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„Geograf Bawarski” o Słowianach  

– przegląd, analiza, weryfikacja i nowe 

wyjaśnienia nazw 

Streszczenie 

Relacja „Geografa Bawarskiego”, prawdopodobnie wywiadowcy króla Franków – 

Ludwika II, o plemionach słowiańskich i ich grodach w połowie IX w. stanowi jedno  

z ważniejszych źródeł na temat Słowiańszczyzny z tego okresu. Wciąż toczą się spory na 

temat rozumienia podanych przez tego anonimowego autora nazw plemiennych oraz 

możliwych lokalizacji ich zasiedlenia.  

Dokonuję tu przeglądu dotychczasowej dyskusji w tej sprawie oraz poddaję ogólnej 

analizie najważniejsze kwestie związane z identyfikacją podanych w tym dokumencie 

etnonimów, przedstawiając też w niektórych przypadkach własne, czasem może zaskakujące, 

propozycje ich rekonstrukcji. Na przykład identyfikuję mieszkańców Gniezna, Poznania, 

Wrocławia, Brzegu, Głubczyc, ale i Luboszan, Bobrzan, Wiciędzy, Mazurów, Łuczan,  

a nawet Litwinów, co stanowi całkiem nowe podejście do tego problemu. 

Odnoszę się także do kwestii historycznych i spraw lokalizacyjnych plemion słowiańskich 

wymienionych w tym zabytku, jakże istotnych także z punktu widzenia zasadności wyboru 

właściwej propozycji rekonstrukcji danej nazwy plemiennej. Liczne mapy, w tym kilka 

autorskich, a także tabele zestawiające przekazane w dokumencie dane oraz podział plemion 

na obszary geograficzne i nowe tłumaczenie całego tekstu, powinny pozwolić, moim 

zdaniem, na weryfikację i uporządkowanie wiedzy na temat dawnej Słowiańszczyzny. 

 

Słowa kluczowe: Geograf Bawarski, Anonim Bawarski, Zapiska karolińska, etnonimy, 

etymologie, źródłosłowy, odczyty, nazwy plemienne, etnonimia, toponimia, nazewnictwo 

miejscowe, geografia historyczna, plemiona słowiańskie, Słowianie, Słowiańszczyzna, 

Połabie, Polska, Czechy, Słowacja, Morawy, Bułgaria, Pomorze, Ruś, Prusy, Litwa, Węgry, 

państwo frankijskie, państwo Karolingów, Wołosi, grody, zasiedlenie, lista plemion. 

Wprowadzenie 

Anonimowy mnich, nazwany przez hrabiego Jana Potockiego „Geografem Bawarskim” 

(łac. Geographus Bavarus, ang. Bavarian Geographer, franc. Géographe bavarois, ros. 

Баварский Географ, niem. Bayerischer Geograph, wł. Geografo Bavarese, hiszp. Geógrafo 

Bávaro), znany jest ze sporządzenia spisu plemion słowiańskich żyjących na wschód od Łaby 

i na północ od Dunaju wraz z liczbą posiadanych przez nich grodów w połowie IX w. 

mailto:tomasz@kosinski.pl
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Dokument te zwany jest też „Zapiską karolińską”, a jego pełna nazwa, nadana mu od 

pierwszego zdania, to Descriptio civitatum et regionum ad septentrionalem plagam Danubii 

(pol. Opis grodów i ziem z północnej strony Dunaju). Nota ta została spisana około roku 845, 

najprawdopodobniej w Ratyzbonie, dla króla Franków Ludwika II, zwanego później 

Niemieckim. Szafarzyk nazywa ją „zapiskami Mnichowskimi” i datuje na lata 866-890. 

Uczeni podają, że źródło zachowało się w jednym rękopisie, wchodzącym w skład zbioru zw. 

Codex Reginbertinus II, należącego do klasztoru Reichenau nad Bodensee (Jezioro 

Bodeńskie)
1
. Według danych paleograficznych ma ono pochodzić z IX wieku

2
. J.S. Bandtkie 

uważa natomiast, że w archiwum monachijskim jest tylko kopia z XII wieku. 

Odkrył ją w bibliotece elektora bawarskiego, w księdze z XII w., hrabia de Buat, minister 

pełnomocny Ludwika XV, który datował ten zabytek na VIII wiek
3
. Nowo odkryty spis 

słowiańskich plemion i grodów został niebawem przez niego opublikowany drukiem po 

francusku w 1772
4
. Tekst ten przedrukował w 1796 roku hrabia Jan Potocki, który odnalazł 

go podczas swej podróży do Dolnej Saksonii
5
.  

W „Rocznikach Fuldajskich” („Annales Fuldenses”) pod rokiem 844 znajduje się zapiska 

o wyprawie Ludwika II (Niemieckiego) przeciwko Bodrytom (Abodriten), dlatego przyjmuje 

się, że z Fuldy trafiła ona do Ratyzbony, gdzie w klasztorze św. Emmerama została poddana 

drugiej redakcji
6
. Warto przy tej okazji zauważyć, że w tych rocznikach Ludwik występuje 

pod imieniem Hludowic, co ewidentnie wskazuje słowiańskie pochodzenie tego imienia  

i każdemu, kto zna jakikolwiek język słowiański nie trzeba tłumaczyć, co ono znaczy. 

Podobne imię w tym okresie nosił Ljudewit (Ludowic) Posawski.  

Na podstawie tych ustaleń B. Bischoff przypisuje autorstwo „Zapiski karolińskiej” 

mnichowi działającemu w Reichenau w latach 830-850
7
. Natomiast Aleksander Nazarenko 

uważa za bardziej prawdopodobne jest, że spis ten został sporządzony w latach 70. IX wieku, 

kiedy to prawdopodobnie w Reichenau mieszkał św. Metody. Uważa też, że dokument mógł 

mieć związek z jego misjami na ziemiach słowiańskich
8
. 

Kontekst historyczny 

Na początku IX wieku Karol Wielki uporał się z groźnymi dotąd Awarami i jego państwo 

mogło skupić się na dalszych podbojach. Jednym z celów były ziemie słowiańskie, które  

w licznych wojnach z plemionami połabskimi stopniowo od zachodu krok po kroku 

przyłączano do cesarstwa Karolingów, a potem Ottonów. Karol Wielki zhołdował też na 

pewien czas Bohemię i Morawy, zabijając 805 roku w bitwie z wojskami czeskimi księcia 

                                                 
1
 Kodeks zawiera traktat Boecjusza o geometrii. Patrz: R. Novy, Die Anfänge des böhmischen Staates, 1: 

Mitteleuropa im 9. Jh. Praga, 1969; O. Pilar, Dilo neznaneho bavarskeho geografa, Historicka Geografie, 

Praga 1974. 
2
 I. Herrman, Ruzzi. Forsderen. Liudi. Fresiti. Do kwestii historyczno-etnograficznych podstaw "Geografa 

Bawarskiego" (I poł. IX w.), [na] http://histline.narod.ru/bav-geogr.htm  
3
 J.S. Bandtkie, Dzieje narodu polskiego. T. 1, Wrocław 1835. 

4
 Le comte du Buat (L.G. Du Buat-Nancay), Histoire ancienne des peuples de l'Europe, Paris 1772, T. XI,  

s. 145-149. 
5
 J. Potocki, Fragmens historiques et geographiques sur la Scythie, Sarmatie, et les Slaves. Tome II. Brunsvic 

1796, s. 283. 
6
 J. Roszko, Kolebka Siemowita, Warszawa 1980. 

7
 B. Bischoff, Die südostdeutchen Schreibschulen und Bibliotheken in der Karolingerzeit. Bd. 1.2. Aufl. 

Wiesbaden 1960. 
8
 A.V. Nazarenko, Drevniaja Rus na mezhdunarodnykh putiakh: mezhdiscyplinarnyje ocherki kulturnykh, 

torgovykh, politicheskikh sviazej IX – XII vekov, [w:] A.V. Nazarenko, Jazyki russkoj kultury, Moskwa 2001, 

s. 52-70. 

http://histline.narod.ru/bav-geogr.htm
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Lecha. Swoje wpływy Frankowie zaczęli też rozciągać na południe, sięgając Dalmacji. 

Dlatego też w „raporcie bawarskim” nie ma na przykład żadnej wzmianki o plemieniu 

Karantan (Chorutan, Carniąt), bowiem w 819 roku Karantania przyłączyła się do powstania 

Ljudevita Pasawskiego, a po jego upadku w 822 r. państwo zostało zlikwidowane i włączone 

bezpośrednio do Cesarstwa Franków. Podobny los niebawem miał spotkać Serbo-Łużyczan  

i Słowian połabskich, którzy już za czasów Karola Wielkiego czasowo byli jego 

trybutariuszami, dlatego na niektórych mapach granica państwa Karolingów sięga do Odry,  

a spotyka się też, że i do Wisły, w zależności od autora, daty jej rekonstrukcji i ówczesnej 

polityki historycznej kraju danego kartografa.  

 

 

 
 

Mapa przedstawiająca sytuację polityczną w Europie w chwili śmierci Karola Wielkiego w 814 r.  

(C. Colbeck, 1905) 

 

 

Powyżej jedna z wersji takich map, przedstawiająca sytuację polityczną w Europie  

w chwili śmierci Karola Wielkiego w 814 roku. Widzimy na niej terytoria Obodrytów, 

Wilców i Serbów włączone w granicach państwa karolińskiego, jeszcze bez Łużyc. Jak 

wiemy ten stan wkrótce uległ zmianie, na skutek zmiany nastrojów po śmierci cesarza wśród 

ludów słowiańskich, które pragnęły odzyskać niezależność wszczynając liczne powstania  

i zawiązując ponadplemienne konfederacje oraz okresowe sojusze nawet z Duńczykami, 

niestety czasem także przeciwko samym sobie (np. Obodryci kontra Wieleci), co Frankowie  

i Sasi skrzętnie wykorzystywali. Prawdopodobnie wtedy też na dworze Ludwika II powstał 

plan „ostatecznego rozwiązania” kwestii słowiańskiej i podboju ziem tego niepokornego ludu. 

Do tego potrzebne było właśnie rozeznanie ich zasiedlenia i potencjału, co w pewnym sensie 

zebrano w postaci „bawarskiego raportu”. 
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Ludwik II, zw. później Niemieckim – dla odróżnienia od Ludwika II (syna Lotara), króla 

Italii (od 844) i cesarza rzymskiego (855-875) – był królem Bawarii w latach 817–843, a od 

843 roku, po traktacie z Verdun i podziale cesarstwa na trzy części, został królem 

wschodniofrankijskim. Wcześniej walczył z Sasami i najechał ziemie Bułgarów panońskich.  

Państwo wschodniofrankijskie (łac. Francia orientalis) określane od XI wieku mianem 

regnum teutonicorum, było poprzednikiem Świętego Cesarstwa Rzymskiego. Od 920 r. do 

początku XII wieku nazywało się jednak oficjalnie Regnum Francorum Orientalium, czyli 

Królestwo Wschodnich Franków. 

W celu poszerzenia granic swego królestwa, Ludwik II rozpoczął w 844 kampanię 

przeciwko Bodrytom. Ten rok zgodny jest z datą powstania „raportu bawarskiego” dla władcy 

wschodnich Franków, mającego charakter rozpoznawczy w celu przygotowania planów 

ekspansji na wschód, gdyż na zachodzie (Francja) i południu (Italia) zgodnie z traktatem  

z Verdun, rządzili jego krewni. 

 

 

 
 

Mapa Europy po zniszczeniu państwa Awarów przez Karola Wielkiego. Państwo Karolingów 

graniczyło wówczas z Bułgarią, dlatego w wykazie „Geografa Bawarskiego” kraj ten jest wymieniony 

w części pierwszej dotyczącej ludów sąsiadujących bezpośrednio z państwem wschodniofrankijskim. 

Nie ma tu jednak jeszcze Węgrów, którzy pojawiają się w tym dokumencie, a od 830 roku wdzierali 

się na północne tereny zajęte wcześniej przez Bułgarów, co należy uznać za nieścisłość. W ramach 

ciekawostki, warto zauważyć, że na naszym terenie widać nazwę Lyeks – Lechowie. Źródło: 

Encyclopedia Brittanica, IX wyd., 1875. 
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Plany podboju Słowian przez Franków pokrzyżował w dużym stopniu rozwój Państwa 

Wielkomorawskiego. Powstało ono kilka lat po ostatecznym zniszczeniu Kaganatu 

Awarskiego przez armię Karola Wielkiego w 805 roku, na terenach dzisiejszych Moraw, 

będących wcześniej centrum politycznym Państwa Samona,. Pierwszym władcą Morawy był 

Mojmir, który zezwolił na prowadzenie misji chrystianizacyjnych na jego terenie przez 

niemieckich księży. Mojmir ochrzcił się w 831 r. w obrządku katolickim. Ok. roku 845 

arcybiskupstwo z Ratyzbony ochrzciło 14 wodzów plemiennych z Czech. Rok później po 

śmierci Mojmira władzę objął jego bratanek Rościsław. 

Nowy władca wielkomorawski zaczął rozszerzać wpływy swojego państwa na kolejne 

terytoria, mimo, że władzę sprawował z nadania Ludwika II, który chciał uczynić z niego 

swego wasala. Ten prowadził jednak niezależną politykę, a w 850 roku zbuntował się na 

dobre i zerwał stosunki z Frankami. Rościsław wygnał też wtedy ze swojego państwa 

łacińskich księży, którzy w większości przybywali z Bawarii. W 855 roku Ludwik Niemiecki 

zorganizował wyprawę przeciwko Państwu Wielkomorawskiemu, ale armia Rościsława 

rozgromiła frankijskie wojska, a resztki uciekinierów pogoniła za Dunaj, łupiąc przy okazji 

wschodniofrankijskie ziemie na drugim jej brzegu. Jego następca Świętopełk jeszcze bardziej 

poszerzył granice Wielkomorawskiej Rzeszy, która objęła dodatkowo m.in. tereny Czech, 

Łużyc, a ponoć także rejony zamieszkałe przez Wiślan. 

Tekst dokumentu 

Znane w literaturze historycznej wersje tekstu tego dokumentu różnią się nieznacznie 

zarówno w łacińskich odpisach, jak i polskich tłumaczeniach.  

Baut przetłumaczył łaciński tekst na francuski. U niego mamy np. sfrancuszczone zapisy 

Marabriens (Marharii), Marebans (Merehani), Zuyreans (Zuireani), Thafneges (Thafnezi), 

Zerivars (Zeriuani). Nie jest pewien odczytu Thades (Thadesi) i dopuszcza też: Jhadeses lub 

Jbadeses, podobnie jak dla Fresiti proponuje dwie francuskie formy Fresites lub Frestiens. 

Podaje też łaciński dopisek o Suevi i Beires. Przedstawia przy tej okazji obszerny kontekst 

historyczny znaleziska, wspominając o inwazji huńskiej w Europie, wojnach Bułgarów  

i Awarów, o Antach, Wenedach i Sławenach, ale i o ludzie zwanym z francuska Vidins / 

Vidivariens. Vuilces łączy z niemieckimi zapisami Wiltzi / Wiltii i Ptolemejskimi Veltes oraz 

Pliniuszowymi Beltes, mającymi według tego autora być ludem scytyjskim. Thadesi 

porównuje do Tadzans Jordanesa. Nerivani łączy z Neurami. Attarozi kojarzy z nazwą Etta 

podaną przez Jordanesa. Dla Eptaradici znajduje tylko jedną podobną nazwę, u Strabona – 

Eisadices, lokowanych między Morzem Czarnym a Kaspijskim. Bruzi to Prusowie, a Liudes 

brzmią dla niego jak Lutes. Co ciekawe, Caziri wiąże z Agatyrsami (Acatziri, Acazziri). Ruzzi, 

czyli Rusów, wyprowadza od Roksolan.  Mając na uwadze staroniemieckie zapisy, Słowian, 

czyli Wenedów, zwie też Wilins lub Walans. 

Hrabia J. Potocki w swojej pracy z 1796 r. opiera się na wydaniu Bauta. Podobnie jak 

polskie tłumaczenie Wincentego Smaczyńskiego, które omawia J.S. Bandtkie
9
,. Ten tekst 

krytykuje P.J. Safarzyk, uważając go za obarczony licznymi błędami. Różnice między 

wersjami Bauta (1772), Potockiego (1796), Smaczyńskiego, Bandtkie (1835), a Docena  

i Schmellera, na których opierał się z kolei Lelewel (1816), Szafarzyk (1836), Zakrzewski 

(1917), Łowmiański (1955) i inni, zostały wytłuszczone w tym tekście, który zamieszczam 

poniżej: 

 

                                                 
9
 J.S. Bandtkie, Dzieje narodu polskiego. T. 1, Wrocław 1835. 
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Descriptio civitatum et regionun ad septemtrionalem plagam danubii. Isti sunt, qui 

propinquiores resident finibus Danaorum, quos vocant nortabtrezi, ubi regio, in qua 

civitates L. III. per duces suos partitae. Vvilci, qua civitates XCV, et regiones IV. Linaa est 

populus qui habet civitates VII. prope illis resident, quos vocant Bethenici et Smel dingon 

et Morizani, qui habent civitates XI. Juxta illos sunt qui vocantur Hehfeldi, qui habent 

civitates VIII. Juxta illos est regio, quae vocatur Surbi, in qua regione plures sunt, quae 

habent civitates L. Juxta illos sunt, quos vocant talaminzi, qui habent civitates XIV. 

Beheimare in qua sunt civitates XV. Marbarii habent civitates XI. Vulgarii, regio est 

immensa et populus multus habens civitates V. eo quod multitudo magna excessit et non sit 

eis opus civitates habere. Est populus, quem vocant Merehanos, ipsi habent civitates XXX. 

Isti sunt, qui terminant in finibus nostris. Isti sunt, qui juxta istorum fines resident. 

Osterabtrezi, in qua civitates plus, quam C. sunt Miloxi, in qua civitates LXVII. 

Phesnuz[i], habent civitates LXX. Thadesi, plus guam CC. urbes habent. Glopeani, in qua 

civitates CCCC. aut eo amplius. Zuireani habent civitates CCC. XXV. Busani habent 

civitates CCXXXI. Sit[t]ici regio immensa et populis et urbibus munitissimis. Stadici, in 

qua civitates DXVI. populusque infinitus. Sebbirozi habent civitates XC. Unlizi populus 

multus, civitates CCC[C]XVIII. Nerinani habent civitates LXXVIII. Attarozi habent 

CXLVIII. populus ferocissimus, Eptaradici habent civitates CCLXIII. Vicillerosi habent 

civitates CL. XXX. Zabrozi habent civitates CC. XII. Znetalici habent civitates LXX. IV. 

Aturezani habent civitates C. IV. Chozirozi habent civitates CCL. Lendizi habent civitates 

XC. VIII. Thafnezi habent civitates CC. L. VII. Zerivani, quod tantum est regnum ut ex eo 

cuncte gentes Slavorum exorte sint et originem, sicut affirmant, ducant. Prissani civitates 

LXX. Veluzani civitates LXX. Bruzi plus est undique, quam deenisa ad rhenum. Ruzzi, 

Forsderen, Liudi, Fresiti, Seravci, Lucolane, Ungare, Vuislane, Sleenzane civitates XV. 

Lunsici civit. XXX. Dadodesani civitates XX. Milzane civit. XXX. Besunzane civtt. II. 

Verizane civit. X. Fraganeo civit. XL. Lupi glaa civit. XXX. Opolini civit. XX. Golensizi 

civitates V. 

 

Jak widać przy porównaniu obu tekstów różnic jest sporo i obejmują one błędy zarówno 

przy ręcznym wykonywaniu odpisu, ale też omyłki drukarskie, jak w pracy J.S. Bandtkie, 

gdzie mamy np. rozdzielone Smel dingon, Marbarii, a nie Marharii z liczbą grodów XI 

zamiast XL, tak samo pomniejszono o setkę liczbę grodów Unlizi z CCCCXVIII do 

CCCXVIII. Zamiast de Enisa mamy deenisa, co zmyliło Lelewela, który przez błędny odczyt 

umiejscawiał Bruzi nad Renem. Pan Bandtkie pewnie, by się obraził, gdyby jego nazwisko 

przekręcono na Bandite, ale nie przeszkadza mu też z Uuilerozi robić Vicillerosi, a z Neriuani 

– Nerinani. Tego typu błędy wynikające z niedokładności kopistów i drukarzy oraz mało 

spostrzegawczych uczonych zajmujących się tematem, powodują tyle niedomówień  

i powielanie przekłamanych danych do analizy. 

Nota „Geografa Bawarskiego” omawiana była także m.in. przez uczonych niemieckich
10

, 

rosyjskich
11

, ukraińskich
12

 i czeskich
13

. Z polskich badaczy, poza wspomnianymi  

                                                 
10

 V. von Keltsch, Der bairische Geograph, Alpreussische Monatsschr., 23 (1886), Nr. 7, 8, s. 505-560; W.H. 

Fritze, Die Datierung des Geographus Bavarus, Zschr f. Slavische Philologie, 21, Heft 2 (1952), s. 326-342; 

G. Billig, Zur Rekonstruktion der ältesten slawischen Burgbezirke im obersächsisch-meißnischen Raum auf 

der Grundlage des Bayerischen Geographen, Neues Archiv für sächsische Geschichte 66 (1995), s. 27-67. 
11

 A.V. Nazarenko, Drevniaja Rus…; V.V. Iwanow, V.N. Toporow, O drevnich slavjanskich etnonimach, [w:] 

Slavianskie drevnosti, Кijów 1980, s. 11-45. 
12

 S. Koncha, Bavarian Geographer on Slavic Tribes from Ukraine, Ukrainian Studies. Bulletin Taras 

Shevchenko National Univercity of Kyiv, 16, 2012, s. 15–21. 
13

 P.J. Szafarzyk, Słowiańskie starożytności. t. II, przekład H.N. Bońkowski, Poznań 1844; A. Králiček, Der s.g. 

bairische Geograph und Mahren, Zeitschr d. Vereins f. die Geschichte Mahrens u. Schlesiens II (1898),  

s. 216-235, 340-360. 
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hr. J. Potockim, W. Smaczyńskim i J.S. Bandtkie, dokumentem tym dokładniej zajęli się  

J. Lelewel
14

, E. Kucharski
15

, H. Łowmiański
16

, T. Lehr-Spławiński, S. Rospond,  

K.T. Witczak
17

, J. Nalepa
18

, a ostatnio temat ten podjął młody filolog M. Łuczyński
19

, 

niestety z marnym skutkiem.  

Szafarzyk uważa, że „Opis” powstał na zlecenie jakiegoś niemieckiego władcy, na 

podstawie informacji od kupców i misjonarzy. Poszczególnych szczepów szuka on głównie  

w Rosji, a nawet nad Wołgą. Wiemy już, że chodzi tu o Ludwika II, zw. później Niemieckim, 

dlatego dokument ten nazywam też „raportem ludwikowskim”. 

Tekst „Ziemiopiszca Bawarskiego”, jak Szafarzyk nazywa autora tego dokumentu, 

słowacki uczony datuje na lata 866-890. Sam posługuje się odpisem J.A. Schmellera, 

królewsko-bawarskiego strażnika księgarni (biblioteki). Uważa też, że w archiwum  

w Mnichowie (Monachium) przechowywany jest odpis, a nie oryginał. Datację, jak  

i bawarskie pochodzenie autora oraz fakt przechowywania kopii, a nie pierwopisu, 

argumentuje on następująco: 

a) że spomina o dwóch Morawach, o górnej czyli światopułkowej (Marharii) i o dolnéj 

czyli bulgerskiej (Merehani);  

b) z sasiedztwa Bulgarów z Njemcami w Pannonii (Vulgarii ... Merehani ... iste sunt 

regions que terminant in finibus nostris). Dolna Morawa i sąsiedztwo Bulgarów  

z Niemcami wzięły koniec przez osiedlenie się Węgrów w Polyszu r. 896,  

a w Podunaju r. 897, nast., górna zaś Morawa przez klęskę pod Preszburgiem 907;  

c) z imienia warjagskich Rusów, r. 862 stale na Rusi osiadłych, a r. 866, według 

Focyusza już nad morzem czarném powszechnie znanych; 

d) z imion Peczenigów (Phesnuzi), r. 889 przez Wołgę ku Donowi przeszłych, i Węgrów, 

którzy się r. 889 nad Dońcem, r. 894 w Dacyi osiedlili (podług Alfreda przed r. 900 

przebywali oni prawie w Siedmiogrodzkiém: the mont hahet Basterne, and nu by mon 

haet Hungerri, w innym rkp.: Hungerie);  

e) z imion Bethenici, Smeldingon, Vuislane itd., które tylko w 9. stól. w dziejach są 

spominane; 

f) z pomyłek przepisywacza: regione zm. regiones, Lendizi zm. Leudizi, Unlizi zm. 

Uulizi, Dadosesani zm. Doduseni lub Dadosani itd.”  

g) Zdaniem Zakrzewskiego
20

 Szafarzyk i Lelewel podawali jednak niezbyt dokładne 

zapisy. Właściwy tekst, zgodny z rękopisem łacińskim znajdującym się w bawarskiej 

bibliotece w Monachium, znajdziemy u A. Bielowskiego (MPH, t. I). Ten 

egzemplarz pochodzi z kolekcji norymberskiego lekarza Schedeliusa z XV w., będąc 

częścią zbioru różnych dokumentów pod nazwą de Astrolapsu. 

                                                 
14

 J. Lelewel, Winulska Sławiańszczyzna z Geografa bawarskiego, [w:] Tygodnik Wileński, nr 47, z dn. 8 

października 1816, s. 333, i w następnych numerach 48-50; tenże, Geographe du Moyen Age III, Bruxelles 

1852, s. 21-45; tenże, Narody na ziemiach słowiańskich przed powstaniem Polski, Poznań 1853. 
15

 E. Kucharski, Polska w zapisce karolińskiej zwanej niewłaściwie „Geografem bawarskim”, [w:] Pamiętnik IV 

powszechnego Zjazdu historyków polskich, t. I, Lwów 1925, sekcja II, s. 111, tenże, Zapiska karolińska zwana 

niewłaściwie „Geografem bawarskim”, [w:] Spraw. Tow. Nauk. we Lwowie, t. V (1925), s. 81-86. 
16

 H. Łowmiański, O pochodzeniu Geografa bawarskiego, [w:] Roczniki Historyczne, R. 20, 1955, s. 9-58; 

tenże, O identyfikacji nazw Geografa bawarskiego, [w:] Studia Źródłoznawcze, t. III: 1958, s. 1-22. 
17

 K.T. Witczak, Dwa studia nad “Geografem Bawarskim”, [w:] Roczniki Historyczne, R. 59, 1993, s. 5-17; 

tenże, Poselstwo ruskie w państwie niemieckim w roku 839. Kulisy śledztwa w świetle danych Geografa 

Bawarskiego, [w:] Slavia Orientalis, t. 62/1, 2013, s. 25-43. 
18

 J. Nalepa, O nowszym ujęciu problematyki plemion słowiańskich u „Geografa Bawarskiego”. Uwagi 

krytyczne, [w:] Slavia Occidentalis, T. 60, 2003, s. 9-63. 
19

 M. Łuczyński, "Geograf bawarski" - nowe odczytania, [w:] Polonica, t. 37 (2017), s. 67-89. 
20

 S. Zakrzewski, Opis grodów i terytoriów z północnej strony Dunaju, czyli t.z. Geograf Bawarski, 1917. 
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h) O Lelewelu Zakrzewski pisze natomiast, że „podobnie, jak Szafarzyk, nawet jeszcze 

w wyższym stopniu, odchyla się w badaniu od drogi wskazanej przez tytuł zabytku,  

i objaśnia szereg nazw za pomocą nazw słowiańszczyzny leżącej na południu od 

Dunaju. Lelewel zatem wszystkie nazwy, począwszy od Miloxi, a kończąc na 

Zeriuani, lokalizuje na południu od Dunaju.” 

 

Henryk Łowmiański podzielił dokument na rozdziały i wprowadził numerację plemion. 

Uważa też, że jego oryginał się nie zachował, a przetrwała jedynie druga redakcja rękopisu, 

która składa się z dwóch części. Pierwsza z nich (etnosy 1-13) ma być kopią utraconego 

oryginału pierwszej redakcji. Są to wyniki strategicznego wywiadu imperium Franków, które 

miały posłużyć rozszerzeniu sfery wpływu na tereny sąsiednie. Druga część została dołączona 

do pierwszej podczas drugiej redakcji tekstu i miała charakter geograficznego opisu ziem na 

północ od Dunaju, na podstawie relacji kupieckich i misyjnych. Łowmiański uznał plemiona 

pod numerami 14-58 za te, które trudno jest zidentyfikować. Według niego, w tej części 

„Opisu” istnieje dowolny porządek nazw, z czym można polemizować, gdyż tego typu raport 

zwiadowczy z zasady powinien mieć określony układ podanych informacji, o czym piszę 

więcej w dalszej części tego opracowania
21

. 

Znany nam rękopis pisany jest jednym ciągiem, dlatego podział ten jest umowny. Całość 

zapisana jest w jednym stylu, prawdopodobnie przez jednego autora, ale możliwe, że  

w różnych okresach.  

Niżej, zamieszczam spis plemion i grodów według analizy Henryka Łowmiańskiego 

(1955) wraz z przypisaną przez tego autora numeracją, co może także służyć do porównań  

z załączoną wyżej wersją Smaczyńskiego i Bandtkie (1835): 

Descriptio civitatum et regionum ad septentrionalem plagam Danubii. 

(1) Isti sunt qui propinquiores resident finibus Danaorum, quos vocant Nortabtrezi, ubi 

regio, in qua sunt civitates LIII per duces suos partite. 

(2) Uuilci, in qua civitates XCV et regiones IIII. 

(3) Linaa est populus, qui habet civitates VII. 

(4-6) Prope illis resident, quos vocant Bethenici et Smeldingon et Morizani, qui habent 

civitates XI. 

(7) Iuxta illos sunt, qui vocantur Hehfeldi, qui habent civitates VIII. 

(8) Iuxta illos est regio, que vocatur Surbi, in qua regione plures sunt, que habent civitates 

L. 

(9) Iuxta illos sunt quos vocant Talaminzi, qui habent civitates XIII. 

(10) Beheimare, in qua sunt civitates XV. 

(11) Marharii habent civitates XL. 

(12) Uulgarii regio est inmensa et populus multus habens civitates V, eo quod mutitudo 

magna ex eis sit et non sit eis opus civitates habere. 

(13) Est populus quem vocant Merehanos, ipsi habent civitates XXX. 

Iste sunt regiones, que terminant in finibus nostris. 

Isti sunt, qui iuxta istorum fines resident. 

(14) Osterabtrezi, in qua civitates plus quam C sunt. 

(15) Miloxi, in qua civitates LXVII. 

(16) Phesnuzi habent civitates LXX. 

(17) Thadesi plus quam CC urbes habent. 

(18) Glopeani, in qua civitates CCCC aut eo amplius. 

(19) Zuireani habent civitates CCCXXV. 

                                                 
21

 H. Łowmiański, O pochodzeniu Geografa bawarskiego… 
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(20) Busani habent civitates CCXXXI. 

(21) Sittici regio inmensa populis et urbibus munitissimis. 

(22) Stadici, in qua civitates DXVI populousque infinitus. 

(23) Sebbirozi habent civitates XC. 

(24) Unlizi populus multus civitates CCCCXVIII. 

(25) Neriuani habent civitates LXXVIII. 

(26) Attorozi habent civitates CXLVIII, populus ferocissimus. 

(27) Eptaradici habent civitates CCLXIII. 

(28) Uuilerozi habent civitates CLXXX. 

(29) Zabrozi habent civitates CCXII. 

(30) Znetalici habent civitates LXXIIII. 

(31) Aturezani habent civitates CIIII. 

(32) Chozirozi habent civitates CCL. 

(33) Lendizi habent civitates XCVIII. 

(34) Thafnezi habent civitates CCLVII. 

(35) Zeriuani, quod tantum est regnum, ut ex eo cuncte genetes Sclauorum exorte sint et 

originem, sicut affirmant, ducant. 

(36) Prissani civitates LXX. 

(37) Uelunzani civitates LXX. 

(38) Bruzi plus est undique quam de Enisa ad Rhenum 

(39) Uuizunbeire 

(40) Caziri civitates C. 

(41) Ruzzi. 

(42) Forsderen. 

(43) Liudi. 

(44) Fresiti. 

(45) Serauici. 

(46) Lucolane. 

(47) Ungare. 

(48) Uuislane. 

(49) Sleenzane civitates XV. 

(50) Lunsizi civitates XXX. 

(51) Dadosesani civitates XX. 

(52) Milzane civitates XXX. 

(53) Besunzane civitates II. 

(54) Uerizane civitates X. 

(55) Fraganeo civitates XL. 

(56) Lupiglaa civitates XXX. 

(57) Opolini civitates XX. 

(58) Golensizi civitates V. 

Polskie tłumaczenie „Geografa Bawarskiego” według H. Łowmiańskiego: 

Opis grodów i ziem z północnej strony Dunaju. 

(1) Którzy najbliżej siedzą granic Duńczyków są ci, których nazywają północnymi 

Obodrytami [Nortabtrezi], a tam ziemia, w której jest grodów 53 podzielonych między ich 

książąt. 

(2) Wieleci [Vuilci], u których 95 grodów i 4 ziemie. 

(3) [G]linianie [Linaa] jest to lud, który ma 7 grodów. 
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(4-6) Blisko nich siedzą ci, których nazywają Bytyńcami [Bethenici] i Smolinianami 

[Smeldingon] i Morzyczanami [Morizani], którzy maja 11 grodów. 

(7) Obok nich są ci, których nazywa się Hawelanami [Hehfeldi], którzy mają 8 grodów. 

(8) Obok nich jest ziemia, którą nazywają Serbią [Surbi], w tej ziemi liczne są [ludy], które 

mają 50 grodów. 

(9) Obok nich są ci, których nazywają Głomaczami [Talaminzi], i ci mają 14 grodów. 

(10) Czesi [Beheimare], w których [ziemi] jest 15 grodów. 

(11) Morawianie [Marharii] mają 11 grodów. 

(12) Bułgaria [Vulgarii] jest to ziemia niezmierzona i lud niezliczony, mający 5 grodów,  

a to dlatego, że jest ich wielkie mnóstwo i nie potrzeba im grodów. 

(13) Jest też lud, który nazywają Morawianami [Merehanos], ci mają 30 grodów. 

Te są ziemie, które dotykają naszych granic. 

Te są [plemiona], które obok ich granic siedzą. 

(14) Wschodni Obodryci [Osterabtrezi], w których [ziemi] jest więcej niż 100 grodów. 

(15) Miloxi, w których [ziemi] 67 grodów. 

(16) Phesnuzi mają 70 grodów. 

(17) Thadesi mają więcej niż 200 miast. 

(18) Glopeani, w których [ziemi] 400 grodów albo i więcej. 

(19) Zuireani mają 325 grodów. 

(20) Busani mają 231 grodów. 

(21) Sittici to ziemia niezmiernie ludna i mająca bardzo obronne miasta . 

(22) Stadici, w których [ziemi] 516 grodów, a lud niezliczony. 

(23) Sebbirozi mają 90 grodów. 

(24) Unlizi to lud liczny, [ma] 318 grodów. 

(25) Neriuani mają 78 grodów. 

(26) Attorozi mają 148 grodów, lud to bardzo srogi. 

(27) Eptaradici mają 263 grody. 

(28) Vuilerozi mają 180 grodów. 

(29) Zabrozi mają 212 grodów. 

(30) Znetalici mają 74 grody. 

(31) Aturezani mają 104 grody. 

(32) Chozirozi mają 250 grodów. 

(33) Lendizi mają 98 grodów. 

(34) Thafnezi mają 257 grodów. 

(35) Zeriuani, a to taki jest kraj, że z niego pochodzą wszystkie plemiona słowiańskie  

i początek [swój], jak powiadają, wywodzą. 

(36) Pyrzyczanie [Prissani] [mają] 70 grodów. 

(37) Velunzani [Wolinianie] [mają] 70 grodów. 

(38) Bruzi więcej [mają] w okręgu niż od Enizy aż do Renu. 

(39) Vuizunbeire. 

(40) Chazarzy [Caziri] [mają] 100 grodów. 

(41) Ruzzi. 

(42) Forsderen. 

(43) Liudi. 

(44) Fresiti. 

(45) Serauici. 

(46) Lucolane. 

(47) Węgrzy [Ungare]. 

(48) Wiślanie [Vuislane]. 
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(49) Ślężanie [Sleenzane] [mają] 15 grodów. 

(50) Łużyczanie [Lunsizi] [mają] 30 grodów. 

(51) Dziadoszanie [Dadosesani] [mają] 20 grodów. 

(52) Milczanie [Milzane] [mają] 30 grodów. 

(53) Besunzane [mają] 2 grody. 

(54) Verizane [mają] 10 grodów. 

(55) Fraganeo [mają] 40 grodów. 

(56) Lupiglaa [mają] 30 grodów. 

(57) Opolanie [Opolini] [mają] 20 grodów. 

(58) Gołęszycy [Golensizi] [mają] 5 grodów.
22

 

 

Odpis J.A. Schmellera, zarządcy monachijskiej biblioteki, gdzie przechowywany jest 

obecnie omawiany rękopis, którym posługiwał się w swej analizie tego dokumentu Szafarzyk, 

zawiera nieznaczne różnice w stosunku do podanego wyżej tekstu. Dotyczą one głównie 

zamiany składu „Uu/Ue” na „Vu/Ve” w następujących nazwach: Vulgarii, Vuillerozi, 

Velunzani, Vuilsane, Verizane. Ważne też, że w tej wersji Forsderen i Liudi są oddzielnie, co 

wynika z oddzielenia ich kropką w tekście rękopisu.  

Trzeba tu dodać również, że niżej na samym końcu rękopisu jest dopisek nieznanego 

autora wykonany drobnym pismem, zapewne później: 

 

Sueui non sunt nati sed seminati. 

Beire non dicuntur Bauarii, sed Boiarii, a Boia fluvio. 

 

Co można przetłumaczyć:  

 

Słewi się nie rodzą, ale sieją. 

Beire to nie Bawarczycy, ale Boiarii, od rzeki Boia. 

 

 

Pierwsze zdanie jest zasłyszanym powiedzeniem, które Lelewel tłumaczy, że to „jigraszka 

wyrazu semino, ponieważ są bardzo innodzy”
23

. Odpowiada ono w pewnym sensie polskiemu 

przysłowiu: „Głupich nie sieją, sami się rodzą”, które oznacza, że człowiek rodzi się głupi,  

a mądrość zdobywa z wiekiem. W tym jednak kontekście, zapisane zdanie należy rozumieć, 

że Słewowie od posiania (narodzin) są obdarzeni wiedzą z natury i dlatego są tak wyjątkowi. 

Jakże pasuje to do rozumienia etnonimów Wędowie (Wedowie) – ludzie wiedzy i Słowianie – 

dzierżyciele słów. Przy tej okazji warto wyjaśnić po raz kolejny, że ‘sława’, do której 

wyraźnie nawiązuje nazwa Słewowie, jak etnonim ten rozumie sam Jakub Grimm (Suevi = 

Słewi)
24

 oraz wersja Sławianie, związane są ze ‘sławieniem’, czyli ‘wypowiadaniem słów’. 

Szafarzyk wyjaśnia to drugie zdanie tym, że „Beirowie zowią się właściwie i pierwotnie 

Bojarowie, od rzeki Boja, teraz Buj, pobocznej płynącej z prawej strony do Wjatki w ujeździe 

Urzumskim guberni Wiatskiéj. Przestrzegać należy, aby ich nie mieszano z Bawarami, dla 

podobieństwa imion.” Będzie jednak jeszcze o tym mowa dalej. 

Lelewel dzieli podane nazwy plemion na 3 grupy. Używając jego podziału, w poniższej 

tabeli dodałem liczbę grodów zanotowaną w dokumencie, z wyłączeniem pozycji Enisa ad 

Rhenum, która zgodnie z tłumaczeniem H. Łowmiańskiego jest użyta tylko, jako porównanie 

potencjału grodów plemienia Bruzi.  

                                                 
22

 H. Łowmiański, O pochodzeniu Geografa bawarskiego… 
23

 J. Lelewel, Polska wieków średnich…, 1893 
24
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Plemiona z liczbą grodów 

In finibus nostris  

(Przy naszych granicach) 

Juxta istorum fines resident  

(Mieszkający w pobliżu tych terytoriów) 

I II III 

Nortabtrezi 53 Osterabtrezi 100 Uuizunbeire   

Uuilci 45 Miloxi 67 Caziri  100 

Linaa 7 Phesnuzi 70 Ruzzi   

Bethenici 

11 

Thadesi 200 Forsderen   

Smeldingon Glopeani 400 Liudi  

Morizani Zuireani 325 Fresiti   

Hehfeldi 8 Busani 231 Serauici  

Surbi 50 Sitici  Lucolane   

Talaminzi 13 Stadici 516 Ungare  

Beheimare 15 Sebbirozi 90 Uuislane   

Marharii 40 Unlizi 318 Sleenzane 15 

Uulgarii 5 Neriuani 78 Lunsizi  30 

Merehani 30 Attarozi 148 Dadosesani 20 

 Eptaradici 263 Milzane  30 

Uuillerozi 180 Besunzane 2 

Zabrozi 212 Uerizane  10 

Zmetalici 74 Fraganeo 40 

Aturezani 104 Lupiglaa  30 

Chozirozi 250 Opolini 20 

Lendizi 98 Golensizi 5 

Thafnezi 257  

Zeriuani  

Prissani 70 

Velunzani 70 

Bruzi  

 

 

Szafarzyk dość sceptycznie podchodzi do wiadomości o liczbie grodów tłumacząc po 

swojemu skąd pochodzić mogły te informacje „Bawarczyka”, który „czerpał niewątpliwie 

wiadomości swoje z ustnych rozmów częścią słowiańskich kupców i targowców, szególniej 

bulgarskich i weletskich, częścią téż i niemieckich missyonarzów, i napisał to zapewne  

z polecenia, jakiego króla lub książęcia niemieckiego, który w ówczesnych okrutnych wojnach 

narodowych zamyślał o podbiciu całego Słowiaństwa, aby przez to podług mnóstwa ich gałęzi 

i grodów (miast obronnych) mógł mieć wyobrażenie o sile szczepu. Na podaną tu liczbę 

grodów spuszczać się zupełnie nie można..” My się jednak „spuścimy” na nią w końcowej 

części tego opracowania, gdzie szerzej poruszam sprawę potencjału słowiańskich plemion. 

Z drugiej strony, słowacki uczony tłumaczy, podając liczne przykłady, że u Słowian 

grodów było w bród. Wyjaśnia też, że użyte przez „Geografa Bawarskiego” słowo „civitas” 

oznacza starosłowiański grad, rus. gorod, pol. gród. A szczegółowo omawia system grodzki 

Słowian tak: „U dawnych pogańskich Słowian był tylko dwojaki rodzaj spólnych mieszkań: 

selo, czyli sioło albo wieś, w otwartém szczérém polu i grad, hrad, gród, miejsce przykopem  

i murem drewnianym umocnione, obronne, warowne (…) Połączenie siół, czyli wiosek  

w pewnym oznaczonym obwodzie z grodern zwało się żupą, mirą (pagus, Gau). Na 

ustanowienie (konstytucyi) grodzkiéj polegał cały polityczny żywot Starosłowian; w grodach 

mieszkali sprawcowie, czyli urzędnicy ludu (starosta, książę, po angs. cynig), w grodach 

bronili się Słowianie w czasie nieprzyjacielskich wpadów i wojny, w grodach odbywały się 
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wszelkie sejmy, schadzki (sobory, zbory) albo zjazd, sauly, obiety, czyli ofiary, albo żertwy, 

obrzędy, zgromadzenia (sniatky znaczą także i wesele), targi itd. Już Jornand przypisuje 

Słowianom civitates tj. obronne, czyli warowne grody. Podobnież ziemie spokrewnionych ze 

Słowianami Litwinów i Łotyszów między 830-860 były pełne grodów podług Wulfstana.” 

Wytyka też Lelewelowi, że w tłumaczeniach nazw wiele z nich opuścił „…ale zresztą 

pomnik ten jest i zostanie, dla dziejów naszych nieoceniony, do wyjaśnienia, którego 

przyczynił się Dobrowski nie dość korzystnie, Lelewel zaś z lepszyın skutkiem, ale i ten ostatni 

pominął rozdział najtrudniejszy od Osterabtrezi aż do Zeriuani.” 

Z kolei Anton Králiček, przy analizie tego dokumentu, operuje ważnym pojęciem 

pierwotnego zrębu „Opisu” i późniejszych naleciałości. Ludy podstawowej części zabytku 

dzieli on na dwie grupy, pierwsi są sąsiadami państwa frankijskiego, mniej więcej nad Łabą  

i Dunajem, plemiona zaś wymienione w II ustępie są ich sąsiadami. Zauważa też, że w 

szeregu nazw zachodzi górno-niemieckie przesuwanie głosek, jak: Abtrezi, Bethenici, 

Talaminzi, Thadesi, Glopeani, Thafnezi, Lupiglaa, co może świadczyć o północno-

niemieckim źródle tych nazw zachowanych w podanej formie przez Bawarczyka 

posługującego się dolno-niemieckim dialektem
25

. 

Pod kątem językowym „Zapiskę karolińską” analizował M. Rudnicki (1959) i S. Rospond 

(1968). Stwierdzili oni w tekście m.in. typowe łacińsko-germańskie oboczności (m.in. p=b, 

t=d, s=z, b=w/f, b=w), podwajanie spółgłosek (bb, tt, zz, ss), znakowanie (w>uu, š>x, ž>s, 

č>z, ch>g, sł>scl), wymienność samogłosek (a=e=o=y), podwajanie samogłosek dla 

podkreślenia ich długości (ee, ii), znakowanie nosówek (ǫ>un, ę>en, ą>in), oznaczanie 

przydechu (h, th, ph), itp. 

 

 

 
 

Fragment środkowej części tekstu „Opisu”, zaczynający się od etnonimu „nortabrezi” (nr 1),  

a kończący się na „Uulgarii” (nr 12). 

                                                 
25
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Fragment początkowej części tekstu „Opisu”, zaczynający się od etnonimu „Merehani” (nr 13),  

a kończący się na „Neriuani” (nr 25). 

 

 

 
 

Urywek końcowej części tekstu „Opisu”, zaczynający się od etnonimu „Aturezani” (nr 31),  

a kończący się na „Golensizi” (nr 58). 
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Natomiast Jerzy Nalepa w swoim opracowaniu prezentuje dość krytyczne podejście do 

swoich poprzedników i całego dokumentu, który wydaje mu się, że jest przeceniany, jeśli 

chodzi o wiarygodność relacji na temat nazw, jak i ocenę stanu posiadania poszczególnych 

plemion. Sądzi na przykład, że trójka Miloxi – Phesnuzi – Thadesi (Dziadosze) jest dubletem 

Dadosesani – Milzane – Besunzane. Ponadto tenże lingwista solidaryzuje się z uzasadnianym 

wielokrotnie w historiografii poglądem, że nie można nazwy Glopeani utożsamiać ze 

sztucznym tworem Goplanie z lokalizacją nad jeziorem Gopło. W zapisie Glopeani Nalepa  

w iście naukowy sposób zasugerował zamianę początkowej litery G- na S-, aby w rezultacie 

otrzymać „Slopeani”, a więc bardzo wierne odzwierciedlenie nazwy „Słopianie”. Plemię 

Słopian miało swoje siedziby między rdzennym terytorium Łużyczan a Lubuszanami; ich 

terytorium w historiografii znane jest pod określeniem Selpuli
26

. Taką „naukową” metodą 

równie dobrze można zrobić z Polan – Wolan, a z Wiślan – Kiślan. Oczywiście błędy zapisu 

się zdarzają, ale czemu na siłę podważa się akurat istnienie plemienia nad Gopłem, w którego 

pobliżu kształtowało się państwo piastowskie, co potwierdza archeologia i tradycja ludowa, 

tego nie wiemy. 

W nauce pojawiły się też głosy, że autor „Opisu” powymyślał sobie egzonimy, na 

podstawie przyporządkowania poszczególnych ludów do nazw miejscowych, a jego nazwy 

nie istniały w rzeczywistości, o czym pisał archeolog Przemysław Urbańczyk
27

, a ostatnio 

temat ten rozwinął antropolog Mariusz Filip
28

.
 

Niedawno „Geografem Bawarskim” zajął się filolog M. Łuczyński. Zauważa on, że pod 

względem pisowni „Descriptio...”nawiązuje do Kosmografa Raweńskiego i Roczników 

Fuldajskich. Polemizuje też z opinią S. Rosponda w kwestii bawarskiego czy alemańskiego 

stylu skryby
29

. Autor ten przedstawia jednak przy tej okazji szereg dziwacznych propozycji, 

które podaję przy omawianiu niektórych etnonimów. 

Na podstawie mojej analizy językowo-historyczno-kulturowej omawianego tutaj 

dokumentu przedstawiam poniżej nową propozycję jego tłumaczenia, opartą na wersji  

H. Łowmiańskiego, ale wraz z moją interpretacją nazw plemiennych, omawianych 

szczegółowo nieco dalej, i w bardziej przyjaznym do czytania stylu. Dzielę go też na części 

związane z określonymi obszarami geograficznymi, co ustaliłem podczas moich badań tego 

tematu, z czym można się zapoznać pod koniec tego opracowania. Jest to oczywiście tylko 

przedmiot do dalszej dyskusji, ale mam nadzieję, że przysłuży się nieco do rozwikłania 

„bawarskiej zagadki”. 

Opis grodów i ziem z północnej strony Dunaju.  

Ci, którzy siedzą najbliżej granic Duńczyków nazywani są północnymi Obodrytami 

[Nortabtrezi], a na ich ziemi są 53 grody, podzielone między ich książąt. Dalej mieszkają 

Wilcy [Vuilci], u których jest 95 grodów i 4 ziemie. Następnie Linianie [Linaa], lud, który 

ma 7 grodów. Blisko nich siedzą Wiciędzy [Bethenici], Siemianie [Smeldingon]  

i Morzyczanie [Morizani], którzy razem mają 11 grodów. Obok nich są ci, których nazywa 

się Hlawenami [Hehfeldi], z 8 grodami. Nieopodal jest ziemia, którą nazywają Serbią 

[Surbi], a w niej liczne ludy, które mają 50 grodów. Przy nich mieszkają Dalamińcy 

[Talaminzi], mający 14 grodów. Kolejni są Bohemowie [Beheimare], w których ziemi jest 

15 grodów. Ich sąsiadami są Morawowie [Marharii], którzy mają 11 grodów. Położona 

dalej Bułgaria [Vulgarii] jest to ziemia niezmierzona i lud niezliczony, choć mają tylko  

5 grodów, a to dlatego, że jest ich wielkie mnóstwo i obronnych warowni im nie potrzeba. 

Jest też lud, który nazywają Morawianami [Merehanos], mający 30 grodów.  

                                                 
26

 J. Nalepa, O nowszym ujęciu… 
27

 P. Urbańczyk, Mieszko Pierwszy Tajemniczy, 2013. 
28

 http://mediewalia.pl/publicystyka/antropolog-wyjasnia-czy-istnialy-slowianskie-plemiona/  
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To są ziemie, które leżą u naszych granic. 

Teraz wymieńmy tych, którzy dalej od naszych granic siedzą.  

Najpierwsi są wschodni Obodryci [Osterabtrezi], w których ziemi jest więcej niż 100 

grodów. Niżej nich Miłochy [Miloxi], którzy mają 67 grodów. Obok są Pieśnicze 

[Phesnuzi] z 70 grodami. Dalej Dziadosze [Thadesi], u których jest więcej niż 200 miast. 

Za to Goplanie [Glopeani] posiadają 400 grodów albo i więcej. Następnie idą Zurzanie 

[Zuireani], którzy mają 325 grodów. Potem Bużanie [Busani] z 231 grodami. Powyżej 

nich są Sitycze [Sittici], a ich ziemia jest niezmiernie ludna i mająca bardzo obronne 

miasta.  

Równie mocni są Stadycze [Stadici], mający 516 grodów i lud niezliczony. Pobliscy 

Siewiercy [Sebbirozi] zajmują 90 grodów. Także Uglicze [Unlizi] to lud liczny, 

posiadający 318 grodów.  

Z kolei Nerwianie [Neriuani] mają 78 grodów. Tatrożcy [Attorozi] natomiast mieszkają  

w 148 grodach, a lud to bardzo srogi. Trzeba też wymienić Siedmiorodyczy [Eptaradici],  

u których są 263 grody. Wielercy [Vuilerozi] mają 180 grodów. Zaporożcy [Zabrozi] – 

212 grodów. Snetalicze [Znetalici] – 74 grody. Turożanie [Aturezani] – 104 grody. 

Kozieracy [Chozirozi] – 250 grodów.  

Lędzice [Lendizi] – 98 grodów. Tanewcy [Thafnezi] – 257 grodów. Za to Serbanie 

[Zeriuani], to taki naród, z którego mają pochodzić wszystkie plemiona słowiańskie  

i początek swój, jak powiadają, wywodzą. Dalej idą Przysanie [Prissani], którzy mają 70 

grodów. Wołynianie [Velunzani] – 70 grodów.  

A Prusowie [Bruzi] więcej mają grodów w swym okręgu niż jest od Enizy aż do Renu. 

Nieopodal nich mieszkają Wysznowarzy [Vuizunbeire]. Dalej żyją Koziercy [Caziri], 

którzy mają 100 grodów. W tym rejonie mieszkają też Rusowie [Ruzzi], Drewlanie 

[Forsderen], Litwini [Liudi], Brzezice [Fresiti].  

Dalej idą Sorawicy [Serauici], Łękolanie [Lucolane], Węgrzy [Ungare] i Wiślanie 

[Vuislane]. Kolejni są Ślężanie [Sleenzane] posiadający 15 grodów. Obok nich Łężyce 

[Lunsizi] z 30 grodami. Następni Dziadoszanie [Dadosesani] mieszkający w 20 grodach.  

A także Miłczanie [Milzane] zajmujący 30 grodów. Przy nich Biesunczanie [Besunzane] 

osiadli w 2 grodach. Są tam też Wiercanie [Verizane] mający 10 grodów. Jak i Breganie 

[Fraganeo] bytujący w 40 grodach. W pobliżu nich są Lubogławy [Lupiglaa] i ich 30 

grodów. Niedaleko rozsiedli się i Opolanie [Opolini] w 20 grodach. I na końcu tego kraju 

Gołęczyce [Golensizi], u których jest 5 grodów. 

Słewi się nie rodzą, ale sieją. 

Beire to nie Bawarczycy, ale Boiarii, od rzeki Boia. 

Analiza nazw plemiennych 

Przed przystąpieniem do analizy historyczno-geograficzno-językowej tekstu tego 

dokumentu przyjąłem pewne założenia, na których opierałem swoje rozważania: 

1. Autor, jako bawarski zwiadowca króla Ludwika II musiał przygotować swój raport  

w określonym porządku, a nie, jako chaotyczny zbiór nazw plemion z różnych obszarów, 

gdyż jego celem było rozeznanie terenowe, jak i określenie potencjału przeciwnika przed 

planowaną inwazją. Dlatego należy znaleźć i trzymać się tego porządku przy ustalaniu 

zarówno etnonimów, jak i lokalizacji siedzib poszczególnych plemion. 
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2. Król Ludwik II toczył ciągłe spory ze swym ojcem, braćmi i krewnymi o władzę, a po 

traktacie w Verdun z 843 r., mimo, iż otrzymał wschodnie tereny Państwa Frankijskiego, 

mógł czuć niedosyt z niezaspokojonych ambicji zostania cesarzem, jaki to tytuł przypadł 

jego rywalowi Lotarowi I. Nie miał gdzie prowadzić ekspansji swego królestwa, jak tylko 

na północ (Połabie, Pomorze) i wschód (Lechia, Ruś) oraz południowy-wschód (Łużyce, 

Śląsk, Chrobacja), ewentualnie dalej na Bułgarię i w głąb Bałkan. Dlatego przygotowując 

plan podbojów, podzielił te obszary na regiony, zgodne z układem polityczno-

geograficznym właściwym dla tamtego okresu, które zamierzał stopniowo zdobywać  

w miarę swoich możliwości. 

3. Dokument pochodzi z 844 r. i na jego podstawie Ludwik II jeszcze w tym samym roku 

zaczął wdrażać swój plan ekspansji swego państwa organizując wyprawę przeciwko 

Bodrytom, o czym donoszą Roczniki Fuldajskie. Na pierwszy ogień, jak widać poszło 

Połabie, a następnym celem były Łużyce i Morawa, czyli tereny opisane w części I, jako 

graniczące z państwem wschodniofrankijskim. Plan ten, jak wiemy rozciągnął się  

w czasie, a kontynuowali go kolejni włodarze państwa niemieckiego. 

4. Przy rekonstrukcji nazw plemiennych brałem pod uwagę ograniczenia łaciny z zapisem 

słowiańskich słów, bez diakrytyków, które w Czechach i Polsce weszły w życie dopiero 

na przełomie XV/XVI wieku. Ważne było uwzględnianie również wszelkich manier  

i zasad właściwych dla łacinników, zwłaszcza na dworach niemieckich, jak przestawki, 

oboczności, wahania samogłosek itp.  

5. Z pewnością, z braku lub minimalnego zasobu pisanych danych źródłowych, większość 

zapisów, jakie znalazły się w „Opisie”, pochodziła ze słuchu, na podstawie słownych 

relacji kupców, zwiadowców i żołnierzy biorących udział we wcześniejszych walkach na 

niektórych terenach przygranicznych, skąd dane wydają się najbardziej rzetelne. Widzimy 

tutaj, że im dalej na wschód tym większe uogólnienia lub brak informacji oraz duże 

przekłamania w zapisach etnonimów. 

6. Przy odczycie nazw plemiennych należy pamiętać, że, jak podawał Szafarzyk, imiona 

rodowe mają w języku słowiańskim, w zależności od grupy geograficzno-etnicznej, 

nieznacznie różniące się końcówki, tj. cyrylskie i bułgarskie -iszti (Bodriszti), ruskie -iczi 

(Bodriczi), serbskie -ati / -iti (Bodriti), polskie i czeskie -ycy / -icy (Bodrycy / Bodricy), 

łużyckie -ici / -eci (Bodrici). Mamy też strus./czes. -ane (Polane), bułg. -ene (Polene), 

serb.-chorw. -ani (Polani), pol. –anie (Polanie) i podobne. Są też wymienne formy, np. -

esi / -owie (Lesi / Lechowie). To może nam jednak wskazywać, nawet przy obcym zapisie, 

możliwą przynależność danego plemienia do grupy Słowian odpowiednio zorientowanej 

geograficznie, a także należy brać tę informację pod uwagę przy rekonstrukcji 

poprawnych etnonimów. 

7. Niezbędne jest oparcie się na innych zapiskach i przekazach na temat słowiańskich 

plemion sprzed i po okresie powstaniu noty „Geografa Bawarskiego”, stąd konieczność 

zapoznania się z materiałami źródłowymi, jak „Widsith”, relacje Wulfstana i króla 

Alberta, dzieła Thietmara, Adama z Bremy, Helmolda, Porfirogenety, Nestora i innych. 

8. Konieczny wydaje się też przegląd propozycji interpretacji i rekonstrukcji nazw z tego 

dokumentu przedstawionych przez innych autorów, jak Lelewel, Szafarzyk, Králiček, 

Zakrzewski, Łowmiański, Lehr-Sławiński, Rudnicki, Rospond, Witczak i inni. 

9. Niezwykle ważny jest kontekst historyczny i odniesienia do późniejszego rozwoju 

poszczególnych obszarów, na których powstawały zręby słowiańskich państwowości, 

poza Wielką Morawą, także w Czechach, Polsce, na Rusi. Istniejące na tych terenach 

grody powstawały najczęściej w miejscu tych z „Zapiski karolińskiej”, były one jednak 

rozbudowywane i umacniane. Dlatego zapoznanie się z ich późniejszym inwentarzem, 

może dać wiele ważnych wskazówek, co do lokalizacji i identyfikacji poszczególnych 

plemion przy ustalaniu stanu ich posiadania i zasięgu ich politycznych wpływów.  
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10. W miarę możliwości należy odnosić się również do znalezisk archeologicznych i innych 

poświadczeń, także etnograficznych, w tym legendarnych i tradycji ludowej, co jest 

niestety nazbyt często i pochopnie lekceważowane przez specjalistów tego tematu. 

 

Mając powyższe na uwadze, spójrzmy zatem najpierw na poniższą mapę, na której 

zaznaczyłem prawdopodobny obszar zainteresowania „Geografa Bawarskiego” na północ 

Dunaju, od wschodnich granic państwa wschodniofrankijskiego do mniej więcej linii za 

ujściem Dunaju, czyli od Hamburga do Kijowa. To w tym obszarze, moim zdaniem, należy 

szukać siedzib wymienionych w omawianym dokumencie plemion. 

 

 

 
 

Mapa przedstawiająca obszar opisany przez „Geografa Bawarskiego” z zaznaczeniem na czerwono 

biegu Dunaju oraz prawdopodobnych linii granicznych na zachodzie i wschodzie  

(oprac. T.J. Kosiński, na podstawie Google Map) 

 

 

Dlatego wszelkie propozycje etymologiczne uczonych związane z plemionami 

lokowanymi poza tym terenem, na przykład dotyczące ludów bałkańskich poniżej Dunaju, 

którzy tam rezydowali w IX wieku, należy raczej odrzucić. Nie sądzę też byśmy powinni 

wykraczać dalej niż zachodnie rubieże państwa chazarskiego, które stanowią naturalną 

granicę ówczesnej Słowiańszczyzny, mimo, że część plemion wówczas płaciła Chazarom 

trybut. Moim zdaniem, autor raportu jednak tak daleko nie sięga i ten lud nie jest w nim 

wymieniony, mimo że tak sugeruje kilku autorów uważając za Chazarów nazwy Chozirozi  
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(nr 32) lub Caziri (nr 40). Nie dlatego zapewne, że nie byli oni Słowianami, bo mamy 

przecież tu wzmianki o Bułgarach, Rusach, Litwinach, Jaćwięgach, Prusach, czy Węgrach, 

ale dlatego, że ich terytoria są zbyt odległe i wykraczają poza ramy geograficzne „Opisu” oraz 

cele rozpoznania strategicznego w celu podboju.  

Wygląda więc na to, że „Anonim Bawarski” zebrał informacje o plemionach żyjących na 

wschód od państwa wschodniofrankijskiego i na północ od Dunaju, nie patrząc na kwestie ich 

etnicznego pochodzenia, ale pod kątem oceny ich potencjału, czyli stanu posiadania  

i liczebności, a tym samym siły bojowej. Zresztą z rozróżnianiem pochodzenia 

poszczególnych ludów „Anonim Bawarski” miałby spory problem, jak i większość 

średniowiecznych autorów. Na przykład Konstanty Porfirogeneta nawet wiek później 

Węgrów nazywa Turkami, a wielu historyków w różnych okresach Słowian uznawało za 

Scytów, Sarmatów, Gotów, Getów, Daków, Wendów, i jak wiemy spory w tej kwestii trwają 

jeszcze do dziś. Dlatego plan podboju, do czego miał służyć „ludwikowski raport” miał 

dotyczyć wszystkich plemion pogańskich na danym obszarze, a nie samych Słowian, choć to 

akurat oni w większości zamieszkiwali te terytoria. 

O rozmieszczeniu geograficznym plemion wymienionych w „Zapisce karolińskiej” piszę 

więcej w dalszej części tego opracowania, gdzie umieszczam też zrekonstruowaną przeze 

mnie mapę z lokalizacjami poszczególnych ludów wymienionych w tym dokumencie,  

z podziałem na rejony geopolityczne. Drugą mapą mojego autorstwa, którą tam też można 

znaleźć, jest rozmieszczenie plemion z wykazu „Geografa Bawarskiego”, z podaniem moich 

propozycji ich etnonimów. Trzecia mapa prezentuje natomiast plemiona na obszarze obecnej 

Polski, po weryfikacji ich nazw, jak i lokalizacji, na podstawie niniejszej analizy. 

Zerknijmy najpierw jednak na tabelę, zamieszczoną na następnej stronie, z wykazem 

słowiańskich plemion znanych nauce, dzięki czemu możemy spróbować zidentyfikować 

etnonimy podane w „Zapisce karolińskiej”. Jeśli nie ma wyraźnych zbieżności między 

znanymi nam nazwami plemiennymi, a tymi z „Descriptio”, jak np. Wiltzi – Wilcy, Sleenzane 

– Ślężanie, Dadosesani – Dziadoszanie, to powinniśmy szukać pewnych podobieństw 

znaczeniowych, w rodzaju Prissani < Przysanie > Sandomierzanie, czy Stadici < Stadycze > 

Grodzianie / Polanie lub Dziadosze = Przodkowie > Lechowie > Gnieźnianie. Należy przy 

tym pamiętać o wielu zasadach językowych, przestawkach, obocznościach itp., jak Bruzi – 

Prusi (B = P), Ruzzi = Rusi (z = s), Busani = Bużanie (s = ż), o czym też jest dalej mowa. 

