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Pod koniec poprzedniego odcinka niniejszego cyklu1 mieliśmy już okazję wymie-
nić imiona dwóch władców, Mściwoja i Żelibora, którzy, jak informuje kronikarz 
saski Widukind pod rokiem 967, a więc najwidoczniej bezpośrednio po śmierci Na-
kona, mieli panować – pierwszy nad Obodrzycami w ściślejszym znaczeniu tego 
słowa, drugi – nad Wagrami. Wprawdzie podana przez Widukinda forma imienia 
„Mistav” mogłaby wskazywać na „Mścisława”, ale dzięki innym przekazom źród-
łowym (Thietmar z Merseburga, Adam z Bremy) wiemy, że chodzi o Mściwoja. 

Odegrał on znaczną rolę w dziejach Połabszczyzny. Można wątpić, czy 
wydarzenia łączące się z jego postacią byłyby nam stosunkowo dobrze znane 
(wspomniany Widukind sprawami słowiańskimi zajmował się bowiem niechęt-
nie i tylko wtedy, gdy w jakiś sposób zazębiały się z dziejami Sasów), gdyby 
nie okoliczność, że obaj książęta obodrzyccy odegrali pewną rolę w losach grafa 
Wichmana, saskiego watażki zbuntowanego przeciw księciu saskiemu (zresztą 
swemu krewnemu) Hermanowi Billungowi i szukającego gdzie się tylko da, tak-
że w sojuszu z nieprzyjaciółmi zewnętrznymi, możliwości pomszczenia swojej 
– rzeczywistej czy domniemanej – krzywdy. 

1 J. Strzelczyk, Połabszczyzna zapomniana. Część V: Nakon, czyli Obodrzyci ponownie na 
drodze do własnego bytu. „Przegląd Zachodniopomorski”  2006, z. 3, s. 7–20. Wcześniejsze pozy-
cje cyklu: I. Hrabia Jan Potocki, wieśniak Jan Parum Schultze, czyli epilog słowiański nad dolną 
Łabą (tamże, 1994, z. 1, s. 9–34); II. Derwan książę serbski, czyli początki Połabszczyzny (tamże, 
1996, z. 2, s. 9–44); III. Drogowit, czyli z kim wojował Karol Wielki? (tamże, 1998, z. 4, s. 9–32); 
IV. Tęgomir, czyli dylemat – zdrajca czy „ojciec ojczyzny”? (tamże, 2002, z. 1, s. 7–26).
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Dowiadujemy się przeto od Widukinda (III, 68), że wspomniani władcy sło-
wiańscy, podlegający nadzorowi czy zwierzchnictwu księcia saskiego, wzajem-
nie się nienawidzili, a nienawiść tę odziedziczyli po przodkach. Spór swój (jego 
treści nie znamy) przedstawili Hermanowi do rozstrzygnięcia. Ten uznał rację 
Mściwoja i skazał Żelibora na karę 15 talentów srebra. Upokorzony Żelibor za-
pragnął wystąpić zbrojnie przeciw księciu, ponieważ jednak własne siły na to nie 
pozwalały, przez poselstwo uprosił owego Wichmana o pomoc. Ten, nie mając 
większej przyjemności nad to, że może jakąś przykrość sprawić stryjowi, przy-
był ze swoją drużyną do niewymienionego przez Widukinda z nazwy grodu czy 
miasta, kiedy jednak wkrótce wojska księcia saskiego gród ten obległy, nie wiem 
– przypadkowo czy z roztropnej rady, Wichman wyszedł z kilkoma [towarzysza-
mi] z miasta, jakoby celem sprowadzenia pomocy od Duńczyków. 

Uczeni domyślają się, że owym nienazwanym grodem był Starogard (obec-
nie Oldenburg in Holstein) – główny gród Wagrów. Wagrię z Duńczykami już 
wcześniej łączyły dość bliskie kontakty. Widukind opisuje dalej kłopoty oblę-
żonych, brak żywności i karmy dla zwierząt, wspomina o tym, że niektórych 
(uczestników czy obserwatorów owych wydarzeń) wiele rzeczy dziwiło, zwłasz-
cza złe przygotowanie obrońców (wydaje się nieprawdopodobnym, by ktoś od 
dzieciństwa nawykły do wojny mógł tak słabo być do niej przygotowanym), ale 
i jakby niezdecydowany sposób prowadzenia oblężenia przez księcia. Nie do-
wiemy się nigdy, ile w tym było prawdy, w każdym razie taktyka przyjęta przez 
Hermana Billunga okazała się skuteczna, jako że wygłodzeni mieszkańcy musieli 
gród opuścić, a zdobycz z grodu została rozdzielona pomiędzy oblegających2. 
Żelibora pozbawiono władzy, którą objął jego syn. 

Według wszelkiego prawdopodobieństwa (choć bezpośredniego dowodu na 
to nie ma) Mściwój był synem i następcą Nakona. Czy Żelibor był synem poleg-
łego w 955 r. w bitwie nad rzeką Raksą Stojgniewa? Wykluczone to nie jest, ale 
także niezbyt prawdopodobne, skoro Mściwój i Żelibor wzajemną nienawiść mie-
li odziedziczyć po przodkach, a o nienawiści pomiędzy Nakonem i Stojgniewem 
Widukind milczy. Tendencja do dziedziczności stolca książęcego zarówno u Wa-
grów, jak u Obodrzyców właściwych występuje jednak wyraźnie, skoro Żelibor 
miał książęcych przodków, a po nim nastąpił jego syn.

