~ce podobienstwo do dzisiejszego typu slowianskiego, chociaz uczeni takowe przysl},dzajl!!
zagadkowej rasie turanskiej, pomimo, ze znalezione przy tych
trupach przedmioty przemys~u ludzkiego wskazujl!! na stopien
niepospolitej oswiaty, kt6ra W owych wiekach jedynie Slo~ianom
mogla bye wlasciw~.
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Pan prof. Virchow przekonal sj~ 0 brachycefalnoscidzisiejszej
ludnosci czysto-slowianskiej w "Spreewald", t. j. pewnym okr~gu
na poludnie od Berlina nad rzek~ Sprew~, czyli Sprow!!, jak
Iud tameczny m6wi; rownoczesnie oswiadcza si~ p. Herse z Petersburga za pierwotnosci~ osiedlenia si~ S}owian zachodniop61nocnych w znanych swych siedzibach przed Niemcami. *)
Tem bardziej mogloby mniej obeznanych zadziwiac najnowsze.
oswiadczenie p. Virchowa w zeszycie I tegoz pisma na rok 1879
"iz dolichocefalnosc pospolita (durchgehende Dolichocephalie)
'W oczach jego nie uchodzi za do'Wod przeciw pochodzeniu slowianskiemu". Co do nas, mamy 'W pami§ci, jak to ostroznie
p. Virchow tr~bil do odwrotu, gdy przychodzil do pewnego
punktu w badaniach swych 0 wyrobach garncarskich, tudziez
grodach i cm§tarzyskach przeddziejowych i dziejowych, gdzie
wypadalo oddac Slowianom, co im si§ nalezalo. Poznajemy
si~ wi~c na d~inosciach , a przynajmniej niekonsekwencyi
jego i w tem nie przyklaskujemy. Naznaczamy tylko, ze sprawozdania statystyczne daty nowszej potwierdzaj!)" ii typ wogole
nie-niemiecki 'W dzisiejszej ludnosci Niemiec niezaprzeczenie
przewaia, dalej, ie nawet p. Lisch ."nie moze si§ wstrzymac
od spostrzezenia, ii czaszka brachycefalna w dzisiejszej ludnosci
meklenburgskiej jeszcze bardzo przewaza", i ze to samo zauwaiyl p. Friedel 'W Berlinie. **) DIa nas wynika z tego wszystkiego tylko to, ZEl pierwotni mieszkancy plaszczyzn dzis potnocno-niemieckich mieli, jak Slowianie, czaszki krotkowate, nie
byli wi~c rodu niemieckiego; a poniewaz pierwotny i slowianski ten typ jeszcze w dzisiejszej ludnosci przewaza, wnioskujemy
zt~d slusznie, ze owymi pierwotnymi mieszkancami tych okolie
w rzeczywistosci byli Slowianie, kt6rzy si~, przeszedlszy zwycit)zko jak najrozmaitsze koleje 'W walce 0 byt, ostali w przenarodowienill do czas6w obecnych.

Typ czaszek keltyjskich odznaeza si~ wedlug uczonycb
kraneolog6w niezwyklemi rozmiarami tak szerokosci, jako tet
dlugosci, ale w ten sposob, ze go wliczyc wypada do klasy
czaszek kr~tkowatych (brachycefalnych, czaszki czworoboczne,
tetes carres w Bawarji i t. d.). Zdaniem naszem nie ma dot!l:d
sposobu rozroznienia czaszki slowianskiej od keltyjskiej. Zwazywszy zas nil. wlasciwosci i oznaki wsp61ne narodom keltyjskim
i slowianskim - 0 He je co do pierwszych znamy z doniesien
autor6w starych - musimy si§ przychylic do twierdzenia pana
W. Obermfiller, ze Keltowie i Slowianie slJi bratniemi szczepami. Wspolne cechy ich slJi: typ czaszek i wyraz twarzy,
jako to, czolo nizkie - poczytywano je u Rzymian za pi~knose tudziei wypukloM czola powyzej ocz, ksztalt nosa i stOsllnek
jego do czola, w koncu 'Wl};s zwyczajem narodowym zapuszczony,
podczas gdy brod~ golono i t. p. Nie mniejsze od powierzcho~
wnosci fizycznej podobienstwo wychodzi na jaw w uzdolnieniu
i sklonnosciach zmyslowych i umyslowych Obll narod6w, zklJid
zagadkowy POCil~$ Slowian do potomkOw Kelt6w starozytnych,
a mianowicie Francuzow. Wog61e pokazuje caly ustroj panstwowo-sp6leczenski , 0 He go poznac mieliSmY sposobnosc,
ie tu i tam na tych samych spoczywa podstawach. B6wne
pokrewienstwo si~ zdradza w j~zykach, co juz Tacyt zallwaiyl,
w wyobraieniach religijnych i w obyczajach obu narod6w. Dosc
wsp@mniec 0 keltyjsko-slowianskiej plachcie wiesniaczek naszych,
o tozsamosci staroda'Wnege stroju s61nikow halenskich, tudziei
z dawien dawna stowarzyszonych robotnik6w kupieckich w Lubece i - Szkotow keltyjskich.
Dziwnym sposobem dzielHy tez Iudy keltyjskie ten sam
los, ktory ci sami ujarzmiciele zgotowali Slowianom zachodniop6lnocnym. Bye moze, ze zapatrywanie nasze jest mylnem,
zawsze jednak zasluguje etneologiczny zwilJ:zek Slowian z narodami
keltyjskiemi na rozwag~ i uwzgl§dnienie etneolog6w naszych
tem bardziej, ze, 0 He nam wiadomo, dotychczas zbywa zu~
pelnie nil odnosnej pracy obszernej i gruntownej, podczas, gdy

*) Zob. Zeitschr. fUr Ethneologie 1875, Verhandlungen.
**) Zob. 1ahrbUcher des Vereins fUr Meklenb. Geschichte na rok 1873;
Correspondenzblatt der Ges. f. Anthrop. 1872.
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wielka cz~sc dzisiejszych historyk6w niemieckich przypisuje Keltom
wszystkie owe urz1lJdzenia lub zabytki oswiaty starodawnej, od~
kryte na ziemi niegdys s{owianskiej, kt6rych Niemcom przed
dziejowym przyznac nie smie, Slowianom zas takowe odsltdzic
widzi si~ spowodowan~.
Bardzo mile wrazenie powezmie czytelnik z starannie i dla
Slowianina bardzo sympatycznie napisanej rozprawy p. Minsberga,
noszlj,cej tytul: Das alte Slawenthum it. d. Autor twierdzi mj~dzy
innemi, ze miano naczelnika Haedu6w, kt6rego Cezar (I, 7) nazywa Vergobretum, jak najlatwiej si~ z j~zyka slowianskiego
objasnia, gdyz werg po kelt. = werch, wierzch, a bred po
kelt. = wred, urz:j:d, wi~c zwierzchny urz:j:d oznacza. Autor
ten obstaje nie tylko z samych wzgl~d6w j(Jzykowych za blizkiem pokrewienstwem Slowian i Kelt6w. "')
Co si(J tyczy hypotetycznych Turanczyk6w, t. j. szczep6w
ezudzkicb, jako pierwszycb mieszkanc6w Europy, nie przywi(Jzujemy
do nicb wagi wobec ustalonycb zewsz!);d praw Slowian jako nafod6w dziejowo znanycb i jeszcze dzis liczbowo w Europie przewaiajltcych.
Konczltc rzecz 0 starozytnosci Slowian w krajach ich zachodnio-p61nocnych, widzimy, ze krok wszelki, czyniony w celu
zgl~biania czas6w przeddziejowych, dostarcza materjal6w nowycb,
kt6re nasze wywody potwierdzaj~, a to cz~sto na polu naukowem, gdzie si~ tego wcale nie domyslamy. Potwierdzeniem tego
jest praca zaszczytnie znanego z badan geologiczno - geograficznycb Dr. von Maak: Das urgeschichtlicbe Schleswig - holsteiniscbe Land, Berlin D. Reimer 1860. Autor okresla blizej dawniejsze granice fizyczne polwyspu cymbryjskiego, dalej czas
zerwania si~ przesmyku, lltczltcego niegdys Brytannjlt z kontynentem, oswiadcza si~ za wysp~ Fehmarn (Faldera, Fimbria),
jako OW!!; wysP!!; tacytowsk!!;, kt6ra stanowHa punkt srodkowy
ludow, ktore czesc oddawaly bogini Nerthus, tudziei rozbiera,

objasnia i wywodzi
mn6stwo nazw miejscowych starozytnycb
.
z j~zyka keltyjskiego, n. p. Mors(oe lub Mars - ey = wyspa
morska, Morimarusa od mor y marb, t. j. morze martwe lub
zmarzle, mare Cronium, takie concretum nazwane, t. j. morze
kr~pe, od kelt. croim, crunn, rzeka Egidora, Eider, dawniej
Dina nazwanuj Noer wywodzi z czudzko-mongolskiego (I) w znaczeniu naszej nory, od noor, scilj,gni©tego z Nagor; wyraz
Seandin, starszy od Scandynawia, w znaczeniu kraju krzywego,
od kelt. scand, t. j. k~t; jest to dzisiejsza Jutlandja, gdzie
Vendsyssel, zklj,d wyszli Winuli-Longobardi; w koncu najstarsze
nazwy Ho!sztynu, jako Mauringa, Maurungavi, Myrgingaland, Morun
golan::l, tj. ziemia pelna moczar6w, a Szleswig, dawniej Sillend
z niemieckiego, jako ziemia pusta, nam si~ zdaje lepiej, ziemia
zielona. Wazniejsze od tycb badan dla nas SI!; st6sunki klimatyczne na p61wyspie eymhryjskim, t. j. dzisiejszej Jutlandji oraz
i na wyspach dunskicb, dalej w ziemi holsztynsko-szleswickiej, jak
wog61e na pobrzeiu p6Inocno-baltyckiem. Doznaly one w pojedynczych okresach geologicznych zmian stanowczycb; slowem,
klimat tych stron zlagodnial stopniowo a znacznie w te.n spos6b, it roczna srednica ciepla 0 wiele si~ podwyiszyla. Skutkiem
tego byla roslinnosc, kt6ra w okresach odnosnych powierzcbni~
tycb kraj6w pokrywala, zupelnie odmienn!!;, tak, ie w okresie najstarszym przeddziejowym osica zapanowala, po kt6rej w okresie
nast~pnym, t&kze jeszcze co do czasu nieznanym, bory drzew
iglicowycb kraj pokrywaly; po tychZe zn6w w wiekacb srednicb
dltb zimowy si~ rozpowszechnU, az w koncu dzisiejsza grabina
stala si© przewaiajq,cem drzewem lesnem. Przewaga odr~bnej
tej roslinnosci krajowej byIa, odnosnie do odmian klimaty~
cznycb i do okres6w pojedynczycb, tak stanowczlt, ze sto lat
temu juz nie bylo swierku samorodnego w Danji, aidopiero
w nowszych czasacb zn6w drzewo to systemlltycznie piel~gn05
wano. Ty lko' sarna brzoza utrzymywala si~ po wszystkie czasy
jako drzewo, posiadajltce najwi©ksz!!J zdatnosc zast6sowania si©
do wszelkich odmian klimatycznych. Jest to wypadek badaft