Na zielono zaznaczono zidentyfikowane w „Opisie” plemiona, a na czerwono – rezydujące 

na południe od Dunaju, czyli poza obszarem zainteresowania tego dokumentu. Trzeba tu 

pamiętać, że niewymienione przez „Geografa Bawarskiego” plemiona, mogły jednak 

wówczas istnieć, a zostały pominięte, gdyż wchodziły w skład większych związków 

plemiennych i występowały pod jedną nazwą, znaną w omawianym wykazie. Przykładowo 

Redarzy i Ranowie zapewne zostali ujęci pod pojęciem Wilcy, a Czeriezpianie i Chyżanie byli 

zaliczeni do Obodrytów właściwych (Nordabtrezi). Dodałem tutaj też nazwy, których 

pierwotnie w tej tabeli nie było, a pojawiły się one w wyniku niniejszej analizy – zielone 

wytłuszczenie. Ten tabelaryczny wykaz jest dostępny na Wikipedii, a opracowany został na 

podstawie m.in. wykazu plemion słowiańskich z „Encyklopedii Popularnej PWN”. Usuwam 

przy tym niewłaściwe nazwy zastępując je poprawnymi, jak np. Smolińcy < Siemianie, 

Tywercy < Trywercy. 

Do Słowian zachodnich encyklopedia zalicza jeszcze: Trzebowian, Serbów łużyckich, 

Sandomierzan i Słowaków, a do Słowian wschodnich – Antów
30

, a A. Buko wyróżnia też 

Obrzan, Sandomierzan, Lublinian
31

.  

 

                                                 
30

 Encyklopedia Popularna PWN, Warszawa 1982. 
31

 A. Buko, Archeologia Polski wczesnośredniowiecznej, Warszawa 2005. 
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Plemiona słowiańskie (VII–XII wiek) 

S
ło

w
ia

n
ie

 

w
sc

h
o

d
n

i 
Wołynianie (Wieluńczanie) / Bużanie / Czerwianie (Serbanie) / Chorwaci wschodni / 

Drewlanie / Dregowicze / Dulebowie / Krywicze / Polanie nadnieprzańscy (Stadycze) / 

Połoczanie / Radymicze / Siewierzanie / Słowienie / Trywercy / Uglicze / Wiatycze / 

Berezynianie (Brzezice) 

S
ło

w
ia

n
ie

 

za
ch

o
d

n
i 

Plemiona polskie 

Goplanie / Lędzianie / Miłochy (Lubaszanie) / Mazowszanie 

(Zurzanie, Mazurzanie) / Jezioracy (Koziercy) / Polanie 

(Dziadoszanie, Gnieźnianie) / Sieradzanie / Wiślanie / 

Żuławianie (Wysznowarzy) / Poznanianie (Pieśnianie) / 

Tanewcy / Sandomierzanie (Przysanie) 

Plemiona 

śląskie 

Bobrzanie (Biesunczanie) / 

Dziadoszanie / Golęczyce / Opolanie 

/ Słupianie / Ślężanie / Brzeganie / 

Wrocławianie (Wiercanie) / 

Glubczanie  
 

Pomorzanie 
Kaszubi / Pyrzyczanie / Wolinianie / Brzeżanie / Słowińcy / 

Obodryci wschodni (Osterobodryci) 

Słowianie 

połabscy 

Wieleci 

Czrezpienianie / Chyżanie / 

Tolężanie / Doszanie / Morzyczanie / 

Nieletycy / Ranowie / Redarowie / 

Rzeczanie / Sprewianie / Stodoranie 

(Hlawanie) / Wkrzanie  

Obodryci 

Bytyńcy / Drzewianie / Glinianie / 

Obodryci właściwi (Reregowie) / 

Siemianie / Wagrowie / Warnowie / 

Połabianie / Wiciędze 

Serbołużyczanie 

Serbowie / Dalimińcy / Chutycy / 

Glomici / Koledzice / Łużyczanie / 

Miłczanie / Susłowie / Żyrmunty / 

Żytyczanie  
 

Plemiona czesko-

słowackie 

Chorwaci czescy / Czesi / Deczanie / Dulebowie / Lemuzi / 

Litomierzyce / Łuczanie / Morawowie / Nitrzanie / Pszowianie 

/ Siedliczanie / Zliczanie / Łękołanie / Sorawicy (Orawianie) 
 

S
ło

w
ia

n
ie

 

p
o

łu
d

n
io

w
i 

Plemiona 

bułgarskie 

Nerwianie / Tatrożcy / Siedem Rodów (Siedmiorodycze) / 

Siewiercy ( Wielercy) / Zaporożcy / Snetalicze (Drągowicze) 

/ Turożanie (Turnianie) / Jezioracy  

Plemiona grecko-

macedońskie 

Draguwici / Jeziercy / Milingowie / Sagudaci / Smolanie / 

Strumińcy / Wajunitowie / Welegezyci / Brsjacy / Rynchyni 

Plemiona 

dalmatyńskie 

Karantanie / Słoweńcy / Chorwaci / Braniczewcy / Morawianie 

naddunajscy / Obodryci naddunajscy 

Plemiona serbskie 

Serbowie / Narentanie / 

Zahumlanie / Trawunianie / 

Konawlanie / Dukljanie / 

Timoczanie 
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Jest to jednak mało konkretna klasyfikacja, bo przykładowo słowacki etnos ukształtował 

się dopiero później na bazie kilku wymienionych osobno plemion. Trudno zatem także ich 

nazywać plemieniem, a z punktu widzenia politologii powinni być oni uznawani już raczej za 

naród. Z kolei możliwe, że potomkami Antów są plemiona słowiańskie zamieszkujące między 

wschodnimi Karpatami, a Morzem Czarnym, które są tu już wymienione. 

Dlatego przy wyróżnianiu poszczególnych plemion słowiańskich ważna jest cezura 

czasowa, bo przecież Jordanes (VI w.) pisał o trzech grupach Wenedach, Sławenach i Antach, 

którzy dawniej nazywali się wszyscy Wenedami. Prokopiusz z Cezarei (VI w.) wyjaśniał za 

to, że Sławeni (Sklaweni) i Antowie wcześniej zwali się Sporami. W późniejszych relacjach 

wczesnośredniowiecznych nie wyszczególnia się raczej poszczególnych plemion 

słowiańskich, ale wszystkich ich przedstawicieli, którzy penetrowali tereny Cesarstwa 

Bizantyjskiego nazywa się właśnie Sławenami (Sklawenami). 

Z naszego punktu widzenia w odniesieniu do analizy językowej, historycznej, 

etnogenetyczne i topograficznej „Zapiski karolińskiej”, powinniśmy przyjąć stan na połowę 

IX wieku, na kiedy to datuje się omawiany tu dokument. Jest to oczywiście trudne do 

określenia, a celem niniejszych rozważań jest właśnie próba uporządkowania posiadanych 

informacji w tym temacie.  

Niestety nie dysponujemy z tego okresu innymi materiałami źródłowymi opisującymi 

plemiona słowiańskie, by dokonać analizy porównawczej nazw podanych przez „Geografa 

Bawarskiego. W „Żywocie świętego Metodego” (IX w.) wspomniano tylko silnego księcia, 

który „siedział w Wiślech i urągał chrześcijanom”. Dopiero Porfirogeneta (X w.) wspomina 

na przykład o Zahumlanach (Zagórzanach), których książę Michał, syn Wyszewica, miał 

wywodzić się znad Wisły z rodu Litzike (Λιτζίκη), co nam przypomina Licicaviki Widukinda 

(X w.), których odnosi się do Lestkowiczy (H. Łowmiański
32

) lub Łużyczan (K. Mysliński
33

,  

J. Nalepa
34

). Znany jest zapis tej nazwy, jako Διτζίκη, co należy uznać za błąd kopisty poprzez 

podobieństwo greckich liter Λ i Δ. W każdym razie według K. Tymienieckiego jest to 

oboczna nazwa plemienia Lędzian. Porfirogeneta w innym miejscu wprawdzie podaje nazwę 

Lendzaninoi, jednak zdaniem Tymienieckiego posiadał on wiadomości o Lędzianach z dwóch 

różnych źródeł: ruskiego i niemieckiego i ze względu na różnice w zapisie ich etnonimu nie 

rozpoznał, że chodziło o ten sam lud
35

. Cesarz pisze dużo o Słowianach południowych 

(Chorwatach i Serbach), ale mówi też o Morawach i tak zwanej „wielkiej Chrobacji”, leżącej 

z tamtej strony Bagibarei (Bawarii) oraz daje wzmiankę o Białej Serbii. Omawia szczegółowo 

również stosunki panujące między Uzami, Chazarami, Pieczyngami, Rusami, Bułgarami  

i Węgrami, czyli niektórymi ludami także wymienionymi przez „Geografa Bawarskiego”. 

Z X w. pochodzi relacja Ibrahima Ibn Jakuba, podróżnika, kupca piszącego m.in.  

o państwie Mieszka I. Mamy też kroniki niemieckie Thietmara (przełom X-XI w. n.e.), za 

panowania Bolesława Chrobrego, stronnicze przedstawienie stosunków polsko-niemieckich 

i równie jednostronny opis relacji polsko-czeskich Kosmasa (XI w.). 

Bardziej szczegółowe rozróżnienie oraz informacje o pochodzeniu Słowian podał Nestor  

z Kijowa (ok. 1113 r): Po mnogich zaś latach siedli byli Słowianie nad Dunajem, gdzie teraz 

ziemia węgierska i bułgarska. I od tych Słowian rozeszli się po ziemi i przezwali się imionami 

swoimi, gdzie siedli na którym miejscu. [...] A oto jeszcze ciż Słowianie: Biali Chorwaci  

i Serbowie, i Karantanie. Gdy bowiem Włosi naszli na Słowian naddunajskich i osiadłszy 

pośród nich ciemiężyli ich, to Słowianie ci przyszedłszy siedli nad Wisłą i przezwali się 

Lachami, a od tych Lachów przezwali się jedni Polanami, drudzy Lachowie Lutyczanami, inni 

                                                 
32 

H. Łowmiański, Początki Polski. T. V, Warszawa 1973, s. 481–490. 
33

 K. Myśliński, Polska wobec Słowian, Wodziaław Śląski 2011. 
34

 J. Nalepa, Granice Polski Najdawniejszej. Prolegomena, Kraków 1996. 
35

 J. Dowiat, Polska - państwem średniowiecznej Europy. Warszawa 1968. 
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— Mazowszanami, inni — Pomorzanami
36

.Wymienia on przy tym osobno Morawian, 

Czechów oraz plemiona wschodniosłowiańskie nad Dnieprem: Polan, Radymiczy i Wiatyczy. 

Historycy zwracają uwagę, że wśród plemion słowiańskich wymienionych przez 

„Geografa Bawarskiego” znajdują się również te, które weszły w skład późniejszego Państwa 

Gnieźnieńskiego, jak Glopeani (Goplanie) z olbrzymią liczbą 400 grodów, Lendizi 

(Lędzianie) – 98 grodów, Prissani (Pyrzyczanie) – 70 grodów, Uelunzani (Wolinianie) – 70 

grodów, Uuislane (Wiślanie) – bez informacji na temat grodów, Sleenzane (Ślężanie) – 15 

grodów, Lunsizi (Łużyczanie) – 30 grodów, Dadosesani (Dziadoszanie) – 20 grodów, Opolini 

(Opolanie) – 20 grodów i Golensizi (Golęszyce) z 5 grodami. Nie wymieniono tu jednak 

nazwy Polan, których większość uczonych zalicza do Goplan (Glopeani). Z terenem 

Wielkopolski wiązani są posiadający aż 67 grodów Miloxi, których uznaje się za Mogilan 

mających zamieszkiwać obszar nad rzeką Mogielnicą, niewielkim dopływem Warty. Jak 

wyjaśniam w dalszej części mojego opracowania, co do identyfikacji kilku podanych wyżej 

plemion, mam pewne istotne uwagi. Na przykład Prissani, to raczej nie Pyrzyczanie, ale lud 

siedzący „przy Sanie”. Natomiast jego sąsiedzi Uelunzani, to nie Wolinianie, ale Wołynianie, 

co wynika ze zrekonstruowanego przeze mnie układu geograficznego opisu, a i ze względów 

językowych takie etnonimy wyglądają przekonująco. 

Zauważalny jest brak informacji w „raporcie ludwikowskim” o kilku znanych  

z późniejszych źródeł plemionach słowiańskich, jak Chorwaci, Trzebowianie, Kaszubi, 

Dregowicze, Dulebowie. Patrząc na dotychczasowe rozpoznania w tym temacie, uczeni do tej 

pory nie zidentyfikowali w tym dokumencie nawet tak znaczących na owe czasy plemion, jak 

Polanie, Mazowszanie, Pomorzanie i kilku innych, które ja akurat tutaj odnajduję, co uważam 

za istotną zmianę jakościową wiedzy o przekazie „Geografa Bawarskiego”  

i Słowiańszczyźnie z połowy IX wieku. Zwłaszcza w kontekście jakże nieodpowiedzialnych 

twierdzeń niektórych historyków, że skoro nie ma przekazów o plemionach słowiańskich  

z tego okresu, to znaczy, że ich nie było. Według tak niepoważnej logiki akademików, 

Słowianie nagle pojawili się znikąd i zbudowali setki grodów w ciągu kilku lat po przyjęciu 

chrześcijaństwa, co należy uznać za cud boży i nagrodę za porzucenie pogaństwa. 

Jeśli chodzi natomiast o plemiona połabskie, których nie udało mi się zidentyfikować i być 

może powinniśmy szukać ich w „Opisie” pod innymi nazwami należy wymienić: 

Czierezpian, Chyżan, Wkrzan, Redarów, Sprewian, Ranów. Dziwi brak wyszczególnienia 

zwłaszcza tak znaczących plemion, jak Ranowie i Redarowie, które miały znaczące wpływy  

u innych, jako opiekunowie najważniejszych sanktuariów Połabia – Retry (Radogoszczy) ze 

świątynią Radegasta i Arkony z kątyną Świętowita. „Bawarczyk” wymienia, co prawda, 

Ruzzi, których nazwę tłumaczy się powszechnie na Rusów, ale owi, według relacji Nestora 

przybyli do Nowogrodu później (859/ 862)
37

 niż jest datowany omawiany tu dokument, więc 

być może można go wiązać z Ranami (Rugianami), których zwano też w średniowiecznej 

literaturze Rutheni lub Rusi, czyli właśnie Rusami. Jednak wymienieni oni są tutaj  

w kolejności między, według uczonych, Chazarami (Casiri), a Drewlanami (Forsderen), co 

wskazuje raczej na tereny wschodniej Słowiańszczyzny, a nie pomorską Rugię. Dlatego 

śmiem twierdzić, że „Geograf Bawarski” miał tu na myśli Rygian, tj. mieszkańców Rygi,  

a Ranów należy szukać w podanym wykazie pod inną nazwą. Prawdopodobne jest, że 

Czierezpianie i Chyżanie ujęci są pod nazwą grupy Obodrytów północnych, gdyż należeli do 

Związku Obodryckiego, natomiast Redarowie, zwani Lutycami, podobnie jak Wkrzanie, 

Sprewianie i inne pomniejsze plemiona połabskie, niewymienione z osobna w tym spisie, 

traktowane były przez jego autora, jako członkowie Związku Wieleckiego, czyli byli oni po 

prostu dla niego Wilcami. 

                                                 
36

 Powieść minionych lat, tłum. F. Sielicki, Wrocław – Warszawa – Kraków 1999. 
37

 Nestor podaje, że Wagrjanie byli już w Nowogrodzie w 859 r., ale ich wygano, lecz na skutek lokalnych waśni 

o władzę, ponownie ich zawezwano w 862 r., kiedy to przybyła tam drużyna Ruryka. 
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Przeanalizujmy jednak dokładniej zapisane przez „Bawarczyka” etnonimy. Autor 

dokumentu, podkreśla, że należy do państwa Karolingów, a swój opis plemion rozpoczyna od 

granic duńskich, idąc na wschód, choć niektórzy historycy uważają, że podaje on osadnictwo 

plemienne na szlakach handlowych, dlatego część etnonimów się powtarza, o czym jeszcze 

będzie tu mowa, gdyż moim zdaniem pozorne podobieństwa nazw niekoniecznie oznaczają 

ten sam lud. Dla ułatwienia wyszukiwania danej nazwy podanej przez „Geografa 

Bawarskiego” podaję niżej wykaz alfabetyczny plemion w łacińskiej wersji rękopisu Docena  

i Schmellera, na którym opierał się m.in. H. Łowmiański nadając im numery porządkowe, co 

też uwzględniam w załączonej tabelce. Swoją analizę tych etnonimów przedstawiam dalej  

w układzie podanym w „Opisie”. 

 

 

WYKAZ ALFABETYCZNY 

L.p. Nazwa u „Geografa 

Bawarskiego” 

Nr w/g H. Łowmiańskiego 

1 Attarozi 26 

2 Aturezani 31 

3 Beheimare 10 

4 Besunzane 53 

5 Bethenici 4 

6 Bruzi 38 

7 Busani 20 

8 Caziri 40 

9 Chozirozi 32 

10 Dadosesani 51 

11 Eptaradici 27 

12 Forsderen 42 

13 Fraganeo 55 

14 Fresiti 44 

15 Glopeani 18 

16 Golensizi 58 

17 Hehfeldi 7 

18 Lendizi 33 

19 Linaa 3 

20 Liudi 43 

21 Lucolane 46 

22 Lunsizi 50 

23 Lupiglaa 56 

24 Marharii 11 

25 Merehani 13 

26 Miloxi 15 

27 Milzane 52 

28 Morizani 6 

29 Neriuani 25 

30 Nortabtrezi 1 

31 Opolini 57 

32 Osterabtrezi 14 

33 Phesnuzi 16 

34 Prissani 36 

35 Ruzzi 41 
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36 Sebbirozi 23 

37 Serauici 45 

38 Sittici 21 

39 Sleenzane 49 

40 Smeldingon 5 

41 Stadici 22 

42 Surbi 8 

43 Talaminzi 9 

44 Thadesi 17 

45 Thafnezi 34 

46 Uelunzani 37 

47 Uerizane 54 

48 Ungare 47 

49 Unlizi 24 

50 Uuilerozi 28 

51 Uuislane 48 

52 Uuizunbeire 39 

53 Uulgarii 12 

54 Vuilcy 2 

55 Zabrozi 29 

56 Zeriuani 35 

57 Zmetalici 30 

58 Zuireani 19 

[1] Nortabtrezi (Północni Bodryci) 

Opis: Descriptio civitatum et regionum ad septentrionalem plagam Danubii. Isti sunt qui 

propinquiores resident finibus Danaorum, quos vocant Nortabtrezi, ubi regio, in qua sunt 

civitates LIII per duces suos partite. 

Tłumaczenie: Opis grodów i ziem z północnej strony Dunaju. Ci, którzy siedzą najbliżej 

granic Duńczyków nazywani są północnymi Obodrytami, a na ich ziemi są 53 grody, 

podzielone między ich książąt.  

Pierwsza podana przez „Geografa Bawarskiego” nazwa Nortabtrezi kojarzona jest przez 

większość uczonych z Obodrytami połabskimi, zaś Osterabtrezi mieli być ich krewnymi 

mieszkającymi bardziej na wschodzie, nad Odrą, a Szafarzyk i inni uważają, że chodzi tu  

o Bodryców mieszkających bardziej na południu. Obodryci połabscy dzielili się bowiem na 

dwie wyraźne grupy, przy czym jedna nosiła nazwę wschodnich Obodrytów (orientalibus 

Abodritis), z którymi walczył ich sąsiad, król Wilców (Wieletów), Liub (Lubusz), według 

„Annales Regni Francorum”.  

Zakrzewski dodaje: „Sądzimy, że można dokładniej ustalić przyczynę podziału Obodrytów 

na północnych i wschodnich. Obodryci i później dzielili się na dwie grupy, z których jedną, 

sąsiadującą z Sasami i z Duńczykami, tworzyli Wagrowie, drugą zaś właściwi Obodryci, 

zwani według Adama Bremeńskiego, Reregi. Otóż przed r. 804 nadłabską od wschodu część 

kraju, przylegającą do Duńczyków, zamieszkiwali Sasi, zwani Nordleudi. W r. 804 terytoryum 

załabskie, zamieszkiwane przez nich, Karol Wielki oddał Obodrytom, i na nich wówczas po 

Sasach przeszła nazwa ludzi północy.” 

Tu trzeba wyjaśnić, że Nordleudi to Nordludi (Ludzie Północy), a nazwa ta składa się  

z germ. nord i sł. ludi, przekręconego na leudi, co jest typowe dla ludów pogranicza. W tym 
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przypadku widać, że trzon nazwy (leudi < ludi) jest słowiański. Spotykane w historiografii 

inne określenie – Nordalbingi dotyczy mieszkańców terenów na północ od rzeki Łaby (Albis). 

Najbardziej znane nazwy grupy plemion obodryckich, odnotowane w źródłach, to: 

Obotriti, Abitrices, Abotriti, Abotridi, Abodriti, Habitriti, Obriti, Abatereni, Obotriten. Człon 

Abtrezi, w zapisie „Anonima Bawarskiego” przypomina też Abdriti (Thietmar) i Apdrede 

(Alfred), odnoszące się do tego samego plemienia – Obodrytów.  

Lehr-Spławiński tłumaczy ich nazwę, jako ‘ludzi mieszkających po obu stronach Odry’. 

Rudnicki rdzeń *drit rozumiał, jako ‘błoto’, a dla Rosponda *dr to ‘darń’. Etnonim ten 

występował jednak często w formie Bodriti, co może nam wskazywać iż opiera się on na 

dwóch słowach bod+rit, tj. ‘wodzić’ (oboczność b=w) i ‘ryt’ (kult). Byliby to zatem 

‘przywódcy religijni’, swego rodzaju ‘obrońcy wiary’, co, mając na uwadze ich znaczenie  

i zasięg panowania na Połabszczyźnie, ma spore uzasadnienie. Dlatego poprawny zapis ich 

etnonimu to Bodryci, a nie Botryci, Obotryci, czy też Obodrzyce. 

Adam z Bremy podaje, że nazywano ich też Reregami, co można skojarzyć z określeniem 

‘rerega’ – sokoła oraz mitycznego, ognistego ptaka – Raroga. Ich miastem miało być 

Magnopolis, które z łaciny tłumaczyłbym na Wielkopole, a jego odpowiednikiem jest 

Meklemburg (Mechlin+bórz). Tym samym nazwa Meklemburgia (st.saks. mikil – wielki) jest 

równoważna z Wielkopolską, co powinno zastanawiać. Są tacy, którzy wiążą ją nawet  

z imieniem Niklota (Nikel), od którego pochodzi późniejsza dynastia rządząca w tym landzie 

do I wojny światowej. Przez Kronikę wielkopolską jest on określany „słowiańskim królem”  

o imieniu Mikiel, co by oznaczało, że jego nazwę osobową należy rozumieć jako niemiecki 

przydomek oznaczający „Wielki”. Moim zdaniem jednak nawiązuje on do imienia Mech, 

znanego z legend chorwackich, który był bratem oraz towarzyszem Lecha i Czecha, a miał 

być protoplastą Serbów, Chorwatów i Łużyczan. Może zatem prawdziwym, słowiańskim 

imieniem Niklota było Mechel, a Sasi skojarzyli je z własnym słowem mikil > meckel 

oznaczającym ‘wielki’ lub wprowadzili je do swojego słownika. Jakby nie patrzyć Niklot 

„wielkim bohaterem był”, a Meklemburczycy postawili mu okazały pomnik, który stoi do 

dziś na zamku w Szwerinie
38

. 

Obodryci panowali nad terenami dzisiejszej Meklemburgii-Pomorza Przedniego oraz 

Szlezwik-Holsztynu. Od zachodu graniczyli z Sasami, od których oddzielał ich pas umocnień 

zw. Limes Saxoniae, a od wschodu i południowego wschodu sąsiadowali z plemionami 

wieleckimi. 

Bodryci byli sojusznikami cesarza Karola Wielkiego, a ich wojownicy odgrywali rolę 

oddziałów posiłkowych w wyprawach Franków przeciwko Sasom, Wieletom i Duńczykom. 

W późniejszym okresie, to przymierze się rozsypało, na skutek frankijskich ambicji stałego 

powiększania swego terytorium. Po podboju Sasów i zyskaniu w nich sprzymierzeńców 

cesarstwa, kolejni władcy Franków skierowali swoje siły przeciwko Bodrytom, co ostatecznie 

skończyło się podbojem ich ziem. Nie przysłużył się temu z pewnością brak porozumienia 

Bodrytów z Wieletami, z którymi zamiast zawrzeć sojusz przeciwko wspólnemu, 

niesłowiańskiemu wrogowi, walczyli o dominację na Połabiu, co z premedytacją 

wykorzystywali sascy margrabiowie, podburzając ich przeciw sobie. 

Państwo Bodrytów osiągnęło największy rozkwit za panowania księcia Drożka, który  

w 798 r., w sojuszu z Frankami, pokonał pod Święcaną Sasów, za co otrzymał tytuł króla  

z rąk Karola Wielkiego oraz ziemie Nordalbingów (Nordliudi). Po okresie walk  

z Duńczykami i Wieletami, państwo obodryckie zaczęło jednak słabnąć. Król Franków 

wschodnich Ludwik Niemiecki zamierzał podbić wciąż niezależnych Bodrytów, dlatego  

w 844 roku wyruszył na nich, zabijając w walce ich księcia Gostomysła. Aby osłabić  

i podzielić Związek Obodrytów Ludwik przekazał władzę w ręce naczelników plemiennych 
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(duces), którzy bez jednego księcia zaczęli toczyć spory o władzę, zamiast próbować 

odbudować niedawną potęgę państwa. 

Jak podają historycy, do grupy plemiennej Bodrytów, zwanej też Związkiem Obodryckim, 

a nawet „państwem obodryckim”, powstałym na przełomie VIII i IX wieku należały 

następujące plemiona: 

 Obodrzyce właściwi (Reregowie), 

 Połabianie, 

 Wagrowie, 

 Warnowie. 

 

Niektórzy zaliczają tu jeszcze Drzewian, zamieszkujących po zachodniej stronie Łaby, 

którzy należy do Związku Obodryckiego, ale najwcześniej z całej tej grupy, ze względu na 

położenie geograficzne ich siedzib, zostali podbici przez państwo Franków w IX wieku. 

Obecnie dawne tereny Drzewian nazywa się w Niemczech Wendlandem (pol. Kraj Wendów).  

Natomiast plemiona Glinian (Gliwian), Bytyńców, Smolińców (Smoleńców) i Morzyczan, 

tworzące później wielkoplemienną grupę Glinian, utrzymywały swoją odrębność  

i niepodległość, wchodząc tylko w czasowe sojusze z Bodrytami dla doraźnych celów  

w zależności od sytuacji politycznej. 

 

 

 
 

Fragment Limes Saxoniae, czyli umocniona granica między Sasami a Bodrytami (IX w.). Na mapce 

widzimy typowo słowiańskie nazwy, które przetrwały nawet do dziś, jak: Schlezwig (S+les+wić; wić 

to zatoka, bo się wije, zakręca > germ. vik), Schwentine (Świątynia), Lubeck (Lubeka), Trave 

(Tr[z]eba), Bille (Wiła), Wismar (Wyszomir), Schwerin (Zwieruń / Zwierzyn). Autor: Wmeinhart, 

Wikimedia CC 3.0. 
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Mapa północnowschodnich marchii Cesarstwa Ottonów ok. 1000 r., z zaznaczeniem plemion 

słowiańskich (autor: Hoodinski, Wikimedia CC 3.0) 
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Borys Iskra w jednym z nowszych artykułów na ten temat (marzec 2021) pisze: „północni 

Obodrycze, znani również jako Waryni, Warni, Watrzy, Wariadzy”
39

. Moją uwagę zwróciła 

zwłaszcza nazwa Wariadzy, którą autor zapewne odnosi do połabskich Wagrów, ale podaje ją 

w formie nawiązującej do Warjagów Nestora, co może wskazywać, że utożsamia te dwie 

nazwy ze sobą, a tym samym i ludy, co może się wpisywać w koncepcję Łomonosowa  

o połabskim rodowodzie Rusów. 

 „Geograf Bawarski” wymieniał: Bodrytów północnych (Nordabrezi), Glinian / Lnian 

(Linaa), Bytyńców / Wiciędzów (Bethenici), Smolińców / Siemian (Smeldingon) i Morzyczan 

Moryczan (Morizani). Pominął natomiast Połabian, Wagrów i Warnów, chyba, że źle 

identyfikujemy inne plemiona z tego wykazu, pod których nazwami mogą się oni kryć. Moim 

zdaniem jednak, jak wcześniej nadmieniałem, plemiona te opuszczono, bo były ściśle 

związane z Bodrytami północnymi i występowały pod ich imieniem. Drzewian (w Widsith – 

Dhrowendum) też tu nie ma, bo musieli już wtedy praktycznie być wchłonięci przez państwo 

Ludwika II.  

 

 

 
 
Państwo Bodrytów za panowania księcia Drożka (795-809), obejmujące zdobyty teren Nordalbingów, 

zw. też Nordljudi (autor: Jirijindra, Wikimedia CC 3.0) 

[2] Uuilci (Wilcy) 

Opis: Uuilci, in qua civitates XCV et regiones IIII. 

Tłumaczenie: Wilcy, u których jest 95 grodów i 4 ziemie.  

Następni Uuilci (Vuilcy) to oczywiście Wilcy (Wieletowie, Wieleci), których nazwę podają 

m.in. Einhard, roczniki frankońskie i fuldajskie (Wilzi / Weletabi), Vylte (Alfred
40

, IX w.). 

Zakrzewski nie zgadza się z interpretacją Králička, że wymienione w „Opisie” kolejne cztery 

ludy należą do Wilków. Adam Bremeński (XI w.) bowiem wyraźnie pisał: „Chizzini et 

Circipani cis Panim fluvium habitant, Tholosantes et Rehtarii trans Panim fluvium; hos 
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quatuor populos a fortitudine Wilzos appellant, vel Leuticos”
41

. Podaje on więc, że 

„Chyżanie i Czierezpianie mieszkają po tej stronie rzeki Piany, a Tołężanie i Retarzy 

mieszkają po drugiej stronie tej rzeki; te cztery ludy należą do Wilców, zwanych też Lutykami 

(Lutycami)” (tłum. autora). Nie wspomniano tu natomiast Linian, Bytyńców, Smolinian, ani 

Morzyczan (według najczęściej przyjmowanych rekonstrukcji tych czterech nazw przez 

uczonych), którzy następują w tym wykazie po nich. Jednocześnie może nam to wyjaśniać, 

dlaczego „Bawarczyk” pominął Chyżan i Czeriezpian, uznając ich zapewne za pomniejsze 

odłamy Wilców, choć akurat Dalamińców (Talaminzi) wymienia osobno w swym raporcie, 

pewnie, podobnie jak przytoczony Bremeńczyk, wliczając do nich też Redarów.  

 

 

 
 

Tereny zamieszkane przez Słowian we wczesnym średniowieczu na niemieckiej mapie (1869). Widać 

na niej Wilców (Wilzen) i inne plemiona połabskie, a także pozostałe między Łabą a Wisłą. Co 

charakterystyczne, na terenie Odrowiśla umieszczone są trzy nazwy: Sarmatien, jako nadrzędna 

oznaczająca grupę plemienną Sarmatów oraz należący do niej lud Lechen (Lechy) w Wielkopolsce,  

a nieco niżej Polen (Polanie), co wskazuje, że autor mapy nie uważał raczej tych nazw za tożsame.  

 

 

W innym miejscu Adam z Bremy wyjaśniał, że Wieletowie (Welatabi), też są zwani 

Wilcami (Wilzi), więc można te nazwy uznać za synonimiczne. Natomiast zdaje się on 

rozróżniać Wilców i Lutyców, choć z przytoczonego wyżej cytatu wynikałoby, że są to 
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równoważne nazwy jednego plemienia, jednak w innym miejscu notuje „Inde Wilzi et Leuticii 

sedes habent, usque ad Odoram fluvium; trans Odoram autem comperimus degere 

Pomeranos.” („Wilcy i Lutycy mają swoje siedziby, aż do rzeki Odry, za Odrą mieszkają 

natomiast Pomorzanie”). Nazwę Luitici podawał wcześniej Thietmar, a Helmold uznawał 

najwidoczniej oba etnonimy za równoważne pisząc „Populi Wiltzi sive Lutici” („Lud Wilców 

inaczej Lutyców”). Wspominał też o Czierezpianach i Chyżanach nad Pianą („Circipani et 

Kyzini cis Panim”), ale nie łączył ich z Wilcami
42

. 

Nazwa Wilcy, jak wynika z poświadczeń historycznych, wygląda na starszą, gdyż zapis 

Lutycy/Lucice, stanowiąc dodatkowy ich przydomek, pojawił się po raz pierwszy  

w Rocznikach Hildesheimskich pod rokiem 991 i niedługo potem w Żywocie pierwszym św. 

Wojciecha z około 999-1001 roku. Niewykluczone jednak, że z początku były to nazwy 

różnych plemion, które pozostawały ze sobą w ścisłym sojuszu. Możemy założyć, że 

Lucicami / Lutykami zwano Retarów / Redarów, od określenia ich naczelnego boga Radagasta 

– L’utyi bog (srogi bóg), a Wilcami pozostałe plemiona wieleckie. Z czasem obie nazwy stały 

się tożsame i odnoszone do całej grupy plemion połabskich ze Związku Wieleckiego. 

Rospond odrzuca jednak tłumaczenie tego etnonimu na Wilcy, w zamian proponuje Velti, 

uznając jednocześnie go za obcy, z czym trudno się zgodzić. Ptolemeusz podawał, co prawda, 

podobny zapis Όυέλται (Veltai), który być może można odnosić już do tego samego 

plemienia, co świadczyłoby o jego starożytności.  

Labuda wyprowadza go natomiast od słowa ‘lut’, które, jego zdaniem, ma być kolejnym 

domyślnym określeniem ‘bagna’
43

, podobnie jak propozycja Rudnickiego, że ‘vel’ to ‘błoto’. 

Wygląda na to, że Słowianie mieli tak samo bogaty zasób słów na różne rodzaje mokradeł, 

jak Anglicy na odmiany deszczu. Moim zdaniem jednak obaj językoznawcy zapadli się tutaj 

w etymologicznym grzęzawisku.  

Z późniejszych przekazów wynika, że to plemię, a później związek plemion, określano 

różnymi nazwami: Wilcy, Wieleci (Wieletowie), Lutycy (Lucice). O ile Wilców bez problemów 

większość skojarzy z Wilkami, to nazwa Wieleci, budzi już pewne dyskusje, choć najczęściej 

tłumaczy się ją na Wielcy, mimo, iż forma Wieletowie (Weletabi) sugerowałaby raczej, że 

chodzi tutaj o liczny lud, którego jest ‘wiele’.  

Podobne problemy mamy z określeniem Lutycy (Lucice). Językoznawcy łączą je  

z przymiotnikiem ‘luty’ – srogi, choć rdzeń *lut można kojarzyć ze słowem ‘lud’. Nie byłoby 

w tym nic dziwnego, gdyż ‘ludźmi’ nazywało się wiele plemion z całego świata, co miało 

oznaczać de facto ‘wolnych’. Kto był poddanym i nie miał wolnej woli decydowania o swoim 

losie, ten nie był do końca człowiekiem. Wolność jednostki jest bowiem podstawową 

wartością wędyjskiej nauki o świecie i ludziach, dlatego też Wędowie i ich potomkowie 

Słowianie, tak ją czcili i w jej obronie ginęli przez wieki. Zresztą nazwa Deutsch też oznacza 

‘ludzi’, co nota bene wywodzi się od deut <teut < leut < lud. A i sam „Bawarczyk” podaje 

taką nazwę – Liudi (nr 43), która najprawdopodobniej dotyczy jednego ze spokrewnionych ze 

Słowianami ludów, o czym będzie dalej mowa. 

Wilcy, inaczej Weleci (Szafarzyk), zamieszkiwali środkową (dorzecze rzeki Sprewy  

i Hoboli) oraz północno-wschodnią część Połabia, a ich centrum polityczne mieściło się 

w Radogoszczy (Retrze), gdzie istniała słynna świątynia Radegasta. Jak już wyżej 

wspomniałem, dlatego pewnie samych Redarów, jako członków grupy plemiennej Wilców, 

„Bawarczyk” tu pomija. 

Labuda jednak uważa, przywołując zapiski Ptolemeusza, że w II wieku n.e. Wieleci 

mieszkali na Pomorzu w okolicach dolnej Wisły, łącząc ich z podaną przez greckiego 

geografa nazwą Oueltai (Ουελται). Na przełomie VI/VII w. plemiona te migrowały  
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w kierunku zachodnim, przed końcem wieku VIII zasiedlić terytoria na zachód od dolnej 

Odry
44

. 

Ustrój władzy Luciców, podobnie jak do pewnego okresu i Obodrytów oraz Serbów 

łużyckich, opierał się na ‘wiecu’, czyli zgromadzeniu ludowym o charakterze demokracji 

bezpośredniej, w którym brali udział wszyscy wolni członkowie plemienia. Nie uznawano 

władzy monarszej i jedynowładztwa. Księcia – wojewodę, wybierano na czas wojny, ale wiec 

sprawował nad nim kontrolę i w każdej chwili mógł go odwołać z tej funkcji. Za organizację  

i prowadzenie wiecu odpowiadała ‘starszyzna’ (primores) wywodząca się prawdopodobnie  

z reprezentantów (naczelników rodów) określonych wspólnot osadniczych, nazywanych przez 

„Geografa Bawarskiego” – civitates. Wilcy posiadali 95 grodów, a można powiedzieć, że 

każdy gród to inny ród, czyli wielopokoleniowa rodzina. Pokrewieństwa nawiązywane 

między rodami poprzez małżeństwa tworzyły wspólnotę ponadrodową, zwaną ‘plemieniem’. 

Związek Lucicki, podobnie jak Obodrycki, był natomiast konfederacją plemion, która 

tworzyła pewną całość, nie tylko polityczną, ale też etniczną
 
i religijną, skupioną wokół 

sanktuarium w Retrze (Radogoszczy).  

Plemiona słowiańskie na obszarze północno-wschodniego Połabia tworzyły w IX wieku 

Związek Wielecki, w którego skład wchodzili: 

 Czrezpienianie, 

 Chyżanie, 

 Doleńcy (Dołężanie), 

 Doszanie, 

 Nieletycy, z centralnym grodem Hobolin (obecny Havelberg), 

 Redarowie, z głównym grodem w Radogoszczy (Retrze), 

 Rzeczanie, 

 Sprewianie – główny gród Kopanica (obecna dzielnica Berlina Köpenick), 

 Stodoranie (Hawelanie) – główny gród Brenna (obecny Brandenburg) oraz Spandau, 

 Wkrzanie, 

 Zamczycy, 

 Ziemczycy. 

 

„Geograf Bawarski” z tej listy wymienia tylko główną grupę Wilców (Uuilci) oraz 

Hawelan (Hehfeldi). Prawdopodobnie Frankowie uznawali już wtedy, że Wilcy to jedno 

wielkie plemię i nie widziano potrzeby uszczegóławiania wykazu, podając pomniejsze 

plemiona wchodzące w skład wieleckiego związku. 

Toczyli oni ciągłe spory z Obodrytami, co nie pomogło z pewnością w obronie połabskiej 

Słowiańszczyzny przed agresją Franków i Duńczyków. W czasach Ludwika II pozostawali 

jednak wciąż wolni i niezależni, mimo wewnętrznych sporów i nieustannych wojen, także ze 

spokrewnionymi Polakami (Wieleci zaliczani są do ludów lechickich), którzy poniekąd 

przyczynili się potem, wraz z Ottonami, do ich unicestwienia. Punktem sporu pozostawały  

w tym przypadku, nie kwestie prestiżowe, czy terytorialne, ale sprawy religijne  

i przywiązanie Wilców do starej wiary, którą Polanie odrzucili ze względów politycznych. 

Lutycy zapłacili za to najwyższą cenę, ale nie można im odmówić chwały i bohaterstwa  

w obronie rodzimej tradycji, przez co można ich nazwać „ostatnimi obrońcami starej 

Słowiańszczyzny”. 
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[3] Linaa (Linianie) 

Opis: Linaa est populus, qui habet civitates VII. 

Tłumaczenie: Linianie, lud, który ma 7 grodów.  

Etnonim Linaa jest różnie interpretowany, ale najczęściej łączy się go z Glinianami 

(Szafarzyk, Rospond), choć niektórzy uważają, że to Lnianie (Rudnicki) lub Linianie 

(Witczak). Zakrzewski podaje, że był to lud osiadły nad Łabą, a na jego terytorium znajdował 

się gród Lunkini, który ja tłumaczyłbym na Łękinię, choć w literaturze uważa się, że to Łączyn 

/ Łęczyn (dzisiejsze Lenzen k. Wittenberge w Niemczech), mający w sumie taki sam 

źródłosłów. A to wskazywałoby, że jej mieszkańcy to Łękianie (Łękinianie) / Łęczanie 

(Łęczynianie), co potwierdza także nazwa tamtejszej rzeki Łęknica (niem. Löcknitz). 

Historycy przyjmują jednak, że Glinianie (Linianie, Gliwianie, Liwianie) zamieszkiwali 

nad rzeką Eldą, prawym dopływem Łaby, na terenie dzisiejszej Meklemburgii. Byli 

południowymi sąsiadami Warnów, razem z nimi należąc do Związku Obodryckiego. 

Wspominani są od 808 roku do XII wieku
45

. 

 

 

 
 

Fragment mapy W. Dzwonkowskiego z 1918 r. z oznaczeniem siedzib Glinian przy limesie 

 

 

Zanik początkowego ‘G-’ i pozostawienie nagłosowym ‘L-‘ zamiast ‘Gl-‘ to zauważalna 

maniera w łacińsko-niemieckich zapisach obcych nazw. Forma Glinianie wydaje się tutaj 

całkiem rozsądna, choć ja to ‘G’, rozumiałbym, jako odpowiednik ‘K’, a cały etnonim mógł 

znaczyć G/K+Linianie, czyli lud pochodzący od Linian, bo k/ko/ku = od/do.  Pozostaje 
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ustalić, kim byli owi Linianie. Być może jest to lud zajmujący się uprawą lnu na łękach, od 

których pochodzi nazwa ich stołecznego grodu Łęczyna. Propozycja Lnianie przedstawiona 

przez Rudnickiego wydaje się również konkretnie uzasadniona, pamiętając, że Słowianie 

wyrabiali z lnu, nie tylko odzież, ale także sznury i powrozy, więc Linianie mogli być 

wytwórcami lin, a [G]Linianie to ich potomkowie (G = K – od/przy/nad).  

Moim zdaniem jednak to mieszkańcy „przy linii”, a tą linią była granica z Frankami. 

Glinianie, co widać na załączonej mapie, wraz Łuczanami i Drzewianami (Drewanie), 

mieszkali między linią frankijskich umocnień zw. Limes Saxoniae (zaznaczony czerwoną 

linią), a nurtem Łaby. Po ich podbiciu przez Franków, limes (linia) przesunął się w tym 

rejonie na bieg tej rzeki. 

Zdaniem W. Dzwonkowskiego siedziby Glinian mieściły się po lewej stronie Łaby, 

między korytami rzek Jeetzel (Łuchów) i Aland (Lęda), a od południa – Ohre (Hora). 

Możliwe, że tereny te zwano ze słowiańska Przygrani[cze], o czym zdaje się świadczyć 

niemiecka, nieco skrócona nazwa tej krainy historycznej – Prignitz < Prig[ra]nica. 

Twierdzenie, że mieszkali oni nad Ładą (Elde), po drugiej stronie Łaby (Elbe), jak wyżej 

podawałem, gdzie mogli przenieść się po inwazji sasko-frankijskiej, nie zmienia faktu, że był 

to wciąż teren przygraniczny, tj. „przy linii” (G+linii). A co więcej, tak naprawdę przy dwóch 

liniach podziału, gdyż tamtędy przebiegała też granica między Związkiem Wieleckim,  

a Państwem Obodryckim, co widać na poniższym fragmencie zrekonstruowanej mapy tych 

terenów według stanu na rok 1000. 

 

 

 
 

Siedziby Glinian w roku 1000, nad Łabą, która w tym rejonie pełniła rolę Limes Saxoniae oraz przy 

granicy wielecko-obodryckiej (autor: Hoodinski, Wikimedia CC 3.0) 

[4] Bethenici (Wiciędzy) 

Opis: Prope illis resident, quos vocant Bethenici et Smeldingon et Morizani, qui habent 

civitates XI. 

Tłumaczenie: Blisko nich siedzą Wiciędzy, Siemianie i Morzyczanie, którzy razem mają 11 

grodów.  
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Z opisu „Anonima Bawarskiego” wynika, że między [G]linianami, a Siemianami, miał 

swoje siedziby lud Bethenici, których etnonim można tłumaczyć na Byteńcy  

(W. Bogusławski) lub Bytyńcy (Łowmiański). W Chronicon Moissiacense (X w.) występują, 

jako Bethenzi, w związku z wyprawą Karola Wielkiego w 811 roku
46

. Ptolemeusz podaje 

dużo wcześniej podobną nazwę Batini, którzy mieli siedzieć jednak poniżej Bohemów. Kto 

wie, czy nie jest to ten sam lud, który przetrwał siedem wieków pod tą samą nazwą, ale na 

nieco innym terytorium. Przyjmuje się bowiem, że zajmowali oni nie Czechy, ale wschodni 

brzeg dolnej Łaby, tereny obecnej Meklemburgii. Ich plemię sąsiadowało od północy  

z Glinianami, od południa ze Smolińcami, z którymi należeli do Związku Obodryckiego 

Thietmar podawał nazwę vethenici (wymienność b=v), jako ludzi zobowiązanych do 

służby wojskowej w grodzie Miśni. Na tej podstawie niemieccy uczeni Ch. Lubke
47

  

i H. Schuster-Šewc
48

 wiążą ten etnonim z nazwą miejscową Wettin (Vittin) na terytorium 

serbo-łużyckim, tłumacząc go, jako Witeni(c), Vetenicz, Wetenicz, czyli ‘lud Vĕtena’. Nie 

wyjaśniają oni jednak dokładnie, co owe Vetena ma znaczyć. Jest to ciekawa, acz mało 

przekonująca propozycja, nawet, gdy podchwycimy, że *Bet powstało tutaj z *Wit. Z kolei na 

podobnie brzmiących Wietniców tłumaczy ich nazwę Szafarzyk. 

Rdzeń *byt obecny jest m.in. w nazwach miejscowych Bytom, Bytów, a być może opiera 

się na nim i Bydgoszcz (Bytgość). Podobną nazwą są Będzianie z miastem Będzin. Moim 

zdaniem przypuszczalne jest jednak, że Vittin to miasto rodowe tego plemienia. Tak czy 

inaczej, związek nazewniczy *byt z *wit wydaje się wart dalszych badań.  

Cezar wspominał o Batawach / Bytawach (Batavi), którzy mieszkali z kolei u ujścia Renu. 

Jeśli przyjmiemy, że to także nazwa prasłowiańska, o czym pisałem w innym artykule  

o wendyjskich motywach i nazwach w „Wojnie galijskiej”
49

, to przypuszczalnie może ona 

mieć podobną etymologię jak Bytyńcy. Wygląda więc na to, że etnonimy oparte na 

słowiańskim rdzeniu *byt, były dość popularne na obszarze od Renu po Wisłę, a pewnie  

i dalej.  

Nikt nie zaproponował natomiast wyprowadzenia tej nazwy od określenia „wiciędzy” 

(witezie), jak nazywano słowiańskich bohaterów, wojowników, ale i rabusiów (chąśników). 

To od tej nazwy mamy przecież rzeczownik ‘zwycięstwo’ i czasownik ‘zwyciężać’. W pieśni 

Widsith (ok. VI-IX w.) jest podana z małej litery nazwa wicingum (łac. vicingis)
50

, co 

odpowiada słowiańskiemu określeniu „wiciędze”, z którego najpewniej, poprzez uproszczenia 

zapisu, powstało późniejsze słowo ‘viking’ (wicing / vicing < wiciędz). Nie wiedzieć czemu 

ten wyraz jest często pisany z dużej litery, jak nazwa plemienna, choć korsarstwo było tylko 

zajęciem grup zawadiaków o różnym pochodzeniu etnicznym (słowiańskim, bałtyckim 

skandynawskim, fińskim, teutońskim). 

Tutaj wspomniany fragment tekstu z „Widsith” o ‘wiciędzach’, z których ukuto 

‘wikingów’, w trzech wersjach (oryginalnej, angielskiej i polskiej w moim tłumaczeniu): 

 

Oryginalny zapis: Mid Wenlum ic wæs ond mid Wærnumond mid wicingum. 

Angielskie tłumaczenie: With Vandals I was and with Varni and with Vikings. 
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Polskie, poprawne tłumaczenie: Z Wenulami [Słowianami] byłem i z Wiernomędrcami 

(Warnami) i z wiciędzami. 

 

Jak widzimy, choćby po wyżej przytoczonym przykładzie, tłumaczenia i interpretacja 

oryginalnych tekstów i źródeł to indywidualna kwestia, a końcowy efekt zależy od 

narodowości autora, jego sympatii i intencji oraz rozeznania historyczno-kulturowego, okresu 

wykonania tłumaczenia i polityki historycznej obowiązującej w danym czasie w jego kraju.  

Mając przekaz z „Widsith” na uwadze, uważam rekonstrukcję ich etnonimu na Bytyńcy, za 

chybioną, a prawidłowy odczyt to Wiciędzy (Wiciędze). 

[5] Smeldingon (Semlędzianie > Siemianie) 

Opis: Prope illis resident, quos vocant Bethenici et Smeldingon et Morizani, qui habent 

civitates XI. 

Tłumaczenie: Blisko nich siedzą Wiciędzy [Bethenici], Siemianie i Morzyczanie, którzy 

razem mają 11 grodów.  

Z Bethenici sąsiadowało plemię zwane w „Opisie” Smeldingon. W „Chronicon 

Moissiacense” odnotowano, że na tym terenie znajdował się gród Semeldincconnoburg.  

W późniejszych źródłach spotyka się zapisy: Smeldingen, Smeldingi, Semeldinc, ale nie 

mamy pewności, czy nie opierały się one czasem na „Zapisce karolińskiej”. 

Szafarzyk doszukiwał się tu związków z ludem zwanym w późniejszych źródłach Zemzizi, 

których gród zwano Semlin (Semelin, Zemlin, Czemelin), ale ostatecznie skłaniał się do 

Smolińców. Bandtkie przywołuje sąd, że to jakieś plemię saskie, wybite przez Karola 

Wielkiego, którego nazwę rzekomo przyjęła jakaś grupa Słowian, zajmując ich miejsce. 

Rospond równoważy element -ing ze słow. -jane proponując nazwę Smol-jane, czyli 

Smolanie, Smolińcy. Z kolei Witczak rekonstruuje ją, jako Smełdzianie, a niedawno Iskra  

w jednym z artykułów pisze, że to Smeldzicy. 

Nie wiem, czy językoznawcy nie znają przekazów historycznych, czy po prostu nie chcą  

z nich korzystać skupiając się na stosowaniu tylko ekwilibrystyki językowej, ale zdają się tu 

oni zapominać o wzmiance z Chronicon Moissiacense, o księciu połabskim Siemile, którego 

imię zapisano, jako Semela. Tajemnicza nazwa Semeldincconnoburg, to zatem Siemiła-

lędziańszczan-bórz, czyli innymi słowy „gród Lędziców Siemiła”.  

Myślę więc, że może tu chodzić o Semlędzian (Lędzian Siemiła), zwanych w skrócie 

Siemnianami lub Siemianami. Rdzeń *sem można oznaczać ‘ziemię’ lub ‘siemię’ (semno) – 

ziarno, do czego odnosi się zapewne imię tego bohatera, podobnie, jak Semowita, czy 

Semomysła.  

U Ptolemeusza czytamy o plemieniu zwanym Semnoni (Siemnianie), których siedziby 

ciągnęły się od środkowego biegu rzeki Łaby na wschód, aż do rzeki Sławy (Odry). U tego 

greckiego geografa mamy też nazwę Semanus Silva (Las Siemiański), uznawany za obecny 

Las Turyński (niem. Thüringer Wald), gdzie w pewnym okresie znajdowały się siedziby 

Siemian. To długa, potwierdzona historia tego zacnego plemienia, które z racji 

zamieszkiwania na połabsko-saskim pograniczu już zapewne na początku IX wieku zostało 

podbite przez państwo frankijskie. 
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[6] Morizani (Morzyczanie) 

Opis: Prope illis resident, quos vocant Bethenici et Smeldingon et Morizani, qui habent 

civitates XI. 

Tłumaczenie: Blisko nich siedzą Wiciędzy, Siemianie i Morzyczanie, którzy razem mają 11 

grodów.  

Na południe od Siemian mieszkali Morizani. Później zapisywani też, jako Morazeni, 

Moraciani. Dla Szafarzyka to Noraczanie. Rospond odczytuje ten etnonim, jako Morič-jane, 

a Witczak – Morzycy. Jak podaje Leciejewicz, Morzyce / Morzycy byli jednak ludem 

mieszkającym nad jeziorem Morzyc (niem. Müritz) na Pojezierzu Meklemburskim. 

‘Morzycem’ lub „morzem / morem” Słowianie nazywali duże jezioro, co przeszło do 

niemieckiego w formie See (ang. sea), gdyż wierzono, że kraina zmarłych jest za wielką 

wodą
51

. Określenie ‘morzyc’ to dokładnie ‘małe morze’, bo końcówka –yc odnosi się do 

potomka lub oznacza zdrobnienie, jak np. bóg – bożyc, książę – księżyc. W Polsce jezioro  

o tej nazwie (Morzycz / Morzyc) znajduje się na Pojezierzu Kaszubskim w gminie Linia, która 

od razu kojarzy się nam z wcześniej omawianymi Linianami, mieszkającymi w niedalekim 

sąsiedztwie z Morzyczanami (wymienionymi w dokumencie trzy pozycje wcześniej). Jednak 

ta propozycja wydaje się nieprawdopodobna z punktu widzenia porządku geograficznego 

„Opisu”, gdyż w tej części tego dokumentu opisywany jest teren przy granicy z państwem 

wschodniofrankijskim, co wyraźnie zaznaczono w tekście. Wszyscy, ci, którzy tu proponują 

lokalizacje spoza tego obszaru, zdają się o tym zapominać. 

Historycy identyfikują też inny połabski lud o podobnej nazwie – Moryczanie / 

Morzyczanie / Moraczanie, podając, że sąsiadowali oni z innymi plemiona wieleckimi, 

Ziemczycami, Lesicami, Lipianami. Ich siedziby lokalizują jednak bardziej na południe,  

w pobliżu Magdeburga. Jeśli przyjmiemy, jak sugeruję, że podani wcześniej Smeldingon, 

czyli Siemianie to Ptolemejscy Semnoni (Siemnianie), lokalizowani przez tego greckiego 

geografa po prawej stronie środkowej Łaby, to na ich sąsiadów bardziej pasują nam 

Morzyczanie spod wspomnianego Magdeburga, a nie znad jeziora Morzyc, położonego ok. 

300 km na północ.  

Tu warto wyjaśnić, że człon Magda, znajdujący się w nazwie Magdeburg, który ma być 

główną warownią Morzyczan, pochodzi od zestawienia mag+da, co oznacza magiczkę, 

czarodziejkę, albo patronkę magii. A to może nam z kolei wskazywać, że rdzeń *Mor w ich 

nazwie plemiennej może się odnosić do Mory / Mary (Marzanny, Marzy, Moreny), ciemnego, 

zimowego oblicza bogini Matki Ziemi. Nazwę Magdeburga łączy się z „krainą dziewic” – 

Maegdaland, podaną przez króla Alfreda
52

. Możliwe więc, że, skądinąd popularne dziś imię 

Magda, to skrót od Magoda, czyli tej, która jest wciąż uświęcona przez boga, co pasuje jak 

ulał do dziewicy. Magdeburg po słowiańsku zwał się właśnie Dziewinem. 

Mor[z]yc[z]anie to zatem wyznawcy Mory (Dziewy), na co też wskazuje ich etnonim 

podzielony na Mory+[ry]czanie, w którym element –ry, jako powtórzenie jest tradycyjnie 

opuszczony, a człon *rizan < ryczan trzeba rozumieć, jako tego, który ryczy – krzyczy, co w 

tym kontekście znaczy ‘głośno wychwala’. Od tego czasownika powstało też określenie 

‘rycerz’, więc Moryczanie, to ‘rycerze Mory’. 

Nie powinno nas to dziwić, zwłaszcza, że ich połabscy krewni, jak Milżanie / Milcanie / 

Miłczanie, Lubogłowy (Glubczanie), czy Miłosze, a także Goleńcyce, byli także czcicielami 

Wielkiej Bogini Matki Ziemi, znanej w tych rejonach pod imieniem Luby, Miły, Dziewy  
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i Cycy. Mora to, jak już wyjaśniałem, jej ciemne, zimowe wcielenie, a Dziewa i podobne – 

jasne, letnie. 

[7] Hehfeldi (Hawelanie < Hlawanie / Chwalanie) 

Opis: Iuxta illos sunt, qui vocantur Hehfeldi, qui habent civitates VIII. 

Tłumaczenie: Obok nich są ci, których nazywa się Hlawanami (Hawelanami),  

z 8 grodami.  

Z wymienioną wyżej grupą plemion mieli sąsiadować Hehfeldi. Znane są też zapisy tej 

nazwy w wersjach Aefeldan / Hafeldan (Alfred), Gefflegum („Widsith”), Hevelli (Widukind). 

„Roczniki Kwedlinburskie” podają Heveldun: Stodoraniam quam vulgo Heveldun vocant.  

U Adama z Bremy czytamy: Heveldi, qui iuxta Habolam fluvium sunt. A Thietmar pod 

rokiem 997 zanotował:  

Inperator autem a Romania discedens nostras regiones invisit et accepta Sclavorum 

rebellione Stoderaniam, quae Hevellun dicitur, armato petens milite, incendio et magna 

depredacione vastavit et victor Parthenopolim rediit
53

. 

Opuściwszy Rzym, cesarz odwiedził znów nasze strony. Na wieść o buncie Słowian 

wyruszył do kraju Stodoran, który także nazywa się krajem Hobolan [Hlawan] i spalił go 

oraz złupił doszczętnie, po czym jako zwycięzca powrócił do Magdeburga. [997 Ann. 

Quedl., 29 (20)]54
 

 

Z tekstu Thietmara i Roczników Kwedlinburskich wynika więc, że kraj Hawelan zwał się 

ze słowiańska Stodoranią, a czescy kronikarze piszą o Ztodorze (Krystian) / Stodorze 

(Kosmas). Jednocześnie z tej wzmianki wynika, że dawniej morzyczański Magdeburg był już 

wtedy w cesarskich rękach. Przy okazji warto nadmienić, że plemię Stodoran jest także 

rozpoznawane w Karantanii. 

Historycy zaliczają ten lud także do Wilców, na przykład król Alfred w swoim opisie 

Germanii w ogóle uważa Wilców (Wylte) za Hawelan. Od Widukinda dowiadujemy się, że 

stolicą tego kraju była Brenna (połab. Branibor, pol. Branibórz, niem. Brennaburg > 

Brandenburg). Drugim ich rodowym grodem była Hobla / Hobolin (niem. Havelberg). 

Helmold podawał „Heruli vel Heveldi”, co oznacza, że uznawanych za germański ród, 

Herulów (Orłów) miał on za Słowian. Dodawał też, że mieszkali oni nad rzeką Habolam, co 

ewidentnie odpowiada, zarówno podanej tu nazwie (Hehfeldi=Heveldi), jak i może 

potwierdzać słuszność łączenia ich z Hawelanami, a obie nazwy (Hobola, Obla), należy 

uznać za oboczne. 

Podana w dokumencie bawarskim forma jest iście niemiecką wersją zapisu tego etnonimu 

(haw > heh, lan / łan > feld). Do tej pory zachowała się nazwa płynącej przez te tereny rzeki 

Haweli, którą można tłumaczyć, jako Głowa (Havela < Havla < Hlava), czyli ‘górna rzeka’ 

podobnie jak Łeba i być może także Łaba, związane są ze słowem ‘łeb’ (psł. łąb). Tak też 

należy rozumieć i etnonim Hawelan – Głowaczy. W historiografii wspomina się  

o Głomaczach (Glomuzi u Thietmara, Glommum w Widsith, a u Ottona II z r. 981 – 

Zlomekia), którzy są lokowani na tym samym terytorium, co Hawelanie.  Iskra niedawno 

zaproponował, że to Gawolanie, ale nie napisał, czy kojarzy tę nazwę z „głową”. Głomacze 
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jednak wywodzą swą nazwę od słowa łom – odłamek, a G+łom, to ludzie pochodzący od 

Łomaczy, czyli najprawdopodobniej odłamu Serbów łużyckich. 

Nalepa odczytuje etnonim Hehfeldi, jako Hobolanie, tj. Oblanie, od rzeki Obla. Inni 

uczeni uznają ich za Hawelan, co na jedno wychodzi, bo, jak wyżej wyjaśniano, Hawela to 

inaczej Obla właśnie. Według Labudy „Stodoranie” to nazwa słowiańska, zaś „Hawelanie” – 

germańska. „Hobolanie”, „Hoblanie”, „Oblanie” to z kolei współczesne polskie odpowiedniki 

nazwy niemieckiej, urobione od słowiańskiej nazwy rzeki, z czym bym polemizował. 

Wariant Obla mógł powstać, jako celowe rozszerzenie znaczenia Hlava, gdyż ‘głowa’ ma 

obły kształt, a rzeka ta oblewała dosłownie tereny Hawelan. Jej bieg przypomina zresztą 

kształtem głowę, ponieważ płynie z Pojezierza Meklemburskiego najpierw na południe, po 

czym po minięciu Berlina, skręca ma zachód, by za Brandenburgiem ruszyć znowu w górę na 

północny-zachód, gdzie wpada do Łaby, przez co nie zatacza pełnego kręgu. 

 

 

 
 

Rys. Bieg rzeki Haweli (Obły) przypominający głowę  

(oprac. T.J. Kosiński, na podstawie mapy autorstwa Ulamm, Wikimedia CC 3.0) 

 

 

Przy tej okazji warto zwrócić uwagę na to, iż wyraz hvala (chwała) jest anagramem słowa 

hlava (głowa). Co może wiązać, się z potrzebą pochylenia głowy na znak szacunku wobec 
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osób obdarzonych chwałą – bohaterów i powszechnie szanowanych wedunów oraz członków 

starszyzny plemiennej. Niewykluczone więc, że i Hawelanie to właściwie Chwalanie, czyli 

‘lud obdarzony chwałą’. 

[8] Surbi (Serbi > Serbowie) 

Opis: Iuxta illos est regio, que vocatur Surbi, in qua regione plures sunt, que habent 

civitates L. 

Tłumaczenie: Nieopodal jest ziemia, którą nazywają Serbią, a w niej liczne ludy, które 

mają 50 grodów.  

Nazwa Surbi, podana u „Geografa Bawarskiego”, jako kraina, czyli Serbia, może być 

odnoszona do etnonimu Surbi, który bez większych problemów przyporządkowuje się 

Serbom. 

W kronice Historia Francorum spisanej przez Fredegara w 631 r. po raz pierwszy 

odnotowana jest nazwa Surbi, z informacją, że lud ten, żyjący nad Soławą, graniczy  

z turyńską prowincją państwa Franków. Etnonim Serbowie występuje w różnych formach 

także w wielu innych źródłach historycznych, zarówno przed szacowaną datą sporządzenia 

„Zapiski karolińskiej” (połowa IX w.): Cervetiis (VI w.), Suurbi (789), Sorabi (858), 

Soraborum / Sorabos (839), Sorabici (849), jak i u późniejszych autorów: Surpe/Surbe 

(Alfred), Srbin / Sarbin (Masudi), Zribia (Kosmas z Pragi), Sorabi (Helmold).  