Dualizm polityczny w łonie Związku Obodrzyckiego wystąpi jeszcze nie-
jeden raz w przyszłości i zaważy tragicznie na jego losach. Wagrowie najsilniej 

2 Wśród zdobyczy miał się znajdować posąg „Saturna”, czyli zapewne jakiegoś słowiańskiego 
bóstwa. 



23Połabszczyzna zapomniana. Część VI: Mściwój...

i najbardziej uporczywie trwali przy pogaństwie. Z drugiej strony należy od-
notować fakt, że pierwsze biskupstwo chrześcijańskie na północnym Połabiu, 
stanowiące część dalekosiężnych planów misyjnych Ottona I, założono w 967 r. 
właśnie w Starogardzie. Niewykluczone, iż fundacja ta została przez stronę sa-
ską wymuszona na Żeliborze – czy raczej na jego nieznanym z imienia synu 
– jako warunek wspomnianego rozjemstwa Hermana Billunga. Chociaż autorzy 
źródeł, z których czerpiemy wiedzę o tym okresie dziejów obodrzyckich, wiele 
zagmatwali, nawet co się tyczy samych postaci ich naczelników i ich imion, być 
może w osobie księcia Mścidroga, którego kronikarz Adam z Bremy wymienia 
jako drugiego, obok Mściwoja, sprawcę wielkiej wojny obodrzycko-saskiej (jak 
jeszcze zobaczymy, jej chronologia jest sporna w nauce), wolno się dopatrywać 
księcia Wagrów i następcę (może wnuka?) Żelibora z roku 967. Łatwego żywota 
kolejni biskupi starogardzcy z pewnością nie mieli.

Sytuacja na północnym Połabiu po klęsce, jakiej doznali w 967 r. Redaro-
wie – którzy, kontrolując położone na swym terenie, szeroko na Połabszczyźnie 
znane sanktuarium w Retrze-Radogoszczy, wybijali się na czoło żywiołów anty-
chrześcijańskich oraz antyniemieckich (domyślamy się, że mogli stanowić prob-
lem także dla kształtującego się państwa polańskiego) i już choćby z tego samego 
powodu stanowili oparcie dla stronnictwa pogańskiego wśród Wagrów i Obodrzy-
ców właściwych – sprzyjała jednak raczej Mściwojowi, który, na ile to było moż-
liwe, dążył do umocnienia swej władzy, opierając się na Duńczykach i Sasach. 
Śmiałe posunięcie, jakim było założenie biskupstwa w wagryjskim Starogardzie, 
nad którym według wszelkiego prawdopodobieństwa sprawował jedynie władzę 
zwierzchnią, nie zaś w głównym grodzie bezpośrednio mu podlegającym, jakim 
był Meklemburg (do którego, dodajmy uprzedzając tok wywodu, i tak biskupstwo 
obodrzyckie później zostało przeniesione), było zapewne, patrząc z perspektywy 
Mściwoja, jednocześnie przejawem sprawowania zwierzchniej władzy oraz syg-
nałem współdziałania w akcji misyjnej, wysłanym do strony niemieckiej. 

Podobnych sygnałów było więcej. Za żonę pojął Mściwój nieznaną nam 
z imienia arystokratkę saską, bliską krewną biskupa starogardzkiego Wagona 
(973 – ok. 983). Koło Meklemburga powstał klasztor żeński; możni obodrzyc-
cy – ci spośród nich przynajmniej, którzy solidaryzowali się z księciem i albo 
sami byli chrześcijanami, albo się do nowej religii skłaniali – chętnie umieszczali 
w nim córki. Gdy zachodziła potrzeba, książę nie wahał się udzielać Niemcom 
bezpośredniej, bynajmniej nie symbolicznej, pomocy zbrojnej. I tak, w 974 r. 
wystawił Ottonowi II w kampanii duńskiej jakiś kontyngent, a ok. 981 r., gdy 
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książę saski Bernard I (973–1011; syn i następca Hermana Billunga) towarzyszył 
cesarzowi w wyprawie do dalekiej Italii, Mściwój posłał z nim własnego syna 
z oddziałem ponoć tysiąca konnych wojowników. Niemal wszyscy mieli polec na 
obczyźnie, a sprawa, jak się niebawem przekonamy, miała poważne konsekwen-
cje dla obu stron – słowiańskiej i niemieckiej.

Także z sąsiadem duńskim starał się roztropny Mściwój o dobre stosunki, 
czego najlepszym wyrazem było wydanie córki Tofy (Tovy) za mąż za duńskiego 
króla Haralda Sinozębego, niestety – niemożliwe do bliższego określenia w cza-
sie (być może ok. 970 r.). Niemieckie źródła milczą o tym wydarzeniu, wiemy 
o nim jedynie z odnalezionego we wschodniej Jutlandii napisu runicznego, którego 
wzruszająca treść jest następująca: Tofa, córka Mściwoja, żona Haralda Dobrego, 
syna Gorma, kazała wznieść ten pomnik dla swojej matki. „Tofa” jest jej imieniem 
skandynawskim; pierwotnego słowiańskiego imienia księżniczki nie znamy. 

Bardzo ważne źródło do dziejów północnej Połabszczyzny, wszakże odleg-
łe w czasie, bo powstałe dopiero w drugiej połowie XII w., czyli Kronika Sło-
wian Helmolda z Bozowa, oprócz informacji rzetelnych i wiarygodnych, choć 
nie zawsze potwierdzonych w innych źródłach, przynosi także wiele szczegółów 
legendarnych, m.in. dotyczących chronologii interesujących nas wydarzeń oraz 
samej tożsamości bohaterów. Helmold kilkakrotnie wspomina księcia Mściwoja 
i podaje o nim (na ogół powtarzając, ale i uzupełniając dane wcześniejszego kro-
nikarza Adama z Bremy) sporo cennych informacji; pisze także (I, 13–14) o ja-
kimś nieznanym skądinąd księciu obodrzyckim Billugu, a dzieje tej postaci obej-
mują pewne wątki i wydarzenia przez inne, wcześniejsze i na ogół wiarygodne 
źródła, przypisywane Mściwojowi. Opinie uczonych w tej kwestii, jak i w wielu 
innych, się podzieliły; jedni uważają, że Billug Helmolda jest postacią fikcyjną, 
wymyśloną, inni natomiast dopatrują się w nim Mściwoja, a ponieważ niesło-
wiańskie to imię bez wątpienia wiąże się z imieniem znanego nam już księcia 
saskiego Hermana Billunga i z całym wpływowym w północnej Saksonii rodem 
Billungów, wyprowadzają stąd wniosek, iż może to być imię chrzestne Mściwoja 
i kolejny znak pojednawczej wobec Sasów polityki tego księcia3.

