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„PRZEGL�D GEOPOLITYCZNY” 2011, T. 3 

GEOGRAFICZNE DETERMINANTY KONFLIKTU SŁOWIA�SKO-

GERMA�SKIEGO DO X WIEKU – OPIS JANA DŁUGOSZA

Kroniki Jana Długosza nale�� do najwa�niejszych �ródeł, które ukazuj� nam hi-

stori� Polski od czasów poga�skich po okres mu współczesny. Oczywi�cie, jak 

w ka�dej kronice, znale�� w nich mo�na szereg nie�cisło�ci, cz�sto na ocen� okre-

�lonych wydarze� wpływ ma stosunek osobisty kronikarza do władców. Jan Dłu-

gosz był zwi�zany z biskupem krakowskim Zbigniewem Ole�nickim. Ten ostatni 

przyj�ł go na słu�b�, u boku tego hierarchy polski dziejopisarz pi�ł si� po stopniach 

kariery. Jednocze�nie, b�d�c zwolennikiem Zbigniewa Ole�nickiego, z dystansem, 

a nawet niech�ci� patrzył na działania króla Kazimierza Jagiello�czyka, głównie 

za� na jego polityk� wobec Ko�cioła.
1
  

Pisał mi�dzy innymi, �e rz�dy Jagiellonów były kar� dla Polaków, b�d�c zwo-

lennikiem dynastii rodzimej (w tym kontek�cie piastowskiej), stwierdzał, �e Jagiel-

lonowie mieli przede wszystkim wzgl�d na dobro Litwy, przyszło�� pa�stwa pol-

skiego mniej ich interesowała, nie byli z nim zwi�zani etnicznie.
2
  

Pami�ta� równie� nale�y o trudno�ciach, przed jakimi musiał stan�� Jan Dłu-

gosz, opisuj�c najstarsze dzieje Polski. Tematem artykułu jest próba spojrzenia na 

stosunki słowia�sko-germa�skie poprzez pryzmat geografii, posiłkuj�c si� w tym 

wzgl�dzie dziełem dziejopisarza. Niew�tpliwie, opisywany przez niego okres po-

ga�ski (a który znajduje si� w kr�gu naszych zainteresowa�) obfituje w szereg hi-

storii o charakterze legendarnym, współcze�ni historycy i archeolodzy zweryfiko-

wali wi�kszo�� informacji podawanych przez Jana Długosza, uznaj�c je cz�sto czy 

to za nieprawdziwe, czy te�, ze wzgl�du na brak �ródeł, nieuprawnione. Nie nale�y 

jednak zapomina�, �e jego opisy wpłyn�ły na �wiadomo�� wielu pokole� miesz-

ka�ców pa�stwa polskiego. Autor niniejszego artykułu nie chce rozstrzyga� tych 

sporów, jego zadaniem jest bazowanie na ,,surowym’’ tek�cie, ukazuj�c, �e równie�

na bazie legend mo�na mówi� o du�ym znaczeniu geografii dla stosunków mi�dzy 

ró�nymi społeczno�ciami. 

Jan Długosz opisywał genez� Słowian, sk�d pochodzili, kto był ich protoplast�. 

Jego zdaniem ojcem ludów słowia�skich był Negno, potomek starotestamentowego 

Jafeta. Ten pierwszy przeszedł ziemie chaldejskie, greckie i osiadł nad Morzem 

Czarnym i Dunajem. Najwcze�niejsz� siedzib� Słowian stała si� Pannonia, któr�

jednak Słowianie musieli opu�ci� w wyniku najazdów Longobardów. Nast�pnie za-

siedlili tereny Bułgarii, Dalmacji, Chorwacji, Serbii, Bo�ni, Karyntii i Ilirii, a tak�e 

szereg wysp na Morzu Adriatyckim, Jo�skim i Egejskim. Wspomnie� nale�y, �e 

zachodnie granice tego ludu si�gały do krain Latynów, Italów i Teutonów. Ziemie 

zasiedlone przez Słowian były bogate w zasoby złota, srebra, miedzi. Jednak przy-

