
SANDOMIERZ I CZERWIEŃ

Wkrótce po rozbiciu tubylczych punktów oporu i umocnieniu
swej władzy na Mazowszu, Kujawach i w Wielkopolsce Piasto-

wie, nienoszący jeszcze wówczas tego miana wymyślonego, jak wiemy,
dopiero przez Galla Anonima, przystąpili do kolejnych podbojów. Nie
mogli usiedzieć w miejscu, bo taka była natura stworzonego przez nich
państwa. Nieustannie musieli walczyć z sąsiadami, podbijać nowe tere-
ny, brać łupy i niewolników, nakładać trybuty. Bez tego ich państwo by
się po prostu załamało i rozpadło, co nastąpić miało za panowania
Mieszka II. Wielkim wojownikiem realizującym w praktyce założenia
polityki ekspansji był Bolesław Chrobry. Nieustannie walczył, zdobywał
i podbijał nowe obszary. Na Łużycach wbijał żelazne słupy w nurt rze-
ki, potwierdzając swoje zdobycze; zajął Małopolskę (jeśli nie uczynił te-
go wcześniej jego ojciec); zdobył czeską Pragę i przyłączył Morawy; po-
szedł na Kijów i wyszczerbił królewski miecz na Złotej Bramie. Wszędzie
też łupił co niemiara i pędził do swego kraju tłumy brańców. Zdobywał
tym sposobem wielkie bogactwa zgromadzone w Gnieźnie i Poznaniu.
Gdy koło fortuny się odwróciło, rabowanie tych skarbów przysporzyło
radości czeskiemu Brzetysławowi, też z Piastami spokrewnionemu
przez wiodącą się z Przemyślidów Dobrawę, chrześcijańską żonę Miesz-
ka-Dagona.

Początki piastowskich podbojów, jak zdają się sugerować odkrycia
archeologiczne, skierowane były na południowy wschód i miały skrom-
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ny zasięg. Pierwszą zdobyczą na tej linii stał się nadwiślański Sando-
mierz, dotychczas ośrodek niepozorny, niewyróżniający się na tle innych
słowiańskich osad. Zwrócił on uwagę Wielkopolan właśnie z powodu
swego położenia na lewym brzegu Wisły, wówczas rzeki granicznej,
za którą rozciągały się tereny niepodległego i do dziś tajemniczego ple-
mienia Lędzian. Gród Sędzimira wyznaczony więc został przez Miesz-
ka I, a może już przez jego syna Bolesława, na wojskową bazę, z której
miało wyjść polańskie uderzenie przeciw owemu plemieniu. Kroniki nie
piszą o tym, jak doszło do zajęcia Sandomierza przez Wielkopolan. Na-
sza wiedza na ten temat byłaby zgoła znikoma, jak w przypadku wielu
innych wydarzeń z tamtych czasów, gdyby nie błyskotliwa praca arche-
ologów wsparta odrobiną szczęścia.

Już w latach osiemdziesiątych minionego wieku warszawscy arche-
olodzy, Teresa i Henryka Rysiewscy, specjalizujący się w badaniach pra-
historycznych cmentarzysk, poddali analizie antropologicznej szczątki
kostne oraz rozlokowanie grobów na badanym tuż po ostatniej wojnie
cmentarzysku z drugiej połowy X wieku, położonym na wzgórzu św. Ja-
kuba w Sandomierzu. Wyniki żmudnych badań okazały się rewelacyjne.
Badacze stwierdzili, że cmentarzysko było miejscem pochówków dwóch
odmiennych pod względem anatomicznym grup mężczyzn i towarzy-
szących im kobiet. Każda z grup miała groby w osobnej części cmenta-
rza, każda też zawierała związki małżeńskie według skrupulatnie prze-
strzeganych zasad. Mężczyźni pochowani w części północnej odróżniali
się szczególnie wyraźnie wzrostem i kształtem czaszek od pozostałych
pochowanych na świętojakubowym cmentarzysku. Odkrycie to wska-
zywało, że byli na tej ziemi przybyszami z bardziej odległych regionów,
niespokrewnionymi z tubylcami.

