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Na powstanie zachodniej i południowo-zachodniej Słowiańszczyzny przemożny 
wpływ miała działalność Awarów. Zrazu oparta na wzajemnym uzupełnianiu się 
obu społeczności: tureckich koczowników i słowiańskich rolników1, symbioza 
Awarów i Słowian załamała się w 1 poł. VII w., gdy między Sudetami a Adriaty-
kiem powstały słowiańskie ludy zdolne do przeciwstawienia się Awarom i Fran-
kom, zamykając pewien etap nasilonych migracji i etnogenez. Odbicie w źró-
dłach znalazło samo zakończenie tych zjawisk. Jak jednak można by poszerzyć 
znajomość wcześniejszych etapów powstawania zachodniej połowy Słowiańsz-
czyzny, jeszcze w ramach Kaganatu? Niniejszy tekst jest próbą zmierzenia się 
z tym zadaniem w oparciu o studium dziejów trzech słowiańskich nazw etnicz-
nych — Serbów, Chorwatów i Dudlebów. Za przydatnością do tego celu akurat 
tych nazw etnicznych przemawiają dwie okoliczności. Po pierwsze — miana Ser-
bów, Chorwatów i Dudlebów należą do najstarszej warstwy słowiańskiego na-
zewnictwa etnicznego i jest prawdopodobne, że nie powstały w różnych regio-
nach niezależnie od siebie, lecz ich rozrzut jest właśnie skutkiem wędrówek i et-
nogenez2. Po drugie — to właśnie te trzy etnonimy wykazują szczególny związek 
z Pierwszym Kaganatem Awarskim. Szczególnie dobitnie związek ten ukazuje 
origo gentis Chorwatów dalmatyńskich, znana z 30-tego rozdz. De administrando 
imperio Konstantyna VII Porfirogenety (dalej: DAI), wedle którego przywódcy 

1 P. URBAŃCZYK, Władza i polityka we wczesnym średniowieczu, Wrocław 2000, s. 131-141; 
W. POHL, Die Awaren und ihre Beziehung zu den Slawen, [w:] Slovenija in sosednje deźele, Ljublja-
na 2 0 0 2 , s . 3 4 4 - 3 5 1 . 

2 Por. H. ŁOWMIAŃSKI, Początki Polski, t. II, Warszawa 1963, s. 45-50, L. LECIEJEWICZ, Nowa 
postać świata. Narodziny średniowiecznej cywilizacji europejskiej, Wrocław 2000, s. 154—156. 
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chorwaccy z czasów Herakliusza nosili głównie tureckie i irańskie imiona, a jesz-
cze w X w. mieszkali w Chorwacji potomkowie Awarów3. Sugeruje się nawet, 
że schemat pięciu wodzów-eponimów, którzy zostali wymienieni w DAI, nawią-
zuje do mitologii tureckich koczowników4, choć bardziej prawdopodobne jest, 
że w legendzie była mowa o siedmiu braciach5. Także barwne określenia stron 
świata, stosowane wobec siedzib Chorwatów (Chorwacja Biała, Czerwona) znaj-
dują najbliższe analogie właśnie u koczowników6. Również w przypadku Dudle-
bów zachowały się ślady ich relacji z Awarami, w postaci przekazu Povesti vre-
mennych let (dalej: PVL), dotyczącym gnębienia Dudlebów — zapewne wołyń-
skich— przez Obrów7, oraz wystąpienia hrabstwa zwanego dudlebskim w Panonii, 
niemal w sercu Kaganatu. Na związek z Awarami Serbów połabskich wskazują 
nazwy miejscowe wschodniego pochodzenia stwierdzone na ich ziemiach8. Więk-
szość ze wskazanych poszlak wiąże Serbów, Chorwatów i Dudlebów jeśli nie 
bezpośrednio z Awarami, to przynajmniej ze środowiskiem awaro-bułgarskim. 
Zważywszy jednak, że kontakty Słowian z tureckimi koczownikami zaczęły się 
już pod rządami Hunów9, za najpewniejsze świadectwo związków Serbów, Chor-
watów i Dudlebów z Awarami trzeba uznać zagęszczenie śladów tych ludów wła-
śnie w strefie wpływów Pierwszego Kaganatu. Możliwie pełny katalog miejsc, 
gdzie wiarygodnie wystąpiły w źródłach IX-XII w. jednostki etnopolityczne bądź 
osadnicze noszące nazwy pochodne od etnonimów Serbów, Chorwatów i Dudle-
bów, został już w znacznej mierze zestawiony10. Przed przystąpieniem do dalszej 
części wywodu domaga się on uzupełnienia uwagami na temat Dudlebów cze-

3 CONSTANTINE PORPHYROGENITUS, De administrando imperio, wyd. Gy. Moravcsik, rec. R.J.H. JEN-
KINS, Corpus Fontium Historiae Byzantinae, 1.1, wyd. 2, Washington DC 1967 [dalej: DAI] 30 63-
65, s. 142; 30 69-71, s. 142. 

4 W. POHL, Das Awarenreich und die „kroatischen" Ethnogenesen, [w:] Die Bayern und ihre 
Nachbarn, t. 1, red. H. WOLFRAM, A. SCHWARCZ, Wien 1985, s. 296. 

5 Tzn. Tuga i Buga to także imiona męskie. Liczba 7 występuje u Tomasza Archidiakona jako 
liczba plemion chorwackich, a w kronice Dalimila jako synonim całości: D. TRESTÍK, Poćatky Pre-
myslovcu. Vstup Cechu do dejin (530-935), Praha 1997, s. 51. Do krytyki ob. N. KLAIĆ, Najnoviji 
radovi o 29., 30. i 31. poglavlju u djelu „De administrando imperio " cara Konstantina VIIPorfiro-
genita, „Starohrvatska Prosvjeta", 15, 1985, s. 33, 50. 

6 H. LUDAT, Farbenbezeichnungen in Völkernamen. Ein Beitrag zu asiatisch-osteuropäischen 
Kulturbeziehungen, „Saeculum", 4, 1953, s. 138-155. 

7 Povest' vr 'emennich let, wyd. D. S. LICHACEV, CZ. I: Tekst, perevod, Moskwa-Leningrad 1950, 
s. 14. 

8 E. EICHLER, "Ostliche " Spuren im altserbischen Namengut?, [w:] Beiträge zur Ur- und Frühge-
schichte, t. II, [Arbeits- und Forschungsberichte zur sächsischen Bodendenkmalpflege, Beiheft 17], 
Berlin 1982, s. 63-67. 

9 P. M. BARFORD, The Early Slavs, London 2001, s. 42-43. 
10 K. FOKT, Serbowie w najdawniejszym podziale Słowiańszczyzny, „Slavia Antiqua", 44, 2003, 

s. 9-32; IDEM, Chorwacja północna — między rzeczywistością, hipotezą i legendą, „Acta Archa-
eologica Carpathica", 38, 2003, s. 137-155; IDEM, Biali Chorwaci w Karantanii, „Studenckie Ze-
szyty Historyczne", z. 5, Kraków 2004, s. 11-22; IDEM, Zagadka plemion znad Bugu, Sanu, Dnie-
stru i Styru, „Przegląd Historyczny", 95, 2004, s. 441^56. 
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skich i panońskich, a także Serbów nadbałtyckich, oraz odniesienia się do kon-
cepcji odmawiających Serbom, Chorwatom i Dudlebom charakteru etnicznego. 

Dudlebowie czescy znani są z fragmentu dzieła al-Mas'udi'ego, nazywające-
go mianem Dulaba poddanych Wacława I'1. Mieszkali oni zapewne w południo-
wych Czechach, co wynika z dwóch przesłanek: milczenia źródeł o innych na-
zwach, które można by tam zlokalizować, oraz rozmieszczenia nazw miejsco-
wych wywiedzionych od miana Dudlebów12. Nazwy te występują poza 
południowymi Czechami, oprócz jednej, nazwy grodu Doudleby, wzmiankowa-
nego w opisie granic księstwa Sławnika w XVII rozdziale Kroniki Czechów Ko-
smasa13. Opis ten poświadcza, że gród w Doudlebach leżał ok. 981 r. na południo-
wym krańcu ziem zasiedlonych; można domniemywać, że zarazem była to rubież 
osadnictwa dudlebskiego. Wraz z warowniami Chinov i Netholici, gród Doudleby 
bronił górnego dorzecza Wełtawy, gdzie też zapewne mieszkał lud, któremu za-
wdzięczał nazwę. Jak daleko jednak sięgali Dudlebowie na północ? Przypusz-
cza się, że nie dalej, niż wododział Wełtawy, Mży i Sazavy, co dawałoby obszar 
spory, choć rzadko zasiedlony14. 