Natomiast Porfirogeneta podaje Serblia i wyraźnie pisze o ludzie Serbloi, co wskazuje, że 

w tej nazwie ukryte są dwa słowa Serb+Bela, co oznacza ‘Białą Serbię’. Ten sam autor 

wspominał też o Białej Chrobacji, nad Wisłą, skąd miała się wywodzić rodzina patrycjusza 

Michała, syna Wyszewica, księcia Zahumlan. 

Poza znanymi w nauce etymologiami nazwy Serb, odnoszącymi się do słów ‘sierp’ lub 

rawa – rzeka (Sorabi = Sorawi), czy dac. saraba – głowa lub łac. servus – sługa, warto wziąć 

pod uwagę także wariant S[h]erb, o którym pisałem w swojej książce na temat pochodzenia 

Słowian, co może dotyczyć ‘ludzi z herbów’, czyli garbów (pogórza). Ze względu na ich 

waleczność i najdawniejsze pochodzenie zwano ich S[h]erbami (‘z herbu’), czyli szlachetnie 

urodzonymi (herbowymi). Głoska ‘h’ z czasem zanikła, jest niema zresztą w różnych 

językach. Spokrewnieni z nimi Chorwaci też przecież wywodzą swój etnonim od góry (hora)
 

55
. Tak ich nazwę wyprowadzał na przykład Szafarzyk, który podawał, że Tatry, przy których 

dawniej mieszkali Białochorwaci, zwano Chrbami, a Rusini wciąż mówią o nich Horby. 

Według porządku geograficznego, jaki wynika z kolejności podawania w wykazie 

poszczególnych nazw, można wnosić, że chodzi tutaj o Serbów łużyckich – Serbołużyczan 

(Szafarzyk). Jak podają historycy, na początku VII wieku Serbowie zamieszkiwali Białą, 

czyli Północną Serbię, która obejmowała obszar północnych Czech oraz Śląska  

i Wielkopolski, skąd prowadzili oni ekspansję w kierunku Łużyc i Miśni. Nestor pisał: a se 

tize słowieni: chrowate bielii, i sereb, i chorutane. 

Był to waleczny lud, który nawet dał opór wojskom Karola Wielkiego, który zdecydował 

się na budowę pasa umocnień, zw. Limes Sorabicus, mającego odgradzać Franków  

i podbitych przez nich Germanów od wolnych Słowian. Brała ona początek od Adriatyku, 

przechodziła w okolicy dzisiejszego Linzu brzegiem Dunaju do Ratyzbony, a stamtąd do 

Norymbergi, skąd szła do Bambergu, Erfurtu, a dalej wzdłuż biegu Soławy, Halle, 

Magdeburga i Łaby, aż do jej ujścia między Hamburgiem i Lubeką, gdzie znajdował się 
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Związek Wielecki. Dalej łączył się z podobną linią obronną – Limes Saxoniae, jak czasem 

zwano i całą linię od Hamburga do Adriatyku.  

Ich bitność była znana także w Cesarstwie Wschodnim, które dręczone było najazdami 

ludów koczowniczych, dlatego szukało wsparcia wojskowego, także wśród Słowian. W tej 

sytuacji, część Serbów na początku VII wieku przeniosła się na Południe, gdzie w zamian za 

pomoc Bizancjum w walce z Awarami otrzymali oni ziemie od cesarza Herakliusza.  

W czasach „Bawarczyka” (IX w.) mamy więc Serbów na Łużycach, jak i na Bałkanach, a co 

więcej Porfirogeneta wspomina o Serbach na wschodzie Słowiańszczyzny, nad Bugiem, 

którzy, według Szafarzyka, od tej rzeki nazwali się Bužanami. I to ich w „Zapisce 

karolińskiej” wymieniono pod nr 20 – Busani.  

Co więcej, „Opisie” mamy też zapis Zeriuani (nr 35), który niektórzy uczeni tłumaczą na 

Serbani, co jest o tyle ważne, gdyż „Geograf Bawarski” pisze, że jest to lud, od którego 

pochodzą inni Słowianie. Nie jest to więc dublet, ale obie te nazwy dotyczą ludu, najpewniej 

o tych samych korzeniach, tylko zamieszkującego w IX wieku różne tereny. Jeszcze Bielski 

nazywał Serbią tereny Łużyc, Miśni, Meklemburgii i pomorskie po lewej stronie Odry.  

Reasumując mamy potwierdzone osadnictwo Serbów na Łużycach, Bałkanach i nad 

Bugiem. Wygląda zatem na to, że Serbowie bronili granic Słowiańszczyzny od zachodu, 

wschodu i południa. Na północy taką naturalną obroną miało być morze (Bałtyk). Kto wie czy 

zatem ich etnonim nie powinniśmy czytać, jako Sobri, tj. Z+obrońców. Trzeba się 

zastanowić, czy nie byli oni może spokrewnieni z Awarami (Abarami), których zwano też 

Obrami właśnie, w znaczeniu ‘Olbrzymami’, ze względu ponoć na ich wielki wzrost. 

Wiadomo przecież, iż jeszcze w czasie ich pobytu na Wołgą, zanim przywędrowali do 

Europy, Awarowie wojowali z mieszkającymi w pobliżu Sorabami. To tam akurat 

Ptolemeusz lokalizował plemię Sklabenoi – Sławeni. Mogli oni przenieść się później nad 

Bałtyk, w okolice jeziora Ładogi, gdzie mieszkali pod nazwą Słowieni. Część Sorabów / 

Słowienów tam została, a reszta mogła spłynąć rzekami na południe dając początek 

wschodnim Serbianom, o których pisał m.in. Porfirogeneta.  

Sąsiedzkie waśnie między Sorabami a Awarami z pewnością podzieliły jeszcze bardziej 

oba ludy znad Wołgi (Rha), ale nie wiemy, czy wynikało to z różnic etnicznych (inne 

pochodzenie), czy też były to tylko spory terytorialne. Ostatecznie obydwa plemiona  

w różnym czasie udały się na południowy-zachód, by znaleźć dla siebie nowe siedziby, 

zapewne też pod naciskiem innych ludów, takich jak Bułgarzy. Wiemy z opisów, że 

Awarowie walczyli wspólnie ze Słowianami przeciwko Bizancjum, ale potrafili również 

dręczyć plemię Dulębów, zaprzęgając ich kobiety do wozów i biorąc je sobie za nałożnice, co 

można też odbierać, jako zemstę za stare porachunki. Z takich nieformalnych związków 

powinno się narodzić sporo potomków z turkijskimi genami w Y-DNA (patrylinearna – 

odojcowska), o ile Awarowie mają takie właśnie korzeni, jak twierdzą uczeni, co wymaga już 

dokładnej analizy archeogenetycznej, czym zajmują się obecnie na szerszą skalę naukowcy  

z tej dziedziny. Ich wnioski z takich badań powinny zatem nam rozjaśnić niebawem tę 

kwestię. Sam język turkijski, jakim się podobno oni posługiwali mogli zaczerpnąć od innych 

ludów, które dominowały w tamtym regionie. Bułgarzy też zmienili język protobułgarski na 

słowiański po zasiedzeniu na Bałkanach, choć w ich przypadku także istnieje podejrzenie, że 

mógł to być tylko powrót do macierzystej mowy. Wątpliwości w tej materii powinna 

rostrzygnąć wkrótce archeogenetyka, którą uczeni z innych dziedzin (historia, 

językoznawstwo, archeologia, etnologia) wciąż nazbyt pochopnie lekceważą. 

O Serboi pisał Ptolemeusz, lokalizując ich na zachodnim wybrzeżu Morza Kaspijskiego. 

W rzymskiej prowincji Dacji nad rzeką Sawą istniało miasto Serbinum. Antyczni autorzy 

uważali ich za szczep sarmacki, a M. Gimbutas zakłada, że mogło to być plemię 

wczesnosłowiańskie. Porfirogeneta pisał również o mieszkających obok Alanów, Krevatades 

(Krevatas) i Sarban (Sarbani) na Kaukazie, których nazwy odpowiadają Chorwatom  
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i Serbom. Według T. Sulimirskiego osiedlający się na Bałkanach Serbowie to Słowianie, 

którzy przybyli z północy i byli rządzeni przez już zeslawizowanych Alanów
56

. R. Brzeziński 

i M. Mielczarek uważają, że Sarmaci ostatecznie zostali ostatecznie zasymilowani 

(slawizacja) i wchłonięci przez prasłowiańską ludność Europy Wschodniej około wczesnego 

średniowiecza
57

. 

Póki co, przyjmijmy, że Serbowie są jednym z najstarszych słowiańskich ludów i nie 

dziwne, że w tradycji ludowej, jak i w przekazach historycznych uważa się ich za 

protoplastów Słowian. Należy też zwrócić uwagę, że Serbowie łużyccy przetrwali tysiąc lat 

germanizacji, co tylko może potwierdzać siłę tego ludu, a wymaga od nas podziwu  

i szacunku. 

[9] Talaminzi (Dalamińcy) 

Opis: Iuxta illos sunt quos vocant Talaminzi, qui habent civitates XIII. 

Tłumaczenie: Przy nich mieszkają Dalamińcy, mający 14 grodów.  

Większy kłopot jest z kolejną nazwą Talaminzi, łączoną z wcześniejszym zapisem  

z „Annales Moissiacenses” pod r. 805, jako Demelchion. W źródłach łacińsko-niemieckich 

pojawiają się jednak także inne formy: Daleminzier (856), Dalmatii (880), Deleminci / 

Daleminci (908), Dalmanci (930), Dalamensan (Alfred) i podobne.  

Thietmar zapisał: „provinciam quam nos Daleminci vocamus, Slavi autem Glomaci 

vocant” („plemię [prowincja], które nazywamy Dalemińcy, ale Słowianie nazywają ich 

Głomacze”).  

Historycy wskazują na siedziby Dolemińców (Dalamińców) w okolicach Miśni, na 

Górnych Łużycach, między środkową Łabą a Muldą, sięgając na południu do Gór 

Kruszcowych. Thietmar podawał, że nazwa tego plemienia wywodziła się od świętego źródła 

Głomacz, znajdującego się na ich terenie. 

 

 

 
 

Fragment mapy G. Droysena (XIX w.) z zaznaczonym obszarem zajmowanym przez Dalamińców  
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Tu warto wyjaśnić przy tej okazji, że Górne Łużyce to tereny wokół górnej (od jej źródła 

w górach) Nysy Łużyckiej, zwanej też Łużycą (Łużą), a Dolne Łużyce to dorzecze dolnej 

Łuży (Nysy). 

Z racji, że ich tereny leżały na pograniczu z Frankami, byli w pierwszej kolejności 

narażeni na ich ataki. Już w 805 roku. wspomniano o nich (Chronicon Moissiacense), gdy 

Frankowie podczas najazdu na te ziemie pobili ich księcia Siemiła (Semela), który musiał 

oddać dwóch synów w charakterze zakładników.  

Rudnicki tłumaczył ten etnonim na Dołomięty, a S. Rospond – Dalemąci, wiążąc go  

z rdzeniem *mąt, znaną np. z nazwy osobowej Mącimir. Zapis Talaminzi rekonstruuje się 

jednak najczęściej, jako Dalamińcy lub Dolemińcy, co ma być synonimiczną nazwą 

wspomnianych wcześniej Głomaczy (Szafarzyk), zajmujących te same terytoria według 

innych źródeł. Językoznawcy toczą spory, czy nazywać ich Głomaczami, czy Glomitami
58

. 

Niektórzy uznają, że mogą to być Dolińcy, co jest skrótem od Dolemińcy, czyli 

‘posiadacze doliny’ (mińcy to mieńcy, czyli ‘mający’, stąd też ‘mienie’ i ‘manie’). I tu 

zaczyna się problem, bo Dolińców możemy też kojarzyć z Dołężanami (Tołężanami) 

zamieszkującymi tereny wieleckie po lewej stronie dolnej Odry i tamtejszej doliny. 

Adam Bremeński notował “Tholonsantibus et Rhetaris fluvius Panis separate” („Tołężan  

i Redarów rozdziela rzeka Piana”). Helmold natomiast zapisał ich nazwę, jako „Tholensi sive 

Redari”, pisząc przy tym także o Retrze (Rethre)
59

 i tamtejszym kulcie Radagasta (Redegast). 

To by nam tłumaczyło, dlaczego trudno znaleźć w „Zapisce karolińskiej” etnonim tego 

znacznego plemienia. Wygląda na to, że Redarów uznawano za część ponadplemiennej grupy 

Dolińców (Dołężan). Proboszcz z Bozowa jednak miał świadomość, że to dwa odrębne 

plemiona, bo w innym miejscu podaje „Tholenzi et Rederi trans Panim habitant” („Tolężanie 

i Redarowie mieszkają za Pianą”). 

Na terenie zasiedlenia Dolińców istnieje jezioro Tolensee i rzeka o tej samej nazwie, którą 

najczęściej tłumaczy się na Dołężę (błędnie – Tołęża), choć ja sugerowałbym Dolińca 

(Dolinica). Pierwsza nazwa związana jest z ‘dołem’ i ‘leżem’, a druga z ‘doliną’, czyli 

faktycznie mają one takie samo znaczenie. Dlatego też spotyka się w literaturze nazwy 

Dołęczanie, Dołężanie, czy całkiem niepoprawną Tołężanie.  

To w dolinie Tollense (Dolińskiej, Dołęskiej), oddalonej ok. 100 km od Szczecina, odkryto 

artefakty datowane na 3300 lat, a bitwę, która tam się rozegrała w magazynie naukowym 

„Science”
60

 nazwano „Pomorską Troją”. Co ciekawe, archeogenetycy w pierwszych 

doniesieniach mówili o materiale genetycznym, jaki udało im się zidentyfikować na 

podstawie badań szczątków, podobnym do współczesnych Polaków, Skandynawów i ludności 

z południa Europy, co może być kolejnym dowodem na ciągłość osadniczą naszych przodków 

na tych terenach. 

Jeśli u „Geografa Bawarskiego” Talaminzi to Dalamińcy z Górnych Łużyc to Dolińcy  

z lewego dorzecza Dolnej Odry zostali pominięci w wykazie, gdyż prawdopodobnie zostali 

zaliczeni do większej grupy plemiennej Wilców. 

Aby nie mylić obu tych plemion pozostałbym w tym przypadku przy Dalamińcach, który 

to etnonim jest nota bene zbieżny z nazwą Dalmatii, więc prawdopodobne jest, iż część  

z nich, wraz ze spokrewnionymi Serbami, udała się na przełomie VI/VII wieku na południe, 

nazywając nowy kraj na Bałkanach Dalmacją, czyli „Dal[eką] Macią” (mać – macierz, 

ojczyzna). Jeśli jednak rdzeń *dal[a] znaczy ‘dolinę’, to jest to ‘kraina dolin’. 
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 Poradnik językowy, Towarzystwo Kultury Języka. Komisja Językowa. 1982. s. 682. 
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 Nazwę Retharii można rozumieć, jako Rethariowie, czyli „Reccy Hariowie” (Retowie-Wielkoariowie, bo har 

– góra, wielki). Natomiast nazwę ich słynnej świątyni Rethre należy rozumieć, jako „ryt Ra” (kult słońca). 

Dlatego właśnie z ‘rytem’ wiązałbym etnonim Retów, których Retharowie wydają się być potomkami. 
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 A. Curry, Slaughter at the bridge: Uncovering a colossal Bronze Age battle, [w:] „Science”, s. 1384–1389, 

2016-03-25. 
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[10] Beheimare (Bohemarzy > Bohemowie) 

Opis: Beheimare, in qua sunt civitates XV. 

Tłumaczenie: Bohemowie (Czesi), w których ziemi jest 15 grodów.  

Zapis Beheimare, mimo, że w takiej formie nie występuje w innych źródłach, poprzez jego 

podobieństwo do wersji znanych z „Annales Regni Francorum” (Beehaim, Beehaimi, 

Beheimi), „Annales Fuldenses” (Boemiani, Behemi, Behemitae), „Annales Bertiniani” (Rehim 

/ Regine: Behemensium, Behemi, Boemi)
61

, relacji Alfreda (Beme / Bohemas), czy u Helmolda 

(Bojemos), odnosi się do Bojemów > Bohemów, czyli Czechów.  

Wariant Bojemi związany jest z etnonimem Bojów, uznawanym przez większość 

historyków za lud celtycki, na co nie ma przekonujących dowodów. Zauważmy jednak, że  

w większości przytoczonych wyżej zapisów tego etnonimu występuje ‘h’, co świadczy, że już 

w IX wieku nazwa ta przyjęła formę Bohemii, stanowiąc odniesienie do Boha (Boga). 

Domysły, że zmiana nazwy plemiennej z Bojemi na Bohemi nastąpiła po przyjęciu chrztu 

przez Czechów w 845 r., nie ma uzasadnienia, gdyż w wersji Beheimorum występuje ona już 

u Einharda w Vita Karoli Magni, z ok. 817–830. 

Ptolemeusz podaje nazwę Baemi (gr. Βαῖμοι Baimoi) jako lud żyjący między Lasem Łuna 

a Dunajem, czyli obszarach mniej więcej współczesnej Słowacji. Ich nazwa, przy 

wymienności b=w, to Bojeni (Wojeni), wskazuje, że należy ich utożsamiać także z innym 

Ptolemejskim etnonimem Baenochamae, czyli Bojenochełmianami (Bochemami). Dosłownie 

są to bowiem Bojenochełmianie (Górscy Bojenowie, bo chełm to jedno z określeń 

słowiańskiej góry). Ze względu na oboczność B=W można ich też zwać Wojenochełmianami, 

czyli ‘Wojami z chełmów” (Wojan = Bojan), w skrócie Bochełmami (bo[ch]+chełm) – 

‘Bogami z gór’, inaczej Bochemami. Ptolemeusz umieszcza ich na wschód od Chamavi / 

Chaemae (Chełmian), spod góry Małobog, do okolic rzeki Łaby. Mógł to być zatem odłam 

Bojenów (Baemi), zamieszkujący bardziej na zachód. 

Patrząc jednak na zapis etnonimu Beheimare możemy domyślać się, że taka forma 

połączenia w jednej nazwie Bohów i Marów, czyli Bohemów i Morawian, miała podkreślać 

pokrewieństwo tych ludów. Morawianie są zresztą wymienieni w „Opisie”, jako następni  

w kolejności. 

Szafarzyk, po oględzinach skryptu odpisu, co widać na załączonej wcześniej ilustracji, 

zauważa jednak, że początkowo skryba zapisał Betheimare, ale wyskrobano do połowy głoskę 

‘t‘, zapewne uznając to za błąd. 

Bojeni / Bohemi uważani są, jak wspomniano, za protoplastów Czechów, a etnonimy te 

przez dłuższy czas funkcjonowały wymiennie. W „Chronicon Moissiacense” czytamy  

o wyprawie Karola juniora przeciwko Czechom w 805 r., kiedy pobito wodza Dalemińców 

Siemiła, a zabito księcia czeskiego Lecha, jest potwierdzenie, że już wtedy funkcjonowała 

nazwa Czesi, którą zapisano tam Cichu-Windones (Czecho-Wendowie), podkreślając 

jednocześnie słowiańskie (wendyjskie) pochodzenie tego narodu. „:Geograf Bawarski”, jak 

widać, używa jeszcze starszej formy z członem *Behe (Bohe) – Beheimare – Bohemarzy > 

Bohemowie. Zakrzewski podkreśla, że stosowanie podwójnych nazw odnoszonych do tego 

samego ludu to wśród słowiańskich plemion powszechna praktyka, np. Polacy – Lechici, 

Wilcy – Lutycy, Dalamińcy – Głomacze, Hawelanie – Stodoranie.  

Zastanawia tutaj jednak skąpa liczba 15 grodów, jak na tak znaczne plemię. Być może 

jednak są to tylko rezydencje książęce, bez mniejszych osad. W Rocznikach Fuldajskich pod 

r. 845 czytamy bowiem o chrzcie czternastu książąt czeskich, co by mniej więcej 
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odpowiadało tej liczbie, dodając jeden gród stołeczny (z książęcym stolcem – kamiennym 

tronem), jakim zapewne była Praga (Praha). 

[11] Marharii (Marhariowie > Morawowie) 

Opis: Marharii habent civitates XL. 

Tłumaczenie: Morawowie, którzy mają 11 grodów.  

W „Rocznikach Fuldajskich” nazwa ta jest oddana przez: Marahenses, Margenses, 

Maravi, Maravani, Marahabitae, Marehenses, Marabi, Marahavi. U króla Alfreda (IX w.) 

czytamy o ludzie Maroaro. Thietmar natomiast pisze: Marierun (nazwa kraju) i Mararenses, 

a Einhard – Marvanorum i Widukind – Mari. Adam Bremeński podawał, że między źródłami 

Odry i Łaby są siedziby Merahorum, a Helmold pisał o Morahi i Marohorum.  

Uczeni kojarzą te zapisy, jako dotyczące Morawian, ewentualnie Państwa 

Wielkomorawskiego (Wielkiej Morawy). Można założyć, że Morawian / Morawów należy 

wiązać z Marsami oraz Markomanami i ich księciem Marobodem (dosłownie ‘wódz 

Marów’), którzy rezydowali na morawskich terenach.  

 

 

 
 

Państwo Morawskie w czasach Rościsława ok. 846 r., czyli 2 lata po powstaniu „raportu 

ludwikowskiego”. Na północnych rubieżach Bułgarii powinni być już oznaczeni Węgrzy, którzy 

zapuszczali się w te rejony od ok. 830 roku (NordNordWest, Wikimedia, CC 3.0) 

 

 

Geograficzny termin Morawa dotyczy obszaru zlewni rzeki Morawy, na terenie obecnych 

Czech. W IX wieku jednak było to także pojęcie polityczne odnoszone do Państwa 

Morawskiego (Rzeszy Morawskiej, Wielkiej Morawy) założonej przez Mojmira, a w kolejnych 
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latach umacnianego i rozszerzanego terytorialnie przez Rościsława, Mojmira II i Świętopełka, 

co nie było na rękę Frankom, o czym już tu pisałem. Wcześniej (625-660) Morawy należały 

do Państwa Samona. 

Szafarzyk dookreśla, że chodzi tu o Morawian ‘wyższych’, czyli ‘górnych’, mieszkających 

w dorzeczu Morawy (łac. Marus, niem. March / Mark), lewym dopływem Dunaju, pod 

Tatrami, w odróżnieniu od wymienionych dalej Morawian ‘niższych’, tj. ‘dolnych’ – 

Merehani (nr 13), mieszkających bardziej na południe, nad Wielką Morawą (Morava), 

prawym dopływem Dunaju. Z racji, że południowa Morawa płynie poniżej Dunaju, a „raport 

ludwikowski” dotyczy ludów zamieszkałych powyżej tej rzeki, możemy założyć, że tereny 

Merehani – Morawian dolnych (południowych), wymienionych dwie pozycje dalej, 

obejmowały ogólnie mówiąc okolice obecnego Belgradu, po obu stronach Dunaju. 

 

 

 
 

Siedziby plemion Marharii – Morawów (koło Czech) i Merehani – Morawian (w okolicach Belgradu). 

Przy „Żelaznej Bramie” (niem. Eisernes Tor) na Dunaju siedzieli natomiast Siewierzanie. Nad ujściem 

[Wielkiej] Morawy, przed „dunajskimi cierniami” (progami rzecznymi) lokalizowano Braniczewiczy 

k. Braniczewa oraz przy odpływie Sawy do Dunaju, wokół Belgradu – Obodrytów. Możliwe, że oba te 

plemiona kryją się w „Zapisce karolińskiej„ zapewne pod pojęciem Merehani, wraz Morawianami 

południowymi. Oprac. T.J. Kosiński, na podstawie mapy autorstwa: Threedots, Wikimedia CC 2.0. 

 

 

Może nie każdy wie, ale na terenie Moraw czeskich znajduje się region Laszczyzna (cz. 

Lašsko, niem. Lachei). Jak pisze etnograf Halina Karaś: „Lachy to grupa etnograficzna 

określająca mieszkańców Podkarpacia od Sądeczczyzny aż po Beskid Żywiecki, pośrednia 

między Góralami karpackimi a mieszkańcami nizin, tj. Krakowiakami. Nazwa „Lachy” 

funkcjonująca w przeszłości wśród ludności wschodniosłowiańskiej jako określenie Polaków 

zamieszkujących tereny równinne z dominacją pól (por. staropolskie lęd, lęda ‘pole 

nieuprawne’) tu oznacza mieszkańców obszarów podgórskich i równinnych w opozycji do 

górali – ludności górskiej.” 

Można więc sądzić, że Morawowie / Morawianie, zaliczani do plemion lechickich, wraz  

z Czechami, Polakami, Pomorzanami, Kaszubami, plemionami serbo-łużyckimi i połabskimi, 

na granicy Tatr sąsiadowali z Lechami (Polachami), którzy zamieszkiwali tereny pogórza 

karpackiego, nazywanego dawniej Białą Chrobacją. 

Językoznawcy odnoszą etnonim Morawian do hydronimu o identycznej formie, wiążąc go 

najczęściej z „morzem”, czy też „morzycem” – jeziorem. Warto jednak zwrócić uwagę nie 



Tomasz J. Kosiński 

 

46 

 

tylko na pierwszy człon *mar związany de facto z ‘morem’, zwanym też ‘marą’ (boginią 

Marza[nną]
62

 / Moreną), jak i ‘morzem’, które u Słowian było kojarzone z zaświatami, ale 

też na drugie elementy dopełniające znane nam formy tej nazwy: Margenses –  

z zaskakującym pierwiastkiem -gens (gęś – symbol i synonim ‘rodu’), Maravani –  

z formantem -vani (van – pan), czy Marharii – z elementem -harii (har+ar, tj. ‘wielki ar’ – 

najszlachetniejszy), jak to podano w omawianym dokumencie. Podkreślają one dodatkowo, że 

Marowie to szlachetny ród panów, tj. wolnych ludzi. Człon *wan zresztą zachował się  

w rekonstruowanej nazwie Morawianie. Natomiast zapis Marharii należy czytać 

Marhariowie, co wskazuje oczywiście na związki z Ariami. Obecnie w niemieckim Morawy 

to Mähren, z ‘h’ w środku, co jest pozostałością po dawniejszym zapisie tej nazwy. 

Wzmiankę „Anonima Bawarskiego” mówiącą tylko o 11 grodach przypisanych Morawom 

można rozumieć podobnie jak w przypadku Czech, iż są to jedynie siedziby książęce 

naczelników poszczególnych dzielnic rodowych. 

[12] Uulgarii (Wulgarzy > Bułgarzy) 

Opis: Uulgarii regio est inmensa et populus multus habens civitates V, eo quod mutitudo 

magna ex eis sit et non sit eis opus civitates habere. 

Tłumaczenie: Bułgaria jest to ziemia niezmierzona i lud niezliczony, choć mają tylko  

5 grodów, a to dlatego, że jest ich wielkie mnóstwo i obronnych warowni im nie potrzeba.  

Nazwa Uulgarii, czytana, jako Vulgarii, dotyczy oczywiście Bułgarów, choć ja 

rekonstruowałbym ją jednak najpierw pod pierwotną nazwą, jako Wolgarzy / Wulgarzy, 

odnosząc ją do Wołgi (zwanej też Rha), znad której ten lud pochodzi. Ale już król Alfred (IX 

w.) pisał o Bulgaraland, a oboczny zapis tej nazwy (W=B) przyjął się do dziś. Z jego relacji 

wynikać też może, że sąsiadowali oni z Panonią i Morawami, bo Madziarzy byli wówczas 

bardziej na wschodzie, nad Siedmiogrodem. Z przekazów historycznych wiadomo, że jeszcze 

przed sporządzeniem „Zapiski karolińskiej” Ludwik II najechał Bułgarów panońskich i to 

pewnie o nich przede wszystkim chodzi w omawianym tu raporcie. 

Szafarzyk uważa oczywiście, że to Bulgarowie, ale zwraca uwagę, że fragment „ex eis sit”, 

jak podają Docen i Schmeller, tak Buat i Smaczyński czytali mylnie „excessit”, „albowiem 

sens jest następujący: Bulgarów takie mnóstwo, męstwo i siła, że im nie trzeba grodów i bez 

nich się obronią. Pokazuje się, że to zapisano podług wiadomości chytrego Bułgara.” 

Tak jak z Wandalów, ze względów politycznych, w pewnym okresie zrobiono ‘wandali’, 

czyli ‘niszczycieli, czy z wolnych Sławian uczyniono ‘sclave’ (łac. sclavus
63

, niem. Sklave) – 

niewolników, tak od Wulgarów powstało określenie ‘wulgarny’ (łac. vulgaris, niem. vulgär) – 

niegodziwy. Te zabiegi manipulacji nazwami i przekręcanie ich znaczenia na epitety, to 

typowa forma piętnowania i deprecjacji wizerunku wrogów, a Bułgarzy zagrażali interesom 

Franków, więc trudno się dziwić, że ci próbowali ich demonizować także za pomocą 

pejoratywizacji ich etnonimu. 
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 Zbieżność teonimów Marza i Mars nie wydają się przypadkowe, zwłaszcza, że oba bóstwa patronowały 

wojnie. Słowiańska Marza (Mara) była także patronką ciemnej pory i mroku, ale i śmierci, więc to 

najprawdopodobniej jej wizerunki niesiono na stanicach przed bitwami, jak świadczą relacje historyczne  

z terenów Połabia. 
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 Do wczesnego średniowiecza w łacinie słowo ‘niewolnik’ wyrażano tylko w formie ‘servus’. Wyraz ‘sclavus’ 

pojawił się znacznie później, w następstwie wojen Bizancjum i Rzymu ze Sławenami, zwanymi z łacińska 

Sclavi / Sclavini (gr. Sklavenos, Sclaveni). Najprawdopodobniej takie pogardliwe określenie ukuli kupcy 

żydowscy, którzy handlowani słowiańskimi jeńcami jako niewolnikami, a chętnie podchwycili to Frankowie  

i Bizantyjczycy, którzy czerpali z tego procederu zyski. Tak poprzez zabieg dryfu semantycznego (zmianę 

znaczenia danych słów) etnonim ten stał się swego rodzaju nazwą pożądanego towaru. 
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Bałkany pod koniec IX wieku. Widać, że państwo wschodniofrankijskie po zajęciu Księstwa 

Błatnogradzkiego graniczyło bezpośrednio z Imperium Bułgarów. Widzimy też oznaczony region 

Severina (Siewierzyn), gdzie Asparuch przesiedlił Siewierzan z Dobrudży. Autor mapy: Hxseek, 

Wikimedia CC 3.0. 

 

 

Wolgarzy, mieszkający nad rzeką Rha (Wołga), byli czcicielami słońca (Ra), podobnie jak 

ludy słowiańskie. Może też dlatego tak szybko się zasymilowali na Bałkanach ze Słowianami, 

przyjmując ich język i kulturę. Element *ra jest członem składowym słowa ‘rawa’ – rzeka, co 

świadczy o wspólnym dziedzictwie językowym obu ludów. Z tamtych obszarów 

przywędrowali wcześniej do Europy środkowej Awarowie. Oba ludy uważane są jednak za 

turkijskie. Pamiętamy jednak, że Ptolemeusz lokalizował tam lud Sklabenoi – Sławeni,  

o czym już pisałem, przy omawianiu etnonimu Surbi (nr 8), co może być pierwszym 

historycznym potwierdzeniem tej nazwy.  

Sławieni siedzieli też w okolicach Nowogrodu, na północy Rusi. Rejony te przez 

antycznych pisarzy zwane były Hyperboreą, skąd romantyczni teozofowie (H. Bławacka), 

czy współcześni zwolennicy folkhistorii (Ingliści) wywodzą Rusów, a tym samym wszystkich 

Słowian. Coś jest jednak na rzeczy, gdyż tych podobieństw jest naprawdę dużo, a opowieść  

o Ario-Słowianach rodem z Północy ma wiele przekonujących wątków. Nie można zatem 

wykluczyć, że Wolgarzy byli plemieniem protosłowiańskim, a język turkijski jakim się 

wcześniej posługiwali przyjęli ze względu na jego dominację na obszarze ich 

zamieszkiwania, powracając do niego na Bałkanach (już w początkach panowania Symeona I 
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w r. 893 język słowiański wprowadzono jako urzędowy w miejsce języka protobułgarskiego). 

Być może też właśnie ekspansja ludów turkijskich spowodowała ich migrację do swoich 

ziomków nad Morzem Czarnym. Choć z pewnością ich przybycie (koniec VII w.) nie było 

czymś miłym dla tamtejszych mieszkańców, którzy niekoniecznie chcieli z nimi dzielić swoje 

ziemie, co stało się zarzewiem konfliktów zbrojnych. 

Autor „Opisu” pod nazwą Uulgarii (Wulgarzy) rozumie zapewne Bułgarów panońskich, 

którzy sąsiadowali z państwem wschodniorankijskim. Bułgarzy dotarli do Panonii w połowie 

VI wieku, ale po nieudanych bojach z Awarami weszli pod ich zwierzchnictwo. Wódz 

Bułgarów panońskich Kuber, około 670 roku wypowiedział posłuszeństwo Awarom i na 

czele części swego ludu złożonego po części z Protobułgarów, po części z autochtonów  

z rejonu Sirmium mówiących dialektami romańskimi oraz Słowian, osiedlił się w Macedonii 

na ziemiach Cesarstwa Bizantyjskiego.  

W 803 r. Chanem został Krum, który skierował swoją uwagę na północny zachód, gdzie 

dawni wrogowie Bułgarii, Awarowie, doświadczali trudności i niepowodzeń przeciwko 

Frankom pod rządami Karola Wielkiego. W latach 804-806 armie bułgarskie militarnie 

unicestwiły Awarów i zniszczyły ich państwo. Krum zajął wschodnie części dawnego 

kaganatu awarskiego i przejął władzę nad miejscowymi plemionami słowiańskimi. 

Rezydujący w Panonii Protobułgarzy i Słowianie po upadku państwa awarskiego na 

początku IX wieku stali się celem Franków i w przekazach historycznych są informacje  

o wyprawie na nich Ludwika II, zleceniodawcy omawianego tutaj raportu. Jednak ziemie 

pomiędzy Cisą, Karpatami a Dniestrem wraz z obecnym Siedmiogrodem, opanowane przez 

Protobułgarów panońskich, zostały wówczas połączone z Bułgarią naddunajską. Ostatecznie 

podbój Bałkanów przez Protobułgarów zakończył się ich slawizacją, a dziś uznaje się ich za 

naród słowiański. O tym jak wiele mają krwi ludów turkijskich mogą nam powiedzieć 

badania archeogenetyczne, ale to już temat na inną rozprawę. 

„Bawarczyk” podaje, że Bułgarzy (panońscy) mieli tylko 5 grodów, co tłumaczy tym, że 

nie potrzebują obronnych miast, gdyż jest ich niezmierzona liczba. W tym okresie Bułgarzy 

panońscy, jako lud koczowniczy, jak się przyjmuje, nie mieli chyba tradycji budowy jakichś 

okazałych osad, gdyż byli gotowi na ich opuszczenie w zależności od sytuacji politycznej  

w rejonie. Wcześniejsze pozostawanie pod zwierzchnością Awarów, też ludu łupieżczego, 

niezainteresowanego inwestycjami w rozbudowę grodową, a skupiających się na obronie 

jedynie swojego skarbca, nie sprzyjało Bułgarom w zapuszczeniu korzeni na dłużej w tym 

miejscu. Zresztą większość z nich ruszyła na południe już pod koniec VII wieku. Ci, którzy 

zostali, można by rzec, wciąż byli na wozach, gotowi do wyjazdu. W połowie IX wieku 

lokalizowałbym ich w dorzeczu Cisy, co obrazuje zrekonstruowana przeze mnie mapa 

załączona i omawiana pod koniec tego opracowania. 

[13] Merehani (Morawianie) 

Opis: Est populus quem vocant Merehanos, ipsi habent civitates XXX. Iste sunt regiones, 

que terminant in finibus nostris. 

Tłumaczenie: Jest też lud, który nazywają Morawianami (południowymi), mający 30 

grodów. To są ziemie, które leżą u naszych granic. 

Szafarzyk przypuszcza, że Merehanos siedzieli nad serbsko-bułgarską Morawą (obecnie 

Marosz, dawniej znaną też jako Marua), a więc na południe od Dunaju (poniżej Belgradu), 

dlatego nazywa ich Morawianami niższymi, czyli dolnymi. H. Łowmiański i J. Nalepa 

uznawali ją za dublet etnonimu Marharii, tyle tylko, że jeśli chodzi o ich lokalizację to 

przyznawali rację Szafarzykowi uznając ich za Marharów południowych. Zakrzewski 
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natomiast twierdzi jednak, pod wpływem Králička, że to powtórzona nazwa Morawian 

bytujących nad podkarpacką Morawą, tylko w innym zapisie, co wynikać może  

z pochodzenia z innego źródła. 

Osobiście nie jestem przekonany do tezy o dublowaniu nazw w tym samym dokumencie  

o charakterze wywiadowczym, w rozumieniu pomyłki związanej z dwukrotnym opisem tego 

samego plemienia. Jest to bowiem raport sytuacyjny, być może oparty na kilku źródłach  

i relacjach, ale uważam, że został on w odpowiedni sposób zweryfikowany pod kątem 

powielania nazw. Jednak nie można tego wykluczyć, a taka sytuacja świadczyłaby jednak  

o słabym rozeznaniu frankijskiego wywiadu w przedmiotowym temacie. 

Myślę, że w tym przypadku możemy raczej mówić o istnieniu takich samych nazw  

w różnych częściach Słowiańszczyzny, właściwych dla różnych ludów, co jest potwierdzone 

innymi przykładami. Byli przecież Polanie kijowscy i gnieźnieńscy, Drewlanie ruscy  

i połabscy, Obodryci połabscy, nadodrzańscy i serbscy. Tak też była Morawa północna 

(morawska) i południowa (serbska). Niektóre nazwy powtarzały się poprzez migrację 

zazwyczaj części plemion (rzadko całego ludu) na inne tereny, gdzie migrujący ludzie 

zabierali ze sobą rodzime nazewnictwo lub też powstawały one na różnych obszarach 

samoistnie odnosząc się do podobnych źródeł. 

Z pewnością ten etnonim opiera się na tym samym rdzeniu, co w nazwie Morawowie (mar 

= mer = mor) i można go tłumaczyć, dla nieznacznego rozróżnienia tych spokrewnionych 

zapewne ze sobą plemion, na Morawianie. Jak podawałem przy omawianiu etnonimu 

Marharii, Czesi i Morawcy zwali Marą boginię Ziemi Morenę / Marzę (pol. Marzanna), w jej 

zimowym, mrocznym wydaniu
64

. Wielce prawdopodobne jest więc, że jakiś odłam szczepu 

morawskiego, migrując z rodzimych ziem, zachował nazwę związaną z tą boginią. Nazwa 

Marna zresztą, też wygląda na skrót od Marena (Marzena).  

Z racji, że moim zdaniem to jednak nie jest to samo plemię, co Morawowie podkarpaccy, 

choć o słowiańskich korzeniach i podobnym etnonimie, ich siedziby umiejscawiałbym 

bardziej na południe, i jak to wynika z porządku nazw podawanych przez „Geografa 

Bawarskiego”, gdzieś w sąsiedztwie Bułgarów (Wulgarów), ale też przy granicy z państwem 

frankijskim, co wyraźnie podkreślono w „Opisie”. Są to okolice obecnego Belgradu  

i dorzecze Wielkiej Morawy. 

Kto wie, czy oba podane tutaj etnonimy Marharii i Merehani nie należy łączyć 

odpowiednio z Marsami i Markomanami, którzy mieli zdecydowany wkład w tworzeniu się 

morawskiego etnosu. Wówczas i znane nam z przekazów zapisy nazw plemiennych  

z rdzeniem *Mar / *Mor, należałoby przyporządkować każdemu z tych dwóch plemion  

z osobna, biorąc zwłaszcza pod uwagę przekazy historyczne, wskazujące na takie 

rozróżnienie, w tym także lokalizacyjne, przy czym jedno z nich udało się swego czasu 

bardziej na południe. 

Na Merehani zresztą kończy się pierwsza część dotycząca ziem, które miały bezpośrednio 

sąsiadować z królestwem Ludwika II.  

[14] Osterabtrezi (Wschodni Bodryci > Pomorzanie) 

Opis: Isti sunt, qui iuxta istorum fines resident. Osterabtrezi, in qua civitates plus quam  

C sunt. 

Tłumaczenie: Teraz wymieńmy tych, którzy dalej od naszych granic siedzą. Najpierwsi są 

Ostrobodryci (wschodni Obodryci / Pomorzanie), w których ziemi jest więcej niż 100 

grodów.  
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Osterabtrezi to wschodni Obodryci, a właściwie Bodryci, jak wcześniej wyjaśniałem. 

Szafarzyk zwraca uwagę, że tak po prawdzie to Bodrycy (Bodrycowie) południowi 

(naddunajscy), bo tam były ich siedziby (powyżej Belgradu), obok Morawian południowych, 

a nie przy Odrze, ja jednak nie mam, co do tego pewności.  

Oczywiście Obodryci mogli występować nad Dunajem, gdzie zresztą też jest Odra 

(dopływ Kupy), co potwierdzają przekazy historyczne, ale nazwa z członem Oster (Ostrów) 

jednoznacznie wskazuje ich położenie na krańcu / wschodzie, czyli w zestawieniu  

z Nordabtrezi, za Odrą. Osterabtrezi, czyli Ostrobodryci, przy czym główny człon w tym 

kontekście należy tłumaczyć Ob[ok]+Odry+ci, a dokładniej przy ujściu Odry. Ewentualnie 

nazwa ta ma podwójne znaczenie, co nie jest czymś szczególnym, jeśli chodzi o Słowian,  

a oznacza też lud żyjący na ostrowach (wyspach), którymi mogą być Wolin i Uznam. Byliby 

to zatem Ostrowianie. Dlatego nie ma w wykazie Wolinian, a zapis Uelunzani (nr 37) należy 

rozumieć, jako Wołynianie. Na co wskazuje zresztą także układ geograficzny „Opisu”. 

Osterabtrezi nie są wymienieni w części pierwszej dotyczącej plemion bezpośrednio 

sąsiadujących z państwem wschodniofrankijskim, a z rejonu naddunajskiego kończy się ta 

część na Bułgarach panońskich i południowych Morawianach. Obodryci naddunajscy 

siedzieli niedaleko nich, więc gdyby to o nich tu chodziło, to by byli zaliczeni przez autora 

„Opisu” do terenów przy granicy z Frankami. „Raport” jednak zaczyna od nich opis terenów 

zaodrzańskich i dlatego należy ich uważać za protoplastów Pomorzan. Po nich zresztą 

wymieniane są plemiona wielkopolskie, sąsiadujące z Pomorzanami. 

Uważam jednak, że pierwotne siedziby Bodrytów mogły być nad Dunajem. Stamtąd część 

z nich udała się na północ i osiadła po obu stronach Odry, być może wdzierając się na tereny 

zajęte już przez Wilców. W trakcie wojen o terytoria, całość plemienia została rozdzielona,  

a poprzez ekspansję Wilców, lewobrzeżna grupa Obodrytów, jak się na nowo nazwali 

dopasowując delikatnie swój etnonim także do rzeki Odry, zaczęła być spychana coraz 

bardziej na zachód. Tam stopniowo zdominowali inne plemiona, zajmując tereny aż do Treby 

(obecny Hamburg). Wchodzili też w sojusze przeciw Sasom z tamtejszymi słowiańskimi 

Wagrami, Warnami, Drzewianami i pozostałymi sąsiadami. Natomiast grupa Obodrytów po 

wschodniej stronie Odry, od nadmorskich siedzib zaczęła się nazywać później Pomorzanami. 

Nie ma zresztą tej nazwy u „Geografa Bawarskiego”, a przecież w IX w. musiała to być już 

dość znacząca grupa plemion, która niebawem objawiła się w historii, jako księstwa 

pomorskie. 

Tezę o prakolebce Bodrytów nad Dunajem może potwierdzać wzmianka u Einharda, który 

wymienia Abodriti, zwanych też, jako Praedenecenti. Z kolei Roczniki Frankońskie 

odnotowały przybycie Praedenecenti na zjazd z cesarzem Ludwikiem Pobożnym w 822 roku 

we Frankfurcie. Dwa lata później docierają oni ponownie na dwór cesarski do Akwizgranu ze 

skargą na Bułgarów, którzy zaczęli pustoszyć ich ziemie, co staje się pretekstem do 

frankijskiego najazdu na Panonię. Podano też, że plemię to zamieszkiwało contermini 

Bulgaris Daciam Danubio, czyli dawne dackie rejony nad Dunajem. Nazwę Praedenecenti 

tłumaczono na najróżniejsze sposoby, których przytaczanie tutaj nie ma za bardzo sensu. 

Moim zdaniem to Pradziedzińcy, co jednoznacznie wskazuje, że obszar naddunajski to ich 

macierzyste tereny. Można więc przyjąć, że to potomkowie Daków, których część badaczy 

(Bielowski, Lelewel) uważa za protoplastów Słowian. 

[15] Miloxi (Miłochy = Lubasze) 

Opis: Miloxi, in qua civitates LXVII. 

Tłumaczenie: Miłochy (Lubaszanie), którzy mają 67 grodów.  
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Witczak tłumaczy nazwę Miloxi, jako Milczanie i uważa ją za dublet Milzanie (nr 52). 

Podobne stanowisko w sprawie zbieżności tych dwu nazw prezentuje Nalepa i Koncha. 

Nalepa uważa przy tym jednak, że tę nazwę należy czytać, jako Miloši – Miłosze. Szafarzyk 

ma ich za Milczan / Milców, gałąź Słowian bułgarskich. 

Z kolei Zakrzewski zwraca uwagę, że z informacji podanych w ustępie o Osterabtrezi, 

wynika, że cała grupa pięciu nazw od Miloxi do Zuireani leży na wschód od grupy nazw 

ludów ściśle nadłabskich, względnie na południe od Osterabtrezi. Autor ten, z braku 

historycznych odniesień, szuka zatem odpowiedników w podobnie brzmiących hydronimach 

na określonym obszarze, wychodząc z założenia, że wiele tamtejszych plemion swe nazwy 

wywodziła od rzek. Doszukuje się więc jeziorka Milsen w Marchii środkowej pod 

Oranienburgiem, a zwłaszcza zwraca uwagę na dwa jeziora Milten w Marchii wkrzańskiej. 

Na tym samym terytorium istnieje od dawna wieś Milow. W kręgu jego zainteresowania jest 

także gród Malchow w obecnej Meklemburgii. Przywołuje również imię księcia Lutyków, 

Milegasta, syna Liuba (Lubusza) oraz imiona ludowe Miloch i Milos (Miłosz). Bulla 

gnieźnieńska z r. 1136 zna osadę pod Spicymierzem o nazwie Milostovici. Podobną nazwą 

miejscową z powiatu międzychodzkiego jest Milostovo. Może więc tu chodzić o potomków 

Wieletów, którzy pozostali po prawej stronie Odry, gdy ci, tam mieszkali do VI/VII wieku, 

kiedy większość z nich przeniosła się bardziej na zachód. 

Zakrzewski dopatruje się związków tego ludu z terenami Wkrzan lub Lubuszan i podobnie 

jak Łowmiański, nie wyklucza, że mogą to być Mogilanie / Mohilanie (Mohili, jako anagram 

Milohi) znad rzeki Górna Mogielnica (między Poznaniem a Sierakowem). Choć równie 

dobrze Mogilanie mogą być związani nie z rzeką i miejscowością Mogilnicą na Pojezierzu 

Poznańskim, ale Mogilnem pod Gnieznem, rezydując nad tamtejszym Jeziorem Mogilnickim.  

Moim zdaniem nazwa Lubasze jest wręcz synonimem Miloxi, związanych z rdzeniem *mil 

– miłość, zwanej inaczej ‘lubą’. Dlatego rekonstruowałbym ją, jako Miłochy, albo Miłoszanie 

(Miłosze) i być może dotyczy ona właśnie Lubuszan. 

Z układu geograficznego „Opisu” chyba wynika jednak co innego, gdyż Miloxi 

umieszczeni są na linii Osterabtrezi – Miloxi – Pheznuzi – Thadesi – Glopeani, co, jak się 

dalej wyjaśnia, oznacza Pomorzan – Lubaszan – Poznanian – Gnieźnian – Goplan.  

Dlaczego Miłochy to jednak Lubasze, a nie Lubuszanie, czyli mieszkańcy Lubusza pod 

Frankfurtem? A. Fularz chyba słusznie uważa, że Ptolemejskie Limiosaleum może dotyczyć 

właśnie Lubasza k. Czarnkowa nad Notecią, położonego w okolicach Puszczy Noteckiej
65

. 

Odwołuje się on w tym do Bielskiego, który przekonywał, że stolicę pierwotnej 

państwowości polskiej należałoby lokować wokół miasta Limis Lucus, Limissaleum albo 

Limiosaleum. Bielski w swojej Kronice Polski pisał o Lechu: Potem uspokoiwszy swe 

państwa, rozdawał miejsca w Polsce ku mieszkaniu godniejsze zwierzchnym sprawcom swym, 

a sam sobie obrał miejsce jedno, które mu się zdało dosyć godne w tym trakcie gdzie kiedyś 

gieografowie starzy kładli Limissaleum miasto tamże założył miasto Gniezno i zamek nad 

jeziory, a imie dał mu z wróżki Gniezno iż tam widział pełno orłowych gniazd po drzewie.  

Obecnie to mała miejscowość, ale to od niej być może zostało nazwane województwo 

lubuskie, co ma stanowić odwołanie do jego historycznej roli, choć oficjalnie uznaje się, że 

jest to nawiązanie do Lubusza (niem. Lebus) k. Frankfurtu nad Odrą, znajdującego się obecnie 

po niemieckiej stronie.  

Za łączeniem Lubasza z Limiosaleum przemawia również lokalizacja podana przez 

niemieckich uczonych z Uniwersytetu Technicznego w Berlinie (TUB), którzy po ustaleniu 

algorytmu topograficznego błędu Ptolemejskiej geografii ustalili, że podane przez tego 
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greckiego kartografa współrzędne wskazują na okolice Sierakowa
66

. Poświadczać to mogą 

także odległości od centrum piatowskiego, które, moim zdaniem, jest omawiane w tym 

fragmencie „Opisu”, a także znaleziska archeologiczne. Lubasz od Sierakowa jest oddalony  

o 46 km, od Gniezna – 95 km, od Lubonia pod Poznaniem – 78 km, niemieckiego Lubusza – 

aż 180 km. Znajdujący się w centrum wielkiej Puszczy Noteckiej Lubasz, przed wiekami był 

starosłowiańską osadą. Jego antyczną historię potwierdzają liczne znaleziska, m.in. starożytne 

grodzisko w kształcie ściętego stożka nieopodal Jeziora Dużego oraz dobrze zachowany grób 

skrzyniowy z ciosanego kamienia odkryty na Krasnej Górze, datowany na VI w. p.n.e. 

(kultura łużycka), zawierający cztery urny z prochami zmarłych. Liczne dowody osadnictwa 

na terenie gminy pochodzą także z okresu wpływów rzymskich, kiedy to ziemie nadnoteckie 

odwiedzane były przez kupców podróżujących Szlakiem Bursztynowym. Zakłada się, że 

istniała tu wówczas rzymska faktoria, a droga przez Lubasz była odnogą głównego szlaku. 

Także badania etnograficzne mogą wskazywać właśnie na tę miejscowość, przykładowo 

Lucjan Siemieński podaje opowieść o tamtejszym zaklętym zamku
67

.  

Co ważne, Herrman utożsamia Miloxi (nr 15) z Licicavici Widukinda, poddanymi Mieszka 

I, lokując ich nad środkową Odrą i Wartą
68

, co także pasuje nam do Lubaszy / Lubaszan. Tam 

też, jak wyżej wspomniano lokalizuje się odpowiadających im Mogilan (Zakrzewski, 

Łowmiański). Wygląda więc na to, że Miłochy i Lubasze, to jedno plemię. 

[16] Phesnuzi (Pieśnicze > Pięśnianie > Poznanianie) 

Opis: Phesnuzi habent civitates LXX. 

Tłumaczenie: Pieśnicze (Poznanianie) zamieszkują w 70 grodach.  

Nazwa Phesnuzi uważana jest za trudną do odczytu. Niektórzy uczeni czynią jednak 

pewne próby jej deszyfryzacji. Szafarzyk uważa, że to Pieczeniczi, czyli Peczyńcy albo 

Peczenigi. Nalepa czyta ją, jako Bieżuńcy, ale zakłada, że jest to dublet zapisu Besunzane – 

Biezuńczanie (nr 53). Zwolennikami jego wyjaśnienia są K.T. Witczak i K. Fokt
69

.  

Za to Zakrzewski wiąże ją z ‘piaskiem’, czyli mieli to być Piaszczanie bądź Piaszczyce, 

możliwe, że z terenu obecnych Pałuk. Przywołuje on przy tym miejscowość Piasnitz  

(w dokumentach – Pesnize) i rzekę Pesniza, dopływ jeziora żarnowieckiego. Podaje też kilka 

innych toponimów, jako przykłady podobieństw nazewniczych, na przykład, że wschodnią 

granicę ziemi stargardzkiej na Pomorzu tworzyło Patschtee (Peazno, Peizno), a Żuławy nad 

dolną Pianą noszą nazwę Pezene (Prezene). Spotyka się też rekonstrukcję tej nazwy, jako 

Pszowianie, Pszczynianie, czy Puszczanie, co pozostawmy tylko w świecie skojarzeń  

i domysłów. 

Jak dla mnie to jednak chodzi o Poznanian, którzy już wtedy dysponowali potęgą 70 

grodów, jako sąsiedzi Goplan i nie mogli ujść uwadze frankijskich kronikarzy. Być może 

nazwę Posnan ukuto od rzeczki Piaśnica, która jakże podobnie wygląda do zapisu Phesnuzi. 

Co więcej jej oboczna nazwa mogła brzmieć Piastnica, co już nam wskazuje, jaki jest 
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rodowód nazewniczy Piasta i całej dynastii piastowskiej od niego nazwanej, ewentualnie 

można przyjąć, że to właśnie ta rzeczka zawdzięcza nazwę temu legendarnemu bohaterowi 

początków polskiej państwowości. Poznań był grodem książęcym, podobnie jak Lechowe 

Gniezdno (Gniezno), Giecz, czy Ostrów Lednicki. Jego założenia powinny istnieć już w 

połowie IX wieku, skoro archeolodzy datują przybycie Polan w te okolice na sto lat 

wcześniej.  

Nazwa Piaśnica jest o tyle ważna, gdyż według mnie wskazuje nie tylko na pochodzenie 

imienia Piast, jak i miasta Poznania, jakże z Piastami związanego. Wiele wskazuje na to, że 

Piast to Pięść, a rzeczka, nad którą być może mieszkał, to Pięść+nica (ś zanikło w wymowie 

dla jej uproszczenia), co oczywiście w dawnej łacinie bez polskich diakrytyków było 

niezapisywalne i przyjęło formę Piastnica.  

 

 

 
 

Mapa Polski za panowania Mieszka I, ok. 960 – 992 (autorzy: Poznaniak, Popik, Wikimedia CC 3.0) 
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Ale idźmy dalej. Problemy z łaciną, kompletnie nieodpowiednią do zapisu słowiańskich 

słów, przyczyniły się do powstania nazwy Posnan (Poznań), w której człon *pos to inny 

wariant uproszczenia w łacinie słowa „pięść”. Proces przekształceń mógł wyglądać 

następująco: pięść > phes > pos > poz. Zgodnie z tym tłumaczeniem, Poznanianie byliby 

zatem silnymi Pięścianami. Według zapisu „Bawarczyka” najpierw zwali się oni jednak 

Pięśnicze, od rzeki Pięśnicy (Pięśćnicy), jak rekonstruowałbym omawianą tu nazwę 

(Pieśnicze > Pięśnianie > Posnianie > Poznanianie).  

Ze określenia Pięścian powstało też Piestan > Piastun. Czasownik ‘pieścić’ oznacza 

bowiem ‘trzymać w pięściach’, czyli dbać i chronić, stąd i ‘piastować’. Piast / Piastun był 

troskliwym wychowawcą Ziemowita, ale i być może obrońcą ludu. Wiele zatem wskazuje na 

to, że legendy to nie bajki, a opowieść o piastowskich początkach należy wiązać już  

z Poznaniem, a nie Gnieznem, które było „gniazdem Lechowym”, o czym za chwilę. 

Jeśli komuś nie podoba się takie tłumaczenie i chce protestować przeciwko wciąganiu w te 

dywagacje szacownych Piastów, to mam, dla niego inną opcję, a mianowicie Pieśnicze od 

słowa „pieśń”. Wówczas Poznanianie będą Pieśnianami, sławnymi gęślarzami i „niech ta 

pieśń się niesie w las”. 

[17] Thadesi (Dziadosze = Gnieźnianie) 

Opis: Thadesi plus quam CC urbes habent. 

Tłumaczenie: Dziadosze (Gnieźnianie), u których jest więcej niż 200 miast.  

Lelewel szukał ich w Hercegowinie nad rzeką Tedanius (Zermagna). Szafarzyk tradycyjnie 

przeczesywał mapę Rusi pod kątem jakichś zbieżności nazewniczych, choć widzi także 

pokrewieństwo tej nazwy, chyba całkiem słusznie, z Diadoszami (Diedoszami). Králiček 

sądzi, iż Thadesi i Dadosesani (nr 51) – to ten sam lud. Tak też uważa Nalepa, który 

przywołuje dla porównania zapis z 971 r. – Diedesa, by zrekonstruować ją, jako Dziadosze. 

Zakrzewski przytacza za to, że w północnej Meklemburgii i na Pomorzu istnieją wsie 

Dassow, a u Helmolda znajduje on Thodeslo, gdzie indziej zapisywane jako Theodeslo. Dla 

niego więc Thadesi to Thodesi. Wiąże ją z plemieniem Doxani (Doxam) znad rzeki Dosse 

(Doxa), wymienianych przez Adama z Bremy. Ostatecznie stwierdza: „Oczywista, że 

pokrewieństwo nazwy Thadesi z Dziadoszanami jest widoczne.”  

Są też głosy, że „Th” to pomyłka i powinno być „Radesi” a więc to Radoszanie bądź 

Radoszyce, z pogranicza śląsko-wielkopolskiego, pochodzący od jakiegoś Radosza
70

, czego 

nie należy traktować poważnie. Iskra czyta ich, jako Tanicze, co też nie przekonuje. 

Jeśli jednak sąsiedni Phesnuzi to Pięśnianie (Poznanianie), a kolejni Glopeani to 

Goplanie, to Thadesi (Dziadoszy) należy szukać także w Wielkopolsce, między tymi dwoma 

plemionami, czyli między Poznaniem a jeziorem Gopło. Mając to na uwadze, możliwe, że 

Dziadosze, czyli Dziedzice, w rozumieniu „przodków”, powinni mieszkać w „gnieździe” 

rodu, czyli Gnieźnie (Gniezdnie), stolicy Dziada (Praojca) Lecha. Z kulturowego, 

historycznego i językowego punktu widzenia Gnieźnianie odpowiadają więc Dziadoszom. Ich 

200 osad, o czym wspomina „Geograf Bawarski”, niebawem stanowiło potęgę Państwa 

Piastowskiego. Jak dodamy do tego 70 civitates Poznanian, 67 – Miłochów (Lubaszan) i 400, 

albo i więcej, Goplan, to łączna liczba ponad 700 grodów musiała budzić respekt nawet 

państwa frankijskiego. Tym samym przekaz „Bawarczyka” potwierdza dużo wcześniejsze 

początki polskiej państwowości, które, jak się okazuje, nie były „dziejami bajecznymi”, jak to 
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określił Lelewel, a inni podchwycili, ale długim procesem budowania lechickiej potęgi, która 

przerodziła się w późniejszą Polskę („poleski kraj”, czyli Polechię). 

[18] Glopeani (Goplanie) 

Opis: Glopeani, in qua civitates CCCC aut eo amplius 

Tłumaczenie: Goplanie posiadają 400 grodów albo i więcej.  

Szafarzyk szuka ich gdzieś na Wołgą i nazywa dość dziwnie Kolpianami, ale nie wyklucza 

na szczęście związków także z polskim Gopłem, od którego tę nazwę plemienną 

wyprowadzali m.in. Lehr-Sławiński i Rospond (Gopljani).  

Mało przekonująca jest propozycja pojawiająca się w dyskusji na ten temat wiążąca 

omawiany etnonim z jakimiś Glapianami znad Prosny i górnej Warty w okolicach Kalisza
71

. 

Zakrzewski błądzi tu natomiast wokół rzeczki Głąbia, czytając człon Glop-, jako Glob-  

i wyszukując dla poparcia tego przykładu nazwy w stylu Globig, Globissin, itp., gdzie to 

plemię mogłoby zamieszkiwać. Chyba sam jednak nie jest pewien przedstawionych 

propozycji, bo przytacza też jeszcze etnonim podany przez Thietmara – Glomuzi, który 

tłumaczony jest, jako Głomacze. Jakoś autor ten zapomina o potencjale tej grupy plemiennej 

określanej przez wywiadowcę Ludwika II na 400 grodów, których próżno szukać nad jakąś 

malutką rzeczką, u jakichś Głąbów, czy też w kraiku Głomaczy. Co jednak zadziwiające, 

znalazł on jednego zwolennika swojej wersji, młodego onomastę M. Łuczyńskiego, który 

twierdzi, że Glopeani to Globanie, czyli tak naprawdę nie wiadomo kto, ani pod kątem 

językowym, ani tym bardziej historycznym. To dla mnie globalny odlot i zaciemnianie 

prostych spraw. A to jeszcze nic, bo szacowny profesor Nalepa idzie nawet dalej i uważa, że 

to… Słopianie, wymyślając na tę potrzebę nową zasadę językową, czyli przejście S > G, co 

jest nieprawdopodobne. Nawet teoretyzując, że to błąd kopisty, czy informatora, to czy ktoś 

słyszał później o jakichś Słopianach z 400 grodami? Ale to dla niektórych lingwistów, 

lubujących się tylko w wygibasach językowych, jak widać nie ma żadnego znaczenia. 

Trudno zrozumieć dlaczego większość badaczy na siłę próbuje udowadniać, że nie chodzi 

tu o Goplan znad jeziora Gopło na Kujawach, którzy, jak wiemy z przekazów historycznych 

(według Kroniki Wielkopolskiej stolica Polan była w Kruszwicy) i ludowych (legenda  

o Popielu), odegrali istotną rolę w kształtowaniu się państwa piastowskiego. Każdy z tych 

autorów odwołuje się do naukowej metody wyprowadzania tej nazwy poprzez najróżniejsze 

przykłady i stosując typową dla części etymologów ekwilibrystykę językową pod założoną 

tezę, wynikającą z domysłu i chyba chęci zaprezentowania innej nazwy niż poprzednicy. Ta 

sama „metoda naukowa” daje jak widzimy jednak inne efekty, skoro różni językoznawcy ją 

stosujący podają inne propozycje, co każe nam sądzić, że z nią coś jest nie tak. 

Zauważmy, że w omawianym wykazie nie występuje jeszcze nazwa Polanie, po czym 

możemy wnosić, że stanowili oni wówczas część związku plemiennego Goplan, którzy, 

znając koleje historii, mogli kontrolować już wtedy teren z owymi 400 grodami,  

z nadgoplańską Kruszwicą oraz wielkopolskim Gnieznem i Poznaniem włącznie,  

a przypuszczalnie również, że i z pewnymi terenami na zachód od Odry.  

Nazwa Goplanie może pochodzić od [Go]polanie (‘go’ = ‘ko’ – ‘od/przy’), tj. ‘od Polan’, 

czyli mógł być to lud spokrewniony z Polanami. Jednak w kontekście braku wzmianki  

o Polanach u „Geografa Bawarskiego’ wygląda na to, że to po prostu byli Polanie. Dlatego 

można przyjąć, że to mieszkańcy ‘opoli’ (owalnych osad nawiązujących swym kształtem do 

kręgu solarnego) – [G]Opolanie. Hydronim Gopło może mieć podobny rodowód i być 
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konstrukcją słowną zbudowaną na zasadzie [G]oplo < [G]opole, albo [G]obło > [G]opło, od 

słowa ‘obły’ – okrągły, które się może odnosić do jego kształtu. 

Badania archeologiczne i dendrochronologiczne nie potwierdzają jednak istnienia 

wówczas ani grodu w Gnieźnie, ani w Kruszwicy, datując je dopiero na połowę wieku X
72

. 

Rolę centrum plemiennego w okolicach Gopła mógł jednak ich zdaniem pełnić gród  

w Mietlicy. Może stąd ten sceptycyzm akademików, którzy na tej podstawie szukają 

Glopeani, gdzie indziej. Zofia Kurnatowska twierdzi, że nadgoplańskie plemiona były jednak 

związane z centrum kultowym na górze Lecha w Gnieźnie
73

. 