Najbardziej wymowne i zasadnicze dla naszych poszukiwań było
stwierdzenie anatomicznego pokrewieństwa owych męskich szkieletów
z Sandomierza ze współczesnymi im męskimi szkieletami pogrzebany-
mi na cmentarzyskach zawierających groby z wyposażeniem uważanym
za skandynawskie, odkrywanymi od lat w Wielkopolsce. Ciekawych in-
formacji dostarczyły też badania antropologiczne szkieletów kobiet po-
grzebanych u boku mężczyzn z Sandomierza, zapewne ich żon. Były one
blisko spokrewnione z mężczyznami spoczywającymi w części połu-
dniowej cmentarzyska i uznawanymi za przedstawicieli ludności miej-
scowej. Jak piszą autorzy badań: „Wynik analizy wskazuje na niezwykłe
podobieństwo morfologiczne tych kobiet do mężczyzn ze skupiska po-
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łudniowego, co sugeruje, że mężczyźni ci to ich ojcowie i bracia”. Rów-
nocześnie jednak zauważono na tej samej podstawie, że córki mężczyzn
pochowanych w części północnej wychodziły za mąż za mężczyzn po-
chowanych w części południowej. „Zapewne więc – dowodzą Rysiewscy
– tak jak mężczyźni z cmentarzyska południowego brali za żony kobie-
ty z zewnątrz, tak i na zewnątrz oddawano dziewczęta, których rodzice
spoczywają na cmentarzysku północnym. Mamy tu zatem prawdopo-
dobnie do czynienia jakby z ogniwem łańcucha kołowej wymiany mał-
żeńskiej kobiet”. W jej rezultacie – dodajmy – w ciągu kilku pokoleń
różnice antropologiczne pomiędzy przybyszami a tubylcami zostały zni-
welowane i obydwie grupy utworzyły jednolitą populację pod wzglę-
dem morfologicznym i genetycznym. Czynnik obcy, naszym zdaniem
skandynawski, szybko rozpłynął się w słowiańskiej masie, pozostawia-
jąc jednak swój ślad, stając się jednym z wielu elementów tworzących
dziś nasz genetyczny ogólnopolski profil. Potwierdzają to informacje
dostarczone przez archeologów analizujących obrządek pogrzebowy
i wyposażenie grobów z cmentarzyska na wzgórzu św. Jakuba. Zauwa-
żono, że mężczyźni z północnej części cmentarza – czyli przybysze – po-
chowani byli z wieloma wartościowymi darami grobowymi, których nie
mieli pogrzebani w części południowej. Pierwsi więc nie tylko, że byli
obcymi przybyszami w Sandomierzu, to jeszcze byli zamożniejsi od tu-
bylców, na dodatek brali za żony miejscowe kobiety, więc przybyli bez
żon. Nikt inny zaś tak nie podróżuje, tylko ludzie zbrojni, wojskowi,
zdobywcy, wikingowie.