3 Przyjmowanie imienia chrzestnego od imienia ojca chrzestnego czy chrześcijańskiego pro-
tektora bądź szafarza sakramentu – nie było czymś wyjątkowym. Gdy w IX w. władca Wielkich 
Moraw Świętopełk, na znak przymierza z Niemcami, przyjął godność ojca chrzestnego syna króla 
wschodniofrankijskiego Arnulfa, ten otrzymał imię Zwentibold. Jak zapewne wiadomo, później-
szy męczennik i święty, Wojciech Sławnikowic, otrzymał imię chrzestne od arcybiskupa magde-
burskiego Adalberta, który mu chrztu udzielił. 
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***

Polityka ta legła w gruzach, a przynajmniej doznała znacznego uszczerbku 
w rezultacie wielkiego powstania Słowian połabskich w roku 983 i następnych. 
Wyszło ono od plemion wieleckich, połączonych pod przywództwem Redarów, 
i zakończyło się, odmiennie od powstań wcześniejszych (936–940, 954–960), 
z mniejszym lub większym trudem zgniecionych przez Niemców, pełnym trium-
fem powstańców. Na północnym oraz środkowym Połabiu (Połabie południowe, 
zamieszkane przez plemiona serbskie i łużyckie, pozostało poza zasięgiem po-
wstania, choć nie poza jego wpływem) na – jak się miało okazać – około półtora 
stulecia zmieciono panowanie niemieckie, a wraz z nim – niemal wszelkie ślady 
chrześcijaństwa (przede wszystkim struktury kościelne: biskupstwa i nieliczne 
klasztory). 

Pominiemy szczegółowe omówienie wydarzeń, które rozpoczęły się w po-
łowie 983 r. niespodziewanym zdobyciem przez Słowian Hawelbergu i Bran-
denburga. Nieco bliżej zajmiemy się rolą w nim Obodrzyców. Trudno wątpić, 
że książę Mściwój i koła doń zbliżone nie byli zachwyceni, wszak udane po-
wstanie niepomiernie wzmacniało pozycję ich rywali zewnętrznych – Redarów 
i Związku Lucickiego, a zarazem rywali wewnętrznych – Wagrów i elementów 
propogańskich, jakich z pewnością nie brakowało u samych Obodrzyców. Wo-
bec błyskawicznych sukcesów powstańców oraz widocznej niemożności sku-
tecznego przeciwstawienia się im ze strony Sasów (sytuację strony niemieckiej 
komplikowały niepokoje w Niemczech po śmierci Ottona II w Italii, małoletność 
następcy – Ottona III oraz walki stronnictw o następstwo po zmarłym cesarzu) 
o neutralności, a tym bardziej o jakiejkolwiek zdecydowanej akcji antylucickiej, 
nie można było nawet zamarzyć. 

Czy Obodrzyci od razu w 983 r. przystąpili do powstania, inaczej mówiąc: 
czy byli jego współinicjatorami, czy też, przymuszeni biegiem wydarzeń, przy-
łączyli się doń później i kiedy – nie da się na podstawie niejednoznacznych, 
a niekiedy wzajemnie sprzecznych informacji źródłowych, stwierdzić w sposób 
pewny.

Kronikarz Adam z Bremy, usiłując przedstawić przyczyny wybuchu po-
wstania Słowian, opowiada (II, 42 i scholiony4 27, 28), że Słowianie, zbyt ciężko 

4  Scholia to późniejsze dodatki do głównego toku kroniki. Wobec niezachowania się orygi-
nału dzieła Adama nie zawsze można z całą pewnością orzec, które z nich pochodzą od samego 
autora, które zaś zostały wprowadzone przez inne osoby. 
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doświadczeni uciskiem i zdzierstwami księcia saskiego, zerwali się do buntu pod 
wodzą swych książąt Mściwoja i Mścidroga. Drugi z nich nie jest znany wcześ-
niejszym źródłom; jak już wspomniałem, najczęściej uważa się go za księcia Wa-
grów, pozostającego w jakimś, zapewne niezbyt ścisłym stopniu zależności od 
Mściwoja. Mściwoja znał i wymienił w swojej kronice współczesny opisywanym 
tu wydarzeniom Thietmar z Merseburga, wszakże w innym, jak gdyby później-
szym kontekście. Do wzmianki Thietmara za chwilę powrócimy. Pisząc nieco 
wcześniej o wybuchu powstania 983 r., Thietmar nie podaje, jacy to Słowianie 
napadli i zdobyli Hawelberg i Brandenburg, nie wymienia też żadnych imion ich 
przywódców.

Adam z Bremy w scholionie do wspomnianej informacji podaje, że pewien 
(niewymieniony z imienia) książę słowiański ubiegał się dla swojego syna o rękę 
krewnej księcia saskiego Bennona. Miał otrzymać stosowną obietnicę i, zapewne 
by tym bardziej zyskać względy księcia, posłał syna wraz ze znacznym kontyn-
gentem tysiąca konnych wojów z pomocą na wyprawę do Italii. Prawie wszyscy 
ponoć tam polegli. Gdy jednak młody książę, któremu udało się powrócić, upo-
mniał się o wypełnienie obietnicy, spotkała go odmowa. Otóż przełożony Marchii 
Północnej Teodoryk (Dytryk) z Haldensleben miał (zapewne w porozumieniu czy 
przynajmniej zgodnie z wolą księcia) powiedzieć, iż krewnej książęcej nie wypa-
da oddawać za żonę psu. W kolejnym scholionie czytamy u Adama, że właśnie 
ów margrabia Teodoryk swoim postępowaniem wywołał powstanie Słowian.