9

*) Zob. Ptogr. gim. kat, glogowskiea-0 na roJr.1849.
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geologicznych! sprawdzony zewszl!d ns. post~puj!j;cych po sobia
'pokladach ziemskich w torfiskach i moczarachdunskich, mianowide jutlandzkicb. Zupelnie to sarno zacbodzi po calern wybrzezu morza poinocnego.
W tern wszystkiern robi autor t~ dla nas wazn!!l uwag~,
ze kraj cymbryjski w6wczas, kiedy drzewo iglicowe jeszcze
borami pokrywalo powierzchnilj; jego, jUi by~ zaludnionyrn, co
znow wywodzi z nazw licznych osad prastarych, skladanych
z zgloski Bar lub Fur, ktora w Jreltyjskiern i slowianskiern
oznacza drzewo iglicowe, jak to Barsrnark, Barsoe, Barslund, BarsbOll, Barsbek, Barwith (dzis Bjert) w Szlezwigu, dalej w Jutlandji Barret, Barretskow, Barrethal, BarsbOU, Barslew, Furebye, Fyrkild, stary Mr graniczny Fyriskow, tudziei wyspa
Fuur w Lurnfjordzie i t. p.
Rozwaiywszy wi§c, ie ciala tejze ludnosci odnalezione,
kilkakrotnie w owycb stronach w torfiskach, jak np. pod Korselitze
na wyspie Falster (zob. powyzej), jako tei w chwili niniejszej,
o czem nie rna jeszcze sprawozdania naukowego, przedstawiaj~ nietylko co do czaszek brachycefalnych, lecz co do calej powierzchownosci typ wyraznie slowianski, cbociaz uczeni radziby przekazali takowe Czudornj zwaiywszy dalej, ie nawet ubranie co
do kroju, jak i rnaterji, jest to samo, jakie prof. Klopfl.eisch
wgrobach turyngskich, np. pod Somerda, uznal za slowianskiej zwaiywszy w koncu, ze ta sarna ludnosc cbowala takze urnarlych swych
calopaleniern w sposob zupelnie slowianski, co poswiadczaj!j; nawet
groby odnalezione na dnie dzis morskiern, dawniejszyrn stalyrn
l~dzie w po blizll zachodnich brzeg6w jutlandzkich: widzimy si¥
bye zniewoleni oswiadczyc,- ze badania geologiczne dostar~
czyly nowych dowod6w do uzasadnienia starodawnosci pobytu
Slowian na zierniach zacbodnioQP6lnocnych. Te dowody pOQ
twierdzaj~ takze badania j§zykowe i zabytki przernyslu przeddziejowego, a to wszystko uczonych naszych zacb¥cac powinno
do dalszych i gruntownych poszukiwail. - Powyzsze spostrze-
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ienia geologiczne nie ograniczajl}, sill un samych krajach cymbryjskich i s!J:siednich.
Juz Berghaus (Handbuch der M. Brandenburg torn I) uwa!a
dzisiejsze zarosla bagniste, znane pod nazw!J: Finer Bruch, pierwotnie za jezioro, ktore w okresie p6iniejszyrn dopiero przybraio postac dzisi~jsz!}; zarazern usUuje powainy ten autor udowodnie z nazw rniejscowosci okolicznych (Ziezar, Morazani,
Moritz i t. d.), te owe zarosla w czasie przybycia Slowian nie
istnialy, lecz jeszcze jezioro tarn bylo. - Podobne spostrzeienia
czyniono powszechnie po zachodnio-p6lnocnej Slowianszczyznie.
Zamoznosci Slowian zachodnio - p6Jnocnycb nie potrzeba
dlugo dowodzie, gdyi takowa sama si43 wykazuje na kaMej
karcie dziejow slowiailskicb. Ale tet zarnoznosc ta byla wyni.
kiem staroiytnego pobytu Slowian w siedliskach swych europejskich, tUdziei owocern pracowitosci i zaj43cia si¥ han dIem, przernyslern, r6lnictwem i wszelakirn sposobern zal'obkowania uczciwego.
o bogatych hal'aczach i lupacb, zdobytych na Slowianach
tak w dobytku i rzeczach, jak nie rnniej w pieni~dza.cb, wspominajiJ: kronikarze wsp6lczesni az zanadto. Ludnose s~owianska
posiadala wszelkie l'odzaje l'oslinnosci i drzew owoeowych (okazy po grodach nawodnych); 0 swietnych szparagach staro~
tnej Gerrnanji i t. d. wspornilllt juz Pliniusz, a tak
samo wszystkie rodzaje zwierzqt dornowych, wiele z nich n. p.
konia, w kilku rasach; doskonale piwo pornorskie cbwal~ juz
zyciopisy Ottona bambergskiego. Zabytki stal'ozytne zas, odnalezione dot~d na ziemi slowianskiej, poswiadczajfj;, ie 6wczesne
sp61eczenstwo i posiadalo i korzystalo z wszelkich srodk6w
ulatwiaj~cych zycie wygodne a nawet luksusowe, a durnki i podania ludowe dzis jeszcze potwierdzajlj; owiJ: zarnoinose i bogactwo, uwydatniajqce si§ w zabytkach starozytnych, gloszfj;c,
ie ludzie swiniorn podawali zer w zlotycb zlobach, cblebern zas
sporziJ:dzali, zamiast wapnern, zepsute rnury. DIa tego tei pokrywaly si§ ziernie slowiailskie niezliczonerni osadami i rniastarni I
kt61'ycb cz~sc tylko poznalismy. z dyplomat6w i autor6w, lecz
f6
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ta jest tak okaza11li, ie nowszych uczonych zniewala do podziwienia skrz§tnych i pracowitych zaloiycieli slowiatiskich, tudziez do orzeczenia, ze tysi~cy lat bylo potrzeba, aby takie
przestI'zenie uprawic i tak g§sto zaludnic.
"Slowianie Marchj!}: brandenburgsklli uczynili ziemilli uprawnllii patrjotyzm wyg6rowany (ultrapatriotismus) dzisiejszych
niemieekich dziejopisaI'zy nie poznaje si~ na wainosci pI'zeddziejowych czas6w slowiatiskieh," m6wi gruntowny Berghaus
(tom II); a co dyplomata pozniejsze nazywaj!}: fundacj!}: miast,
jest wedlug niego li nadanie osadzie slowianskiej prawa miejskiego (tom II pod Miillerose). R6wniei gruntowny i sumienny
Kloeden przychodzi (Beitrage zur Geschiehte des Oderhandels
1845) do tego pI'zekonania, ii orzeka: "Tak nazwana germanizacja
przewr6cila wprawdzie wszystkie stosunki prawne tych kraj6w
i ich mieszkatie6w i przemienila pojedyticze wsie na miasta,
lecz takie odwrotnie, ale nader malo utwol'zyla osad nowycb,
a powieI'zchownosc kraj6w w calkosci byla juz tlJ; sam~ za cza·
sow slowiafiskich, jaklli si~ ukazala pozniej jeszeze 0 wieki".
W rozprawie pod tym samym tytulem, l'. 1846 og~oszonej, m6wi
ten sam autor: "Fryderyk Wielki w przecilligu lat 46 (od I'oku
1740 do 1786) za 4: miljony talar6w zaledwie polow§ tycb osad
na nowo pozakladac zdolal, kt6l'e zagin~ly od srodka wieku 13
do roku 1740 w samej Marchji. 0 He zas mniej Albrecht
Niedzwiedz umiat czarowac! A przy germanizacji przeciez nie
bylo potrzeba dla Niemc6w budowac, lecz tylko przywrocic to,
co bylo. Jedynie w pl'zecii!gu wiek6w w czasie pl'zeddziejowym owe tak liczne osady powoli powstac mogly". - Zrodla
wsp6lczesne donoszlj, wyraznie, ze Albrecht kazal Niemcom mieszkac po wyp§dzeniu Slowian w miastach i osadach tychie; faktem jest, ze liczba osad wiejskich nawet zmniejszyla si§ po
przybyciu Niemcow, ztl}:d Hezne pustkowia wielkie. W pobliill
miasta Parchim by~o n. p. jeszcze w 14 wieku pi§c osad slowianskich (Stepekow, Lubow, Klokow, Brokow i Primark), gdzie
nast§pnie i do dzisiejszego dnia zobaczymy bory, a takich wypadk6w wsz§dzie poddostatkiem,
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Dawno~c pohytu i stalego osiedlenia si~, tudziei powszechna
zamoinosc, narodowa sl! podstawlj, zarazem i dzwignilj, wyiszej

oswiaty narodowej, kt6l'lj, Slowianie zachodnio -p6lnocni bezzaprzeczenia posiadali. Nie malo pl'zyczynila si§ do tego stycznosc i scisle stosunki handlowe Slowian z nal'odami starozytnemi. Nigdzie podrozujlj,Cy z poludnia tak bezpiecznie nie odbywal swych podrozy I jak na ziemi slowiatiskiej, gdzie goscia odprowadzap.o wedlug Prokopa od gospody do gospody, i gdzie go zaslanial nietylko mil' pnbliczny z opola do
opola, lecz takie wyg6l'owana obyczajowosc, goscinnosc i uprzejmosc slowianska, kt6r!}:smy powyzej w swiadectwach zgodnyeh
autorow najrozmaitszych uwydatnili. Ze wi§c te st6sunki mi§dzy Slowiatiszczyznlj, i swiatem klassycznym byly bardzo oiywione, potwierdzajlli oryginalne grobowce starorzymskie, odkrywane raz
po raz na ziemi dzis meklenburgskiej, kt6rycb opisaniem Lisch
scil!gn!}:l na takowe oczy wszystkich uczonych zdumionej Europy.
Ale jUl; kHkadziesil}:t lat przedtem odkryto i opisano gl'obowce
i kolumbaria staroiytne w dzisiejszej Saksonji i na SzlllZku np.
we wsi Massel pod Trzebniclli. To samo poswiadczajlj, bogate w sta~
rOiytne monety i drogocenne zabytki staroiytnosci muzea, mianowicie krakowskie, poznanskie, bel'litiskie, hanowerskie i zwierzynskie, miast hauzeatyckicb i wszystkich miast wi§kszych, zaionych na ziemi dawniej slowiatiskiej, pomimo to, ze najwi§ksza cz§sc tego, co grobowca starodawne zawieraly, lupem
silJ stalo nieswiadomych poszukiwaczy skarMw (SchatzgI'aber)
alba tei przez niewiadomosc znalazcow przepadlo na zawsze.
Wprawdzie wiele z zabytk6w staroiytnych jest plodem przemyslu krajowego - ua co wskazujlj, odkryte lejarnie kompletne,
tudziei materjaly kruszcowe,n. p.koprowina czysta w formie
plack6w, a w wymyslonych, koczujllicycb, z poludnia pl'zybywaj!}:cych mistl'zow nie wierzymy. Byli to chyba kowala slowiafiscy, krajowcy, ktorych poznajemy w czasach historycznych,
a ktOl'ych druciarze dzisiejsi przypominajl}:. Podanie Iudowe w T1U'yngji opisuje nawet 1 w· jaki spos6b "zly duch,"
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ludnosc przeddziejowa kruszec czyscila z cz~sci ob~
cych. W okolicy Goslaru bowiem kopaly zle duchy wieljri
dol, ktOry napelnily drzewem. Na to kladty kruszec, a pokrywszy go ziemil);, zapalHy stos drzewa i tym sposobem srcbro czyste po roztopieniu si~ bryl kruszcowych uzyskaly. (Kohn
u. Schwartz: Norddeutsche Sagen etc. No. 209).
Jest to okolica wslawiona przez olbrzyma poganskiego,
Bodo, tam gdzie w nurtach rzeki Body, lub raczej Budy, Kresool
nazwauych, spoczywa zlota korona ksi~zniczki Body.
Mimo to stycznoM i pokrewienstwo z narodami klasycznemi dalo Slowianom &posobnosc nauczenia si§ i wzory robOt miedzianych. - Na to zblizenie wielkie wskazujl} ta
sama powierzchownosc fizyczna tudziei usposobienie umyslowe, dalej tozsamoM obyczaju starol'zymskiego i slowian·
skiego w potwierdzaniu ug6d, zawartych przez zakl~cie si§
na kamien; dalej te same ziola swi~te, n. p. rozmaryn Horatiusz), tudziei fujarki rznifijte z wierzby, cudowne, kt6re nie
slyszaly szumu wody, lub piania koguta. To podobienstwo uderzajlllce (Pliniu8z 16, 37) wprawilo juz gruntownego Grimma
w podziwienie; kto wie, GZy slawny z czar6w przez cale wieki
~rednie korzen "mandragora", znany juz Rzymianom i Grekom
(mandragoras) nie zapozyczony od Siowian.
Nil, podobienstwo keltyjsko-slowianskich Mstw zwr6cilismy
jnt uwag§, napomkniemy jeszsze, ze najstarsze podania greckie
takze prawill; 0 stuglownych istotach ze Rzymianie pr6cz Jannsa, mieli Mstwa 0 kilkn glowach ze im drogi l'ozstajne
awi~te byly, jak Slowianom etc., do tego podobienstwo rasowe
I typowe. Bardzo pozl1danlb by byla praca, wykazujllca scislej
ow, powinowatosc, kt6ra tkwi gl§biej, anizeli st6sunki handlowe. Genthe w pismie "Handelsreisen del' Etrusker" twierdzi, ze
handel etl'uski z p6lnocill nstal w trzeciem stuleciu przed Chr.
dla tego, ze przemys! krajowy tamze zwyci§zyl konkurencjll,
obc!!, chodaz drudzy poczytujl1 ruchy Kelt6w zachodnieh w dzisiejszej Fl'ancji za przyczyn~j dla. czego drogi z Wloch na p61~
nocy Pl'zecitte zostaly,
t, j,