bysze utracili je na rzecz innych ludów, wina za ten stan rzeczy spada na samych 

                                                
1 H. Krzy�ostaniak, Wst�p, [w:] J. Długosz, Bitwa grunwaldzka, Wrocław 2010, s. VIII. 
2 A. F. Grabski, Dzieje historiografii, Pozna� 2003, s. 111. 
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Słowian, gdy�, zdaniem Jana Długosza, nie przestrzegali sprawiedliwo�ci w�ród 

siebie. Ich ziemie stały si� łupem dla s�siadów. Słowia�scy potomkowie Jafeta ry-

walizowali ze sob� o opanowane krainy, dwóch z nich, Lech i Czech, postanowiło 

poszuka� dla siebie ziemi, na której mogliby si� osiedli� (nie zamieszkanej przez 

inne ludy), nie doprowadzaj�c przy tym do konfliktów mi�dzy sob�. Pierwszy wy-

brał ziemie mi�dzy Łab�, Wełtaw� i Odr�, powstały dwa grody – Praga (nad We-

łtaw�) i Wielegrad (na Morawach). Lech wyruszył dalej, obj�ł w swoje posiadanie 

ziemie bogate, których granice si�gały ,,na wschód z krajami Rusi, na południu 

z W�grami, ku wschodowi z Morawami i Czechami, na zachód z Dacy� i Saxoni�. 

Kra�cami za� północnemi dotykaj�c Sarmatów, którzy si� te� Getami zowi�, przy-

piera do Dacyi i Saxonii; Z Tr�cy� graniczy przez W�gry czyli wła�ciwie Pannoni�, 

a dalej przez Karynty� schyla si� ku Bawaryi'”.
3

Polski dziejopisarz zauwa�ał, �e w wielu podaniach mo�na znale�� informacj�, 

�e Polaków okre�la si� jako Scytów. Powodem tego bł�du był fakt, �e ziemie mi�-

dzy Dunajem, Łab� i Wisł� nazwane zostały przez dawnych kronikarzy Scyti�. 

Kiedy wi�c osiedlili si� na tych obszarach Polacy, nazwano ich Scytami. Co cieka-

we, Polaków okre�lano tak�e jako Germanów, równie� to ma swoje uzasadnienie 

geograficzne, otó� Wisła dotyka granic Scytii i Germanii, z tego te� wzgl�du nast�-

piło powy�sze uto�samienie.
4
   

Pisz�c o przodkach Germanów, Jan Długosz zauwa�ał, �e Alan, z rodu Jafeta, 

zasiedlił kontynent europejski wraz z trzema synami, Isycyonem, Armenonem 

i Negno. Od tych trzech osób pochodz� ludy Europy, tak widzi to polski dziejopi-

sarz. 

Jan Długosz odwołuje si� do poda� staro�ytnych, w tym mi�dzy innymi do 

,,Iliady”. Według niego Priam i Antenor, kiedy upadła Troja, morzem dostali si� do 

dzisiejszej Italii, tam te� umarł Antenor. Priam natomiast obj�ł w posiadanie Ger-

mani� ,,która od niego i brata rodzonego (germanus) tak nazwana, teraz od Teuta 

czy Merkurego rzeczona jest Teutoni�, u łacinników za� Alemani� od rzeki Lema-

nu. A ta Germania obejmuje w sobie nast�puj�ce kraje: Lotaryngi� czyli Brabancy�, 