Wątek ten rozbudował – korzystający pilnie z dzieła Adama, lecz także je 
uzupełniający, m.in. w oparciu o lokalną słowiańską tradycję – Helmold z Bozo-
wa. I w jego wersji winę za sprowokowanie powstania ponosili margrabia Teodo-
ryk oraz książę saski Bernard. Książę ów, nie pamiętając zupełnie o życzliwości, 
jaką okazywali Słowianom jego dziadek i ojciec, powodowany chciwością, w tak 
okrutny sposób gnębił lud Winulów [Słowian], że doprowadziwszy ich do nę-
dzy zmusił do powrotu na wiarę pogańską. Za chwilę wyraźnie winą kronikarz 
obarcza obu wymienionych dostojników saskich, po czym przechodzi do wątku 
o odrzuceniu starań matrymonialnych dynasty słowiańskiego, postępując niemal 
dosłownie za relacją Adama z Bremy, po czym jednak dodaje od siebie: Gdy 
to [hańbiącą odpowiedź] ów usłyszał, oddalił się mocno wzburzony. Skoro zaś 
książę zmienił zdanie i posłał za nim gońców z wiadomością, że osiągnąć może 
upragnione małżeństwo, ów podobno udzielił takiej odpowiedzi: „Zaiste, wypa-
da szlachetną siostrzenicę wielkiego księcia oddać w małżeństwo znakomitemu 
mężowi, nie zaś psu. Za oddaną usługę wielkiej doznajemy łaski, że już uznaje się 
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nas za psów, a nie za ludzi. Jeśli więc tylko pies jest silny, pokąsa srodze swego 
wroga”. Rzekłszy to powrócił do Słowiańszczyzny, przede wszystkim zaś udał 
się do miasta Retry, która leży w ziemi Luciców. Zwołał też wszystkich Słowian 
zamieszkałych na wschodzie, opowiedział im o doznanej obeldze i stwierdził, że 
Słowianie w języku saskim zwą się psami. Atoli oni mu rzekli: „Słusznie cierpisz, 
ponieważ gardziłeś5 swoimi współplemieńcami, a uwielbiałeś Sasów, lud wiaro-
łomny i chciwy. Zaprzysiąż więc nam, że ich opuścisz, a wtedy staniemy z tobą”. 
Złożył im też rzeczywiście przysięgę.

Adam i Helmold, którzy najwyraźniej zdają się nic nie wiedzieć o powstaniu 
983 r., choć pewne jego epizody łączą z późniejszymi wydarzeniami na pograni-
czu słowiańsko-saskim, epizod z niefortunnymi konkurami słowiańskiego księcia 
wiążą z późniejszym (ok. 990 r.) niszczycielskim najazdem Obodrzyców na kraj 
na północ od dolnej Łaby (tzw. Nordalbingię) i spustoszeniem Hamburga6. Nie 
mamy możliwości weryfikacji tego wątku; jeżeli u źródła tej całej historii leżały 
jakieś rzeczywiste wydarzenia, świadczyłyby one przede wszystkim – pomijając 
już aspekt czysto ludzki, moralny – o karygodnej politycznej krótkowzroczności 
najwyższych przedstawicieli władz saskich. Małżeństwa, oczywiście – motywo-
wane względami politycznymi, pomiędzy niemieckimi potentatami a przedsta-
wicielami dynastii słowiańskich zdarzały się niejednokrotnie i wówczas, i kiedy 
indziej. O małżeństwie samego Mściwoja z krewną biskupa starogardzkiego była 
już mowa. Córka tak pysznego margrabiego Teodoryka, Matylda, zapewne nie-
zbyt długo przed 983 r. została wydana za księcia stodorańskiego (hawelańskie-
go) Przybysława, a druga, Oda, mniszka w jednym z klasztorów saskich, w 977 r. 
za polańskiego Mieszka I. W każdym z tych wypadków chodziło o władców 
chrześcijańskich, nie o pogan.

Zniewaga, jakiej doznał książę obodrzycki, wpłynęła negatywnie na jego 
prestiż i wzmocniła antychrześcijańskie oraz antysaskie stronnictwo w jego 
kraju, tym bardziej u Wagrów, orientujące się na potężniejący Związek Lucicki. 
Wbrew Adamowi z Bremy i Helmoldowi z Bozowa będziemy te wydarzenia łą-
czyli z samymi początkami wielkiego powstania zainaugurowanego przez Luci-
ców w 983 r. Postać margrabiego Teodoryka, który zmarł w 985 r., wskazuje na 

5 O mocno legendarnie zabarwionym charakterze tej opowieści Helmolda świadczy już choćby 
ten szczegół, jakoby pogańscy Lucicy odpowiadali księciu obodrzyckiemu parafrazą słów Pisma 
Świętego (Ks. Rodzaju 42, 21).

6 Łącząc je w dodatku błędnie z ostatnimi latami pontyfikatu arcybiskupa hambursko-bremeń-
skiego Libencjusza (988–1013).
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to niedwuznacznie. O tym, że Obodrzyci wcześnie wzięli udział w powstaniu, 
wydaje się świadczyć sam Thietmar. Opisawszy w rozdziale 17. trzeciej księgi 
swej kroniki koleje napadu bliżej nieokreślonych Słowian (w których najpewniej 
należy się dopatrywać Luciców) na Hawelberg i Brandenburg, rozpisawszy się 
w rozdziale następnym (18) o kilku innych wydarzeniach, jego zdaniem wiążą-
cych się jakoś z tym nieszczęściem dla Niemców (zaraz i my do nich powrócimy), 
informuje w rozdziale 19., iż gdy już wszystkie miasta i wsie aż do rzeki zwanej 
Tongera7 padły ofiarą niszczycielskiego ognia i rabunku, nadciągnęło od stro-
ny Słowian więcej niż trzydzieści pieszych i konnych oddziałów, które z pomocą 
swych bożków i przy dźwięku poprzedzających je trąb wojennych nie zawahały 
się przed spustoszeniem reszty, same nie ponosząc przy tym żadnej straty.

Thietmar musiał być o tych sprawach nieźle poinformowany, ponieważ, jak 
sam podaje, wśród pośpiesznie zebranego wojska saskiego znajdował się także 
jego ojciec. Sasom udało się wprawdzie pokonać napastników, którzy jednak pod 
osłoną nocy zdołali się wycofać, zapewne za graniczną Łabę. 

Już samo położenie kraju dotkniętego opisywanym przez Thietmara najaz-
dem Słowian zdaje się wskazywać na możliwość, a nawet prawdopodobieństwo, 
że napastnikami byli nie Lucicy, lecz Obodrzyci. Wniosek ten znajduje niejakie po-
twierdzenie u tegoż Thietmara, który w rozdziale 18., rozdzielającym dwa poprzed-
nio omówione, nawiązując, jak się wydaje, do najazdu Słowian na lewobrzeżną 
Saksonię, podaje, iż po tych wypadkach [a zatem po opanowaniu kraju Stodoran 
z Hawelbergiem i Brandenburgiem] Słowianie zniszczyli klasztor św. Wawrzyńca 
w mieście Kalbe, a następnie ścigali naszych uciekających jak pierzchliwe jele-
nie. Nasze bowiem grzechy przydawały nam strachu, a im męstwa.