Oprócz Dudlebów czeskich na ziemiach Słowiańszczyzny zachodniej istniało 
jeszcze hrabstwo dudlebskie z grodem Tudleipin, poświadczone w dokumentach 
IX w. w Dolnej Panonii15. Przeciw istnieniu w Panonii hrabstwa dudlebskiego 
wysuwa się argument, że wyraz comitatus jest w dostępnych kopiach odnośnego 
dyplomu dodatkiem późniejszego kopisty16. Zarzuty te są jednak bezpodstawne, 
gdyż kopista miał wystarczające uzasadnienie, by nazwie Dutleipa dodać okre-
ślenie comitatus — występuje ono bowiem w dalszej części zdania w odniesieniu 
do tego samego desygnatu! O ile jednak samo istnienie hrabstwa Dutleipa w Pa-
nonii wynika jasno ze źródeł, mniej oczywiste są jego rozmiary. Z jednej strony 
sugerowano nieraz, jakoby hrabstwo dudlebskie było jednostką bez znaczenia17, 

11 Odnośny fragment: J. MARQUART, Osteuropäische und ostasiatische Streifzüge, Leipzig 1903, 
s. 101-102. 

12 A. PROFOUS, Mistnijmena v Cechach, jejich vznik, püvodni vyznam a zmeny, 1.1, Praha 1947, 
s. 396-398, 433. 

13 Cosmaepragensis Chronica Boemorum, wyd. B. BRETHOLZ, MGH SS NS, t. II, Berlin 1923, 
I 17, s. 49-50. 

14 R. TUREK, Kmenova üzemi v Cechach, „Ćasopis Närodniho Musea, Oddil ved spolecenskych", 
121, 1952, z. 1, s. 25-26, 32, szczeg. przyp. 121 na s. 26; IDEM, Zemepisne oblasti Cech v dobe 
hradistni, „Vznik a poćatky Slovanü", 3:1960, s. 301-302; J. ŻEMLIĆKA, Cechy v dobe kniźeci (1034-
1198), Praha 1997, s. 15. 

15 Magnae Moraviae Fontes Historici, t. III: Diplomata, epistolae, texti historici varii, Brno 
1969 (dalej: MMFH, t. III), nr 111; Conversio Bagoariorum et Carantanorum XI, MMFH, t. III, 
s. 315-316; ibidem, nr 30; Gradivo za zgodovino Slovencev v srednjem veku, t. II, nr 296,460,428. 

16 A.Cs. Sós, Die slawische Bevölkerung Westungarns im 9. Jahrhundert, „Münchener Beiträge 
zur Vor-und Frühgeschichte", 22, München [1973], s. 79, przyp. 85 orazL. HAVÜK, Panonie ve svetle 
franskych pramenü 9. stoleti: Ke konfrontacipramenü s novejsim resenim nekterych otäzek, „Slavia 
Antiqua", 17, 1970, s. 21, przyp. 158. 

17 H. ŁOWMIAŃSKI, op. cit., s. 362; W. SWOBODA, O wiarygodności przekazu Powieści Dorocznej 
o Obrach, „Slavia Antiqua", 17, 1970, s. 77. 
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z drugiej — maksymalna przyznawana mu rozpiętość sięga od granic Górnej Pa-
nonii po Drawę i od górnego dorzecza Zali po wschodnie krańce Karantanii, taki 
przynajmniej miałby być w IX w. teren działania hrabiów Richarda, Odołryka 
i Ernesta18. Utożsamienie tego obszaru z comitatus Dutleipa wynika ze skojarze-
nia, że miejscowość Peiniccaha/Peinihhaa (Pinkafeld), znana ze wzmiankujące-
go hrabstwo dudlebskie dyplomu Arnulfa I z 891 r., znajdowała się w 860 r. na te-
renie podległym hrabiemu Odolrykowi, który dokonał wtedy jej ujazdu19. Wnio-
skowanie to jest poprawne tylko pod warunkiem, że miejscowość Peiniccaha 
z pewnością leżała w hrabstwie Dutleipa, to jednak wcale nie jest oczywiste. 
W oparciu o odnośny dokument króla Arnulfa w sposób jednoznaczny w hrab-
stwie dudlebskim można bowiem umieścić tylko Ruginesfeld i lenno Regingera 
nad Gnasbachem, w dorzeczu Mury. Pozostałe posiadłości wymienione w tym 
dokumencie nie są w sposób jasny zlokalizowane in comitatu Dutleipa. Działal-
ność hrabiów Richarda, Odołryka i Ernesta jest zarazem źródłowo poświadczona 
tylko w okolicy Savarii, która zapewne zachowywała wówczas ośrodkową rolę 
w tej części Panonii20, a w dorzeczach Mury i Zali — nie. Czyżby więc comitatus 
Dutleipa obejmował jedynie południową część przyznawanego mu dotąd obsza-
ru? Jeśli przyjrzeć się wielkości innych hrabstw dolnopanońskich, rozwiązanie to 
byłoby do przyjęcia. Kluczem do wyjaśnienia tej kwestii może być moment reor-
ganizacji zarządu Panonii Dolnej w 828 r., gdy istniejące dotychczas cztery miej-
scowe księstwa zastąpiono trzema okręgami zarządzanymi przez bawarskich hra-
biów21. Nie widać przy tym powodów, dla których nowa struktura zarządu miała 
nie nawiązywać do starej, stąd powstaje pytanie, jak i dlaczego przy reorganizacji 
„zgubiono" jedno księstwo? W celu wyjaśnienia tej zmiany przywołuje się brak 
dóbr arcybiskupstwa salzburskiego i innych instytucji kościelnych oraz posiadło-
ści księstwa Pribiny i Kocela w Panonii północno-wschodniej. Na tym terenie 
miałoby istnieć jedno z wymienionych przez Conversio księstw słowiańskich, 
które uniknęłoby likwidacji podczas najazdu Bułgarów i przywracania władzy 
frankijskiej, by potem wejść w orbitę wpływów morawskich22. Dlaczego jednak 
w Panonii północno-wschodniej brak nie tylko posiadłości, ale nawet roszczeń 
instytucji kościelnych archidiecezji salzburskiej? I dlaczego zwierzchność fran-
kijska po zwycięstwie nad Bułgarami nie miałaby wrócić na cały obszar, nad któ-
rym rozciągała się przed ich najazdem? Wątpliwości te znikną, jeśli przyjąć, że pół-
nocny wschód Panonii od początku pozostawał niekoniecznie poza horyzontem 

18 O granicach hrabstw panońskich: J. STEINHUBEL, Vel 'komoravske uzemie v severovychodnom 
Zadunajsku, Bratislava 1995, s. 23-27, s. 15, 29-34. 

19 MMFH, t. III, nr 30, 111. Identyfikacja miejscowości: L. HAVLIK, op. cit., s. 15, przyp. 97. 
20 MMFH, t. III, nr 18,29, 30, 37. Lokalizacje miejscowości: L. HAVLIK, op. cit., s. 10-23. O roli 

Savarii w tym czasie: J. STEINHUBEL, op. cit., s. 33-34. 
21 Conversio X, MMFH, t. III, s. 309-310. 
2 2 L. HAVLIK, op. cit . , s. 1 0 - 2 3 ; A . C s . Sós , op . cit., s. 3 6 - 3 7 ; J. STEINHUBEL, op. cit . , s. 2 3 - 2 7 , 

passim. 
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wpływów i interesów frankijskich, ale w każdym razie poza strefą zorganizowaną 
w postaci awaro-słowiańskich księstw, na których miejscu powstały frankijskie 
hrabstwa23. Zmniejszenie liczby jednostek zarządu było zarazem wskazane 
ze względu na obronność kraju; ofiarą tej reorganizacji padło jedno z księstw. 
W świetle pozostających do rozporządzenia źródeł, księstwem tym mógł być wła-
śnie późniejszy comitatus Dutleipa w dorzeczu Mury i Zali, jeszcze pod koniec 
IX w. dostrzegany jako osobne terytorium. 

Do pełnego katalogu siedzib serbskich, chorwackich i dudlebskich brakuje je-
dynie dokładnej lokalizacji Serbów nadbałtyckich znanych z anglosaskiego prze-
kładu Chorografii Pawła Orozjusza pióra Alfreda Wielkiego. Według tego źródła 
powinni oni zamieszkiwać na południe od Bornholmu, czyli na Wieleckim bądź 
pomorskim odcinku południowego wybrzeża Bałtyku24. Świadectwo króla Alfre-
da omówiono już w innym miejscu, stawiając przy tym hipotezę, że nazwa Ser-
bów mogła na tym terenie występować równolegle z innymi etnonimami — 
np. Wieletów czy Pomorzan — co utrudniłoby zlokalizowanie tego ludu25. Istnie-
je jednak pewna możliwość odniesienia nazwy Serbów do konkretnego skupienia 
osadniczego, wtedy pominięta, po sięgnięciu do późniejszych źródeł warta jed-
nak rozważenia. Jedyne źródło współczesne, które umożliwia sprawdzenie da-
nych króla Alfreda, to Geograf bawarski, który w omawianym regionie wymienia 
Wieletów, Wieluńczan i Pyrzyczan. Co jednak, jeśli Serbowie mieszkali dalej na 
wschód? Z dzierżawami Wieluńczan sąsiadowało od wschodu skupisko osadni-
cze z ośrodkami w dorzeczu Parsęty26. W źródłach XIII w. udało się znaleźć pew-
ną drobną przesłankę, która mogłaby wspierać utożsamienie Serbów w Choro-
grafii z tym właśnie skupiskiem osadniczym. Mowa tu o nazwie miejscowości 
Sarbia na pograniczu ziem kołobrzeskiej i kamieńskiej27. Okolica Sarbii zacho-
wała cechy rubieży osadniczej aż po XII/XIII w., gdy stała się podstawą uposaże-
nia fundacji klasztornych w Trzebiatowie i Białobokach. Miały one zagospodaro-
wać dawną „ziemię niczyją", dotąd niezbyt gęsto zasiedloną28. Ziemie te, znajdu-

23 Nie oznacza to ich pozostawania poza strefą wpływów i zainteresowań Franków — może 
np. znajdowały się one pod bezpośrednim nadzorem samego Ratpoda — ani nie wyklucza później-
szych wpływów wielkomorawskich. 

24 Źródła skandynawskie i anglosaskie do dziejów Słowiańszczyzny, wyd. G. LABUDA, Źródła 
objaśniające początki państwa polskiego. Źródła nordyckie, 1.1, Warszawa 1961, s. 66. Por. H. Łow-
MIAŃSKI, op. cit., s. 68-69; J. POWIERSKI, Uwagi o wynikach badań nad dziejami Pomorza Gdańskie-
go w średniowieczu, ze szczególnym uwzględnieniem ostatniego ćwierćwiecza i potrzeb badaw-
czych, cz. I, „Rocznik Gdański", 50, 1990, z. 1, s. 71. 