Westfali�, Fryzy�, Turyngi�, Saxoni�, Szwecy�, Bawary� i Frankoni�”.
5
    

Polski dziejopisarz w sposób jednoznaczny wskazywał, gdzie ko�cz� si� ziemie, 

które znamy pod nazw� Germania. Granic� t� stanowi rzeka Łaba, na wschód od 

niej zamieszkuj� ju� plemiona o innym ni� germa�ski rodowodzie.
6
  

Analizuj�c i opisuj�c ro�ne konflikty do X w., Jan Długosz najwi�cej miejsca 

po�wi�cił wojnie, jaka wybuchła mi�dzy władczyni� Polski Wand� a ksi�ciem nie-

mieckim Bytogarem. Dziejopisarz odnotowywał, �e Grak, kiedy umierał, pozosta-

wił dwóch synów i córk�.
7
  

                                                
3 Jana Długosza Kanonika Krakowskiego Dziejów Polskich ksi�g Dwana�cie. Przekład Karola 

Mecherzy�skiego, T. 1, w Krakowie W Drukarni ,,Czasu’’ W. Kirchmayera 1867. Ks. I., II., III., IV, 

s. 24-28. 
4 Tam�e, s. 43. 
5 Tam�e, s. 23. 
6 J. Krasuski, Polska i Niemcy. Dzieje wzajemnych stosunków politycznych (do 1932 r.), Warszawa 

1989, s. 13. 
7  Jana Długosza Kanonika Krakowskiego Dziejów Polskich ksi�g Dwana�cie, t. I, s. 77. 
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Co ciekawe, Jan Długosz zauwa�ał, �e Grak i jego potomstwo maj� pochodzenie 

rzymskie, dowodem na to miał by� kopiec, jaki po �mierci wzniesiono temu wład-

cy. Uzasadniał, �e przecie� w ten sam sposób pochowano Romulusa.
8
  

Kiedy obydwaj synowie Graka zmarli, nie pozostawiaj�c po sobie nast�pcy, 

władz� przej�ła córka, znana pod imieniem Wanda. Co wa�ne, przywództwo uzy-

skała przy poparciu Polaków, którzy cenili jej ró�norodne umiej�tno�ci. Okres jej 

rz�dów przyniósł mieszka�com Polski wiele korzy�ci, rozwijała si� gospodarka, 

rz�dy były sprawowane w sposób sprawiedliwy. Bogac�ce si�, jak pisze J. Długosz, 

,,kraje rzeczypospolitej” zwróciły uwag� zachodniego s�siada, wspomniany ju�

wy�ej ksi��� niemiecki postanowił przej�� władz� nad ziemiami zarz�dzanymi 

przez polsk� władczyni�. Uznał, �e najlepszym rozwi�zaniem b�dzie zaaran�owa-

nie swojego �lubu z Wand�, dzi�ki niemu stanie si� władc� polskich, zasobnych 

krain. Postawił Polakom ultimatum, �e je�li jego zamiary spotkaj� si� z odmow�, 

wtedy rozpocznie działania zbrojne. Próbował polsk� władczyni� przekona� do sie-

bie, stosuj�c argumenty rozumowe, jednocze�nie za� podj�ł próby przekupienia jej. 

Jednak władczyni Polski odrzuciła propozycje Bytogara, uznaj�c, �e maria� ten nie 

przyniesie jej poddanym korzy�ci. Odpowiedzi� ksi�cia niemieckiego był najazd, 

jednak, jak pisze Jan Długosz, ,,królowa Polski” zgromadziła liczne wojska, które 

stan�ły naprzeciw armii Bytogara. Ten zdecydował si� ponownie na rozmowy, li-

cz�c, �e przekona, czy to za pomoc� pro�by, czy te� odwołuj�c si� do pogró�ek, 

władczyni�, aby uległa jego ��daniom. Królowa odpowiedziała, �e nie mo�e zgo-

dzi� si� na jego propozycje, Polacy do�wiadczyli z jego strony wielu krzywd. Co 

wi�cej, Wanda czuje si� władczyni� silnego pa�stwa, które jest znane i powa�ane 

w�ród s�siadów. Zatem nikt jej nie zmusi do uległo�ci, zdecydowała si� wi�c na 

działania zbrojne. Co ciekawe, jej postawa wzbudziła w�ród rycerstwa niemieckie-

go podziw, odmówili Bytogarowi uczestnictwa w wojnie. Stwierdzili, �e mimo i�

posiadaj� przewag� liczebn�, to jednak nie b�d� walczy� o spraw�, która jest nie-

słuszna. Co wi�cej, zdawali sobie spraw�, �e bitwa mo�e mie� krwawy charakter, 

po có� wi�c ryzykowa� zdrowie czy �ycie dla sprawy, która jest nieszlachetna. 