Bezpośrednio potem następuje kolejny epizod: Książę Obodrzyców Mści -
wój spalił i spustoszył Hamburg, gdzie niegdyś była siedziba biskupia. Jakie jed-
nak cuda zdziałał tam Chrystus z nieba, niech słucha cała społeczność chrześ-
cijańska! Spłynęła mianowicie z wysokości złota ręka i zanurzywszy się z roz-
wartymi palcami w sam środek płomieni, uniosła się z pełną dłonią na oczach 
wszystkich do nieba. Z zadziwieniem patrzało na to wojsko, Mściwój zaś ze stra-
chem. Opowiadał mi o tym Awiko, który podówczas był jego kapelanem, a póź-

7 Lewobrzeżny dopływ Łaby, wpada do niej poniżej Magdeburga. Słowianie wtargnęli zatem 
na obszar zwany później Starą Marchią na zachód od Łaby, w głąb terytorium saskiego, niewol-
nego jednak w owych czasach (co odnotowujemy na marginesie) od dość znacznego, choć raczej 
rozproszonego, osadnictwa słowiańskiego.
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niej moim bratem duchownym8. Z nim właśnie doszliśmy obaj do przekonania, 
że to relikwie świętych zostały zabrane przez Boga i uniesione tą drogą do nieba 
i że to zjawisko stało się przyczyną paniki i ucieczki nieprzyjaciół. Mściwój do-
stał potem pomieszania zmysłów, tak że musiano go trzymać związanym; kiedy 
zaś skrapiano go wodą święconą, wołał: „Święty Wawrzyniec mnie parzy!”. Nie 
doczekawszy się uwolnienia z więzów, zmarł nędzną śmiercią.

Ponieważ kronika Thietmara – co było udziałem bardzo niewielu zabytków 
piśmiennictwa z tych czasów – zachowała się niemal do naszych czasów w ory-
ginale9, można w wielu miejscach jak gdyby śledzić robotę kronikarza. W odnie-
sieniu do interesującego nas tutaj fragmentu uczeni zauważyli, że znaczna część 
ustępu o Mściwoju była własnoręcznym dopiskiem Thietmara, wprowadzonym 
do głównego nurtu narracji, który to dopisek został później (w XII w.?) przez ko-
goś wymazany, ale następnie na tym samym miejscu (przez kogoś innego?) wpi-
sany ponownie. Widać, iż sam Thietmar, jak również któryś z jego późniejszych 
czytelników (lub kopistów), do sprawy tej przywiązywali znaczenie.

Chronologia opisywanych wydarzeń najwyraźniej się jednak Thietmarowi 
myliła, gdyż według wszelkiego prawdopodobieństwa spustoszenie Hamburga 
przez Obodrzyców należy datować dopiero na rok 990. Jeden z elementów zamie-
szania chronologicznego u Thietmara polega na tym, że rzekome opętanie księcia 
Mściwoja, który bez wątpienia dowodził lub współdowodził napadem na Nordal-
bingię i Hamburg, kronikarz łączył z cudem, jaki miał się wydarzyć w spusto-
szonym Hamburgu, a wnioskujemy o tym już choćby dlatego, iż nie odnaleziono 
w Hamburgu dla tego okresu śladów jakiegokolwiek sanktuarium poświęconego 
św. Wawrzyńcowi. Bolesny okrzyk, przypisujący nieszczęście, jakie spadło na 
księcia, właśnie temu świętemu, musiał być zatem konsekwencją innego wyda-
rzenia – właśnie przypomnianego przed chwilą przez samego Thietmara spalenia 
klasztoru św. Wawrzyńca w Kalbe. Istnieją dwie miejscowości tej nazwy; uczeni 
są zasadniczo zgodni co do tego, że mowa o Kalbe nad Muldą w Starej Marchii 
(do której, jak już wiemy, Słowianie wpadli zbrojnym najazdem). Trzeba zatem 
przyjąć, że napastnikami, którzy dopiero w bitwie nad Tangerą zostali powstrzy-
mani, ale bynajmniej nie rozbici, byli Obodrzyci z księciem Mściwojem na czele. 
Czy sami, czy razem z zastępami Związku Lucickiego – to już inne zagadnie-

8 W klasztorze magdeburskim.
9 Aczkolwiek oryginalny rękopis kroniki został ciężko poszkodowany w wyniku działań wo-

jennych w 1945 r. w Dreźnie i obecnie w minimalnym jedynie stopniu jest czytelny, w 1905 r. 
sporządzono jego wydanie faksymilowe, które w znacznym stopniu może zastąpić stratę. 
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nie, raczej nie do rozstrzygnięcia. Zwrócono uwagę na to, iż skierowanie ataku 
na Kalbe nie było zapewne sprawą przypadku. Tamtejszy klasztor był rodową 
posiadłością Haldenslebenów10, którego przywódca miał tak dotkliwie zniewa-
żyć obodrzyckiego księcia i w ogóle zasłynął z twardej polityki wobec ludów 
słowiańskich (ganionej nawet przez kronikarzy niemieckich), a w okolicach tego 
miasta znajdowały się znaczne posiadłości tego rodu.

Tym samym zyskaliśmy dość istotny argument w dyskusji nad kwestią, 
kiedy Obodrzyci przyłączyli się do wielkiego i pomyślnego zrywu niepodleg-
łościowego Słowian połabskich. Mimo bez wątpienia ambiwalentnej postawy 
księcia Mściwoja, mającego podstawy do obaw przed nadmiernym wzrostem po-
tęgi Związku Lucickiego, błyskawiczny i dla powstańców nader pomyślny bieg 
wydarzeń roku 983 oraz następnych niejako wymusił decyzję czynnego włącze-
nia się do nich. Wzmacniało to w sposób istotny stronę powstańczą, a zarazem 
pozwalało Mściwojowi do pewnego stopnia zachowywać wpływ na wydarzenia, 
pilnować swoich interesów, a kto wie, czy nawet nie żywił nadziei na to, że stojąc 
na czele ludu o utrwalonej już władzy książęcej, będzie mógł do pewnego stopnia 
sterować biegiem wydarzeń i gdyby zaszła taka potrzeba – pełnić coś w rodza-
ju funkcji pośrednika pomiędzy zbuntowanymi ludami słowiańskimi a Sasami, 
z którymi przecież łączyły go rozmaite powiązania, i ewentualnie innymi sąsia-
dami chrześcijańskimi (Dania, Czechy, kraj Polan).