j

j

Niestety nie pozwalajl:ll nam ramy praey niniejbzej nad t~
ulubionl} w:tasnie cz~sci1l; zycia staro-slowianskiego si~ rozszerzy6. Odwoluj~e si~ zatem na to, cosmy w cil}gu tej pracy
podali, ograniczamy si§ na wzmiankach nast~puj~eych. Zaden
powazny autor wsp6lczesny, - a sledzilismy baeznie po wszystkicb, ~ nie orzeka, ii; ludnosc po Slowianszczyznie zachodnio-p61nocnej byla biednl}, nieczystfl,lub tcMrzliwf1, lecz wszyscy
uderzaj~ w krnllibrnosc i hardosc takowej, wywodzl1c wyraz
Sclavus od clavus (palka, gw6zdz), a co wi~cej, skreslajfl, nam
ksil1Zl1t slowianskich tak, ii Traszko, Gotszalk, Henryk, Niklot,
Przybyslaw i t. d. byUby istnl} ozdohl} na tronie narod6w wsp61czesnych, chrzescijanskieh. Tak samo rownajl'h si§ rody wyzszej
szIachty krajowej zawsze i wsz~dzie wyzszemu rycerstwu chrzescijanskiemu; one dostarczaly· w czasie zaleznosci wladzeom
lliemieckim dostojnikOw i m'z§dnikow przedniejszych jako naczelnikOw grod6w i ziemstw. Priborn vasallus areybiskupa
magdeburgskiego i l/i'aefectus w miescie Loburg roku 1115
byl poganinem, a wedlug Trommlera "Alte Sammlungen zur
Gesch. d. Voigtlandes 1767", w kt6rych si~ odwoluje na stare
ksill;zki turniejowe (Tournirbiicher), nawet mieli panowie slowiunscy jako poganie przyst§p do turniej6w rycerstwa niemieckiego, cosmy dla zaj~c innych sprawdzic zaniechac musicH.
A zatem tez nie dziw, ze juz Witzlaf IV, ksil1i~ rugjanski, (urodzil si§ pomiedzy r. 1250 a 1260) celuje jako wierszopisarz
spiewak i wieszcz niemiecki. Jezeli zas zyciopisarze Ottona
bambergskiego przyr6wnujlj, Itrcybiskupa dUllskiego do wloscianina slowianskiego, wypada to IJrzyr6wnanie w kaZdym razie na
korzyM ostatniego. Dopiel'o w czasach chrzescijallskich popadla
ludnosc slowiRllska w OWl} n~dz~, jakl} braciom po zachodniej
;tabie jui za czasow sw. Bonifacego zgotowano, a ztlJ,d tei
tlumaczy sie to zdarzenie, 0 kt6rem Kantzow wspomina, ie
rozpaczliwe samob6jstwa si~ po zaprowadzeniu chrzescijallstwa
uad dolnlj, Odrlj, mnozyly, jakby choroba zaraz!iwa, co duchowietistwo niemieckie przypisywalo wplywom zlych duch6w i pl'ze-
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ciw takowym exorcyzmy odprawialo. Jt}zyk Slowian zachodniop6lnocnyeh ukazuje we wszystkieh swych' odcieniaeh bogactwo
i ukonezenie rzadkie i podziwienia godne. Czego usHowania i pott}ga Kar61a W. dokazac nie zdolaiy, t. j. zaprowadzenia i rozpowszeehnienia niemieckieh nazw miesi~cy zamiast lacinskich,
to zobaezymy od razu u szezep6w slowianskich, ktore jak dzis,
tak w6wezas jui majlh narodowe i starodawne swe miana miesi~ey, dawniej nawet w wi~kszej czystosci. Tak posiadal j~zyk
Slowian hanowerskieh nast~pujlhce nazwy miesi~cy: niwaglutuf,
styczen; rusatz, Juty; surman, marzec; cheudemon t. j. chudy,
miesil},c kwiecien; leisten mon, maj; pancjuste mon, czerwiec =
miesilhc pentekostny z chrzescijanska; seninic, lipiec; haymon,
sierpien; pregnia seinemon, wrzesien; weiniamon, patdziernik;
seymemon, listopadj trebemon lub trubne mon, grudzien. *) lJuiyczanie dzis jeszcze majlh w uiywaniu nastt}puj:,!ee nazwy: Wulki
roik (styczen), Maly roik (luty), Smainik (czerwiee), Praznik
(lipiec), Zene (sierpien), wedlug p. Smolerza; w niektoryeh okelicaeh zas: Leden (styczen), brzezen (od brzoza, marzec), duben
(dlhb, kwiecien), czerwen (czerwiec), wedlug J ettmara, program
Poczdamski na rok 1846.
Uczony jezuita J. Tieinus **) sam oswiadeza, ze dawniej
uwaiaJ j~zyk slowianski za nieokrzesany (heteroklyton), 1 ec z
ku zdumieniu wlasnemu si~ przekonac musial, ze to j~zyk wysoko wydoskonalony, a zar~ezamy, ie kaZdy badaez sumienny
przyszedlby do podobnego przekonania, gdyby bliiej si~
z oswiatll; staro-slowiansk~ zapoznac raczyl, zamiast brnf};c
w uprzedzeniach, dzi~ jeszcze bardzo rozpowszechnionych, gdyz
nawet jeszcze cz~sto ktos pisuje rozprawy 0 miejscowoseiach
slowianskich na ziemi dawniej slowianskiej, choeiai wyznaje
z najwi~kszll; naiwnoseill;, ie nie ma wyobrazenia 0 j~zyku slowianskim. Przy tej sposobnosei zwraeamy uwag~ na mylne
*) Zob. J. G. Eccardi hist. stud. Etym. liuguae Germanicae 1711.
**) Zob. Excerpta ex Ep. hist. RosenthaJensis Hofi'mani script.
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zapatrywanie SiEJ pO cz~sci naszych takie )t}zykoznawc6w, kt6rzy,
objasniajlhc nazwiska miejscowosei staro-slowianskich, wyehodzlt
z tego stanowiska, ie w6wczas Slowiallie jako llar6d oswojony
z przyrodzeniem - CO ma znaczyc, zajmuj!}cy nizszy stopien
W oswiacie uwydatJiiali w nazwach zawsze tei wlasciwosci
tychZe miejseowe. Jest to prawd!} 0 tyIe, ie i dzisiaj si~ to
samo dzieje w nadaniu miejscowosciom nazw wprawdzie nie tak
wiernie jak wowczas. W zbytniej rozci!}glosci zas zasada ta
jest zupe~nie mylnlh. Nasamprz6d nie wiemy, przed ilu wiekltmi juz nadano nazwy tym miejscowosciom, kt6re z pierwszych
swiadectw pisanych poznajemy, a w przecilhgu wiek6w post~pu
ogromnego takze od owych czas6w zaprzeczyc nie mozna. Ale
i tak dowodzi nam mn6stwo staro-slowianskich uazw miejscowosci, iz nie wsp61nego nie majlh z wlasciwosciami miejscowemi.
Bylo takze zwyczajem nadawac osadom i rzekom nazwt} na
zasadach i pogl!}dach inllych, a w szczegolnosci te same miana,
kt6re byly imionami 'osobowemi zwlaszcza b6stw i dow6dzcy.
Bardzo nieszcz~sliwie zast6sowalby ktos wlasciwosci okolicy,
n. p. miasta Prenzlau do· nazwy tegoi miasta, gdyi takowe
pierwotnie si~ nazywalo Przemyslaw, potem Premslaw, dzis
Pl'enzlau. Na ostatku napomykamy co do pisma narodowo-slo
wianskiego , ie Slowianie niezaprzeczenie byU w posiadaniu
pisma runicznego, tylko, ie do tego donioslo~ci nie przywi~zuc
jemy i wagi wielkiej. Runy byly przeznaczone do uwydatnienia
z<farzefi pomnikowych i do sluiby moze Ii religijno-panstwowej,
jak to czytamy 0 napisach retrowskich. Na miejscu, gdzie
Krutona zamordowano, wzniesiono w pobliiu miasta Lutkenborch
w Holsztynie na rozdfozu trzech dr6g pomnik kamienny, pOc
kryty znakami runicznemi. *) W uiywaniu powszechnemowe
runy zaiseie nie byly, tak samo, jak w wiekach sredniowiecznych
cbrzescijafiskie rycerstwo, a nawet cesarzowie i ksil!;i~ta, pr6cz
imienia swego, pisac nie wi~cej nie umieli.
c

*) Pa.trz rysunek jego w Jutiae descriptio u Westpha.len: monumenta.
inedita. tom I.

448

449

W st6sunkacb z narodami obeemi poslugiwano si§ pismem
tycb nal'od6w, a poniewai narody sredniowieczne wlasnego takie
Hie posiadaly, uzywano iachlskiego, a tak zapewne juz sild dzialo
i w stosunkach z narodami klasycznemi. J§zyk lachiski rycblo si~
rozpowszechnic musial jako dyplomaty.czuy, wi§c znanym byl
takie w pewnych kolacb pogansko-slowianskich, jak to Szczecinianie przykladu dostarczaj!j:, a Ottokar czeski pisd do poganskich Prusak ow po laciuie. Do tego malo nas doszlo z pismiennictwa wysoko wyksztalconych narod6w innych, n. p. EtrusMw, Kartagenczyk6w, Fenicjan i Kelt6w, wi§c nie upatrujemy
w braku rozgal~zionego pismiennictwa iadnej ujmy dia oswiaty
slowianskiej. Towarzyskosc i gadatliwosc slowianska obeszla
si~ bez pisania - piesni ludowe wreszcie wspominaj!):
pisaniu
na "r!j:bku", to samo, co w piesni czeskiej "blonka". - Na potrzeby wlasne w rachunkowosci wystarczaly karby na drzewie,
p~ki na stryczku i inne znaki, jak dzis jeszcze czasem w gospodarstwie wiejskiem, tak dawniej.
Wydoskonalony i prastary uk~ad liczb dowodzi nareszcie,
ze Slowianie takze rachowac umieli.
Ze piel~gnowali i kocbali si~ w poezyi i muzyce, dose
wspomniec starozytne narz~dzia muzyczne, kt6re dzis jeszcze
sll! w uzywaniu u :Euzyczan; opisal je dokladnie p. Smolari
ze takze nad Baltykiem byly w uzywaniu, powiadajll; kronikarze
pozniejsi (Sclavasco). Ostatecznie wil;)c bogata i wYi50ka oswiata
slowianska jest nie mniej prastarll, jak pod kazdym wzgl~dem
narodow!): i samorodn!j:.
Jezeli zas ona rzeczywiscie zajmowala stopien tak wysoki,
wtenczas tez oddzialywac musiala, choc po zl1iszczeniu dawniejszego dobrobytu, na sf!siad6w i ujarzmicieli Slowian zachodniop61nocnycb, a ze sil;) tak dzialo, zaraz wykazemy. Przez to
uzasadniamy zarazem po cz~sci orzeczenie naszej ze utrata
oznak narodowych i przenarodowienie si§ Slowian uwazac nalezy
raczej za wytworzenie si~ nowej zupelnie narodowosci, t. j. dzi~
siejszej niemiecko-slowianskiej. Wiadomo, ze juz w tlumacze,niu
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pisma swil;)tego Da j~zyk gotycki zachodzll; wyrazy slowianskie,
a tak samo zacbodz!1 w najczystszej mowie staro- i srednioniemieckiej. Zwracamy uwagl;) czytelnika mskawego na rozpraw~ p. Wendlera w programie gimn. miasta Zwickau z r()ku
1865, zatytulowan~: Zusammenstellung del' Fremdworter im
Alt- u. Mittelhochdeutschem nach Categorien. Autor przytacza
milJdzy innemi wyrazy, jak: Grenze od granica, dzis pisz!1 jut
poprawnie Granze, Robate, Rowatte, Robotte, Sklawe, t. j. Slowianin jeniec, Suppan i Supanie, Witaipan i Dobraytra, t. j.
dobrego jutra, Sambuke, Sambut, sambiat, narz~dzie muzyezne
o trzech strunach, dzisiejsza glJs1a, husla luzyeka, kt6r~ takze
owi trzej poslowie slowianscy T~ofylakta z sob~ nosHi; wyraz
ten wywodzi z greckiego sambyks; dalej Bars, *)Musehe, t. j.
mucha, wywodzi z francuzkiego mouche; Boretseh, roslina pewna,
uzywana za salat§, po lacinie borago, po francuzku bourache;
Puleie, od Jacinskiego puleium, a naszego polej; dalej Scbarleie,
rodzaj rosliny; Hardeiz, t. j. bardosc, od franc. hardisse; Kretzem, karczma; Diirnitze, Dornze, Dornse, izba, 0 czem wspomnielismy, opisujllJc dom slowianski. Autor wywodzi ten wyraz
z slowianskiego gornica. Dalej Burat, materya gruba welniana,
kt6ry to wyraz autor wywodzi z w}oskiego i hiszpanskiego, my
z slowianskiego bury; dalej Godehse, suknia Slowianek, wi~c
takze wyraz zt!1d pochodzl1cy, godny, godnosc; Slavenie, Slavinia, plaszcz z grubaj materyi welnianej; Suckenie, zwykle bardzo bogata suknia wierzchnia kobieca, autor przyr6wnal ten
wyraz do francuzkiego souquenille i wyznaje, ze go nia wie
zklbd wywodzie; dalej Firlej, nazwa jakiegos tafica, po francuzku virelai od virer (wiren = sil;) kr~cic), zk!1d zn6w firlefanz,
firlefei, firgandrei tyle, co banialuki; dalej Zobel, Quaste, co
autor z lacinskiego castula, my od slowa chwast, bo to oznacza,
wywodzimy; Slappe, t. j. rodzaj czepMw, lub tez czapek patry·
*) Na mn6stwo slowianskich nazw rybich wskazuje Guthe,
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cyusz6w, autor wywodzi to od slowa schlapa, co pewnie ma l~
eznosc Z ialob~; Sablaz, tj. rodzaj futer sobolich; dalej Crusina
(Krosne, Krosene) sive Grawa; ostatni wyraz oznaeza rodzaj futra, a takowe co rok pobieral Liuthard, brat opata herfeldskiego, za odstf1pienie wlosci swojej pomi§dzy 1059-72,
zobaez dyplomata do _3 tomu Wenka Hessisehe Landes- Gesehiehte.
Tak samo pobieral Otto I, jako krol niemieeki "duas erusinas" jako podatek roezny z krajow polabianskieh, wedlug dyplomatu z r. 937. Dytmar merseburgski wspomina, ie ksilJJz~
polski ubrany byl w takie futro, po slow ians k u crusina nazwane.
Poezet powyiszych wyrazow, kt6re sf1 wzi~te z samyeh
plodow literatury pi~knej, dalby silJ nad spodzie.wanie powi~kszyc
przez wyrazy j~zyka urz~dowego z przywilejow, a mianowicie
eeeh6w, n. p. seuldry = sz61dry, t. j. szynka; temeniea, t. j. eiemniea zamiast wi§zienie i t. d.
Nie obszerna, a wi~c nie wyezerpujf1ea, ale wdzi~ezna ta
rozprawka tyle wykazuje kaidemu, ie, po pierwsze, dziwna zaehodzi wsp61nosc mi§dzy wyrazami slowianskiemi i franeuzkiemi,
t. j. starokeltyjskiemi, a po drugie uderza, ie Niemey si~ zapoiyezali zkf1dinf1d w najzwyezajniejsze i najprosciejsze wyrazy,
a wi~c tei przedmioty, czego si~ dzisiaj nawet nie domyslamy.
Tak poehodzi wyraz Pelz, futro, dawniej Belize, z francuzkiego
pelisse, odnosnie laeinskiego pellieia; Butter, maslo, dawniej butra, od lacinskiego butirum; Speise, dawniej spise, od expensa;
Flasche, dawniej vlasche, od lacinskiego vasculum; Flegel, eepy,
dawniej Vlegele, od lacinskiego flagellum; Kohl, jarmuz, od 1acinskiego caulis, a w ten spos6b prawie wszystkie nazwy roslinnosei i nawet wyraz pfropfen, szezepic, od lacinskiego propagare.
Por6wnajmy z tem starodawne bogactwo jt)zykOw slowianskich
w samorodne, pi~kne i ezyste wyrazy, oznaczajfJJee przedmioty
z dziedziny oswiaty og61nej I
Co wi§cej, przytoczone wyrazy slowianskie, kt6re sobie