25 K. FOKT, Serbowie, s. 20 . 
26 Zob. W. ŁOSIŃSKI, Osadnictwo plemienne w dorzeczu Parsęty we wczesnym średniowieczu, 

[w:] Salsa Cholbergensis, red. L. LECIEJEWICZ, M. RĘBKOWSKI, Kołobrzeg 2000, s. 14-15, 17-18. 
27 Pierwotna forma toponimu: *Srby, zob. E. RZETELSKA-FELESZKO, J. DUMA, Dawne słowiańskie 

nazwy miejscowe Pomorza Środkowego, „Prace Slawistyczne PAN", 38, Wrocław 1985, s. 189. 
28 Pommersches Urkundenbuch (dalej: PUB), 1.1, wyd. R. KLEMPIN, Stettin 1868, nr 146,241,242, 

378, 84, 146. por. J. M. PISKORSKI, Kolonizacja wiejska Pomorza Zachodniego w XIII i w początkach 
XIV wieku na tle procesów osadniczych w średniowiecznej Europie, Poznań 1990, s. 159-161. 
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jące się pierwotnie poza wschodnią granicą ziemi kamieńskiej29, stały się z cza-
sem częścią zaliczanego do niej kraju trzebiatowskiego. Z drugiej strony, jeszcze 
w 1295 r. dobra białobockie występowały obok ziemi trzebiatowskiej i na równi 
z nią30. Ostatecznie granicą ziem kołobrzeskiej i kamieńskiej został bieg Dębosz-
nicy, co oddaje stan faktyczny w 1276 r., w chwili sprzedaży ziemi kołobrzeskiej 
przez Barnima I biskupowi Hermanowi von Gleichen31. W tym kontekście na bacz-
ną uwagę zasługuje ugoda z 1291 r., przyznająca trzy parafie na lewym brzegu 
Dębosznicy, czyli w ziemi kamieńskiej, prepozyturze kołobrzeskiej. Wśród okrę-
gów przydzielonych jurysdykcji kołobrzeskiej znalazła się parafia w Sarbii (Za-
rben)32. Podstaw do roszczeń sięgających na lewy brzeg Dębosznicy nie dawały 
kapitule kołobrzeskiej ani ówczesne stosunki własnościowe, ani przebieg granic 
świeckich. Skoro zaś granica świecka ziem kołobrzeskiej i kamieńskiej pochodzi 
z 1276 r., kanonicy kołobrzescy musieli podeprzeć pretensje zasięgiem swojego 
okręgu dziesięcinnego sprzed czasów tego rozgraniczenia ziem biegiem Dębosz-
nicy. Jeśli zaś okolica Sarbii podlegała pierwotnie in spiritualibus kapitule koło-
brzeskiej, a do tego znajdowała się poza najstarszym znanym zasięgiem ziemi 
kamieńskiej, można przyjąć, że była powiązana z kołobrzeskim rejonem osadni-
czym. Nadanie przez osadników z tej ziemi pogranicznej osadzie nazwy Srby 
świadczy natomiast, że zapewne uznawali oni za Serbów siebie, a sąsiadów z zie-
mi kamieńskiej — nie. Czy jednak interpretacja jednej, późno poświadczonej 
nazwy miejscowej wystarczy do wyciągania wniosków o plemiennej strukturze 
Pomorza? Bez wsparcia innych źródeł, nie. Przesłanka ta nie jest jednak osamot-
niona. Oprócz wiadomości króla Alfreda za hipotezą umieszczenia Serbów w zie-
mi kołobrzeskiej przemawia wartość wyjaśniająca tej hipotezy. Po pierwsze, wy-
jaśnia ona brak Serbów w wykazie Geografa bawarskiego i w późniejszych źró-
dłach niemieckich, których twórców mogło po prostu nie obchodzić, kto mieszkał 
za Wieletami — do których można zaliczyć również Wolinian33. Nieobecność 
Serbów pomorskich w wykazie Geografa nie jest zresztą wcale oczywista, skoro, 
jak wskazał Jan Powierski, mogli oni kryć się pod nazwą ZeriuanP4. Umieszcze-
nie Serbów w późniejszej ziemi kołobrzeskiej wyjaśniałoby również rozrzut hy-
dro- i toponimów pochodnych od ich nazwy, występujących wyjątkowo licznie 

29 PUB, t. II, wyd. R. PRÜMERS, Stettin 1881, nr 762,916; K. Śląski, Podziały terytorialne Pomo-
rza w XII-XIII wieku, „Prace Komisji Historycznej PTPN", 18, z. 4, Poznań 1960, s. 94, 109. 

30 PUB, t. III, wyd. R. Prümers, Stettin 1888, nr 1730. 
31 P U B , t. II, nr 1044, s. 3 3 2 - 3 3 3 , 1060, s. 3 4 4 - 3 4 5 ; t. III, nr 1587; por. K. ŚLĄSKI, op. cit., s. 152. 
32 PUB, t. III, nr 1587. 
33 G. LABUDA, Wolinianie — plemię pomorskie czy Wieleckie?, [w:] Studia nad etnogenezą Sło-

wian i kulturą Europy wczesnośredniowiecznej, t. II, red. G. LABUDA, S. TABACZYŃSKI, Wrocław 
1988, s. 65-75. 

34 J. POWIERSKI, op. cit., s. 76-78. Autor zbyt wielką wagę przykłada do kolejności nazw Geogra-
fa oraz do pewności odczytu *Serbianie, który przecież nie jest jedynym możliwym rozwiązaniem, 
choć także moim zdaniem najbardziej prawdopodobnym. 
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na ziemiach polskich, szczególnie w Wielkopolsce35. Najprostszym wyjaśnieniem 
zagęszczenia tych hydro- i toponimów w sercu piastowskiego władztwa jest po-
wiązanie go z osadnictwem jenieckim36. Czy jednak, zważywszy niestabilność 
ówczesnego osadnictwa, brańcy serbscy z wypadów Bolesława Chrobrego za Łabę 
mogli pozostawić po sobie tak wiele nazw miejscowych, które przetrwałyby w do-
datku spustoszenie Polski w latach 30-tych XI w.? Jeńcy z wypadów Mieszka II 
na Saksonię nie zostali przecież osiedleni w Polsce, a późniejsi Piastowie nie 
wyprawiali się za Łabę. Ojczyzna osadzanych w Polsce jeńców serbskich musiała 
więc leżeć bliżej, niż nad Łabą. Ziemia, z której Piastowie uprowadzali najwięcej 
jeńców, to Pomorze, z którym walki trwały niemal nieustannie od czasów Kazi-
mierza Odnowiciela aż po regularny podbój za Bolesława Krzywoustego; nie ule-
ga też wątpliwości duże znaczenie w tych walkach właśnie ziemi kołobrzeskiej. 
Wystąpienie części jeńców pomorskich pod nazwą Serbów nie dziwiłoby o tyle, 
że struktura państwowa na Pomorzu była młodsza, niż w sąsiedniej Polsce. Uży-
wanie przedpaństwowych nazw etnicznych mogło trwać jeszcze w XII w. zarów-
no wśród jeńców osadzanych w Polsce, jak też wśród osadników zasiedlających 
dawne rubieże międzyplemienne na Pomorzu. 

Serbowie nadbałtyccy zamykają katalog serbskich, chorwackich i dudlebskich 
jednostek etnopolitycznych, znanych ze źródeł VIII-XIII w. Do zubożenia tej li-
sty mogłoby przyczynić się przyjęcie tez Duśana Treśtika, który w ramach kryty-
ki marksistowskich i ewolucjonistycznych założeń metodologicznych starszej hi-
storiografii zanegował istnienie w Czechach małych jednostek etnicznych, skła-
dających się na szczep Czechów, w tym Dudlebów, Serbów i Chorwatów. 
Krytykowane przez tego autora ujęcie struktury etnopolitycznej Czech IX-X w. 
zakładało istnienie w Kotlinie Czeskiej kilkunastu małych plemion, z czasem zjed-
noczonych przez jedno z nich37. D. Treśtik, czerpiąc z dorobku Reinharda Wens-
kusa i jego epigonów, uznał krytykowaną koncepcję za historiograficzny mit38, 
a rzekome plemiona czeskie za księstwa, powstałe w obrębie właściwego bytu 
etnopolitycznego, szczepu Czechów. Za podstawę takich sformułowań posłużyła 
reinterpretacja źródeł, w których na terenie Kotliny Czeskiej jako podmiot rze-
czywiście występuje albo cała gens Boemanorum albo książęta Czechów, a nie 
małe plemiona, zaś istota przeobrażeń politycznych w IX-X w. polega na walce 

35 T. LEWICKI, Litzike Konstantyna Porfirogenety i Biali Serbowie w północnej Polsce, „Roczni-
ki Historyczne", 22, 1956, s. 23-31. 