Wydaje się, że w roku 984 sytuacja taka istotnie się pojawiła. Pod tym ro-
kiem, w którym ważyły się losy następstwa po Ottonie II, Thietmar (IV, 2) za-
notował, że na Wielkanoc (23 marca) do księcia bawarskiego Henryka, zwanego 
Kłótnikiem, który jeszcze wtedy gorączkowo zabiegał o uznanie go za króla, 
do saskiego Kwedlinburga zjechało się mnóstwo książąt państwa, ci zaś, którzy 
nie chcieli przyjechać, wydelegowali posłów z poleceniem, by pilnie na wszystko 
baczyli. Podczas tych uroczystości zebrani obwołali go królem i śpiewali na jego 
cześć hymny pochwalne. Przybyli tam także wśród innych książąt Mieszko, Mści-
wój i Bolesław II i przyrzekli mu pod przysięgą poparcie jako królowi i władcy. 
Niewiele to wprawdzie pomogło pretendentowi do tronu – opozycja (silna także 
w Saksonii) opowiadająca się za prawami małoletniego Ottona (III) i regencji 
(sprawowała ją umiejętnie matka chłopca, Teofano) z czasem zaczęła przewa-

10 Ten właśnie klasztor ufundowała, a następnie w nim przebywała, córka Teodoryka, Oda, 
zanim w roku 977 została poślubiona naszemu Mieszkowi I.
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żać i Henryk musiał niebawem zrzec się pretensji do tronu11 – ale przybycie do 
Kwedlinburga aż trzech imiennie przez Thietmara wymienionych władców sło-
wiańskich: polańskiego, obodrzyckiego i czeskiego – jest symptomatyczne i do-
wodzi pragmatycznej oraz elastycznej polityki tych władców, a także ich zaan-
gażowania w wewnętrzne sprawy Królestwa Niemiec. Udział Mściwoja, obok 
Mieszka I i Bolesława Pobożnego, świadczy zaś poza tym wymownie o randze 
władcy obodrzyckiego, który w świetle relacji Thietmara jawi się jako pełno-
prawny uczestnik gry politycznej o wysoką stawkę.

Dla niektórych uczonych udział Mściwoja w zjeździe kwedlinburskim miał 
być argumentem za późnym (najwcześniej w 990 r.) przystąpieniem Obodrzyców 
do powstania. Czyż bowiem – rozumowano – byłoby do pomyślenia, aby wład-
ca obodrzycki mógł występować w takim otoczeniu i w takim charakterze po 
złupieniu ziem załabskich i zniszczeniu klasztoru w Kalbe? Otóż, pomijając już 
to, że data tego ostatniego wydarzenia nie jest znana i teoretycznie mogło to być 
już po Wielkanocy 984 r., łupienie klasztorów przez chrześcijańskich władców, 
aczkolwiek zawsze postrzegane negatywnie (przecież kronikarze z reguły byli 
duchownymi), to jednak się zdarzało. Nie kto inny jak Thietmar w rozdziale 18. 
trzeciej księgi swego dzieła, bezpośrednio przed wzmianką o zniszczeniu Kalbe, 
pisze, jak to Czesi, od dawna przecież chrześcijanie, pod wodzą pewnego moż-
nego niemieckiego napadli i złupili biskupstwo w Żytycach (Zeitz), wypędzając 
zarazem tamtejszego biskupa Hugona (który zmarł w 977 r.). Podobne przykłady 
można mnożyć bez trudu. Ponadto zaś – i ten moment wydaje się najistotniejszy 
– stan politycznego zamieszania w Rzeszy oraz sytuacja bawarskiego pretenden-
ta do tronu, który wszelkimi siłami musiał szukać sojuszników, mogły wywoły-
wać nadzieję na korzystne dla sprawy słowiańskiej, w razie objęcia tronu przez 
Henryka, zmiany w polityce wschodniej Niemiec.

Jeżeli nawet takie rachuby występowały, upadek Henryka Kłótnika i opano-
wanie sytuacji przez regencję działającą w imieniu Ottona III oznaczały powrót 
do tradycyjnej polityki Henryka I i Ottonów – polityki siły wobec Słowiańszczy-
zny połabskiej. Inna rzecz, że przez wiele dziesięcioleci stronie chrześcijańskiej, 
nawet przy współdziałaniu państwa Polan, zabraknie sił do uzyskania prawdziwe-
go zwycięstwa. Słowiańszczyzna połabska z triumfującym Związkiem Lucickim 
na czele, wykorzystując zmienne układy sił na pograniczu Rzeszy Niemieckiej, 

11 Natomiast syn Kłótnika, także Henryk, po przedwczesnej śmierci Ottona III w 1002 r. rze-
czywiście dostąpił tej godności jako Henryk II. 
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Danii, państwa Polan i Czech, a także sama na nie nieraz wpływając – wyrosła 
na potęgę w skali całej Europy Środkowej. 

Co to oznaczało dla Obodrzyców i Mściwoja? 
Bez wątpienia znaczne ograniczenie pola manewru. Wschodnie teryto-

ria władztwa Nakonidów, zamieszkane przez plemiona Chyżan (lub Chyczan) 
i Czrezpienian, prawdopodobnie oderwały się od państwa obodrzyckiego i przy-
łączyły do Związku Lucickiego, stając się, wraz z Tolężanami i dominującymi 
Redarami, jego rdzeniem. Wagrowie skwapliwie wykorzystali osłabienie władzy 
centralnej i zerwali, a przynajmniej znacznie rozluźnili zależność od księcia re-
zydującego w Meklemburgu. W bliżej nieuchwytnym momencie, ale prawdo-
podobnie pod koniec 991 r., Otton III mianował pochodzącego ze Wschodniej 
Frankonii Reginberta biskupem w Starogardzie, licząc zapewne na możliwość 
kontynuowania pracy misyjnej na tym newralgicznym terenie. Zaznaczmy, że 
jego dwaj poprzednicy, Eziko i Volkward, zostali wygnani z diecezji. Wygląda 
na to, iż także nowy pasterz długo tam miejsca nie zagrzał, ponieważ gdy Regin-
bert po upływie roku ponownie pojawia się w źródłach – a to z okazji uczestnic-
twa w pewnej uroczystości kościelnej w Halberstadt – występuje nie jako biskup 
starogardzki, lecz meklemburski. Także jego następca Bernard (1013/14–1023) 
nazwany został biskupem meklemburskim. Oznacza to zapewne, że działalność 
misyjna i duszpasterska wśród Wagrów była niemożliwa, wobec czego, niewąt-
pliwie z inicjatywy księcia Mściwoja, biskupi na dłuższy czas przenieśli rezyden-
cję do bezpieczniejszego ośrodka władzy państwowej.