Moim zdaniem trzeba tu chyba przyznać rację Labudzie, który twierdził, że tak duża grupa 

ponadplemienna posiadająca 400 grodów nie mogła zniknąć nagle ze sceny dziejowej, i że 

pod nazwą Goplan i Glopeani faktycznie ukrywają się Polanie
74

. Sam zresztą sugerowałem to 

już wcześniej, nie znając jeszcze tej tezy tego autora. To tym bardziej mnie utwierdza, że tak 

właśnie było. 

[19] Zuireani (Zuriani > Mazurzy) 

Opis: Zuireani habent civitates CCCXXV. 

Tłumaczenie: Zurzanie (Mazurzy / Mazowszanie), którzy mają 325 grodów.  

W „Opisie” miejsce pomiędzy Glopeani a Busani zajmują Zuireani. Lelewel doszukuje się 

ich w Chorwacji, a Szafarzyk wiąże ten etnonim z nazwą jeziora Świr w guberni wileńskiej, 

galicyjskim Świrzem lub czeską osadą Zwiratici nad Izerą, czytając ich etnonim, jako 

Swirjanie. Zeuss w mało przekonujący sposób próbuje łączyć Zuireani ze Zwornikiem nad 

dolną Driną
75

.  

Králiček tradycyjnie uważa, że to zdublowana nazwa, a Zuireani to Zeriuane, choć bierze 

pod uwagę także, że może tu chodzić o polskich Siewierzan, albo mieszkańców Zwierzyna 

(Schwerin), którzy w indeksie Riedla (Cod. dipl. Brand.) zapisani są jako Zuirin. Riedel 

zestawia transkrypcje meklemburskiego Schwerina w następujący sposób: Schweryn(n)/-rein, 

Swerin(n)/-ryn, Suerin, Skwerin, Zwerin/-ryn, Zuerin/-ryn, Tzwerin, Czwerin, Czweryn, 

Zuirin, Skwierzim.  

Zakrzewski porównuje też zapisy polskiej miejscowości Skwirzyny znajdującej się przy 

ujściu Obry do Warty, która przybiera podobne formy (Zwerin, Squerin, Zweryn, Śwyryn, 

Skwirzyna, Swyrzyna), jak meklemburski Zwierzyn. Autor ten odnosząc się do faktu, że za 

Zuireani idą Busani, których większość uczonych łączy z Bużanami znad Bugu, czyli na 

Wołyniu, właśnie tam szuka ich odpowiedników, przywołując Świrz wskazany przez 

Szafarzyka.  

Podobnie czyni Rospond, który uważa, że to Svir-jane. Chyba nie popisał się tu także 

skądinąd szanowany lingwista i słowianofil Rudnicki, który czytał ten etnonim jako Seri-vani. 

Moim zdaniem obaj idą jednak błędnym tropem, a dopatrywanie się w tej nazwie „świrów”  

i „serów”, oderwanych od jakichkolwiek potwierdzeń historycznych, wygląda komicznie. 

Lingwiści jednak zbyt często mają klapki na oczach i nie widzą nic poza swoją dziedziną, 

stąd w literaturze naukowej najczęściej spotykamy licytowanie się czyja propozycja jest 

bardziej uzasadniona, oczywiście głównie na polu językoznawczym.  

                                                 
72

 A. Buko, Archeologia Polski wczesnośredniowiecznej. Odkrycia, hipotezy, interpretacje, Warszawa 2005,  

s. 231; tenże, 1050-lecie chrześcijaństwa na ziemiach polskich. Państwo Mieszka I i problem wczesnej 

chrystianizacji Polski w perspektywie badań archeologicznych. „Nauka”. 2, s. 11, 2016. 
73

 Z. Kurnatowska, Początki Polski, Poznań 2002, s. 39. 
74

 G. Labuda, Mieszko I, 2002. 
75

 J.C. Zeuss, Die Deutschen und die Nachbarstämme, 1837. 

https://journals.pan.pl/dlibra/publication/106784/edition/92494/content/1050-lecie-chrzescijanstwa-na-ziemiach-polskich-panstwo-mieszka-i-i-problem-wczesnej-chrystianizacji-polski-w-perspektywie-badan-archeologicznych-buko-andrzej?language=pl
https://journals.pan.pl/dlibra/publication/106784/edition/92494/content/1050-lecie-chrzescijanstwa-na-ziemiach-polskich-panstwo-mieszka-i-i-problem-wczesnej-chrystianizacji-polski-w-perspektywie-badan-archeologicznych-buko-andrzej?language=pl
https://archive.org/details/bub_gb_rVQEAAAAQAAJ


„Geograf Bawarski” o Słowianach – przegląd, analiza i nowe wyjaśnienia nazw 

 

 

57 

 

Dużo bardziej przekonująco wygląda propozycja ukraińskiego historyka  

L.W. Wojtowicza, który pisał, że mogą to być Czerwianie
76

. Poparli ten pogląd m.in. 

Kryjakiewicz, Nazarenko, Gorskij.  

Natomiast przy rekonstrukcji tego etnonimu, jako Zwieryni (Zwierianie), opierając się na 

słowie ‘wiera’ – wiara, można ich łączyć z mieszkańcami Zwierynia (niem. Schwerin), jak 

sugerował wspomniany Králiček.  

Podobnie wygląda inny etnonim z dalszej części „Opisu” Zeriuane, których nazywam 

akurat Serbianami, ale będzie jeszcze o nich jeszcze mowa. Można tylko tu dodać, że Horák  

i Trávníček zwracają uwagę, że zapis Zeuirani, który odczytują, jako Sĕverjane, czyli 

Siewierzanie, wygląda podobnie jak terra Zeurini, inaczej terra Severinensis, lokalizowana  

w dorzeczu Dunaju – Banat, na granicy węgiersko-serbsko-bułgarskiej. Jednak Siewierzan 

kojarzy się także z etnonimem Sebbirozi (nr 23), wymienioną kilka pozycji dalej. 

Uważam też, że obie nazwy to raczej nie powtórzenie, ale właśnie odniesienie do tych 

dwóch przytoczonych ludów, żyjących w pewnym oddaleniu od siebie, tak jak i zajmują 

odpowiednie miejsca w kolejności podanej przez „Geografa Bawarskiego’. Może to być  

w pewnym sensie dublet jedynie ze względów językowych, gdyż brzmiały one podobnie  

i mogą wywodzić się od jednego źródłosłowu – wiary.  

Spróbujmy dostrzec również, że drugi człon tej konstrukcji słownej *[i]an to archaiczna 

nazwa ‘nieba’. Jan, jako imię, jest odpowiednikiem Jasa (Jasza), czyli boga słońca, 

naczelnego bóstwa Polaków, według Długosza. Dlatego, według mnie, Swierianie / 

Zwierianie, jeśli tak byśmy odczytywali ich nazwę plemienną, to ludzie ‘z wiery Jana’ 

(Jasza), czyli wyznawcy kultu solarnego. Zapewne przyrostek *ianie odnoszono pierwotnie 

do wszystkich czcicieli słońca z różnych plemion, z czasem jednak spowszechniał na tyle, że 

zaczęto go dodawać do najróżniejszych etnonimów, jako oznaczenie mieszkańców danego 

miasta, czy krainy. 

Nie zapominając o przedrostku ‘s/z’, możemy przypuszczać, że nazwa plemienna 

Zwierynów (Zwierian) odnosi się do ich przodków, którymi mogą być Wieruni, odnotowani 

przez Ptolemeusza, jako Viruni (gr. Οὐίρουνοι Wirunoi). W takim przypadku byliby to po 

prostu Zwieruni. 

Ze względu jednak na fakt, że w „Opisie” występują oni po Goplanach, nie 

lokalizowałbym ich jednak w Meklemburgii, a tamtejsi mieszkańcy Zwierynia (Schwerina) to 

tylko kolejny przykład popularności słowa ‘wiara’, stanowiącego, jak widać, pożądany 

element w tworzeniu nazw własnych i miejscowych. Ich siedzib, zachowując porządek  

z omawianego dokumentu, należy więc szukać między Gopłem (Goplanie) a Bugiem 

(Bużanie). A na tym obszarze tak potężnym plemieniem, mającym 325 grodów, mogli być 

tylko Mazowszanie. Jednak nazwa ta, na pierwszy rzut oka, nijak się ma do Zuireani. Chyba, 

że odniesiemy się do rdzenia *zur, obecnego także w toponimie Mazury. Przedimek Ma-, 

jakże istotny dla określenia obu nazw Mazowsze i Mazury, prawdopodobnie jeszcze wtedy 

nie istniał (IX w.), a został dodany później, być może dla zatarcia śladów pogańskiego 

rodowodu tej nazwy plemiennej. 

Językoznawcy wywodzą nazwy Mazowsza i Mazur od słowa ‘maź’, co ma oznaczać 

‘smołę’, nawiązując przy tym do słów Porfirogenety o Słowianach, jakoby mieli oni chodzić 

brudni, jak Massageci [Huni]. Jest to jednak mało prawdopodobne, by jakikolwiek lud 

chciałby się sam nazwać „mazajami’, czyli „brudasami”. Dlatego Lelewel uważał jednak, że 

rdzeń *maz może pochodzić od ‘mąż’
77

, co jest już bardziej możliwe. Są i tacy, którzy 

odwołują się tu do przytoczonych wyżej Massagetów, którzy mieli dotrzeć na te tereny  
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w pogoni za Scytami, po przepędzeniu ich z nad Morza Aralskiego, ulegając jednak 

Słowianom, z którymi się z czasem zmieszali. Nie jesteśmy jednak pewni, co w takim razie 

miałby oznaczać pierwszy człon ich nazwy Massa-, od którego miałoby powstać Maz-. 

Propozycja, że może tu chodzić o ‘męża’ może przekonywać, zwłaszcza, gdy połączymy go  

z drugim członem ich etnonimu -geci (getae), co nam da po prostu „Geckich Mężów”. 

Pewnym potwierdzeniem takiej etymologii może być też wiązanie z nimi Amazonek, 

wojowniczych kobiet, które nauczyły się żyć bez mężów poległych w wojnach. Nazwa 

A+maz może oznaczać przeciwieństwo „męża”, co idealnie pasuje do kobiet („żonek”). Nie 

kto inny, ale to Adam Bremeński umiejscawiał ich siedziby nad Bałtykiem, a król Alfred pisał 

o „krainie dziewic” Maegdaland, która miała leżeć na północ od Chorwacji (Karpaty),  

w sąsiedztwie Sarmatów, co pasuje właśnie do Mazowsza. 

Zatem Mazowszanie i Mazurzy to „mężowie”. Pierwszy etnonim wtedy można tłumaczyć, 

jako Mą[ż]+zowie, czyli, ci, którzy „zowią się mężami”. A drudzy ‘Wielcy Mężowie”, bo ur 

– ura < góra, wielki. Co jest o tyle istotne, gdyż całkiem odwrotnie tłumaczył tę nazwę  

W. Kętrzyński, poniekąd bardzo zasłużony dla Mazur, twierdząc, że to bałtyckie określenie 

ludzi niskiego wzrostu
78

. Wątpię jednak, by słowiańskie plemię przyjęło i szczyciło się obcą 

nazwą tego rodzaju. Nawet najwięksi uczeni, mogą, jak widać, czasem błądzić. 

Mazowszanie byli plemieniem lechickim, o czym pisał Nestor, a potwierdzali nasi 

historycy (Bielowski, Bogusławski). Przyjmuje się, że „Mazurem” nazywano mazowieckiego 

szlachcica. 

 

 

 
 

Fragment mapy państwa Mieszka I (X w.) w „Atlasie historycznym Polski” J.M. Bazewicza z 1918 

roku, na którym nie widać Mazowszan, ale są Mazury, i to nie na obszarze obecnych Wielkich Jezior 

Mazurskich, ale na wschodzie kraju. Na wschód od nich siedzą Jadźwingowie, których akurat tutaj 

identyfikuję z Sityczami > Sudawami (Sittici), wymienionymi dwa miejsca dalej po Zuireani 

(Zurzanach). 
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Dlaczego jednak tyle o nich się tu rozpisuję? Jak wspomniałem, Zuireani związani  

z Mazowszem i Mazurami pasują terytorialnie do układu geograficznego „Opisu”. Spróbujmy 

więc wyjaśnić wspólny dla nazw Mazur i Zuireani > Zurieani rdzeń *zur. Mi kojarzy się on 

ze słowem ‘zurja’, czyli ‘zorza’, co dawałoby nam Zurian (Zorian / Zorzan). W połączeniu  

z członem Mąż- otrzymujemy Mąż-Zurian, czyli „Mężów Zorzy”. Taki etnonim ma 

ewidentnie przedchrześcijański rodowód i nawiązuje do kultu Wenus, zwanej Zurją (Zorzą), 

widocznej na niebie po zachodzie słońca i przed świtem
79

. Oczywiście powielone obok siebie 

głoski ‘żz’ w takiej konstrukcji słownej przechodzą w jedno ‘z’, dla łatwości wymowy  

i powstaje, przy łacińskim zapisie bez diakrytyków, nazwa Mazurian. Podobnie uczyniono 

zresztą z imieniem Mazslav, czyli „Sławny Mąż”, które znamy, jako Masław, jakie nosił 

właśnie potężny książę mazowiecki.  

Niemniej jednak można przyjąć, że Zurianie, to krótsza lub dawniejsza wersja Mazurian – 

Mazurzan (Mazurów), dlatego w IX wieku zanotowano ją jeszcze bez przedrostka Ma[z]-. 

Oczywiście jest to etymologia ludowa, ale czyż domysły i interpretacje innych autorów, 

historyków, czy specjalistów z onomastyki są bardziej przekonujące w tym przypadku? 

Wątpię. Zwłaszcza, gdy popatrzymy na wielość odmiennych propozycji rekonstrukcji tego 

etnonimu i rozstrzał geograficzny lokalizacji każdego z domniemanych ludów, jakie z nim się 

wiąże, o czym była wyżej mowa. A wiele z nich jest przecież oparta o językową metodologię 

naukową, która jak widać nazbyt często błądzi po omacku, czego najróżniejsze odczyty  

i interpretacje lingwistów podanych przez „Geografa Bawarskiego” nazw plemiennych są 

najlepszym przykładem. Osobiście uważam, że tam, gdzie nauka zawodzi, należy się 

odwoływać do wiedzy. A to jednak, jak dla mnie, dwie różne sprawy. 

Dlatego w tym przypadku na razie przyjmuję, że Zuireani to Zuriani (Zurzanie / Zorzanie), 

czyli inaczej Mazurzanie. 

[20] Busani (Bużanie) 

Opis: Busani habent civitates CCXXXI. 

Tłumaczenie: Bużanie posidają 231 grodów.  

Szafarzyk, a za nim Králiček, Bogusławski i Marquardt wskazują na Wołyń, uznając ich za 

Bużan znad Bugu. Rospond podaje, że to Bug-jane, a Witczak – Bužanie.  

Lelewel wraz z Zeussem kojarzą Busani z Bośnią, a Zakrzewski zwraca się ku zachodniej 

Słowiańszczyźnie, gdzie wyszukuje toponimy związane z Bugiem, znajdując tam małą 

rzeczkę o tej nazwie. Wspomina też ród Buzici oraz jakieś wioski w marchiach wschodnich  

o zbliżonych nazwach, a nawet podkieleckie Busko i Bugaj, zapominając kolejny raz  

o potencjale danego ludu, który w tym przypadku posiadał aż 231 grodów. W źródłach 

historycznych znajduje on także nazwę znacznego grodu wspomnianego przez Thietmara,  

o nieznanej lokalizacji, co wynika z zapisku tego kronikarza „quandam urbem magnam 

Busine dictam”. Owe Busine, należące do państwa Chrobrego, zdobył w r. 1015 książę czeski 

Udalryk. Za Kurze, Zakrzewski odrzuca możliwość, że może tu chodzić o Budziszyn. Zamiast 

tego niepotrzebnie grzęźnie w domysłach o możliwości wywodzenia Preszburga (łac. 

Posonium) od Bosonium / Busonium. Posiłkuje się tu też opinią Niederle, który hydronim 

Wag kojarzy z nazwą Bug (oboczność B=W). Bużanie byliby zatem, jego zdaniem, 

mieszkańcami terenów nad Wagiem, prawdopodobnie zwanym dawniej Bugiem. 

Według mnie to oczywiście Bużanie, jak uważa większość uczonych, a ich nazwa 

pochodzi od rzeki Bug, która jest dopływem Narwi, a Narwian (Neriuani) „Anonim 
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Bawarski” wymienia w niedalekiej kolejności po Bużanach, co by potwierdzało pewien 

porządek geograficzny „Opisu”. Potwierdzają to również słowa Nestora, który pisał: 

…Bużanie, ponieważ siedzieli nad Bugiem, później zaś Wołynianie, co można różnie 

rozumieć, na przykład, że te dwa plemiona mieszkały obok siebie. Prawdopodobne jest też, że 

nazwa Wołynianie została przyjęta, jako określenie całej grupy plemion z tego obszaru, w tym 

i Bużan, ale musiało to nastąpić między X a XII wiekiem, gdyż „Bawarczyk” wyszczególnia 

w swym wykazie Wołynian (Uelunzani), jako osobny lud. Wydaje się też, że właśnie dlatego, 

iż siedzieli oni nad dolnym, a nie górnym Bugiem (Czerwianie), w Powieści minionych lat  w 

zestawieniu plemion „Słowian” (dokładniej – „wschodnich Słowian”, jak ten ruski latopis 

rozumiał tę nazwę) Bużan nie wymieniono. Każe to sądzić, że Nestor nie uważał ich za 

wschodniosłowiański lud, ale lacki (lechicki). Tak też i ja umiejscawiam ich na 

zrekonstruowanej mapie rozmieszczenia plemion wymienionych w „ludwikowskim raporcie”. 

[21] Sittici (Sitycze > Sudowie) 

Opis: Sittici regio inmensa populis et urbibus munitissimis. 

Tłumaczenie: Sitycze (Sudowie – Jaćwięgowie), a ich ziemia jest niezmiernie ludna  

i mająca bardzo obronne miasta.  

Králiček łączy nazwę Sittici z Żytycami, stolicą marchii, gdzie istniało też biskupstwo. 

Nazwa ta pojawia się, jako Zittici (968). Podobne rekonstrukcje podają Szafarzyk, 

Łowmiański, Rospond, Witczak: Žitici, Žytycy, Žycicy, Žytyce. Bandtkie łączy ich z Sidinami 

i Szczecinem, który po łacinie zapisywano też Sedinum. A. Gorskij uważa, że to plemię, wraz 

ze Stadici, należało do związku Chorwatów Karpackich
80

. 

Zakrzewski, wyjaśnia, że w X w. „marchia żytycka leżała na południe od marchii 

merseburskiej, siedziba zaś biskupstwa, Żytyce, znajdowała się nad Łabą. Inne Żytyce leżały 

w klinie pomiędzy ujściem Soławy do Łaby, a tą rzeką.” A jego zdaniem Żytyców trzeba 

szukać w sąsiedztwie nadważkich Bużan, których byli sąsiadami według „Zapiski 

karolińskiej”, dlatego wskazuje na rzekę Zsitwa (Sitova, Sitowua, Sytowa, Sytwa), dopływ 

Dunaju pomiędzy Nitrem a Granem. 

Osobiście przywołałbym tu również zapisy Ptolemeusza, który pisał o Sidinach (Seidinoi, 

Soudinoi), lokując ich siedziby od rzeki Sławy (Odry), aż do rzeki Wiedy (Łeby), gdzie za 

nimi rozsiedli się Rugiclei (Rugisławowie), aż do Wisły. Wiemy, że Rugian zwano Rusami 

(Rutheni), więc kto wie czy to nie od nich pochodzi ten etnonim, który przeszedł później na 

inne ludy wschodniosłowiańskie. Jeśli natomiast Sidini to późniejsi Sudowie (odłam 

Jaćwięgów), to wygląda, że oba ludy musiały w późniejszym okresie przesunąć się 

nieznacznie na wschód. Rugianie mieli też swój przyczółek na Rugii za Odrą, co wskazuje, że 

posiadali punkty wypadowe na bałtyckie wyprawy, będące jednocześnie bardzo ważnymi 

faktoriami handlowymi, od połabskiej Rugii, przez ujście Wisły do Rygi, gdzie zaczynał się 

„Szlak od Waregów do Greków”, ale o tym więcej piszę przy omawianiu plemienia Ruzzi (nr 

41), podanego w „Opisie” trzy pozycje dalej. 

Podobną nazwę do ludu Sidini nosiły inne słowiańskie plemiona, wymieniane przez tego 

samego autora, ale zamieszkujące różne tereny starożytnej Germanii, jak Sidones (poniżej 

Łysogór) i Sudini (Morawy).  Myślę, że Sittici to właśnie potomkowie jednego z tych 

plemion, najbardziej skłaniałbym się do łączenia ich właśnie z Sidinami. Rdzeń *siti (psł. 

sititi – siadać, osiedlać się) jest równoważny z *sidi i oznacza oczywiście „siedzieć” (stąd  

i kozacka sicz – siedlisko). To wendosłowiańskie słowo przeszło do innych języków, stąd też 
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w hiszpańskim ‘sitio’ to miejsce, rezydencja, a w angielskim ‘citi’ oznacza ‘miasto’. Dlatego 

tę nazwę odnosiłbym do starosłowiańskich Siticzy / Sidiczy, a po uwspółcześnieniu  

i konwersji do polskiego – Siedzian / Siedziaczy, co miałoby oznaczać ludność osiadłą od 

zarania dziejów na swych terenach. Na mapach i w przekazach historycznych jednak trudno 

znaleźć lud o podobnej nazwie w sąsiedztwie Bużan, po których występują w „Opisie”, ale 

spójrzmy na sąsiadów wymienianych wcześniej Bużan, czyli plemiona bałtyjskie.  

 

 

 
 

Ludy bałtyjskie ok. roku 1200, z zaznaczeniem terytorium Jaćwięgów (zwanych Sudowami) między 

Niemnem a Narwią, niedaleko dolnego Bugu (autor: MapMaster, tłumaczenie na polski – Killroyus, 

Wikimedia CC 3.0) 
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Prawdopodobne jest więc, że chodzi tu o odłam Jaćwięgów określany, jako Sudowite – 

Sudowie, który miał zajmować obszar w okolicach rzeki Sudonia, będącej lewym dopływem 

Szeszupy (lewy dopływ Niemna) lub przy północnej granicy Wielkich Jezior Mazurskich
81

. 

Tu należy wyjaśnić, że Jaćwięgów uznaje się za lud sarmacki, a ich pozostawanie na 

rubieżach Lechii, być może pozwoliło im zachować dłużej swoje dawniejsze obyczaje, do 

których kilka wieków później odnosili się zwolennicy sarmatyzmu w Rzeczpospolitej Obojga 

Narodów, nie tylko sami Polacy, ale też Rusini i Litwini. 

[22] Stadici (Stadycze = Polanie naddnieprzańscy) 

Opis: Stadici, in qua civitates DXVI populousque infinitus. 

Tłumaczenie: Stadycze (Polanie naddnieprzańscy), mający 516 grodów i lud niezliczony.  

Szafarzyk szuka Stadici (Stadyczy / Stadiczi) na Rusi, ale bierze pod uwagę wioskę Stadici 

Kosmasa, Stodoran, obrzęd Stado Długosza, a nawet ród Stadnickich ze Stadnik. Z tego 

zestawu na pierwszy rzut oka najciekawiej wygląda wieś Stadici (Zadice, Ztadici, Ztadiczi, 

Stadicze) związana z początkami czeskiej państwowości. Jest ona podana przez Kosmasa, 

który sytuował ją (od strony Pragi) za górami nad rzeką Belina (Biela) odpływającej do Łaby 

w północnych Czechach, U Dalimila to Stadice, a u Pulkavy – Stadice. Według Witczaka to 

Stadzice. Mimo, że osada ta jest podana w czeskiej legendzie, to cóż ona może mieć jednak 

wspólnego z „niezliczonym ludem” posiadającym 516 grodów (najwięcej ze wszystkich  

z owego dokumentu)?  

Zakrzewski uważa, że: „Rozległe terytoryum wyznaczone przez »Opis« szczepowi Stadici  

i ogromna ludność – wskazują najprawdopodobniej na kraj pomiędzy rzeką Granem a Cissą 

węgierską – może jeszcze dalej na wschód.” Nie mamy jednak żadnych potwierdzeń 

historycznych, poza „Bawarczykiem”, by jacyś Stadici mieli tam taki zakres panowania.  

Z racji, że Czesi występują w tym dokumencie, jako Beheimare, a Morawianie to 

Marharii, to musi chodzić tu o inne, potężne w owych czasach plemię. Należy zatem zająć się 

tutaj nie tylko rozważaniami etymologicznymi, ale także posiłkować się przekazami 

historycznymi, które też trzeba umiejętnie czytać. A. Gorskij, przywołując Nestora, który nie 

podawał jednak takiej nazwy, uważa na przykład, że to plemię, wraz ze Stadici, należało do 

związku Chorwatów Karpackich. Koncha natomiast łączy ich z Tywercami, wywodząc od 

tureckiego słowa tawar – bydło, co ma oznaczać pasterzy. 

Jak dla mnie Stadici opiera się na rdzeniu *stad, co w niemieckim zaczęto rozumieć, jako 

‘miasto’ (Stádt), czyli dawniejszy ‘gród’. Pochodzi ono jednak ze słowiańskiego słowa 

‘stado’, z którym chyba słusznie łączył ten etnonim Szafarzyk, odwołując się do 

wspomnianego wyżej, słowiańskiego święta o tej nazwie, opisanego przez Długosza. 

Określenie ‘stado’ odnosiło się do populacji całego plemienia, mogło więc także znaczyć 

miejsce jego zamieszkania, czyli ‘gród’. Byliby to zatem Stadycze, czyli Grodzianie (gród = 

stado, jako wspólnota grodowa), dawniej nazywani też Burgędami
82

 > Burgundami (sł. bur – 

bórz, bór; niem. Búrg – zamek). Od nich, za Romanem Trojanowskim
83

, wywodziłbym też 

nazwę Polan, która wygląda na związaną z ‘polem’, ale nie zapominajmy, że Słowianie osady 

plemienne zwali ‘opolami’, co w grece zapisywano, jako ‘polis’ lub ‘poleis’ (Ptolemeusz). 

Nie muszę dodawać, że Burgędowie przed migracją części ich plemienia do Galii (Burgundia) 

zamieszkiwali Wielkopolskę i część wschodniej Meklemburgii, którą zresztą po łacinie zwano 

Magnapolensis, co też można przetłumaczyć na Wielkopole, ale w rozumieniu Wielkogrodzie. 
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Rys. Plemiona Słowiańskie w VIII-X wieku, w świetle informacji „Powieści dorocznej”  

(autor: Poznaniak, na podstawie opracowania W. Szymańskiego, Wikimedia CC 3.0) 

 

 

 Takie wyjaśnienie nazwy Stadici (Stadycze – Grodzianie) i łączenie jej z Polanami 

naddnieprzańskimi, a nie wielkopolskimi, których wcześniej zidentyfikowaliśmy tu, jako 

Goplan, spokrewnionymi ze sobą zapewne, nie tylko nazwą, ale i pochodzeniem (według 

Nestora z Kijowa, tamtejsi Polanie pochodzili od Lachów), tłumaczyłoby nam jednocześnie 

ich potęgę w postaci panowania nad 516 grodami, stanowiących ostoję późniejszej Rusi 

Kijowskiej.  

Historycy przyjmują, że do X wieku, ziemie te podlegały władztwu Chazarów (być może 

wymienieni dalej Chozirozi) i Słowianie zmuszeni byli płacić im daninę. Wzmianka 

„Geografa Bawarskiego”, by temu przeczyła, gdyż panowanie nad 516 grodami, o czym jest 

mowa w tym dokumencie, trudno uznać za dowód poddaństwa. Dopiero około 880 roku 

Polanie ci zostali podbici przez księcia nowogrodzkiego Olega Mądrego, a ich nazwa zanika 

w wieku X (ostatnia wzmianka ich dotycząca w Powieści minionych lat odnosi się do roku 

944 roku). Może to być jednocześnie okres migracji części tego ludu do Wielkopolski, gdzie 
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zachował on swą nazwę, przejmując z czasem władzę i budując zaczątki nowego państwa 

polańskiego, zwanego też piastowskim. 

Istnienie zatem jakiejś osady Stadice w Czechach jest tylko potwierdzeniem, że morfem 

*stad jest de facto słowiańskim słowem ‘stado’, a nie niemieckim, jak to sugeruje część 

lingwistów. Jednocześnie nie musi ona oznaczać siedziby rodowej omawianego tu ludu. Tak 

jak Polan, mimo zbieżności pole – opole – poleis, nie wyprowadza się z miasta Opole 

(Opolini < Opolanie są wymieni w „Opisie” osobno), które, mimo faktu, iż ma ten sam 

źródłosłów, nie było stołecznym grodem polańskich plemion, ale śląskich. Plemię Opolan 

mieszkało zresztą także na terenach północno-wschodniej Słowiańszczyzny w rejonach 

Zalesia, co tylko potwierdza, że słowo ‘[o]pole’ było popularnym rdzeniem słowiańskich 

etnonimów i nazw miejscowych. 

[23] Sebbirozi (Sebiracy > Siewiercy > Siewierzanie) 

Opis: Sebbirozi habent civitates XC.  

Tłumaczenie: Siewiercy (Siewierzanie) zajmują 90 grodów.  

Analiza nazwy Sebbirozi nastręcza uczonym wiele trudności. Widać tu zasadę, że „im 

dalej w las, tym więcej drzew”. Niederle widzi w nich naddunajskich Siewierzan porównując 

do Sebereis (Teofan) i Severes (Anastazy)
84

. Dla Szafarzyka to Sebirev, czyli Sabercy,  

a Rosponda – Sĕverьci. Spotyka się też tłumaczenia: Severjane, Sewerce, Sewerany, Sabiri.  

Witczak jednak widzi w nich tureckich Sabirów znad Morza Czarnego, co zresztą, mając 

na uwadze podobieństwo Sewer do Seber i Sabir może oznaczać wspólne korzenie tych 

ludów, mimo, że uczeni twierdzą inaczej. Sabirowie, lokalizowani wcześniej nad Wołgą, 

gdzie toczyli z Awarami wojny, o czym już tu wspominałem, mogli przybyć awarskim 

szlakiem nad Morze Czarne, jak to zrobili też potem nadwołżańscy Bułgarzy (Wołgarzy).  

Natomiast Łuczyński czyta ich nazwę, jako Zi-pyros-i lub *Zy-pyros-i, co ma być trackim 

etnonimem o znaczeniu ‘synowie Zi’ (tj. ‘synowie Zeusa’). Można tylko żartem spytać tegoż 

nietuzinkowego językoznawcy, co u licha „traccy potomkowie Zeusa” robili w IX wieku  

w sąsiedztwie Polan naddnieprzańskich i Ugliczy, którzy wymieniani są tutaj, jako następni  

w kolejności 

[24] Unlizi (Ąglicze > Uglicze) 

Opis: Unlizi populus multus civitates CCCCXVIII. 

Tłumaczenie: Uglicze to lud liczny, posiadający 318 grodów.  

Szafarzyk proponował czytać nazwę Unlizi, jako Uliczy / Uliczi oraz zestawiał ich  

z Oultinoi Porfirogenety, zamieszkującymi między Drewlanami a Pieczyngami. Według 

ruskich latopisów mieliby to być Uglicze, których nazwę językoznawcy (Lehr-Spławiński, 

Witczak, Trubaczow) tłumaczą na Ulicze (srus. Уличе, psł. Oliče). 

Czescy badacze B. Horák i D. Trávníček wręcz przeciwnie, łączą Unlizi z Wanzlo, gdzieś 

przy ujściu Odry
85

. Zakrzewski błądzi gdzieś wokół węgierskiej rzeczki Ungh (Hung).  

A zdezorientowany Łuczyński w ogóle nie ma pojęcia jak tłumaczyć ten etnonim, co wydaje 

się usprawiedliwiać własnym przekonaniem, że jest on pochodzenia tureckiego. 
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Mapa rozmieszczenia plemion wschodniosłowiańskich ok. VIII/IX w.  “Geograf Bawarski”, jak 

widać, pominął Krywiczy, Wiatyczy i Radymiczy. Dregowiczy natomiast nazywa Brzezicami 

(Berezynianami), a Chorwatów – Serbianami. Węgrzy są tutaj jeszcze daleko od Morza Czarnego, 

choć już na początku IX wieku siedzieli na połnocnocno-zachodnim wybrzeżu tego morza. Siedziby 

Bułgarów i ich migracja są oznaczone na IX/X wiek, a przecież Probułgarzy byli na zachodnim brzegu 

Morza Czarnego już w VII wieku. Poprawny jest za to kierunek migracji plemion 

wschodniosłowiańskich nad Dunaj, choć powinien on dotyczyć raczej Siewierzan, których nazwę 

spotykamy na Bałkanach już w VII wieku. Autor mapy: SeikoEn, Wikimedia CC. 3.0. 
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Propozycja z Uliczami mieszkającymi poniżej Siewierzan, z którymi część autorów łączy 

poprzedni etnonim Sebbirozi, wydaje się kusząca. Kogóż to jednak mamy w sąsiedztwie tych 

plemion? Ano Polan kijowskich. To tylko może potwierdzać, że wymienieni wcześniej 

Stadici (Stadycze > Grodzianie), identyfikowani, przeze mnie, jako Polanie naddnieprzańscy 

(kijowscy), to sąsiedzi Bużan ze wschodniej, a nie z zachodniej strony.  

Przyjmuje się, że Uglicze mieszkali wcześniej nad Dnieprem, ale później w IX wieku 

przenieśli się na tereny między Dniestrem a Prutem, co mogło być związane z ekspansją 

Chazarów. 

Pod rozwagę daję również zależność nazw Ungare – Unlizi. Jeśli przyjmiemy, że człon 

*un oznacza ‘na’, to Ungare należy czytać, jako Nagórzanie (gare – góra), Wówczas Unlizi 

to Nałężanie (Nałęczanie), czyli mieszkańcy nizin, łąk. Łęczan (Łukołan), wymienionych tu 

osobno (nr 43), można kojarzyć z Łuczanami, czyli mieszkańcami górskich łąk (cz. łuka – 

łąka). Z drugiej strony, jeśli z nazwy Ungare ukuto Węgry (Ągry > Ogry), to z Unlizi,  

w podobny sposób możemy otrzymać Węlcy (Ąlcy > Olcy) – Wielcy.  Językoznawca nie 

miałby tu z pewnością problemu z naukowym wyprowadzeniem takiej nazwy z tego 

etnonimu. 

Osobiście widziałbym tu jednak Ągliczy > Węgliczy, czyli być może ‘ludzi o węglanach 

(ciemnych) licach’ (obliczach). Wywodzi się ona najpewniej od psł. ągł (rus. ugoł, ang. angle, 

łac. angulus)
86

, co znaczy węgieł (kąt), ale i pochodny węgiel, gdyż jest on kanciasty. Dlatego 

mówi się „wyzierać zza węgła”, czyli ‘wyglądać zza rogu’ (kąta). Ciemne twarze to zapewne 

rodzaj maskowania bojowego, tak jak ‘rusowie’ (rudzi) malowali swoje włosy i ciała przed 

bitwą na czerwono (rudzki = ruski, stąd i słowo ‘ruda’ od rudawego koloru miedzi). Nazwa ta 

jest przeciwieństwem do Illiczy / Iliczy, czyli ludzi o ‘jasnych licach’, bo *il – jasny. Takie 

rozumienie etnonimu Unlizi < Węgliczy wyjaśniałoby nam również jej zapis, jako Uglicze (ug 

< ąg) w ruskich latopisach.  Pamiętajmy przy tym, że Vindelicia to Wędolechia, bo łac. Licus 

to rzeka Lech. Dlatego ‘lico’ (inaczej psł. geba – gęba) może być związane ze słowem ‘lech’ 

– pan, ziemianin lub etnonimem Lechy. Wówczas nasi Węglicze stają się ‘kątolechami’ 

(ąg+licze), czyli ‘panami kątów/kątyn’. 

Przyjmując jednak, że ‘kąt’ to ‘kraniec’, mamy ‘Lechów Kraińców”, czyli lechickie plemię 

mieszkające na terenach przygranicznych Lechii’. To by pasowało do Ugliczy (Uliczy), 

którzy, jak i wiele innych ruskich plemion, zgodnie z relacją Nestora, mogli pochodzić od 

nadwiślańskich Lęchów. Dlatego, już tak na poważnie, przyjmijmy, że to potomkowie Antów, 

czyli Ąntów (Kątów – Ągliczy), gdyż zamieszkiwali na rubieżach Słowiańszczyzny, przez co 

można ich uważać za protoplastów Ukraińców, tzn. mieszkańców ‘u krańca’. 

Zatem, jak widzimy, ważna jest nie tylko poprawna rekonstrukcja, ale i jej właściwe 

rozumienie, a z tym jak wiemy różnie bywa. Proste słowa są bowiem różnie tłumaczone, a co 

językoznawca to inna wersja wyjaśnienia, oczywiście w oparciu o argumentację naukową. 

[25] Neriuani (Nerwanie) 

Opis: Neriuani habent civitates LXXVIII. 

Tłumaczenie: Nerwianie mają 78 grodów.  

Niederle widzi w Neriuani wspomnianych przez Herodota Neurów, których uznaje za 

plemię słowiańskie. Za to Szafarzyk kojarzy ich z Narewianami, czyli ludem Narowa nad 

rzeką Narwą, w głębi Rusi, ale nie wyklucza, że mogą to być Narwianie znad polskiej rzeki 

Narwi. Tak też odbierał ten etnonim Lehr-Spławiński, który równoważył zapisy Nierwianie = 
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Narwianie. Rospond podawał formację *Nerv-jane/*Narv-janĕ, a Rudnicki odczytywał ich 

dosłownie, jako Neri-vani, zamieniając tylko ‘u’ na ‘v’, co jest powszechną zasadą 

wymienności tych liter w zapisach obcych nazw w łacinie i grece.  

Zbieżność z Ptolemejskimi Narawami (Nervos) ze wschodniej Galii jest tu tylko 

nazewnicza, co może jednak świadczyć, że oba etnonimy mają wendyjskie pochodzenie 

(na+rawa = nadrawie, przy czym rawa – rzeka).  

Zakrzewski upiera się jednak przy okolicach naddunajskich i szuka śladów tego ludu na 

Węgrzech wokół rzeki Nyr (Nir). Może tu chodzić o rumuńską Nerę, na pograczu z Serbią, 

ale będzie o tym zaraz mowa. Uzasadnia to wzmianką notariusza króla Beli, gdzie jest mowa 

o ludzie znad tej rzeki, w którego sąsiedztwie mieszkało plemię Cozar, wiązane przez tego 

autora z wymienionymi dalej w „Opisie” Chozirozi.  

Za to Witczak przedstawił w tym przypadku na pierwszy rzut oka dość dziwną propozycję 

Ueriuani / Werwianie (ros. вервяне) < Wierzbianie, nawiązując do wzmianki o nich  

u Porfirogenety (połowa X w.) w formie Βερβίανοι
87

. Prawdopodobnie zasiedlali oni obszar 

tzw. Grodów Czerwieńskich nad górnym Bugiem. W tej samej relacji cesarz wymienia 

dwukrotnie Lędzian, inne plemię zachodniosłowiańskie, graniczące z terenami 

Słowiańszczyzny Wschodniej. W dokumencie „Anonima Bawarskiego” są oni wymienieni 

dalej jako Lendizi (nr 33). 

O ile trudno mi się zgodzić, że Werwianie (wiera+wiano, tj. ‘wiano wiary’) to 

Wierzbianie, choć nazwa ‘wierzby’ zapewne też pochodzi od ‘wiary’, ale na takiej zasadzie, 

jak powstały słowa ‘siejba’, czy ‘wróżba’, to jednak lokalizacyjnie pasowaliby oni do 

podanego w „Zapisce” porządku związanego z kolejnością podawania poszczególnych 

etnonimów według ich rozmieszczenia w terenie. Tu Wierwanie / Weriwani (‘panowie 

wiary’), mieszkający w okolicach górnego Bugu (Wołynia), idealnie się wpisują, jako 

sąsiedzi Ugliczy. Możliwe, że potem zwano ich szerszą nazwą Wołynianie i dlatego nie 

występują pod wcześniejszym etnonimem w późniejszych źródłach. 

Spór o to, czy Neriuani to Narwianie znad Narwii, Nerwianie (Narewianie) znad Narwy 

lub Wierwanie z Wołynia, może rozstrzygnąć tylko odniesienie się do geograficznego 

porządku „bawarskiego raportu” i względy historyczne, bo językoznawcy ugrzęźli tu  

w martwym punkcie. A układ topograficzny „Opisu”, jaki tu rekonstruuję, wskazuje albo na 

wschód i na Werwian, rezydujących raczej gdzieś nad górnym Bohem, a nie Bugiem, jak 

sądził Witczak, między Ugliczami, a Tywercami, albo przy kolejnej grupie plemion  

z Wallachii 

Wzmianka Porfirogenety o tym ludzie, do której się ten autor odwołuje, może wprawdzie 

uwiarygadniać takie, a nie inne rozumienie tej nazwy. Z racji jednak, że nie wspomina o nich 

Nestor w XII wieku, musimy brać tu pod uwagę inne możliwości. 

Dlatego skłaniałbym się do szukania ich już na terenie Wallachii i uważam, że może tu być 

mowa o Nerwianach, czyli mieszkańcach znad rzeki Nera (lewy dopływ Dunaju). Obecnie to 

rzeczka graniczna między Rumunią a Serbią w strategicznym miejscu, którego mogło strzec 

to plemię. Przemawiać za tym może bułgarska nazwa podanych następnie Attarozi oraz 

identyfikacja kolejnych kilku plemion właśnie na terytorium rumuńskiego Siewierzyna  

i Wołoszczyzny.  
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[26] Attarozi (Tatrożcy) 

Opis: Attorozi habent civitates CXLVIII, populus ferocissimus. 

Tłumaczenie: Tatrożcy mieszkają w 148 grodach, a lud to bardzo srogi.  

Králiček wyprowadza nazwę Attarozi od łac. atrocis – dziki, zapominając o forsowanej 

przez lingwistów zasadzie, że podobieństwo słów w różnych językach nie oznacza ich 

tożsamości. Szafarzyk, chyba jak najbardziej słusznie, uważał Attarozi za ruskich Tywerców, 

co by akurat pasowało lokalizacyjnie do ich sąsiadów, wymienianych w „Opisie” wcześniej. 

Podobnie sądzi Wojtowicz.  

Łuczyński, jak zwykle w oderwaniu od rzeczywistości, widzi natomiast możliwość 

związku omawianego etnonimu z Pliniuszowym toponimem Adriocii, odnoszącym się do 

Liburnii na terenie dzisiejszej płn. Dalmacji, gdzie zamieszkiwał lud Autarioci (Autariaci). 

Nazwa ta może wygląda dość podobnie do omawianego etnonimu, ale ta lokalizacja raczej 

wykracza poza obszar geograficzny „Opisu” o ziemiach na północ od Dunaju. Dalmacja leży 

bowiem poniżej biegu tej granicznej rzeki, czyli po jej południowej, a nie północnej stronie. 

Nie wspominając już o nie uwzględnianiu geograficznego porządku „Opisu”, o którym ten 

autor, jak i niestety wielu innych, nie ma pojęcia. 

Witczak kojarzy ich z kolei z etnonimem Turcy. Równie dobrze Attar można kojarzyć  

z Tatar, ale ci, pojawili się we wschodniej Europie dopiero w połowie XIII wieku wraz  

z ekspansją Mongołów. Nazwa Tatarów istniała wprawdzie znacznie wcześniej, niż miały 

miejsce pierwsze kontakty Tatarów z Europejczykami – jest ona wymieniana np. w Tajnej 

historii Mongołów (1240). Źródła chińskie wymieniają ich po raz pierwszy pod nazwą 

„Dada” (達靼) lub „Dadan” (達怛) w połowie IX wieku
88

, co nam pokazuje zbieżność tata – 

dada. Wiemy, że po turecku atta to ojciec (np. Attaturk, Attyla), dlatego niektórzy kojarzą ich 

z bułgarskimi Utgurami (Uturhur)
89

. Moim zdaniem, oznacza to jednak tylko, że Attarozi 

może być bułgarskim tłumaczeniem jakiejś nazwy słowiańskiej i „Geograf Bawarski” 

zaczerpnął ją z bułgarskich źródeł. 

Ale spróbujmy przeanalizować ten etnonim zapominając o sugestii Szafarzyka, że może tu 

chodzić o Tywerców. Dosłownie może ona znaczyć ‘Tatarożów’ (atta – tata, ojciec; rozi – 

roże). Jeśli natomiast człon –rozi, obecny zresztą też w wielu innych podawanych w tym 

źródle nazwach, będziemy czytać, jako –razi, tzn. ‘odkupiciel’
90

, to otrzymamy Tatarazi / 

Tataraziców. Rzecz w tym, że Tatarów, z którymi się ona kojarzy, wtedy jeszcze u nas nie 

było, ale za to były Tatry, które dziwnym trafem wyglądają na toponim o podobnym 

rodowodzie. Może więc Attarozi / Attarazi należy rozumieć jako Tatrzy (Tatrzanie).  

Zostałbym jednak przy tej nazwie trochę dłużej, bo patrząc na toponim Tatry widzimy 

wspólny rdzeń *try – trzy właśnie z etnonimem Tywercy, jeśli odtworzymy go, jako 

Trywercy, co ma większy sens oraz stanowi analogię z Trewerami z pogranicza germańsko-

galijskiego, którzy mogli być wendyjskim plemieniem
91

. Wiara Słowian oparta była na kulcie 

trzech głównych bóstw: Słońca, Księżyca i Ziemi, które można nazwać Trójcą, czy jak to jest 

w odpisach Dyamentowskiego (skądinąd mało wiarygodnych) – Trzy. Teonim Trzygłów 

(Triglav), zdaje się też nawiązywać do tych trzech bóstw (analogicznie jak hinduska 

Trimurti). 

Mając na uwadze wszystkie omówione możliwości etymologii tej nazwy, sam skłaniałbym 

się do rekonstrukcji jej, jako Tataroży, która ma wieloznaczny wydźwięk, bo można ją czytać 

też, jako Tatrarzy, czyli ‘Ariowie z Tatr”, czy Tatarazi (razi – razić, karać) – ‘rażący 
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ojcowie’, tj. ‘karzący przodkowie’ (nieprzypadkowa zbieżność z wł. paparazzi – ”strzelający 

papa”, przy czym ‘papa’ to ‘tata’, ale i ‘twarz’). Nazwę Tatrożcy można rozumieć, jako 

‘tatowi rożanie’, tzn. czciciele ‘rogów przodków’, róg był bowiem symbolem obfitości 

zsyłanej ludziom. I może o to w tej nazwie i jej wariantach chodziło, a zabawa słowami, to 

cecha Słowian przecież. Nie bez powodu ich miano wywodzi się przecież od ‘słowa’, dlatego 

śmiem twierdzić, że to od posiadaczy wiedzy (wedy) i twórców słów – Wędo-Słowian, inne 

ludy zapożyczały je do własnych celów, często je przekręcając, z powodu trudności zapisu 

głosek ich skryptem (np. sanskryt, greka, łacina). 

Aby jednak znaleźć jakiekolwiek potwierdzenia, z braku historycznych, trzeba odnieść się 

do topografii. Jeśli więc założymy, że poprzedni Neriuani to mieszkańcy znad Nery  

w wołoskim Siewierzynie, to tam powinniśmy szukać też toponimów związanych z rogami. 

Zacząłem więc szukać progów rzecznych na Wołoszczyźnie i natrafiłem na Żelazną 

Bramę, czyli wielkie przeszkody skalne na Dunaju (obecnie na granicy Serbii i Rumunii). 

Przed ich wysadzeniem pod koniec XIX wieku, utrudniały one żeglugę i trzeba było 

korzystać za opłatą z doświadczonych, lokalnych przewodników znających trasę przepływu, 

w obawie przed uszkodzeniem statków, podobnie jak na dnieprzańskich Porohach, gdzie 

nawet przetaczano łodzie lądem. Znajdują się one koło miasta Drobeta-Turnu Severin, które 

brzmi iście słowiańsko i można je przetłumaczyć na „Ciernie Dobręty” (ciernie, tzn. progi 

rzeczne) z Siewierzyna, czyli mamy tutaj pozostałość po Siewierzanach (Siewiercach). 

Nieprzypadkiem Rzymianie wybudowali tam most kamienny na Dunaju, którego resztki 

zachowały się do dziś. Drobeta to jeszcze nazwa dacka, która zapewne jest przekręceniem 

imienia Dobręta (Wachowski, Balzer), być może związanego z mitycznym Deombrotusem,  

a z pewnością z dackim wodzem Dauritasem (Daurentiusem), który był księciem 

naddunajskich Sławinów. Zasłynął z tego, że odmówił on dumnie płacenia trybutu Awarom
92

. 

Zatem nie był to lud wołoski, ale siewierski, czyli słowiański, tzn. to dawni Sklawinowie, jak 

ich niepoprawnie nazywają historycy, a właściwie – Sławini (Sławni). 

To tutaj lokalizowałbym właśnie Tatrożców, którzy mogli się tak nazwać o „rogów” 

rzecznych wystających z wody lub ukrytych pod nią. Element *tat w ich nazwie można, jak 

wyżej tłumaczyłem, odnosić do ‘taty, ojca, przodka’, którym mógł być dla całej grupy 

plemiennej z tej okolicy sam dumny i bohaterski Dobręta, wspomniany w źródłach z epoki. 

Najprawdopodobniej „tatowymi rogami” nazywano te skalne przeszkody rzeczne na jego 

cześć, gdyż utrudniały one spływ Dunajem wrogim Awarom, tak jak on stawił opór tym 

najeźdźcom. 

Region Siewierza, ze słynnymi dunajskimi porohami, zwanymi „Żelazną Bramą”, leżał na 

obszarze Banatu, a jego stolicą było miasto Lugoj (Lugosz), co kojarzy się od razu z Lugami, 

czyli Lęgami / Lęhami. Leży ono nad rzeką Timis (Tamis), której nazwa z kolei zbieżna jest  

z angielską Tamizą. To i inne miasta, jak Dobręta, czy Siewierzyn, zapewne zostały wliczone 

w łączne ilości civitates podane przez „Geografa Bawarskiego” przypisane Wielercom  

i sąsiednim Zaporożcom, mieszkającym ‘za progami’ (próg < p[rzy] rog[u]). 

Kojarzenie Attarozi z Tywercami może być zatem chybioną propozycją, gdyż ich tereny  

w owym czasie zajęli Węgrzy i dlatego „Geograf Bawarski” mógł ich pominąć. 

[27] Eptaradici (Siedmiorodycze) 

Opis: Eptaradici habent civitates CCLXIII. 

Tłumaczenie: Siedmiorodycze, u których są 263 grody.  
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 T.J. Kosiński, Bohaterowie dawnych Słowian… 
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Nazwa Eptaradici jest uznawana za grekosłowiańską hybrydę nazewniczą, złożoną  

z liczebnika gr. έπτά ‘siedem’ i psł. rodъ ‘ród, plemię’ (Zakrzewski, Herman, Gorskij, 

Wojtowicz, Witczak). Daje nam to ‘siedem rodów’ znanych z przekazów o bułgarskiej 

historii.  

 

 

 
 

Pierwsze Państwo Bułgarskie ok. 680 r. Na północ i na południe od Dunaju były plemiona 

słowiańskie. Poniżej Dunaju Siedem Rodów i Siewierzanie w Dobrudży jeszcze przed ich 

przesiedleniem przez Asparucha na ówczesną granicę bułgarską na północnym-zachodzie, gdzie 

założyli m.in. miasto Siewierzyn. Obodryci południowi siedzą nad dolną Cisą, a Morawcy południowi 

nad [Wielką] Morawą. Autor mapy: Kandi (domena publiczna). 

 

 

Grupa plemienna Siedmiu Rodów, wraz z Siewiercami (możliwy związek ze 

wschodniosłowiańskimi Siewierzanami), przekroczyła Dunaj na początku VII wieku, po 

klęsce wyprawy cesarza bizantyjskiego Maurycjusza przeciw Sklawinom (Sławinom) w 602 

roku. Walczyli wspólnie z Awarami przeciwko Bizancjum i to ze źródeł bizantyjskich 

możemy dowiedzieć się najwięcej o tym słowiańskim ludzie, ich kulcie Peruna i innych 

bogów, traktowaniu jeńców (uwalnianych po określonym czasie), obyczajach społecznych  

i wojskowych, ustroju wiecowym i stawianiu kamiennych bab, które niektórzy uznają tylko 

za irański zwyczaj, właściwy ludom koczowniczym.  

Była to znacząca grupa plemion słowiańskich, zwartych i silnych kulturowo, które 

doprowadziły do slawizacji przybyłych na te tereny Protobułgarów. Ich terytoria 

lokalizowane są w okolicach dolnego Dunaju. W 680 roku te tereny zostały najechane przez 

Protobułgarów Asparucha, którzy w latach 70. VII w. zawarli sojusz ze Związkiem 

Słowiańskim. Teofanes pisze dosadnie, że Bułgarzy stali się panami Słowian, choć tak 

naprawdę plemiona słowiańskie zachowały w tych czasach pewną autonomię, mimo 

formalnego uznania zwierzchnictwa chana Asparucha. Słowianie w przymierzu z Bułgarami 

wiosną 681 roku odnieśli wielkie zwycięstwo nad Bizantyjczykami. Pod koniec VII wieku 

Siedmiu Rodom przydzielono obronę zachodniej i północno-zachodniej granicy nowo 
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utworzonego Chanatu Bułgarskiego (rzeka Iskar aż do jej ujścia w Dunaju), a także 

niektórymi przełęczami Gór Bałkańskich. Siewierzan zaś posłano niedaleko od nich,  

w okolice „Żelaznej Bramy”. Słowianie mieli strzec zachodniej granicy przed Awarami, 

prawdopodobnie w zamian za dostęp do bogactw naturalnych Karpat i zyski z przepraw na 

Dunaju.  

 

 

 
 

Domniemane siedziby Siedmiu Rodów (Siedmiorodyczy) i Siewierców (Siewierzan) w połowie IX w. 

na granicy bułgarsko-awarskiej (oprac. T.J. Kosiński na fragmencie mapy C. Colbecka, 1905) 

 

 

Zapiska „Geografa Bawarskiego” może więc potwierdzać, że mimo rozgromienia Awarów 

przez Karola Wielkiego, na awarsko-bułgarskim, a właściwie już wschodniofrankijsko-

bułgarskim, pograniczu wciąż siedziało słowiańskie plemię „Siedmiu Rodów”, które 

wcześniej zajmowało olbrzymie tereny w Wallachii po obu stronach Dunaju. 

Możliwe, że to do „Siedmiu Rodów” właśnie odwołuje się nazwa Siedmiogrodu 

(Transylwanii
93

), co sugerował m.in. Králiček, choć oficjalnie uważa się, iż tak tę ziemię 

nazwali tamtejsi Sasi (niemieccy osadnicy), którzy mieli założyć siedem miast (niem. 

Siebenbürgen). Niewykluczone jednak, że i tam dotarła wcześniej grupa plemienna „Siedem 

Rodów”, która mogła zbudować w Transylwanii po jednym grodzie naczelnym, dla każdego 

plemienia, a łącznie, według informacji od „Geografa Bawarskiego”, mieli oni aż 263 osady 

grodowe. O słowiańskim pobycie w Siedmiogrodzie świadczą chociażby hydronimy – 

Tarnawa, Bystrica, Marusza, Krasna oraz nazwy miejscowe, jak Brasov (Wieruszów), 

Dobrica, Lechnica, Polani, a nawet Lech. Niemieccy osadnicy, którzy tam później przybyli, 

mogli tylko rozbudować istniejące już założenia grodowe i, nie pierwszy zresztą raz, 

zawłaszczyć nazwę „Siedmiogród” do tworzenia własnej historii. 
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 Nazwa Transylwania jest łacińska i onzacza krainę ‘za lasem’, zapewne chodziło o teren ‘za Bukowiną’ (przy 

obecnej granicy z Ukrainą), więc musieli tak ją nazwać Słowianie wschodni, a łacińska wersja jest tylko jej 

tłumaczeniem. Możliwe, że pierowotnie zwała się Pribukowie, Zabukowie lub Kobukowie. Od Bukowiny 

pochodzi zapewne nazwa Bukaresztu. 
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Siedmiogród w kotlinie południowokarpackiej, gdzie najprawdopodobniej dotarli Siedmiorodycze na 

przełomie VIII/IX wieku po osłabieniu państwa awarskiego. Ich wcześniejsze tereny zajęli z kolei 

Walachowie (Waleczni Lachowie). Aautor: TomGonzales, Wikimedia, CC 2.0. 

 

 

Szafarzyk wymyśla tu jednak całkiem niepotrzebnie kolejne ruskie plemię Ubradyczy. 

Natomiast Łuczyński tłumaczy ten etnonim tradycyjnie z języka trackiego, odnosząc go do 

Epta- ‘bogini’ i -rota > gr. -ρωτα, który uznaje za niezidentyfikowany toponim, a całość 

czyta, jako ‘miejsce Epty’. Sam nie jest jednak pewien przedstawionej propozycji, więc sięga 

też, nie wiedzieć czemu, po niemieckie słownictwo i dopuszcza, że drugi człon to germ. 

*rode, sniem. -rothe ‘polana’, ‘rodung, gerodetes Land’. W tak pokrętny, akademicki sposób 

tworzy tracko-germański twór, który ma jego zdaniem oznaczać ‘polanę Epty’. Nie wiem, czy 

kogokolwiek to przekona, więc nie zajmujmy się więcej tym bajecznym tłumaczeniem.  

Dla mnie może to być „Siedem Rodów”, jak ten etnonim rozumie większość badaczy, 

czyli inaczej to Siedmiorodycze. Jednak mimo wszystko mam pewien dystans do tego rodzaju 

hybryd nazewniczych, bo etnonimy z reguły tworzono w jednym języku, a dwujęzyczne 

składy to najczęściej wtórne egzonimy. Kusi mnie natomiast założenie, że możemy mieć tu 

do czynienia z typowym dla Greków, Rzymian, czy Protoniemców, połknięciem 

początkowego ‘Ł” w obcej dla nich, słowiańskiej nazwie plemiennej. Byłoby to być może 

przekręcenie Łęborodyczów, z których poprzez niezrozumienie i trudności w zapisie 

pierwszego członu podstawiono zbliżony fonetycznie grecki liczebnik (Łęborodycze > 

Eborodici > Eptarodici). Zwłaszcza, że nikt nie potrafi podać nazw tych siedmiu plemion 

wchodzących w skład tej grupy. Może to zarazem wskazywać na bizantyjskie pochodzenie tej 

przeróbki, którą zwiadowca Ludwika II przeniósł na frankijski grunt. Gwoli wyjaśnienia, *łęb 

to ‘łeb’, czyli ‘głowa’ (szczyt, góra), co można rozumieć, że było to rodowe plemię,  

o najdawniejszym pochodzeniu, a przez to uznawane za najszlachetniejsze. Może to być także 
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przekręcony zapis Obodrodyczy (Obodrytów), którzy też rezydowali w tamtym czasie w tych 

okolicach. 

Z braku jednak jakichkolwiek potwierdzeń, a tym samym pewności, co do powyższej 

propozycji, pozostańmy na razie przy Siedmiorodyczach, rezydujących na pograniczu 

awarsko-bułgarskim, czyli ponad Dunajem. A co istotne, wielce prawdopodobne, że  

5 kolejnych plemion należało właśnie do tej grupy lub było z nią spokrewnionych, bo 

dotychczas, nikt przekonująco nie wytłumaczył ani ich nazw, ani tym bardziej lokalizacji.  

Inną opcją jest, że ta grupa kilku plemion wymienionych po Siedmiorodyczach to Wołosi 

(Wallachowie), którzy jako potokomkowie ludów trackich, zmieszanych ze Słowianami, 

zamieszkiwali wtedy tereny właśnie od północnego biegu Dunaju do Karpat południowych. 

Ale o tym piszę więcej przy omawianiu kolejnych nazw.  

[28] Uuilerozi (Wielorożcy / Wielercy = Siewiercy) 

Opis: Uuilerozi habent civitates CLXXX. 

Tłumaczenie: Wielercy (Siewiercy) mają 180 grodów.  

Szafarzyk sięga tutaj do Kurlandii uznając Uuilerozi (Vilerozi) za Bulerci. Inni autorzy nie 

mają pojęcia o jaki lud chodzi, a tym bardziej nie potrafią wskazać nawet potencjalnej jego 

lokalizacji. Jedynie Witczak uznawał ich za Bułgarów kamskich (pozostałych nad Wołgą)  

i Králiček coś napomknął, że może to być również plemię bułgarskie.  

Natomiast Łuczyński znów tu tworzy na siłę jakiś greko-łaciński skład. Z mozołem stara 

się dowodzić, że pierwszy człon to gr. *Όν-, które przeszło w łac. Uu- < Uv-, o nieznanym 

znaczeniu, a drugi to łac. -ilerozi, co ma być odniesieniem do łac. Illyros, czyli nazwy 

plemienia Ilirów zamieszkującego Bałkany, m.in. dorzecze Dunaju i Mezję. Nie podaje 

jednak, co mu z tego wychodzi, bo powstali z tej wątpliwej konstrukcji Oviliriowie, brzmią 

dość krotochwilnie, choć na upartego można się tu dopatrzeć ‘Owych liriów’ (lirników), ale 

to tylko zabawa w układanki słowne, bez jakiegokolwiek odniesienia do rzeczywistości 

historycznej, lingwistycznej i geograficznej, jak zwykle u tego autora. 

Nie wiem czemu taki znawca mitologii słowiańskiej nie dopatrzył się w członie ‘uuil’, na 

przykład mitycznej ‘wiły’, od której przecież najpewniej pochodzi nazwa Wilna, czy 

Wilanowa i wszelkich obcojęzycznych nazw z rdzeniem *ville i *villa. Mogliby to być zatem 

Wilorazi, czyli po uwspółcześnieniu i spolszczeniu – Wiłorze, co jednak, tak na serio, jest 

mało prawdopodobne. 

Bardziej możliwe wydaje się, że morfem ‘uuile’ należy odczytywać, jako ‘wile’, tj. 

‘wiele’. Wtedy ich nazwa to Wieloroży (Wielorożcy), czyli klan spod „wielkich rogów” 

(dunajskich porohów), albo Wielercy, co wygląda na skład ‘Wiele+[wie]rcy’. Człon ‘wie’ ze 

słowa ‘wiera’ został pominięty, jako powtórzenie, ze względów praktycznych, czyli dla 

prostoty i łatwiejszej wymowy, co jest powszechną praktyką w tego typu przypadkach. 

Wielercy to oczywiście ‘ludzie wielkiej wiary’, co już wygląda całkiem przekonująco, a na 

dodatek ma możliwą analogię w nazwie Aulercos (Uuiler = Auler) podaną przez Cezara. Ten 

galijski lud, mieszkający w sąsiedztwie Wenetów, dzielił się na trzy grupy: Brannovici 

(Branowiczy), Eburovici (Burowiczy) i Cenomani (Sienomanów), których etnonimy brzmią 

iście wendyjsko. Aulercos można rekonstruować co prawda na Walerców (wal – waleczny, 

wojownik), ale konstrukcja ta wygląda na zestawienie Wal+[wi]ercy, co by wskazywało, że 

byli to ‘wojownicy o wiarę’, albo ‘obrońcy wiary’. 

Mając na uwadze przesłanki, że może to być jedno z plemion siewierskich lub 

Siedmiorodyczów przesiedlonych na pogranicze awarsko-bułgarskie, pozostałbym przy 

nazwie Wielercy, która nawiązuje też znaczeniowo do etnonimu Siewiercy, jak też określano 
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zjednoczoną z Siedmiomi Rodami inną grupę słowiańskich plemion, o których wcześniej była 

mowa. Choć forma Wielorożcy związana z progami rzecznymi na Dunaju, w kontekście 

innych nazw plemiennych z sąsiedztwa (Tatrożcy, Zaporożcy), też wydaje się być 

odpowiednia. 

Wielercy / Wielorożcy posiadali aż 180 grodów, co wskazuje na znaczną potęgę. 

Przypomnijmy, że Siedmiorodycze mieli jeszcze więcej, bo 263 civitates, którymi  

z pewnością mogli zabudować całe wołosko-transylwańskie pogranicze i Siedmiogród. 