36 H. ŁOWMIAŃSKI, op. cit., s. 60-61. 
37 Historiografia kwestii plemion czeskich: D. TREŚTIIC, op. cit., s. 54-58 n. 
38 IBIDEM, S. 59-63; IDEM, Vznikćeskeho Premyslovskeho statu, Sbornik Narodniho Muzea v Praze, 

Rad A, 37: 1983, nr 2, s. 66-68, passim; IDEM, Krest ćeskych kniźat roku 845 a christianizace 
Slovanü, „Ćesky Ćasopis Historicky", 92:1994, nr 2, s. 431; IDEM, Moderne Nation, hochmittelal-
terliche politische Nation, frühmittelalterliche gens und unsere genetische software. Der Fall Mitte-
leuropa, [w:] Mittelalterliche Nationes — neuzeitliche Nationen. Probleme der Nationenbildung in 
Europa, red. A. BUES, R. REXHAUSER, Wiesbaden 1995, s. 162-163, 170-172. 
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czynników władczych między sobą, a nie na przełamywaniu ustroju wiecowe-
go39. Czechy przed panowaniem Bolesława I w ujęciu D. Treśtika można sobie 
przedstawić jako formację w typie wodzostwa, cechującą się znaczną hierarchi-
zacją stosunków społecznych, choć jeszcze w ramach struktury szczepowej gen-
tis Boemanorum40. Zarazem jednak źródła nie pozostawiają wątpliwości, że byli 
w Czechach jacyś Serbowie, Chorwaci i Dudlebowie. Nazwy te, znane skądinąd 
jako etnonimy, sugerują w dodatku etniczny charakter tych wspólnot. Na obsza-
rach przypisywanych Chorwatom i Dudlebom czeskim mogło przy tym spokojnie 
istnieć kilka księstw, spośród kilkunastu istniejących w poł. IX w.41 Przynajmniej 
Chorwaci i Dudlebowie stanowiliby więc swoiste podgrupy szczepu Czechów, 
czemu nie mógł zaprzeczyć nawet sam D. Treśtik42, skądinąd notorycznie bagate-
lizujący te źródła dotyczące czeskich Serbów, Chorwatów i Dudlebów, które nie 
pasują do przyjętych przezeń założeń43. Tymczasem analogii do dwustopniowej 
struktury Czech nie trzeba wcale szukać daleko. W obrębie szczepów połabskich, 
stawianych przez źródła na równi z Czechami44, też istniały podrzędne jednostki 
etniczne, w zestawie pojęć Geografa bawarskiego oznaczane jako regiones. Ta-
kie regiones Serbów czy Wieletów mogły zawierać po kilkanaście mniejszych 
jednostek, w terminologii Geografa — civitates, osiągały skalę porównywalną 
z sąsiednimi samodzielnymi jednostkami etnicznymi, jak Milczanie czy Głoma-
cze, i zapewne nie różniły się od nich w swej istocie. Skoro zaś Milczan czy 
Głomaczy określa się — umownie45! — jako plemiona, i nie odmawia się tej 
nazwy Kolędzicom lub Redarom, stanowiącym przecież części większych gentes 
— to dlaczego odsądzać od tego określenia Łuczan czy Chorwatów? W przypad-
ku omawianej tu rewizji spojrzenia na struktury etnopolityczne Czech IX-X w., 
odrzucenie obiegowych dotąd pojęć dowodnie wynika, oprócz specyfiki odno-
śnej terminologii czeskiej, z przewagi czynników ustrojowych w przyjętej defini-
cji plemienia46. Kwestia Serbów, Chorwatów i Dudlebów czeskich nie jest jednak 
problemem ustrojowym! W starożytności i średniowieczu różne społeczności, 
niezależnie od stopnia rozwoju stosunków władczych, chętnie sięgały ciągle po 

39 D. TftEśTiK, Vznik, s. 67-68; IDEM, Kr est, s. 4 3 1 ^ 3 7 ; IDEM, Poćatky, s. 61-74. Por. też F. PRINZ, 
Bóhmen in mittelalterlichen Europa, Miinchen 1984, s. 53. 

40 D. TftEśTiK, Vznik, s. 68-70; IDEM, Krest, s. 427, przyp. 14, 435^437; IDEM, Moderne, s. 171— 
174; IDEM, Poćatky, s. 58-63, 77-78. 

41 Por. R. TUREK, Zemepisne, s. 304; H. ŁOWMIAŃSKI, O pochodzeniu Geografa bawarskiego, 
„Roczniki Historyczne", 20:1951-1952, s. 28, przyp. 66; D. TftEśTiK, Vznik, s. 67-68; IDEM, Krest, 
s. 428, 431-433, passim. 

42 D. TftEśTiK, Vznik, s. 70-72. 
43 Ibidem, s. 66, 71; D. TftEśTiK, Vaclav a Berengar: politicke pozadipostriźin sv. Vaclava roku 

915, „Ćesky Ćasopis Historicky", 89:1991, nr 5-6, s. 650-654; IDEM, Poćatky, s. 66-67, 144. 
44 Por. D. TftEśTiK, Krest, s. 435, 454. 
45 O umowności pojęcia plemienia: K. BUCZEK, Ziemie polskie przed tysiącem lat, Wrocław-

Kraków 1960, s. 90. 
46 D. Treśtik, Vznik, s. 68-69; IDEM, Moderne, s. 171-172; a szczególnie IDEM, Poćatky, s. 59-61. 



Śladami etnicznej stratygrafii, czyli u źródeł zachodniej polowy Słowiańszczyzny 277 

ten sam zestaw narzędzi tworzenia tożsamości dośrodkowej: zestaw pojęć etnicz-
nych47, co zgadza się z tezami D. Treśtika48. Ewentualne stwierdzenie, że Serbów, 
Chorwatów czy Dudlebów jako takich w Czechach nie było, wymagałoby jednak 
osobnego dowodu. 

Kolejna hipoteza, domagająca się komentarza przed przystąpieniem do synte-
tycznej części tekstu, to twierdzenie, jakoby w czasach Pierwszego Kaganatu na-
zwa Chorwatów oznaczała nie tyle ugrupowania etniczne, co raczej pewną war-
stwę społeczną. Twierdzenie to wystąpiło ostatnio w pracach Ottona Kronsteine-
ra i Waltera Pohla; przywodzi ono na myśl tezy Ljudmila Hauptmanna49, dawno 
uznane za przebrzmiałe50. Przypominanie w tym miejscu tez Hauptmanna jest 
0 tyle zasadne, że od czasów ich ogłoszenia nie przybyło ani jedno nowe źródło 
historyczne, które skłaniałoby do ponownego podniesienia tych twierdzeń. Na po-
parcie zdania, że Chorwaci byli pierwotnie raczej warstwą społeczną niż grupą 
etniczną, wciąż można przytoczyć tylko „naiwną" etymologię nazwy Chorwatów 
z DAI51, oraz fragment 29 rozdziału tegoż dzieła, mówiący o udziale „Chorwatów 
1 innych przywódców Słowian" w oblężeniu Bari52. Jakąkolwiek wartość infor-
macyjną posiada tylko druga ze wzmianek, i to problematyczną, gdyż jej sformu-
łowanie może być wynikiem zwykłej omyłki lub niezręczności stylistycznej pisa-
rza53. Wystarczy zresztą zestawić ten passus z umieszczonym wyżej opisem zbie-
rania się wojsk sprzymierzonych z cesarzem przeciw Soldanowi, by przekonać 
się, że wzmianka ta nie implikuje istnienia Chorwatów jako warstwy społecznej. 

47 Por. R. Wenskus, Stammesbildung und Verfassung. Das Werden der frühmittelalterlichen 
gentes, Köln-Graz 1961, s. 14-17; J. HERRMANN, Verterritorialisierung und Ethnogenese im Mittle-
ren Europa zwischen Völkerwanderungszeit und Mittelalter: Fakten und Thesen, [w:] Typen der 
Ethnogenese unter besonderer Berücksichtigung der Bayern, cz. 2, red. H. FRIESINGER, F. DAIM, 
Denkschriften der Österreichicher Akademie der Wissenschaften, „Philosophisch-historische Klas-
se", t. 204, Wien 1990, s. 228. 

48 Por. D. TFCEŚTIK, Vznik, loc. cit.; IDEM, Moderne, s. 162-170. 
49 O. KRONSTEINER, Gab es unter den Alpenslawen eine Kroatische etnische Gruppe?, „Wiener 

Slawistisches Jahrbuch", 24:1978, s. 146-147, 155; W. POHL, Das Awarenreich, s. 297-298, pas-
sim; I. Mużić, Slaveni, Goti i Hrvati na teritoriju rimske provincije Dalmacije, wyd. V, Zagreb 
1997, s. 176-178, 181, passim. Odsyłacze do odnośnych prac L. Hauptmanna: P. ŚTIH, Novipokusi 
resevanja problematike Hrvatov v Karantaniji, „Zgodovinski Ćasopis", 43:1989, s. 320, przyp. 11. 

50 B. ZÄSTFIROVÄ, Hlavni problemy z podatku dejin slovanskych närodü, „Vznik a poćatky Slo-
vanü", 1:1956, s. 43-45; B. GRAFENAUER, Hrvati u Karantaniji, „Historijski Zbornik", 11-12 ,1958-
1959, s. 219-227; N. KLAIĆ, O problemima stare domovine, dolaska i pokrśtenija dalmatinskih 
Hrvata, „Zgodovinski Ćasopis" 38, 1984, s. 260-261. 

51 Wywiedzioną z greki, a podaną jako słowiańska: DAI 31 6-8, s. 146. N. BUDAK, Die südsla-
wischen Ethnogenesen an der östlichen Adriaküste im frühen Mittelalter, [w:] Typen der Ethnoge-
nese unter besonderer Berücksichtigung der Bayern, cz. 1, red. H. WOLFRAM, W. POHL, „Denkschri-
ften der Österreichicher Akademie der Wissenschaften, Philosophisch-historische Klasse", t. 201, 
Wien 1990, s. 134-135. Por. tu również inne naciągane i bałamutne etymologie DAI: 9 25, s. 58; 14 
3 1 - 3 6 , s . 78; 36 11, s . 164; 40 24 , s . 176. 