j~zyk

staroniemiecki przywlaszezyl, dowodz~, ~e zarazem sobie
przywlaszezono takie poj~cia i przedmioty urzlldzenia i uiytkowe, tak oznaezone. Zadziwia nasamprz6d obfitosc w nazwy, kt6re
oznaczajf1 odziez, lub ez~sci ubrania; ztf1d widac, ie pi\;)kna moda slowianska przypadala Niemcom do gustu, plci m~zkiej, jak
zenskiej, a obszerniejsze poszukiwania 0 strojach historycznych
doprowadzilyby zdaniem naszem do ciekawych rezultat6w. Widzielismy powyiej, ie poslowie frankonscy si~ po slowiansku
ubrali, aby bye przyj~tymi przez Samona.
Co do nas, czas nam do tego nie starczyr, wi~c tylko napomkniemy, ie wedlug rysunk6w w dodatku do objasnien praw
stal'osaksonskich (Saehsenspiegel) Slowianie nosHi dlugie ponezochy pstrokate, k1'6tkie spodnie do kolan, t. j. starokeltyjskie
braeae i ezapki spiczaste tak same 1 jak dzis jeszcze solnicy
halsey, lub stowarzyszeni robotniey w Lubeee.
W krol. muzeum staroz. p6ln. w Kopenhadze (pok6j 4)
ma mi~dzy innemi koseiotrup m~iezyzny, pochowanego w wydl'lJ:ionym d\;)bie, ezapk~ welnianf1, kt6rej form~ uezeni, jak to
napis poueza, uwaiajf1 za osobliwszf1 i nieznan~. Odnaleziono
kosciotrupa w Jutji, gdzie do dzis obwOd Wendsyssel istnieje.
Czapk'd tej samej formy z jedwabiu, uzywanl} njegdys przez staropOll1orskiego k8i~cia, pokazujf1 w muzeum szczecinskiemj akaZdy Polak poznaje od razu, ie nasz Kazimierz W. nosH zupelnie tak~ saml1 czapk§ formy owej osobliwszej i nieznanej. Takze
Winuli·Longobardowie pl'zyjt;}li t~ modt;} (dlugie ponezochy), dla
ezego tez Gepidowie z nich szydzili. Dzis jest powszecbna moda
ubierania ehlopezyk6w, a nazywa si~ modfj; szkockl1, poniewai
Keltowie w Szkocji jlJ: r6wniez posiadali i jeszeze zaehowuj~,
jak Slowianie sorabsey.
Pierwsze "hosy", spodnie historyczne uLongobard6w zreszt.l);
nosie mial kr61 Adelwald (616-626), bo Chron. Salernit. Pertz
Script. III, 470 powiada 0 nim: iste primum calciavit osam parueamj wiemy zas z Pawla dyakona, ie. Longobardowie si~ skladali z wszystkich prawie narodowosci, a najstarsze wizerunki icb
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zdradzajl1 wielki wplyw slowianski. Zresztl1 widac tu i owdzie
po kronikach czasu nowszego rysunki S~owian po swojemu ubranych , lecz trudno dojse, 0 ile te rysunki oddane SI1 na
podstawie prawdy historycznej. W iyciopisie Ottona bambergskiego przez Ebbona czytamy, ii chrzescijanin. chcl},c w przebraniu Slowianina wysledzic przechowany przez pewn~ wdow~
pos~ z~oty Tryglawa, kupil sobie "pilliolum barbaricum et clamidem", a przed wdowl1 udawal, ie uczynil siub podczas burzy
morskiej; udawal wi~c kupca w tern ubraniu. Pomorzanie nosHi zreszt~ str6j polski, co jUi Dreger COd. diplom. Pom. podnosi w uwagach do piecz~ci pod dyplomatem Miroslawy i jej
syna, Bogus~awa, z roku 1229. Tak samo przedstawia Slowianina tytulowa karta kroniki Dankwertha. Dziesi~ciny od odziezy
nazywa~y sifj} w Turyngji Lodo i takowe ~apisane mi~dzy innemi
klasztorowi kwedlinburgskiemu w przywileju z r. 937 (zob.
Bohmer Regesten). Ubranie narodowe zyskalo tym sposobem
nadzwyczajnl! wainose w poszukiwaniach etneologicznych, a s~
dzimy, ie i takowe uwzgl~dniae naleiy w uzasadnieniu wielkiego rozprzestrzenienia si~ ludnosci slowianskiej, gdyz tam
w~asnie si~ spotykamy z ubiorem s~owianskim, gdzie osobliwosci
j§zykowe, obyczajowe, zabytki starozytnosci l a nawet podania
pismienne wskazujl! na pobyt Slowian w okresach przeddziejowych, jak to n. p. w liczuych okolicach, mianowicie w Hassji,
Westfalji, ksi~stwach lippskich, wog61e pomi~zy :tab~ i Renem tak, ze mniemalibysmy widziec w~oscianina polskiego,
a tu wiesniak - dzis niemiecki. Opr6cz ubrania upodobali sobie takze Niemcy obyczaj slowianski gole.nia brody, przystrzygania wlos6w
i u plci zenskiej splatania warkoczy. Juz Dr. Moehsen robi uwaglJ,
ze Niemcy najprz6d w podbitych ziemiach p6lnocno-zachodniej
Slowianszczyzny pocz§li golie brody i nosie wlosy na spos6b sloe
wianski, co si~ uwydatnia najlepiej na najstarszych monetach, tak
brandenburgskich, na co juz Moehsen wskazuje, jako tez rugjafi
skich. T~ mod~ nowszl1 poczytano za cos wyzszego, tak, iz nawet
cesarz Henryk III wystawil r. 1042 dwom burmistrzoID, dla danych
c

dowod6w wiernosci, miasta Zwickau, tudziez obywatelom, posiadajlj,cym prawa rycerskie, przywilej tej tresci, ze im wolno nosie
WfOSY przystrzyzone i brod~ golonlJ:, a chociaz si~ pokazalo, ze
ten przywilej jest podrobionym, to ta okolicznosc jeszcze bardziej uwydatnia opini~ 6wczesnlJ:. Ludnose wieiska rna do
tej chwili, a to nietylko w Niemczech p6inocnych, wstr§t przed
zapuszczaniem brody. Wiadomo, ze u Sakson6w tylko dziewicom ze stanu wolnych sluzy~o prawo rozpuszczania wlos6w, wiszl},cych w tyle, co zakazano pod srogl1 karlJ: c6rkom
Iass6w i poddanych. Nast~pnie rozpowszechnH si§ jednak zwyczaj Slowianek plecenia w~os6w i ozdabiania ich w wstlJ:zki,
tudziez noszenia przepaski na czole (Stirn ban d). Keltyjscy
Chattowie poczytywaIi, jak Slowianie, d~ugie w~osy u m~zczyzn
za hanbilj,ce. *) SIl; to niby drobnostki i zewn~trznosci, lecz
zdaje nam si~, ze takowe zasluguj~ pod wzgl~dem obyczaj6w
i oswiaty na wszelk~ uwag~, gdyz takze filozofawie nowozytni,
jak Schoppenhauer i prof. Erdmann w listach psychologicznych
orzekli, ie zapuszczanie w~os6w, a mianowicie brody, jest oznakll;
nieokrzesania (Unkultur), gdyz zarost zaslania wlasnie te cz~sci
twarzy, kt6re dia rozpoznania sklonnosci zmyslowych sll; najwazmeJszemi ; mysliciele ci wskazujlli przytem na zwyczaje
wszystkich oswiecenszych narod6w staroiytnych. Napomkn~lismy tylko og61nie 0 tern, gdzie wplyw sIowianski na swiat niemiecki si~ pokazuje, jak na dioni; wypadaloby poczynie szczeg6lowe badania i napisae 0 tern obszerne
dzielo, aby takowy wykazae w calej doni oslo sci. Albowiem na
calej dziedzinie zycia panstwowo.sp61ecznego objawia si§ ten
wplyw, jak w ubraniu, tak w pozywieniu, w niezliczonych wyrazach technicznych i potocznych, w najrozmaitszych podaniach,
zapatrywaniach i obyczajach, a to wszystko powinno uczonych
naszych zachlJcac do wytrwalej pracy badawczej. Poszukiwania
takie dowodzll; zarazem, w jakiej to sile zywiol slowianski
*) Tacyt 30, 31.
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przetrwal do czas6w obecnycl1, choc pod innem mianem i w tnnym
bez samowiedzy wlasnego pochodzenia. Na objasnienie
tego orzeczenia niech posluzil; ostatnie karty pracy mmeJszej;
Byloby wprawdzie sluszniej, azeby ci, kt6rzy po wcieleniu S10wianszczyzny zachodnio-p6lnocnej do lona cesarstwa niemieckiego juz 810wian w jego obr~bie widziec nie chclt, udowodnili,
ze wszyscy krajowcy przez Niemc6w w pie6 wyci~ci zostali, i ze
r6wnoczesnie kraje niemieckie tak byly pl'zeludnione, iz daleko
wi~ksze od calego cesarstwa obszary zaludnic zdolaly, zwlaszcza,
gdy l'ozwazymy, ze przybysze niemieccy w~drowali licznemi zast~pami takze do Czech, MOl'awji, W~giel' i Siedmiogrodu, dalej
do Prus, Litwy, Kurlandji i t. d. Dow6d taki staje si~ tern
bardziej niepodobienstwem, gdyi cale prawie pobrzeze nadbaltyckie pozostalo i nadal pod ksh!z~tami slowia6skimi, kt61'zyby
wi~c wlasny sw6j narod wyt~pic byli musieH, do czego ani ch~ci,
ani moey nie mieIi. Do tego opiera si~ cale to zapatl'ywanie
na og61nych i niedokladnych wzmiankach jedynego Helmolda,
kt61'Y, jak powyzej widzielismy, sam si~ zbija, zreszti!J zas bal'dzo
zle wycbodzi co do dokla,dnosci i nawet wiarogodnosci wobee,
zdaniem naszem, zbyt ostrej krytyki prof. Schirren. Na innyeh
swiadectwach pismiennycb zas zbywa kompletnie tyro pisarzom,
kt6rzy w ocenianiu tak terainiejszosci, jak tez pl'zeszlosci, zwa·
iajf.be na same tylko wypadki polityki zewn~tl'znej i na osoby
rZl!dzl:!;cych, zaniedbujl:!; zupelnie st6sunk6w wewn~tl'znych i niz"
szych warstw ludnosci. Histol'Ycy powazuiejsi rozbiel'ajl!c szczegolowo st6sunki kraj6w slowianskieh, doszli do wr~ez innycb
pl'zekonan, zacz!lJwszy od pisarz6w sl'edniowieczuych az do ezas6w
najnowszych. Ze panowie wi~e, szlachta wyzsza krajowa prawie
w calosci si~ ostala w ziemiach obotryckich i lutycko-pomol'skich
i na Rugji, wiadomo kaZdemu, kto choc pobieznie przechodzH
najdawniejsze dyplomata, bo tutaj pocz!lJtkowo pl'Rwie wyll:!;cznie
spotykamy si~ z swiadkami czysto slowianskimi; mniej pomyslnem bylo poloienie panow w kl'ajach dawniej sorabskich
i lutyekich w sl'odkowych przestrzeniach pomi~dzy I::.abl:!; i Odl'!b,

ale i tutaj sifJ spotykamy z nimi po dyplomatach i autorach
wsp61czesnych, a uwaiamy, ii potwiel'dzano ieh nawet na stanowiskach wainych, skoro si~ pol!J;czyli z rZ!J;dem niemieckim.
A wi!Jc najpowazniejszy znawca hel'aldyki, von Miihlverstedt,
oswiadcza si~ za tern, ie znaezna cz~sc dzisiejszej szlachty
w Niemczech p6lnocnyeh, mianowicie po wschodniej stl'onie
I::.aby, pochodzenia jest slowianskiego, stanowi!lJc jako pl'!l.widlo
w doehodzeniu rodowod6w, ii kaZdy rod uchodzic powinien za
krajowy tam, gdzie go widzimy w pierwszym blasku historycznym, skoro niewiadoroo, ie zk!J;d inl:!;d przybyl, ze wi~c takie
jest tej samej narodowosci, jak pospolita ludnosc kl'ajowa. *)
Tym sposobem wiele l'od6w szlacheckich i po zachodniej :tabie
zapuszcza pierwotne kOl'zenie dl'zewa swego genealogicznego na
ziemi i w lonie slowianskiem.
Nie mniej ostal si~ stan obywatelstwa slowianskiego po
miastach handlowyeh niegdys slowianskich, choc pl'zyznajemy,
ze wif.}ksza ich ez~sc ob1'6cUa si~ w gruzy. Ale przy odbudowaniu ich takze iywiol slowianski mial udzial, 0 czem l'zut
aka na l'ecesy hanzeatyckie i najstarsze akta. miejskie wsz~dzie
zn6w przekonywa, gdyz wYl'a.inie dodatek "Slavus" wyklucza
wszelkl1 wl1tpliwosc. Widac, ze poczl1tkowo wykluczenie 810wian z praw obywatelskich tak latwo si~ pl'zeprowadzic nie
dalo, az dopiero p6zniej zywiol niemiecki u1'6s1 pl'zez samych
Slowian zniemczonych, gdy wyzyskiwanie drugich i sobkostwo
ich skojal'zylo ze sob!!l. Najstarsze dyplomata wspominajl1 takze
o solnikaeh, mlynarzach, kal'czmal'zach, bal'tnikach i t. d. slowianskich, a rybacy do dzisiaj 811 pod dozol'em "prizstabla";
wi§c i w tych stanach kl'ajowcy przetl'wali l'ozpaczliwe boje
o wolnosc i pl'zechodzili ze starego do nowego ustroju sp6leczenstwa nie mniej, jak liczna szlachta dl'obna, co to wszyatko dyplomatami i kronikami spl'awdzic moina. A wi~c
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chyba stan wloscianski zostal zniszczonym do szcz~tu przez
rzltdy nowe; lecz tutaj wlasnie, chc~c niechcll:c, zgadzajl:!; si~
takze najzagorzalsi przeciwnicy nasi na to, ze ludnosc wiejsk~
ocalono, gdyz ona nowych rzltdzcow i panow zywila, a zresztl:!;
mamy na to swiadectwa, kt6re takze juz Riedel przytacza,
ze po cZIilsci udzielano tej ludnosci, skoro tylko na to przy~
staIa, prawo niemieckie, mianowicie po wlosciach duchowien~
stwa, a usHowano nawet przez zakladanie nowych osad slowianskich na prawie niemieckiem rozsadzic i zast'JPowac staroslowianskie urzll:dzenia gminne. Doscby bylo wskazac jedynie
U3 rozporzll:dzenia wladzcow, zakazujll:ce po roznych miejscach
i w r6znych czasach uzywania j~zyka slowianskiego, aby wiedziec,
ze si'J przeciez Iud krajowy zachowac musial. Tak wyklucza
Albertus I senior, ksil:!;Zl;l Anhalt-Zerbst, j'Jzyk slowianski z wszelkiej czynnosci sl:!;dowej roku 1293; w nastlilpnym wieku przechrzeono w Lipsku slowianskie miana ulie na niemieekie, a wedlug Ekkarda (stud. etym.) ludnosc slowiauska w Hanowerskiem
tak byla przestraszona srogoscill: prefekt6w, ze si'J nie wydala
z tem, iz m6wi po slowiansku, choeiaz tymjl;lzykiem bardzo dobrze
wladala. Wiadomo zresztlli, ze wloscianin niemiecki jeszeze
dzisiaj wsz~dzie po Niemezeeh, ezy to na Pomorzu, czy w Westfalji, nie ma zaufania do tego, kt6ry jego narzecza niezna
i niem nie m6wi.
Azeby si'J nie powtarzac, odwolujemy si'J na to, cosmy
w celu opisania ludnosci slowianskiej w cilligu pracy naszej
przytoczyli. Oznaki tam wyliczone tak co do powierzehownosci
fizycznej, jak uzdolnienia i charakteru nosi na sobie przewazajllJca cz§sc ludnosci dzisiejszej w Niemczech p6lnocnych. 810wianie si~ utrzymywali w najwil;lkszej czystosci, mianowicie
W okolicach, nie latwo przystl;lpnycli i mniej zyznych, wil;lC bIotnistych, gorzystych i piaszczystych. Tu ocala~y nienaruszenie
zabytki dzisiejszych ;Euzyczan, 8orab6w, dalej Kaszub6w i Polak6w szlllizkich, a na ostatku, choc w zniemczeniu, lecz w czystosci krwi, 8£owianie hanowerscy· i mieszkancy okolie niety-