Ksi��� niemiecki, nie chc�c znosi� ha�by, która stała si� jego udziałem, postanowił 

si� zabi�, rzucaj�c si� na miecz. Wcze�niej, w gorzkich słowach stwierdził, �e 

wprawdzie wywołał wojn�, jednak nie doszło do walki, a on sam przegrał. Sama 

Wanda zawarł sojusz z panami niemieckimi, po powrocie z wojskiem do Krakowa 

zło�yła dary bogom, a za zwyci�stwo sama zło�yła siebie w ofierze. Z własnej woli 

popełniła samobójstwo, topi�c si� w Wi�le. Co ciekawe, Jan Długosz zauwa�ał, �e 

dzi�ki temu aktowi Wisła nazwana została Wandalem, Polacy za� przez wielu dzie-

jopisarzy zwani s� jako Wandalowie.
9

Oczywi�cie, historie Jana Długosza mog� zosta� uznane za mityczne, jednak 

zdaniem polskich historyków na ziemiach polskich (okolice Krakowa) w VII-VIII 

w. funkcjonowa� musiał silny organizm plemienny, który zaznaczył si� w historii 

tego regionu, co wi�cej, decydował o jego losie przez kilka pokole�.
10

                                                
8 H. Łowmia�ski, Pocz�tki Polski, Warszawa 1970, s. 457. 
9 Jana Długosza Kanonika Krakowskiego Dziejów Polskich ksi�g Dwana�cie, t. I, s. 78-80. 
10 H.  Łowmia�ski, Pocz�tki Polski, op. cit., s. 457. 
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Polski dziejopisarz wspomina o Leszku II, który potrafił obroni� ziemie polskie 

przed ekspansj� s�siednich ludów, mi�dzy innymi Pannonów, Morawców, Cze-

chów, ale tak�e i Teutonów. Co wi�cej, nie tylko odpierał ataki, ale i sam prowadził 

najazdy na s�siadów. Nie tylko wygrywał bitwy, ale tak�e zdobywał nowe ziemie. 

Jan Długosz stwierdzał, �e panuje przekonanie, �e Leszek II prowadził wojn� z ce-

sarzem Karolem Wielkim. Jednak konflikt ten nie przyniósł mu sukcesu, do��

wspomnie�, �e w 805 r. wyruszyła wyprawa Franków (na czele której stan�ł syn 

Karola, o tym samym imieniu) na ziemie polskie. Nie tylko udało mu si� zniszczy�

du�e połacie Polski, ale równie� pokona� Lecha (czyli Leszka), który zgin�ł w cza-

sie trwania tego konfliktu.
11

    

Wa�n� postaci�, zdaniem polskiego dziejopisarza, był Leszek III, który prowa-

dził zwyci�skie wojny ze swoimi s�siadami, pozostawił po sobie liczne potomstwo, 

przy czym tylko jeden syn pochodził z prawowitej �ony, był nim Popiel. Jednak 

oprócz Popiela spłodził 20 synów, ale ich matki były jedynie jego nało�nicami. Do 