52 O. KRONSTEINER, op. cit., s. 155; N. BUDAK, loc. cit.; Odnośny fragment: DAI 29 113-115, s. 128. 
53 Por. P. ŚTIH, op. cit., s. 324 . 
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Jak wskazał Radoslav Katicić, w sformułowaniu tym mogło raczej chodzić o wy-
różnienie Chorwatów, których jako federatów traktowano wówczas w Bizancjum 
nieco inaczej, niż pozostałych barbarzyńców54. Brak też powodów, by do świa-
dectw społecznego, nie etnicznego znaczenia nazwy Chorwatów dodawać wzmian-
kę z 30 rozdziału DAI o Awarach zamieszkałych w Chorwacji55. Kolejna prze-
słanka poglądu, że Chorwaci stanowili warstwę społeczną, to założenie szczegól-
nego stanowiska Chorwatów w Karantanii56. Oprócz licznie występujących w tym 
kraju nazw miejscowych pochodnych od nazwy Chorwatów57, istnieje bowiem 
kilka źródeł X-wiecznych mówiących o okręgu chorwackim w samym sercu Ka-
rantanii58 oraz XI-wieczny dokument wspominający dziesięcinę ad Chrowat59. 
Źródła te poświadczają niewątpliwie istnienie okręgu (pagus), nazywanego chor-
wackim, oraz jakiegoś miejsca Chrowat, z którego płacono wspomnianą dziesię-
cinę. Ani jednak okręg chorwacki nie wyróżniał się od innychpagi w Karantanii, 
ani dziesięcina ad Chrowat nie była płacona według jakiegoś specyficznego dla 
tamtejszych Chorwatów obyczaju; innymi słowy: dostępne źródła nie dają pod-
staw, by doszukiwać się w Karantanii wyodrębnionej warstwy chorwackiej60. Nie 
sposób nawet dowieść, jak długo karantańscy Chorwaci zachowali świadomość 
swej etnicznej odrębności, czy też raczej w X-XI w. pozostały po nich tylko na-
zwy okręgu i miejscowości, te ostatnie zresztą może o młodszej metryce. Wobec 
braku jednoznacznych podstaw w źródłach historycznych, na poparcie tezy o Chor-
watach jako warstwie zwierzchniej u podległych Awarom Słowian przywołano 
dane językoznawcze. W oparciu o turecką etymologię nazwy Chorwatów, wywo-
dzącą tę nazwę ze znaczenia 'wolni wojownicy', oraz dywagacje na temat toponi-
miki Karantanii, spróbowano niemal odtworzyć społeczne mikrostruktury Kaga-
natu61! Opieranie hipotez dotyczących struktur społecznych na poddających się 
różnym interpretacjom etymologiach wydaje się jednak zabiegiem tyleż ryzykow-
nym, co daremnym62. Słabość argumentów z etymologii przyznał sam W. Pohl63; 
nie widać zresztą powodów, dla których nazwa o znaczeniu 'wolni wojownicy' 
musiałaby od początku oznaczać warstwę społeczną, a nie grupę etniczną. Na po-
parcie hipotezy Chorwatów jako warstwy społecznej przytaczane są jeszcze teo-

54 R. KATIĆIĆ, Die Anfänge des kroatischen Staates, [w:] Die Bayern und ihre Nachbarn, t. 1, 
red. H. WOLFRAM, A. SCHWARCZ, „Denkschriften der Österreichicher Akademie der Wissenschaften, 
Philologisch-historische Klasse", 179, Wien 1985, s. 311. Odnośny fragment: DAI 29 106-110, s. 128. 

55 Tak W. POHL, Das Awarenreich, s. 298. 
56 O. KRONSTEINER, op. cit., s. 148, W. Pohl, Das Awarenreich, s. 295, 298. 
57 B. GRAFENAUER, op. cit., s. 2 1 4 - 2 1 6 . 
58 Gradivo, t. II, nr 401, 407, 466, 513. 
59 Urkundenbuch des Herzogtums Steiermark, t. I, wyd. J. ZAHN, Klagenfurt 1875, nr 77. 
60 Pełniejsza argumentacja i odsyłacze: K. FOKT, Biali Chorwaci, s. 11-13. Por. też cytowane 

teksty P. STIHA. 
61 O. KRONSTEINER, op. cit., s. 1 4 6 - 1 4 7 , pass im; W. POHL, Das Awarenreich, s. 295 . 
62 Por. P. ŚTIH, op. cit., s. 3 2 1 - 3 2 3 . 
63 W. POHL, Das Awarenreich, s. 297-298. 
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retyczne spekulacje64, z braku jasnych podstaw źródłowych nie wymagające pole-
miki, oraz przesłanki pośrednie, które jednak mogą przemówić tylko do już prze-
konanych65. Indukcyjnie nie uzasadniona teza, jakoby Chorwaci byli pierwotnie 
warstwą społeczną, jest do utrzymania jedynie w postaci dedukcyjnie dowodliwe-
go truizmu: jacyś Chorwaci musieli zajmować eminentne stanowiska w Kagana-
cie, skoro ich nazwa legła u podstaw serii słowiańskich etnogenez. Zbyt mało 
jednak wiadomo o strukturze wewnętrznej Pierwszego Kaganatu, by odtwarzać ja-
kąś warstwę Chorwatów = 'wolnych wojowników', której pozostałościami byłyby, 
nota bene, struktury etniczne i nazwy miejscowe, a nie warstwy społeczne. 

Zestawienie źródłowo potwierdzonych śladów Serbów, Chorwatów i Dudle-
bów ukazuje „półksiężyc" spadkobierców tych ludów i tożsamości, zamieszkują-
cych wokół panońskiego ośrodka Kaganatu: od Wołynia poprzez Górny Śląsk, 
Czechy, Panonię, Karantanię, aż po Dalmację włącznie. Znamienna jest rozbież-
ność tego skupiska serbskich, chorwackich i dudlebskich nazw etnicznych z za-
sięgiem ziem zasiedlonych przez Sklawinów z Niziny Wołoskiej. Na terenach 
kultur Ipoteęti-Cindeęti-Ciurel i Suceava-Sipot brak wszelkich śladów Serbów, 
Chorwatów i Dudlebów; nawet toponimów chorwackich i serbskich w Grecji i Bi-
tynii66 nie sposób jednoznacznie powiązać z tym akurat kierunkiem słowiańskie-
go osadnictwa. Zarazem Sklawenowie znad dolnego Dunaju i Aluty, także działa-
jąc już na ziemiach Imperium, występowali w źródłach jako podmiot osobny od 
Awarów, albo jako ich przeciwnicy, albo koniunkturalni sprzymierzeńcy67. Rów-
nocześnie jednak źródła znają Słowian dowodnie ściśle zależnych od kaganów 
awarskich, długo nie sprawiających Obrom takich kłopotów, jak Słowianie z Wo-
łoszczyzny68. Na przełomie VI/VII w. te właśnie grupy Słowian zostały zanoto-
wane jako przeciwnicy Bawarów, najeźdźcy w Italii i zagrożenie dla Dalmacji, 
co świadczy o ich oparciu się na przedpolu Alp i Gór Dynarskich69. Można wręcz 

64 O. KRONSTEINER, op. cit., s. 142, 155; W. POHL, Das Awarenreich, s. 294 . 
65 O. KRONSTEINER, op. cit., s. 142, 146; W. Pohl, Das Awarenreich, s. 294-296; N. BUDAK, op. 

cit., s. 135. 
66 M. VASMER, Die Slawen in Griechenland, „Abhandlungen der Preussischen Akademie der Wis-

senschaften, Philosophisch-historische Klasse", R. 1941, nr 12, Berlin 1941, s. 50, 96, 123, 127, 158, 
173, 175, 187,256, 319-321; Dj. RADOJICIĆ, Napomene opostanku srpskoga naroda isrpskefeudalne 
drzave, „Posebna Izdanja Srpské Akademije Nauka a Umjetnosti", 402, Spomenica 30, s. 222. 

67 MENANDER PROTEKTOR, Historia, II 24, 30, 31, nn.. Testimonia najdawniejszych dziejów Sło-
wian. Seria grecka (dalej: Testimonia), z. 2: Pisarze V-XII wieku, wyd. A. BRZÓSTKOWSKA, W. SWO-
BODA, W r o c ł a w 1989, s. 1 2 0 - 1 2 5 ; TEOFILAKT SIMOKATTA, Historia, VI 6, 14; 11, 1 7 - 2 1 ; V I I 15, 14, 
ibidem, s. 263, 271-272, VII 15, 14, s. ; Miracuła Sancti Demetrii II 1, 179-180, 193; II 2, 196-
198, Testimonia, z. 2, s. 1 7 8 - 1 7 9 , 1 8 3 , 1 8 4 - 1 8 5 . Por. H. ŁOWMIAŃSKI, op. cit., s. 3 8 8 - 3 9 1 ; O.TV. IVA-
NOVA, G. G. LITAVRIN, Slavjane i Vizantija, [w:] Ratmefeodal 'nye gosudarstva na Balkanach: VI-XII 
vv., M o s k v a 1985, s . 5 3 - 5 6 , 6 6 - 6 7 . 

68 TEOFILAKT SIMOKATTA, Historia, VI 3, 9-VI 4, 5; VI 11, 5, Testimonia, z. 2, s. 260-261, 271. 
Por. O. V. IVANOVA, G. G. LITAVRIN, op. cit., s. 5 5 - 5 6 . 