znych i gorzystych pomi~dzy ;EabllJ i dolnym Renem, tak, ze
w lada podr~czniku geogl'afji po niemiecku pisanym doczytac
si~ mozna, ze ludnosc szczeg6lnie w g6rach Hassji i Turyngji;
Harcu i t. d. przedstawia zupelnie inny typ, niz mieszkancy
plaszczyzn, nizin nadrzecznych, urodzajnych, bo jest ruchliwsza,
obrotniejsza, poj¥tniejsza, lecz ubozsza, a nie tak cil;lzka i koscista,
jak czysto niemiecka. Mianowicie co do Hassji objawia si~etneolo~
gom bogate pole poszukiwan donioslych. Ludzie 8wiatlejsi z tych
okolie zapewniali nas I ze czasem nawet mieszkancy jednej i tej
samej osady, kt6r~ po polowie, lecz w zupelnej odr~bnosci, zamieszkujl1, nie tylko typ inny przedstawiajl1, lecz si~ takze
w obyezajach i sklonnosciaeh, tak rozrozniaj~, ze do dzis pewnl!
nieeh~c ku sobie zaehowujl1. Ogolna .opinia krajowa uwaza dzis
l;D.ieszkanc6w pewuych okolie za potomk6w Hunn6w*), Cyganow
a nawet Arab6w~ Tak samo majl1 w Hamburgu 8lynnych
Z ogrodnictwa Vierlandczyk6w (Vier = kierz) dla strojl1 080bliwego, tlJ,:,dziez obyczaj6w odr~bnych za przybysz6w hiszpanskich.
Slowem, ~.
amy kaZdemu w celu sprawdzenia wielkiej i co do
badan etne ogicznych tak donioslej tej rozmaitosci narodowej roz~
praw~ p. B. v. Hodenberg: Vorschlage zu einer planmassigen Samm~
lung der Mundarten und Ortsnamen w Zeitschrift d. hist.
Vereins ·fur Niedersachsen 1861-68. Oznacza ona 1 jak my,
czas przybyeia Niemc6w do starozytnej Germanji w czasach p6zniejszych, tudziez twierdzi, ze owe rozmaitosci i r6znosci typowe w mieszkancachNiemiec wypada z koniecznosci wywodzic od pierwotnej i stanowczej r6znosci rodowej; - my si«;i
stanowczo za tern oswiadczylismy. Co do Slowian Slid autora
zresztlli wypada bardzo nielaskawie, a i on iglloruje icb,
jak historycy niemieccy to czynic lubi~.
Co do dzisiejszej mowy niemieckiej podpada po calych
*) Ztlj,d. gory Hunsriick wadlug swiadectw !tarych od Hunnow n&llwane,
tak £!llIlO wiele nazw z Hun sktadanychi Huunami l!as zwano w 5reduich wieklMlh
S~Qwi!lu

g16wnie nad Renem.
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Niemczech, ~e narzecza ludowe s~ w ziemiach dawniej 810wianskich najlepszym dowodem pochodzenia slowianskiego. Lud
douczyl si~ obcej mowy tylko powoli i z trudnosci~, ztl!!d falszywe
poj~cie 0 rodzaju rzeczownik6w, ztl!d grzechy przeciw wszelkiej
gramatyce mowy urz~dowo-literackiej, ztl!d cz~ste zakonczenia
wyraz6w niemieckich na gloski slowiaiiskie, lub tez mnogie wyrazy
czysto slowiaIiskie. Dodac mozna, ze pomimo, ii wielka cz~sc ludnosci dawniej slowianskiej przybrala pO .zniemczeniu lub zawojowaniu imiona koscielne i nazwiska niemieckie, - w Slawji hanowerskiej CO trzeci gospodarz nazywa si~ Schulze, - zdradzajl!!
nazwy osobowe dzisiejszych Niemcow p61nocnych pospolicie pochodzenie slowiaIiskie, co panowie Virchow i Lisch, Pyl i t. d.
przyznae powinni, a tak samo si~ dzieje z nazwiskami miejscowosci.
A zatem, jezeli to prawda i fakt, 0 czem pow~tpiewac nie
wolno, ze w krajach p6Inocno-niemieckich, przedewszystkiem na
obszarach pomi~dzy ~ab~ i Renem istnieje i si-a przechowala
w ludnosci krajowej stanowcza r6znosc etneologicza, jezeli dalej
wielka cz~sc tej ludnosci nosi wyrame pi~tno nieniemieckie;
wtenczas wypada uznae, ze tak napi~tnowana ludnosc jest pochodzenia slowiaIiskiego, gdyz zatem przemawia tozsamose oznak
narodowych tak dzis, jak w nieprzerwanej l~cznosci czasu wstecz
do czas6w pierwotnych, co swiadectwa historyczne potwierdzaj~.
Ale na tem nie koniec; samowiedza tej ludnosci 8i~ pocz~sd
sama jeszcze odzywa zywo za pochodzeniem 8lowiaIiskiem, po
cz~sci choe przytlumione i niejasne sobie, powtarza podania
z wiek6w przeszlych.
Mlodziez luiycka n. p., k.sztalc~ca si~ na wszechnicy lia
pskiej, skojarzyla si~ z Polakami, pobratymcami swymi, chociai
tam istnialy tak2e bursy misnieIiska, saksoIiska i bawarska. *)
Stare piesni fuzyckie opiewaj~ cz~sto krola polskiego; podania,
obyczaje etc. s~ te same, lub niegdys wsp61ne, ale lepiej za*) Zob. Manlii Lusatiae libr. VII, libr. I 39 u Hofmana sert.

chowane, nii U samych Polak6w; Iud, mowil}:cy po slowiaIisku,
choe potulny, wierny rZl!!dowi, czuje sifJ slowiaIiskim ,zdradza
nadto niech~e ku Niemcom, gdyz sobie prorokuje w podaniach
starycb, iz cale Niemcy si~ kiedys jeszcze pomieszczlli pod jednIL
gruszlli, skoro bohaterowie dawni wyjdlli z g6ry zakl~tej itd. Ludnose zniemczona zas i nie umiejl!!ca juz po slowiaiisku, wierzy
pomimo
w istnienie tajnego krola slowianskiego w Marchji
brandenb
kiej i dzieli wszystkie wlasciwosci brad swych slowiaIiskich. W istnienie tego kr61a, zdaje si~, wierzyl nawet
Kurfiirst Wielki *). Usposobienie dzisiejszych ~uzyczan·Sora
Mw narysowal nam w nadzwyczaj milym obrazie juz Abraham
Frencel**).
Ludnose w dzisiejszej Slawii hanowerskiej zachowuje do tej
chwili, a zapewne zachowa dlugie jeszcze lata charakter czysto
slowianski w swych obyczajach, urz~dzeniu i calem zyciu sp6leczeIiskiem, a poniewaz si~ nigdy nie zmi~szaJ:a, takze powierzchownose fizycznlli w rzadkiej .czystosci. Podania u niej
natchnione duchem narodowo-slowiaIiskim i uwydatniaj~ postacie ksi~z~t slowiaIiskich w walce z Saksonami. Pokazujl!! tam dziS
pomniki kamienne i majl!! w poszanowaniu miejsca spoczynku
tych bohater6w. To samo si~ dzieje po cz~sci nawet w Holsztynie, a po wielkiej cZE;lsci Wokolicach saksoIisko-turyngskich.
Lecz dalsze dochodzenia tego rodzaju celu nie maj~, wi~c
napomkniemy jeszcze pracach statystycznych, kt6re gruntowny
Bergbaus mimochodem poczynH po prawym brzegu ~aby, na co
niech jeden tylko sIuiy przyklad. Powainy ten autor podaje***),
iz wedlug urz~dowego sprawozdania dyrektorjum policyjnego
poczdamskiego z dnia 8 Kwietnia 1853: "Jedenasta cz~sc ro-

°

*)
zeszyt 4.

Zob. sprawozdanie pana Veckenstedt w Zeitschrift fiir Etn. 1878

**)Commentarius Phil. Rist. pod mores Serborum, u Roffmana sctiptores.
***) Landbuch der Mark Brandenburg.

Tom I pod Potsdam. ,
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dzin, osiadlych w Poczdamie, jest, czy wtenczas byla, pochodzenia staroslowianskiego. II Podobnych wypadk6w dochodzic mozna
i gdzieindziej.
Pom6wmy nareszcie 0 obyczajach i podaniach ludowych
w dzisiejszych Niemczech p6lnocnych. Przytem widzimy si~
z stanowiska naszego zniewoleni do postawienia nast~puj!);cych
wniosk6w i twierdzen, kt6re podajemy pod sl!;d j~zykoznawc6w
i etneolog6w naszych:

przypuszczeniach 0 pozniejszem przybyciu Slowian do krlJjow
zachodniej Europy.

Pop i e r w s z e s~ narody slowiansko -litewskie blizej
spokrewnione z ludami starozytnemi, t. j. Medo-Indami, Rzymianami-Grekami, i tak nazwanymi Keltami, anizeli z grup~ narod6w niemieckich, tak zwanymi Germanami. J est to wypadkiem
badan Szafarzyka i wszystkicb powaznych j~zykoznawc6w slowianskich, chociaz Niemcy dzis glosz~ zdanie przeciwne.
Pod rug i e sl:!J wnioski 0 wsp6lnych zasobach umyslowych, ktore narody indo- germanskie w bajecznej ojczyznie
wsp61nej i pierwotnej posradae mialy, po wi~kszej cz~sci urojone i przesadzone. "Indo-Germanowie" to poj§cie i zestawienie jest bezpodstawne, a r6znica rasowa pomi§dzy Slowianami
i Niemcami jest daleko ~i~ksz~ jak utrzymujl:/:. Jezeli pewna
Hose oznaczen przedmiot6w prymitywnej oswiaty si~ zdaje
pochodzie z jednego pierwiastka, to zn6w wielka Hose tych
samych oznaczen si~ temu sprzeciwia zupelnie, a zreszt~ moglo
prawie dwutysi!ileletnie panowanie Niemc6w nad Slowianami zachodnimi wytworzye wielkie podobienstwo tak co do mowy jak
co do obyczaj6wwsp61nych.
A pot l' z e c ie, jezeli si~ daje udowodnic toztiamose j~zy
kowa, obyczajowa, prawna i 1. d. na zach6d i na wsch6d od
Laby w, lonie wschodniej, lub poludniowej Slowiallszczyzny,
wtenczas dowodzi ta tozsamosc, ze tu mamy przed sob~ wlasciwosci slowianskie, nie zas niemieckie. Etneolog zas, kazdy
badacz starozytnosci, a mianowicie j~zykoznawca porownawczy
myli si§, skoro si~ w wywodach swych opiel'a ua ulubionych

Od czasowbraci Grimm zebrano wielki materjal i napisano ksil}zek bez liku, tyczl:/:cych si~ obyczaj6w i podan ludowych,
lecz uczyniono takie najobszerniejszy i najdowolniejszy uzytek
w zastosowaniu tego materjalu do wnioskOw historyczno-etneologicznych. Bez zaprzeczenia rzucajilJ podania i obyczaje Iudowe ciekawe i wdzi§czne swiatlo na ciemne nieraz okresy dziej6w ludzkich, lecz zanim si~ chce z nich korzystac w celach naukowych, wypada przedewszystkiem sprawdzae .pochodzenie, pierwotnosc i rozpowszechnienie tych odr~bnosci w pewnych okolicach, wogole zachowac wzgl~dem nich t~ sam~ starannose
krytycznl1, ktOrI:/: si~ zachowuje wobec dyplomat6w autentycznych. To samo nakazuje naukowose wzgl~dem zabytkow starozytnosci wszelkiego rodzaju. Dotychczas majl!! materjaly pozbierane w pewnych stronach przez osoby mniej oswiecone, ale od
pradziadow z~d pochodz~ce, wartose wi~ksz!);, anizeli to, co
professorowie uczeni znachodzili, kt6rzy naumyslnie w tym celu
podroie odbywajilJ, a ktorym biedny Benjada luzy.cko-po!ski ma
do zawdzi~czenia, iz obecniepokutuje jako Dytrych bernenski
(Teodoryk gocki) po licznych ksillzkach uczonych. Na samych
podaniach zas, lub nawet na samem podobienstwie imion mytologicznych, nigdy nie wolno opierac przedstawienia dziej6w, np. bytnosci Niemc6w przedhistorycznych po prawej f.a.bie, w ktorym to
celu, jak Berghaus (Landbuch d. M. Brand.) si~ trafnie odzywa, chwytano si~ chocby idibla, pomimo, ze autor ten znajduje
ciekawem to przypuszczenie, jakoby wi~ksza cz~se tych Niemcow
pozostala w stal'ych siedzibach zalabianskich jako ludnose sIuzebna pod panowaniem Slowian nadcil'1gaj~cych. Bezpodstawnosc
wywod6w Platnel'a zbijal Dr. Wendt z Jatwosci~ i wielkl!i cierpliwosci~.
Nader cel1nym zas przyczynkiem do objasnienia
etneologicznych st6surlk6w dziejowych sl!! obyczaje i podania
ludowc wtenczas, kiedy one Ii p()pierajl:/: argumenta i dowody
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inne, a to si~ dzieje wobec ludnosci niegdysslowianskiej po~
mi~dzy lJabl! i dolnym Renem.
lJaskawy czytelnik przebaczy, ze tu przy zakonczeniu pracy
naszej nie zachowujemy poz~danej dokladnosci i obszernosc~ ..
gdyz niepodobna, zebysmy strescili wszystkie owe materjaly,
kt6re w niezliczonych tomach ogloszone sl! drukiem pod tytulem : Obyczaje i podania narodu niemieckiego z tej lub owej
okolicy. Dzis S11; te podania i wlasciwosci doprawdy wlasnosci/,&
dzisiejszej ludnosci niemieckiej, ale ze si~ po wielkiej cz~sci rysuj~
na tle ludnosci slowianskiej, uwydatniaj~ one w istocie wplyw
i przewag~ krwi slowianskiej w wytworzeniu si~ nowej tej ludnosci mi~szanej, cosmy wsz~dzie uzasadnic postanowili. Przytoczymy wi~c to i owo z odnosnego materjalu, jak to z niego
mielismy sposobnosc korzystania.
Pan v. Hammerstein donosi w JahrbUcher des Vereins
fur meklenb. Gesch. 1873, ze w krajach meklenburgskich, a mianowicie po calem ksi~stwie strzelickiem, w ziemstwie stargardzkiem i t. d. wedlug starego zwyczaju kazdy z krajowc6w
kladzie na miejscu przy drodze, gdzie kogo zabito, gal~z, zanim przejdzie.. Czasem zwoz~ wlasciciele gruntu z~d cale wozy
chr6stu, a pomimo to nie przestaje Iud klasc takowego na
nowo. To sarno czyni wedI. Woeste'go, wiesniak, przechodzlJJc
kolo "Dueke Mor", miejsca pod pewn~ g6r~, (Fronspartner),
w poblizu Iserlohn.
Tego staroslowianskiego zwyczaju zakazywM juz Otto
bambergski na Pomorzu i w ziemiach lutyckich: "ne fustes ad
sepulchra eorum, (t. j. rodak6w nie pochowanych na cm~tarzu
chrzescijanskim) ponant", *) ale przechowal si~ ten zwyczaj, jak
widzimy, razem z ludnosci~ krajow~. Ten sam zwyczaj panuje
i dzis, jak Polska szeroka i dluga. Wiadomo z Helmolda,
ze w Wa.grji poniedzialek by~ dniem s/,&dowym, wi~c swi~te
cznym. Tromler w Sammlungen des Voigtlandes 1767 donosi,