Twierdzić więc można, że ludzie pogrzebani w części pólnocnej
cmentarza należeli do cudzoziemskiej drużyny stanowiącej wojskowy
garnizon w jednym z najważniejszych ośrodków Małopolski. Wysłani
tam zostali wkrótce po podboju tej dzielnicy u schyłku władania Miesz-
ka I albo już za panowania jego syna Bolesława z centrum ich państwa
znajdującego się w Wielkopolsce. Byli to więc ci sami waregowie, któ-
rzy stanowili garnizony nowej władzy w kraju Polan, i którzy spoczywa-
ją na cmentarzyskach wielkopolskich z X i XI wieku. O podobieństwie
obydwu ośrodków świadczy nie tylko zbieżność budowy anatomicznej
zmarłych mężczyzn i wyposażenie ich grobów, ale również obserwowa-
ny często na terenie Wielkopolski zwyczaj wydzielania z tubylczego
cmentarza jego części dla obcych przybyszów. Podobnie jak w Wielko-
polsce przybycie nowej, zbrojnej ekipy oznaczało, delikatnie mówiąc,
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kłopoty dla tubylców, a nazywając rzecz po imieniu, wiązało się z ich
podbojem i rozlewem krwi. Również i w tym przypadku dysponujemy
świadectwami archeologicznymi. Oto szkielety pogrzebane w części po-
łudniowej cmentarza, więc należące do ludności tubylczej, noszą o wie-
le częściej niż te z północy ślady ran, kawałkowania, amputacji. Posłu-
szeństwo wymuszano więc mieczem i toporem. Dowodem pośrednim
jest również fakt spalenia i zrujnowania nieodległych od Sandomierza
grodów w Podgórzu koło Zawichostu i położonej na południe Złotej.
Śladów grodziska w Sandomierzu nie odnaleziono. Podbój tej części
Małopolski odbywał się więc według sprawdzonego już wcześniej na
Mazowszu i w Wielkopolsce scenariusza. Interesujące argumenty w tej
sprawie dorzuca też wieloletni badacz przeszłości Sandomierza, arche-
olog Andrzej Buko. Twierdzi, że o przybyciu w drugiej połowie X wieku
do Sandomierza z Wielkopolski zbrojnej grupy samotnych mężczyzn
świadczą również analizy zabytków archeologicznych znajdowanych
w mieście, w szczególności naczyń ceramicznych. W wielkim zbiorze
tych najbardziej popularnych zabytków archeologicznych z terenu san-
domierskiego Starego Miasta datowanych na wspomniany okres wy-
dzielił on kolekcję garnków wykonanych w stylu tzw. ostroprofilowa-
nym – mających ostre i wypukłe formy zdobnicze na zewnętrznych
powierzchniach. Takie doskonałej jakości naczynia znane są z tego cza-
su z terenu Wielkopolski. W Małopolsce występują jedynie w Sando-
mierzu, nie ma ich w sąsiednich ośrodkach. Zapewne więc wkrótce
po podboju sprowadzono do Sandomierza garncarzy, aby zdobywcy
mogli jeść i pić na dobrze znanej, ulubionej zastawie. Nie ulega też wąt-
pliwości, że żyli długo i dostatnio na koszt tubylców, co było zasadą po-
wszechnie stosowaną przez wareskich zdobywców. Nestor wielokrotnie
i szczegółowo informuje, jak było to zorganizowane na Rusi. Wareskie
drużyny już wczesną jesienią wyruszały do podbitych i uzależnionych
plemion słowiańskich „na pokorm”, czyli na zimowe leże, które obej-
mowało nie tylko dach nad głową i pożywienie, ale też usługi seksual-
ne żon i córek tubylców. Zwyczaj ten w tej części Europy był powszech-
ny. Nie dziwi więc, że w 1018 roku po zdobyciu Kijowa skorzystał
z niego również nasz Bolesław Chrobry w końcu z pochodzenia Wareg
i krewniak książąt kijowskich. Ten sam zwyczaj, znany też pod skandy-
nawską nazwą „gyra”, praktykowali pierwsi Piastowie również na tere-
nie swego państwa. Ciągle przemieszczali się wraz z dworem i drużyną
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od jednego większego grodu do innego, bawiąc tam tak długo, aż zuży-
li zgromadzone zapasy. Na Rusi ta wędrówka książąt z jednej dobrze za-
opatrzonej bazy do drugiej zwana była „poljudie”, czyli wędrowanie
po ludziach poddanych. Przy tej okazji zbierano też daniny, odbywano
sądy, wyszukiwano młodych ludzi zdatnych do wojaczki. Władcy byli
więc w ciągłej podróży, dlatego w tamtych czasach trudno jest mówić
o jednej stolicy państwa, do czego dziś jesteśmy przyzwyczajeni i czego
instynktownie spodziewamy się po naszych przodkach. Zarówno na Ru-
si, jak i w Polsce zwyczaj ten praktykowany był aż do późnego średnio-
wiecza. Jeszcze w 1190 roku książę Wsiewołod Juriewicz, jak donosił in-
ny ruski latopis, pojechał „w poljudie” do podległego mu Perejesławia
Zaleskiego. Dopiero w następnym wieku wraz z rozwojem struktur pań-
stwowych „gyrę”, czyli obowiązek „karmienia”, zaczęto zastępować da-
niną w produktach naturalnych albo w srebrze.