69 Ibidem, s. 64; por. A. N. STRATOS, Byzantium in the seventh Century, t. 1: 602-634, Amsterdam 
1968, s . 2 8 - 2 9 , 118 -119 ; por. też n iże j , p r zyp . 7 7 - 7 8 . 
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mówić o drugiej strefie osadnictwa Sklawenów, osobnej od dunajsko-dniestrzań-
skiej, która na dobre rozrosła się dopiero po przełomowym roku 568, już pod 
okiem Awarów70. Trudno się przy tym zgodzić z twierdzeniami, jakoby osadnic-
two Słowian na Bałkanach było dla Awarów niekorzystne71. Przed awarskimi krę-
gami przywódczymi nie stał wybór między słowiańskim osadnictwem i etnogene-
zami na zajmowanych ziemiach, a ich brakiem. Kagan mógł co najwyżej wybie-
rać, czy sam zagospodaruje polityczną, i miejscami osadniczą pustkę, powstałą 
po wycofaniu cesarskich wojsk, czy odda inicjatywę komuś innemu. Jedyne roz-
wiązanie tego dylematu, to wpuszczenie na Bałkany Słowian pod własną kontro-
lą, co też Awarowie uczynili, przynajmniej w strefach przyalpejskiej i zachodnio-
bałkańskiej. Tradycja dalmatyńska przekazana w DAI jako zdobywców Salony 
zapamiętała wręcz nie Słowian czy Awarów, lecz Słowian-Awarów. Nie jest to 
puste sformułowanie. Jak bowiem inaczej nazwać dalmatyńskich Chorwatów, któ-
rym w świetle ich własnego podania przewodzili wówczas m. in. niejacy Tuga 
i Buga, a jeszcze w X w. niektórzy z nich opowiadali o swym awarskim pocho-
dzeniu? Zapewne nie tylko Chorwaci, ale także Serbowie i Dudlebowie byli wśród 
wykonawców i beneficjentów awarskiej polityki zapełniania opróżnionych przez 
germańskie i rzymskie władztwo ziem „Sklawiniami". Tak przynajmniej wynika 
z rozmieszczenia większości śladów tych ludów oraz świadectw szczególnego 
prestiżu ich nazw akurat w zasięgu wpływów awarskich oraz w krainach ościen-
nych (Czechy, Karantania, Dalmacja, Śląsk, środkowe Połabie). 

Dostępne źródła nie tylko ukazują rozrzut śladów Serbów, Chorwatów i Du-
dlebów na obrzeżach Kaganatu, ale także pozwalają przyjrzeć się ostatnim eta-
pom wędrówek tych ludów. Wystąpienie Serbów nad Łabą można w przybliżeniu 
datować dzięki Kronice Fredegara, według której Serbowie ok. 631 r. już od ja-
kiegoś czasu podlegali Frankom72. Ich pobyt na północ od Rudaw musiał więc 
trwać na tyle długo, że zdążyli zmienić zwierzchność z awarskiej na frankijską. 
Jest przy tym wykluczone, by Serbowie pod wodzą Derwana, znani z Kroniki 
Fredegara, zamieszkiwali jeszcze w Kotlinie Czeskiej73. Awarowie choćby 
ze względów prestiżowych nie mogli nikomu pozwolić wyrwać sobie zwierzch-
ności nad Kotliną Czeską, a Serbowie, jeśliby tam mieszkali, nie odważyliby się 
raczej zrzucić zwierzchnictwa awarskiego, co równałoby się zbiorowemu samo-
bójstwu. Można oczywiście wyobrazić sobie poddanie się Serbów Frankom już 
po powstaniu federacji Samona, gdy Awarowie nie byli w stanie egzekwować 

70 Por. G. LABUDA, Pierwsze państwo słowiańskie: państwo Samona, Poznań 1949, s. 222-223; 
O. V. IVANOVA, G. G. LITAVRIN, op. cit., s. 5 5 - 5 6 , 59, 64. 

71 IBIDEM, op. cit . , s. 56 . 
72 Chronicamm quae dicuntur Fredegarii libri quattuor, wyd. H. WOLFRAM, A. KUSTERNIG, 

Quellen zur Geschichte des 7. und 8. Jahrhunderts, Darmstadt 1982 (dalej: Fredegarii Chroni-
ca), IV 68, s. 238. 

73 Tak np. F. BIERMANN, Slawische Besiedlung zwischen Elbe, Neisse und Lubsza, Bonn 2000, 
s. 37-38. 
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swych roszczeń — tylko po co byłaby im wtedy protekcja frankijska? W świetle 
Kroniki Fredegara, jako moment przeniesienia się Serbów (i Chorwatów74) za 
Rudawy najlepiej wskazać początek VII w., gdy uwaga Awarów zwrócona była 
na południe. Wcześniej, zapewne już u schyłku VI w., grupy Chorwatów i Dudle-
bów pojawiły się także w krainach przyalpejskich. Przybycie Słowian do później-
szej Karantanii i Krainy w tym czasie poświadczają daty upadku biskupstw w re-
gionie, walki słowiańsko-bawarskie od lat 90-tych VI w. oraz zagrożenie Italii 
przez Słowian ok. 600 r.75; zapewne także pewne dane archeologiczne76. Następ-
nym celem słowiańskiej ekspansji była Dalmacja, gdzie jednak w świetle literal-
nie rozumianego tekstu DAI, Chorwaci mieliby pojawić się dopiero po upadku 
Salony (ok. 631-64177), a Serbowie —jeszcze później78. Chorwaci mieli przy 
tym przybyć prosto ze swych prasiedzib w Kotlinie Czeskiej, i przez kilka lat 
zmagać się z Awarami o władzę nad prowincją. Można sobie wyobrazić, że ambi-
cje chorwackich wodzów skłoniły ich do podjęcia wyprawy do Dalmacji, a kon-
trolującego wówczas zapewne Kotlinę Czeską Samona — do pozbycia się ich 
z sąsiedztwa. Trudniej jednak przyjąć bierność Słowian przebywających wów-
czas w Panonii, Dalmacji i krajach przyalpejskich, gdy jakaś chorwacka drużyna 
z północy rzucała wyzwanie dotychczasowym panom tych krain. Działalność tych 
Słowian w latach 595-640, która została ukazana przez źródła zachodnie79, po-
świadcza, że byli oni jak najbardziej zdolni do skutecznych akcji wojennych. Nawet 
z opisu upadku Salony w DAI wynika, że w przeddzień tego ostatniego aktu za-
wojowania Dalmacji Awarowie i Słowianie byli już dość zadomowieni aż nad 
Cetiną, a Romajowie przyzwyczajeni do czuwania na linii tej rzeki80. Nic nie wska-
zuje przy tym, by ci Słowianie, czy raczej Awaro-Słowianie, jak słusznie określił 
ich autor DAI, byli skłonni wpuścić na miejsce swych panońskich panów jakichś 
przybyszy z Kotliny Czeskiej; zapewne mieli też siłę ewentualnych intruzów po-

74 E. EICHLER, H. WALTHER, Untersuchungen zur Ortsnamenkunde und Sprach- und Siedłungs-
geschichte des Gebietes zwischen mittlerer Saale und Weisser Elster, „Deutsch- Slawische For-
schungen zur Namenkunde und Siedlungsgeschichte", t. 35, Berlin 1984, s. 186; J. HERRMANN, op. 
eit., s. 226. Najstarszy poświadczony toponim „chorwacki" w tym rejonie: Urkundenbuch der Re-
ichsabtei Hersfeld, 1.1, opr. H. WEIRICH, K. HOERGERS, Marburg 1936, nr 37, s. 66: Curuuadi. 

75 W. POHL, DieAwaren, wyd. II, [Miinchen] 2002, s. 147-152. Por. też niżej, przyp. 77. 
76 S. CIGLENEĆKI, Archeological investigations of the decline of antiquity in Slovenija, [w:] Slo-

venija in sosednje deźele, 1.1, Ljubljana 2002, s. 130; F. GLASER, Der Untergang der Antike und ihr 
Nachleben in Noricum, [w:] IBIDEM, S. 213. 

77 V. KośćAK, DolazakHrvata, „Historijski Zbornik", 40:1987, s. 343-349; B. FERJANCIĆ, Dola-
zak, s. 120. 

78 DAI 31 8-10, s. 146-148. 
79 Gregorii Ipapae Registrum Epistolorum,Libri VIII XIV, MGH Epistulae, t. II, IX 154, X 14; 

Pauli Historia Langobardorum in usum scholarum ex Monumentis Germaniae Historiéis recusa, 
Hannover 1878, IV 7,10,24,40,44; Libri pontificalis pars prior, MGH Gesta Pontificum Romano-
rum, 1.1, Berlin 1898, s. 177. 