władzy przeznaczył Popiela, pozostałym synom zostawiaj�c ró�ne zapisy w postaci 

ziem. Opis dany przez Jana Długosza �wiadczy� mo�e o tym, jak rozległe były 

ziemie polskie i jak daleko si�gały w gł�b Europy Zachodniej. Swoim synom prze-

znaczył ziemie le��ce nad Bałtykiem, tereny, na których zamieszkiwali Slawowie, 

Rugianie Polabianie, Obotryci, Warazowie i Kaszubi. Obszary, które si�gały do 

Misni, Westfalii a� do wód Oceanu. Przeznaczył swoim synom dzier�awy słowia�-

skie, które nazywa równie� dzier�awami polskimi. Nale�e� do nich miały ziemie 

le��ce mi�dzy dwoma rzekami, Łab� i Hawel�. Zauwa�ał przy tym polski dziejopi-

sarz, �e synowie Leszka III dbali o ziemie, które im przypadły, buduj�c tam miasta i 

grody. Cz�sto nazwy grodów pochodziły od imion ich zało�ycieli. Ziemie te w nie-

dalekiej przyszło�ci zostały zagarni�te przez Teutonów, jednak polskie nazwy prze-

trwały, acz w wersji zniemczonej. W tym kontek�cie wymieni� nale�y Bukow, 

Brem�, Mikelburg, Lunemburg, Raceburg, Slezwik, Iłow, Zwerin. Jan Długosz za-

uwa�ał, �e ziemie Słowian zagarn�li Sasowie, Wesfalczycy, Holendrzy, Fryzowie, 

których zalicza do narodów mówi�cych j�zykiem niemieckim. Słowia�scy gospo-

darze mieli dwa wyj�cia, albo opu�ci� swoje siedziby, lub te� zgin�� w walce z na-

je�d�cami. Jan Długosz wspominał o jednym z ostatnich ksi���t, którzy bronili si�

na wspomnianych wy�ej ziemiach, był nim Niklot, jednak i on przegrał w walce z 

Henrykiem Lwem. Zauwa�ał jednak polski dziejopisarz, �e wsie na tych obszarach 

s� zdominowane przez ludno�� słowia�sk�, która jednak, w wyniku ,,wymieszania” 

z niemieckimi zdobywcami, uległa, jak to pisze Jan Długosz, zepsuciu. Nadal jed-

nak mówi� po polsku.
12

      

Jan Długosz wymieniał imiona synów Leszka III, stwierdzał w swoim dziele, �e 

nale�y pami�ta� o nich i ziemiach, nad którymi panowali. Ma to mie� charakter po-

znawczy dla współczesnych mu Polaków, aby zobaczyli, ile ziem polskich zostało 

zagarni�tych przez Niemców. Trzem synom Leszka III, czyli Leszkowi, Barwinowi 

i Bogdalowi, przypadło Pomorze Dolne. Kazimierz i Władysław zadowoli� si� mu-

sieli Kaszubami, Jaxa i Semian dostali w spadku Serbi�, Wratysław uzyskał od ojca 

Rani�. Nast�pni trzej synowie Leszka III, Przybysław, Czestmir i Oddon, w swoje 

                                                
11 Jana Długosza Kanonika Krakowskiego Dziejów Polskich ksi�g Dwana�cie, t. I, s. 87-88. 
12 Tam�e, s. 88-89. 
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posiadanie obj�li Holzacj�, Ziemowit i Ziemomysł rz�dzi� mieli w Zgorzelicy (na-

zwan� pó�niej przez naje�d�ców niemieckich Brandenburgi�). Ksi���ta słowia�-

scy-polscy zało�yli wa�ne grody, Mi�dzyborze (zało�yciel – Wisław), które znane 

jest pod nazw� Magdeburg. Miasto Dalen, z niemiecka Dalemberg (twórc� był 

ksi��� Sobiesław), Viszimiria, obecnie Wizmir nad Morzem Północnym (pochodzi 

od imienia ksi�cia Wizymira). Nazwa Brema pochodzi z j�zyka słowia�skiego - 

Brzemi�, czyli ci��ar, co miało znaczy�, �e powstrzymywał napływ Germanów 

z Zachodu. Podobnie rzecz si� miała z miejscowo�ci� Lunborg, w przeszło�ci Luna, 

czyli blask ksi��yca. Lubeka w przeszło�ci nazywana była po słowia�sku Buko-

wiec, ,,Bacibor (Racibor) tudzie� Zweryn i Lubow, który �e miał by� zało�ony, od 

jakiego� Miklona. Niemcy nazwali go Mikelburgiem, a ksi���t w nim panuj�cych 

Mikelburgskiemi – od pól za� przyległych i nader obszernych zwany jest Magnopo-

lem, wyrazem zło�onym z dwóch ró�noj�zykowych, Łacieskiego i Słowia�skiego. 