Istnieją pewne przesłanki, jak już nadmieniałem, że kolejne 5 plemion wymienionych  

w „Opisie” po Siemiorodyczach to Wallachowie (Wołosi), którzy mieszkali wówczas na 

całych Bałkanach, w tym także na północ od Dunaju, po Karpaty. Jednak pamiętajmy, że był 

to głównie lud pasterski, który raczej nie budował wtedy grodów. A potencjał grodowy tej 

grupy 8 plemion (Neriuani, Attarozi, Eptaradici, Uuilerozi, Zabrozi, Znetalici, Aturezani, 

Chozirozi), to aż 1309 civitates. 

Słowianie wchodzili wprawdzie w ścisłe związki, także rodowe, z Wallachami, którzy byli 

potomkami Geto-Daków. Nierzadko jednak popadali też z nimi w konflikty, o czym piszę 

dalej. Ich etnonim może pochodzić od składu słów Wal+Lach, czyli oznaczać ‘Walecznych 

Lachów’. Skrótem od Wallachów są Wlachy (Wlasi), co przeszło w późniejsze Wołosi,  

w nawiązaniu do ich romanizacji i posługiwania się „zwłoszczonym” językiem słowiańskim. 

Węgrzy wołają na nich Oláh, co odnosi się też do Rumunów, zaś Olasz nazywają Włochów. 

Natomiast Bizantyńczycy zwali ich Βλάχοι ‘Vláhi’. To oni akurat mieli gnębić Słowian 

naddunajskich, według Nestora, którzy zdecydowali się udać na północ, by osiąść nad Wisłą  

i nazwać się… Lachami. Od tychże Lachów, według ruskiego latopisca, pochodzą inne 

plemiona Słowian zachodnich i wschodnich. Biorąc pod rozwagę ten przekaz, być może 

nazwa Wallachowie (Wlachy) oznacza „pogromców Lachów”. Tak jak to robiono w tamtych 

czasach, kiedy to rzymski generał, pogromca Germanów przybierał przydomek Germanicus, 

a wizygocki wódz, który pobił Antów, czyli Wentów, zaczął się nazywać Winitarem 

(„zwycięzcą Winitów”, czyli Wenetów – Wendów). Ich etnonim może być więc echem  

i pozostałością po wydarzeniach opisanych w Powieści minionych lat, mimo, że wielu 

historyków, raczej nietrafnie, domyśla się, że pod nazwą Wołosi, kryją się Włosi, albo 

Frankowie. Jest to o tyle nieprawdopodobne, gdyż wobec Rzymian, Nestor używał w tym 

samym dziele innej nazwy – Rimlanie, a Franków nazywał Niemci. Przytoczmy fragmenty, 

które to potwierdzają: 

„Wołochom bo naszedszem na słowieni na dunajskiia, siedszem w nich i nasiljaszczem im, 

słowieni że owi priszedsze siedosza na wiślie i prozwasza sia lachowe”.  

I dalej: „liachowe że, i prusi, i cziud' prisiedit’k moriu wariażskomu, po' semuże moriu 

siediat' wariazi, siemo ko wstoku do predieła simowa, po tomuże mopiu siediat k zapadu do 

zemlie agnianski i do wołoszski, afetowo bo i to kolieno: wapiazi [Wariażi], swej [Szwedzi], 

nurmane, gti [Goci], pyś [Ruś], agniane, galiczanie, wołchwa [Wallachia], rimliane 

[Rzymianie – Bizancjum], niemci [Frankowie], korliazi, wendici, friagowe i proczni.” (rkp. 

Ławrentijewskij z 1377 r., wydanie Timkowskiego, Moskwa 1824, za Szafarzykiem). 

Czyli Nestor pisząc ‘wołochy’ (wszelkie etnonimy zapisywał z małej litery), ma na myśli 

Wołochów (kojarząc ich nazwę najpewniej z ‘wołchwami’ – słowiańskimi kapłanami), a nie 

Rzymian / Bizantyjczyków (rimlian), czy Franków (niemci). 

To Wallachowie (Wołosi) zepchnęli z czasem Bułgarów na południe zajmując ich tereny 

na obszarze mniej więcej obecnej Rumuni. Dlatego Rumunów uważa się za ich potomków,  

a zakładając dako-trackie pochodzenie Wołosów (Wołochów, Wallachów), przyjmuje się, że  

i oni takie mają. 

Należy też wiedzieć, że w Górach Dynarskich (na południu Półwyspu Bałkańskiego) 

zamieszkiwał odłam Wallachów zwanych Morlachami (Mavrovlachi lub Mauro-Vlachy), co 
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oznacza „Czarni Wołosi”
94

, bo rdzeń *mor kojarzy się z ‘Morą” – boginią ciemnej strony, 

nocy, zimy i śmierci (moru), czyli jednocześnie związany jest z kolorem ‘czarnym’, który  

u Słowian, a być może i Geto-Traków, oznaczał właśnie kierunek południowy i dół
95

, gdzie 

oni mieszkali. 

 

 

 
 
Fragment mapy Bałkanów w XII wieku z Wielką Wallachią oraz Banatem Siewierzan (Severin), 

którzy do tamtej pory przetrwali nad Dunajem, Siedmiogród zajęli natomiast Węgrzy  

(William R. Shepherd, 1911) 

 

 

Część Wołochów pod naporem Turków od XIV do XVI wieku, pragnąc zachować 

niezależność kulturową, ruszyła akurat na tereny zajmowane dawniej przez Lędzian  

w zachodnich Karpatach, a po zmieszaniu z tamtejszą rusińską ludnością, dali oni początek 

m.in. Łemkom, Hucułom, Dolinianom, Bojkom i Podhalanom (tatrzańskim góralom). Ta 

migracja właśnie w tym kierunku, na ziemie dawnych Lachów, wygląda jakby chcieli oni 

powrócić do swoich lechickich ziomków, licząc na zapomnienie dawnych sporów i ich 

przywiązanie do takich wartości jak wolność i niezależność.  

Gdyby tak było naprawdę, nazwę Lachów trzeba by wywodzić od Wallachów, czyli ludów 

geto-trackich, które były jednym z ważniejszych substratów słowiańskiego etnosu. 

Potwierdza to nie tylko relacja Nestora, ale i wiele podobieństw kulturowych, językowych 

oraz aspekty historyczne i etnograficzne. Dlatego chyba nie bez powodu powstała geto-dacka 

koncepcja pochodzenia Słowian (Bielowski, Lelewel). Nazwa Vlach jest zresztą potwierdzona 

w źródłach bizantyjskich już od VI wieku. Wiek później Teofilakt Simokata zapisał ich 

nazwę, jako Blachernae, co odpowiada Vlachernae (oboczność B=W). 

Wiedząc jednak o pasterskiej tradycji Wołosów i nieprzypadkowej transkrypcji nazwy 

Wallachia (Vlachia) na Wołoszczyzna, może powinniśmy rozumieć ich etnonim, jako ‘wolich 

panów’ (wal=woł – wół, krowa; lach – pan). Lachami natomiast byli mieszkańcy pogórza  

i nizin, jak ich też nazywają górale podhalańscy, którzy mają po części właśnie wołoskie 

pochodzenie.  
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Wallachia (Wołoszczyzna) w XII/XIV w., z zaznaczonymi miastami, których większość zapewne 

istniała już w połowie IX wieku. Na zachodzie znajduje się rejon i twierdza Severin (Siewierzyn), obok 

Drobeta (Dobręta) przy „Żelaznej Bramie”. Na północnym-zachodzie mieściły się z kolei siedziby 

Siedmiorodyczy. Autor mapy: Hoodinski, Wikimedia CC 3.0. 

 

 

Biorąc jednak pod uwagę, że kolejne plemię to Zaporożcy z terenu Siewierzyna (Severin) 

na obecnej granicy serbsko-rumuńskiej, to właśnie w Oltenii szukałbym siedzib tego ludu  

i podobnie jak Siewierzanie (Siewiercy) byli oni Sławenami (Sklawenami).  Chyba, że 

Wielercy to synonimiczna nazwa samych Siewierców, co brzmi dość przekonująco, 

zwłaszcza, że takiego etnonimu „Bawarczyk” w tym rejonie nie podaje, a znamy ich przecież 

z bułgarskich i bizantyjskich przekazów historycznych dotyczących okresu powstania 

„ludwikowskiego raportu” (844). 

W okolicach Siewierzyna, k. Orszowy, aż roi się od słowiańskich nazw, jak Bistrica, 

Bresnica, Radina, Baboszany, Masławice, Bałtowice, Widdin (Wiedun), Orawica, Obedin, 

Beltice, Mostista (Mościszcze), Bran, itd. Zresztą w całej Wallachii jest pełno słowiańskich 

ojkonimów, jak Milkow, Slatina, Serbaneszty, Serbonetsk, Krajowa, Tergovisto 

(Targowiszcze), Dembrovischiora (Dąbrowska Góra), Dobany (Dębiany), Busloblanka (Biała 

Wisła), itp. 

Obecnie rejon Siewierzyna nazywa się Caraș-Severin (serb.-bułg. Караш Северин ‘Karaš 

Severin’), co tłumaczy się na „Czarny Siewierzyn”, czyli „Południowy Siewierz”, dla 

odróżnienia od tego na północnym-wschodzie (Siewierzanie). Znajduje się tam miejscowość 

Băile Herculane (łac. Aqua Herculis), którą można też chyba wiązać z nazwą Uuilerozi (Baile 

= Uuile), tłumaczoną na „Łaźnie Herkulesa”. Mieści się ona w dolinie rzeki Cerna (Czarna) 

między górami Godeanu (Godowych), a Cerna (Czarnymi). Wszystkie te toponimy są 

związane jak najbardziej z wiarą, do której odnosi się etnonim Siewierzan i Wielerców. 

Prawdopodobnie Siewierzanie, którzy tam przybyli, wołoskie (dackie) słowo ‘baile’ – balia 

czytali, jako ‘wiele’ (oboczność b=w), nazywając się od nowego miejsca Wielercami. Przyjęli 

oni też zapewne kult Herkulesa, jako „Wielkiego Sława” (her – hera, hora, góra; kules < gr. 

kles – sława; przy czym formant *kles oznacza k+les, tj. ‘od Lesów/Lechów). Istnieje bowiem 

legenda, że Herkules zatrzymał się tam, by wziąć kąpiel, możliwe, że w drodze do/z lasu Herz 

(Hercańskiego), położonego w starożytnej Germanii, a nazwanego tak od jego imienia. Na 

terenie miasta odkryto sześć posągów Herkulesa z tamtych czasów, co może potwierdzać kult 

tego herosa. To Rzymianie urządzili z miasta centrum spa. 
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Nawet jeśli ‘baile’ i ‘wiele’ to tylko przypadkowa zbieżność, to i tak za formą Wielercy 

przemawia tutaj wiele argumentów i dlatego zostałbym tutaj akurat przy tej nazwie, 

pamiętając jednak o opcji z Wielorożcami. 

[29] Zabrozi (Zaproże > Zaporożcy) 

Opis: Zabrozi habent civitates CCXII. 

Tłumaczenie: Zaporożcy zamieszkują 212 grodów.  

Zakrzewski kojarzy Zabrozi z Brodnicą, a właściwie ludem Brodnici, sąsiadami Połowców 

i krajem Brodina w sąsiedztwie dalekich Kumanów. Widać, że brakuje mu tutaj konceptu, bo 

jest niekonsekwentny i zamiast iść przyjętym założeniem, że „dokument bawarski” dotyczy 

ludów na północ od Dunaju, daje się tutaj zwieść dociekaniom Szafarzyka, którego wcześniej 

krytykował za zbyt odległe geograficznie odniesienia. Przywołany słowacki uczony w tym 

przypadku mówi o wschodniosłowiańskich Zaprozanach (Zaporozi / Zaporożcy). Taka 

rekonstrukcja samej nazwy wygląda wiarygodnie, ale odległe położenie tego ludu nastręcza 

wątpliwości. Dla Bandtkie także brzmi ona dobrze, ale powątpiewa w to z braku innych 

dowodów. 

Z kolei Łuczyński sili się tu znów na starobałkańskie związki, choć w tym przypadku, być 

może jest to dobry trop, przynajmniej jeśli chodzi o obszar geograficzny. Ten chyba nieco 

zagubiony w swej dziedzinie onomasta dopatruje się w pierwszym członie trackiego Zu-,  

w drugim zaś -pros (trackie prasias ‘jezioro’), albo połączenia dackich wyrazów *Sa-/Se-  

i *pros-. Choć równie dobrze snuje domysł, że mogło tu dojść do latynizacji gr. Εβρος, 

Hebros (tracka nazwa rzeki Maricy w Bułgarii). Nie odważył się jednak zaproponować 

rekonstrukcji etnonimu mającego powstać na tej bazie słownej, bo by wyszło coś na kształt 

Zuproszan, Saproszan, czy Zebroszan, co brzmi i wygląda dziwacznie. 

Ciekawsze przypuszczenie przedstawił za to Králiček, który uważał, że mogą to być 

Zabrce lub Zabrodce, od słowa ‘brod’, choć ja przy takiej interpretacji proponowałbym 

Zabrodzi / Zabrodzianie, czyli ‘lud mieszkający za brodem’.  

Nie można też wykluczyć konstrukcji Ząb+roże, odnoszącej się do zestawu trofeów ‘ząb’ 

(kieł dzika) i ‘roże’ (róg tura), które mogły być znakami herbowymi tego plemienia,  

a jednocześnie kultowymi fetyszami. Może tu także chodzić o Zabrzeże, co daje nam 

Zabrzeżan. Analogia z Zabrzem i innymi podobnymi nazwami, tylko wzmacnia tę 

propozycję. Pozostałaby tylko kwestia ustalenia za jakim brzegiem oni siedzieli, ale  

z geograficznego układu „Opisu” wygląda, że może chodzić o sam Dunaj. Mając też na 

uwadze moje wcześniejsze ustalenia, można przyjąć, że było to plemię siewierzańskie lub 

wołoskie z Wallachii. 

Idąc jednak tokiem myślenia Szafarzyka i przyjmując, że mogą to być Zaprożanie, a mając 

już odnalezione miejsce owych progów rzecznych nad Dunajem, gdzie lokalizuję sasiednie 

plemiona, łatwo nam zidentyfikować ten etnonim, jako Zaporożców, którzy zapewne strzegli 

przeprawy przez to strategiczne miejsce.  

[30] Znetalici (Snetalicze = Drągowicze) 

Opis: Znetalici habent civitates LXXIIII. 

Tłumaczenie: Snetalicze (Drągowicze) mają 74 grody.  



Tomasz J. Kosiński 

 

78 

 

Szafarzyk znów Znetalici szuka na Rusi i rekonstruuje ich etnonim na Netolicze 

(Netoliczi), nawiązujących swą nazwą do czeskich Netolic, ale bierze pod uwagę, że mogą to 

być też Swietylicze (Swetliczi), jeśli ‘n’ odczyta się, jako ‘v’. Za to Králiček wiąże ich  

z czeskimi Netaloci (Nedelice). Zakrzewski w to powątpiewa i raczej słusznie uważa, że lud 

ten należy lokować gdzieś między Karpatami a Dunajem, niepewnie wspominając też  

o polskiej Noteci. Jak widzimy, uczeni mają tutaj niezły rozstrzał obejmujący pół Europy, co 

oznacza, że nie biorą w ogóle pod uwagę jakiegokolwiek porządku geograficznego  

w omawianym dokumencie. 

Inni językoznawcy sięgali po etnonimię serbskołużycką (Neletici, Netelici), a Rudnicki 

proponował Snětal-ici. Odwołuje się tu do snět- ‘pień drzewa’, przy czym snětalъ to ‘wielki 

pniak’. Znane są czeskie nazwiska Snětal, Snětalova i polskie Śniatała
96

. W polskim zapisie 

byliby to więc Śniatalicze, albo Znetalicze (Znetalici), jak to podobnie widnieje w „raporcie 

ludwikowskim”. 

Zostawiając na chwilę całkiem rozsądną propozycję Rudnickiego, można się jeszcze 

zastanowić nad rekonstrukcją tej nazwy na Śniętalicze. Tu pojawia nam się rdzeń *śnięt[y], 

który oparty jest na słowie ‘sen’ (zen). Teraz kłania nam się wiedza z zakresu religijności 

Słowian. Wierzyli oni bowiem, że niektóre drzewa są tymczasowymi, ziemskimi siedzibami 

bóstw (dziwów). Śpią oni w ich koronie, pniu i korzeniach, które kojarzono z przodkami. 

Drzewo było symbolem świata, ale i rodu. Śnięte bóstwa zaklęte w drzewach można było 

obłaskawić poprzez modły i ofiary. Przyroda zasypiała na zimę, a budziła się wraz  

z nadejściem wiosny. Tak było też z drzewami, które zrzucają liście jesienią i przechodzą  

w stan spoczynku (snu)
97

. Wraz z drugim członem byliby to „śnięte lica”, czyli „zaspani”, co 

brzmi jednak trochę komicznie. Dlatego nie można wykluczyć, że może tu chodzić o inne 

‘lica’ (oblicza), jak w przypadku Węgliczy (Ugliczy / Uliczy). Może śniade (snet < sned), choć 

trudno powiedzieć, czy wtenczas istniał już taki przymiotnik.  

Mając jednak na uwadze wyjaśnienia podane przy omawianiu etnonimu Unlizi (Ągliczy), 

możemy przyjąć, że i tu człon *lici można odnosić do Lęchów. Wówczas omawianą tutaj 

nazwę plemienną powinniśmy rozumieć, jako ‘śnięci lechowie’, czyli „uśpieni panowie’. 

Mógł być to tylko czasowy przydomek, gdy to plemię utraciło niezależność, na przykład 

poprzez podbój i zhołdowanie przez Bułgarów, Chazarów, czy Franków.  

Jeśli to plemię praczeskie (a według Dalimila „był jeden lech o imieniu Cech), to i ich 

sąsiadów, wymienianych przez „Geografa Bawarskiego” przed i po nich powinniśmy raczej 

szukać na terenie obecnych Czech i Słowacji. Nie należy jednak podchodzić do tego zbyt 

kategorycznie, bo czesko-serbskie podobieństwa językowe, poprzez wspólny rodowód  

i sąsiedztwo (Serbo-Łużyczanie), równie dobrze mogą wskazywać na Bałkany, gdzie, jak 

wiemy, migrowała część Serbów Łużyckich w VII w. Wówczas obszar możliwego 

osadnictwa Śniętaliczy obejmuje tereny od Łużyc, przez Czechy, po Bałkany. 

Wadą takiej domyślnej, czyli „ludowej”, etymologii jest brak potwierdzeń 

topograficznych, jak i historycznych. Może więc trzeba wiązać ten etnonim ze 

świętokrzyskim Nietuliskiem, a plemię zwałoby się Nietulice. Osada o podobnej nazwie 

mogła istnieć także w innych rejonach Słowiańszczyzny. 

W obliczu mało przekonujących efektów dociekań i niemocy w znalezieniu wiarygodnej 

etymologii tego etnonimu, niektórzy językoznawcy uznali, że w tej nazwie musi tkwić jakiś 

błąd. Zakładano, że może to być tradycyjna przestawka sylab, w tym przypadku Znetalici na 

Znelatici < Znielutycy, którzy mogli pochodzić od Nieletyców (Nielutycy), zamieszkujących 

górny bieg rzeki Muldy. Zaliczani oni byli do plemion serbskich obok Niżan, Głomaczy, 

Żytyców, Niziców, Susłów, Serbiszczów. Sąsiadowali z Chudzicami, Nudzicami, 

Koledzicami, Żyrmuntami, Żytycami. Ich centralnym grodem był Hobolin (niem. Havelberg), 
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położony nad Hawelą (Hobla), w pobliżu ujścia tej rzeki do Łaby. Dzielili go z Hobolanami 

(Hawelanami), z którymi żyli w przymierzu. Nie wiemy jednak dlaczego „Geograf Bawarski” 

nie wymienia ich w kolejności obok Hehfeldi, identyfikowanych z Hawelanami (Hlawanami 

– Chwalanami), ale 23 pozycje dalej. To budzi wątpliwości i wymusza dalsze poszukiwania, 

gdyż skupianie się na samych „wygibasach” językowych prowadzi właśnie do takich 

rezultatów i komplikowania, a nie rozjaśniania problemu, jak w tym przypadku. 

Niewykluczone więc, jak wcześniej zakładałem, że to jedno z plemion Siedmiu Rodów lub 

siewiersko-wołoskich, znad pogranicza awarsko-bułgarskiego. Szukając nazw miejscowych  

w Wallachii, czyli dawniejszej Dacji natrafiłem na starożytne miasto Netindava, które po 

słowiańsku zapewne zwało się Nęcin. Antyczną nazwą Turnu było z kolei Nicipolis, które też 

się w pewien sposób kojarzy z omawianym etnonimem. Jednak obecność ‘l’ w nazwie 

Znetalici każe nam poważnie zastanowić się nad chyba jedyną rozsądną propozycją, jaką  

w tym przypadku przedstawił Rudnicki.  

Jak wyżej wspomniałem, wiązał on ten etnonimu z ‘pniem’ (snět-), a zapomnieliśmy, że 

synonimem tego słowa jest ‘drąg’, a ‘dragów’ w Wallachii mamy już sporo. Jest na przykład 

wieś Draga, ale przede wszystkim twierdza Dragoslavele, położona przy wołoskiej granicy  

z Transylwanią, na skraju Karpat Południowych, po obu brzegach Dymbowicy. To zapewne 

tego strategicznego miesca, swego rodzaju „Bramy Karpackiej”, strzegli Dragowicze, czyli 

Drągowicze. Analogia z nazwą wschodniosłowiańskich Dregowiczy, sąsiadów Siewierzan, 

może tylko potwierdzać wspólne pochodzenie tych ludów i słuszność naszych domysłów. 

[31] Aturezani (Turożanie < Turnianie) 

Opis: Aturezani habent civitates CIIII. 

Tłumaczenie: Turożanie żyją w 104 grodach.  

Szafarzyk nie ma pewności czy Aturezani to Turowianie, czy raczej Turoczanie / 

Turyczanie. Plemię to Zakrzewski, przywołując Niederle, sadowi nad rzeką Aturas w greckiej 

części Bałkanów, od której wyprowadza też ich nazwę.  

Łuczyński tradycyjnie znów sięga do Traków i widzi tu Tyras, czyli przedscytyjską  

i przedsłowiańską nazwę Dniestru. Zapomina przy tym, że rdzeń *tur był popularny nie tylko 

u Traków, ale i ludów turańskich (Turcy, Turkmeni), Germanów (Turyngowie), Italików 

(Turyn), jak i Słowian (Turów, Turbacz, Turzyce, Turoń = Toruń, itp.). Ale mając na uwadze, 

że poruszamy się akurat po terenie Wołoszczyzny (o czym ten autor raczej nie zdaje sobie 

sprawy), a Wołosom przypisuje się geto-dako-tracko-słowiańskie pochodzenie, to można się 

zastanowić i nad tą propozycją, choć sam Dniestr jest chyba za daleko od obszaru, którego ta 

część „Opisu” dotyczy. 

Dla Rosponda to właśnie słowiańscy Otъ-rĕčane. Ja też szukałbym tego plemienia wśród 

Słowian i to niekoniecznie nad Tyrem (Dniestrem), ale znacznie bliżej, choć inaczej 

rozumiem tę nazwę. Początkowe ‘A’ możemy bowiem odrzucić, jako grecką manierę 

wstawiania samogłosek na początku obcych nazw zaczynających się od spółgłosek. Zostaje 

nam więc Turezani, co spokojnie można rekonstruować na Turzyczanie, Tureczanie lub 

Tureżanie / Turożanie. Pierwszy wariant łączy się z ‘turem’, ale i ‘turzycą’. Drugi natomiast 

opiera się na zestawie ‘tur+[r]ecz’, czyli ‘turska rzecz’. Przy czym ‘rzecz’ to także ‘rzesza’ 

ludzi, tzn. plemię (wiele rodów). Trzeci to skład tur+roż, co daje nam „turorożców”, co brzmi 

przekonująco. Turożanie byliby zatem plemieniem Turów, spod znaku ‘rogów tura’, czyli 

‘półksiężyca’. Kwestia jeszcze do ustalenia, z jakim toponimem można ich wiązać, gdyż ‘tur’ 

jest bardzo popularnym elementem nazw miejscowych na obszarze całej Eurazji. Możemy tu 

iść za Szafarzykiem i na roboczo przypisać im polski Turów, co jednak należy zweryfikować 
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na bazie rekonstrukcji porządku geograficznego funkcjonującego w „Opisie”, a ten wskazuje 

tu wciąż na Wallachię. 

Jeśli to plemię wołoskie, to może siedzieli oni nad rzeką Tur (lewy dopływ Cisy), albo  

w Turnu (starożytne Nicipolis / Nicopolis Minor), bizantyjskiej twierdzy z VI wieku nad 

Dunajem, której ruiny zachowały się do dzisiaj, podobnie jak resztki rzymskiego mostu z IV 

wieku. Możliwe, że nazywali się oni Tureżani / Turożanie, choć w sumie można ich 

tłumaczyć na Ciernian, skoro wymienione wcześniej miasto Drobeta-Turnu Severin, 

tłumaczyliśmy na „Cierń Dobręty z Siewierzyna”. Po rumuńsku ‘turn’ to wieża, ale rodowód 

tego słowa może pochodzić od sł. turnia – rodzaj skalistego, ostrego szczytu, a ta z kolei 

wywodzi się od ciernia – kolca. Byliby to więc Turnianie, którzy mogli się też nazywać 

Turożami, bo róg tura przypomina cierń. 

[32] Chozirozi (Kozieracy / Jezioracy > Jezioracy) 

Opis: Chozirozi habent civitates CCL. 

Tłumaczenie: Kozieracy mają 250 grodów.  

Dla Szafarzyka Chozirozi to Kasorycze (Kasoriczi), albo Kazerycze (Kazericzi), 

ewentualnie Chotirodicze (Chotirodiczi). Ale szuka on też związku nazwy m.in. z ruskim 

Kozyrewem. Králiček ich nazwę tłumaczy na Kozirców, łącząc ich jednocześnie z Casiri 

wymienionymi dalej. Zakrzewski szuka podobnych nazw, wymieniając np. Koszyce, choć 

najbardziej się skłania do wspomnianego wcześniej zapisu osobistego kronikarza króla Beli  

o ludzie Cozar, umiejscawianego w tej relacji koło plemienia Nyr, których wcześniej 

powiązał z Neriuani. 

Łuczyński dzieli tę nazwę na Ko-siro-zis, co tłumaczy, jako złożenie: niejasnego dla niego 

elementu Ko- + Sira (imię Zira) + zis (‘król, bóg’). Całość ma być oczywiście, jak większość 

trudno identyfikowalnych nazw z tego zestawu, pochodzenia trackiego, choć nie wyklucza też 

dackiego rodowodu w znaczeniu ‘lud króla Ziry’, ‘lud boga Ziry’. Na miejscu tego autora 

przy wyciąganiu etymologii nazw plemiennych korzystałbym jednak także z innych 

słowników, nie tylko polsko/angielsko-trackiego. Gdybyśmy bowiem sięgnęli do słownika 

szwedzkiego, czy węgierskiego to też z pewnością udałoby nam się tam znaleźć jakieś słowa, 

które można by podstawić pod tę nazwę. Możliwości jest wiele i tylko ogranicza nas w tym 

względzie nasza wyobraźnia, jak i zdrowy rozsądek, o którym często zapomina wielu 

językoznawców. Górę biorą bowiem względy polityczne i patriotyczne, ewentualnie sympatie 

kulturowe, jak filogermanizm czy rusofilizm. Niemcy wywodzą więc większość nazw z dość 

niepewnie zrekonstruowanego pragermańskiego lub celtyckiego, a te których się nie da 

wyprowadzić z tych języków, odnoszą do wymyślonego przez nich praindogermańskiego, 

zwanego dziś praindoeuropejskim. Włosi oczywiście sięgają do łaciny, Grecy po grekę, 

Indowie po sanskryt, a ludy semickie do swoich języków. Tylko słowiańscy uczeni, 

najczęściej szukają korzeni starożytnych nazw w innych językach, bo im wmówiono, że 

Słowian do VI wieku nie było w Europie środkowej, ani południowej, więc ich słowa nie 

mogły być obecne w nazwach miejscowych ani plemiennych z okresu przed ich przybyciem. 

A poza tym słowianofilstwo, ze względów politycznych, od dawna jest passe, więc nie warto 

się z nim wychylać.  

Tutaj jednak mamy notę szpiegowską państwa karolińskiego sporządzoną w ramach 

inwigilacji Słowian, którzy, nawet według akademickiej wersji historii, już ponad dwa wieki 

siedzieli w Europie centralnej i południowej. Mimo tego ich nazwy plemienne niektórzy 

językoznawcy wciąż próbują wyciągać z języków niesłowiańskich. Po bliższej analizie 

okazuje się jednak, że na przykład germańsko-słowiańskie zbieżności językowe, wynikają  
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z niewłaściwego rozumienia pojęć Germanie i Germania, które miały bardziej charakter 

geograficzno-polityczny, aniżeli etniczny. Germanię zamieszkiwały bowiem ludy o różnym 

pochodzeniu: protoniemieckim, wendosłowiańskim, celtyckim, czy sarmackim. Wszyscy oni 

byli zwani Germanami, jak my dzisiaj zwiemy się Europejczykami, bo jesteśmy członkami 

Unii Europejskiej. Po odrzuceniu coraz bardziej się kompromitującej teorii allochtonicznej 

oraz przyjęciu oczywistego pokrewieństwa ludów wendyjskich i słowiańskich, istnienie nazw 

wendyjsko-słowiańskich w Germanii nie powinno nas już tak dziwić, jak co poniektórych 

twardogłowych. 

Z kolei o związkach Getów, Daków, Traków, Ilirów, Retów, Windelików ze Słowianami 

pisało też wielu autorów. Wystarczy wymienić geto-dacką koncepcję pochodzenia Słowian, 

autorstwa A. Bielowskiego, której zwolennikiem był także J. Lelewel, o czym też już 

wspominałem. Wychodząc z tego założenia, dziedzictwo językowe tych ludów musi stanowić 

bazę słowotwórczą, z której korzystamy do dziś. 

Ale wróćmy do naszego tajemniczego „chazarskiego” etnonimu, jak go tłumaczy część 

uczonych. Na przykład Králiček uważa, że to dublet z zapisem Caziri (nr 40), łączonym 

właśnie z Chazarami.  

O ludzie Chasuari / Casuari pisał Tacyt i Ptolemeusz lokując ich jednak w okolicach 

obecnego Hanoweru. Owi Chazuarzy nawet bardziej z nazwy są podobni do Chazarów, 

aniżeli Chozirozi. A jednak wiemy, że w Germanii za czasów Tacyta i Ptolemeusza (I/II w.), 

Chazarów nie było. Może więc, jak niektórzy językoznawcy, powinniśmy się tu dopatrywać 

związków z ‘kozą’, a w tym przypadku możemy mówić o „Kozirożach”, czy też 

„Koziorożcach”. Dla ludów górskich, nie jest to wykluczone. Tam nawet święte rogi do picia 

miodu i wina robiono właśnie z rogów koziorożca (kozicy górskiej). 

Jak już zauważyliśmy wcześniej człon *rozi / *rezi / *ruzi nic nie znaczy, ani  

w niemieckim, ani w łacinie. Po słowiańsku przypomina on co prawda *rożi, co się kojarzy  

z rogiem, ale wydaje mi się, że dla autora „bawarskiego raportu” jest tylko przyrostkiem 

oznaczającym trudne dla niego w zrozumieniu i zapisie końcówki słowiańskich etnonimów, 

w rodzaju -arzy, -erzy, -orcy, -ercy. U „Geografa Bawarskiego” występuje on  

w 9 etnonimach. Dlatego odrzucając wersję z „kozim rogiem” możemy dopatrywać się tutaj 

czasownika ‘kazi’, który należy rozumieć, jako ‘kazić / kozić’, czyli ‘bodzić rogiem’,  

a w potocznym rozumieniu ‘bić, zabijać’ (stąd też rzeczownik ‘kaźń’). Pochodnym od niego 

czasownikiem jest ‘kazać’, co często sprowadza się do ‘rządzenia’. Dlatego na bazie tego 

słowa opiera się imię Kazimierz, czyli mąż z rodu kazicieli (rządców, książąt). Przy takim 

rozumieniu, nasi Chozirozi to być może Koziracy. Ten drugi człon -racy, jest z kolei 

wariantem skrótu -ryce, od ‘rycerzy’. Dlatego właściwszą formą wydaje się zapis Kaziryce. 

Byliby to więc ‘karzący / groźni rycerze’. Trudno jednak gdziekolwiek na północ od Dunaju 

zidentyfikować taki lud, więc może jest to tylko kolejna onomastyczna łamigłówka nie do 

rozwiązania. 

Moim zdaniem warto iść jeszcze tropem rozbicia tej nazwy na Ch+oziro+zi. Przedrostek 

‘ch’ to ‘k/ko/ku’, co oznacza ‘do/od’. Morfem oziro to ‘jezioro’, a -zi jest końcówką 

dopełniającą nazwę plemienną, odpowiadającą słowiańskiemu przyrostkowi -cy. Tak 

powstają nam Kozieracy, tzn. Odjeziorcy / Jezioracy, czyli ‘rycerze znad jeziora’. Teraz tylko 

trzeba do nich przyporządkować odpowiednie jezioro, a może znajdą się jakieś poświadczenia 

historyczne lub inne powiązania, na przykład z ludami sąsiednimi, wymienianymi przez 

„Geografa Bawarskiego” obok nich i mamy ten etnonim z głowy. 

Przyjmując więc, że to jedno z wołosko-słowiańskich plemion, co wcześniej ustaliłem oraz 

mając na uwadze wzmiankę króla Beli o ludach Nyr i Cozar sąsiadujących ze sobą, być może 

mieszkali oni nad najbliższym Nerwianom rumuńskim jeziorem Vidraru. Obecny zbiornik jest 

wprawdzie sztucznie utworzony dzięki zaporze zbudowanej na rzece Ardżesz, ale dawniej 

mogło tam istnieć mniejsze naturalne jezioro. To dość strategiczne miejsce, gdyż prowadzi 
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tędy szlak przez Góry Fogarskie. Dlatego zbudowano tam swego czasu Zamek Poenari 

(Poienari), znany także, jako Cytadela Poenari (rum. Cetatea Poenari), który jest usytuowany 

na szczycie wzgórza, po lewej stronie Szosy Transfogarskiej. Rdzeń *nari z nazwy tego 

zamku dziwnie się nam łączy z *neri, stanowiących podstawę nazwy Neriuani, którzy być 

może są ludem Nyr wspomnianym przez Belę, jako sąsiedzi Cozar – Chozirozi. Kozieracy 

mogli strzec tego przejścia.  

Inną lokalizacją może być jezioro Snagow, obecnie największy naturalny zbiornik wodny 

Rumunii, znajdujący się w południowo-wschodniej Wallachii, 30 km na północ od 

Bukaresztu. Nawet językoznawcy wywodzą jego nazwę od słowiańskich słów ‘śnieg’ lub 

‘snaga’ – siła. Dalej na wschodzie były tereny wymienionych wcześniej Tywerców, których 

nadmorską część zajęli Węgrzy, więc autor raportu po wymienieniu Kozieraców przechodzi 

w swym opisie wyżej, na północ, gdzie rezydowali Lędzice.  

[33] Lendizi (Lędzice = Lędzianie) 

Opis: Lendizi habent civitates XCVIII. 

Tłumaczenie: Lędzice (Lędzianie) zamieszkują w 98 grodach.  

Konstanty Porfirogeneta (X w.) pisał o Lendzanenoi (λενζανἦνοι) i Lendzeninoi 

(λενζενινοι), informując, że byli zhołdowani przez Pieczyngów i mieli też sprzedawać łodzie 

Rusom. Ten bizantyjski cesarz nie zaliczał ich jednak do plemion ruskich 

(wschodniosłowiańskich). Z kolei Josippon (kronika żydowska, ok. 890–953) zapisał nazwę 

Lz’njn, a Al-Masudi (kronikarz arabski ok. 940) – Landzaneh. 

Zakrzewski łączy Lendizi z Lęchami, uznając ich za owych Lenzaninoi, których umieszcza 

we wschodniej Galicji (Wołyń). Próbuje ich też powiązać z Łutyczami z rejonu Grodów 

Czerwieńskich, kojarząc z nimi nawet zapis Nestora o lechickich Lutycach, uznawanych 

przez historyków za zaodrzańskich Wilców (Wieletów). Szafarzyk też sądzi, że to Lutycze 

(Luticzi). Koncha widząc zbieżność między Lędzianami a Lechami sugeruje, że może tu 

chodzić o Polan naddnieprzańskich o lechickim pochodzeniu, według Nestora. 

Lehr-Spławiński czyta Lędicy, pol. Lędzicy, od czego powstała nazwa Lędzianie, 

utożsamiana przez tego autora z formą Lachowie
98

. Podobne odczyty proponuje Rospond,  

a Witczak – Lędzice / Lędzanie. Ostatnio Iskra zaproponował dla nich całkiem trafną moim 

zdaniem nazwę – Lendycze. Językoznawcy zgodnie wiążą ten etnonim z psł. lędo ‘pole’. 

Trudno tu z nimi polemizować, bo to potwierdzona też i historycznie nazwa plemienna, od 

której część lingwistów, za Lehr-Spławińskim, wywodzi Lędów / Lęchów, co już moim 

zdaniem nie jest takie jednoznaczne. Lędzice byliby więc synonimiczną nazwą, nie tylko dla 

Lęchów, ale i dla Polan, jeśli przyjmiemy, że ich etnonim pochodzi od ‘pola’ (‘opola’). 

Według mnie nazwa Lachy / Lechy / Lechici / Lęchy / Lechowie / Lasy / Lesy jest szersza  

i nie odnosi się tylko do pomniejszego plemienia Lędzian, zamieszkującego w kilkudziesięciu 

grodach na Wołyniu, ale ma charakter ponadplemienny. Legenda o Lechu ma przecież 

rodowód wielkopolski, a nie galicyjski. Nawet Kadłubek, biskup krakowski związany  

z Małopolską, która leży dość blisko siedlisk Lędzian, nic o takich związkach Lechów z tym 

rejonem nie wspominał, a Lechami zwał on po prostu wszystkich Polaków.  

Oczywiście istnieje pewna zbieżność znaczeniowa między lęda (nieużytek), od której się 

wywodzi nazwę Lędzian, a łęg / lęh (podmokła łąka), która ma być źródłosłowem dla 

Lęchów, ale w sumie to dwa całkiem inne słowa. Podobnie jest z utożsamianiem przez część 

językoznawców węgierskiego egzonimu Lengyel, jako nawiązującego rzekomo do Lędzian,  
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w co bym powątpiewał, bo wyraźnie nawiązuje ona bezpośrednio do Lęgów, czyli Lęchów 

(wymienność g = h/ch). 

W literaturze tematu można przeczytać, że „Lędzianie zajmowali tereny wcześniej 

zamieszkane przez Lugiów”, co jest po części prawdą, gdyż Lugiów (Lugi), na przykład 

Ptolemeusz umiejscawiał na zachód od Wisły, więc autorzy takich stwierdzeń, muszą mieć na 

myśli plemiona lechickie – Lechów, a niekoniecznie Lędzian galicyjskich. Tego typu jednak 

nieścisłe sformułowania powstają, gdy przyjmie się założenie, że Lechowie to Lędzianie. O ile 

związek nazewniczy, jak i historyczny między Lugiami i Lęgami > Lęhami wydaje się dość 

pewny, o tyle bezpośrednie utożsamianie tych drugich z Lędzianami, pozostaje wątpliwe. 

Według dokumentu praskiego (XI w.) w roku 879 ziemie lędziańskie weszły  

w skład Wielkich Moraw. I tu znów powstaje całe pole spekulacji, bo jeśli Lędzianie to 

Lechowie, to właściwie na podstawie tej wzmianki możemy przyjąć, że i cała Wielkopolska 

podlegała Państwu Morawskiemu. Ja jednak uważam, że to kolejna wskazówka, że chodzi tu 

tylko o plemię galicyjskie, którego tereny faktycznie mogły przyłączyć się do państwa 

Świętopełka I. 

Dużo nieporozumień powstało poprzez niewłaściwe rozumienie przekazu Nestora lub jego 

niedokładne tłumaczenie na polski. Ruski latopisiec podawał wyraźnie, że: „Roku 

6489 [981]. Poszedł Włodzimierz ku Lachom i zajął grody ich: Przemyśl, Czerwień i inne 

grody, które do dziś dnia są pod Rusią.”
99

 Czyli, że w X w. ten teren należał do Lachów  

(a właściwie Nestorowych Lęchów). Mimo, że to właśnie rejon rezydowania Lędzian, nie  

o nich tu jednak chodzi, ale o poddanych Chrobrego, wszystkich Polaków (Polachów) – 

Lęchów. To, że lędziańskie tereny należały do Lęchów nie oznacza równoważności między 

tymi plemionami. Jedyna wspólna tożsamość między nimi, poza podległością terytorialną 

Lędzian, to ich prawdopodobne lackie pochodzenie.  

Nestor pisał, co prawda, o ziemi „ladźskiej” (6538: земли Лѧдьскѣ, 6539: Лѧдьскую 

землю), którą Małecki tłumaczy tu dokładnie na „ladzką”
100

, co może sugerować, że mowa 

jest tu tylko o terenie lędziańskim, a nie stricte lackim (lechickim), jak zresztą z kolei 

tłumaczy ten fragment Sielicki: „Roku 6539 [1031]. Jarosław i Mścisław zebrali wojów 

mnogich, poszli na Lachów i zajęli Grody Czerwieńskie znowu, i spustoszyli ziemię lacką,  

i mnóstwo Lachów przywiedli, i rozdzielili ich.” Tym samym Małecki, który miał jakiś 

dziwny lechicki kompleks i uważał Lechów za wymysł, o czym pisałem już we 

wcześniejszych moich książkach
101

, sam dostarcza tu argumentów, że było inaczej. Niestety 

nie wchodząc tu w szczegóły, ale różne zabiegi manipulacji źródłami historycznymi pod 

własną tezę przez tego autora i jemu podobnych, uważam za szkodliwe, bo zamiast rozjaśniać 

wiedzę o naszej przeszłości, to ją zaciemniają, o czym wielokrotnie pisałem. 

Dla Rusinów Lędzianie, jako plemię lechickie, byli reprezentantami Lachów i to ich zwali 

oni Lachami, a ich język „ljadskim”. Lachami / Lechami jednak byli także Polanie, Wiślanie, 

Pomorzanie, Kaszubi i Połabianie, o czym pisał chociażby Nestor. O ile więc, można 

powiedzieć, że Lędzianie to Lechowie, to stwierdzenie, że Lechowie to Lędzianie, jest raczej 

nieuzasadnione, gdyż jest niekonkretne i stanowi daleko idące uproszczenie. 

[34] Thafnezi (Tanewcy) 

Opis: Thafnezi habent civitates CCLVII. 
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Tłumaczenie: Tanewcy posiadają 257 grodów.  

Szafarzyk, chyba słusznie, szukał Thafnezi nad Tanwią (dopływ Sanu), uważając, że 

prawidłowa ich nazwa to Tanewzi (Tanewcy). Podobnie myśli Wojtowicz. Králiček doszukuje 

się tu oboczności TH=D i związków z nazwą samego Dunaju. Nalepa natomiast odtwarza 

ich, jako Dobnicy i łączy z rzeczką Dobnicą (Dobną) na serbo-łużyckich terenach, co jest 

dość daleko od wcześniej wymienianych Lędzian z Rusi Czerwonej. A te ich 257 grodów, ile 

im przypisuje „Geograf Bawarski”, musiałoby być chyba położonych na terenie całych 

Łużyc. Koncha widzi w nich Jatvenzi, czyli Jaćwięgów. 

W dyskusjach na temat tej nazwy pojawiają się jeszcze inne możliwości jej wyjaśnienia. 

 Rawianie-Rawczanie znad Rawki i z okolic Rawy, przy założeniu, że „Th” to 

przekręcone „R”, co dałoby „Rafnezi”. 

 Drawianie-Drawczanie z okolic Drawska Pomorskiego i znad rzeki Drawy, jeśli 

„Th” uzna się za próbę oddania dźwięku „dr”, co daje „Drafnezi”. 

 Ciechanowian z Ciechanowa na Mazowszu
102

. 

Wszystkie wyglądają na daleko idące spekulacje i można je kompletnie pominąć  

w naszych rozważaniach. Z językowego punktu widzenia bardziej pasowałaby tu nazwa 

Dawnięcy, wywodzący swą nazwę od słowa ‘dawno’, albo raczej Dewnięcy, czyli ‘czciciele 

dewów’ (bóstw) lub konkretniej ‘wyznawcy Dewy (Dziewy)’, tj. bogini Matki Ziemi. 

Widoczna jest tu zbieżność nazewnicza z Dafne, grecką nimfą, córką Ladona i Gai, ukochaną 

Apollina. Wymienność th=d jest powszechna, podobnie jak f=v/w. Zatem i ten lud musi mieć 

pradawne pochodzenie. 

Patrząc na tę mnogość domysłów, moim zdaniem, póki co trzeba przyjąć propozycję 

Szafarzyka – Tanewcy znad Tanwi, która najbardziej chyba odpowiada temu etnonimowi 

zarówno pod względem zbieżności językowej, jak i geograficznej, gdyż dwa miejsca dalej 

pojawiają się Prissani, którzy, moim zdaniem, związani są z Sanem, a Tanew jest jego 

dopływem. 

[35] Zeriuani (Serbanie > Czerwianie) 

Opis: Zeriuani, quod tantum est regnum, ut ex eo cuncte genetes Sclauorum exorte sint et 

originem, sicut affirmant, ducant. 

Tłumaczenie: Serbanie, to taki naród, z którego pochodzą wszystkie plemiona słowiańskie 

i początek swój, jak powiadają, wywodzą.  

Mając na uwadze opis z „bawarskiego raportu” o ważności ludu Zeriuani, jako 

protoplastów innych słowiańskich plemion, Lelewel widzi w tej nazwie całą wschodnią 

Słowiańszczyznę, zapominając jakby o tym, że Dalimil wywodzi Czechów od Chorwatów  

z ziemi serbskiej (jazyk). O ludzie Serbin, czyli Serbach, pisał Al Masudi oraz wielu autorów, 

o czym rozprawialiśmy przy omawianu etnonimu Surbi (nr 8). 

Králiček, jak wcześniej wspomniano, uważa, że to zdublowani Zuireani. Różnice w zapisie 

tłumaczy korzystaniem przez autora „notatki karolińskiej” z różnych źródeł  

i nieumiejętnością ich weryfikacji. 

Szafarzyk łączy ją z Białą Serbią, którą widzi od Odry aż do górnej Wołgi, tłumacząc 

Zeriuani dość przekonująco na Serbianie (Serbowie). Próbuje ich też łączyć z rzeczką 

Sierawą w górnej Macedonii, gdzie mógł, według niego, żyć szczep Siewierzan, podbitych 
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przez Bułgarów. Podobnie uważa Niederle i Tymieniecki
103

. Na terenie późniejszych Węgier, 

Serbii i Bułgarii, według węgierskich dokumentów, miała leżeć terra Zeurini, w atlasie 

Sprunera zwana terra regalis Severinensis, co dotyczy zapewne omawianego wcześniej 

przeze mnie Siewierzyna w Wallachii. Zresztą nazwę Sewer nietrudno połączyć z Seber 

(oboczność w=b). Sever / Seber, po rosyjsku север (sjewier), oznacza północny kierunek, 

dlatego taka forma nazwy plemiennej może być prawdopodobnie związana z imieniem 

mieszkańców północy
104

. Tu powraca nam jak bumerang mit o Hyperborei, jako prakolebce 

Ariów, a w rosyjskiej folktradycji także Rasenów i Swętosławów (Santi Wedy, Księga Welesa, 

Księga Koljady, ale i „teoria arktyczna” Tilaka o pochodzeniu Wed od ludów z północy). 

Zakrzewski zasadnie bierze pod uwagę przy analizie tej nazwy, jak i wszystkich innych  

z tego dokumentu, trzy kwestie: brzmienie nazwy, kolejność w porządku oraz ewentualnie 

dodatkowe informacje. Tutaj opis tego ludu jest bardzo doniosły, więc lokuje gdzieś nad 

Dunajem, skąd Nestor wywodzi wszystkich Słowian. Skłania się też do przyznania racji 

Szafarzykowi, mówiącemu o ziemi Zeurini kojarzonej z naddunajskimi Siewierzanami.  

Z kolei Łowmiański to wschodnich Siewierzan uważa za macierzyste plemię Słowian. 

Tymieniecki podaje nazwę Zwierzynianie lub Siewierzanie, tak samo Witczak – 

Siewierzanie (psł. Sĕverjanie). Bandtkie skłania się do Serwian, a Rudnicki, czyta ich nazwę, 

jako Świerzanie, Swirenie nawiązując do rzeki Świr. T. Lehr-Spławiński tłumaczył ten 

etnonim, zupełnie rozsądnie, na Czerwianie (psł. Čьrvjane), łącząc ich z podolskim 

Czerwieniem i hydronimem Czerwia. Za to Rospond, za Lelewelem, sugeruje odczyt 

Serbjanie (psł. Srbjane), podobnie jak Nalepa, który równoważy Zeruiani = Zerbiani, 

utrzymując wersję Serbianie.  

Spotyka się też sugestie, że mogą to być Serbinowie z Wielkopolski, albo Drzewianie 

(Dzeriuani), gdyż słowo „drzewiej” oznaczało „dawno temu”, co pasuje do pradawnego 

plemienia, matecznego dla innych. Tak też uważa Koncha odnosząc etnonim D[z]erevjanie 

do ros. dzierjewa – drzewo. Ciekawa jest też hipoteza, że to dawna nazwą Polan, którzy, by 

uzyskać pola do uprawy musieli najpierw wytrzebić, bądź wypalić lasy. Dlatego zwano ich 

najpierw Żarowianami (Zarouiani > Zariuani  > Zeriuani)
105

.  

Przy wyborze propozycji nazwy należy, moim zdaniem, brać tutaj opis „bawarskiego 

anonima” o potędze tego plemienia, która nie mogła ujść uwadze ówczesnym historykom, 

więc i nazwa plemienna powinna być odnotowana w rocznikach, kronikach i innych 

dokumentach, kwestia tylko poprawności jej odczytu i powiązania z omawianym etnonimem. 

Równie istotne jest określenie ich lokalizacji na podstawie kolejności plemion „Opisu”  

i ustalonego sąsiedztwa innych poprzedzających lub następujących po nich ludów podanych 

w omawianym wykazie. 

Czesław Białczyński pisze o Zerywanach / Zerwanach, jak dosłownie tłumaczy ich nazwę, 

odnosząc ją do staroperskiego boga Zerywana, bóstwa czasu, a tym samym zmian 

zachodzących w przyrodzie. Człon *zer może oznaczać ‘żar’, czyli ogień słoneczny, ale  

i ziemski, który czcili z kolei irańscy zoroastranie. Natomiast *wan / *ban to ‘pan’. 

Serbanie (Serbowie) mogą być potomkami tego ludu, a o ich sarmackim (irańskim) 

pochodzeniu pisał m.in. T. Sulimirski
106

. Możliwe więc, że to ich autor „Opisu”, na podstawie 

ówczesnej tradycji ludowej odnotowanej w „zapisce”, uznawał za protoplastów Słowian. 

Problem w tym, że lud Serbów został tu wymieniony już, jako Surbi (nr 8). W tamtym 

przypadku może chodzić jednak tylko o odłam Serbów łużyckich, a pod nazwą Zerwanów 
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(Serbanów) kryje się większa grupa, być może lokalizowana na Bałkanach, już po ich 

migracji na południe Europy, o czym wspominał choćby Porfirogeneta, ewentualnie gdzieś na 

wschodzie, gdzie tenże cesarz-kronikarz także odnotował lud Serbów.  

Z układu geograficznego „Opisu” wynika, że powinniśmy odnosić się tu właśnie do 

Serbian wschodnich, lokalizowanych, gdzieś w okolicach obecnego Podkarpacia.  

W dawniejszej Galicji umiejscawiano tam także blisko z nimi spokrewnionych 

Białochorwatów, a tereny te przez długi czas zwano Chrobacją lub Białą Chorwacją, więc 

bardzo prawdopodobne, że Serbowie i tam z nimi sąsiadowali, podobnie jak na Bałkanach 

(Serbia obok Chorwacji), czy Łużycach, gdzie tamtejsi Serbowie stykali się z Chorwatami 

czeskimi (Alfred, Drugi Żywot św. Wacława, Dokument praski).  

Nie wykluczałbym też opcji, że tak naprawdę to obie nazwy Chorwat (Hrvat) i Serb, 

znaczące praktycznie to samo (Górale), były pierwotnie tylko synonimami, dlatego rzadko  

w relacjach historycznych występują wspólnie. Dopiero po przeprowadzce na Bałkany 

nastąpić musiał wyraźny podział tego wielkiego plemienia na dwa etnosy, co spowodowało 

późniejsze waśnie między nimi. 

Serbska tradycja mówi, że wspólni przodkowie wszystkich Serbów, w VII wieku, po 

opuszczeniu swojej prasłowiańskiej ojczyzny Białej Serbii rozdzielili się na dwie grupy. 

Jedna z nich dotarła przez Karpaty na Bałkany, podczas gdy druga (przodkowie 

Serbołużyczan) osiedliła się nad środkową Łabą. Relacja Fredegara (631) o migracji Serbów 

na Bałkany w celu wsparcia antyawarskiego powstania Samona (w latach 622–627) oraz 

późniejszy przekaz Konstantyna Porfirogenety o wyjściu Serbów i Chorwatów zza karpackich 

ziem nad Wisłą na południe na prośbę cesarza Herakliusza (VII w.), potwierdzają tę tezę.  

Mam do niej jednak kilka zastrzeżeń. Po pierwsze, sądzę, że praojczyzna, o jakiej jest 

mowa w legendzie, leżała w okolicach zachodnich Karpat, tam gdzie Biała Chorwacja = Biała 

Serbia. Po drugie, część Serbów z pewnością pozostała w swojej ojczyźnie, co jest słowiańską 

tradycją i strasznie rzadko się zdarzało, żeby cały szczep się przeprowadzał dobrowolnie  

w inne miejsce. Migracje wynikały z kilku powodów, jak zmiany klimatyczne, susza, a tym 

samym głód, zaraza, obce najazdy, czy wola niesienia pomocy spokrewnionym lub 

zaprzyjaźnionym ludom. W świat ruszała, jak zapewne i w tym przypadku, najczęściej 

młodzież bez prawa dziedziczenia, która szukała przygód i własnej ziemi dla swojego rodu. 

Na dziedzinach zostawali jednak najstarsi synowie z prawami do ojcowizny oraz seniorzy 

rodu. Dlatego myślę, że spora część Serbów pozostała w macierzy. Po trzecie, uważam, że 

wędrówka z Białej Serbii na Podkarpaciu na Łużyce musiała mieć miejsce wcześniej niż na 

Bałkany, bo z relacji Fredegara o Derwanie, serbskim księciu, który wsparł zbrojnie Samona, 

wiemy, że to stamtąd Serbowie ruszyli na południe. Porfirogeneta też wyraźnie określa, że 

wymarsz Serbów nastąpił z terytorium Boiki, która jest utożsamiane z Bohemią – ziemią 

Bojów. Cesarz podaje też, że „Biała Serblia”, jak ją nazywa, graniczyła z królestwem 

Franków i ziemią Chorwatów, którzy mieszkają pod górami obok Turków [Węgrów 

naddunajskich]. To by znaczyło, że Biała Serbia rozciągała się na obszarze od Czech po 

Zachodnie Karpaty, czyli na obszarach obecnej południowej Polski i być może Słowacji. 

Nazwa jednak mogła zostać przeniesiona ze starej macierzy na wschodzie do nowej na 

zachodzie. Cały czas były to bowiem „białe”, czyli „północne” ziemie. Dopiero na południu, 

czyli na Bałkanach przymiotnik ten zniknął, gdyż nie pasował znaczeniowo do nowych 

siedlisk. Po czwarte, zastanawiałbym się, czy ten exodus na Bałkany nie był po prawdzie 

powrotem do „dalekiej macierzy” – Dalmacji, a Serbowie nie są potomkami Geto-Daków. 

Szafarzyk pisał, że nad rzeką Bugiem przebywali Serbowie, którzy się później od tej rzeki 

nazywali Bužanie, o czym była, już mowa przy omawianiu plemienia Busani (nr 20). Opiera 

się tu na relacji Porfirogenety wyliczającego narody słowiańskie, które za jego czasów (949) 

podlegały wielkiemu księciu ruskiemu; wyrażając się w ten sposób: „Książęta ruscy, gdy się 

zima zbliża, na początku miesiąca listopada, wystąpiwszy z Kijowa z całym ludem ruskim (tj.  
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z wojskiem, szlachtą czyli bojarami), udają się na wybieranie danin czyli podatków po 

Słowianiech do miast Tewerców (Tywerców), Dregowiczów, Krywiczów, Serbów i innych 

Słowian, którzy się Rusinom opłacają.” A to oznacza, że jeszcze w X w. resztki Serbów, choć 

uzależnione od Rusów, wciąż przetrwały na wschodnich terenach, skąd właśnie 

najprawdopodobniej ich młódź wywędrowała wcześniej na Łużyce i na Bałkany, gdzie, jak 

wcześniej sugerowałem, mogła być ich pierwotna ojczyzna, choć temat ten wymaga dalszego 

zgłębiania. Z racji jednak, że u „Bawarczyka” nazwa Bużanie jest podana, jako osobna  

w wykazie, to musimy przyjmować, że w tamtym okresie (IX w.), obie nazwy (Serbiani  

i Bużanie), występowały osobno i te plemiona mogły ze sobą mieszkać w niedalekiej 

odległości, jedno nad górnym, a drugie nad dolnym Bugiem.  

Ich najdawniejszy rodowód, a może nawet, fakt bycia protoplastami reszty Słowian, poza 

opisem „Bawarczyka” i oczywiście serbską tradycją ludową, może uwiarygadniać także 

rozumienie polskiego słowa pasierb. Ma ono bowiem wywodzić się od psł. *pa-sŕ̥bъ, 

składającego się z przedrostka pa- (po-) i rdzenia sŕ̥bъ „prawowity potomek-dziedzic”, ale  

i „ziomek, towarzysz, współplemieniec’ (sebrь)
107

. 

Moim zdaniem pozostałością po Serbach na wschodzie Słowiańszczyzny jest nazwa 

Czerwień (Serb = Zerw = Czerw), przy popularnych obocznościach s = w i b = w. Dlatego 

Zeriuani to zarazem Serbianie, jak i Czerwianie, w nowszym ujęciu. Ich najważniejszymi 

grodami były Busk, Gródek i Czerwień, zwane też Grodami Czerwieńskimi, które przypisuje 

się Bużanom. Takich grodów, według „Geografa Bawarskiego”, Bużanie mieli 231. Z racji, że 

leżały na późniejszym pograniczu polsko-ruskim, wciąż toczono o nie spory. Anonim jednak 

nie podaje ile grodów liczyli Zeriuani, co jest dziwne, gdyż dokładnie określa potencjał 

grodowy sąsiednich plemion, Tanewców, Przysanów i innych. Może więc to tylko ogólna 

nazwa ponadplemienna dla grupy plemion z tego obszaru, wymienionych obok nich. 

W każdym razie przyjąłbym, że Bużanie (Busani) to mieszkańcy okolic dolnego Bugu,  

a Serbianie > Czerwianie (Zeriuani) – górnego. Myślę też, że przejście odczytywania nazwy 

z Serbianie na Czerwianie nastąpiło w X wieku, kiedy Rusini pod kniaziem Włodzimierzem 

podbili ten teren, należący wówczas do Lachów, jak donosił Nestor. Słowianie kolorem 

czerwonym oznaczali zachód (krwawo zachodzące słońce – jego śmierć), tak jak zielonym – 

wschód (odrodzenie dnia i przyrody), białym – północ (kulminacja jasności słońca na niebie), 

a czarnym – południe (zmierzch)
108

. Dlatego to wschodni Słowianie musieli nadać nazwę tzw. 

Grodom Czerwieńskim (Ruś Czerwona) leżącym dla nich na zachodzie. 

[36] Prissani (Przysanie > Sandomierzanie) 

Opis: Prissani civitates LXX. 

Tłumaczenie: Przysanie (Sandomierzanie) mają 70 grodów.  

Lud Prissani, jak i dwa następne (Uelunzani i Bruzi), według Zakrzewskiego, osiadł na 

wschodzie od Osterabtrezi, czyli w okolicach dolnej Odry. Králiček widzi w nich Brizani 

wymienianych przez Helmolda koło Hawelbergu. Podobny domysł snuje J.S. Bandtkie. 

Jednak Zakrzewski się z tym nie zgadza, gdyż jest to powrót nad Łabę, a nie Odrę, gdzie ich 

lokuje. Wskazuje on raczej na bór Brissiensis, który rozpościerał się na pograniczu Nowej 

Marchii, Wielkopolski i szczecińskiego Pomorza. W tym rejonie mieści się miejscowość 

Pyritz (Prissa) wymieniona w Żywotach św. Ottona, którą można identyfikować  

z zachodniopomorskimi Pyrzycami. Tak też ich nazwę czyta Lehr-Spławiński – Pyřičane, 
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odnosząc się przy tym do ojkonimu Pyrzyca (Pirissa). Zgadza się z tym Witczak 

(Pyrzyczanie, Pyrzycanie) oraz m.in. Łowmiański i Nazarenko. Polemizuje natomiast 

Rospond, który uważa, że to Brzeżanie (psł. Brĕg-jane), uznając ich za ‘ludzi zamieszkałych 

nad brzegiem’, nie wiadomo jednak jakim i gdzie. Wskazówką do tych rozważań, ma być 

fakt, że lud Brisan (niem. Bresahn, słow. Brežane), jest wymieniany w 1194 r. (Rzetelska-

Feleszko 2003). Akurat Nazarenko widzi w nich Breżan z polskiego Pomorza. 

Szafarzyk mówi o Prużanach. A nazwę tę można jeszcze wyprowadzać od Prussani 

(wahania samogłosek i=u), czyli Prusów. Jeśli jednak przyjmiemy, że podani dalej Bruzi to 

właśnie Prusowie, to nie mogą nimi być Prissani. Mając na względzie sąsiedztwo 

Wieluńczan, rozumianych przez wielu uczonych, jako Wolinianie (Uelunzani), wymienionych 

w „Descriptio”, jako następni w kolejności, z geograficznego punktu widzenia, należałoby 

raczej łączyć ich z Pyrzyczanami, związanymi z podszczecińskimi Pyrzycami. 

Problem z taką interpretacją pojawia się jeśli uznamy Wieluńczan za Wołynian, a nie 

Wolinian, ku czemu bym się skłaniał, ze względu na układ geograficzny „Opisu”. Wówczas 

Prissani, czytane dosłownie, daje nam Przy+Sanie. Występujące w tej nazwie „z’ podwoiło 

w łacińskim zapisie literę ‘s’, dając ‘ss’, bo głoska ‘rz/ż’ jest niezapisywalna w łacinie bez 

diakrytyków, które weszły w życie dopiero na przełomie XV/XVI w. Tak też uważał 

Wojtowicz i trzeba przyznać mu rację. Choć nie ukrywam, że nazwa ta pojawiła mi się jako 

najbardziej właściwa dopiero po rekonstrukcji układu geograficznego opisu, wskazując 

miejsce tego ludu „przy Sanie”, gdy nie znałem jeszcze poglądów Wojtowicza w tej kwestii. 

Ale to dobrze, że inni autorzy potwierdzają taką wersję. 

[37] Uelunzani (Wieluńczanie > Wołynianie) 

Opis: Uelunzani civitates LXX. 

Tłumaczenie: Wołynianie – 70 grodów.  

Lelewel łączy Uelunzani z Wieluniem na Pomorzu, a Bandtkie z Długoszową rzeką 

Wieliną (Wełną, dopływem Warty), odwołując się do zapisu Helmolda o Wilinach 

rezydujących koło Lubuszan (Leubuzi). Zakrzewski też tłumaczy ich nazwę na Wieluńczan, 

ale wiąże ich z Wolinianami. Tak też uważa Lehr-Spławiński, który zwraca uwagę na starą 

nazwę Wolina – Wieluniec (Kronika wielkopolska). W innych źródłach istnieją zapisy Vuloini 

(Widukind, X w.), Vilini (Adam z Bremy). Inni autorzy też są tu raczej zgodni, np. Rospond – 

Velunьčane, Witczak – Wieluńczanie. 