80 W. POHL, Die Awaren, s. 243-244. 
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wstrzymać. Ślady Chorwatów w Czechach, na Połabiu i w Karantanii wskazują, 
że to oni byli zawsze w forpoczcie wpływów awarskich; czy w związku z tym nie 
należałoby się ich spodziewać także w Dalmacji? Chorwacka origo gentis znana 
z DAI wskazuje przecież na ścisły związek właśnie tych, dalmatyńskich Chorwa-
tów ze strukturą polityczną i machiną wojenną Kaganatu. Wojna z Awarami była 
przy tym niewątpliwie momentem przełomowym etnogenezy Chorwatów dalma-
tyńskich. Na ile można o tym wnioskować z 30 rozdziału DAI, przodkowie Chor-
watów dalmatyńskich nie podjęli nawet próby wyjaśnienia im przyczyn czy opi-
sania przebiegu wędrówki aż z Czech. Jeżeli zresztą wędrówka ta nastąpiła jesz-
cze w ramach Kaganatu, to interesu w utrwalaniu jej okoliczności nie mieli ani 
Chorwaci, ani tym bardziej autor DAI. Przeciwnie, korzystniej z punktu widzenia 
Cesarstwa było napisać, że Chorwatów i Serbów sprowadził Herakliusz prosto 
z północy — co zresztą Konstantyn VII skwapliwie uczynił w rozdziałach głów-
nej redakcji DAI (29, 31, 32); inną wersję zachował jedynie rozdział 30, dołączo-
ny zapewne później. Jako że upadek Salony i wojna chorwacko-awarska miały 
miejsce w okresie pierwszych klęsk Imperium w walce z Arabami, można wręcz 
przyjąć, że było przeciwnie: Herakliusz mógł co najwyżej uznać formalnie pobyt 
jednych najeźdźców, by wykorzystać ich przeciw innym, a i to byłby niemały 
sukces cesarskiej dyplomacji. Wskazuje się także, że tylko istnienie na zachod-
nich Bałkanach sił niezależnych od Awarów i zdolnych ich powstrzymać wyja-
śnia niepodjęcie przez Kaganat wrogich kroków przeciw Bizancjum po 634, 
a szczególnie po 636 roku81. Od kiedy jednak Serbowie i Chorwaci okupowali 
Dalmację, z przekazu DAI nie wynika. Opisu wędrówki Chorwatów na południe 
w DAI zwyczajnie nie ma; jest tylko płynne przejście od opisu Białej Chorwacji 
wprost do wydarzeń w Dalmacji. Dzieje wędrówki Serbów w 32 rozdziale DAI 
sprawiają wrażenie dość grubej amplifikacji cesarza Konstantyna, mającej za jed-
nym zamachem przyczynić się do większej chwały Imperium, dać upust etymolo-
gicznej fantazji autora i stworzyć spójną opowieść na podstawie niepełnej doku-
mentacji. Jak bowiem inaczej interpretować takie elementy, jak uwłaczająca Ser-
bom etymologia ich nazwy, umieszczenie w Singidunum bizantyjskiego stratega, 
pobyt Serbów pod Tessaloniką czy ich rzekome wahania w sprawie powrotu za Du-
naj82? Najpewniej jedyne dane od Chorwatów i Serbów, jakimi rozporządzał au-
tor pisząc odnośne ustępy rozdziałów 30-32, to wieści o północnych siedzibach 
obu ludów i chorwacka legenda etnogenetyczna zaczynająca się od wojny z Awa-
rami. Cesarz rozporządzał też danymi proweniencji dalmatyńskiej o zajęciu Salo-
ny przez Awarów-Słowian oraz wiedzą o jakimś ich układzie z Herakliuszem, 
co zgadzałoby się z tezą Radoslava Katićicia, że z Chorwatami i Serbami zawarto 

81 A. N. STRATOS, op. cit., t. 1, s. 323-325, t. 2: 634-641, Amsterdam 1972, s. 160. 
82 Por. G. LABUDA, op. cit., s. 249 ; A. N. STRATOS, op. cit . , t. 1, s. 3 3 4 - 3 3 5 ; B. FERJANCIĆ, Dolazak 

Hrvata iSrba na Bałkańsko Poluostrvo, „Zbornik Radova Vizantoloskog Instituta", 35,1996, s. 149; 
W. POHL, Die Awaren, s. 267. 
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wówczas foedus83, oraz z zasadniczym znaczeniem rządów Herakliusza jako chro-
nologicznego punktu odniesienia dla omawianych fragmentów dzieła84. Datowa-
nie przybycia Serbów i Chorwatów do Dalmacji na czasy Herakliusza jest więc 
zasadniczo słuszne — tyle że zapewne obydwa ludy były już pomiędzy słowiano-
awarskimi zdobywcami prowincji, wśród których u schyłku panowania Herakliu-
sza rozegrał się tylko kolejny etap zmagań o władzę i pozycję85. 

Przełom VI/VII w. to najwcześniejszy punkt, do którego można retrogresyw-
nie śledzić losy Serbów, Chorwatów i Dudlebów. Jest przy tym niemal pewne, 
że ludy te zawdzięczały współpracy z Awarami swe znaczenie i rozprzestrzenie-
nie, a ich przodków nie należy szukać wśród Słowian znad dolnego Dunaju. Jaki 
jednak był punkt wyjścia „kariery" Serbów, Chorwatów i Dudlebów? Gdy 
w 568 r. orda Bajana przenosiła swe koczowiska do Panonii, zachodni Sklaweno-
wie — nie tylko ich pobratymcy z Niziny Wołoskiej — nie byli już „ludem zni-
kąd". Wzmiankowani przez Prokopa z Cezarei słowiańscy pomocnicy Hildigisa, 
longobardzkiego pretendenta do tronu z lat 40-tych VI w., bez wątpienia mieszka-
li niedaleko Longobardów i Gepidów, może w dawnych włościach Kwadów w za-
chodniej Słowacji86. Byli oni w stanie wystawić kilkutysięczny oddział, z którym 
Hildigis atakował Italię. Słowianie zamieszkali gdzieś w Kotlinie Karpackiej 
wystąpili też w powstałym ok. 558 r. wierszu Marcina z Bracary, opisującym mi-
syjne sukcesy św. Marcina z Tours87. Logicznie poprawny jest także wywód 
D. Treśtika, który w oparciu o kunsztowną analizę stosunków panujących w poł. 
VI w. na północnej granicy Cesarstwa tym samym Słowianom z Kotliny Karpac-
kiej przypisał niszczące najazdy na Bałkany z lat 548-55188. Hipoteza ta napotyka 
jeden zasadniczy problem: w tychże najazdach brali udział poświadczeni imien-
nie Słowianie z Niziny Wołoskiej (grupa Ardagasta). Udział w tych wydarzeniach 
Słowian przykarpackich jest mimo to możliwy, choć nie wykazany ponad wszel-
ką wątpliwość. W każdym razie, przybywając w 568 r. do Panonii, Awarowie 

83 R. KATIĆIĆ, Die Anfänge, s. 3 0 9 - 3 1 1 ; por . t eż B. FERJANCIĆ, Dołazak, s. 1 2 4 - 1 2 5 ; A. N. STRA-
TOS, op . cit . , t . 1, s. 3 3 2 - 3 3 4 , 3 3 7 ; t . 2, s. 160. 

84 O tym dokładniej: K. FOKT, Biali Chorwaci, s. 21, passim. 
85 Por. W. POHL, Das Awarenreich, s. 297; IDEM, Die Awaren, s. 268; R. KATIĆIĆ, Die Anfänge, 

s . 3 0 8 - 3 0 9 . 
86 PROKOPIUSZ Z CEZAREI, O wojnach VII 35, 15-22, Testimonia, z. 2, s. 65-66; por. K. GODŁOW-

SKJ, Zanik kultur germańskich w basenie środkowego Dunaju a problem ekspansji Słowian, [w:] IDEM, 
Pierwotne siedziby Słowian, Kraków 2000, s. 195, 200; D. ĆAPLOVIĆ, Vcasnostredoveké osidłenie 
Slovenska, Bratislava 1998, s. 67. 

87 MGH AA, t. VI, cz. 2: Alcimi Ecdicii Aviti viennensis episcopi Epistulae, Homiliae, Carmina, 
s. 195; por. H. ŁOWMIAŃSKI, Początki, t. 2, s. 310-314; A. AVENARIUS, Zaćiatky Slovanov na stred-
nom Dunaji: autochtonistická teoria vo svetle sućasnćho badania, „Historicky Ćasopis", 40, 1992, 
nr 1, s. 10-11. 

88 D . TftEśTiK, Poćatky, s. 1 7 - 5 3 . PROKOP z CEZAREI, O wojnach V I I 2 9 - V I I I 2 5 6, Testimonia, 
z. 2, s. 6 4 - 7 6 . Por. t eż O. V. IVANOVA, G. G. LITAVRIN, op . ci t . , s. 55 ; s c e p t y c z n i e : A. AVENARIUS, 
Zaćiatky, s. 9-10. 
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zastali już grupy Słowian zasiedziałe zapewne nad Wagiem i Hronem, nie tworzą-
ce trwałych organizacji drużynniczych, choć zaprawione już w najazdach na po-
łudnie. Naturalnym zapleczem osadniczym tych Słowian były Małopolska i Wo-
łyń. Na tych właśnie ziemiach trzeba też szukać przodków, niekoniecznie biolo-
gicznych, ale na pewno ideologicznych, znanych z późniejszych źródeł Serbów, 
Chorwatów i Dudlebów. Ustalenie to może być częściowym spełnieniem postula-
tu Henryka Łowmiańskiego odtworzenia układu ludów słowiańskich z początku 
wielkiej wędrówki w oparciu o rozmieszczenie archaicznych etnonimów89. 