~e

w Voigtlandzie, wi~c w nizinie wy~szej Alstry bialej i Solawy
saksonskiej poniedzialek jeszeze za jego czas6w u ludu uchodzil
za dzien· swi~teczny, a dzis jeszcze powszechnie uchodzi ten
dzien u zabobonnych za niepomyslny dla przedsi~wzi~cia wazniejszych zaj~c, lub podr6zy. Przez wszystkie zas czasy sredniowieczne i nowsze ostal si~ poniedzialek jako dzien s~dowy po zie~
miach turyngskich. *)
Wi adorno, ze Otton i towarzysze jego spotykali na Pomorzu wsz~dzie osobne domostwa po dworach, gdzie zawsze st61
potrawami nakryty czekal gosci glodnych. Mathis Quaden von
Kinkelbach zaS opowiada, **) ze ludnosc saksonska, t. j. w nowoczesnem znaczeniu, lubi si~ powszechnie zywic pokarmem
grubszym, jako to, sloninlJJ dobrze w~dzonl!, cebuIIJ: surow/,&, maslem itd., i ze majll tam zwyczaj gotowania w niedziel~ tyIe, aby
wystarczylo na tydzien caly.
Przypominamy laskawemu czytelnikowi, ze przeciez pan
Viktor Hehn rozprzestrzenieniu si~ cebuli i og6rk6w slowiati.skich przypisuje znaczenie etneologiczne. 0 He nasze doswiadczenie si~ga, Westfalczycy dzisiejsi najwi~cej spozywaj~ surowej
cebuli i og6rk6w.
M. Chr. Entzelt wywodzi w swej Altmarkische Chronica
1579 0 ziolach, ludowi nadlabianskiemu swi~tych, herbae stupendi effectus, jako to: Crasse, Isenhaar, Zizenhaar, Iserhaar, ZystKrauter, Lumiken-Krauter lub Lamiken itp. te nazwyod bogin
"staroniemieckich", mi~dzy kt6remi miesci tjdCze Cyc~. Tymczasem
dowodzil p. Minsberg w progr. gimn. ka,i~ w Glogowie 1849, ze
wlasnie Slowianie poczytywali wsp61nie .~ Keltami ziola podobne
za czarodziejskie i swi~te, jako to, Isenhaar, czyli Goldhaar (polytrychion commune, zlotowlos), Iserhaar (t. j. Eisenkraut, zelesniak, koszyszko lekarskie, verbena), jemiol~ (Mistel) i t. d. *) Zeitsch. d. Ver. fur thiir. Gesch. Neue Folge, Tom I; Schum: Ueber
biuediche Verh1£ltnisse.

*) Zob. Ekkardi ebron. 1;UIivers. pars aJtara pod r. 1124.

**) Teutscher Nation Herrlichkeit, 1619 p. 198.
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Wiadomo, ze starodawne to mniemanie ludu i dzis jeszcze nie
wygaslo.
Dzisiejsi Luzyczanie slowianscy lubi~ szczyt dom6w przystrojac w glowy konskie, aby si~ zabezpieczyc przeciw morowerou powietrzu, a to sarno czynili od dawnil. *) Poznalismy powyzej wazn~ t~ rolfd, kt6r~ kon w zewn~trznym ustroju religijnym
Slowian odgrywal. Jezeli wi~c w Weatfalji ten sam zwyczaj jeszcze
ai~ zachowal, wtenczas bynajmniej zt!j,d nie wynika, iz zwyczaj
przystrojania w ten spos6b "si§ga tak daleko, jak si~ ludnosc
fltarosaksonska rozprzestrzenBa."
o mn6stwo zwyczaj6w slowianskich, z kt6remi si~ spotykamy po zachodniej Labie, tylko potrl1cimy mimochodem. Takiemi
al};: obchodzenie pocz~tku lata przez palenie ogni6w, topienie
Smiertnicy lub Marzanny, wyobrazaj~ce zwyci§ztwo wiosny nad
ziml'!;, puszczanie wiank6w po wodzie, wyscigi konne lub tez piesze
do mety, ostatnie nazywaj~ si~ w Turyngji "Molitz";da,lej oblewanie dziewczyn wodq. przez parobkow, kiedy po razpierwszy
wracajl}; z pola z sianem lub z trawl};, i tak sarno parobk6w
przez dziewczyny, kiedy ci po raz pierwszy wracajl!; z plugiem
z pola; m6wi l1 wtedy: "aie werden gelekt" (oblizani), a poniewa-Zto nie rna sensu, wywodZl1 teu wyraz z gotyckiego lekjau
= rigare, chociaz slowianskie oblac, alba tez leczyc 0 wiele
prosCiej ten wyraz, a zarazem' i zwyczaj obja.snia, mianowicie,' gdy
si~ przechowal na Eichsfeldzie nad Wezerlh gdzie poznaliSmy
osady slowianskie tak z dyplomat6w, jak z pracy Wolfa, a ostatecznie wiele zwyczaj6w slowianskich z rozpraw pana Waldmana.**) Tamie oznacza dzis jeszcze, n. p. w wsi Deuna i in~
nych, kolor bialy zaiob/J, co juz Wolf sobia tlumaezy jako zwyczaj ludnosci staros!owiaJlskiej.
Nawiasem powiedziawszy, tlumaczono sabie takze podania,
o "bialej pani'" pokutujlJ;cej w zamku berlinskim (weisse Frau)
*) Zob. Fraetorins Weltbeschreibung,
'i<*) Frog!. gimn. heUigenstadzltiego 18tH"

przez bialy kolor zaJ:oby niegdys '"n MarchJ'I' br"nde
..
nburgsk"leJ
jeszcze powszechnie uzywany.*)
Nie moina tu wszystkiego uwzgl~dnic, coby bylo waz c
szczeg61"
. d '
llt m,
DIeJ pOJe ynczych wyraz6w i podan lokalnych n Z
Rak ' k' b h
' p, e staro~ sons I 0 ater, Wittekind, sil:) zapadi w mogile ktOra si~'
dzis'
.
'
l;: Jeszcze
.
p~sze I wymawia Babylonie (wil:)c w baby lonie), a pOfOzOnlj,
J~st mll:)dzy Liibbeke i Mehnen nad WezeriJ;, wi§c w sl1siedztwie
~kebu:czyk6w, ktOrych podr6zuj!};cy nil, piel'wsze wejrzenie poczytac goto~ za Krako~ia~6w: Tak czlowiek, maj!};cy brwi zarosle,
~azy~a Sl~ ~urawe 1 mezhczone podobne rzeczy. Ale nareszcie
1 ~o J~st waznem, ze bOg staroslowianski wsz~dzie po Niemczech
dZI~ Jeszcze odgrywa rol§ niepospolitl1, wprawdzie jako Bock
kOZIel, to sam lub w najrozmaitszych zlozonych wyrazach jak~
Rasselbock ~ Hassji, lub Holmbock tak w Niemczech zach~dniop6lnocnych,
b .
. S Jako tei poludniowych. W ostatnich' t. 'J. w" OberaIefll 1 ••chwabe~" .ll~zywajl1 Halmbock snopek ostatni, kt6ry
przystroJaJI1 w kWlatkl I wstl!zki na ksztaH czlowieka ostat c .
zas r b" .
.
'
e zme
oz IJaJI1, ,rzucaJlj;c si§ nil, niego z okrzykiem dall dal! P.
lVIannhardt
.
.
mlllema.
ze to znaczy
. (dIe G5tter del' Deutachen)
"Juch.heJ !" a podo?ienstwa "kozla" szuka w formacji oblokOw.
lVIlttelfran~en plecze gospodyni nil, ukol'icze.nie iniwa duie
Clasto
cZfowieka z rozl{raczonemi nogaml' l' l'0 zszerzo. w formle
.
nemi
r~kaml,
Starym"
. oczy
.
' kt6rego nazywajlj; "
, zast~l;:puJl!:c
pI~ez "Kranwltbeeren", rodzaj jag6d. W Blekede w Lyneburgs~nem zn6w wystIJPuje snopek ostatni jako "Bock", ale dziwujemy
SII:) pauu
. . Dr.. Pfannenschmid (Erntefeste) ' ie ten zwyczaJ. uwaza
za memleckJ, gdyz Slowianie hanowerscy dotychczas w
h
b
. h .
swye
o yc~aJ,ac .. 1 calem pozyciu niczem jeszcze nie roznil1 si§ od
slow.wnSkIe.J l~dnosci sorabsko-Iuzyckiej. Nawet po zachodnim
Ren.Ie ostal SII:) bOg slowianski do dnia dzisiejszego. W Altenaar
bowlem wznosz~ sit trzy krzyze kamienne kt6re Iud n
B k'"
.
,azywa
" 0 es • me znaJlj;c znaczenia tego wyrazu. Ale podanie miej-

v.:

*) Zobacz w Ledebur Archiw, tom 3, 4.
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seowe dowodzinam, ze to li oznacza Boga, gdyz Iud sobie opowiada, ii zlodzieje, wkradlszy si~ za dawnych ezasow do
kosciola pobliskiego, zabrali ztamtll:d hostje poswi~cone, lecz
uchodzll;cym staly si~ takowe takim ci~iarem, ii ich dalej
udzwigniJ:c nie mogli, jak do miejsca tego, gdzie nast§pnie je odnaleziono i na pamill;tk~ owe krzyie wzniesiono. Tak doniosl
autorowi pochodz!j;cy z tej okoliey Dr. Gilles, professor mate-

iga . ow rozzalony nozem w te cZ~Bci obrazu wodnego, na ktOrych sobie zyczy nieprzyjaciela okaleczyc, bl;)d%<\ mocno przekonanym, ze to si§ zisci n3 nim w rzeczywistosci, co onpopelni
na obl'azie jego.*)
Niemniej ciekawe sll; wyobrazenia, podania, obyczaje ludnosci biednej nll wzgorzach Vogelsberg Szwalm i Hohe RhOn,
tudziez wzdlui calej Wezery. W okoUcy miasta Paderborn,
witlc takze w okolicy ksitlstwa lippskiego, moina si(;} zemscic na
nieprzyjacielu tak, iz kije odbierze, chociai nie jest obecnym.
Zrzynajll,c bowiem pr~ciki, trzeba mruczec, czego Iud dzis juz
nie rozumie: abia! obia! sabia! Wedle nas jest to niczem inneill, jak: bijaml ohijam! zabijam! czego pan Adalbert Kuhn
najmniej nie przypuszczal, gdy swoje "Sagen, Gebrauche und
Marchen aus Westphalen" r. 1859 napisal.
Nieograniczolle si~ tu pole otwiera dla badan etneologicznych, z ktorych gal'ijz kaMa coraz bardziej uzasadnia starodawny pobyt i wplywy slowianskie, mianowicie tez jlilzykoznawstwo wielkieby znalazlo tu skarby dotll;d nietkni~te. Pojedyncze wyrazy Slli dzis jeszcze czysto slowianskie, np. glj,S w liczbie
mnogiej gtlsy w nassawskiem, co w ksi'ijstwie Waldeck znow
slyszec mozua w formie "chus" lub "chaus", wi'ijc po sorabsku.
Kto zresztll; kiedys poznal Iud westfalski, przyzna, ze spos6b
wymawiania jego, mianowicie w stronach g6rzystych, - wskazalismy tu na pr6bki nazw miejscowosci - jest czysto slowianskim. Tu napotykamy takie jedyny wyraz, kt6ry si(;} w j'ijzyku
niemieckim zaczyna na W1', a to jest wrist, tyle co wierzcb; wiersch jest zresztll; najdawniejszf!; form~ dzisiejszego n8zwiska miasta Viersen. Zaniechajmyrozwodzenia si'il nad wlasciwosciami ludnosci po wschodniej l.abie; rowniez nie b'ijdziemy si'il rozpisywac
o Slowianach hanowel'skicb, odsylajf!,c czytelnika do poprzednich

matyki.
Dosyc, ze slowianskie podania krl1zl1ce okolo gor kerkonskich, turyngskieh i Harcu, staly si§ wlasnoscill; nowej ludnosci
mi§szanej.
Nazwiska miejscowe wzgorza harckiego, a mianowicie gory
Bloksberg, wywodzi Edward Jacobi z slowianskiego w pismie
der Brocken in Geschichte und Sage, Halle 1879'1.'-') 0 "''1 0 "brazeniach
..
.
i zabobonach tejie ludnosci po zachodmeJ strome
l.aby takze napomkn~c tylko moiemy, tj. 0 maloludkach, straszydlach nocnych, Pukami zwanych, 0 murawach, t. j. ludziach
o zroslych brwiach, dalej 0 istotachzwanych Pilewizze, Lodowan, Glotzan i t. d., czarownicaeh i t. p. Pod tym wzgl~dem
odznaczajll; si§ przedewszystkiem kraje haskie i nassawskie,
wogole przestrzen pomi'ijdzy Turyngjl:): wzdluz Menu ai do Renu,
chociaz s~ jak najmniej zbadane i znane pod tym wzgl~dem.
Nadzwyczaj obfitego i prawie \Vcale nieuwzgl§dnionego materjalu dla badan etneologicznych dostarczylaby mi~dzy innemi
kotlina "Hickengrund" pod Burbach w Nassawji. Z tego, cosmy
slyszeli od prof. Chdstfreunda, uczonego Nassawczyka ,~,si1dzm
bysmy, iz lud ukrainski to ustronie zamieszkuje. Wiara w moe
czarodziejskll; i guslarstwo kwitnie tam jeszcze w najlepsze. ChCIl;C si~ n. p. pomscic na nieprzyjacielu, udaje si§ rozialony
do znanego mu guslarza, ktory, mruczll;c nad naczyniem, wod!!:
napelnionem, slowa:niezrozumiale dla drugich, kaze owemu nieprzyjacielowi sitJ zjawic w obrazie na powierzchni wody. Wtenczas