Z tego wynikałoby, że nazwa Wolin jest późniejszym wariantem Wielunia (Wieluńca) i jej 

pierwotnym źródłosłowem jest słowo ‘wiele’, a nie ‘wola’, czy ‘wół’, jak to sugerowała część 

językoznawców. Na tym samym rdzeniu *wiele opiera się synonimiczna nazwa sąsiadów 

Wolinian (Wieluńczan) – Wieletów, zwanych też Wilcami i Lutycami. Prawdopodobnie to oni 

tak nazwali ten swego czasu bardzo ważny port nad Bałtykiem, ale jego mieszkańcy bogacąc 

się na handlu stali się na tyle silni i niezależni, że utworzyli z niego swego rodzaju „wolne 

miasto”, transponując z tego powodu jego nazwę do formy Wolin.  

Szafarzykowi nie przeszkadza to sądzić, że mamy tu do czynienia z Wełynianami / 

Wołyncami i kto wie czy się nie myli, jeśli Prissani to Przysanie, czyli Sandomierzanie. Za 

Wołynian uważał ich też Wojtowicz. Prawdopodobnie to właśnie o nich pisał Al-Masoudi 

podając słowiański lud Valinana. 

Mając to wszystko na uwadze, a przede wszystkim uwzględniająch porządek geograficzny 

„raportu ludwikowskiego”, zostajemy w tym przypadku przy Wołynianach. 
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[38] Bruzi (Prusi > Prusowie) 

Opis: Bruzi plus est undique quam de Enisa ad Rhenum 

Tłumaczenie: Prusowie więcej mają grodów w swym okręgu niż jest od Omszy aż do Renu.  

Etnonim Pruzi odnotowano w drugiej połowie X wieku, kiedy to byli oni sąsiadami 

państwa piastowskiego (relacja Ibrahima ibn Jakuba, Dagome iudex). Więcej informacji 

pojawia się dopiero na przełomie X i XI wieku w związku z misjami św. Wojciecha  

i Brunona z Kwerfurtu (Żywot pierwszy św. Wojciecha, Żywot drugi św. Wojciecha, List 

Brunona z Kwerfurtu do króla Henryka II, Kronika Thietmara). 

 Adam Bremeński (XI w.) pisze Sembi vel Pruzzi (Sambia = Prussia) oraz o sąsiedztwie 

Jumne (łączonego z Julinem – Wolinem)
109

 z ludem Pruzi (Prusami), co jest 

nieprawdopodobne, bo to nie ten rejon geograficzny. Bliżej chyba byłoby do takiego 

sąsiedztwa, gdy przyjmiemy, że Jumne to jezioro Jamno w okolicach Mielna. Helmold 

zapisał ich nazwę w formie Pruzi (Pruzos), pisząc o ich obyczajach i wierzeniach podobnych 

do Słowian oraz zabiciu przez nich św. Wojciecha.  

Natomiast Wulfstan (przed r. 900), anglosaski podróżnik, który około 890 roku odwiedził 

Truso (Drużno) lokalizując je przy ujściu Wisły, pozostawiając nam opis życia ówczesnych 

Prusów, notował „Truso war Wenden”, czyli, że jest to warownia Wendów, a nie Prusów, 

której nazwy nie znał. Anglo-saksoński król Alfred wykorzystał jego relację i wspominał  

o Truso, lecz teren Sambii nazywa Witland, a nazwy „Estum or Osti” użył dla terenów za 

ujściem Niemna. O Estach, z którymi też się kojarzy Prusów, pisał z zadziwieniem, że umieli 

wyrabiać i przechowywać lód. Dawniejsi pisarze też znali już nazwę Estowie (Aestii, Aisti, 

Esti), odnosząc ją do ludu z tego samego obszaru. Alfred jednak nie notuje nazwy Prusów, 

chyba, że kryje się ona pod ojkonimem Truso. 

Archeolog Marek Jagodziński po badaniach nad jeziorem Drużno na Żuławach znalazł 

ślady osady, którą uznał za pozostałości dawnego Truso. Jednak na podstawie znalezisk 

różnych przedmiotów, w tym duńskiego pochodzenia, jakby zapominając o relacji Wulfstana 

i Alfreda, Germanów z krwi i kości, a piszących o wendyjskości tej faktorii handlowej, bez 

kozery stwierdził, że była to skandynawska osada
110

. Uruchomił tym samym lawinę 

spekulacji o germańskiej obecności w Prusach już czasach średniowiecza, co dla wszelkiej 

maści germanofilów, zwłaszcza na polskich uniwersytetach, było jak miód na rozgrzane 

serce. Kwestia tylko, czy to prawda. Archeolodzy bowiem w takich sytuacjach potrafią 

spekulować nie gorzej niż niektórzy historycy, choć daleko im do językoznawców. Jak to się 

mówi, niby „garczki nie gadają”, ale jak się okazuje, tylko wtedy, gdy mówią coś  

o słowiańskości na „germańskich” terenach. Na słowiańskich ziemiach garczki natomiast 

szwargoczą do woli po niemiecku. 

Przyjmuje się, że w połowie IX wieku Prusowie zasiedlali ziemie, które rozciągały się od 

zachodu od jeziora Druzno – rzeki Dzierzgoń – Jeziora Jeziorak
 
po rzekę Niemen na 

wschodzie. Mieli oni przybyć na ten obszar około VI-V w p.n.e. z obszaru środkowej Rusi  

z dorzeczy Dniepru i Wołgi. Starożytni pisarze i geografowie, jak Pliniusz, Tacyt, czy 

Ptolemeusz na tych terenach lokują jednak Gotów (Guthones / Gothones), Estów (Aestii) lub 

Wendów (Venedae), których uważa się za protoplastów Słowian. Może więc Prusowie 

wyodrębnili się z tej grupy, która pod nazwą Wendowie obejmowała bałto-słowiańską 

wspólnotę językową.  
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Fragment mapy Europy według anglosaskiego opisu świata Alfreda Wielkiego z zaznaczonym Truso  

i Estum or Osti oraz Estmare, a także: Wisleland – Kraj Wiślański, Dalamenzen – Dalamińcy, 

Weonodland – Kraj Wendów, zagadkowe Sysyle, Maegthaland, trudno identyfikowalne Honithi (na 

lewym brzegu Wisły, chyba, że to Horniti – Chorwaci), Maroaro – Morawowie, Beme = Bohemowie, 

Surfe – Serbowie (J.R. Forster 1773). 

 

 

Lelewel, co jest zadziwiające, lokuje Bruzi nad Renem w obecnej Brandenburgii,  

w hrabstwie Rupin, gdyż niepoprawnie odczytuje zapis deenisa ad rhenum, jako ‘do rzeki 

Renu’, zamiast de Enisa ad Rhenum, tylko w kontekście porównawczym obszaru Prus do 

tego, nadreńskiego obszaru, znanego autorowi „raportu” i jego rodakom. Trudno tu posądzać 

Lelewela o nieznajomość łaciny, więc po prostu w błąd wprowadziło go połączenie dwóch 

wyrazów w jeden. Można mu więc wybaczyć tę sztubacki błąd, ale co mamy powiedzieć  

o P. Urbańczyku, który jeszcze w 2005 roku, powiela ten sam błąd
111

. 

Zakrzewski, który za Szafarzykiem, już poprawnie odczytuje ten fragment łacińskiego 

tekstu, umiejscawia to plemię nad Odrą wraz z Prissani i Velunzani, oraz, jak większość 

autorów, kojarzy ich właśnie z Prusami (oboczność B=P). Można się z tym tylko po części 

zgodzić, gdyż o ile pełna zgoda, że to Prusowie, to ich lokalizację przesunąłbym na tereny za 

Wisłą, na południowo-wschodnie wybrzeże Bałtyku, na północ od Mazur i do Sambii, gdzie 

rezydowały wtedy pruskie plemiona. 

Na terenie tzw. Sambii (Zęba), czyli umownie obszaru na prawo od ujścia Wisły w górę 

lokowano już w czasach antycznych Wendów (Venedae), Gotów (Gothones), Estów (Aesti), 

ale i wspominano o Galindach (Galindoi), Sidonach (Soudinoi), a później także Jaćwięgach 

(Jaczwangos), Polesianach (Pollexiani), Sudowach (Sudovia) i Litwinach (Litua). Przy czym 

Sidonów utożsamia się z Sudawami.  
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Prusów identyfikowano tam później, z pewnością wtedy, gdy pojawiła się i nazwa Rusi, do 

której ich etnonim zdaje się nawiązywać. Wygląda on bowiem na skład Po-Rusi, co 

zachowało się chociażby w niemieckich zapiskach w formie Borussia, gdy Hohenzollernowie 

przywłaszczyli sobie tę nazwę po podbiciu bałtosłowiańskich Prusów.  „Po Rusi”, podobnie 

jak „Pomorze” oznacza „Przy Rusi”. Kwestia tylko ustalenia, jaki rejon zwano Rusią, kiedy 

nazwa Prusów już istniała. Moim zdaniem, wiele wskazuje na to, o czym i tutaj jest mowa 

przy analizie etnonimu Ruzzi (nr 41), że niekoniecznie musi tu chodzić o skandynawskich 

Waregów, jak uparcie utrzymuje większość akademików, ale o Rugian/Rygian, zwanych 

Rutheni i Rusi właśnie. 

[39] Uuizunbeire (Wizunwarzy / Wysznowarzy) 

Opis: Uuizunbeire. 

Tłumaczenie: Wysznowarzy.  

Szafarzyk uważał, że po staroniemiecku to Wizun-Beire, tj. Weisse-Beiren i wiązał ją  

z ‘Białymi Bilirami’, czyli Bułgarami. Nieco podobnie inni autorzy tłumaczyli tę nazwę na 

Weisse-beiern, kojarząc jej drugi człon z nazwą Bawarii. A przecież w dopisce rękopisu jest 

wyraźnie napisana uwaga: Beire non dicuntur Bauarii, sed Boiarii, a Boia fluvio (Beire to nie 

Bawarczycy, ale Boiarii, od rzeki Boia). 

Králiček jednak zakłada, że Uuizunbeire to jeden z 7 bułgarskich ludów Siedmiogrodu. Od 

Bruzi – Prusów na Bałkany jednak daleka droga i trudno taką odległość uzasadnić 

wymienieniem tych nazw koło siebie w porządku dokumentu. Na podstawie zapisku Adama 

Bremeńskiego o Alanach (vel Albani
112

), którzy we własnym języku zwą się Wizzi, 

Lappenberg kojarzy ich z ludem Vidivarii. Ci, według Jordanesa, mieli siedzieć u ujścia 

Wisły, w sąsiedztwie Estów i na północ od plemienia Agazziri. Ich etnonim niektórzy odnoszą 

do innego łacińskiego zapisu tej nazwy Vividarii, co może być Vinidari (omyłkowo ‘v’ za 

‘n’), czyli Winidowie < Wendowie (Słowianie). 

Zakrzewski widzi tu Uuizunbure, co daje nam także pewne wskazówki etymologiczne. 

Pierwszy człon *Wizun, moim zdaniem, można tłumaczyć na Wyszeń, Wisan, Wican. Wysze 

to inaczej Weduni (Widowie). Określenie ‘wysz’ oznaczało też ‘wysoki’. Drugi człon –beire, 

można za to czytać, jako –veire (oboczność b=v/w), czyli -varii (-warzy). Dopisek  

w rękopisie informujący, że –beire to Boiarii należy traktować poważnie, jaką dodatkową 

informację, prawdopodobnie zdobytą i naniesioną do dokumentu później. Przy czym –varii 

wygląda na skrót od b[oi]arii z wymianą b = v. Autor dokumentu sugeruje zatem by człon –

beire, czytać „bojarzy’, jak zwano ruską elitę duchową. Swoją drogą nie byłbym taki pewien, 

że Bawaria nie pochodzi od składu Bo[ju]+waria właśnie 

Dlatego łączenie nazwy Uuizunbeire, tj. Wyszęwarów, z wspomnianymi wyżej Vidivarii 

wydaje się uzasadnione, przynajmniej ze względów językowych. Człon -beire można też 

czytać jak -bure można też rozumieć, jako ‘burz’ (bór) lub ze staroniemieckiego ‘góra’. Jest 

on bardzo powszechny w nazwach miejscowych i plemiennych. Wówczas byliby to 

Wyszęburze, czyli ‘mieszkańcy wielkiego boru’ lub Wyszogórcy (Wielkogórzanie). Mając na 

uwadze ich sąsiedztwo z Prusami (Bruzi), na których terytorium nie ma wysokich gór, ale 

były zapewne wielkie lasy, można przyjąć za bardziej prawdopodobny pierwszy wariant  

z ‘borem’.  
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Zauważmy też, że rdzeń *wiz / *wis jest też obecny w hydronimie Wisła, u której odpływie 

do Bałtyku umiejscawia się Widywarów. Możliwe więc, że Vidivarii (Widowarzy)  

i Wysznoburzy, zapisywani i czytani w wielu możliwych formach (Wyszęburzy, Wisnoburzy, 

Wisznuburzy, Wiznaburzy, Wisnaburzy, Wyszeńburzy), to nazwy odnoszone do tego samego 

plemienia, z okolic ujścia Wisły, co pasowałoby też do porządku geograficznego „Opisu”, 

którego autor wymienia ich zaraz po Prusach.  

Mając na uwadze jednak sugestię autora „Opisu”, cała nazwa powinna brzmieć 

Wizunbojarzy / Wieszczunbojarzy / Wyszeńbojarzy, czyli ‘Wieszczy / Wielcy Bojarzy’. 

Wygląda ona na etnonim dwuwyrazowy i dlatego robiono często skróty takich określeń,  

w tym przypadku do Wizunwarzy / Wyszunwarzy / Wysznowarzy. Bojar (boj+ar, czyli 

szlachetny wojak) i war (w[al]ar, waleczny szlachcic) mają w sumie identyczne znaczenie, 

więc należy je traktować jak synonimy. Podobnie jak formant –burz (bor – bór, ale też 

‘walka’, od ‘borykać’, stąd i ‘burza, burzyć’). Dlatego możliwym wariantem są Wysznoburzy, 

których nazwę można również rozumieć, nie tylko, jako ‘Wieszczoburzan’, ale też 

mieszkańców ziem nad ‘górną Wisłą’ (wieszczą rzeką), w rozumieniu ‘na północy’, przy jej 

ujściu, a nie źródle, jak to się obecnie przyjmuje mówiąc o ‘górnej rzece’.  

Tak się dziwnie przy tym składa, że sugestia Szafarzyka, iż człon Uuizun- (Vizun-) należy 

czytać, jako niemieckie Weisse, czyli Biali, mimo jego chybionej propozycji wiązania jej  

z Bułgarami, ma przełożenie do naszego tłumaczenia ich nazwy, gdyż Słowianie, jak 

powinnismy pamiętać, białym kolorem oznaczali właśnie górę, kierunek północny, co pasuje 

jak ulał do ujścia, czyli góry (północnej), Wisły. W tym kontekście, moim zdaniem, niem. 

Weiß – biel jest zapożyczeniem od sł. wysz – wyższy, wysoki. 

Zapewne to właśnie z tego plemienia wywodziła się rodzina księcia Michała, syna 

Wyszewica, o czym donosił Porfirogeneta (X w.), wspominając o Zahumlanach 

(Zagórzanach), którzy mieli pochodzić znad Wisły. Wyszewic to z nazwy syn, potomek 

Wysza, czyli kogoś wysokiego rangą, zapewne naczelnika plemienia. Możliwe więc, że 

Wysznowarzy to ‘wojownicy Wysza’. 

[40] Caziri (Kazirzy > Koziercy) 

Opis: Caziri civitates C. 

Tłumaczenie: Koziercy mają 100 grodów.  

U Kosmografa raweńskiego Alanowie lokowani są na północ od Chazarów (Kozarów), 

zatem wymieniani przez „Geografa Bawarskiego” Caziri mogą być właśnie tymi Chazarami 

(arab. al-Chazar, śr.-gr. Χάζαροι, łac. Chazarii, tur. Hazariar), przez Jordanesa zwanymi 

Agazziri. Tak też uważali Szafarzyk i Králiček, a za nimi Zakrzewski, odrzucając inne zdanie 

w tej kwestii Zeussa i Lelewela (lutyccy Kicyni – Chyżanie).  

Ich nazwę można tłumaczyć, jako Kazi+ari, czyli „karzących Ariów”. Czasownik kazi[ć] 

oznaczał ‘bić, zabijać, rozrabiać, rządzić’; stąd też ‘dokazywać’ i ‘kazać’ oraz ‘kaźń’. Jest on 

obecny w imieniu Kazimir (Kazimierz), popularnym wśród władców, o czym już pisałem przy 

omawianiu podobnego etnonimu Chozirozi (nr 32). 

Wątpliwość wiązania Caziri z Chazarami wynika z wymienienia ich w „Opisie”  

w kolejności: Bruzi (Prusowie) – Uuizunbeire (Wizunwarzy) – Caziri – Ruzzi (Rusowie).  

Z tego układu geograficznego wygląda, że Casiri rezydowali między prawym brzegiem 

Wisły, a bliżej nie zidentyfikowaną Rusią, choć powszechnie się przyjmuje, że były to tereny 

za Bugiem. Chazarzy siedzieli jednak dużo dalej, między Morzem Czarnym, a Kaspijskim. 

Ale wiemy też, że ok. 820 r. zhołdowali oni część plemion wschodnich Słowian (Polan 

kijowskich, Wiatyczów, Siewierzan, Radymiczów, Krywiczów), którzy płacili im daninę, 
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więc teoretycznie możemy przenieść ich granicę bardziej na wschód. Zwłaszcza, że termin 

Ruś dotyczył wówczas (844) niewiadomo jakich obszarów, gdyż według relacji Nestora 

Rusowie przybyli pierwszy raz do Nowogrodu w 859 r., czyli kilkanaście lat później niż 

powstawał „raport”. Mimo tego Chazarzy nie mogli jednak być sąsiadami Wizunwarów 

(Vidivarii), zajmujących terytoria za wschodnią Wisłą i rezydować w 844 r. między nimi  

a trudną do określenia Rusią, chyba, że tychże Rusów przeniesiemy za Morze Kaspijskie, co 

jest nieprawdopodobne. Mamy przecież tu także wymienione osobno plemiona 

wschodniosłowiańskie, jak Stadici (Polanie kijowscy), Sebbirozi (Serbanie / Czerwianie), czy 

Unlizi (Uglicze), którzą zajmowali tę domniemaną Ruś właśnie, więc z pewnością te tereny 

nie były wówczas nazywane Chazarią. 

Stolicą państwa chazarskiego był Atil
113

 (Itil), położony na północnym wybrzeżu Morza 

Kaspijskiego, na skrzyżowaniu ważnych szlaków handlowych zachód-wschód (przez Kijów)  

i północ-południe (Ładoga-Wołga-Morze Czarne/Morze Kaspijskie). Kontrola nad Kijowem 

umożliwiła im zatem praktycznie monopol na handel Europy ze Wschodem i znaczny udział 

w zyskach z handlu Słowian i Rusów z Bizancjum. 

Być może wyda się to nazbyt kontrowersyjne, mając jednak na uwadze układ geograficzny 

„Opisu” i umieszczenie przez jego autora plemienia Caziri między nadwiślańskimi 

Wizunwarami (Wysznowarami) a Rusami, to z topograficznego punktu widzenia ich siedziby 

należałoby lokować raczej wokół Wielkich Jezior Mazurskich lub na Polesiu. Może to więc 

Koziercy, nazywani tak od ‘oziera’ – jeziora właśnie, przy czym przedrostek ‘k’ to tradycyjnie 

‘od/przy/nad’. Podobny etnonim nosili, Chozirocy (Kozieracy) z Wallachii, omawiani przeze 

mnie wcześniej. Przemawiałaby za tym także w sumie niewielka liczba grodów – 100, ile im 

przypisuje „Geograf Bawarski”, co jak na potężnych Chazarów jest chyba trochę za mało, 

zwłaszcza, gdy zestawi się tę ilość z 325 grodami Zurzan / Mazurów (Zureani) i 516 civitates 

Stadyczy / Polan naddnieprzańskich (Stadici) oraz innych plemion ze wschodnich obszarów.  

Nazwa „Odjezioracy” (Koziercy) może mieć zresztą tą samą etymologię, co Chazarzy 

(Kazirzy), mieszkający przy Morzu Kaspijskim, które przecież jest po prawdzie wielkim 

jeziorem, a nie morzem. Moim zdaniem Koziercy znad mazurskich jezior, wołoscy Kozieracy 

i nadkaspijscy Kazirzy (Chazarzy), to zupełnie inne ludy, tylko ich etnonimy mają to samo 

pochodzenie. 

Jeśli więc Koziercy zajmowali tereny jezior mazurskich, to omawiani wcześniej Zurzanie 

(Zuireani) siedzieli na Mazowszu, a nie na obecnych Mazurach, jak też sugerowałem. 

Taka interpretacja nie jest czymś nowym, bo na przykład czescy badacze B. Horák  

i D. Trávníček
 114

 zakładają, że większość etnonimów (oprócz Ruzzi – Rusów i Ungare – 

Węgrów) podanych w „Opisie” dotyczy obszaru znad Morza Bałtyckiego, zwłaszcza z basenu 

rzek Odry i Łaby. Nazwę Caziri wiążą oni wprawdzie z Kethür koło Brandenburga
115

, co 

brzmi dość dziwnie, ale jest to kolejna propozycja umotywowana naukowo i pojawiająca się 

w literaturze tematu, więc i ja ją tu przytaczam, choć osobiście uważam ją za kompletnie 

nietrafioną. Zostańmy tu więc przy mazurskich Koziercach – Jeziorcach. 

[41] Ruzzi (Rusi > Rusowie = Rygianie) 

Opis: Ruzzi. 

Tłumaczenie: Rusowie. 
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Nazwa Ruzzi powszechnie kojarzona jest z Rusią i Rusami. Ich etnonim wywodzi się od 

sarmackich Roksolanów lub ludu Rhos znad Morza Czarnego, albo od warjagskich Rusów 

(Nestor, XI w.), więc rozrzut geograficzny i etniczny jest tu u uczonych znów znaczny.  

U Jordanesa (VI w.) są wspomniani Rosowie / Rosomoni / Hros, lokalizowani na terenie 

dzisiejszej Ukrainy. Wygląda więc na to, że pod tymi zbliżonymi nazwami występowało kilka 

ludów, co nie powinno nas tak dziwić, pamiętając o Polanach nad Dnieprem  

i w Wielkopolsce, wschodniosłowiańskich Drewlanach i nadłabskich Drzewianach, czy 

Getach i Gotach. 

Zakrzewski przypuszcza, że wiadomości o Rusi i tamtejszych plemionach pochodzą od 

członków ruskiego poselstwa na dwór Ludwika Pobożnego, co odnotowano w „Annales 

Bertiniani” (839), gdzie odnotowano ich jako Rhos. Tak też figurują w źródłach greckich 

(Ρώς, Rhos), a w staroruskim – Рoусь / Русь. To potwierdza, że „Geograf Bawarski” w 844 r. 

mógł już znać tę nazwą w formie Rhos właśnie, ale nie wiemy dlaczego zapisał ją inaczej, 

jako Ruzzi. Dopiero w glosach Adama Bremeńskiego (pocz. XI w.) występują formy Ruzzis, 

Ruzzos, Ruzziae, Ruzzie, natomiast w liście Brunona do Henryka II jest Ruzi, podobnie jak  

u Helmolda.  

Jednak wzmianka o przedstawicielach ludu Rhos, którzy zostali uznani za Szwedów 

(Sueonum), jest niejednoznaczna. Nie mówi ona bowiem, że to Skandynawowie, jak się 

upiera część historyków, ale, że za takich uznał ich Teofil w liście do Ludwika z prośbą  

o umożliwienie im powrotu do swego kraju przez terytorium Franków. Mieli oni obawiać się 

powrotu tą samą drogą jaką dotarli do Konstantynopola, ze względu na obecność wzdłuż niej 

groźnych plemion. Mamy też tam informację, że zostali zatrzymani wcześniej do wyjaśnienia, 

gdyż zapewne byli podejrzani o szpiegostwo, co jest wielce prawdopodobne, zwłaszcza, że 

nie jest podane w jakim celu przybyli do Konstantynopola. Za to jest informacja, że zmierzają 

do swego chacana (kagana), co może świadczyć o ich kontaktach z Chazarami, którzy tak 

nazywają swoich władców. Oczywiście tę opowieść mogli wymyśleć, niepotrzebnie 

wygadując się o kaganie, co powinno wzbudzić podejrzenia monarchy, bo w Szwecji 

kaganów przecież nie było, ale widocznie o tym wtedy jeszcze w Bizancjum nie wiedziano  

i ostatecznie naiwny cesarz bizantyjski dał się nabrać wysyłając ich nieświadomie wraz  

z obstawą na dalszy zwiad do króla Franków.  

Przypomina mi to wcześniejszą historyjkę Teofilakta Simokatesa (VI/VII w.) 

o słowiańskich gęślarzach, pojmanych przez Bizantyjczyków, którzy uwierzyli im, że są 

ludem zajmującym się muzykowaniem, a nie wojowaniem. Ich dziwne tłumaczenia, że 

zmierzają do Awarów, by ich prosić o pokój rozczuliły cesarza Maurycjusza, który pozwolił 

im się udać dalej. Rzekomi gęślarze, jak i owi Rhos-Pseudosweoni musieli mieć potem niezły 

ubaw. Jak widać nie tylko Frankowie zajmowali się działalnością wywiadowczą na obcych 

terenach, przygotowując tego typu raporty jak tutaj omawiany. 

W innych źródłach niemiecko-łacińskich (kronika Reginona, mandat cłowy Ludwika 

Dziecka), jak zauważa Zakrzewski, pojawia się za to forma Rugi. Wiemy bowiem, że Rugian 

nazywano też Rusami, co z kolei jest ciekawą poszlaką w poszukiwaniach macierzystej 

kolebki Rusów, których uczeni wywodzą akurat ze Skandynawii. 

Obecnie w nauce zachodniej dominuje pogląd, że Rusowie byli wieloetniczną grupą,  

a zwolennicy ich skandynawskiego pochodzenia wywodzą ich z Roslagen w szwedzkim 

Upplandzie, nie biorąc w ogóle pod uwagę, że może to być słowiański przyczółek  

w Skandynawii (Roslagen – gniazdo Rosów, bo rdzeń *lagen – lęg). 

Nestor jednak wyraźnie odróżnia Waregów i ich Ruś od Szwedów, a także Normanów: 

„Bowiem tak się zwali ci waregowie – Rusią, jako się drudzy zowią Szwedami, inni 

Normanami i Anglami, a jeszcze inni Gotami”. Z czego jasno wynika, że Rusowie nie byli ani 

Szwedami, ani Normanami, ani Gotami. To nie przeszkadza jednak historykom twierdzić 

inaczej, a taki na przykład Władysław Duczko pisze nonszalancko o samym Nestorze, że: 
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„Kronikarz nie miał żadnej wiedzy o wczesnej Rusi, a zatem brakowało mu informacji o tym, 

że lud zwany Rusami zamieszkiwał już tę część kontynentu na długo przed połową IX 

wieku.”
116

 Oczywiście nasz „uczony” archeolog i normanofil z XXI wieku wie lepiej kim byli 

Rusowie, niż ruski kronikarz z Kijowa żyjący w XII wieku.  

W „Powieści dorocznej” czytamy też o początku Rusi dopiero od 862 roku, kiedy to 

przybył nad Ilmen Ruryk ze swą drużyną, zawezwany zza morza przez radę zwaśnionych 

plemion. Można więc spytać, kim byli zatem ruscy posłowie do Bizancjum i do Franków oraz 

skąd się wziął etnonim Ruzzi u „Geografa Bawarskiego”, którego dokument datuje się na 

pierwszą połowę IX wieku, kiedy to Rusi i Rusów na Słowiańszczyźnie jeszcze miało nie być. 

Pierwszy atak Rusów na Bizancjum, według Jana Diakona, też miał miejsce dopiero w 860 r., 

choć Nestor datuje go jeszcze później na 6374 (866) pisząc o wyprawie zbrojnej Askolda  

i Dira na Konstantynopol. Latopisiec nadmienia jednak, że wcześniej „Roku 6360 [852], gdy 

zaczął panować Michał [III, cesarz bizantyński], zaczęła być nazywana ziemia ruska. O tym 

zaś dowiedzieliśmy się stąd, że za tego cara przychodziła Ruś, na Carogród, jak napisano  

o tym w latopisie greckim.” Wciąż jednak jest to później niż jest datowana „zapiska” (844). 

Pod tym rokiem jednak pisarze arabscy al-Jakubi i al-Mas'udi, donoszą, że Sewilla została 

złupiona przez Ruś (844 r.), których hiszpańskie „Chronicon Albeldense” nazywa 

Normanami. Źródła te nie mówią jednak konkretnie, że pochodzili oni ze Skandynawii, ale 

kojarzą ich co najwyżej z ludami północy. „Geograf Bawarski” mógł jednak już słyszeć o tym 

wydarzeniu i powiązać obie nazwy Rhos i Rus, robiąc z nich swoich Ruzzi. 

Pojawienie się nazwy Rosowie i jej pochodnych na terenach Rusi przed przybyciem tam 

Skandynawów, normaniści pokrętnie tłumaczą mało prawdopodobnym zbiegiem 

okoliczności. Nie ma też żadnych dowodów, by jakiekolwiek plemię skandynawskie 

posługiwało się nazwą Rosowie / Rusowie, albo jakąś podobną. Niektórzy uważają, że to 

zresztą egzonim nadany im przez plemiona ugrofińskie (fińskie określenie Szwedów – 

Ruotsi).  

Co bardziej światli historycy zaczynają jednak dojrzewać do opcji, że w skład drużyny 

Ruryka wchodzili prawdopodobnie zarówno Słowianie, Normanie, Bałtowie, jak  

i Ugrofinowie. Świadczą o tym chociażby imiona jej członków, posiadające różną etymologię 

oraz opis Nestora, który podaje w swej kronice, że Ruryk był innej narodowości niż Askold  

i Dir.  

Może jednak Rusami nazywano pierwotnie inny lud, zamieszkujący wybrzeże Bałtyku,  

a nie, jak się powszechnie przyjmuje Skandynawów. Poza Rusami – Rugianami z Połabia, 

mamy też u Ptolemeusza Rugiclei (Rugosławów), którzy rezydowali właśnie przy ujściu 

Wisły. Może Rusi / Rusowie, to w tym przypadku tylko skrót od Ru[go]s[ław]i / 

Ru[go]s[ław]owie. Zapomnieliśmy jednak jeszcze o jednym ojkonimie, który może 

powinniśmy tu brać pod uwagę, a mianowicie mieście Ryga, którego nazwa wydaje się być 

wariantem Ruga (Rugia). Skoro więc Rugian nazywano Rusami
117

, to jest wielce niż 

prawdopodobne, że także i Rygian. Mogą to potwierdzać zresztą badania genetyczne rodu 

Rurykowiczów, które wykazały dominację haplogrupy N, właściwej dla ludów bałtyckich,  

a nie skandynawskich, czy słowiańskich (teoria wschodniobałtyckiego pochodzenia Rusów 

G.V. Dzibela)
118

.   

Prawdopodobne jest więc, że owi Waregowie to Rygianie, a relację Nestora, że przybyli 

oni od morza, należy rozumieć, że przypłynęli oni na statkach. Droga wodna w tamtych 
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 W. Duczko, Ruś Wikingów, 2006. 
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 Etymologii etnonimu Rusowie jest wiele, ale według mnie dwa najważniejsze źródłosłowy to ‘róg’ > rógski > 

ruski lub ‘rudy’ > rudzki > ruski. 
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czasach była bowiem dużo szybsza i łatwiejsza, niż przedzieranie się przez niebezpieczne 

puszcze i mozolne oraz ryzykowne przeprawianie się przez rzeki. Patrząc na mapę widać, że 

wielki przylądek ryski mógł być potocznie zwany ‘rogiem’, od czego pochodzi nazwa Rygi  

i dużo mniejszej Rugii, także położonej na półwyspie, nieco dalej na zachód.  
 

 

 
 
Rys. Droga od Waregów do Greków: szlak główny (po 862 r. i zajęciu Nowogrodu przez Waregów)  

i szlaki alternatywne, w tym przebiegające przez Polskę rzekami Odrą i Wisłą.  Numerami oznaczono 

lokalizacje związane z nazwą Rusi (Rutheni) < Rugi: (1) Rusowie z rejonu jeziora Ładoga, (2) Ryga, 

(3) – Ptolemejscy Rugiclei (Rugisławi), (4) Rugianie / Ranowie na Rugii. Oprac. T.J. Kosiński, na 

podstawie mapy Mariki Mägi In Austrvegr, 2018, Wikimedia CC 4.0. 

 

 

Ryga była pierwszym portem na szlaku od Waregów do Greków, który przebiegał 

uchodzącą tam do Bałtyku Dźwiną, a potem możliwe, że rzeką Berezyna dopływającą do 

Dniepru i dalej tą rzeką nad Morze Czarne. Jest prawdopodobne, że dopiero później 

wykorzystywano go także do sprowadzania towarów ze Skandynawii. Szlak ten przebiegał 

przez tereny Rygian (Rusów), dalej Dregowiczy (Brzeziców znad Berezyny), Drewlan, Polan 

i Ugliczy, czyli praktycznie wszystkich plemion wymienionych w „bawarskim dokumencie”, 

co wynika z naszej analizy.  

Skandynawowie korzystali z tego szlaku, ale nie ma pewności, że go kontrolowali przez 

jakiś dłuższy czas, a wręcz część historyków uważa, że opłacali się oni plemionom 
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sławiańskim za przejazd, kupując też od nich łodzie, o czym donosi Porfirogeneta. Zadziwieni 

ilością twierdz i osad w tej krainie zwali ją ze st.nord. Garðaríki – kraj grodów. „Bawarczyk” 

jednak nie podaje przy tej nazwie liczby civitates, co jest o tyle dziwne, że posiada takie dane 

dotyczące sąsiednich ludów. Może jest to dla niego zatem tylko nazwa całej grupy 

plemiennej, albo krainy, a stan posiadania podaje przy poszczególnych plemionach. Chyba, że 

sam nie wie tak naprawdę skąd oni pochodzili i gdzie mieszkali, a jego informatorzy donieśli 

mu tylko o takim ludzie spotykanym gdzieś między Caziri – Jeziorcami, a Forderen – 

Drewlanami. 

[42] Forsderen (Drewlanie) 

Opis: Forsderen. 

Tłumaczenie: Drewlanie. 

Zeuss łączył tę nazwę z ‘lasem’ (niem. Forst – „las”), tłumacząc ich na Waldleute (leśny 

lud), tzn. Drewljane (Drewlanie). Tak też uważa Witczak, mimo, że wcześniej kwestionuje to 

Łowmiański. Również Zeuss łączy tę nazwę z ‘lasem’, odnosząc ją m.in. do swniem. forstare 

‘las’ i bawarskiego ojkonimu Forsteren. 

Natomiast I. Herrman twierdzi, że jednak bardziej uzasadnione jest interpretowanie tego 

terminu, jako „Erste Leute”, „Vorderste Leute”, „Fuhrendes Volk”, czyli „pierwsi, wiodący 

ludzie” (ang first – pierwszy). Dla porównanie podaje, że w prawie anglosaskim 

wczesnośredniowiecznym występują np. „Fyrestemen” i „Nordleoda”, a w regulacjach 

ostrogockich z 1300 r. jest mowa o „forstendere”, „forstandre” – liderze. Tym samym zapisy 

Ruzzi, Forderen Liudi i Fresiti odnosi on do jednego ludu – Rusów, uznając kolejne nazwy 

tylko za opisujące ich przydomki. Wskazuje też tutaj na plemię Polan kijowskich. 

Mając na uwadze, że pozycję wcześniej są podani Rusowie i w „Opisie” słowiańskich 

ludów poruszamy się teraz na terenach za wschodnią Wisłą, to łączenie tego plemienia  

z Drewlanami wydaje się uzasadnione. Ci, zdaniem historyków, zamieszkiwali w dorzeczach 

Słuczy i Prypeci na Polesiu Wołyńskim. 

Ich nazwa jest poświadczona głównie w ruskich latopisach. Na przykład Nestor z Kijowa 

(ok. 1113 r.) pisał (tłum. autora za Szafarzykiem): „I żyli w pokoju Polanie i Derewlanie  

i Siewierzanie i Radymicze i Wiatycze i Chorwaci. Duliebi żyli nad Bugiem, gdzie teraz 

Welinianie [Wołynianie], a Ulicze i Tewercy siedzieli nad Dniestrem. Mieli oni mnóstwo 

grodów, od Dniestru aż po Dunaj, które istnieją po dziś dzień. Te tereny z greckiego zwano 

Wielką Scytią.”. 

Wiadomo też, że w 884 zostali podbici przez Olega, władcę Rusi Kijowskiej, ale buntowali 

się przeciw zbyt wysokim daninom ściąganym za czasów jego następcy Igora, którego zabili 

podczas wyprawy karnej przeciwko nim. Ich wodzem był książę Mał, który ściągnął na siebie 

zemstę wdowy po Igorze Olgi. Zmyślna władczyni wybiła całą elitę Drewlan podczas 

rzekomej przyjacielskiej uczty. 

Przy opisie wyprawy Olega na Grecję (greku), Nestor wymienia także plemiona, które 

kniaź zabrał ze sobą (za Szafarzykiem): „wariag mnozestwo i slowieny, i czudi, i kriwiczi, 

meria, i poljany, i siewiery, i derewrljany, i radimisti, Wiaticzi, i chorwaty, dulieby i tiwerici, 

i że sum ozwiene ot grek wielikaja skyfia”.  

Jak widzimy z całej gromady wschodniosłowiańskich plemion u „Geografa Bawarskiego” 

mamy wspomnianych tylko Polan (Stadycze), Siewierzan (Sebbirozi) i właśnie Drewlan, 

oczywiście zakładając, że zapis Forsderen można kojarzyć właśnie z nimi.  
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Ziemie zajęte przez plemiona słowiańskie w epoce monarchii Karola Wielkiego ok. 800 r.  

(E. Niewiadomski „Atlas do Dziejów Polski”, 1899) 

 

 

Co dziwne, Szafarzykowi, które przywołuje tak często Nestora przy opisie wschodnich 

Słowian, jakoś z trudem przychodzi znalezienie odpowiedników wymienionych w „Powieści 

dorocznej” nazw plemiennych. Za to, na podstawie „zapisków Mnichowskich”, jak nazywa 

notę „Bawarczyka”, tworzy nowe etnonimy, które kojarzy z Rusią: Bulercy, Turowcy, 

Surelcy, Narewlani, Djedocze, Kołpianie, Swijanie, Zytycze, Stadycze, Sebercy, Odbradycze, 

Turoczanie, Kazerycze, Tanewcy, Prużanie, Brezycze, Zerawce, Lukomljani, Poresjani, 

Nizowce, Brodnice. Uważa on bowiem, że w tym przekazie od słowa „Thadesi” (nr 17) do 

„Lucolane” (nr 46) wyliczeni są Słowianie mieszkający na późniejszej Rusi. Co więcej, jego 

zdaniem, między narody słowiańskie wsunięci są Niesłowianie: Phesnuzi, Bruzi, Vuizunbeire, 

Caziri, Ruzzi, Liudi, Ungare, a także właśnie omawiani tu Forsderen, których o dziwo nie 

tłumaczy na wschodniosłowiańskich Drewlan, co mu przychodziło z taką łatwością  
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w przypadku innych podanych w tym dokumencie nazw plemiennych, ale, uważa ich za lud 

fiński, odwołując się do wodospadów (katarakt) na rzece Wolchowie, które w szwedzkim 

nazywane są Fors (strniem. Vorsch). Drugi człon -deren domniemywa, że może oznaczać 

hipotetyczną nazwę odłamu Czudów – Ter. Mielibyśmy tu zatem do czynienia z konstrukcją 

złożoną z członu szwedzkiego (w domyśle też fińskiego) i nazwy własnej plemienia 

czudzkiego, zapisaną przez bawarskiego zwiadowcę, nie wiadomo z jakiego źródła.  

Jeśli z Fors można ukuć Vors, to czemu nie Wars[z]. A –deren, czytany dosłownie, to 

‘dereń’. Jednak w tych wszystkich propozycjach, jak dla mnie za dużo jest spekulacji, a za 

mało pokrycia w faktach, czyli przekazach historycznych, ludowych i zachowanej toponimii. 

Zatem sugeruję w tym przypadku przyjąć na razie, że to Drewlanie, dopóki nikt inny nie 

przedstawi bardziej przekonującego wyjaśnienia tego zagadkowego etnonimu. 

[43] Liudi (Liuti > Ludzie > Litwini) 

Opis: Liudi. 

Tłumaczenie: Litwini. 

Zeuss i Králiček uważają, że Forsderen i Liudi to jedno określenie, oznaczające ‘lud 

Forsderen’, a kropka między nimi w „nocie karolińskiej” to błąd kopisty. Lelewel i Szafarzyk 

widzieli w nich jednak dwa oddzielne plemiona. Nie zmienia to i tak faktu, że nikt nie potrafi 

wiarygodnie zidentyfikować, o jaki(e) lud(y) tu może chodzić. Jak wcześniej wspomniano, 

niektórzy (Łowmiański, Witczak, Herrman) łączą ten zapis z poprzednim Fordaren w całość, 

co ma znaczyć ‘leśny lud’ (Zeap
119

).  

Nazwa Liudi (ros. люди) dosłownie znaczy właśnie Ludzie. Słowo to w takim znaczeniu 

często występuje w annałach frankońskich w formie Nordleudi / Nordliudi w odniesieniu do 

Sasów na północ od Łaby. Chorografia Orosiusa wspomina „greca leode”, czyli „greckich 

ludzi” – Greków. Także starosaksoński „Heliand” cały czas używa tego terminu. 

Trudno jednak znaleźć uczonym lud, który się nazywa Lud (Liudi). Chyba, że odniesiemy 

się do etnonimu Lugi, tłumaczonego, przeze mnie na Lęgi, ale przez niektórych właśnie 

czytanego, jako Ludzie, mając na uwadze zwłaszcza południowosłowiańskie dialekty, gdzie to 

słowo w zapisie z ‘g’ w środku występuje w takim rozumieniu. Ich siedziby lokalizowano na 

lewym brzegu środkowej Wisły, co by w pewnym stopniu uzupełniało zaistniałą lukę na tym 

obszarze podczas posuwania się coraz bardziej na południowy wschód przy rozważaniach  

o poprzednich etnonimach. Pamiętajmy, że mówimy cały czas o dokumencie opisanym, jako 

dotyczącym ludów żyjących na północ od Dunaju.  

Łuczyński natomiast z użyciem wyszukanych, acz nieprzekonujących, zabiegów 

językowych, robi z nich Liubi i łączy z wielkopolskimi Lubuszanami. Badacz, który upatruje 

pewnego porządku układu podawania poszczególnych nazw, zwłaszcza w dokumencie 

„królewskim”, mógłby spytać, gdzie rusińscy Drewlanie, których nazwę ten młody 

językoznawca uznaje za poprawną, a gdzie Wielkopolska. A przecież w „Opisie’ oba ludy 

występują bezpośrednio jeden po drugim. Dlatego tę propozycję, jak większość pokrętnych 

rozważań tego autora, możemy sobie tutaj darować.  

Zostałbym tu zatem przy dość jednoznacznej nazwie Liudi (Ludzie), której nie trzeba 

specjalnie tłumaczyć, bo dla każdego Słowianina jest ona oczywista. Kwestią do ustalenia 

pozostaje tylko, z jakim plemieniem należy łączyć ten lud, ale to już jest zadanie raczej nie 

dla językoznawców, a historyków, geografów lub etnografów. 

                                                 
119

 K. Zeap, Die Deutschen und die Nachbarstamme, Munchen 1837, s. 623. 



Tomasz J. Kosiński 

 

100 

 

Według mnie, poza dość przekonującym porównaniem z Lugi, można domniemywać, że 

może to być określenie któregoś z plemion wschodniosłowiańskich, nazywającego tak swoich 

ziomków, w przeciwieństwie do egzonimu Cziudi (cudzy, cudzoziemcy), co odnoszono do 

ludów fińskich z południowo-wschodniego wybrzeża Bałtyku (obecna Estonia). Jest to 

typowa opozycja Liudi – Cziudi, podobnie jak Słowianie (znający słowa) – Niemcy (niemi, 

czyli nieużywający „ludzkich” słów). Choć Szafarzyk uważa Liudi akurat za odłam Czudów, 

co argumentuje porównaniami do Lundin-kieli, tj. ‘czudzki język’ oraz nazwy Ljudin-honec  

w Nowogrodzie.  

Sąsiadami Cziudów byli natomiast Estowie (Aesti), a właściwie Litwini. Przyjmuje się, że 

nazwa Litwy (Lietuva) pochodzi od rzeki Lietauka, niewielkiego dopływu Wilii, co 

oznaczałoby „ludzi znad rzeki” (liet – lud, auka – rzeka). W r. 873 w kronice arcybiskupa 

Rimberta po raz pierwszy zanotowano nazwę miejscowości położonej na terytorium 

dzisiejszej Litwy – Apuolė
120

, którą można czytać, jako Opole. To zapewne pozostałość  

z czasów bałto-słowiańskiej wspólnoty językowej. Jak się zdaje jednak te nadbałtyckie tereny 

zajmowała w dużej części także ludność protosłowiańska wywodząca się od Wendów 

(Venedae), których tam lokuje m.in. Ptolemeusz. 

Tak czy inaczej, to co nas tutaj najbardziej interesuje, to fakt, że słowem ‘Ludzie’ 

określano Protolitwinów (lit = lud). Prawdopodobnie także morfemy *lat / *let obecne  

w etnonimie Latgalowie / Letgalowie, plemienia sąsiadującego z Litwinami od północy, też 

oznaczają ‘lud’. Możemy zatem przyjąć, że podani tutaj Liudi to dawne określenie Litwinów.  

[44] Fresiti (Brzezice > Berezynianie) 

Opis: Fresiti. 

Tłumaczenie: Brzezice (Berezynianie).  

Szafarzyk z umiłowaniem wiąże Fresiti, jak i wiele innych etnonimów z tego dokumentu, 

z Rusią, a w tym przypadku z nowogrodzkimi Breżyczami lub Wreżyczami. Duma, czy to aby 

też nie Frazi = Wariazi, sugerując tym, że może tu chodzić o Waregów, co już jest bardzo 

niepewne. Herrman kojarzy ich z Fryzami, wyjaśniając, że ich etnonim związany jest  

z „Freigesessenen” lub „Freisassen”, oznacza więc ludzi żyjących na własnej ziemi. 

Łuczyński podaje, że znany jest jeden zapis tego etnonimu z kronik saskich: Fresones (789). 

O Fryzach jest przecież dużo więcej poświadczeń, ale nie ma ich tu co przytaczać, bo  

z pewnością nie o ten lud tutaj chodzi. 

Językoznawcy, mając na uwadze germańską przesuwkę b=f, rekonstruują tę nazwę na: 

Berzetowie (Fresiti=Berziti), z psł. *Brzeti / *brdo (Witczak, T. Lehr-Spławiński), lub 

Brzezicy, Brzeżycy, Wrzesicy (Nalepa). Nazwą Brsjaców i ich odpowiednikiem Berzitowie
 

posługuje się też T. Wasilewski
121

. Kolejni autorzy natomiast podają jeszcze inne warianty 

ich nazwy, jako: Berzite (I. Stawowy-Kawka
122

), Werzyci (S. Turlej
123

), Werzitowie  

(T. Lewicki
124

). Problem w tym, że to plemię zamieszkiwało tereny znad wielkich jezior 

macedońskich: Prespańskiego i Ochrydzkiego, aż do miasta Veles nad Wardarem. Grecy 

zwali tę krainę Berzitia. Domysły Witczaka, że to północny, wschodnioruski odłam Brsjaków 
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(Βερζηται Werzetai), który pozostał w pierwotnych siedzibach i nie uczestniczył w wielkiej 

słowiańskiej wędrówce na południe z początku VII wieku
125

, to tylko domysły, bez oparcia  

w jakichkolwiek potwierdzeniach. 

W rocznikach saskich podano nazwę dopływu Łaby Uraso (937) = Frose, Frosa (937), 

Vrosa (941), co Łuczyński zdaje się poprawnie tłumaczyć na Brzoza < psł. *Berza, choć nie 

identyfikuje się żadnej rzeki o tej nazwie w dorzeczu Łaby. Może tu więc chodzić np.  

o Prießnitz dopływającą do Łaby w okolicach Drezna, o jakże zbliżonej nazwie do 

omawianego etnonimu Fresiti – Frisniti. Ten hydronim można na polski przełożyć, jako 

Prośnica (wahania samogłosek a=e), ale też Brzeźnica (przestawka b=f). Nazewniczo pasuje 

nam tu też polska rzeka Prosna, dopływająca do Warty, związana ze słowem ‘proso’. 

Łuczyński przywołuje też czeską nazwę rodową Wrezouici (1146), którą ma za Březovice, 

odnosząc do niej omawiany etnonim. Kusi tutaj też przestawka f=w i propozycja Nalepy – 

Wrzesicy. Kto wie, czy nie byli to zatem mieszkańcy okolic obecnej Wrześni w Wielkopolsce.  

Jednak ze względów geograficznych ta nazwa może wskazywać na Brześć i Brzeziców 

(Brześcian). Ich etnonim, jak też nazwa miasta pochodzi od ‘brzozy’, ‘brzeziny’, ‘brzezia’, 

‘brzostu’. Ale to tereny wymienionych wcześniej Bużan, dlatego może powinniśmy pomyśleć 

tutaj o mieszkańcach znad rzeki Berezyny (Brzeziny) płynącej bardziej na wschód od 

Brześcia. Prawdopodobnie laccy Brzezice byliby zatem późniejszymi Brzezinianami, a po 

zruszczeniu – Berezynianami. Sądzę, że to mogło być synonimiczne określenie Dregowiczy 

(Drągowiczy), którzy rezydowali na tych terenach według staroruskich przekazów, dlatego 

„Geograf Bawarski” pominął nazwę tego dość znaczącego wschodniosłowiańskiego 

plemienia. 

[45] Serauici (Sorawicy = Orawcy > Orawianie) 

Opis: Serauici. 

Tłumaczenie: Sorawicy. 

Dla Szafarzyka Serauici to Serawcy / Zerawci, zwani tak od rzeczki Żerawa na Wołyniu, 

gdzie utknął w swoich rozważaniach wraz z kilkunastoma innymi etnosami, wcześniej 

wymienianymi, które tam lokuje. Ale Nazarenko przyznaje mu rację. Králiček natomiast 

widzi w nich mieszkańców Żarowa (Sorau) na Łużycach. Zakrzewski z kolei odnosi się do 

góry Żerawa koło Isborska, będącego terenem osadnictwa Krywiczy. Nalepa skłaniał się do 

odczytu Žeravicy, albo Žorawicy. Łuczyński przywołuje z kolei nazwę Sarowe z roczników 

saskich (873), którą wiąże z rzeką Serava, od której etnonim może brzmieć Serawice. Ich 

lokalizacją byłyby płd. Morawy.  

W Polsce mamy natomiast rzeczkę Serafa, zwaną też Srawą (rawa – rzeka), która 

wypływa z okolic Wieliczki i wpada do Wisły w miejscowości Brzegi. Trudno łączyć podaną 

tu nazwę plemienną z tak nieznaczną strugą, ale może ona wskazywać nam właściwą 

etymologię tego etnonimu – Serawicze / Zrawicze, czyli mieszkańcy ‘znad rawy’ lub 

„szerokiej rzeki” (cz. šír+ava). Atutem tej lokalizacji jest fakt, że 3 miejsca dalej są 

wymieniani Wiślanie, więc może ta część opisu dotyczyć Małopolski, z wtrętem tylko  

o Węgrach, których, jako koczowników, nie wiadomo było gdzie wówczas tak naprawdę 

ulokować. 
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Nikt nie odważył się, zapewnie słusznie, wiązać tej nazwy z ‘serem’, z którym może się 

kojarzyć na pierwszy rzut oka. A dawni Słowianie mieli przecież słynąć z ich wytwórstwa,  

o czym świadczą odkrycia archeologiczne w Meklemburgii, datowane na II wiek
126

. 

W Polsce mamy miasto Serock, dawny Serociec (Syroczecz), położony wzdłuż wysokiego 

brzegu Narwi, nad Jeziorem Zegrzyńskim, którego nazwa też może się kojarzyć  

z tajemniczymi Serawici. Ten ojkonim wywodzony jest od przymiotnika „szyroki” (szeroki), 

który ma odnosić się do rozłożystego koryta utworzonego u spływu Bugu i Narwi. Jest to 

jednak dość wątpliwe tłumaczenie. Raczej pochodzi on od rogów, z których wyrobu ten gród 

swego czasu słynął. Najstarsza poświadczona wersja tego ojkonimu to Syrozch < Se+roż, tj. 

‘z roża’ (rogu), stąd ros. серьезный ‘sjerieznyj’ – poważny i imię Sjergiej / Sjerioża, bo róg 

był symbolem dostojności i powagi, jako święty przedmiot. Dlatego tę nazwę miejscową 

należałoby rekonstruować, jako Serożec, a obecna wersja jest ewidentnie oparta na błędnych 

zapisach kronikarskich obcokrajowców nierozumiejących jej znaczenia i pochodzenia, 

mających zresztą trudności w zapisie głoski „ż” w ubogiej łacinie, w której odpowiadająca jej 

litera nie występowała do czasów wprowadzenia w języku polskim opartym na łacińskim 

alfabecie, znaków diakrytycznych na przełomie XV/XVI w.  Osada ta jest wzmiankowana 

natomiast już w 1065 r. w tzw. falsyfikacie mogileńskim, dokumencie dla opactwa 

benedyktynów w Mogilnie, gdzie jest mowa o dochodach opata z grodu i komory celnej na 

rzece Bug. Możliwe jednak, że mogła istnieć dużo wcześniej, czyli w wieku IX, kiedy 

powstawał „bawarski raport”. Archeolodzy potwierdzają, że pozostałości tamtejszego 

grodziska znajdującego się na prawym brzegu Narwi, w okolicy ujścia Bugu pochodzą z XI 

wieku. Położone ono było przy ważnych szlakach handlowych i komunikacyjnych: 

 z Rusi przez Nur, Brok, Brańsk do Wielkopolski, Kujaw i Pomorza, 

 z Gdańska i Truso na Ruś, 

 z południa Polski do Jaćwieży i Prus
127

. 

Serauici byliby zatem Serożycami. Przejście ‘w’ > ‘ż’ nie jest zbyt typowe, ale nie można 

go wykluczyć. Wahanie samogłosek a=e to nic nadzwyczajnego. Natomiast lokalizacja  

i kontekst historyczny są na korzyść Serożca (Serocka). 

Mając jednak na uwadze wzmiankę Zygmunta Glogera o lechickim plemieniu Sieradzan, 

zamieszkujących obszar nad górną Wartą oraz ich sąsiedztwo z Lucolane, czyli być może 

Łęczanami (Łęczycami), wymienionymi w „Opisie”, jako następni w kolejności, możemy 

poważnie potraktować możliwość utożsamiania ich z omawianą tutaj nazwą. O Serożanach / 

Serocczanach, jako osobnym plemieniu, bowiem nikt nie wspominał. Sieradzan od Łęczan 

oddzielały tylko bagniste tereny rozlewiska Neru. Zapis Serauici, czytany dosłownie to 

Serawicy. Jednak gdy zamienimy ‘w’ na ‘d’ otrzymamy Sieradicy, co już jest zbieżne  

z Sieradzem i Sieradzicami, jak można czytać ten etnonim. 

Takich błędów literowych u „Geografa Bawarskiego” mamy jednak bardzo niewiele, 

dlatego chyba powinniśmy rozejrzeć się za innym rozwiązaniem. I tu znów ratuje nas 

zrekonstruowany układ graficzny „raportu”, w którym przeskok z ziemi sieradzko-łęczyckiej 

na Węgry i powrót do Wiślan w Małopolsce wydaje się dość dziwny. Można to oczywiście 

tłumaczyć, że tych wciąż przemieszczających się w tamtym czasie Węgrów nie było gdzie 

wstawić, ale dlaczego akurat między sąsiednimi plemionami między Wartą a Wisłą. Ta 

wątpliwość oraz ogląd opracowanej przeze mnie mapy rozmieszczenia poszczególnych 

plemion podanych w „Opise” wskazuje nam pusty, do tej pory, nieopisany jeszcze obszar 

Słowacji, leżący akurat między Wiślanami a ówczesnymi siedzibami Węgrów. 
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A mamy tam Orawę, znany słowacki region na terenie dawniejszej Chrobacji i rzekę o tej 

samej nazwie. Wszystko wskazuje nam na to, że Serauici to Sorawicy, czyli ludzie 

wywodzący się ‘z Orawiców’, dzisiejsi Orawianie. Dzięki takiej lokalizacji już całkiem łatwo 

znaleźć nam kolejne plemię Łękołan. 

[46] Lucolane (Łękołanie > Łuczanie) 

Opis: Lucolane. 

Tłumaczenie: Łękołanie (Łuczanie). 

Králiček uważa, że Lucolane rezydowali na dolnych Łużycach w Lucovane w obwodzie 

Luckau. Szafarzyk widzi w nich Łukomljan i wiąże z białoruskim miasteczkiem Lukoml. 

Zakrzewski widzi tu Łukomlę, ale z terenów Pieczyngów. Dla Rosponda to Lučanĕ (*luč-  

z przyrostkiem niem. -ol-). Podaje się też nazwy: Lukomorjani (Łowmiański), Łukwlanie / 

Lukwljane (Witczak). Nalepa kojarzy ten etnonim z morfemem Luk-, nawiązując do 

ukraińskiej rzeki Łukwa. Koncha doszukuje się tu nawet Lug/Lux-Alanów.  

To jeszcze nic, bo Łuczyński tradycyjnie nie rozczarowuje tutaj i przedstawia swoją 

kolejną, całkowicie oderwaną od kontekstu historycznego i układu geograficznego 

dokumentu „Bawarczyka” wyszukaną propozycje, wiążąc tę nazwę z toponimią północnych 

Włoch i oronimami Lucoli, Lucolena, jakie występują w Toskanii i Akwilei. Gdyby dokument 

ten miał opisywać ludy także iliryjskie, dackie, trackie, italskie, greckie, a nie głównie 

słowiańskie na północ od Dunaju, jak to podano w jego pierwszym zdaniu, to cały wykaz 

musiałby obejmować co najmniej kilkaset pozycji, a nie 58 jak tutaj. 

Z naszej analizy wynika jednak, że lud ten powinien znajdować się między Bugiem  

a Wisłą, trzymając się porządku topograficznego „Opisu”, ewentualnie gdzieś na terenach 

obecnej Słowacji. Wiślanie są wymienieni dwie pozycje dalej. Drewlanie (Forsderen) cztery 

miejsca wcześniej. Wiele wskazuje na to, że może tu chodzić o Łękołan, czyli w skrócie 

Łęczan. Ten pierwszy etnonim opiera się na składzie łęk+łan, drugi tylko na rdzeniu *łęk. 

Nazewniczo z Łęczanami z pewnością można wiązać Łęczycę, która swą nazwę wywodzi 

właśnie od łęków (łęgów, ługów) – podmokłych łąk.  

Na takich nadrzecznych łąkach uprawiano m.in. len, który ma dużą wartość użytkową.  

Z łodyg tej rośliny pozyskuje się materiał na tkaniny, a z nasion tzw. siemię lniane oraz olej 

lniany, nasiona lnu natomiast przyrządzano i spożywano jak zboża (proso, kasze). Siemię 

lniane znaleziono w wykopaliskach w Biskupinie. Także wełnianka lubi podmokłe łąki,  

a wykorzystywano ją, jako wypełnienie poduszek, wyrobu knotów do świec, a nawet 

kapeluszy. Z kolei wyschnięte łodygi i liście trzciny były na masową skalę wykorzystywane 

w tradycyjnym budownictwie, np. do produkcji mat budowlanych, ocieplania domów i krycia 

dachów
128

. Dlatego ludzie chętnie osiedlali się na takich terenach, a nazwa plemienna Lugi – 

Łęgi, mogła oznaczać właśnie ludność zamieszkującą łęgi (podmokłe łąki). Co ciekawe, 

akurat siedziby tego ludu (Lugi) Ptolemeusz lokuje właśnie na obszarze od lewego brzegu 

Wisły, czyli obejmującym także Łęczycę. 

Łacińskie średniowieczne dokumenty podają zlatynizowane nazwy miasta: Lonsin, Lunciz, 

Lantsiza, Loncizia, Lonsitia, Lunchicia. Gall Anonim w swojej Kronice polskiej, spisanej  

w latach 1112–1116, odnotował ją jednak, jako Lucic, co przypomina nam pierwszy człon 

etnonimu Luco+lane (luc < łęk). Również archeolodzy potwierdzają dawne istnienie 

tamtejszego grodu, którego pozostałości znajdują się w niedalekim Tumie. Datują go, co 
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prawda, na X wiek, ale możliwe, że istniał on już kilkadziesiąt lat wcześniej, kiedy spisywano 

„bawarską notę”. 

To z Łęczycami Lelewel kojarzył Licicaviki Widukinda, poddanych Mieszka I, co akurat 

jest mało przekonujące, bo ten książę piastowski rządził większym ludem, aniżeli tylko 

mieszkańcami okolic Łęczycy, dlatego bardziej widziałbym tu Lestkowiczów (Lechowiczów), 

jak to przyjmuje H. Łowmiański. Swoją drogą, pokrewieństwo Łęczycan z Lestkami, Lechami 

oraz Łężycami (Łużyczanami), czy Lugiami jest oczywiste, zarówno pod względem 

pochodzenia, jak i nazwy (lug = łęg = lęg = lęh = łęż = łęk). 

Jednak, jak wspomniałem przy Serauici – Sorawicach (Orawicach), przeskok z ziemi 

sieradzko-łęczyńskiej na Węgry, nad Wiślanami, którzy są wymieniani akurat po nich, 

wygląda podejrzanie. Dlatego po zlokalizowaniu Orawian łatwo było znaleźć ich sąsiadów, 

czyli Łuczan, którzy mogą się kryć pod zapisem Lucolanie – Łękołanie. Dziwię się tu 

onomaście Łuczyńskiemu, który zajmował się „Zapiską karolińską”, że z racji ewidentnych 

zbieżności tego etnonimu z jego nazwiskiem nie wpadł na to, że może tu chodzić o ludzi  

‘z łąk’, tylko szukał ich gdzieś we Włoszech, bo taki wynik wychodzi akurat po wpisaniu 

słowa ‘lucolane’ do wyszukiwarki Google. Cóż, nowoczesna metodyka pracy młodych 

językoznawców dzięki internetowi otwiera nowe możliwości, utrudnia jednak, jak widać, 

zdroworozsądkowe podejście do problemów tego typu.  

Co zatem możemy dowiedzieć się z tegoż internetu o Łuczanach? Niewiele o nim pisze 

polska Wikipedia, która podaje tylko, że „Łuczanie (Lučané) to plemię zachodniosłowiańskie 

zamieszkujące dorzecze Ochrzy w Kotlinie Czeskiej. Nazwa Łuczanie wywodzi się od słowa 

łąka. Zaliczane do grupy plemion czeskich razem z plemionami: Pszowian, Zliczan, 

Litomierzycy, Dulebów, Siedliczan, Deczan, Lemuzów. Przegrali rywalizację o dominację 

wśród plemion czeskich i zostali wchłonięci przez Czechów.”
129

 

Ta Kotlina czeska nie za bardzo nam pasuje do porządku „Opisu”, bo o Bohemach była 

mowa w części pierwszej. Poszukajmy zatem więcej informacji o Łuczanach, które 

znajdujemy u Kosmasa. Dlatego czytajmy starych kronikarzy, bo jest tam dużo wiedzy  

o dawnych czasach. A pisał on, że mieszkańcy Lučan byli jednym z mitycznych plemion 

czeskich, które żyły przed powstaniem księstwa Przemyślidów na obszarze zwanym Łucko,  

z centrum w Žatecu. Łuczanie znani są głównie z legendy o „wojny łuckiej”, ale z pewnością 

istnieli oni między IX a XII wiekiem
130

, gdyż Kosmas mówi o nich, jako o sobie 

współczesnych. 