Przy okazji odkryć Rysiewskich i Andrzeja Buko upadła od dawna
rozważana hipoteza o czeskim pochodzeniu założycieli Sandomierza.
Związana była ona nie tylko z faktem blisko stuletniej (od począt-
ku X wieku) zależności Małopolski od Czech, ale też z etymologią samej
nazwy miasta.

Wielu historyków i językoznawców uznawało, że nazwanie to jest,
podobnie jak w przypadku wielu innych nazw polskich miejscowości,
odimienne. Czyli tak jak Wrocław wywodzi swą nazwę od mitycznego
założyciela Wratysława, Kraków od Kraka, Warszawa od rycerza Warsza,
ale też od mitycznych Warsa i Sawy, tak Sandomierz bierze swe nazwa-
nie od Sudomira. To zaś prowadzi do Czech i Moraw, gdzie imię to by-
ło popularne. Równocześnie podważa kierunek północno-zachodni,
bowiem nie tylko w Wielkopolsce, ale też w całej Polsce imię Sudomir
nie było znane w średniowiecznej Polsce. Czyżby więc założycielem
Sandomierza był Morawianin albo Czech Sudomir? Gerard Labuda nie
miał co do tego wątpliwości. Dowodził, że w pierwszej połowie X wieku
na terenie wschodniej Małopolski i Sandomierskiego panował książę ki-
jowski Igor i to z nim na tym terenie rywalizowali czescy Przemyślidzi.
Przeczą jednak temu odkrycia archeologiczne, które nie potwierdzają
związków wschodniej Małopolski w X wieku z terenem zakarpackim,
dowodzą natomiast silnych powiązań z Wielkopolską. Nawet pocho-
dzenie nazwy Sandomierza można wywodzić niekoniecznie od imienia
Sudomir, ale np. od starosłowiańskich słów „sud” (sąd) i „mir” (pokój).
Współgrać to może z faktem zdobycia osady przez obcych przybyszów
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z Wielkopolski i urządzenia w tym miejscu ośrodka książęcej władzy za-
pewniającej – przynajmniej deklaratywnie – sprawiedliwość i pokój.
Znane są dawne polskie imiona zawierające w sobie wspomniane słowa
i mogące również służyć za źródłosłów nazwy Sandomierz. Człon „sąd”
zawierają imiona – Gniewosąd, Krzywosąd, Sędziwój; człon „mir” mają
– Sędzimir, Jaromir, Sławomir, Mirosław. Nie można też całkowicie lek-
ceważyć najprostszej ludowej etymologii wywodzącej nazwę miasta
od miejsca, gdzie rzeka San „domierza” do Wisły. Dlatego archeolog An-
drzej Buko stwierdza: „Pomimo trwających ponad pół wieku badań
na terenie miasta, brak jest materialnych przesłanek pozwalających wią-
zać genezę Sandomierza z kręgiem oddziaływań czeskich, tym bardziej
wielkomorawskich”. I dalej: „Brak jest jakichkolwiek świadectw, iż San-
domierz, traktowany jako ośrodek grodowo-miejski zaistniał przed po-
wstaniem państwa polskiego”. Podkreśla też, przez nas mile widziane,
poświadczone archeologicznie, żywe w tym czasie kontakty mieszkań-
ców Sandomierza z Rusią Kijowską i Skandynawią! W pierwszym przy-
padku są to duże naczynia zasobowe – korczagi, szklane paciorki i ob-
rączki, w drugim srebrne ozdoby, bransolety z zakończeniami w kształcie
głowy węża znajdowane w grobach na cmentarzysku świętojakubo-
wym. Jednym z najciekawszych znalezisk archeologicznych z terenu San-
domierza okazał się prawie kompletny zestaw dwudziestu dziewięciu fi-
gur do gry w szachy znaleziony 9 października 1962 w narożniku jednej
z chałup na Wzgórzu Świętego Jakuba. Wykonane zostały z poroża je-
lenia i datowane zostały na pierwszą połowę XII wieku. W przeciwień-
stwie do znanych nam dziś figur szachowych piony sandomierskie nie
przedstawiają postaci ludzkich i z tej racji uznawane są za szachy w wer-
sji arabskiej, jako że Koran zakazuje robienia wizerunków ludzi. Do Eu-
ropy ta forma pionów zapożyczona od Arabów dotarła za pośrednic-
twem wszędobylskich wówczas Skandynawów, na Rusi znalazły się one
już w IX wieku, znane są też ze znalezisk z norweskiego Trondheim, rów-
nież pojedyncze tego rodzaju figury znaleziono w Gdańsku i Szczecinie.
Wszystkie noszą charaterystyczne dla skandynawskiego zdobnictwa ro-
gowiarskiego ornamenty z nacięć i kółeczek wykonanych cyrklem.
W końcu na pomoc w sprawie nie tylko wielkopolskiego, ale wręcz nor-
mańskiego nazwania Sandomierza wezwać warto niezawodnego Karola
Szajnochę, który już w 1878 roku dowodził, że wywodzić należy je
od Sendomara – jednego z bohaterów występujących w skandynaw-
skim zbiorze utworów mitycznych Edda.
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Odkrycia archeologiczne prowadzone za Wisłą ujawniają też inną
znaczącą okoliczność związaną z Sandomierzem, dowodzą, że z tej po-
granicznej bazy wojskowej położonej w pobliżu ujścia Sanu, zapewnia-
jącego głęboki „wjazd” na południowy-wschód, Wielkopolanie szybko
podjęli dalszą ekspansję na wschód. Świadczy o tym przede wszystkim
wielokrotnie cytowany zapisek w Powieści dorocznej, zanotowany pod
rokiem 981, w którym Nestor podaje wiadomość, że „poszedł Włodzi-
mierz na Lachy i zajął grody ich: Przemyśl, Czerwień i inne grody, które
są i do dziś dnia pod Rusią”. Wynikają z niej dwie interesujące informa-
cje. Pierwsza, że warescy Wielkopolanie, nazywani tu zgodnie z ruskim
nazewnictwem Lachami, już w wymienionym roku panowali, choćby
tylko tytularnie, na terenie rozciągającym się aż po środkowy San,
nad którym leży Przemyśl. Druga, że ich władza nie była na tyle silna,
aby bronić owych nabytków, albo też nie zamierzali na tę obronę spe-
cjalnie się wysilać, licząc na odmianę losu, co nastąpiło w 1018 roku. Bo-
lesław, wracając z Kijowa, przyłączył te ziemie, występujące już pod
zbiorową nazwą Grodów Czerwieńskich, do swego państwa. W 1031 ro-
ku, w okresie zamętu tzw. reakcji pogańskiej w Polsce, Jarosław Mądry
znów przyłączył ten obszar do Rusi. Z kolei król Polski Bolesław Śmiały
ponownie je odzyskał, zaś po jego wygnaniu po raz kolejny zostały dla
Polski na blisko trzy wieki utracone. Wraz z całą Rusią Czerwoną odwo-
jował je dopiero król Kazimierz Wielki.