*) Pan Peez napisal ju:i. roku 1859 rozprawE;l, ie Slowianie w tejze doliuie zamieszkali od czasow najdawniejszych; praca. jego umieszczona w Wester-

"') ZQbacz przez tego samego: "Der Brocken und sein Gebiet 1871.

mann's Monatshefte. nie by1a nam przyst~pn~.
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.wzmianek i zrodel, tudziet dO waznego ChronicOn Rhytmicnlll
Nicolai Mn:roooualCj, ktory opisuje ciekawe :oby~zaje ostatnich;
nadto zwracamy uwaglJ na waznl!! l'ol§, kt6rll! przytem odgrywal 6wczesny ich ksil!:dz Sclavasco. *)
Wplyw krwi slowianskiej w wytworzeniu si§ dzisiejszej
ludnosci p61nocno-niemieckiej wsz§dzie wyst§puje na jaw, bl!dz
to pod wzgl§dem fizycznym w powierzchownosci i skladzie ciala,
bl'J;dz to moralnie w usposobieniu, wyobrazeniach i zapatrywaniach, wog6le we wszystkich urzl!:dzeniach sp6lecznych. Dawniej, dop6ki ludnosc zawojowana jeszcze j~zykiem swym
m6wila, musialo si§ to tern bal'dziej uwydatniac, wi~c nie dziw,
ze Masudi, pisarz arabski (umad r. 956), m6wi 0 narodzie
slowianskim "Sassinea", t. j. Saksonach i 0 slowianskich Barandjaninach (Tourandjoninach), t. j. Turyngczykach, poczytujllc
zarazem Bawarczyk6w (Bamtschines, Namtschines, Nenitsches,
po grecku zawsze Nemitzioi) i Morawian za narody slowianskie
nad Dunajem. Uczeni niemieccy nwazali dotychczas, zdaje si~,
nwzgl~dnienie nalezyte lndnosci slowianskiej za niepatryotyczne; nciekajfl, si~ wiEJc do Kelt6w (wedlug nas to samo, co 810wian), gdzie Indnosc przedniemiecka w Germanji zdradzawyzsz~ 08wiatEJ, do Cznd6w zas lnb Turanczyk6w, gdzie siEJ nizszy
stopien oswiaty objawia. Na tej drodze dalej post~powac nie
wypada. P. Gegenbauer n. p. osmiela siEJ wprawdzie orzekac,
ze wplywn ludnosci slowianskiej wobec nazwisk miejscowych
w13uchonji zaprzeczyc nie mozna, lecz zarazem mniema, ze nie jest
tam pierwotn~.**) Bierzemy to na pierwszy zadatek ust~pstw wi~
kszych. na przyszlosc, a wywdzi~czamy si~ za topodaniem ludowem z porzecza Volmy w obw. rej. arnsbergskim, kt6re, bt)dlj;c wlasnoscil!: dzisiejszej ludnosci miEJszanej, wi ernie uwydatnia
zawojowanie Siodan przez Niemc6w. Takowe umieszczone jest
w drugim tomie A. Knhna "Sagen etc. aus Westphalen", a brzmi

jak nast~puje: "Podziemne panstwo Hunnow" (tak bowiem 810wian [nazywano w srednich wiekach powszechnie w zachodniej
Germanji). "Czlowiek mocny (ein starker Ked) spuscil si~
W otw6r podziemny, a njrzal si~ naraz w swiecie nowym, t. j.
W kraju 0lbrzym6w.
Nawin~l mn si~ olbrzym 0 jednej glowie,
kt6ry nosH na piersiach slonce miedziane, tego on zabU,
a slonce miedziane mn odebral. ZjawH sit) olbrzym drugi
() dw6ch glowach, kt6ry nosH srebrne slonce na piersiach.
I tego zabil ow czlowiek mocny i to slonce za.bral. W koncu
nawinf!l mu si~ trzeci olbrzym 0 trzech glowach, kt6ry
zIote slonce mial na piersiach. Zwalczywszy i tego, i odebrawszy mn slonce zlote, wyszedl z kraju olbrzymow na swiat
nadziemny, a odtl1d iyl z tego, co mn te trzy slonca w zyskn
przyniosly. "

*) Zob. de Westphalen monum. inad. 1739.
**) Die GriinduDg Fulda's. progr. gimn. fuldajskiego na rok 1878.
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1-13

Slowianie pierwej zamieszkuja, Germanjq, niz Niemey; Iudy nowogermanskie a staro-germanskie; Keltowie, system p. Obermiillera; nizszy stan oswiaty szczep6w nowo-germallskich.

II. 0 staro(lawnem osie(Ueniu
l'opie srodkowej

si~

Slowiau w Eu14 -52

Nazwa "Germania" jest pojllciem geograficznem, ale nie etneologicznem; Slowianie stanowiq, willkszq, CZIlSC Iudnosci starogermanskiej; zdania autor6w nowszych; burzliwy ezas gminoruchOw, tj. przybycie nowychnajezdnikOw zwschodu; najdawniejsze
osady slowianskie pomilldzy Labq, i Renem: Slawja hanowerska, wzg6rze Harz, Lowja slowianska, ziemie tnryngskie, Slowianie nad Wezerq, i Fnldq,;

0

osadzie slowianskiej tamz6;

apis og6lny najstarszyeh osad slowianskich mifildzy l.abq, a Renem; Tnryngczykowie p61nocni; iywotnosc podbitego lndu
slowianskiego; pnstkowia dzisiaj tam, gdzie dawniej rola nprawna; wyniki dochodzen archeologicznych: keramika slowianska, cmlltarzyska, dochodzenia epigrafiki, kraniologja, podania
ludowe, jllzyk i narzecza Iud owe w dzisiejszych Niemczech.

III. Rzut oka na stOsunki geograflczne i polityczne
kl'ajow niegdys zachodnio'polnocnych Siowian
Caloksztalt powierzchni kraj6w niegdys slowianskich; dzisiejsze
nazwiska rzek mniejszych milldzy Labq, a. Renem;

pogl~d

na

nazwieka dzi2iejszych osad tamze, tudziez na. Ilarzecze ludu

53~~~74

n
westfalskiego; fZUt oka na ziemi~ zachodnio-p61nocnych

StrQna

Strona

Slowian, tudziez na miasta w niej, podane przez Ptolemeu-

fundacja biskupstw; ksillZIl. Stoigniew zdobywa miasto Coca-

sza; ziemia ta zawierala zasoby potrzebne dla przemyslu
krajowego.

rescem, ginie w bitwie nad

Raks~

(lub Warnabll;). -

Seli-

bar ksiltZIl wagrowski i lIfistaw obotrycki; Wichmann na
czele Wulin6w napada Polak6w (Licicawici); Geron pod-

IV. Wyszczeg6lnienie ziemstw sfowianskich wy.
stepuj~cych w czasach historycznych

bija I..uiyczan; Mieczyslaw I. polski zwyci~za Wulin6w ;
smierc Wicnml!!1!1a.

Ziemstwa SorabOw, Weletab6w, ObotrytOw.

Okl'e8 II: Slowianie uwalnicrj'f sili

Y. Dzieje Slowianszczyzny zacbodnio-pOfnocnej
Okres L

1) do :r.awojowania 8m'abow

Pogllj,d na tak nazwany czas gminoruchOw i na pocz~tki

86--204
86-101

Sakson6w; ksilj,i~ slowianski Derwan, kr61 slowianski Samo ;

1) Dzieje LutykOw (t. j. WeletabOw.Redar6w) do
ponowneg'o rozbratu Ind6w ZWilj,ZKOWycb
Lutycy powstajlj, -

Mestwin obotrycki burzy Hamburg;

zaborcza polityka Frankon6w, mianowicie Kar6!a W.; ksi!t-

Mscislaw obotrycki odprzysi~ga si~ chrze,scijanstwa w Reth-

zllta slowianscy SemeIa, Miliduch, Cimusclus, Tungo,
Czistibor; napady .W~gr6w i cesarz Henryk 1.

rZ9j

Lutycy, opanolVawszy Havelberg i Brandenburg, za·

wieraj~

pok6j z Niemcami, spowodowani wzrostem Polski;
id~

Lutycy
Polakom.

2) Obot1'yci i Weletabowie popadcrj'f w zaleiJno8c
od cesarstwa 1£iemiecklego
a) czasy wolnosrl
w Niemczech

do

Lutycy

rz~dow dYl1l1.stji slI.ksoiiskiej

Zjednoczenie szczep6w obotryckich, tudziez weletabskich

VI

przymierzu

domu gotszal.
150-163

wszechnia jako ksi~i~ wiar\) chrzescijanskll u Obotryt6w;

jazda w owym czasie przewaia nad

Stan rzeczy az do panowania cesarza Henryka 1_; tenie

wyga~niElcia

nB. potlldze.

nieodpowiedni spos6b nawracania ludu; Gotszalk zabity,
nar6d powraca do poganstwa i ohiera Krutona panem swym;

Arnulf nic uie wsk6ral przeciw Obotrytom.

b) czasy zaleino8ci za rzqdow dynastji saksonskiej
w Niemczech

trac~

Ksifj,z§ta Prybigniew, Sederych i Ratibor; Gotszalk rozpo-

z Weletabami; imif,l Weletab6w ust'i'puje przed mianem

tab6w-Redarow; -

bron przeciw Mscislawowi obotryckiemu

i Niemcom; pojedynek junaka lutyckiego z Saksonem na

2) Dzieje Obotrytow do
kowskiego

Redar6w; ksillz~ta Miligast i Celeadl'ag; rozklad u Welepiechotll· -

po stronie Niemc6w przeciw Chrobremu,

rozterki w zwillzku lutyckim; Lutycy

Slawomir a Ceadrag, Gosto-

Glinianie i Smolinci

zachowa-

mi lutyckimi; Lutycy zwyci§zajlj, Niemc6w pod Prec!awlj,j

"Stellinga";

obotrycki Witzan; polityka Weletab6w i kr61 ich Dragomiuzli i Tabomiutli. -

czeskiemu przeoiw

sejmie w Virbini; cesarz Konrad II pastwi sill nad j enca-

polityka Obotryt6w wobec Fl'ankon6w i Saksonow; kr61
wit; kr61 obotrycki Trasko. -

walcz~

nast~pnie obracaj~

101-1J9

powstanie zowi~ce sil'

w pomoe Boleslawowi

Dzialalnosc Boleslawa Chrobrego; -

nie si~ l:5orabOw; Vethenici sorabscy sprzyjajfj, Polakom;

jest sCislejszem, jak sorabskich; rzut oka na ustroj pallstwowy Saksonow;

133-150

Budwin, syn starszy Gotszalka ginie w miescie Plone; Kruto zabity za spraw~ swej zony, Slawiny, przez zb6ja

120-133

dunskiego na rozkaz Henryka, mlodszego syna Gotszalka;
Henryk, pan Obotryt6w, podbija szczepy wschodnie; swie-

urzlIdza sHy panstwa niemieckiego na nowo; legja merse-

tne i umiarkowane rZlIdy jego; napad Rugjan na Lubek~;

burgska; Henryk zdobywa Branibor; bitwa pod Lunkini

Henryk usmierza bunt Brizan6w i Stoderan6w, i rusza

a $kutki jej; haniebue Postfipowanie Gerona i. Tungomira;

przeciw Rugjanom; smierc jego i niezgoda mi~dzy syuami
Henryka_

60

IV
Strona

()kt'eIl Ill; ()$f;atecz1UJ

~awojowanie

slawa wyzuto z wszelkiego spadku po ojeu.

Slotvian ~a.

clwdnio-p6lnocnych

163-204

1) szczepow lutyckich

163-173

Wyiszos6 moralna Obotryt6w nad Lutykami; krol lntycki
Writgorj sila odsrodkowa bierze

g6r~

w zwiq,zku lutyckim;

Meinfrid, Slowianin, naczelnik w Brandenburgu; pojedyiicze
11' sit~;

Wartislaw i Ratibor,

ksiq,i~ta

VI. Zarys dziej6w rugjaiiskich i pomorskich

bezsiInosc szczep6w lutyckich; Albrecht Niedzwiedz zdonast~pnie

mi~

pomorscy;

Boleslaw Krzywousty rozszerza panowanie nad Lutykami j
bywa Havelberg,

Niezgoda

dzy Henrykiem Lwem a Waldemarem dunskim; kOl'sarstwo
slowianskie.
Pl'zybyslaw zostaje ksi~ciem rzeszy niemieckiej; praca, pokojowa Przybyslawa, jego smier';; ocenienie charakteru jego. - Burwin I i Niklot, syn Wertislawa. w niezgodzie; smierc Niklota; Burwin rz~dzi w duchu nowego czasu.

ludy lutyckie popadaj,!! w zaleznosc od s,!!siad6w; Pomorze
wzrasta

wraca Przybyslawowi spadek ojcowski.