Według tego czeskiego kronikarza terytorium Łucka rozciągało się wzdłuż rzeki Ohrzy, 

granicząc od zachodu w pobliżu dzisiejszych Lovosic z terenem Litomierzyc. Granica  

z plemieniem czeskim przebiegałaby wówczas prawdopodobnie wzdłuż rzeki Ohrzy do 

Žateca i dalej na południe do rzeki Mži. Nie jest jasne, gdzie powinna przebiegać zachodnia 

granica Łucka, ale można przypuszczać, że do kraju Łuczan również należało dzisiejsze 

Sokolovsko. Kosmas podaje w swojej kronice, że naród łuczański (natio Luczano), 

zamieszkiwał terytorium, które zostało podzielone na pięć dzielnic: pierwsza wokół rzeki 

Guntna, druga wokół rzeki Uzka, trzecia wokół potoku Brocnica, czwarta, zwana Lesní,  

a piąta to Lucko lub Luka (Luca)
131

. 

Oprócz twierdzy w Žatecu, w pobliżu dzisiejszych Třebenic, miała powstać ważna osada 

obronna Vlastislav.
132

 Do grodów łuczańskich zaliczał się też Drahúš w dzisiejszym mieście 

Postoloprty. „Geograf Bawarski” nie miał jednak wiedzy o liczbie grodów tego ludu, bo nic 

im nie przypisał. 
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Według legendy mieszkańcy Lučan byli wrogami plemienia czeskiego i ich władców 

Przemyślidów. U Kosmy czytamy, że armia księcia Neklana pokonała siły zbuntowanego 

łuczańskiego księcia Włastisława w „łuckiej wojnie”, a konkretnie w bitwie o Tursko
133

.  

Legendę o „łuckiej wojnie” przytoczył też Alois Jirásek w jego „Staroczeskich 

legendach”
134

. A ja pisałem o niej również w wydanej w tym roku książce „Bohaterowie 

dawnych Słowian” (2022). 

Już chciałoby się powiedzieć, nie pierwszy raz zresztą, że, legendy to nie bajki, a zapis 

„Geografa Bawarskiego” o Łuczanach może potwierdzać nie tylko istnienie tego plemienia  

w połowie IX wieku, ale także, że przekaz Kosmasa może być wiarygodny. A co więcej 

wydarzenia związane z „wojną łucką” należałoby datować przed rokiem 844, czyli szacowaną 

datą powstania „Zapiski karolińskiej”, a nie jak twierdzi część historyków czeskich, na 

połowę X w. Sęk w tym, że Łuczanie opisani przez Kosmasa to najprawdopobniej 

mieszkańcy kraju uspieńskiego w zachodnich Czechach, w dorzeczu Ohrzy, jak podawał 

czeski dziejopis. A to tereny opisane w części pierwszej „raportu”, jako graniczące  

z państwem wschodniofrankijskim. O Bohemach zamieszkujących te ziemie też już była 

mowa wcześniej. Dlatego musimy szukać innych Łuczan / Łęczan / Łękołan, raczej na lewo 

od Orawy. 

I znajdujemy tam szczyt Veľká lúka (Wielka łąka), będący częścią tzw. Luczańskiej Małej 

Fatry w Centralnych Karpatach Zachodnich na Słowacji. To obszar obecnego żylińskiego 

kraju (powiatu), niecałe 100 km od Orawy. Okolica ta słynie też z pięknego, kaskadowego 

Łuczańskiego Wodospadu znajdującego się nieopodal wsi Lúčky (węg. Lucski, pol. Łączki). 

Tam też na wzniesieniu Zápolie w pobliżu centrum wsi, znajdowało się grodzisko kultury 

łużyckiej, a pod nim osiedle, znane z cennych wykopalisk (m.in. brązowy hełm i kociołek)  

z pogranicza epoki brązu i epoki żelaza, reprezentujące kulturę halsztacką. To miejsce jest 

znanym stanowiskiem archeologicznym również ze względu na ślady osadnictwa 

neolitycznego. Obecnie jest to uzdrowisko, bo występują tam lecznicze źródła mineralne. 

Możemy się domyślać, że i w IX w. mógł tam stać gród, a okoliczne plemię, zwane  

z pewnością Łuczanami, uznawało zarówno górę, jak i tamtejszy wodospad za święte miejsca. 

Nie chcę sugerować, że Łuczanie walczący z Czechami z przekazu Kosmasa to właśnie 

mieszkańcy kraju żylińskiego, a nie uspieńskiego, zwłaszcza, że kronikarz ten podawał 

konkretne lokalizacje, choć Słowacy bardziej by tu nam pasowali, jako oponenci 

Przemyślidów, aniżeli mieszkańcy terenów położonych niedaleko Pragi. 

Jak widzimy już, nazwy miejscowe związane ze słowem ‘łęk / łąka’, w różnych jego 

formach (łuck, luc, łęg, lug, lęch itp.) były bardzo popularne na Słowiańszczyźnie. Dziw 

bierze, że lubujący się przeszukiwaniu map zabużańskich terenów Szafarzyk nie skojarzył tej 

nazwy z białoruskim Łuckiem, tylko skupił się na tamtejszej Łukomli, a nasi historycy nie 

wiązali tej nazwy z Łękami Małymi, gdzie znajdują się słynne kurhany, zwane niepoprawnie 

„wielkopolskimi piramidami’. Takich przykładów można mnożyć, problem w tym, aby 

znaleźć ten właściwy, a do tego potrzeba w tym przypadku nie tylko analizy językowej, ale  

i historycznej, geograficznej, etnograficznej, o czym już tu wspominałem. Bez tego będziemy 

szukać po omacku.  

Bądź co bądź od Łuczan z żylińskiego kraju na Węgry, o których jest dalej mowa, jest już 

całkiem niedaleko. 
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[47] Ungare (Ągarzy > Węgrzy) 

Opis: Ungare. 

Tłumaczenie: Węgrzy. 

Ungare (łac. Ungroi, Hungari, Ungari) to Węgrzy według większości badaczy. Zakrzewski 

wyjaśnia, że w dniu sporządzenia tego spisu musieli oni siedzieć koło wspomnianych wyżej 

Łukomlan, jak tłumaczy etnonim Lucolane, i Pieczyngów, a nie na terenach Kotliny 

Panońskiej, którą zajęli dopiero w roku 896. Szafarzyk mówił, że jeszcze wtedy mogli oni 

siedzieć nad Donem, a nie w Multaniech i w Siedmiogrodzkiem, gdzie później dotarli. 

Witczak natomiast umiejscawia Węgrów w połowie IX wieku w rejonie Przemyśla, co nam 

nieco rozjaśnia sprawę, dlaczego zaraz po nich „Geograf Bawarski” wymienia Wiślan, 

zapewne z okolic Krakowa. 

 

 

 
 
Fragment mapy Europy z ok. 900 r., na której Węgrzy chyba niesłusznie lokowani są jeszcze nad 

Morzem Czarnym. Polacy (Polanie) są natomiast już obecni nad Wisłą, a Awarowie wciąż zajmują 

Kotlinę Panońską, choć w tym czasie byli praktycznie uzależnieni od Franków. Z kolei Bułgarzy są 

zepchnięci poniżej Dunaju przez Wałachów – potomków Traków zmieszanych ze Słowianami. 

Słowianie połabscy i łużyccy oznaczeni są jako niezależna część Słowiańszczyzny, w przeciwieństwie 

do Karyntian (Slovenes), którzy byli zhołdowani przez Franków (W.R. Shepherd, 1911). 

 

 

Moim zdaniem w połowie IX wieku część Węgrów mogła być już nawet w okolicach 

górnej Cisy, w drodze znad Morza Czarnego do Panonii, którą objęli w 896 roku. Ich 

obecność między dolnym Donem a dolnym Dunajem jest tam poświadczona do lat 30. 
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IX wieku. Potem w połowie IX wieku wiadomo, że zapuszczali się na zachód do Europy 

środkowej, wchodząc w sojusze z Frankami, Bizancjum, czy Bułgarami, w zależności od 

doraźnych korzyści. Przejście do Panonii odbywało się stopniowo, na zasadzie zdobywania 

krok po kroku kolejnych ziem, idąc w kierunku zachodnim. Od południa bowiem od nich 

rezydowali groźni Bułgarzy, a od tyłu nacierali Pieczyngowie. Wciskali się więc między 

Słowian, a Bułgarów z każdym rokiem bliżej dawnych terenów Awarów, które nazywano  

w tym okresie „awarską pustynią”. Jednak wciąż siedzieli tam Bułgarzy panońscy  

i Wałachowie, a od strony Siedmiogrodu natomiast granic strzegli Siedmiorodycze, 

wspomniani też przez „Anonima Bawarskiego”. 

Z racji, że w okresie powstawania „raportu ludwikowskiego” Węgrzy byli w trakcie 

wędrówki w kierunku Panonii, autor nie przypisał im żadnych grodów, bo wiedział, że to lud 

koczowniczy. Wstawił ich więc w grupie „białochorwackiej” choć znajdowali się w pewnym 

oddaleniu od Karpat, ale już w pobliżu terenów dzisiejszej Słowacji, gdzie mieszkali 

wymienieni wcześniej Orawianie i Łuczanie. 

Ich etnonim Ungari można wywodzić od Ąg+ari. Z racji, że psł. ągl > węgl to kąt, 

kraniec, a *ari – szlachetni, poprzez dodanie przydechowego ‘w’, powstała z tego polska 

nazwa Węgrzy. Oznacza ona ‘szlachetny lud żyjący na krańcu’. Wygląda zatem na to, że jest 

to słowiański egzonim, który nadano temu ludowi po wkroczeniu na wschodnie tereny 

Słowian. Poprzez kojarzenie ich z Hunami utworzono łaciński skład Hungari (ang. Hungary). 

Ich rdzenną nazwą było natomiast Magyar – Madziarzy. Podobny rodowód ma zresztą nazwa 

Wągrowie (Wagrowie), jak zwał się jeden ze szczepów Bodrytów, żyjący na drugim krańcu 

Słowiańszczyzny, na zachodnim Połabiu, który z koczowniczym plemieniem Węgrów nie ma 

poza tym nic wspólnego.  

[48] Uuislane (Wiślanie) 

Opis: Uuislane. 

Tłumaczenie: Wiślanie. 

Zapis Uuislane jest powszechnie odczytywany, jako Wiślanie (np. Szafarzyk, Lehr-

Spławiński, Rospond, Nalepa). Zwani oni byli też Winedami.  

Nazwa Wisły znana jest od czasów starożytnych. Pojawiała się ona w zapisach Vistla, 

Vistula, Bisla (Cezar, Pliniusz, Tacyt, Ptolemeusz i inni). Do Wisły od Renu miała być 

Germania, a za prawym brzegiem „królowej polskich rzek” rozpościerała się niezmierzona 

Sarmacja, skąd właśnie, przez większość uczonych, wywodzeni są Słowianie (Wendowie). 

 W „Widsith” (ok. VI-IX w.) jest wzmianka o Wistla wudu, co jest tłumaczone z niemiecka 

na „wiślańskie lasy’ (niem. wald – las), choć brzmi jak „wiślana woda’, czy nawet „wiślański 

wódz”, zwłaszcza, że określenia tego użyto w kontekście walk lokalnych mieszkańców, 

zwanych Hræda
135

 (Wielkich Wedów, od hora+weda), tj. ‘chorwackich Wędów’, nie 

wiedzieć czemu tłumaczonych na ‘Gotów’, z „ludem Attyli” (Ætlan leodum), czyli Hunami 

lub Awarami. Ten utwór zasługuje zresztą na dokładniejszą analizę wykonaną przez badaczy 

bez filogermańskich zapędów, którzy tłumaczą wszystko na niemiecką modłę. Jest tam, moim 

zdaniem, mowa także o wendyjskich (słowiańskich) bohaterach, jak Wit, który dowodził 

Słebami (Witta weold Swæfum), wielkorugijski / wielkorygijski (holm < chełm – góra, wielki) 

Kagan (Hagena Holmrygum), Weszcz od Wanów (Becca Baningum), burgęcki Gębica 

(Burgendum Gifica > łac. Gebicca), helski Wódz (Wada Hælsingum), morzyczański Mąt 

                                                 
135
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(Meaca Myrgingum), brędziański Brus (Breoca Brondingum), Wylina z Warnów / Wiernów 

(Billing Wernum), Oświn wład Świnian, znad rzeki Świny (Oswine weold Eowum), Wład 

Wojów (Wald Woingum), Wódz Turęgów (Wod þyringum), lęgobracki Scyta (Sceafa 

Longbeardum), Goleń z Wrześnian (Holen Wrosnum), Hun dowodzący Chato-/Kątowiercami 

(Hun Hætwerum) i kilku innych. 

Wulfstan (IX w.) pisał z kolei, że „Na wschód od kraju Morawa jest kraj Wisla” („be 

eastan Maroara londe is Wisle lond”). Natomiast przy ujściu Wisły leżeć miała, według 

relacji tego kronikarza, Witlandia, należąca do Estów. Dlatego Kadłubek łączy Wandalów 

(Wenedów) z Polakami – Wiślanami. Alfred Wielki (ok. 890-900), który przytaczał relację 

Wulfstana, na północ od Wielkich Moraw, po lewej stronie Wisły, umiejscawia ziemie 

Chorwatów (Horithi).  

O Białej Chorwacji nad Wisłą, skąd mieli się wywodzić książęta zahumlańscy pisał 

Konstanty Porfirogeneta (X w.), co się wpisuje w koncepcję Sulimirskiego, wywodzącego 

Polaków od sarmackich Serbów i Chorwatów, którzy przybyli nad Wisłę.  

O silnym księciu siedzącym na Wiślech, który urągał chrześcijanom czytamy w „Żywocie 

św. Metodego”. Lingwiści tłumaczą, że w dawnej polszczyźnie słowem Wisły określano 

wartko płynące rzeki w swym górnym biegu lub wręcz wody spadające z wodospadów, które 

są charakterystycznym elementem wiślańskiego krajobrazu zwłaszcza w jej górnym biegu. 

Cały obszar od Gór Świętokrzyskich do Karpat nazywano więc Wisłami. Dlatego określenie 

„w Wiślech” jest zatem nazwą krainy lub kraju, analogiczną do określenia na Morawach (od 

rzeki Morawy). W X wieku nazwa Wiślan zostaje zamieniona na Krakowian, kiedy to 

pojawia się w kronice Josippona z X stulecia. Równocześnie Kraków zaczyna oznaczać nie 

tylko gród, ale cały kraj od Karpat do Pilicy i Nidy. 

Adam Bremeński sądził, że Słowianie z terenów między Łabą a Odrą, a także Czesi  

i Polacy, w dawniejszych czasach zwali się Wandalami. Starsze źródła za Wandalów uważają 

też plemiona czesko-morawskie („Ann. Alamanici” 796) i polskie („Opis cudów Udalryka” 

księcia Mieszka nazywa dux Wandalorum). 

Etnonim Wiślanie, jak i hydronim Wisła, opierają się na zestawie Wis+la, co znaczy 

Wieszcza Woda (wis – wysz, wieszcz; la – woda, stąd ‘lać’). Spotykane łacińskie zapisy Vistla 

/ Vistula, to tylko potwierdzenie takiej słowiańskiej etymologii (wist – wieszcz). A z racji, że 

tę nazwę podawali już starożytni autorzy (Pliniusz, Tacyt, Ptolemeusz), jak wyżej 

wspomniano, należy przyjąć, że jest to kolejny dowód na zasiedzenie Słowian nad Wisłą, co 

najmniej od czasów antycznych. Oczywiście filogermańscy akademicy na siłę próbują 

wyprowadzać nazwę naszej głównej rzeki z języków germańskich lub celtyckich. Należy 

jednak te zabiegi traktować tylko w kategoriach polityczno-propagandowych, niemających 

nic wspólnego ani z prawdziwą nauką, ani z rzeczywistością. 

Wiślanie w IX wieku zamieszkiwali Małopolskę, możliwe, że aż do źródeł Warty i Pilicy, 

a na południu sięgali Karpat. Na wschodzie ich obszar prawdopodobnie obejmował dorzecze 

Dunajca, a na zachodzie dorzecze Skawy. Źródło Wisły, zdaniem historyków, należało już do 

Gołęszyców (Golensizi), którzy sąsiadowali z Wiślanami od południowego zachodu. Od 

północnego zachodu stykali się z Opolanami (Opolini), a od północnego wschodu  

z hipotetycznym plemieniem zamieszkującym ziemię sandomierską, których prawdopodobnie 

„Geograf Bawarski” nazywa Prissani, a ja identyfikuję ich z Przysanami, czyli mieszkańcami 

terenów przy rzece San. Od wschodu sąsiadami Wiślan byli natomiast Lędzianie (Lendzizi). 

Uczeni nie mają pewności, jakie plemiona żyły na północ od Wiślan, na obszarze wokół 

Łysogór, ale moim zdaniem należały one także do Wiślan, skoro nie są osobno wymienione  

w „Zapisce karolińskiej”. 
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Są jednak i tacy, jak mediewista Przemysław Urbańczyk, który uważa, że żadni Wiślanie, 

ani Polanie w ogóle nie istnieli i jest to tylko wymysł historyków
136

. Polemizuje z nim jednak 

specjalista po fachu archeolog Andrzej Buko, który zwraca uwagę na bogactwo źródeł 

archeologicznych, potwierdzających istnienie zarówno nadwiślańskich, jak i wielkopolskich 

plemion. 

Zakrzewski wysuwa śmiałe twierdzenie, że jedenaście ostatnich nazw podanych przez 

„Geografa Bawarskiego”, dotyczących obszaru górnej Odry i Wisły, odsłania nam 

przedchrześcijańską konstrukcję polityczną na tych terenach, co mają też potwierdzać, nie 

tylko legendy wiślicka i panońska, ale i relacje historyczne mówiące o Wiślanach. 

Nie wiemy czemu „w raporcie ludwikowskim” nie podano liczby wiślańskich civitates, ale 

archeolodzy zakładają, że do Wiślan należały grody m.in. w Krakowie, Stradowie (25 ha), 

Demblinie, Naszacowicach, Podegrodziu (Grobla i Zamczysko), Stawach, Będzinie, 

Zawadzie Lanckorońskiej, Trzcinicy nad Ropą, na Bocheńcu i w Wiślicy.  

Zadziwiające jest stanowisko niektórych językoznawców, wyprowadzających nazwę 

Krakowa z celtyckiego, od rzekomego cracos – skała, porównując to słowo do 

staroirlandzkiego caracos o takim znaczeniu
137

. Zapominają przy tym, zarówno o relacjach 

historycznych, na przykład z Kroniki Polskiej Kadłubka, który podaje dwa wyjaśnienia tej 

nazwy – od króla Kraka i kraków (kruków). Ignorują też często podnoszoną przez samych 

lingwistów zasadę, że podobieństwa nazw w różnych językach nie muszą oznaczać to samo, 

ani świadczyć o jednym pochodzeniu, a mogą być tylko przypadkowymi zbieżnościami.  

W kwestii jednak polskich, czy słowiańskich nazw, jak widać, ta zasada nie obowiązuje, albo 

jest lekceważona i niektórzy za wszelką ceną próbują przypisać im niesłowiańskie 

etymologie, chyba starając się zaistnieć w ten sposób w świecie naukowym poza krajem.  

Zresztą i imię Lecha niektórzy wyprowadzają też z celt. lech – kamień, jakby Słowianie, 

wbrew swej nazwie plemiennej, własnych słów nie posiadali. Brzmi to tym bardziej 

komicznie w kontekście podważania przez akademików istnienia postaci Lecha i Lechitów, 

mających być wymysłem kronikarzy, którzy nie wiedzieć czemu mieliby sięgać po celtyckie 

słowa. Nazwa Kraków, zdaniem tych samych uczonych, jest potwierdzona po raz pierwszy  

w 966 roku przez Ibrahima ibn Jakuba w dziele Al-Bekriego, a w dokumentach łacińskich 

pojawia się dopiero w r. 973 jako Cracoua. Zgodnie jednak z logiką zwolenników celtyckich 

źródłosłowów tych nazw, Lech i Kraków istnieli już w czasach prawdopodobnego pobytu 

Celtów w Małopolsce, który archeolodzy datują na okres od ok. 400 do ok. 120 r. p.n.e. Tym 

samym potwierdzają ich starożytne korzenie. 

Ten chaos i niezgodności językoznawców, historyków i archeologów w tej kwestii oraz 

wielu podobnych, mogą wzbudzać uzasadniony brak zaufania do tych dziedzin nauki i ich 

przedstawicieli, prowadzących ciągłe spory między sobą, hołdując przy tym zasadzie „im 

więcej krytyki, tym więcej nauki”. Zamiast więc rozjaśniania nam wiedzy o naszych dziejach, 

otrzymujemy od akademików komunikat, że tak naprawdę to o przeszłości, z naukowego 

punktu widzenia, nie da się powiedzieć nic pewnego. 

[49] Sleenzane (Ślężanie = Ślązacy) 

Opis: Sleenzane civitates XV. 

Tłumaczenie: Ślężanie – 15 grodów.  
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 P. Urbańczyk, Trudne początki Polski, Wrocław 2008. 
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W dokumencie biskupstwa praskiego z 1086 r. (Kosmas) do szczepów śląskich zaliczeni 

zostali: Slasanie (Ślężanie), Trebowane (Trzebowianie), Bobrane (Bobrzanie), Dedosane 

(Dziadoszanie) i Milciane (Miłczanie). Mamy zatem tutaj trzy plemiona wymienione także 

przez „Geografa Bawarskiego”: Sleenzane, Dadosesani, Milzane. We wcześniejszym (ok. 

971), choć nie do końca pewnym, dyplomie Ottona I dla biskupstwa w Miśni, mamy 

natomiast Dalaminza, Nisane, Diedesa, Milzane i Lusiza. Podobne nazwy plemienne podane 

są w równie niepewnej bulli Jana XIII z r. 968. 

 

 

 
 

Lokalizacja plemion śląskich w IX i X wieku  

(oprac. T.J. Kosiński, na podstawie mapy autorstwa ElCet, Wikimedia CC 4.0) 

 

 

Sleenzane to oczywiście Ślężanie (Szafarzyk, Lehr-Spławiński, Rospond, Witczak, 

Nalepa), związani z górą Ślężą, choć podany wyżej zapis Slasanie, jak i łacińskie zapisy 

Śląska, jako Silesia / Slesia, mogą wskazywać związek tej nazwy z lasem lub Lesami / 
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Lęhami – Slesicy / Slęhici. Puntem wyjścia dla tej nazwy mogła być forma Slęg-jane, czyli lud 

‘z łęgów’, ewentualnie ‘z Lęgów / Lęchów’. Rudnicki tłumaczył dodatkowo, że podwójne ee 

w zapisie Sleenzane ma oddawać długość głoski ę.  

Łuczyński jednak w to powątpiewa, a co więcej uważa, że „odczyt nazwy jako Ślężanie 

pozbawiony jest przekonujących podstaw”. Nie byłby sobą chyba, gdyby nie zaproponował 

własnej wersji, choćby najbardziej absurdalnej. Tutaj widzi więc inną możliwość,  

a mianowicie: Ślenczanie, od hydronimu Śleniec (z psł. Slenьcь). Nie określa jednak dość 

wyraźnie, czy uważa tę nazwę za właściwą dla rzeki i góry Ślęży, od której ma wywodzić się 

ten etnonim, czy każe nam ślęczeć nad mapą i szukać jej gdzie indziej.  

Poważni uczeni uważają jednak Ślężan za plemię lechickie zamieszkujące tereny 

środkowej części Dolnego Śląska, wokół góry Ślęży, która była ich głównym miejscem 

kultowym oraz nad rzeką Ślęzą aż po okolice Wrocławia. Jak się przyjmuje, to od ich nazwy 

wywodzi się nazwa całego regionu, Śląsk (łac. Silesia / Slesia), co jednak może także 

wskazywać na związek ‘z lesami’, czyli Lechami, od których wywodzi się ich rodowód. 

Według informacji zanotowanej przez „Geografa Bawarskiego” Ślężanie mieli tylko 15 

grodów obronnych. Tak niewielka liczba może jednak wynikać, z licznych plemion  

w sąsiedztwie, którym też są przypisane określone liczby civitates. Razem dają one, według 

moich wyliczeń, liczbę 202 grodów znajdujących się na terenie Śląska i tzw. polskich 

Łużycach, czyli po prawej stronie Odry i Nysy Łużyckiej. I. Czachorowska
138

, przypuszcza, 

że wśród nich były takie, których istnienie stwierdziła archeologia, a więc Witostowice, 

Romanów (Pogroda), Wiązów (obecnie Stary Wiązów), Borów. Tworzyły one zwartą linię 

grodów ciągnących się od Świdnicy aż po Strzelin. 

[50] Lunsizi (Łężycy > Łużyczanie) 

Opis: Lunsizi civitates XXX. 

Tłumaczenie: Łężyce (Łużyczanie) – 30 grodów.  

Nazwę Lunsizi, odczytywaną, jako Łężycy (Lehr-Spławiński, Rospond), Łużycy/e/ 

(Witczak), Łężyczanie / Łużyczanie (Szafarzyk, Nalepa), łączy się powszechnie  

z Łużyczanami. Jest ona poświadczona również, jako Lusiki (Lusici). Sam etnonim Łużyczanie 

pochodzi od prasłowiańskiego Ložitji’, co ma, zdaniem językoznawców, oznaczać 

‘mieszkańcy łęgów’ (łęk/lęg – podmokła łąka).  

W tym przypadku jednak, odwoływałbym, się tutaj także do słowa ‘leże’, pochodzącego  

z kolei od ‘lęg’ – gniazdo, siedlisko. Czasownik ‘łożyć się’ oznacza ‘rozkładać, rozciągać, 

rozpościerać się’. Z racji, że łęgi (ługi) były ulubionym miejscem osadnictwa pierwszych 

Słowian, ze względu na ich znaczną obecność w łabo-bużańskim krajobrazie, jak i walory 

użytkowe uprawianych na nich roślin (len, wełnianka, trzcina), nie powinno nas dziwić, że 

słowo to stało się określeniem ‘leża’ – gniazda rodzinnego (lęgu). 

Niewykluczone, że nazwa Łużyce (łac. Lusatia, niem. Lausitz), została przeniesiona także 

na Półwysep Iberyjski, najpewniej przez Wenedów / Wenetów, którzy trafili tam kilka 

wieków przed naszą erą nazywając jeden z regionów Lusitania. Dziwnym trafem stała się ona 

nową ojczyzną wendosłowiańskich Słebów, znad Łaby, którzy udali się tam z Wandalami  

i Alanami na początku V w. 

Forma Łężyce jest zbieżna z omawianym wyżej etnonimem Ś+Lężanie, co może też 

wskazywać, że mieszkańcy spod góry Ślęży, pochodzą ‘z Łężan’, czyli ‘od Łężyczan’ 

(Łużyczan). Na tym samym rdzeniu opiera się też zresztą etnonim Lugi (ługi – łęgi), który to 
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lud, z powyższych względów, jak też na podstawie wielu innych argumentów i przesłanek, 

można również utożsamiać z Protosłowianami. Przekonująco pisali o tych związkach na 

przykład W. Kętrzyński
139

 i M. Rudnicki
140

. 

Warto też po raz kolejny podać, że Łęg / Lęg > Lęh > Lech, która to nazwa określa 

przodków Polaków (Polachów). Z badań genetycznych wynika, że właśnie Łużyczanie  

i Polacy, mają największy procent haplogrupy R1a1 (ok. 55-60%), nazywanej przez wielu 

„ariosłowiańską”
141

. Powoli staje się to wiedza powszechna, choć obrońcy jedynie słusznej 

wersji historii, skrojonej na niemiecką modłę, wciąż próbują zaciemniać postać rzeczy  

i uparcie twierdzą, że geny nic nie mówią o kulturze. Może to i po części prawda, bo kultura 

się zmienia, natomiast korzenie i pochodzenie jest czymś uchwytnym. Zresztą jak się ich 

zapytać, co zatem świadczy o wspólnocie kulturowej, to nie za bardzo wiedzą, ale dobitnie 

podkreślają, że nie jest to także język, ani wygląd, ani miejsce zamieszkania, czy 

przynależność państwowa. Tak celowo rozmywa się pojęcie narodu, by tworzyć współczesne 

społeczeństwo multi-kulti, a dokładniej akulturalną wspólnotę wyzbytą wyższych celów, ale 

to już temat na inne opracowanie. 

Łużyczanie, zwani też Serbołużyczanami, dzielą się na dwie grupy: Górnołużyczan (Horni 

Serbja) oraz Dolnołużyczan (Dolne Serby). Zamieszkują oni wciąż południowe Połabie,  

a dawniej tworzyli związek plemion serbsko-łużyckich, do którego należeli: 

 Głomacze-Dalemińcy, 

 Łużyczanie, 

 Miłczanie, 

 Chutyzi, 

 Susłowie, 

 Kolędycze, 

 Żyrmunty, 

 Żytyczanie. 

W nocie „Bawarczyka” wymieniono natomiast następujące plemiona serbsko-łużyckie: 

Łużyczanie (Lunsizi), Milczanie (Milzane) oraz kilka innych (Besunzane, Uerizane), które 

poprzez sąsiedztwo z wyszczególnionymi, można zapewne zaliczyć również do tej grupy. 

Zresztą w „Zapisce karolińskiej” po Wiślanach (Uuislane) podano listę plemion z terenu 

obecnego pogranicza polsko-czesko-niemieckiego, tzn. ze Śląska, Łużyc i Czech. Dlatego jest 

tu mowa o: Ślężanach (Sleenzane), Dziadoszanach (Dadosesani), Brzegianach (Fraganeo), 

Glubczycach (Lupiglaa), Opolanach (Opolani) i Gołęczycach (Golensizi). Serbowie (Surbi)  

i Dalemińcy (Talaminzi) byli natomiast wyszczególnieni wcześniej po Hlawanach (Hehfeldi), 

a przed plemionami czesko-morawskimi Bohemami (Beheimare) i Morawami (Marharii). 

Plemiona Chutyzów, Susłów, Kolędyczy, Żyrmuntów i Żytyczan, trudno jest tu zidentyfikować, 

albo w IX wieku istnieli pod innymi nazwami lub zostali uznani za część grupy Łężyców. 

[51] Dadosesani (Dziadoszanie) 

Opis: Dadosesani civitates XX. 

Tłumaczenie: Dziadoszanie – 20 grodów.  
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Dadosesani to znani w źródłach Dziadoszanie (Szafarzyk, Lehr-Spławiński, Rospond, 

Witczak, Nalepa). Ich nazwę znajdujemy w dyplomie Ottona I dla biskupstwa w Miśni (ok. 

971) w formie Diedesa, gdzie występują obok Dalamińców (Dalaminza), Nysan (Nisane), 

Miłczan (Milzane) i Łężyców (Lusiza). Zbliżone etnonimy odnotowano też w bulli Jana XIII  

z r. 968.  

Mamy też Diedesici / Diedesisi w kronice Thietmara (1012-1018), który pod rokiem 1000 

wspomina o spotkaniu Bolesława Chrobrego z cesarzem Ottonem III na granicy okręgu 

plemiennego Diadesisi w miejscowości Ilva, obecnej Iławie (dzielnica Szprotawy). Jest tam 

też mowa o bitwie w roku 1015, pomiędzy rycerstwem Chrobrego a wojami niemieckimi  

w puszczy Diadesisi, lokalizowanej przez historyków na wschód od Szprotawy. 

Także w dokumencie biskupstwa praskiego (Kosmas, 1086) widnieją Dziadoszanie 

wymienieni tam wraz z innymi okolicznymi plemionami: Psouane, Ghrouati [Crouati] et 

altera Chrouati, Zlasane, Trebouane, Boborane, Dedosese [Dedosesi] usque ad mediam 

sylvam, qua Milcianorum occurrunt termini. 

Rudnicki łączył ten etnonim z Dĕde-sĕdь, tj. ‘siedzibą dziadów’, inaczej ‘dziedziców’. 

Osobiście nie widzę tutaj żadnej siedziby, ale wyraz „Dziadosz”, jak zwano ‘przodków’, więc 

po części zgadzam się z Rudnickim. Dziadosze / Dziadoszanie to zatem ‘lud przodków’, 

najwidoczniej o prastarym rodowodzie, ewentualnie gorliwi czciciele tychże przodków – 

dziadów. Zapewne dlatego u tego plemienia silny był kult Flinsa
142

, co potwierdza „Kronika 

Saska” („Cronecken der Sassen”) brunszwickiego urzędnika i pisarza Konrada Bothego,  

z 1492 roku, oraz jedno ze szprotawskich podań, które mówi o czczeniu w dawnych czasach 

tego bożka śmierci i odrodzenia na wzgórzu, gdzie obecnie stoi kościół św. Andrzeja
143

. 

Uznawani są za plemię słowiańskie lokalizowane na obszarze środkowego Bobru,  

w okolicach Szprotawy oraz Głogowa, gdzie miał mieścić się ich naczelny gród. Archeolodzy 

potwierdzają grodzkie osadnictwo wokół Głogowa, choć sam gród w tym mieście położony 

na prawym brzegu Baryczy, archeolodzy datują dopiero na koniec X wieku. Na obszarze 

zasiedlonym przez Dziadoszan odkryto ślady 31 mniejszych terytoriów osadniczych, w tym 

17 grodowych, m.in: Gostyń, Chobienia, Orsk, Olszany, Przedmoście, Bieńków, Grodziszcze, 

Obiszów, Klenica
144

.  

[52] Milzane (Milcanie / Milżanie > Miłczanie) 

Opis: Milzane civitates XXX. 

Tłumaczenie: Miłczanie – 30 grodów.  

Etnonim Milzane jest poświadczony m.in. jako: Milcienos (922), Milzane (dyplom Ottona 

I, 971), Milkianos (1003), Milzeni (Thietmar, 1012), Milcianorum (Kosmas, 1086), Ich 

etnonim znajdujemy też w słynnym „Dagome iudex” (koniec X w.): „et ab ipsa Alemura 
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 Nazwa Flins wygląda na przekręcenie słowiańskiego imienia Wlinc (Wliniec, Wyliniec, Wylin), które odnosi 

się do odrodzenia, jak wężowa lub owadzia wylinka, czyli stara skóra, powłoka. Istnieją też opinie, że może tu 

chodzić o Lwińca – lwa, gdyż znane wizerunki tego boga przedstawiały to zwierzę na jego ramieniu. 
143

 T.J. Kosiński, Bogowie Słowian… 
144

 A. Kieseler, F. Biermann, D. Nowakowski: Grodzisko plemienne w Chobieni gm. Rudna w świetle badań 

archeologicznych 2010 r., [w:] K. Chrzan/Krz. Czapla/S. Moździoch (Hrsg.), Funkcje grodów w państwach 

wczesnośredniowiecznej Europy Środkowej. Społeczeństwo, gospodarka, ideologia (Wrocław-Głogów 2014) 

269-334. [dostęp 2022-01-18] (ang.). 

https://www.academia.edu/29182903/Grodzisko_plemienne_w_Chobieni_gm._Rudna_w_%C5%9Bwietle_bada%C5%84_archeologicznych_2010_r._In_K._Chrzan_Krz._Czapla_S._Mo%C5%BAdzioch_Hrsg._Funkcje_grod%C3%B3w_w_pa%C5%84stwach_wczesno%C5%9Bredniowiecznej_Europy_%C5%9Arodkowej._Spo%C5%82ecze%C5%84stwo_gospodarka_ideologia_Wroc%C5%82aw-G%C5%82og%C3%B3w_2014_269-334
https://www.academia.edu/29182903/Grodzisko_plemienne_w_Chobieni_gm._Rudna_w_%C5%9Bwietle_bada%C5%84_archeologicznych_2010_r._In_K._Chrzan_Krz._Czapla_S._Mo%C5%BAdzioch_Hrsg._Funkcje_grod%C3%B3w_w_pa%C5%84stwach_wczesno%C5%9Bredniowiecznej_Europy_%C5%9Arodkowej._Spo%C5%82ecze%C5%84stwo_gospodarka_ideologia_Wroc%C5%82aw-G%C5%82og%C3%B3w_2014_269-334
https://www.academia.edu/29182903/Grodzisko_plemienne_w_Chobieni_gm._Rudna_w_%C5%9Bwietle_bada%C5%84_archeologicznych_2010_r._In_K._Chrzan_Krz._Czapla_S._Mo%C5%BAdzioch_Hrsg._Funkcje_grod%C3%B3w_w_pa%C5%84stwach_wczesno%C5%9Bredniowiecznej_Europy_%C5%9Arodkowej._Spo%C5%82ecze%C5%84stwo_gospodarka_ideologia_Wroc%C5%82aw-G%C5%82og%C3%B3w_2014_269-334
https://www.academia.edu/29182903/Grodzisko_plemienne_w_Chobieni_gm._Rudna_w_%C5%9Bwietle_bada%C5%84_archeologicznych_2010_r._In_K._Chrzan_Krz._Czapla_S._Mo%C5%BAdzioch_Hrsg._Funkcje_grod%C3%B3w_w_pa%C5%84stwach_wczesno%C5%9Bredniowiecznej_Europy_%C5%9Arodkowej._Spo%C5%82ecze%C5%84stwo_gospodarka_ideologia_Wroc%C5%82aw-G%C5%82og%C3%B3w_2014_269-334


Tomasz J. Kosiński 

 

114 

 

usque in terram Milze recte intra Oddere” („a od tej Alemury aż do ziemi Milczan i od ich 

granicy prosto do Odry”)
145

. 

Szafarzyk mówi o Milczanach, odgałęzieniu Połabian. Rudnicki uważał, że to Mlčane, tzn. 

‘ludzie milczący/małomówni’, Rospond – Mielczanie (psł. Mĕlьčane), wiążąc ich z nazwą 

miasta Mielec, a Witczak i Nalepa zgodnie – Milczanie (psł. Milьčane). 

Nie mieszkali oni jednak w Mielcu, ale w okolicach Budziszyna, między rzeką Bóbr  

a Miśnią, która być może dawniej zwana była Milśnią (Miłośnią). Ich kraj znany jest jako 

Milsko (łac. Milsca lub Milesco). Etnonim ten jest bowiem związany z morfemem *mil – 

miła, miłość, choć Rospond dopatruje się tu niem. mil – mielić, a inni, jak wyżej podano, 

łączą go z ‘milczeniem’. Są i tacy etymolodzy, którzy twierdzą, że w tym etnonimie jest 

obecny łużycki měl’ (grunt lessowy), co budzi poważne wątpliwości.  

W Lubuskiem też mamy Milsko, którego nazwa jest oparta na tym samym „miłosnym” 

rdzeniu. Nie powinno nas to dziwić, bo Lubusz, czy Lubasz, od których pochodzi dzisiejsza 

nazwa tego województwa, są utworzone od *lub – lubić, a ‘luba’ to synonimiczna nazwa 

‘miłości’ (mila, miła). Na pograniczu polsko-czesko-niemieckim mamy mnóstwo innych 

toponimów związanych z rdzeniem *lub (*lib to odsłowiańska pożyczka do niemieckiego, 

która przyjęła formę liebe), wystarczy jeszcze wymienić: Löbau, Lubań, Liberec.  

Nazwę tego plemienia należy, według mnie, tłumaczyć, jako Milcanie (Milcy), czyli po 

prostu ‘mili ludzie’. Inną opcją jest konsekwentne traktowanie formantu *zane, jako *żanie, 

podobnie jak w etnonimie Sleenzane – Ślężanie, co by nam dawało Milżan < Milężan, czyli 

mieszkańców ‘miłych leży’ (siedlisk). Synonimem tych nazw są Miłoszanie (Miłosze), 

wymienieni w omawianym wykazie pod numerem 15, choć mógł być to całkiem inny 

słowiański lud, tylko o podobnym źródłosłowie swego etnonimu. 

Jak się zdaje Miliduch, wspomniany w „Annales Regni Francorum” („Roczniki królestwa 

Franków”), jako „król Serbii”, który w 806 roku stawił czoła Frankom i zaszczytnie poległ  

w walce, wywodził się właśnie z plemienia Miłczan należących do całej grupy plemiennej 

Serbołużyczan, którymi zapewne wówczas dowodził. Zbieżność jego imienia z tym 

etnonimem nie wydaje się więc przypadkowa. 

W oparciu o wiedzę o wierzeniach Słowian i liczne analogie z tego obszaru związane ze 

słowami ‘luba’ i ‘mila’, możemy zakładać, że Milcanie (Milżanie) i Lubuszanie / Lubszanie 

byli czcicielami Luby, zwanej Miłą, Cycą, a w innych rejonach Słowiańszczyzny Dziewą, 

Siwą, Dzidzilelą, Lelą, Ladą, Mają, Marą, Mokoszą itp. Była to Wielka Bogini Matka 

Ziemia
146

, a jej kult był powszechny u wszystkich ludów słowiańskich, można by rzec, od 

Lublina do Lubeki. 

W tym kontekście nazwa Milżanie może dosłownie oznaczać ‘czcicieli Miły’, bo ‘lżyć’, 

mogło pierwotnie znaczyć, ‘modlić’, ‘zamawiać’ (wywoływać), ‘wzywać’, a nie jak dzisiaj 

‘obmawiać’, ‘wyzywać’, To może być kolejny przykład demonizacji słów związanych ze 

słowiańskim kultem, co miało miejsce w czasach krzewienia nowej wiary i tym samym walki 

religijno-kulturowej wszelkimi sposobami, w tym także poprzez transpozycję znaczeniową 

słów i ich przewartościowanie w celu uzyskania pejoratywnego wydźwięku. 

Mając powyższe na uwadze rekonstrukcja ich etnonimu w formie Milczanie wydaje 

niepoprawna, gdyż sugeruje związek z ‘milczeniem’. Dużo bardziej właściwa wydaje się 

wersja Milżanie lub Milcanie, ostatecznie Miłczanie. 

Miłczanie posiadali w IX wieku 30 grodów, poza Budziszynem (gród Ortenburg), także 

Businc na górze Landeskrone w Gorlitz-Biesnitz, Zgorzelec, Ostro, Göda (Godobi) pod 
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Budziszynem, Trebista, Ostrusna pod Ostriz (Blumberg/Bratkowo), Gau Milsca
147

. Nazwa 

tego ostatniego – Milsca, wygląda na bezpośrednio związaną z ich etnonimem. 

Plemię Miłczan uważane jest powszechnie za przodków Górnołużyczan. Możliwe, że na 

przełomie X/XI wieku wchłonęli Bieżunczan, wymienionych w „Opisie” w następnej 

kolejności. 

 

 

 
 

Związek plemion serbskich w okresie od VIII do X wieku (autor: Trevbus, Wikimedia 4.0) 
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[53] Besunzane (Biesunczanie > Bobrzanie) 

Opis: Besunzane civitates II. 

Tłumaczenie: Biesunczanie (Bobrzanie) – 2 grody.  

Szafarzyk z Besunzane robi Bieżuńczan, łącząc ich z grodem Businc wymienionym przez 

Thietmara, o który toczyły się walki polsko-czeskie na pocz. XI w. Także Witczak podaje 

odczyt Bežunьčane, a Nalepa – Biezuńczanie (Bieżuńczanie).  

Zakrzewski sugeruje, że ten etnonim może pochodzić od grodu Bieżuniec, dając za 

propozycje Bieżuń (psł. Bežun) mazowiecki nad Wkrą, choć twierdzi, że podobnej nazwy 

powinniśmy szukać na Śląsku, skoro to plemię zostało wymienione po Milczanach. Znajduje 

tam więc rzeczkę Bierawę (Bierzawę) i zakłada, że Stary i Nowy Berun z okolic Oświęcimia 

mogły się nazywać dawniej Bieżuniami. Widocznie autor ten nie słyszał o Besnitz, które jest 

obecnie dzielnicą Görlitz, niemieckiej części Zgorzelca, gdzie lokalizowane są siedziby tego 

plemienia. W księdze miejskiej tego miasta pod rokiem 1315 znajdują się wzmianki nazw 

Bisent, Bisencz, Bysenth, Besint i Besennicz. 

Mając na uwadze, że czasownik ‘bieżyć’ – iść, w dialektach górnołużyckim i czeskim to 

‘bieszyć’, jak u Dalimila, który pisał „W tej zemi biesze lech. Jemuż jmnie biesze Czech”, 

etnonim ten można rozumieć dosłownie, jako Bieszuncanie, czyli po spolszczeniu – 

Bieżunczanie, jak podobnie go wyprowadzał Szafarzyk i inni autorzy. Warto tylko dodać, że 

‘bieżun’, to ‘wędrowiec’, czyli Węd (Wend), jak zwano Słowian. 

Nie wykluczałbym jednak, że człon Besun to Wesun, czyli Wieszczun, a formant *zane 

trzeba czytać –żanie (jak u innych Lężan – plemion lężyckich / łużyckich), co nam daje formę 

Wieszczunżanie. Słowo wieszcz mogło zostać zdemonizowane w czasach chrześcijańskich, jak 

wiele innych (Lada > ladacznica, Dziad – dziadyga, itp.), i w formie bies (wymienność b=w) 

zaczęło oznaczać diabła. Kto wie, czy Biesunem (Wieszczunem) nie zwano boga Flinsa,  

o którego kulcie wśród Serbołużyczan była wyżej mowa. Ich świętą górą był szczyt zwany 

Siodło (górnołuż. Sedło, niem. Landeskrone). 

Można się też zastanowić, czy zapis Businc, podany przez Thietmara, to nie skrót od 

Bu[dzi]szyn, a nie rekonstruowany Bieżuniec. Budzisz, to ‘przebudziciel’ (sansk. budda), ale  

i ‘wódz’ (wymienność b=w), ‘przewodnik’ ludzi. W tym kontekście wariant Budziszanie 

byłby synonimem do Biesunczan. Zbieżność znaczeniowa określenia wieszczun z budzisz oraz 

bieżun jest bardzo duża, bo wędrowni wieszczuni byli budzicielami ludzi.  

Uczeni przyjmują, że od wschodu graniczyli oni ze śląskimi Bobrzanami, od północy  

z plemionami Zara, Słupianami, Łużyczanami, od zachodu z Milczanami, a od południa  

z czeskimi Chorwatami i Pszowianami. Cóż z tego, skoro nie ma żadnych potwierdzeń, ani 

wcześniejszych, ani późniejszych na istnienie plemienia lub jakiegoś toponimu, poza 

Busincem, o podobnej nazwie w tych okolicach. 

Dlatego chyba należy szukać dalej i wydaje mi się, że prawdopodobnie chodzi tu 

o Bobrzan, gdyż rdzeń *Besun można czytać dosłownie, jako wspomniany wyżej Bies[un], co 

dawniej, przed chrystianizacją, nie było tak demonicznym określeniem, a oznaczało ducha 

leśnego lub rzecznego, nie zawsze złośliwego, jeśli się mu składało drobne ofiary. A tak się 

akurat składa, że zwano go też… Bobo
148

, od czego może pochodzić nazwa rzeki Bóbr, nad 

którą mieszkali. Wydaje mi się zresztą, że to właśnie rzecznego bobra tak nazywano, gdyż 

robił on psoty ludziom stawiając nocą żeremie i doprowadzając da zalewania ich siedzib, 

podobnie jak nietoperze postrzegano jako „ąpiry” („nie ma piór, a lata”), sowy jako „strzygi” 

(„straszy po nocy i pohukuje”), borsuki jako „boruty” („ki diabeł siedzi w norze”), itp.  

W czasach chrześcijańskich oczywiście niemile widziana była nazwa związana z biesem, 
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którego zdemonizowano, robiąc z niego diabła. Dlatego upowszechniło się określenie 

bezpośrednio nawiązujące do bobra.  

Plemię Bobrzan (Bobrane) wymienia Dokument praski z 1086 roku, który już tu 

przytaczałem, a podaje on pierwotne granice biskupstwa praskiego z roku 973, wyliczając 

przy tej okazji kilka plemion śląskich: Pszowian, Chorwatów czeskich i śląskich 

(zamieszkujących zapewne teren Kotliny Kłodzkiej), Ślęzan, Trzebowian, Bobrzan, 

Dziadoszyców oraz kraj Milczan. Także dane archeologiczne potwierdzają, że zamieszkiwali 

oni tereny aż po Bory Dolnośląskie wzdłuż środkowego odcinka Bobru (rejon Bolesławca).  

Z racji, że w innej kopii tego dokumentu spotyka się zapis Pobarane, S. Moździoch 

sugeruje, że to Poobrzanie znad rzeki Obry na pograniczu Śląska i Wielkopolski, a nie 

dorzecza Bobru149
. Z racji, że forma ta wygląda na zwykłą pomyłkę kopisty i większość 

historyków przyjmuje za właściwy wariant Bobrane (Bobrzanie), domysły o istnieniu 

plemienia Poobrzan należy odrzucić z naszych rozważań. 

Jakkolwiek by było, w dokumencie praskim nie ma jednak mowy o żadnych 

Bieżunczanach, tak jak w „Zapisce karolińskiej” nie wspomniano o obecnych tam 

Bobrzanach. Mając na uwadze powyższe wyjaśnienia możemy przyjąć, że Besunzane to 

Biesunczanie, zwani inaczej Bobrzanami.  

[54] Uerizane (Wiercanie > Wrocławianie) 

Opis: Uerizane civitates X. 

Tłumaczenie: Wiercanie (Wrocławianie) – 10 grodów.  

Szafarzyk uważał, że Uerizane, a właściwie Verizane, to być może mieszkańcy kraju 

Hwerenofelda (Hwere = Veri) z „Chronicon Moissiacense”, odnosząc się do fragmentu,  

w którym podano tam, że Sasi, podczas kampanii przeciwko Bohemom, przeszli przez 

Werinofeld / Warnenfeld (Hwerenofelda) do obszaru Demelchion (kojarzonym z ziemiami 

Dalamińców), gdzie walczyli z ich królem Semelą. 

Przez Zakrzewskiego są oni kojarzeni z nazwą Wierzyca, dopływem Wisły lub bardziej  

z Wiercicą, prawym dopływem Warty, co jest bliżej śląskich plemion wymienionych 

wcześniej. Wszystkie nazwy z tych okolic autor ten łączy z hipotetycznie istniejącym 

plemieniem Wierzyczan. Witczak opowiadał się za propozycją Zakrzewskiego i 

rekonstruował ten etnonim, jako Veričane.  

Rudnicki podaje z kolei wersję Wierzyszanie (Veris-jane,), nawiązując do Wierzyszy, 

dopływu Wisły. Niektórzy sugerują natomiast, że mogli oni mieszkać nad Wartą koło 

Sieradza, byliby to więc Warcianie, choć Lehr-Spławiński, opowiadający się za taką 

możliwością proponuje formę Wiercanie (Vǝrcane), a Rospond – Wiercanie / Wierczanie 

(Vrtjane). Także K. Tymieniecki i Z. Wojciechowski kojarzą to plemię z ziemią sieradzką, 

położoną nad Wartą, nadając plemieniu sztuczną nazwę „Sieradzan”
150

.  

Są i tacy, którzy łączą ich z Pomorzem (Kamińska
151

), albo ze Śląskiem (Nalepa
152

). 

Łuczyński próbuje za to udowadniać, że podany zapis, to de facto przedsłowiańska, być może 

iliryjska lub wenetyjska, nazwa Verissa, która po „usłowiańszczeniu” przeszła w Wierzycę.  
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Aż dziw bierze, że nikt nie rozumie zawartego w tym etnonimie popularnego u Słowian 

rdzenia *veri, który przecież oznacza ‘wiarę’ (sł. wera / wiera). Zapis *ueri jest zwykłą 

przestawką od *wier. Dlatego, moim zdaniem, to Wierżanie, czyli ‘Wiercy’ > Wiercanie / 

Wierzanie. Człon *zanie, jak u pozostałych Łężan – Łużyczan oznaczał pierwotnie –żanie, co 

jest skrótem od [Lę]-żanie i podkreśla przynależność danego plemienia do tej grupy.  

Z czasem przeszedł on w formę -canie / -czanie, poprzez latynizację jego zapisu przez samo 

‘z’, czytane z niemiecka jako ‘c’. Etnonim w tej formie jest jednocześnie zabawą słowną 

nawiązującą do słowa ‘dzierżyć’ – mieć, posiadać, bo Wierżan, poprzez podobieństwo 

nazewnicze (Wierżanie – Dzierżanie), można rozumieć, jako ‘dzierżycieli wiary’ 

(Wierdzierżan). 

Z Wierżan powstali Wierzanie / Wiercanie / Wiercy, co było w sumie synonimiczną nazwą, 

a z nich ukuto we wschodniofrankijskich klasztorach Werican (Verizane), których czytano  

i zapisywano najróżniej nie rozumiejąc znaczenia tej słowiańskiej nazwy: Brecane, Brocane, 

Vercane itp., dodając określenie „sclav / sklav” dla oznaczenia, że to słowiańskie civitates. 

Tak z ich miasta Wierzyna / Wiercina (podobne do Schwerin – Zwieryń / Zwierzyn) powstał 

Wierosław (Verosclav) / Wierucław (Beruclav) i jego skrócona forma Wrosław / Wrocław. 

Rdzeń *wro pochodzi zatem od *wero / *wiero, a nie od słowa ‘wrota’, choć można uwierzyć 

też, że lubiący zabawy słowne Słowianie i to miasto obdarzyli kolejnym mianem, po 

delikatnej celowej przeróbce lub poprzez niezrozumienie pierwotnego znaczenia, robiąc  

z niego „Wro[ta] Sław[y]”. 

„Geograf Bawarski” przypisuje Wiercanom tylko 10 civitates. Oprócz Wrocławia do 

grodów tego plemienia mógł należeć Ryczyn, zniszczony w 1093 r. przez czeskiego 

księcia Brzetysława II, gdy ten najechał na Śląsk. W latach 1032–1033 w czasie reakcji 

pogańskiej, według XIV-wiecznej „Kroniki książąt polskich” Piotra z Byczyny, ukrywał się 

tam wygnany z Wrocławia nieznany z imienia biskup, który wcześniej uciekł do 

Smogorzowa, ale nie wiemy czy tam też było grodziszcze, czy tylko jakiś kościół.  

[55] Fraganeo (Braganie > Brzeganie > Brzeżanie) 

Opis: Fraganeo civitates XL. 

Tłumaczenie: Breganie (Brzeżanie) – 40 grodów.  

Szafarzyk Fraganeo łączy z Fergunna, znanych z „Roczników Frankońskich”, co jak na 

Słowaka wydaje się dosyć dziwne, bo akurat Zeuss widzi w nich Pragane, czyli Pragan / 

Prażan. Podobnie uważają Rospond i Nalepa: Prażanie (Pražane), czyli ‘mieszkańcy Pragi’. 

Bandtkie też pisze o Pradze, wyjaśniając przy tym, że wymienność F=P była powszechna u 

Słowian i Germanów. Ci pierwsi stronili od ‘f’, a drudzy wręcz przeciwnie. Tę przestawkę 

widać też przy porównaniu słów słowiańskich i łacińskich np. płomień – flamma, płynąć – 

fluo. 

Inni (Keltch, Králiček) łączą ten etnonim z niem. Frau – kobieta i kojarzą z ‘krainą 

Amazonek’, znaną z legend o Wlaście i czeskich wojowniczkach. Niektórzy też odnoszą się 

tu do nazwy Maegdaland z relacji króla Alfreda, co tłumaczy się na „ziemię dziewic”, która 

według tego przekazu miała leżeć na północ od Chorwatów, a powyżej niej była Sarmacja, 

więc być może autor pisał o Mazowszu, a nie Łużycach, czy Czechach. 

Stolicę Czech, jak się uważa, wymienił w formie Faraga w swojej relacji Ibrahim ibn 

Jakub, co przytoczył w Księdze dróg i krajów Abu Abdullah al-Bakri:  
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Co się tyczy kraju Bolesława, to jego długość od miasta Faraga [Praga] do miasta 

Karako
153

 [Kraków] [wymaga] podróży trzech tygodni. Miasto Faraga [jest] 

najzasobniejsze z kraju w towary. Przybywają do niego z miasta Karako Rusowie  

i Słowianie z towarami. 

Wydaje się więc, że Zuess ma tu rację i są to Praganie / Prażanie (Pražane), czyli 

‘mieszkańcy Pragi’. Nazwę miasta Praga, zapisywano też, jako Fraga lub Braga,  

w oderwaniu od jej słowiańskiej etymologii wywodzącej się ze słowa ‘prag’ (cz. prah) – 

próg. Chodzi tu oczywiście o próg, przejście rzeczne, bród, na Wełtawie, gdzie powstała 

Praga. 

Niektórzy językoznawcy (Witczak, Rospond) nie rozumieją dlaczego zapis ten jest przez 

‘g’, skoro powinien wymieniać się na Pražane. Może po prostu bawarski anonim nie wiedział 

jak w łacinie zapisać głoskę ‘ż’, skoro nie było wtedy jeszcze znaków diakrytycznych, które 

zaczęto wprowadzać od XV wieku w Czechach i nieco później w Polsce. Dlatego pozostał 

przy ‘g’, które, np. we francuskim, czytane jest, jako ‘ż’ właśnie. Mógł oczywiście przyjąć tu 

formę zastępczą –zanie (-żanie), widoczną w innych, podanych w tym samym wykazie 

nazwach, ale widocznie Pragianie, nie byli Łężanami i ta końcówka nie była obecna w ich 

pierwotnej nazwie plemiennej. Musieli więc zwać się Praganami, dla podkreślenia morfemu 

*prag (próg), który po przejściu w *praż zmieniał znaczenie i kojarzył się z ‘prażeniem’, 

czyli ‘paleniem’, z czym widocznie Praganie nie chcieli mieć wiele wspólnego z oczywistych 

względów. Choć teraz jakoś im to nie przeszkadza. 

Praganie jednak nie za bardzo pasują nam tutaj do układu geograficznego całego „Opisu”. 

Wprawdzie ich miasto leży w pobliżu Śląska i wschodniej (polskiej) części Łużyc, jakie są 

omawiane w tej części dokumentu, to jednak pamiętamy, że o Bohemach (nr 10) była mowa 

wcześniej, gdzie wymieniono też ich sąsiadów Serbów łużyckich (nr 8), Dalamińców (nr 9)  

i Morawian (11).  

Dlatego według mnie odczyt ten nadal pozostaje niepewny i ludu Fraganeo trzeba szukać 

na Śląsku. A jeśli przyjrzymy się załączanej wcześniej mapie śląskich plemion, to okazuje się, 

że mamy już zidentyfikowane tutaj prawie wszystkie oprócz jednego – Trzebowian, którzy 

mieli być jednym z lechickich plemion zamieszkujących Śląsk, według S. Moździocha. 

Podsuwam zatem zadanie dla onomastów, by spróbowali wyprowadzić etnonim Trzebianie z 

Fraganeo, mając na uwadze problemy z zapisem w łacinie tej niełatwej do wymówienia dla 

Niesłowianina nazwy. Jeśli to wyda się zbyt trudne, to niewykluczone, że jest to błędny zapis 

Brzeżan (Fraganeo < Braganie), związanych ze śląskim Brzegiem. 

[56] Lupiglaa (Lubogłowy > Glubczanie) 

Opis: Lupiglaa civitates XXX. 

Tłumaczenie: Lubogławy (Glubczanie) – 30 grodów.  

Lud Lupiglaa Lelewel umiejscawiał nad Łupią, dopływem Nissy (Nysy). Keltch i Králiček 

poprawiają ją na Liubusua, co może wiązać się z zapisem Liubuzzi (Adam z Bremy) i Leubuzi 

(Helmold), kojarzonych z Lubuszanami. Szafarzyk uważa jednak, że właściwy odczyt tej 

nazwy to Lupoglawa. Rudnicki podawał dziwną propozycję Łupikła, wiążąc ją z nazwą rzeki 

Łupia, a Witczak uznaje, że to Łupigola / Łupigoła.  
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W innych, późniejszych źródłach wymienia się ten etnonim w postaciach: łac.-niem. 

Glupcicih (1107), Lupegloue (1292), Glupenglow (1300), Glupogla (1239), scz. Upohlavy 

(1227) itp. Niestety istnieje tu ryzyko, że mogły się one opierać na zapisie „Geografa 

Bawarskiego”, choć jak widać, wskazują przynajmniej wyraźnie, że element -glaa, to ‘glava / 

hlava’ – głowa. Taki człon był obecny też m.in. w teonimie Trigla, którego pełna forma to 

Triglav – Trzygłów, co nie pozostawia żadnych wątpliwości.  

Opierając się na poświadczeniach nazwy z rdzeniem *Glup-, Rospond daje się zwieść  

i widzi w tej konstrukcji przymiotnik ‘głupi’. Dlatego jego propozycja to Glupoglavi, czyli 

„Głupiogłowi”, co jest nie tylko zabawne, ale wręcz zadziwiające i kompletnie oderwane od 

rzeczywistości geograficznej, etnograficznej i historycznej. To są niestety pułapki, w które 

wpadają językoznawcy, ograniczający się jedynie do lingwistycznych zabiegów, bez analizy 

kulturowo-historyczno-topograficznej. Nawet, jako określenie odprzezwiskowe, trudno 

uwierzyć bowiem, by taka nazwa się upowszechniła. Nie wiemy zresztą, kto i dlaczego 

miałby tak nazwać to plemię, bo raczej nie nadali jej inni Słowianie, którzy mimo częstych 

waśni między sobą, szanowali jednak słowa, a tym bardziej nazwy osobowe, czy plemienne, 

mające być dla nich jednym z przejawów duszy człowieka lub rodu
154

. Nie przeszkadza to 

jednak takiemu Łuczyńskiemu, poniekąd miłośnikowi słowiańskiej mitologii, uznawać tego 

głupiego tłumaczenia za najbardziej wiarygodne.  

Równie niewiarygodna jest propozycja tłumaczenia przez Rosponda tego etnonimu na 

Głąbczyców, jako nazwy patronimicznej oznaczającej potomków domyślnego Głąbka, od 

którego imienia ma się też wywodzić miejscowość Głubczyce
155

. Tak to już jest dziwnie w tej 

naszej nauce, że z jednej strony podważa się zapisy kronikarskie o Lechu, a z drugiej strony 

wymyśla się jakichś Głąbów, którzy mają być protoplastami Goplan i Glubczan. 

Równie niedorzeczna jest propozycja Słupeckiego, że nazwa ta jest hybrydą łacińskiego 

słowa Lupus i słowiańskiej ‘głowy’ oznaczającą Wilcze Głowy
156

. Tak autorowi po prostu 

pasowało do książki o wilkach i wilkołakach, które zaprzątały jego głowę, więc cóż mógł 

wymyśleć innego 

Zostawmy więc te „głupie, głąbiaste i wilcze głowy”, a zastanówmy się, czy bardziej 

prawdopodobna nie wydaje się opcja, że początkowe ‘G’, jak w innych tego typu przykładach 

(np. [G]Linianie), to czasem nie ‘K’, w znaczeniu ‘od/przy’, czego, jak widać, Rospond, czy 

Łuczyński i wielu innych językoznawców niestety nie rozumie. Nie są to też Łupogłowy, ale 

[G]Lubogłowy, których etnonim związany, jest jak sąsiednich Miłczan, ze słowem *luba 

(miła). Pamiętając o powszechnym i niezwykle silnym w tym rejonie kulcie Bogini Matki, 

możemy przyjąć, że Lubogłowy byli czcicielami Luby, jak ją w tamtych rejonach nazywano. 

Keltch i Králiček, z ich Liubusua, byli bardzo blisko i musieli dobrze wiedzieć o błędnych 

zapisach morfemu *lub jako *lup (przestawka b=p). 

W Lubskiem, które same jest „odlubowe”, mamy całą masę toponimów oparte na tym 

rdzeniu. Jest np. Lubsza, miejscowość pod Opolem, a rzekę o tej samej nazwie – Lubsza 

(Lubosza, Luba, Lubica), znajdujemy nieco wyżej, pod Gubinem, w obecnym województwie 

lubuskim, na terytorium Lubuszan, nazwanych tak od Lubusza, k. Frankfurtu nad Odrą. Nad 

rzeką Lubską leży miasto Lubsko. W „Opisie” mamy też Miloxi – Miłochy, identyfikowanych 

z Lubaszami, z okolic podpoznańskiego Lubasza, gdzie jest także Luboń. O Lubece, Lubaniu, 

Lublinie, czy Ljubjanie i wielu podobnych ojkonimach na terenie Słowiańszczyzny nie ma co 

tu już wspominać, bo to odległe tereny od tutaj omawianego obszaru Śląska, ale one też 

potwierdzają umiłowanie Słowian do nazw związanych z Lubą i Miłą. Jej imię jakże pasuje 

do terenów Lubszan, tj. ‘lubych ludzi’ oraz mających swoje siedziby trochę niżej Miłczan 

(Milcan), ‘miłego ludu’.  
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Mając jednak na uwadze układ geograficzny „Opisu” musimy tu zrobić jednak korektę  

i odnieść ten etnonim do, wspomnianych już wyżej, mieszkańców Głubczyc, których miasto 

wywodzi się także od przymiotnika ‘luby’, a idealnie pasuje do kolejności topograficznej  

i linii Brzeg – Głubczyce – Opole.  