***

Data śmierci Mściwoja nie jest znana; uczeni najczęściej próbują ją hipotetycznie 
określać w przedziale lat 992–995. Jego następcą został Mścisław. Nie wiado-
mo, czy jeszcze Mściwój, czy już Mścisław sprawował władzę u Obodrzyców 
pod koniec lata i jesienią 995 r., gdy na jego kraj oraz dalej położone ziemie 
lucickie ruszyła wielka wyprawa wojenna z samym królem Ottonem III (który 
nie tak dawno objął samodzielne rządy). Wypraw przeciw Słowianom połabskim 
nie brakowało już wcześniej, ale tym razem rozmach był nieporównanie więk-
szy. Oprócz znanych nam już książąt Rzeszy (saskiego Bernarda I i bawarskiego 
Henryka Kłótnika z synem – późniejszym królem i cesarzem [ponieważ ojciec 
zmarł jeszcze przed wkroczeniem na ziemie słowiańskie, syn co rychlej wrócił 
do Bawarii, by dopilnować spraw związanych z pogrzebem ojca i przejęciem pa-



33Połabszczyzna zapomniana. Część VI: Mściwój...

nowania]), arcybiskupa magdeburskiego i kilku biskupów, w wyprawie uczestni-
czyli książę polański Bolesław Chrobry, syn czeskiego Bolesława II, a także brat 
biskupa Wojciecha-Adalberta Sobiesław z rywalizującego z Przemyślidami rodu 
Sławnikowiców12. Król wyprawił się przeciw Obodrzycom i pustoszył kraj Wiele-
tów – donosi lapidarnie Thietmar (IV, 9), a autor Roczników kwedlinburskich pod 
rokiem 995 w związku z omawianą wyprawą wspomniał jedynie o Wieletach, 
ale dzięki dokumentom, jakie wystawiała podróżująca najwyraźniej z monarchą 
kancelaria Ottona III, potrafimy dokładniej odtworzyć szlak wyprawy. Punktem 
zbornym wojsk była miejscowość Leitzkau na wschód od Magdeburga, czyli już 
na terenie słowiańskim. Po mniej więcej trzech tygodniach, 10 września, Otton 
znajdował się w Meklemburgu. Zauważmy dwie sprawy. Wystawiony tego dnia 
dokument, którego treścią jest nadanie pewnej posiadłości w kraju Słowian ko-
mornikowi Tiezonowi13, po raz pierwszy wymienia z nazwy Meklemburg14, a po-
byt Ottona III w tym grodzie jest, o ile wiadomo, pierwszym pobytem monarchy 
niemieckiego (niebawem cesarza) w „stolicy” obcego władcy15. Z Meklemburga 
wojsko skierowało się na ziemie Związku Lucickiego (w okręgu „Tholonsani”, 
czyli kraju Tolężan, pobyt króla został potwierdzony 3 października), po czym 
nastąpił marsz powrotny, który musiał następować w błyskawicznym tempie, 
skoro 6 października kolejny dyplom wystawiono w Hawelbergu16, skąd monar-
cha udał się już do Kwedlinburga.

12 Nieobecność w rodowym grodzie Sobiesława, który był aktualnym przywódcą rodu, wy-
korzystał z całą bezwzględnością książę Bolesław II, zajmując 28.09.995 Libice, mordując obec-
nych tam przedstawicieli rywalizującego rodu i likwidując odrębność władztwa rodu Sławnika. 
Wiadomość o masakrze w Libicach dotarła do dworu cesarskiego bez wątpienia jeszcze w trakcie 
omawianej wyprawy. 

13 Zdaniem niektórych uczonych jest to ta sama postać, która w niecałe pięć lat później, jako 
patrycjusz Ziazo, będzie towarzyszyła Ottonowi III w podróży-pielgrzymce do Gniezna. Udo-
wodnić tego nie sposób, ale o ile domysł ten jest trafny, można by owego Tiezona/Ziazona uważać 
niejako za eksperta w sprawach wschodnich.

14 Choć niewykluczone, że już 30 lat wcześniej Ibrahim ibn Jakub opisał ten gród bezimiennie 
jako „twierdzę [księcia] Nakona”. W każdym razie wzmianka z 995 r. dała asumpt do uroczystych 
obchodów tysiąclecia Meklemburga.

15 Otton III także pod tym względem wykazał się znacznym stopniem niekonwencjonalności; 
w kilka lat później złoży wizytę w stolicy państwa Polan, a krótko potem, co prawda w atmosferze 
tajemniczości, odwiedzi dożę weneckiego.