Iłów (Gilow) od iłowato�ci ziemi – Rostoki, od wylewu i roztoku wód”.
13

Władc�, którego Jan Długosz wymienia w kontek�cie konfliktów z germa�skim-

niemieckim s�siadem, był Ziemomysł. Syn Piasta miał władz� przej�� w 921 r., 

przy czym sław� w�ród swoich współczesnych uzyskał jeszcze w czasie sprawowa-

nia władzy przez ojca, kiedy to dowodził wojskami polskimi w czasie wojen. Za 

swoje zadanie, ju� jako niezale�ny władca, postawił nie tylko sprawowanie spra-

wiedliwych rz�dów, ale równie� odzyskanie ziem, które utracili ksi���ta słowia�scy 

na Zachodzie. Wiedział jednak, �e nale�y najpierw w odpowiedni sposób przygo-

towa� wojsko, zorganizowa� w sposób, który uczyni je najbardziej efektywnym. 

Nast�pnie wypowiedział wojn� s�siadom, oprócz W�grów i Prusaków, rozpocz�ł 

walk� z Niemcami. Chciał odzyska� ziemie, które utraciła Polska w okresie rz�dów 

Popiela. Jan Długosz podaje, �e odniósł on wiele zwyci�stw. Niestety, zmarł nie 

osi�gn�wszy swoich celów, rz�dził przez 32 lata, polski dziejopisarz stwierdza, �e 

była to �mier� przedwczesna.
14

Zauwa�y� w tym kontek�cie nale�y, �e imiona, o których powy�ej wspominał 

Jan Długosz, znajduj� si� w Kronice Galla Anonima i Wincentego Kadłubka. O ile 

opowie�ci ich, szczególnie te, dotycz�ce dziejów Polski poga�skiej, maj� w wi�k-

szo�ci mniej lub bardziej charakter legendarny, to jednak ci dwaj dziejopisarze 

wymieniaj� imiona trzech władców poprzedzaj�cych rz�dy Mieszka I, co wi�cej, 

ich przekaz jest oszcz�dny w wydarzenia fantastyczne.
15

Powy�sze historie autorstwa Jana Długosza w sposób jednoznaczny ukazuj�, �e 

Germanie ju� od najwcze�niejszych dziejów Słowian stanowili dla nich niebezpie-

cze�stwo. Okres poga�ski to czas walki o terytoria, które przechodziły cz�sto z r�k 

do r�k, o zwyci�stwie za� nie decydowała dyplomacja, lecz militarna siła. Co cie-

kawe, Jan Długosz jako jeden z pierwszych polskich dziejopisarzy podj�ł spraw�

Słowian, którzy byli eksterminowani przez ksi���t niemieckich. 

                                                
13 Tam�e, s. 90. 
14 Tam�e, s. 109. 
15 Por. Gall Anonim, Kronika Polska, Wrocław 2003, s. 15, Mistrz Wincenty Kadłubek, Kronika 

Polska, Wrocław 2003, s. 48. 
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SUMMARY

GEOGRAPHICAL DETERMINANTS OF GERMAN-SLAVIC CONFLICT 

BY JAN  DŁUGOSZ

The article presents description of Slavic-German struggle in the Early Middle 

Ages by Jan Długosz, Polish chronicler. In his monumental work “Annals or 

Chronicles of the Kingdom of Poland” Długosz presented first centuries of exis-

tence of Poland.  