Oczywiście współczesna polska nazwa jest wypaczona, co potwierdzają zapisy tego 

ojkonimu w innych językach (niem. Leobschütz, cz. Hlubčice), zawierające wyraźnie rdzeń 

*lub. Historycznie potwierdzone nazwy, co prawda późne, to: morawskie Glubcici (1107)
157

  

i niemieckie Lubschic (1224)
158

, ale mamy też Glubchiz (1131) i Lubicco (1226). Jeszcze  

w 1750 roku polska nazwa „Leobszyce” została podana przez Fryderyka II wśród innych 

miast śląskich w zarządzeniu urzędowym wydanym dla mieszkańców Śląska
159

. Nazwę 

„Głupczyce” ukuł dopiero śląski pisarz Józef Lompa
160

, który w takiej przekręconej formie 

podał ją w książce „Krótki rys jeografii Szląska dla nauki początkowej” wydanej  

w Głogówku w 1847 r., nawiązując, pewnie nieświadomie, do podobnych pomyłek łacińsko-

niemieckich autorów. Na tej podstawie stała się ona na podstawie ustawy z 1945 roku 

urzędową nazwą tego miasta
161

, którą później zmieniono na poprawniejszą „Głubczyce”.  

W tej powojennej ustawie zresztą występowało wiele innych przekręconych nazw 

miejscowychz tego rejonu, np. Niemdolin < Niemodlin, Kładzko < Kłodzko, czy Nissa < 

Nysa. 

Początkowe ‚g‘ jest tradycyjnie określeniem ‚k‘ – od/przy. W tym znaczeniu G+lub+cyce, 

oznacza ‚Od luby cyce‘, co brzmi sprośnie, ale prawdziwie, bo jest związane, ze 

wspomnianym wyżej, kultem Luby / Cycy. Nieprzypadkiem też psł. golub – gołąb uważany 

jest za ptaka symolizującego miłość i w sumie, kto wie czy w nazwie tego miasta nie chodzi  

o „gruchające gołąbki“ właśnie o „lubcyckim“ rodowodzie. 

[57] Opolini (Opolanie) 

Opis: Opolini civitates XX. 

Tłumaczenie: Opolanie – 20 grodów.  

Opolini to oczywiście Opolanie (Szafarzyk, Lehr-Spławiński, Rospond, Witczak, Nalepa  

i in.), chociaż poza dolnośląskim Opolem, mieli oni, według „Geografa Bawarskiego”, także 

19 innych civitates, do których mogły należeć m.in. zidentyfikowane przez archeologów 

osady grodowe w Toszku, czy na Ostrówku w Opolu. Zapewne miejscem kultu plemiennego 

Opolan była Góra Świętej Anny. 

Nazwa Opolanie pochodzi od słowiańskiego słowa opole, co oznaczało wspólnotę 

osadniczą, w skład której wchodziło kilka rodów oraz 10 osób – członków starszyzny 

plemiennej, które zarządzały grodem.  

Ludwikowi II nie udało się podbić tych ziem, a terytoria Opolan przeszły prawdopodobnie 

pod panowanie czeskich Przemyślidów w poł. X w., a kilkadziesiąt lat później zajął je 

Mieszko I przyłączając do tworzonego państwa polskiego. 
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[58] Golensizi (Gołęczyce) 

Opis: Golensizi civitates V. 

Tłumaczenie: Gołęczyce – 5 grodów. 

Bulla wrocławska z 1154 r. wspomina o „gradice Golensizeshe”, między Cieszynem  

a Otmuchowem. Nazwa ta odpowiada rejonowi opawskiemu zapisywanemu, jako Golazsizch 

(XI w.), albo Golesisco, Golasici, Holasici (XIII w.).  

Etnonim Golensizi czytano, jako: Goleszyńcy (Szafarzyk), Gołęszyce (Lehr-Spławiński), 

Gołężycy albo Gołęszycy (Nalepa, Rospond, N), Golęszyce / Golęšici (Witczak). Przy czym 

Rospond zdaje się słusznie tym razem łączył rdzeń *gole z ‘golizną’, choć odnosił ją do 

bezleśnych terenów, być może zwanych gołężami. Wówczas jednak ich nazwa powinna 

brzmieć Gołężanie, a przyjmując manierę bawarskiego autora, zapisałby ją pewnie – 

Golezane, a nie Golensizi, z wyraźnie odrębną końcówką –sizi, od podobnych nazw 

plemiennych z tego obszaru (Sleenzane, Milzane, Uerizane) i innych rejonów (Uelunzani, 

Aturezani, Morizani). Siedziby tego ludu Rospond lokalizował między Głubczycami-

Raciborzem, a Opawą i Cieszynem, co może być akurat słuszne, jednak sam etnonim brzmiał 

raczej inaczej. Iskra ostatnio zaproponował: Goleńszczycy, Gołasyci. 

Na południowy wschód od czeskiego Przerowa leży miasteczko Holleschau, którego 

nazwę Zakrzewski czyta, jako Gołęszów. Podobnie tłumaczy on zapisy Holeschovitz czy 

Goleniciza. Ta ostatnie nazwa może nam jednak wskazywać, że możemy mieć tu do 

czynienia z Gołeńczycami, a właściwie Gołęcycami, których nazwę rekonstruuję, dla 

przyzwoitości, jako Gołęczyce. Może zabrzmi to sprośnie, ale wiadomo, że Cycą Słowianie 

nazywali Matkę Ziemię, ich karmicielkę, o czym wcześniej była mowa. Jej „gołe cyce’ 

(obnażone piersi > „lub[y] cyce”) były świętym fetyszem tej bogini, związanej z kultem 

płodności, Jak już tu nadmieniałem, zwano ją na Łużycach i Połabiu także Lubą i Milą (Miłą), 

ale i Marą. Łużyckie i połabskie plemiona, szczególnie czczące tę boginię, ochoczo 

przyjmowały nazwy swoich plemion od jej przydomków (Miłczanie/Milcanie, Lubogłowy, 

Miłosze, Moryczanie). Na ich terenie znajdowało się też prawdopodobnie niejedno 

sanktuarium poświęcone kultowi tej bogini, o czym wspominają przekazy historyczne i kilku 

uczonych.  

Co więcej, J. Grimm podaje, że w Augsburgu jest napis mówiący o kulcie Cycy, 

informujący także, iż to od jej imienia powstała, w czasach panowania w Retii germańskich 

plemion, dawna nazwa tego miasta Cizarum. Grimm zakłada, że chodzi tu o Słewów  

w okresie rządów Karola Wielkiego. Jest to o tyle istotne, że nazwa Cizarium tam podana jest 

wyprowadzana przez językoznawców od słowa Cezar, którą potem zastąpiono synonimem 

August. Kazimierz Szulc wyprowadza nazwę Cisara od Cisae ara, tj. ołtarz i świątynia Cycy. 

Kranz z kolei uważa, że miasto Zeitz (Cyc) właśnie od niej wywodzi swą nazwę
162

.  

O silnym kulcie tej bogini wśród Słowian Połabskich dowiadujemy się m.in. z Annales 

Magdeburgenses, gdzie jest mowa o „świątyni Diany” w Magdeburgu, mieście zasiedlonym 

wówczas przez Luciców, zniszczonej przez Karola Wielkiego w 814 roku
163

. Pisał o niej też 

Stredowski, który podawał, że w Magdeburgu (zamku dziewicy), zwanym dawniej 

Dziewinem (do tej pory ma w herbie Dziewę), bogini Deva miała złoty posąg stojący na 

wozie, zapewne po to, by go obwozić po okolicznych osadach. Kącina Dziewy miała stać też 

w Raciborzu, a możliwe też, że jej wyznawcami byli Dziewianie (znani jako Drzewianie), co 

niekoniecznie musi być pomyłką piśmienniczą, gdyż Dziewę, podobnie jak Dianę, uważano 
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za patronkę drzew i lasów
164

. Najpotężniejsze grodzisko Gołęczyców znajdowało się 

w Lubomi (kolejna nazwa nawiązująca do Luby), gdzie zachowały się po nim ślady terenowe. 

Aspekty religijny miały, jak widzimy silne odbicie w nazwach miejscowych  

i plemiennych. Poza etnonimami związanymi z kultem Bogini Matki (Miłczanie/Milcanie, 

Lubogłowy, Miłosze, Moryczanie, Marharowie, Morenianie, Gołęczyce), w wykazie 

„Bawarczyka” mamy kilka innych etnonimów odnoszących się do słowiańskich wierzeń  

i samej wiary oraz kultu przodków, jak na przykład Bohemarzy, Zwieruni, Bużanie, Wielercy, 

Siewierzanie, Bodryci, Dziadoszanie, Biesunczanie, Wiercanie. Życie Słowian było bowiem 

przesiąknięte starą wiarą, która stanowiła sens istnienia, dając jednocześnie radość 

wynikającą z poczucia więzi z bóstwami, przodkami i przyrodą.  

Zakłada się, że Gołęczyce zamieszkiwali we wczesnym średniowieczu na południu 

Górnego Śląska u źródeł Odry, na południowy wschód od pasma Jeseników, na północny 

zachód od źródeł rzeki Wisły. Sąsiadowali od północy z Opolanami i ze wschodu  

z Wiślanami. 

Według „Geografa Bawarskiego” plemię posiadało 5 civitates, do których możemy 

zaliczyć grody: w Lubomi (jedno z ważniejszych), Grodźcu (czes. Hradec), Raciborzu, 

Międzyświeciu, w tzw. Starym Cieszynie (w dzisiejszej wsi Zwierzyniec w gminie Kocobędz, 

nieopodal Czeskiego Cieszyna) oraz prawdopodobnie w okolicach Holasovic
165

, a także 

pomniejsze osady grodzkie: w Syryni i Krzyżkowicach
166

. Większość z nich uległa 

zniszczeniu pod koniec IX w., podobnie jak wiele innych z terenu Śląska i Małopolski. Część 

historyków uważa, że to dzieło Państwa Wielkomorawskiego, które mogło zbrojnie próbować 

podporządkować sobie te tereny. Inni, jak to zwykle bywa w takich sprawach, w to 

powątpiewają. 

W poniższej tabeli, w ramach podsumowania, przedstawiam moje propozycje 

rekonstrukcji wszystkich etnonimów podanych w „Opisie” oraz tłumaczenia P.J. Szafarzyka  

i H. Łowmiańskiego, którzy chyba najtrafniej odczytywali nazwy z tego dokumentu. Podaję 

też niewymienione przez nich ewentualne nazwy alternatywne danego plemienia ułatwiające 

jego identyfikację. Przedstawione tutaj przeze mnie rekonstrukcje nazw plemiennych należy 

traktować oczywiście tylko, jako pewne możliwości nazewnicze do dalszej dyskusji, choć 

moim zdaniem, większość z nich wydaje się bardziej wiarygodna niż niektóre wcześniejsze 

tłumaczenia. 

 

 

L.p. 
Geograf 

Bawarski 
P.J. Szafarzyk H. Łowmiański T.J. Kosiński Nazwa alternatywna  

1 Nortabtrezi Bodrycowie 

północni 

północni 

Obodryci 

Północni Bodryci Obotryci / Obodrzyce / 

Reregowie / Obodryci 

właściwi 

2 Vuilcy Weleci Wieleci Wilcy Wieletowie / Lutycy / 

Wilki 

3 Linaa Glinianie [G]linianie Linianie Lnianie 

4 Bethenici Wietnicy Bytyńcy Wiciędzy Wiciędze / Chąśnicy / 

Zwycięzcy 

5 Smeldingon Smolińcy Smolinianie Semlędzianie  > 

Siemianie 

Siemnianie / 

Ziarnianie / Semnoni 
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6 Morizani Noraczanie Morzyczanie Morzyczanie Moryczanie 

7 Hehfeldi Hawelanie Hawelanie Hawelanie < 

Hlawianie / 

Chwalanie 

Glomici / Głomacze / 

Głowianie 

8 Surbi Serbowie 

łużyccy i 

miśnijscy 

Serbia Serbi > Serbowie Serby / Serbianie 

9 Talaminzi Glomacze Głomacze Dalamińcy Dalemińcy / 

Dolemińcy / Dolińcy 

10 Beheimare Czesi Czesi Bohemarzy > 

Bohemowie = 

Czesi 

Bochemowie / 

Bochełmowie / 

Boihemowie 

11 Marharii Morawianie 

górni 

Morawianie Marhariowie > 

Morawowie 

Morawcy  

12 Uulgarii Bulgarowie Bułgaria Wulgarzy / 

Bułgarzy 

Wołgarzy / 

Wołgórzanie 

13 Merehani Morawianie 

dolni 

Morawianie Morawianie 

południowi 

Morenianie  

14 Osterabtrezi Bodrycy, -cowie 

wschodni, czyli 

południowi 

wschodni 

Obodryci 

Wschodni Bodryci Osterbodryci / 

Obotryci / Obodrzycy 

15 Miloxi Milczanie / 

Milcy 

Miloxi Miłochy = Lubasze Miłosze / Lubaszanie 

16 Phesnuzi Pieczeniczi / 

Peczyńcy / 

Peczenigi 

Phesnuzi Pieśnicze > 

Pięśnianie > 

Poznanianie 

Pięścianie / Posnanie 

17 Thadesi Diedosze, -szi / 

Diadosze, -szi 

Thadesi Dziadosze = 

Gnieźnianie 

 

18 Glopeani Kolpianie Glopeani Goplanie Gopolanie 

19 Zuireani Swirjanie Zuireani Zuriani = Mazurzy Zurzanie / Zorzanie / 

Mazurowie, -cy / 

Mazowszanie 

20 Busani Bużanie Busani Bużanie Bugowianie / Bugianie 

21 Sittici Żytycy Sittici Sitycze > Sudowie Sidoni / Sidicze 

22 Stadici Stadycze, -iczi Stadici Stadycze > Polanie 

naddnieprzańscy  

Grodzianie  

23 Sebbirozi Sebirev / 

Sabercy 

Sebbirozi Sebiracy > 

Siewiercy > 

Siewierzanie 

Sybiracy 

24 Unlizi Ulicze, -iczi Unlizi Ąglicze > Uglicze Węglicze / Unlicze 

25 Neriuani Narewianie Neriuani Nerwianie Nerwanie 

26 Attarozi Tywercy Attorozi Tatrożcy  Tatarożcy / Tatroży 

27 Eptaradici Ubradycze,  

-diczi 

Eptaradici Siedmiorodycze  Siedem Rodów / 

Łęborodycze / 

Obodradycze 

28 Uuilerozi Bulercy Vuilerozi Wielorożcy / 

Wielercy = 

Siewiercy 

Wieloroże / 

Siewierzanie 

29 Zabrozi Zaproze / 

Zaporozi, -żcy 

Zabrozi Zaproże > 

Zaporożcy 

Zaporożanie 

30 Znetalici Netolicze, -iczi / 

Swietylicze,  

-iczi 

Znetalici Snetalicze = 

Drągowicze 

Śniatalicze / 

Dragowicze 
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31 Aturezani Turyczanie / 

Turoczanie 

Aturezani Turożanie < 

Turnianie 

Tureżanie / Ciernianie 

32 Chozirozi Kasorycze / 

Chotirodicze / 

Kazerycze, -iczi  

Chozirozi Kozieracy / 

Odjeziorcy 

Koziroży / Kujeziorcy 

/ Jezioracy 

33 Lendizi Lutycze -iczi Lendizi Lędzice = 

Lędzianie 

Lędowie / Lęgowie / 

Lęhowie 

34 Thafnezi Tanewcy Thafnezi Tanewcy Tanwianie, -ewianie 

35 Zeriuani Serbiany / 

Serbowie 

Zeriuani Serbanie > 

Czerwianie 

Zerywani 

36 Prissani Prużanie Pyrzyczanie Przysanie > 

Sandomierzanie 

 

37 Uelunzani Wełynianie / 

Wołyncy 

Velunzani Wieluńczanie > 

Wołynianie 

Wolinianie / 

Wielunianie 

38 Bruzi Prusowie / 

Prusacy 

Bruzi Prusi > Prusowie Borusowie 

39 Uuizunbeire Wizun-Beire 

(Weisse-Beiren) 

= Biali 

Bilirowie / 

Bulgarowie 

Vuizunbeire Wizunwarzy / 

Wysznowarzy 

Wyszeńwarzy / 

Wysznoburzy, -anie / 

Wiznowarzy / 

Wisłowarzy 

40 Caziri Kozarowie, -rzy Chazarzy Kazirzy > Koziercy Kazirowie / Kozieracy 

/ Chazarowie 

41 Ruzzi Rušowie 

warjagscy 

Ruzzi Rusi > Rusowie = 

Rygianie 

Rugianie / Rożanie / 

Rusini 

42 Forsderen Fors-Ter  

(Terowie spod 

wodospadów) 

Forsderen Drewlanie Derewlanie / 

Drzewianie 

43 Liudi Liudi Liudi Liuti > Ludzie > 

Litwini 

Litwosze / Ludowani 

44 Fresiti Breżycze / 

Wreżycze, -iczi 

Fresiti Brzezice / 

Berezynianie 

Brzezicy / Berezanie / 

Brześcianie 

45 Serauici Zerawcy / 

Serawcy 

Serauici Sorawicy > 

Orawcy > 

Orawianie 

Sorawcy, -icze / 

Orawice, -icze, -icy  

46 Lucolane Lukomlanie Lucolane Łękołanie > 

Łuczanie 

Łęczanie 

47 Ungare Węgrzy Węgrzy Ągarzy > Węgrzy Ungarzy / Ągrzy / 

Wągry / Węgrowie / 

Ugry, -owie / Ogry / 

Ogrzy / Ogierzy 

48 Uuislane Wiślanie 

(Polacy) 

Wiślanie Wiślanie Wiszczulanie / 

Wistulanie 

49 Sleenzane Ślązanie 

(Ślązacy) 

Ślężanie Ślężanie > Ślązacy Zlesanie /  Slesanie / 

Sleszanie / Silesianie  

50 Lunsizi Lużyczanie Łużyczanie Łężycy > 

Łużyczanie 

Łężyce, -anie / 

Lężanie / Łużanie 

51 Dadosesani Diedoszanie Dziadoszanie Dziadoszanie  

52 Milzane Milczanie Milczanie Milcanie / Milżanie 

> Miłczanie 

Miłoczanie / 

Miłoszanie 

53 Besunzane Besunczanie Besunzane Biesunczanie / 

Bobrzanie 

Bieżunczanie / 

Wieszczunianie 

54 Uerizane Hwerenofeldzi Verizane Wiercanie > Wierzyczanie / 
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Wrocławianie Wieryczanie / 

Wierosławianie 

55 Fraganeo Fergunianie / 

Fragantanie 

Fraganeo Braganie > 

Brzeganie 

Brzeżanie / Trzebianie 

/ Trzebowianie 

56 Lupiglaa Lupogława Lupiglaa Lubogłowy > 

Glubczanie 

Głubczyce / Lubczanie 

/ Lubczyce, -cy 

57 Opolini Opolanie Opolanie Opolanie Opolcy, -acy 

58 Golensizi Goleszyńcy Gołęszycy Gołęczyce Gołęcyce / Gołęszyce 

Rozmieszczenie geograficzne plemion 

Rozpracowanie układu geograficznego „Opisu” to niezwykle ważne zadanie, które 

umożliwiło mi weryfikację wielu propozycji, które do niego nie pasują. Ciężko bowiem 

uważać, że jest to chaotyczny zbiór zasłyszanych nazw, często powtarzających się  

i niezweryfikowanych. Moim zdaniem mamy do czynienia z uporządkowanym raportem  

o charakterze wywiadowczym, który ma ustalony system prezentacji poszczególnych 

plemion, a jak się zdaje jego dopełnieniem była mapa przedstawiająca ich rozmieszczenie  

w terenie. 

Jestem pewien, że ogląd takiej mapy, którą podjąłem się opracować na podstawie analizy 

danych z raportu „Geografa Bawarskiego”, pozwoli wielu osobom zrozumieć, jakimi 

kategoriami geograficznymi posługiwał się autor omawianego dokumentu oraz dowiedzieć 

się gdzie rezydowały poszczególne plemiona przez niego wymienione. 

Herrman, opierając się dużym stopniu na pracy Łowmiańskiego, dokonuje podziału 

opisanych plemion na regiony według istniejących wówczas szlaków handlowych, sugerując, 

że to właśnie wzdłuż tych tras przebiega cały układ i kolejność podawanych przez „Geografa 

Bawarskiego” plemion, co z pewnością jest po części słuszne. 

 

Grupa I – plemiona graniczące z Cesarstwem Franków: 1 – Nortabtrezi; 2 – Vuilci; 3 – Lina; 

4 – Bethenici; 5 – Smeldingon; 6 – Morizani; 7 – Hehfeldi; 8 – Surbi; 9 – Talaminzi; 10 – 

Beheimare; 11 – Marharii; 12 – Vulgari; 13 – Merehani. 
 

Grupa II – plemiona położone na szlaku handlowym Bardovik – ujście Odry: 14 – 

Osterabtrezi. 
 

Grupa III – plemiona położone na szlaku handlowym Magdeburg – Berlin – Poznań – 

Kijów: 15 – Milohi; 16 – Fesnuzi; 17 – Thadesi; 18 – Glopeani; 19 – Zuireani; 20 – Busani; 

21 – Sittici; 22 – Stadici; 23 – Sebbirozi; 24 – Unlizi; 25 – Neriuani. 
 

Grupa IV – plemiona położone wzdłuż szlaku handlowego, ujścia Dunaju – Dniestru – Wisły 

– Bałtyku: 26 – Attorizi; 27 – Eptaradici; 28 – Vuillerozi; 29 – Zabrozi; 30 – Zuetalici; 31 – 

Aturezani; 32 – Chozirozi; 33 – Lendizi; 34 – Tafnezi; 35 – Zeriuani; 36 – Prissani; 37 – 

Velunzani; 38 – Bruzi; 39 – Vuizumbeire. 
 

Grupa V – plemiona położone wzdłuż ścieżki Sarkel – Kijów – Bizancjum: 40 – Caziri; 41 – 

Ruzzi; 42 – Forsderen Liudi; 43 – Fresiti; 44 – Serauici; 45 - Lucolane; 46 – Ungare. 
 

Grupa VI – plemiona położone wzdłuż szlaku handlowego Kraków – Budziszyn – Erfurt – 

Praga – Kraków: 47 – Vuislane; 48 – Sleenzane; 49 – Lunsizi; 50 – Dadosesani; 51 – 

Milzane; 52 – Besunzane; 53 – Verizane; 54 – Fraganeo; 55 – Lupiglaa; 56 – Opolini; 57 – 

Golensizi. 
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Dokładnie ustalone i prawdopodobne położenie linii komunikacyjnych i plemion granicznych, na 

których Geograf Bawarski buduje swój opis: owal linią przerywaną oznacza zduplikowane nazwy 

plemion (I. Herrman, na: http://histline.narod.ru/bav-geogr.htm) 

 

 

Uczony ten uznaje zapis Forsderen Liudi za jeden, dlatego u niego jest 57 plemion. 

Podczas swojej analizy dochodzi jednak do wniosku, że w „bawarskim spisie” jest też kilka 

duplikatów: Thadesi (17) – Thafnesi (34), czy Zuireani (19) – Zeriuani (35). Jest to mało 

prawdopodobne, bo „Geograf Bawarski” podaje przy każdym z tych czterech plemion inne 

ilości grodów oraz wymienieni oni są w odległej kolejności od siebie, co wygląda tylko na 

podobieństwa nazewnicze, a nie błąd powielenia. 

Herrman tłumaczy to tym, że „Descriptio” zawiera różne informacje, które same w sobie 

mogą odnosić się do różnych dekad w okresie między upadkiem państwa awarskiego  

a połową IX wieku, więc istniało ryzyko dublikacji danych, które Frankom trudno było 

zweryfikować. Tak więc opisy o północno-zachodnich terenach słowiańskich (grupa 1 jego 

systematyzacji) wyraźnie sięgają czasów intensywnych starć na początku IX wieku, natomiast 

informacje z grupy V prawdopodobnie sięgają 839
167

.  

Sugeruje, że Frankowie musieli dysponować jakąś mapą obejmującą tereny między Łabą  

a Wisłą, a nawet dalej na wschód. Najprawdopodobniej były to zaktualizowane plany 

topografii tego terenu wykonane na podstawie autorów starożytnych. Jednakowoż zapis  

o „Bruzi”, których obszar jest szerszy niż przestrzeń między Emami a Ren” skłonił autora do 

porównania szerokości tego znanego mu terenu do wielkości siedzib Prusów między Wisłą  

a Niemnem. 

Głównym szlakiem komunikacyjnymi tamtego okresu, który jest uwzględniony, zdaniem 

Herrmana, przez „Geografa Bawarskiego” w opracowanym przez niego spisie plemion  

i grodów, jest transeuropejski szlak handlowy z Hiszpanii przez Nadrenię i Erfurt do Krakowa 

                                                 
167

 W.H. Fritze, Die Datierung des Geographus Bavarus… 

http://histline.narod.ru/bav-geogr.htm
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lub z Nadrenii przez Pragę do Krakowa i Kijowa. Od Wiślan (Vuislani) nad Górną Wisłą 

autor podąża szlakiem handlowym do Łużyc (Lunsizi) i Milska (Milzane). Stamtąd skręca 

(ponieważ Talaminzi, mieszkający na pograniczu z Cesarstwem Franków, byli już nazwani  

w grupie I) na południe w kierunku Pragi. Z Pragi natomiast przebiegała południowa odnoga 

szlaku handlowego – przez Sudety do Krakowa. 

Odległe plemiona, według Herrmana, są wyraźnie uporządkowane zgodnie z traktami 

prowadzącymi do Europy Wschodniej lub przez nią: wzdłuż szlaku Nadrenia – Magdeburg –

Berlin – Poznań – Europa Wschodnia; na szlaku łączącym Morze Czarne – Dniestr – ujście 

Wisły – Bałtyk oraz Sarkel – Kijów, Kijów – Bizancjum. Tak jak podstawą spisu plemion 

grupy VI był zapis danych wzdłuż dużego szlaku handlowego, tak ten sposób porządkowania 

informacji mógł być również podstawą grup III, IV, V. 

Przebieg szlaków opiera się głównie na znaleziskach archeologicznych monet 

frankońskich i bizantyjskich przed 850 r., gdyż przekazów pisanych z tego okresu jest 

niewiele. Oczywiście dużo więcej materiału archeologicznego, jakim dysponowali Frankowie 

pochodzi z terenów Słowiańszczyzny zachodniej, dlatego ten obszar jest rzetelniej opisany  

w zakresie przebiegu dróg handlowych. Do rekonstrukcji niektórych tras można, moim 

zdaniem, mieć jednak pewne zastrzeżenia. Otóż, przykładowo wątpliwe jest by szlak z Truso 

do Nowogrodu przebiegał drogą lądową, jak to przedstawia na swej mapie Herrman, skoro 

szybciej, łatwiej i bezpieczniej można było się tam dostać morzem, unikając przedzierania się 

przez gęste lasy i przeprawiania się przez wartkie rzeki, narażając się jednocześnie na ataki 

miejscowych plemion. 

 

 

 
 
Zachodnie granice osadnictwa słowiańskiego: Hamburg, rzeka Ilmenawa, Brunszwik, góry Harcu, 

Fulda, Wurzburg, rzeka Wernica oraz zakreślony czerwoną linią ciągłą Limes Sorabicus, 

przeprowadzony w r. 808-808 przez Karola Wielkiego (granica oddzielająca jego monarchię od 

Słowiańszczyzny zachodniej). Źródło: W. Dzwonkowski „Prahistorja ziem polskich”. 1918. 
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Reasumując poglądy Herrmana, trzeba przyznać, że jego założenie, iż „Descriptio” jest 

uporządkowanym zbiorem danych wywiadowczych, bardziej przekonuje, aniżeli opinia 

Łowmiańskiego, który uważał, iż tylko pierwsza część jest w miarę spójna i wiarygodna, 

natomiast druga to zbiór niezweryfikowanych, zdublowanych i przypadkowych informacji z 

różnych terenów środkowo-wschodniej Europy, która wówczas dla Franków była terra 

incognita. Zwolennikami tezy Herrmana są m.in. B. Tomenczuk i L. Wojtowicz. 

Moim zdaniem, „raport ludwikowski” za linię graniczną uznawał zbudowany przez Karola 

Wielkiego pas umocnień, obejmujący Limes Saxoniae i Limes Sorabicus, oddzielające jego 

państwo od ziem Słowiańszczyzny. Dobrze to obrazuje powyższa mapa, na której dość 

dokładnie zlokalizowane są też poszczególne plemiona, a wnikliwy jej ogląd pokazuje, że na 

przykład terytoria Dalamińców graniczyły bezpośrednio z państwem wschodniofrankijskim  

i dlatego są wymienione w części pierwszej, ale już ziemie Łużyczan i Milcan, nie stykały się 

z terytorium Franków, dlatego autor „raportu ludwikowskiego”, zataczając koło, wraca do 

nich pod koniec swego spisu, gdzie omawia na koniec obszar Śląska.  

W. Dzwonkowski jednak wprowadził mnie w błąd, gdyż najpierw ogląd jego mapy 

nakierował mnie na identyfikację plemion Serauici (nr 45) i Lucolane (nr 46) odpowiednio, 

jako Sieradzan i Łęczycan, zaznaczonych na niej na terenach południowej Polski, w pasie 

obejmującym także Wiślan i Ślężan. Jednak po wnikliwej analizie porządku geograficznego 

„Opisu” doszedłem do wniosku, że chodzi tu jednak o Sorawiców / Orawców (Orawian)  

i Łękołan (Łuczan).  

Uznając w dużym stopniu słuszność założeń Herrmana, że „spis bawarski” to nie 

chaotyczna wyliczanka plemion, bez ładu i składu, pełna powtórzeń i nieścisłości, jak to 

niektórzy sugerują (np. A. Brückner), lekceważąc ten przekaz, przygotowałem własny podział 

poszczególnych plemion na regiony geograficzne. Porządkuje on zapiski „Geografa 

Bawarskiego”, a jednocześnie stanowił dla mnie nieraz punkt wyjścia do rekonstrukcji danej 

nazwy lub wybór tej najwłaściwszej z szeregu propozycji związanych z różnymi 

potencjalnymi lokalizacjami, jakie przedstawiali inni badacze.  

Wyróżniam tu dziewięć głównych regionów, na których kształtowały się zręby 

słowiańskiej państwowości, z pominięciem, jakże ważnego obszaru bałkańskiego, poniżej 

Dunaju, które wykracza jednak z założenia poza zakres geograficzny tego dokumentu. Do 

jego opracowania posłużyłem się prostym podziałem podanych w „Descriptio” nazw według 

ich kolejności, które zgrupowałem w linie regionalne. Pierwsza część (I) dotyczy terenów 

przygranicznych państwa wschodniofrankijskiego, co zaznaczono w „Opisie” i obejmuje ona 

obszar /1/ POŁABIA z Łużycami i terenami po lewej stronie Odry oraz /2/ MORAWĘ  

i Bohemię oraz sąsiadujących z nią Bułgarów panońskich. Druga część (II) to terytoria 

pozostałych plemion, które podzieliłem na siedem obszarów, według kolejności podanej  

w dokumencie: /3/ LECHIĘ – między Odrą a Bugiem, aż po Jaświerz, z Pomorzem  

i Mazowszem, /4/ SIEWIERZ – w dorzeczu dolnego Dniepru, /5/ WALACHIĘ  

z Siedmiogrodem (Transylwania), /6/ BIAŁĄ SERBIĘ – w rejonie Sanu i Wołynia (Galicja), 

/7/ RUŚ – teren Prus i późniejszej Litwy oraz okolice Rygi, /8/ CHROBACJĘ – rozległy 

obszar południowego Odrowiśla i Karpat zachodnich, Małopolską, Orawą i wschodnią 

częścią obecnej Słowacji oraz rezydującymi wtedy od Galicji po Morze Czarne Węgrami,  

a także /9/ ŚLĄSK z tzw. polskimi Łużycami po prawej stronie Odry i Nysy Łużyckiej: 

 

I. Tereny przy granicy z państwem wschodniofrankijskim. 

 

/1/ POŁABIE + ŁUŻYCE:  

 Bodryci północni (1) – Wilcy (2) – Linianie (3) – Wiciędzy (4) – Siemianie (5) 

– Morzyczanie (6) – Hlawianie (7) – Serbowie (8) – Dalamińcy (9). 

/2/ MORAWA + BOHEMIA:  
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 Bohemowie / Czesi (10) – Morawowie (11) – Bułgarzy (12) – Morawianie 

południowi (13) 

 

II. Tereny położone ponad Dunajem niegraniczące z państwem Ludwika II. 

 

/3/ LECHIA + POMORZE + ZURIA (MAZOWSZE):  

 Ostrobodryci / Pomorzanie (14) – Miłochy / Lubaszanie (15) – Pieśnianie / 

Poznanianie (16) – Dziadosze / Gnieźnianie (17) – Goplanie (18) – Zurzanie / 

Mazurzanie-Mazowszanie (19) – Bużanie (20) – Sudowie / Jaćwięgowie (21) 

/4/ SIEWIERZ:  

 Stadycze / Polanie naddnieprzańscy (22) – Siewiercy (23) – Uglicze (24)  

/5/ WALLACHIA + SIEDMIOGRÓD:  

 Nerwianie (25) – Tatrożcy (26) – Siedmiorodycze (27) – Wielercy / Siewiercy 

(28) – Zaporożcy (29) – Snetalicze (30) – Tureżanie / Turnianie (31) – 

Kozieracy (32) 

/6/ BIAŁA SERBIA (GALICJA I WOŁYŃ):  

 Lędzice / Lędzianie (33) – Tanewcy (34) – Serbianie / Czerwianie (35) – 

Przysanie / Sandomierzanie (36) – Wołynianie (37)  

/7/ RUŚ + PRUSY + LITWA 

 Prusowie (38) – Wysznowarzy (39) – Kozieracy (40) – Rusowie (41) – 

Drewlanie (42) – Liudi / Litwini (43) – Brzezice / Berezynianie (44) 

/8/ CHROBACJA:  

 Sorawicy / Orawianie (45) – Łękołani / Łuczanie (46) – Węgrzy (47) – 

Wiślanie (48)  

/9/ ŚLĄSK: 

 Ślężanie (49) – Łężyce / Łużyczanie (50) – Dziadoszanie (51) – Miłczanie (52) 

– Biesunczanie / Bobrzanie (53) – Wiercanie / Wrocławianie (54) – Brzeganie 

(55) – Lubogławy / Glubczyce (56) – Opolanie (57) – Gołęczyce (58). 

 

W efekcie powyższego podziału na opracowanej przez mnie mapie rozmieszczenia 

poszczególnych plemion z „wykazu ludwikowskiego” z podaniem ich numerów według 

klasyfikacji H. Łowmiańskiego, przyjętej też do niniejszego opracowania, widać wyraźnie, 

jaki jest porządek geograficzny tego dokumentu.  

Autor „Opisu” zgodnie z informacją podaną w tekście dokumentu, wymienia najpierw 

plemiona wraz krótką charakterystyką lub tylko liczbą grodów, idąc od północnych granic 

państwa wschodniofrankijskiego i terenów Obodrytów, przez Połabie, Bohemię, Morawę, aż 

do Panonii, gdzie wówczas rezydowali Bułgarzy, a poniżej nich przy ujściu Morawy do 

Dunaju – Morawianie południowi. 

Dalej, zaczynając drugą część opisu, wraca na północ, na ziemie przylegające do 

granicznych terenów, ale bezpośrednio nie sąsiadujące z państwem Ludwika II. Podaje więc 

tu informacje o plemionach lechickich, od Pomorza, przez Wielkopolskę i Mazowsze, 

dochodząc do siedzi Sudowów (Jaćwięgów) i Bużan nad dolnym Bugiem. 

Widocznie wiedząc o lechickich związkach między wymienionymi wcześniej plemionami 

przechodzi na Siewierz i rejony naddnieprzańskie, by potem przenieść się na Wallachię, 

gdzie, jak wiemy, powtarza się nazwa Siewierców, co może świadczyć o pokrewieństwie tych 

obu ludów żyjących w różnych częściach Słowiańszczyzny. 

Następnie wraca do Białej Serbii, na Wołyń i dorzecze Sanu, po czym na podstawie 

skąpych informacji zapełnia północno-wschodnie tereny Europy podając plemiona z Prus, 

Litwy i Rusi.  



„Geograf Bawarski” o Słowianach – przegląd, analiza i nowe wyjaśnienia nazw 

 

 

131 

 

Wracając na zachód, zapełnia do tej pory nieopisany pas nadkarpacki podając mało 

konkretne szczegóły z Chrobacji i górnej Wisły oraz wschodniej Słowacji, dorzucając tu 

pobliskich Węgrów. 

Kończy na w miarę dokładnym opisie plemion ze Śląska i Łużyc, co wynika z bliskości 

geograficznej do granic państwa wschodniofrankijskiego, a tym samym łatwości  

w pozyskaniu potrzebnych informacji, możliwości dokonania osobistego rozpoznania przez 

cesarskich wysłanników, mogących występować tam jako kupcy, a także prowadzenia innej 

działalności wywiadowczej. 

 

 

 
 

Mapa rozmieszczenia poszczególnych plemion z opisu „Geografa Bawarskiego” w połowie IX w., 

według numeracji H. Łowmiańskiego (oprac. T.J. Kosiński) 

 

Na powyższej mapie umieściłem numery poszczególnych etnonimów z „Opisu” 

rozmieszczając je według ustalonego układu geograficznego i analizy historyczno-

geograficznej. Linie łączące dane punkty wskazują na kolejność podanych nazw w porządku 

istniejącym w dokumencie. 
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Kolejna opracowana przeze mnie mapa przedstawia natomiast ten sam porządek, jaki 

przyjął „Geograf Bawarski”, ale z podaniem nazw plemiennych, dla unaocznienia, gdzie 

należy lokalizować poszczególne plemiona o nazwach, które jestem w stanie zaakceptować 

lub zrekonstruowanych przeze mnie na nowo w ramach niniejszej analizy. 

Zachowałem tutaj ogólnie przyjęty podział na plemiona słowiańskie wschodnie, zachodnie 

i południowe. Ta mapa jest wersją publicznie dostępną, jednak została przeze mnie 

zaktualizowana o informacje pochodzące z badań nad „Zapiską karolińską” Obie mapy niech 

służą innym do poszerzania wiedzy na temat dawnej Słowiańszczyzny oraz ewentualnych 

dalszych badań tego tematu. 

 

 

 
 

Rozmieszczenie plemion wymienionych przez „Geografa Bawarskiego” w IX w. Widzimy, że Węgrzy 

wchodzą już powoli klinem do Panonii. Na mapie nie ma Słowian bałkańskich poniżej Dunaju, gdyż 

teren ten wykraczał poza przyjęte ramy geograficzne raportu. Oprac. T.J. Kosiński, na podstawie 

mapy: Jirka.h23, Wikimedia CC 4.0) 
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Potencjał plemion  

Po rekonstrukcji nazw plemiennych i układu geograficznego „Opisu” możemy oszacować, 

jaki był potencjał poszczególnych grup plemiennych, wiedząc mniej więcej, jakie plemiona 

do nich mogły należeć. Na samym obszarze obecnej Polski mamy kilka takich grup: 

Ostrobodryci (100) + Zurzanie (425) + Goplanie (737) + Bużanie (231+) + Serbianie (505, 

bez samych Serbian, których stanu posiadania nie podano) + Wiślanie (nie podano liczby, tak 

jak i brak danych dotyczy Wysznowarów) + Ślężanie (202), co łącznie daje liczbę ponad 2200 

grodów. Szacując, że Wiślanie mogli posiadać podobną liczbę grodów jak Bużanie czy 

Ślężanie, można przyjąć średnio, iż mieli ok. 250 grodów, Wysznowarzy – 30, a Serbianie – 

150. To daje nam szacunkową liczbę ok. 2600 grodów na dawnych terenach obecnej Polski, 

co robi wrażenie, nawet jeśli jest tu mowa o prostych osadach z drewnianą zabudową.  

 

 

 
 

Plemiona polskie w IX w. Według „Geografa Bawarskiego” posiadały one łącznie więcej niż 2200 

grodów, bo ich liczba u Serbian, Wysznowarów i Wiślan nie jest przez niego podana. Widzimy tu 

potencjał Goplan, którzy wraz z sąsiednimi plemionami wchodzącymi w skład tej grupy mieli według 

frankijskich szacunków 737 osady grodowe. Oprac. T.J. Kosiński, na podst. mapy: Poznaniak, 

Wikimedia CC 3.0. 
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Jeśli przyjmiemy, że w jednym grodzie mieszkało ok. 200 osób, to cała społeczność 

grodowa dawnej Polski, a właściwie Lechii + Białej Chorwacji + Białej Serbii, daje nam 

liczbę 520.000 mieszkańców. Drugie tyle z pewnością mieszkało poza grodami, w prostych 

domostwach leśnych, zajmując się wciąż łowiectwem, zbieractwem, czy rybołówstwem. Cała 

populacja na tych terenach liczyła zatem w IX wieku spokojnie ponad 1 mln osób. Szacuje 

się, że w roku 1000 w całej Europie żyło 42 mln, czyli 150 lat wcześniej pewnie z 8 mln 

mniej (34 mln), biorąc pod uwagę ówczesny przyrost naturalny (w 1150 r. – 50 mln). Dlatego 

ludność z tego obszaru stanowiła ok. 6% zaludnienia całej Europy. Obecnie jest to ok. 5%  

(w 2020: Polska – 38 mln, Europa – 746 mln), czyli podobnie. Z demograficznego punktu 

widzenia, wygląda zatem na to, że informacje podane przez „Geografa Bawarskiego” są 

całkiem dokładne. 

Podobne szacunki można przygotować dla innych terenów opisanych w „raporcie 

ludwikowskim”. Może pomóc w tym poniższa tabela, w której zebrałem liczby grodów  

z „Zapiski karolińskiej” z podziałem na ustalone przeze mnie regiony geograficzne i grupy 

plemienne. Na biało oznaczone są w niej ludy niesłowiańskie. 

Z zamieszczonej niżej tabeli wynika, że na terenie Połabia (między Łabą a Odrą) 

zidentyfikowano 187 grodów, w Czechach, Morawach i w Panonii – 80, Lechii (od Odry do 

linii Bugu, na południu do granic Wiślan, a na północy do Prus) – 1393, Siewierzu (rejony 

naddnieprzańskie i naddniestrzańskie) – 1150, Wallachii (Siedmiogród i tereny między 

południową granicą Karpat a Dunajem) – 1083, Białej Serbii (dorzecze Sanu, Wołyń, Grody 

Czerwieńskie) – 495, Rusi (Prusy, Litwa, okolice Rygii) – 100, Białej Chorwacji (tereny  

w dorzeczu Wisły i Orawy oraz wschodniej Słowacji + tymczasowe siedziby Węgrów na 

południe od Karpat Wschodnich – brak danych) i Śląska – 202. To razem daje 4690 grodów. 

Dlatego „krainami grodów” można nazwać z pewnością Lechię (1393), Siewierz (924)  

i Wallachię (1309), które akurat są ze sobą powiązane nazewniczo Wallachia – Lachia, 

Wallachia/Siewiercy – Siewierz/Siewierzanie, co daje do myślenia. Warto dostrzec, że na 

Siewierzu „Geograf Bawarski” wymienił właściwie tylko trzy plemiona, ale posiadały one 

łącznie ok. 1000 civitates, więc jest wielce niż prawdopodobne, że kontrolowały one szerszy 

teren niż nawet ja zakładam na zrekonstruowanych przeze mnie mapach. 

Należy też zwrócić uwagę na to, że plemionom Sorawiców / Orawiców, kojarzonych 

przeze mnie z Orawianami oraz Łękołanów, z terenu Białej Chrobacji, nie przypisano 

żadnych grodów, zapewne z braku dostępu do takich danych.  Z obszaru wiślańskiego 

informatorzy Franków także nie posiadali jakichkolwiek szczegółowych informacji, gdyż nie 

podano przy tym plemieniu, a właściwie grupie plemiennej, żadnej ilości civitates.  

W każdym razie już w połowie IX wieku tereny dawnej Polski (Polechii), obejmujące 

Pomorze, Wielkopolskę, Mazowsze, Powiśle, Wołyń i Śląsk, to olbrzymi potencjał grodowy  

i ludzki, z którym Frankowie musieli się liczyć. Takie położenie dawało też w tamtych 

czasach pewnego rodzaju zabezpieczenie. Od strony zachodniej bowiem zamieszkiwały bitne 

plemiona serbsko-łużyckie i obodrzycko-wieleckie, które pierwsze brały na siebie ciężar walk 

z postępującą ekspansją chrześcijaństwa i państwa frankijskiego. Na południowym-zachodzie 

otaczały nasz kraj Czechy i Morawy oraz mocni Węgrzy, którzy woleli siedzieć w Kotlinie 

Panońskiej, aniżeli przedzierać się gdzieś przez góry, stanowiące dla nas naturalną granicę, 

podobnie jak na północy Bałyk. Na wschodzie wtedy siedziały jeszcze plemiona lackie,  

a o Rusach mało kto słyszał. Dopiero po utworzeniu Państwa Polskiego, Ruś Kijowska stała 

się realnym konkurentem o wpływy w tej części Europy, ale za to wzięła na siebie ciężar 

walki z Chazarami i Pieczyngami, którzy chcieli wedrzeć się głębiej na zachód Europy, jak to 

zrobili wcześniej Hunowie, Awarowie, Bułgarzy i Madziarowie. Dzięki jednak zjednoczeniu 

wschodniosłowiańskich plemion udało się im powstrzymać to zagrożenie. 
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POTENCJAŁ SLOWIAŃSKICH PLEMION  

W/G „GEOGRAFA BAWARSKIEGO” 

POŁABIE SIEWIERZ RUŚ 

[1] Bodryci północni 53 [22] Polanie wschodni 516 [38] Prusowie  

[2] Wilcy 45 [23] Siewiercy 90 [39] Wysznowarzy  

[3] Linianie 7 [24] Uglicze 318 [40] Kozieracy 100 

[4] Wiciędzy 

11 

Razem: 924 

[41] Rusowie  

[5] Siemianie [42] Drewlanie  

[6] Morzyczanie [43] Litwini  

[7] Hawlanie 8 [44] Berezynianie  

[8] Serbowie 50 

Razem: 100 

[9] Dalamińcy 13 

Razem: 187 

MORAWA WALACHIA BIAŁA CHORWACJA 

[10] Czesi 15 [25] Nerwianie 78 [45] Orawianie  

[11] Morawowie 40 [26] Tatrożcy 148 [46] Łuczanie  

[12] Bułgarzy 5 [27] Siedmiorodycze 263 [47] Węgrzy  

[13] Morawianie 30 [28] Siewiercy 180 [48] Wiślanie   

Razem: 80 

[29] Zaporożcy 212 

Razem: bd 

[30] Drągowicze 74 

[31] Turnianie 104 

[32] Kozieracy 250 

Razem: 1309 

LECHIA BIAŁA SERBIA ŚLĄSK 

[14] Pomorzanie 100 [33] Lędzianie 98 [49] Ślężanie 15 

[15] Lubaszanie 67 [34] Tanewcy 257 [50] Łużyczanie  30 

[16] Poznanianie 70 [35] Serbanie  [51] Miłczanie  20 

[17] Gnieźnianie 200 [36] Sandomierzanie 70 [52] Dziadoszanie 30 

[18] Goplanie 400 [37] Wołynianie 70 [53] Bobrzanie 2 

[19] Mazowszanie 325 

Razem: 495 

[54] Wrocławianie  10 

[20] Bużanie 231 [55] Brzeganie 40 

[21] Sudowie  [56] Glubczyce  30 

Razem: 1393 

[57] Opolanie 20 

[58] Gołęczyce 5 

Razem: 202 

ŁĄCZNIE LICZBA WSZYSTKICH GRODÓW: 4690 

 

 



Tomasz J. Kosiński 

 

136 

 

Węgrzy natomiast zablokowali państwu frankijskiemu dalszą ekspansję na tereny Panonii, 

gdzie wcześniej wschodni Frankowie wojowali z Awarami i Bułgarami. Plany podbojów 

Franków z IX wieku musiały się zatem natenczas skupić na Połabiu i Morawie, której jednak 

nie udało im się okiełznać na dłużej. Połabianie też toczyli ciężkie boje z cesarstwem  

i Duńczykami w sumie aż do XII wieku, kiedy to stopniowo spacyfikowano najpierw 

Obodrytów i Serbołużyczan, potem Wilców, a na końcu Ranów.  

Państwo Mieszka i Chrobrego skutecznie broniło swoich ziem, a nawet je poszerzało  

o nowe tereny. Ciągłe wojny z cesarstwem Ottonów, jak wiemy, skończyły się tymczasowym 

przymierzem w 1000 r. w Gnieźnie i planami utworzenia uniwersalnego cesarstwa, w którym 

Sławia z niezależnym władcą miała odgrywać znaczącą rolę. Potem jednak plany Niemców 

się zmieniły, otruto młodego cesarza Ottona III, a tym samym umarły jego unijne idee  

i wrócono do polityki podboju Słowian z epoki „ludwikowskiego raportu’. 

Podsumowanie  

Poświadczenia „Geografa Bawarskiego” stanowią doskonałe i wiarygodne źródło o życiu 

plemiennym Słowian i sąsiednich ludów w IX wieku, ich rozmieszczeniu, liczebności, 

potencjale grodowym, a nawet pochodzeniu. Wystarczy tylko właściwie odczytywać podane 

zapisy, do czego niestety niezbędna jest wiedza w zakresie kilku dziedzin, w tym głównie 

historii, etnografii, religioznawstwa, geografii, archeologii oraz oczywiście językoznawstwa. 

Należy mieć tylko nadzieję, że takie interdyscyplinarne podejście pozwoli wszystkim 

zainteresowanym zrozumieć właściwe znaczenie słowiańskich nazw plemiennych podanych 

przez autora „Opisu”, jak i ułatwi rozeznanie w zakresie ich rozmieszczenia geograficznego 

oraz sile poszczególnych ludów, która w wielu przypadkach stanowiła fundament budowy 

kilku państw słowiańskich (Polska, Czechy, Ruś, Bułgaria). 

Jeśli ta praca, będąca wynikiem niezależnych badań, stanie się materiałem do dyskusji 

różnych środowisk naukowych, okołonaukowych i społecznych, to będzie to największa 

satysfakcja dla autora. Mam nadzieję, że dzięki temu przyczyni się choć trochę do pogłębienia 

wiedzy na temat dawnej Słowiańszczyzny, o której wciąż tak mało wiemy, z braku lub 

niewłaściwego rozumienia źródeł, jak analizowany tutaj dokument. Bo przecież poruszany 

temat wciąż nie jest wyczerpany, a wiele etnonimów podanych w „Zapisce karolińskiej” 

uznawanych jest przez naukę za nieodczytane i niejasne. Chyba już najwyższy czas 

zweryfikać podawane do tej pory interpretacje omawianego przeze mnie tutaj tekstu  

i uporządkować wiedzę w tym zakresie. 

Mam nadzieję, że zrekonstruowane przeze mnie etnonimy i mapy rozmieszczenia 

poszczególnych ludów oraz komentarze historyczne przyczynią się do tego, a skorygowane  

w ten sposób informacje o dawnej Słowiańszczyźnie trafią do szerokiej opinii publicznej,  

w kraju i za granicą, pomagając w zgłębianiu wiedzy na temat naszej historii i dziedzictwa 

kulturowego. 

Wszelkie uwagi do wyników moich badań w tym zakresie można kierować do mnie na 

podany na pierwszej stronie adres poczty elektronicznej lub poprzez moje profile autorskie na 

portalach internetowych: 

 akademia.edu: https://independentresearcher.academia.edu/TomaszKosinski   

 researchgate.com: https://www.researchgate.net/profile/Tomasz-Kosinski 

 Facebook: https://web.facebook.com/tomaszjkosinski  
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Turek R., Čechy na úsvitě dějin, Praha 1963. 

Tymieniecki K., Kim byli Uerizane Geografa Bawarskiego?, [w:] Slavia Antiqua 5, 1954-1956, s. 84-

102. 

Tymieniecki K., Wojciechowski Z., [w:] Roczniki historyczne Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół 

Nauk, 22. 1956. s. 18. 

Tyszkiewicz J., Z historii Tatarów polskich 1794-1944, Pułtusk 1998. 

Urbańczyk P., Mieszko Pierwszy Tajemniczy, 2013. 

Urbańczyk P., Trudne początki Polski, Wrocław 2008. 

Urbańczyk P., Zanim Polska została Polską, Toruń 2015. 

Wasilewski T., Historia Jugosławii do XVIII wieku, [w:]: W. Felczak, T. Wasilewski: Historia 

Jugosławii. Wrocław 1985. 

Witczak K.T., Dwa studia nad “Geografem Bawarskim”, [w:] Roczniki Historyczne, R. 59, 1993. 

Witczak K.T., O dwóch plemionach prapolskich, zasiedlających Ziemię Przemyską i Chełmską – 

Lędzanach i Wierzbianach, [w:] „Acta Archaeologica Carpathica” R. 38, 2003, s. 157-172. 

Witczak K.T., Poselstwo ruskie w państwie niemieckim w roku 839. Kulisy śledztwa w świetle danych 

Geografa Bawarskiego, [w:] Slavia Orientalis, t. 62/1, 2013, s. 25-43. 

Witczak K.T., Z problematyki Słowiańszczyzny plemiennej, cz. 1: Geografa Bawarskiego Fresiti, 

nazwa i lokalizacja, [w:] Slavia Orientalis 41, nr 1, 1992, s. 103–113. 

Witczak K.T., Z problematyki Słowiańszczyzny plemiennej, cz. 5: Wierzyczanie (Uerizane), plemię 

wschodnio - pomorskie znad rzeki Wierzycy, [w:] Pomorania Antiqua XXIV, 2012, s. 1–18. 

Witczak K.T., Z problematyki Słowiańszczyzny plemiennej, część 2: Lędzanie i Wierzbianie 

(Βερβίανοι) - dwa plemiona prapolskie na wschodnim pograniczu, [w:] Slavia Occidentalis T. 48/49, 

1991/1992, s. 249-260. 

Witczak K.T., Z problematyki Słowiańszczyzny plemiennej, część 6: „Goplanie” i Bierdzanie, czyli 

rzecz o prapolskim zasiedleniu Kujaw, [w:] Slavia Occidentalis 57, 2009, s. 149–165. 

Wojtowicz L.W., „Bavarskij geograf”: sproba etnolokalizaciji naselennia Centralno-Skhidnoji 

Evropy v IX st., [w:] Ukrainskij istorychnyj zhurnal. Vyp. 5. 2009; 

Žáček R., Historia Górnego Śląska. Polityka, gospodarka i kultura europejskiego regionu, 2011, s. 98. 

Zagrodzki T., Serock. Studium historyczno – urbanistyczne, Warszawa – Serock 1993. 

Zakrzewski S., Opis grodów i terytoriów z północnej strony Dunaju, czyli t.z. Geograf Bawarski, 

Lwów 1917. 

Zeap K., Die Deutschen und die Nachbarstamme, Munchen 1837, s. 623. 

Zeuss J.C., Die Deutschen und die Nachbarstämme, 1837. 

Zierhoffer K., Z., Polska a Europa w świetle nazw geograficznych, Poznań 2007. 

Netografia 

 Bałanowski O.P., Pochodzenie linii genetycznej Rurikowicza i jej niezależność od „problemu 

normańskiego” (ros.), [w:] Czasopismo „Przegląd etnograficzny”, zob. na: http://xn--

c1acc6aafa1c.xn--p1ai/?page_id=34717&cpage=1 

 Dz.U. z 1945 r. nr 33, poz. 196. 

 Herrman I., Ruzzi. Forsderen. Liudi. Fresiti. Do kwestii historyczno-etnograficznych podstaw 

"Geografa Bawarskiego" (I poł. IX w.), [na] http://histline.narod.ru/bav-geogr.htm  

https://books.google.com/books?id=Ce9BAAAAYAAJ
https://archive.org/details/bub_gb_rVQEAAAAQAAJ
http://генофонд.рф/?page_id=34717&cpage=1
http://генофонд.рф/?page_id=34717&cpage=1
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19450330196
http://histline.narod.ru/bav-geogr.htm


„Geograf Bawarski” o Słowianach – przegląd, analiza i nowe wyjaśnienia nazw 

 

 

141 

 

 http://mediewalia.pl/publicystyka/antropolog-wyjasnia-czy-istnialy-slowianskie-plemiona/  

 http://www.historycy.org/index.php?showtopic=34654  

 https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81uczanie  

 https://romtroy.blogspot.com/2016/07/polacy-co-oznacza-ta-nazwa.html 

 Kieseler A., Biermann F., Nowakowski D.: Grodzisko plemienne w Chobieni gm. Rudna w 

świetle badań archeologicznych 2010 r., [w:] K. Chrzan/Krz. Czapla/S. Moździoch (Hrsg.), 

Funkcje grodów w państwach wczesnośredniowiecznej Europy Środkowej. Społeczeństwo, 

gospodarka, ideologia (Wrocław-Głogów 2014) 269-334. [dostęp 2022-01-18] (ang.). 

 Kosiński T.J., Wendyjskie (prasłowiańskie) motywy i źródłosłowy w „Wojnie galijskiej” 

Juliusza Cezara, 12.12.2021, [na:] 

https://www.academia.edu/63942702/Wendyjskie_pras%C5%82owia%C5%84skie_motywy_i

_%C5%BAr%C3%B3d%C5%82os%C5%82owy_w_Wojnie_galijskiej_Juliusza_Cezara 

 THIETMARI CHRONICON edente V. Cl. Joan. M, Lappenberg, J. U. D., Reipublicae 

Hamburgensis tabulario.(PERTZ, Monum. Germ. hist.). [dostęp 2022-01-16]. 

 Wznowione powszechne taxae-stolae sporządzenie, Dla samowładnego Xięstwa Sląska, 

Podług ktorego tak Auszpurskiey Konfessyi iak Katoliccy Fararze, Kaznodzieie i Kuratusowie 

Zachowywać się powinni. Sub Dato z Berlina, d. 8. Augusti 1750. 

 

Nota o autorze 

Tomasz Kosiński 

 

Urodzony w 1970 roku. Kielczanin. Z wykształcenia 

politolog, socjolog i kulturoznawca, z zamiłowania historyk, 

etnolog i słowianofil. Uczeń prof. Andrzeja Wiercińskiego, 

antropologa kultury. Zwolennik metody Bronisława 

Malinowskiego. Popularyzator idei regionalizmu i dawnej 

Słowiańszczyzny. Wydawca, redaktor, publicysta.  

 

Wykładowca akademicki (Uniwersytet Jana 

Kochanowskiego w Kielcach). Aktywny społecznik, 

organizator imprez kulturalnych, wypraw i szkoleń. Pasjonat 

aktywnej i świadomej turystyki, licencjonowany pilot wycieczek zagranicznych, zwiedził 

ponad 100 krajów świata na 6 kontynentach. Zna dobrze kilka języków obcych. Obecnie 

czasowo mieszka na Filipinach, gdzie prowadzi ekoresort zgodnie z ideą życia blisko natury. 

 

Autor książek na temat Słowiańszczyzny: 

 „Rodowód Słowian” (2017),  

 „Słowiańskie skarby. Tajemnice zabytków runicznych z Retry” (2018),  

 „Runy słowiańskie” (2019),  

 „Bogowie Słowian. Bóstwa, biesy i junacy” (2019),  

 „Wiara Słowian” (2020), 

 „Życie erotyczne Słowian” (2021), 

 „Fenomen Wielkiej Lechii” (2021), 

 „Bohaterowie dawnych Słowian” (2022). 

http://mediewalia.pl/publicystyka/antropolog-wyjasnia-czy-istnialy-slowianskie-plemiona/
http://www.historycy.org/index.php?showtopic=34654
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81uczanie
https://romtroy.blogspot.com/2016/07/polacy-co-oznacza-ta-nazwa.html
https://www.academia.edu/29182903/Grodzisko_plemienne_w_Chobieni_gm._Rudna_w_%C5%9Bwietle_bada%C5%84_archeologicznych_2010_r._In_K._Chrzan_Krz._Czapla_S._Mo%C5%BAdzioch_Hrsg._Funkcje_grod%C3%B3w_w_pa%C5%84stwach_wczesno%C5%9Bredniowiecznej_Europy_%C5%9Arodkowej._Spo%C5%82ecze%C5%84stwo_gospodarka_ideologia_Wroc%C5%82aw-G%C5%82og%C3%B3w_2014_269-334
https://www.academia.edu/29182903/Grodzisko_plemienne_w_Chobieni_gm._Rudna_w_%C5%9Bwietle_bada%C5%84_archeologicznych_2010_r._In_K._Chrzan_Krz._Czapla_S._Mo%C5%BAdzioch_Hrsg._Funkcje_grod%C3%B3w_w_pa%C5%84stwach_wczesno%C5%9Bredniowiecznej_Europy_%C5%9Arodkowej._Spo%C5%82ecze%C5%84stwo_gospodarka_ideologia_Wroc%C5%82aw-G%C5%82og%C3%B3w_2014_269-334
https://www.academia.edu/29182903/Grodzisko_plemienne_w_Chobieni_gm._Rudna_w_%C5%9Bwietle_bada%C5%84_archeologicznych_2010_r._In_K._Chrzan_Krz._Czapla_S._Mo%C5%BAdzioch_Hrsg._Funkcje_grod%C3%B3w_w_pa%C5%84stwach_wczesno%C5%9Bredniowiecznej_Europy_%C5%9Arodkowej._Spo%C5%82ecze%C5%84stwo_gospodarka_ideologia_Wroc%C5%82aw-G%C5%82og%C3%B3w_2014_269-334
https://www.academia.edu/29182903/Grodzisko_plemienne_w_Chobieni_gm._Rudna_w_%C5%9Bwietle_bada%C5%84_archeologicznych_2010_r._In_K._Chrzan_Krz._Czapla_S._Mo%C5%BAdzioch_Hrsg._Funkcje_grod%C3%B3w_w_pa%C5%84stwach_wczesno%C5%9Bredniowiecznej_Europy_%C5%9Arodkowej._Spo%C5%82ecze%C5%84stwo_gospodarka_ideologia_Wroc%C5%82aw-G%C5%82og%C3%B3w_2014_269-334
https://www.academia.edu/63942702/Wendyjskie_pras%C5%82owia%C5%84skie_motywy_i_%C5%BAr%C3%B3d%C5%82os%C5%82owy_w_Wojnie_galijskiej_Juliusza_Cezara
https://www.academia.edu/63942702/Wendyjskie_pras%C5%82owia%C5%84skie_motywy_i_%C5%BAr%C3%B3d%C5%82os%C5%82owy_w_Wojnie_galijskiej_Juliusza_Cezara
https://web.archive.org/web/20110717101230/http:/hbar.phys.msu.ru/gorm/chrons/thietmar.htm#IV%7C
https://web.archive.org/web/20110717101230/http:/hbar.phys.msu.ru/gorm/chrons/thietmar.htm#IV%7C
http://www.sbc.org.pl/dlibra/doccontent?id=26222&from=FBC
http://www.sbc.org.pl/dlibra/doccontent?id=26222&from=FBC
http://www.sbc.org.pl/dlibra/doccontent?id=26222&from=FBC


Tomasz J. Kosiński 

 

142 

 

"Bavarian geographer" about the Slavs  

– review, analysis, verification and new 

clarifications of names 

Summary 

The account of the "Bavarian Geographer", probably the intelligence officer of the King of 

the Franks - Ludwik II, about the Slavic tribes and their castles in the mid-ninth century is one 

of the most important sources about the Slavic region of that period. There are still disputes 

about the understanding of the tribal names given by this anonymous author and the possible 

locations of their settlement. 

Here, I review the discussion to date on this matter and provide a general analysis of the 

most important issues related to the identification of the ethnonyms given in this document, 

also presenting, in some cases, my own, sometimes surprising, proposals for their 

reconstruction. For example, I identify inhabitants of Gniezno, Poznań, Wrocław, Brzeg, 

Glubczyce and Luboszans, Bobrzans, Wiciędzy, Mazurians, Łuczans, and even Lithuanians, 

which is a completely new approach to this problem. 

I also refer to the historical and location issues of the Slavic tribes mentioned in this 

document, which are also important from the point of view of the legitimacy of choosing the 

right proposal for the reconstruction of a given tribal name.  

Numerous maps, including several original ones, as well as tables summarizing the data 

provided in “Descriptio…” and the division of tribes into geographic areas and a new 

translation of the entire text, should allow, in my opinion, for the verification and ordering of 

knowledge about the former Slavic people. 
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