16 W nieznanych bliżej okolicznościach gród ten, zdobyty przez Słowian w 983 r., musiał zatem 
ponownie znaleźć się w rękach niemieckich. Ze źródeł nie wynika – jest zresztą rzeczą zgoła 
nieprawdopodobną – by niezwyczajna szybkość tej części wyprawy była rezultatem jakiejś klęski 
zadanej przez Luciców Niemcom i siłom z nimi sprzymierzonym.
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Większość uczonych, opierając się zresztą na przytoczonym, ale bardzo la-
pidarnym, stwierdzeniu kronikarza Thietmara, stała na stanowisku, że wyprawa 
Ottona III skierowana była zarówno przeciw Obodrzycom, jak i Lucicom. Wy-
łaniają się jednak wątpliwości, które najpełniej spróbował niedawno wyjaśnić 
niemiecki uczony Jürgen Petersohn17. Jaki polityczny sens miałoby atakowanie 
kraju Obodrzyców i ich księcia (obojętnie, czy był nim jeszcze Mściwój, czy już 
Mścisław), który niejednokrotnie w przeszłości okazywał pojednawczość wo-
bec Niemców, najprawdopodobniej sam był chrześcijaninem i religię chrześci-
jańską w różny sposób popierał, chociaż okoliczności zewnętrzne i wewnętrzne 
w warunkach powszechnego zrywu powstańczego roku 983 i następnych, kon-
kretnie zaś nacisk ze strony Związku Lucickiego, sprawiały, że nie zawsze był 
w stanie wytrwać w takiej postawie? Nawet najazdy na Starą Marchię i Nordal-
bingię nie były zapewne dla władcy obodrzyckiego „sprawą serca” czy – jak to 
chcieli widzieć kronikarze – żywiołową reakcją na obrazę ze strony Sasów, lecz 
wykalkulowanym posunięciem, zmierzającym do niedopuszczenia, aby sceną 
polityczno-militarną zawładnęli bez reszty nieobliczalni i niesterowalni Lucicy. 
Przypomnijmy zamierzony, choć z wyższej przyczyny niezrealizowany udział 
w wyprawie 995 r. księcia Henryka Kłótnika – niegdyś pretendenta do panowa-
nia w Rzeszy: Mściwój był w 984 r. w gronie jego sprzymierzeńców; czy księ-
ciu bawarskiemu mogło zależeć na jego pogromieniu? Przypomnijmy niedawne 
(991) mianowanie Reginberta biskupem starogardzkim i jego, poświadczoną już 
w roku następnym, meklemburską tytulaturę; przecież musiało to się dokonać 
z przyzwoleniem panującego u Obodrzyców księcia. 

Czy atakowanie z tak znacznym nakładem sił i środków księcia, który 
w konkretnej sytuacji mógł być i był jedyną na północnym Połabiu siłą sprzyjają-
cą chrześcijaństwu i władcy Niemiec, leżałoby w interesie Ottona III i Niemców? 
Przeciwnie, byłoby czynem wręcz nierozważnym. Zauważmy: źródła nie twier-
dzą, że Meklemburg został opanowany zbrojnie i – poza ogólnikową wzmianką 
u Thietmara – w ogóle nic nie wiedzą o jakichkolwiek walkach czy starciach 
zbrojnych w kraju Obodrzyców. A jednak wyprawa była faktem. Zgodzimy się 
z Petersohnem, iż jej celem, zanim wkroczyła na terytoria podległe Związkowi 
Lucickiemu, było nie zwalczanie, lecz wspieranie księcia obodrzyckiego, inaczej 
mówiąc: zbrojna manifestacja na jego rzecz, wobec wrogów zarówno zewnętrz-
nych, jak i wewnętrznych, którzy po 983 r. także w kraju Obodrzyców, nie mó-

17 W artykule cytowanym na końcu niniejszego szkicu.
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wiąc już o Wagrach, ulegli zapewne wzmocnieniu i mogli zagrozić panującemu 
porządkowi.

Doświadczył tego w 1018 r. następca Mściwoja – Mścisław. Najpierw jednak 
kilka zdań wprowadzenia. Dojście do władzy w Niemczech, po przedwczesnej 
(1002) śmierci Ottona III, księcia bawarskiego (króla Henryka II) oraz zapocząt-
kowane niebawem głębokie i długotrwałe konflikty oraz wojny z Bolesławem 
Chrobrym doprowadziły do głębokich i raczej nieoczekiwanych zmian w polity-
ce wschodniej Cesarstwa. Ponieważ za głównego przeciwnika Henryk II uznał 
władcę polskiego, nie wahał się – monarcha arcychrześcijański!18 – zerwać z po-
lityką swego poprzednika i zawrzeć sojusz z arcypogańskimi Lucicami, co wpra-
wiło w osłupienie nawet część niemieckiej opinii publicznej. Oddziały lucickie 
z pogańskimi znakami na czele brały udział w wyprawach Henryka II przeciw 
Polsce, także w ostatniej z nich, zakończonej niezbyt pomyślnym dla cesarza 
pokojem w Budziszynie (1018). Lucicy zażądali lub oczekiwali pomocy władcy 
obodrzyckiego, a nie otrzymawszy jej, zwrócili się zbrojnie przeciw niemu. Za-
kończymy ten rozdział dziejów obodrzyckich opisem zawartym w dziele niezastą-
pionego Thietmara z Merseburga (VIII, 5): W tym czasie Lucicy, zawsze w złych 
poczynaniach jednomyślni, napadli z wielką potęgą na księcia Mścisława, który 
w poprzednim roku nie udzielił im żadnej pomocy, gdy ruszali wraz z cesarzem 
na wyprawę wojenną. Spustoszywszy większą część jego państwa, zmusili jego 
żonę i synową do ucieczki, jego zaś samego do schronienia się z doborowymi wo-
jownikami za szańcami warownego grodu Szweryna. Następnie, wykorzystując 
ze złośliwą chytrością tubylców buntujących się przeciw Chrystusowi i własne-
mu władcy, doprowadzili go do tego, iż ledwie zdążył uciec z ojczystego kraju. 
To bezecne zuchwalstwo wydarzyło się w miesiącu lutym, który poganie czczą 
przez ofiary oczyszczające oraz stosowne dary zewsząd znoszone [...]. Legły na-
tenczas w gruzach i zgliszczach wszystkie kościoły na chwałę Bożą w tym kra-
ju wzniesione. Lecz co najbardziej było pożałowania godne, ścięto krzyż święty 
i cześć bałwanów wprowadzono, przenosząc je nad Boga prawdziwego. Serce 
owych ludzi, zwanych Obodrzycami i Wagrami, stało się twarde wobec Niego, 
jak niegdyś „serce faraona”. Przez jawną zdradę, tak jak Lucicy, odzyskali oni 
wolność, lecz kark swój ze „słodkiego jarzma” Chrystusa uwolniony, poddawali 
teraz dobrowolnie pod ciężki ucisk władzy szatana [...].

18 Henryk II jako jedyny władca niemiecki został (w połowie XII w.) kanonizowany, czyli 
uznany przez Kościół za świętego.
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Jak się przekonamy w następnym szkicu niniejszego cyklu, podobna sytua-
cja raz jeszcze miała się powtórzyć po upływie półwiecza...
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