Henryk Lew

·1) Rugjanie

Brandenburg jako spadkobierca

205 -226
205-214

Rrzybyslawa, i pisze sill margrabiq, brandenburgskim; Jaczko

Rzut oka na pierwotne dzieje Rngjan; poglq,d na dzieje

de Kopenik przeciw Albrechtowij rozbior ziemstw lutyckich;

zawojowania Rugji przez Dunczyk6w; slynni z

imil;l Lutykow gasnie.

Dambor i Maseo; opis ArkonYi upadek Arkony; Granza,

m~drosci

syn Litoga; Karenza poddaje sill; opis tego miastaj

2) osiateczne 10sy szczepow wagrooobotryckich

173-204

Ab8alon zaprowadza urz,!!dzenia koscielne na Rugji.

Knut Laward "kr61em Slowian"; Przybyslaw panuje w Wagrji. Niklot nad Obotrytami; Przybyslaw rznca sill na
Niemc6w, lecz ustilPowac musi; Adolf, pan Holzatow, dzieli
sio; z Henrykiem Lwem ziemi,!! wagrowsk,!!; PostllPowanie
Adolfa; on daje przyklad osadzeni& ziemi slowianskiej
przybyszami;- korsarstwo slowianskie sill mnoiy; -

ogoI-

na krucjata europejska przeeiw Slowianom nadbaltyckim,
a Niklot. bohaterski ksi,!!i~ obotrycki; Adolf holzacki zapiera

si~

Niklota jako przyjaciela; Slowianie uderzaj,!! na

posiadlo~ei

Adolfa; ksiq,dz fryzonski Gerlav;

zownikow oblegaj,!! Niklota w grodzie Dubin;
c~yk6w

zast~py

krzy-

kl~ska

Dnn-

pod Dttbinem; grady Dubin i Dymin nie zdobyte;

ngoda. - Wojsko chrzescijanskie pod Szczecinem; biskup
Wojciech, PGlak; chrzescijanie powracajq, ze stratq,. -

2)

Pmnor~nie

.

214-226

Rzut oka na dzieje pierwotne Pomorzanj Dunczycy nigdy
kraj6w slowianskich nia podbili na stale posiadaniej wy-prawa ksillcia Ratibora na Konghell~ w Norwegji; -

nie-

szczerosc cesarza Fryderyka I; pretensje Henryka Lwa
a Waldemara dunskiegoj -

tlumacz Gotszalkj -

Waldemara na Pomorz6; Szczecin nie zdobyty.

-

napady
Ksi~

z'?ta Boguslaw i Kazimierz zostaj,!! ksilj,ziltami rzeszy niemieckiej

j

niemoc 6wczesnej Polski; oburzenie i dalsze na-

pady Waldemara; slawa.
tyjskich.

Charakterystyka Kazimierza i Bogu.

Niedola Slowian podobna losowi narodow kel-

Poloienie Niklota; 110we zawiklania, wywolane przez napady Slowian na Danjlj,;. Niklot ginie w obronie wolnosci,
jego charakter i dzialalnosc. Synowie Niklota: Przybyslaw,
Wertislaw i Przyslaw. Przyslawa zachowanie
o smierel ojca i pozniej.

si~

na wiese

Ugoda z Henrykiem Lwem;

nOW6 nieporozumienia i wojna; Henryk Lew kaie Werti·
slawa powiesiC pod warownilj, Malakowe; jego brat

Przy~

byslaw znajduje/ wsparcie u ksiq,z!l;t pomorskich;

Adolf

bolzacki zabity.

Nowa ugoda, wedlug kt6rej Przyby-

VII. Rzut oka na spos6b zaprowadzania chrzescijanstwa W zachodnio-polnocnej Slowiaiiszczyznie
Owezesny stan oswiaty

moralnosci w Niemczeeh; Slo-

wianio byli do przYJ~cla chrzescijanstwa dobrze usposobieni, tylko chciwosc saksonska i t. p. byla na przeilzkodzie.

VI

VII
StrOn€~

Cz~s6

II.

Strooa
szego; oznaki kaplanstwa. -

Pojl)cia religijno·moralne i po.

zniejsze zabobony; wiadomosc z Kosmasa; stado po!skie.

VIII. Usposobienie i uzdolnienie Slowian; stan
oswiaty ogolnej
:1.)

~

czarownice.

239--;314
239 --260

wzglft.du na dzieje Wsttechslowia'lt

Wplyw religji slowianskiej maleje w czasach

pozniejszycb; wplyw moralny religji na zycie Slowian; zepsncie cbar~kteru slowianskiego po zawojowaniu Slowian.
szczyzny; moralnosc Slowian wobec obyczaj6w owczesnych
chrz·escijan.NiemcQw.

Odpowiedz rady szczeciiiskiej, dana

Cbarakter narQdowy jest u W szecbslowian ten sam; wa·

Ottonowi bamb.; Bernhard, mnich hiszpanski, w Julinie;

znose swiadectw autorow klasycznych obok pisarzy no-

zllpatrywanie

wszyeh; obrazy skreslone przez Prokopa, Maurycego, Dio-

wianie

kassjusza; stalose Slowian w znoszeniu

m~czarni;

trzej po·

chc~

si~

wiesniaka na swi\lta chrzescijaiiskie; S10·

bye przekonani

dowierzajll. Niemcom. -

0

prawdzie nowej wiary; nie

Wychowanie dzieci, czese odda·

slowie zachodnio.p61nocnych Slowian Teofylakta, a opis

wana starszym, goscinnosc; iebractwo i kradziez

Lygj6w przez Tacyta; swiadectwo bitnosci i hardoBci Slo-

znane u Slowian.

wian przez Piotra

skiego; -

Patryejusza,

Teofylakta,

Menandra,

rzeniu

Eunapiusza wiadomosc

slowianskiem.

0

Gotach; -

Slowianie s1i autoch-

azui i uczuciowi,

lubi~ muzyk~;

wana starszym; -

s~

niemowl~t.

-

s~

nie·

Strony ujemne charakteru slowian-

okrutne zwyczaje i kary u Niemcow;

Leona Diakona; charakterystyka Swi\ltoslawa, Rusina. tonami w Europie, dowody na to; Slowianie

-

0

umo·

Stanowisko kobiety w sp61eezeiistwie

dobrodu-

forma rz~du, czesc odda.

pOlozenie swiata slowiaiiskiego pogar-

IX. Oswiata ogolna (dalszy ci~g); handel i prze·
my~l; osady wiejskie w zachodnio-p6lnocnej
Slowianszczyznie

sza si~ przez gminoruehy; stopien oswiaty narod6w niemieckich w owym czasie.

2) Slowianie zachodnio-p6lnocni w

s~ctteg6le

260-314

Czas pierwszego zetkni~cia si~ Slowian z Frankami za Karola W. przedstawia okres najwyiszej oswiaty og6lnej w za-

JednoM etneologiczna Wszechslowian; Einharda wiadomo-

chodnio'p61nocnej Slowiaiiszczyznie;

8ci; Widukinda Swiadectwo. -

skie; drogi handlowe i handel; przedmioty handlu slowian-

Zewn\ltrzny ustroj religijny;

miasta staroslowian-

opisy Widukinda, Dytmara, Adama, Herborda, Ebbona itp.

skiego; zeglarstwo slowianskie jest starsze od niemieckiego;

o swi~tyniach slowiaiiskich w Altenburgu, (Starogrodzie,)

zwi~zek

Rethrze, Szczeeinie, Gutzkowie, Wolgascie; kontyny slo-

zwi~zku

wianskie; b6stwo Gerowid; opisy Saksonao swi~tyniacb

skiej; zniszczenie stanu knpc6w slowianskich.

i b6stwach rugjanskich; Swiatowid arkonski; Stanitiaj mia·

mosty, kaualy

bandlowy Ransa wytwarza

si~

z slowianskiego

bandlowego, a ratusz niemiecki z kontyny slowiankr~jowe; 0 pieni~dzacb.

-

-

Drogi.

Przemysl slo-

sto Karenza: Rugjawith, Porewid, Porenut; obrz~dek Wa-

wianski: wyroby kruszcowe. malowiala, ozdoby szmelcowe;

gro-Obotryt6w wedlug Helmolda; Prowa; najwyzszy b6g

fzemiosla, a mianowicie garncarstwo; zdani.e pana Friedel

jedyny 2wi~te

a

Janus starorzymski; b6stwa posledniejsze;

zdroje i gaje; slupy swi~te, a czesc starQyzymska

Marsa; sprzeczna wiadomosc Orderici V. i Wilhelma mal-

i s~d majstra garncarskiego z Mosiny; cechy niemieckie
niszcz~

przemysl krajowc6w. -

samodzielne nazwy

zwierz~t

mesburgskiego; bogini Fortuna, Siwa, Wenera, Cyca. -

staro·slowianskie.

Obchodzenie swi~t, sluzba boza u Slowian; dochody kilo

geograficzne rozprzestrzenienie

plan6w, hierarcbia slowianska; Mike, miano kaplan a star-

myslowe.

-

Ogrodnictwo i rolnictwo;

i roilinnosci u Slowian;, radIo

Opis osady i domu slowianskiego;
si~

takowych; wsie prze-

315-359

vnt
Strona

X. Rzut oka na forme l'zl};du, pl'awodawstwo,
stany, cieial'Y publiczne i wojskowosc u 810wian zachodnio-polnocnycll
a) 8tatwwisko

l~cia

Tytut panuj!!;cych; wielki

.

ksi!!;z~

zda polska Pomorzan.

360-418

obotrycki; oznaki

roiytnosci slowianskie; zdanie pana Veckenstaedt,
ksi!!;i~cia;

dochody; powaga

zewn~

XI. Zwi!tzek ctneograficzny 'pomiedzy Slowianami ' zachodnio· polnocnymi a ludnosci!t
Polski piastowej

ksi~i~t

urz~dui

jest r6ina w poje-

dyJlCzych ziemstwach slowianskich.
Plemiolla lechickie;

b) 8tarszyzna

373-377

krajowa a starszyzna wil)kszych miast handlowych.

c) PanoUJie i szlacl1ta zagl'odowa

.

377-384

of'!zn; Herborda obraz pana pomorskiego; Vetheuici jako
szlachta drobna, rolniczo-wojacka.
0

xu. Dokonczenie

lUdziacli

n~wolnych

384-389

Rzut oka na wypadki dziejowe przez nas skreslone; zniemozenie Slowiall zawojowanych przedstawia sill jako wytwo-

Niewola u Slowian byla bardzo ograniczona; powszechne
!i~

zdanie p. Saskiego

o Leszku III; rozw6j dziejowy nie pozwolil, aby Polska

i uzupelnienie tego, co si~
w poprzednich rozdzialach powiedzialo
z uwzglednieniem najnowszych badan historyczno-al'cheologicznych

Znaczenie panow polega na nrodzeniu, a nie na samym

el) 8tan wolnych 8lowian; kilka uwag

j~zykoznawstwo;

rzenie sill nowej ludnosci;

Kloppleute i Smurdones; Iliewola

0

prastarym pobycie Slowian

w Germanji starozytllej; orzeczellia kraneologji; typ Slowian

wzmaga za czasow ehrzescijanskich.

p61nocnych wedlug Dra Weissbacha; typ Kelt6w staro-

e) 0 prawie obyczajowem;

0

zytllych. -

obouJU/:zkach i da-

ninach .

389-404

wian z Iud ami klasycznemi.

panowie p6zlliejsi; tak Ilazwane przez Niemcow prawo sloCi,!-

nazwy miesiE;cy staroslowianskie. Zasady i wzgll)dy zachoskie. -

duchowienstwa Iliemieekiego.

~lowianski;

orgal1izacja sluiby wojskowej; falanga piesza;

pi~knej

czas6w Sredniowiecznych. -

404-418

pismo slowian-

W plyw oswiaty· slowianskiej na Niemc6w; wyrazy

slowianskie w literaturze

f) Wqjskowosc; Qln'ona krajowa, piechota i ja:uta slowiaitska
Zasieki i warowllie krajowe; bron, a w szczegole miecz

Pisarze sredlliowieczlli oce·

wane w nadaniu nazw rniejscowosciom;

Ottonowie Ilakladali Ila krajowc6w w biskupstwie misnienpost~powanie

S!!;d

niajll; charakter Slowiall wyzej, jak pozniejsi autorowie;

zary staroslowianskie Ilie byly zbyt wielkie; cil)zary, kt6re
skiem; -

Dochodzenia Dra v. Maak; bogactwo, a zt!!;d

oswiata Slowiall; wielka Iiczba osad slowianskich. -

pan6w Berghaus i Kloeden; st6sunki i pokrewienstwo Slo-

Formy zawierania ug6d; prawo dziedziczne; starosta i iuwianskie jest pogwalceniem prawa przyrodzonBgo. -

419-425

oddzialywala w czasie rozstrzygaj!!;cym na los braci zachodllich.

Sklad starszyzny; znaczenie i powaga takowej; starszyzua

prawo noszenia brolli. -

Wyiszosc oswiaty slowianskiej

wobeo s!!;siednich szczepow dunskich i niemieckich.

360--372

trzne ksi!!;z!!;t; podania ludu luiyckiego a odnalezione stacy

Strona
jazda nie liczna; jazda obotrycka zwycillza DuticzyHw, ja-

niemieckiej z pierwszych

Ubranie slowianskie i zwyczaj

goJenia sill przez Niemcow przyj~ty; s!!;d Schoppellhauera
0 zapuszczalliu brody. Ludnoscl slowianska

i Erdmallna

przetrwala, choc w przellarodowieniu, do czasow dzisiejszych,
a miallowicie szlachta slowianska; sl\-d pana v. MiiIverstedt;

426-469

St'l'ona

obywatelstwo miejskie i ludnosc wiejska. Dzisiejsza ludnosc
Niemiec nosi

pi~tno

slowianskiego pochodzenia.

Obyczaje

i podania dzisiejszej ludnosci, por6wnane z staroslowian-

skiemi; wiadomosc z Massudi'ego. - Podanie ludowe. uwydatniaj~ce

zawojowanie Slowian przez Niemc6w.

Poprawki.
Str. 17, wiersz 1, czytaj: Baekmeister zamiast Backerrneister.
" 61
" 155
161

28"
1Ifieczyslawa n, zamiast I.
16 (Grima tj. Gniewa) przekresli6.
12 czytaj: poslane6w zamiast powstanc6w.