Archeolodzy stwierdzili, że za Grody Czerwieńskie uznać należy wczes-
nośredniowieczne założenia obronne w Przemyślu, Czermnie nad Hucz-
wą (dawnym Czerwieniu), Gródku Nadbużnym u ujścia Huczwy do Bu-
gu, zwanym w źródłach ruskich Wołyniem, i Sąsiadce znanej ze źródeł
ruskich pod nazwą Sutjejsk. W ramach akcji obchodów Tysiąclecia Pań-
stwa Polskiego podjęto też pełne rozmachu prace wykopaliskowe
w Czermnie. Jesienią 1952 roku Aleksander Gieysztor, relacjonując wy-
niki badań, twierdził, że na ich podstawie „należy umieścić Czermno
w rzędzie takich zespołów archeologicznych jak Gniezno czy Poznań”
(„Kwartalnik Historyczny”, t. 60, 1953). Równocześnie jednak przed ba-
daczami stanęło ryzykowne wówczas wyzwanie, określenie przynależ-
ności etnicznej i kulturowej badanych ośrodków, odpowiedzi na pyta-
nie, czy były to grody polskie, czy też ruskie. Za nazbyt pośpieszne
i ideologicznie nieprzemyślane deklaracje w tym względzie można było
bowiem wówczas stracić pracę, a nawet trafić do więzienia pod zarzu-
tem rewizjonizmu i politycznego awanturnictwa. Istniało też jeszcze in-
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