Znając punkt wyjścia i punkty dojścia serbskich, chorwackich i dudlebskich 
wędrówek i etnogenez, można pokusić się o próbę zarysowania ich przebiegu. 
Pierwszą krainą zajętą przez Słowian już pod zwierzchnictwem awarskim była 
zapewne Kotlina Czeska: nie tylko miejsce zetknięcia Serbów, Chorwatów i Du-
dlebów, ale także zapewne punkt wyjścia dalszych wędrówek części tych ludów. 
0 ile bowiem scenariusz wędrówki Serbów i Chorwatów podany w DAI składa 
się głównie z przemilczeń i dopowiedzeń autora dzieła, to znów wiadomości DAI 
dotyczące północnych siedzib Chorwatów i Serbów zasługują na wyższą ocenę. 
Opisy Białej Chorwacji, zdradzające nakładanie się różnych źródeł informacji 
1 zawierające sporo danych o X-wiecznym państwie czeskim, świadczą, że mniej 
lub bardziej dokładna wiedza o północnej ojczyźnie trwała u Chorwatów w X w. 
Także tradycja serbska, która przekazała nawet nazwę kraju pochodzenia przod-
ków Serbów bałkańskich, wydaje się wiarygodna — szczególnie, że obydwie znaj-
dują potwierdzenie w danych innych źródeł, znających jakichś Serbów i Chorwa-
tów w Czechach. Przetrwanie w Czechach obok siebie akurat trzech nazw należą-
cych do najstarszej warstwy etnonimiki słowiańskiej może być przy tym ważną 
przesłanką do dalszego wnioskowania. Wszystkie trzy nazwy etniczne są niewąt-
pliwie stare, w przypadku Serbów o etymologii zapewne słowiańskiej, sięgającej 
do pojęć związanych z powinowactwem90, w przypadku Chorwatów i Dudlebów 
— o źródłosłowach niejasnych zapewne już w średniowieczu91. Wystąpienie w Cze-
chach nazw Serbów, Chorwatów i Dudlebów jest tym bardziej niezwykłe, że z re-
guły niewielkie jednostki etnopolityczne, w tym należące do większych wspól-
not, przyjmowały dość proste nazwy topograficzne, rzadko patronimiczne92. Nad-
rzędna nazwa Czechów należy przy tym do tej samej, starej warstwy nazewnictwa 
etnicznego, co miana Serbów, Chorwatów i Dudlebów, nie jest jednak tak jak one 
poświadczona w innych stronach Słowiańszczyzny, ani nie była obdarzana szcze-
gólną es tymą—w przeciwieństwie do nazwy Chorwatów, akurat w regionie cze-

89 H. ŁOWMIAŃSKI, op . cit., s. 4 5 - 4 6 . 
90 H. ŁOWMIAŃSKI, op. cit., s. 58; H. Popowska-Taborska, Wczesne dzieje Słowian w świetle ich 

języka, Warszawa-Wrocław 1991, s. 62-66. Podobne etymologie ludów germańskich: R. WENSKUS, 
op. cit., s. 21. 

91 O niejasności etymologii jako kryterium archaiczności nazw por. R. WENSKUS, op. cit., s. 296. 
92 J. HERRMANN, op. cit., s. 2 2 5 ; D. TREŚTIK, Vznik, s. 70; V. D. BARAN, Schidnokarpatskij, s. 303 . 
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sko-morawskim darzonej niejakim poważaniem93. Podobnie przedstawiała się sy-
tuacja w Karantanii. Choć byli tam jacyś Chorwaci i Dudlebowie, nie odgrywali 
oni jednak wśród tamtejszych Słowian szczególnej roli. Widocznie w chwili po-
wstawania nadrzędnych, szczepowych tożsamości w Czechach i Karantanii tam-
tejsi Serbowie, Chorwaci i Dudlebowie mieli małą siłę przebicia — w przeci-
wieństwie np. do Połabia, Dalmacji, Śląska czy Wołynia94. Czy jednak tylko przy-
padek zrządził, że na jednych ziemiach nazwy Serbów, Chorwatów i Dudlebów 
zachowały się do VIII—XIII w. jako miana większych ludów lub grup plemion 
(Dulebowie wołyńscy, Serbowie połabscy i bałkańscy, Chorwaci górnośląscy i dal-
matyńscy), na innych zaś jedynie w nazwach niewielkich okręgów (Serbowie cze-
scy, Dudlebowie panońscy i czescy, Chorwaci karantańscy), pojedynczych topo-
nimach lub tajemniczej tradycji? Dlaczego wreszcie duże grupy serbskie, chor-
wackie i dudlebskie wystąpiły na peryferiach Kaganatu, a mniejsze — bliżej 
Panonii? 

Etnogenezy większych ludów nazywanych Serbami, Chorwatami i Dudlebami 
—jak wskazano wyżej, przynajmniej nad Łabą i na Bałkanach, ale może także na 
Górnym Śląsku95 i na Wołyniu — rozegrały się już za czasów Pierwszego Kaga-
natu. Powstanie tych szczepów za Karpatami, Sudetami i Górami Dynarskimi nie 
zagrażało ośrodkom awarskim, tworząc zarazem kordon ludów związanych z Awa-
rami i uznających ich prymat, w razie potrzeby przydatnych tak w obronnych, jak 
i agresywnych przedsięwzięciach wojennych96. Takie postępowanie Awarów zda-
ło egzamin jedynie połowicznie; żaden z powstałych wokół Kaganatu ludów nie 
zagroził jego znaczeniu, zarazem jednak awarska zwierzchność nad nimi rzadko 
trwała długo: prędko odpadli Serbowie połabscy, przed 641 r. uniezależnili się też 
Serbowie i Chorwaci bałkańscy. Takie porażki na obrzeżach niewątpliwie podko-
pywały pozycję Obrów, jednak właściwym ciosem, który zniósł ich prymat w Bar-
baricum, było dopiero usamodzielnienie się Słowian z sąsiedztwa Panonii, stano-
wiących właściwą podstawę potęgi Kaganatu. To właśnie na tych ziemiach — na 
Morawach, Słowacji, w Czechach, Karantanii i Krainie — ślady Serbów, Chor-
watów i Dudlebów są słabsze lub zgoła nieobecne. Zjawisko to łatwo wyjaśnić 
podobnie, jak etnogenezy na obrzeżach Kaganatu. O ile bowiem Awarowie mogli 
dopuścić do powstania autonomicznych słowiańskich ośrodków za górami, to znów 
ścisły nadzór nad ludźmi, których kosztem się żywili i których zatrudniali do naj-
bardziej niewdzięcznych zadań na wojnie, był warunkiem trwania Kaganatu. Sy-

93 Dokładniej o tym: K. FOKT, Chorwacja północna, s. 144-150. 
94 Por. J. HERRMANN, op. cit., s. 226-227. 
95 Por. M. PARCZEWSKI, Płaskowyż głubczycki we wczesnym średniowieczu, „Zeszyty Naukowe 

UJ 615, Prace Archeologiczne", 31, Warszawa-Kraków 1982, s. 119-121. 
96 Przypomina to praktykę chanów bułgarskich, w jakiś wiek później zastosowaną wobec sło-

wiańskiego ugrupowania „Siedmiu Rodów", przesiedlonego na zachód dla zabezpieczenia granicy 
awarskiej. 
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tuację tych właśnie Słowian opisano w IV księdze tzw. Kroniki Fredegara91. Nic 
dziwnego, że ci z Serbów, Chorwatów i Dudlebów, którzy pozostali w strefie 
ściślejszych wpływów awarskich, nawet jeśli utrzymali niepoślednią pozycję spo-
łeczną, nie mieli szans na stworzenie większych jednostek etnicznych. Szansę tę 
dostali ludzie, którzy stanęli na czele powstań antyawarskich, oraz zapewne ci, 
którzy zbierali owoce rozpadu federacji Samona. Podejmujący walkę przeciw 
swoim ojcom synowie Awarów i Słowianek z Kroniki Fredegara to metaforyczne 
przedstawienie tych nowych elit. To zapewne wtedy w Czechach, na Morawach 
i w Karantanii powstały szczepy słowiańskie, znane ze źródeł VIII-IX w.98 Miej-
scowi Serbowie, Chorwaci i Dudlebowie też zapewne wzięli udział w tych etno-
genezach, jednak nie jako ich główni organizatorzy. Nowe szczepy — oprócz 
Czechów — nosiły już imiona wywiedzione od nazw krain, w których powstały. 
W tych nowych ramach powstawały lokalne więzi i struktury władzy, sięgające 
oczywiście po etniczne środki tworzenia tożsamości grupowej. Wśród tych środ-
ków znalazły się etykiety etniczne Serbów, Chorwatów i Dudlebów, które część 
rodów i regionów zachowała z czasów awarskich. Przez co najmniej pół wieku 
zdobywczych wypraw, jakie serbskie, chorwackie i dudlebskie drużyny odbywa-
ły pod wodzą kaganów, ich imiona zdążyły na pewno obrosnąć legendą; także po 
osłabnięciu awarskich protektorów utrzymały one zapewne niejaką moc nobilitu-
jącą choćby przez samo swoje starszeństwo99. Wielki mir imienia Serbów wśród 
Słowian poświadcza wprost al-Mas'udi, a pośrednio — może podanie o Zeriu-
anach, znane z Geografa bawarskiegol0°. Trudno nie przypomnieć tu także arab-
skiej Relacji anonimowej z IX w. oraz DAI, używających nazwy „Chorwacja" dla 
określenia największych potęg wśród współczesnych sobie zachodnich Słowian 
swych czasów: państwa morawskiego Mojmirowiców i czeskiego Przemysłowi-
ców101. Ideową nośność miana Serbów ukazuje jego wystąpienie aż nad Bałty-
kiem, a Chorwatów nad Donem i Dońcem. Brak bezpośrednich świadectw wyso-
kiego prestiżu etnonimu Dudlebów, istniejąjednak przesłanki pośrednie, mogące 
wspierać takie przypuszczenie. Oprócz przetrwania na Rusi nazwy Dulębów aż do 
XI w. mimo stworzenia na Wołyniu innych tworów i nazw etnicznych, warto przy-
pomnieć nazwanie przez al-Mas'udi'ego połowy Czech imieniem Dulaba oraz 
przyjrzeć się bliżej panońskiemu hrabstwu Dutleipa. W VIII/IX w. w części Pa-
nonii Dolnej, w której później powstało rzeczone hrabstwo, mieszkały mieszane 
społeczności awaro-słowiańskie, w części przynajmniej złożone z wolnych wo-

97 Fredegarii Chronica, IV 48. 
98 O sytuacji w Czechach por. D. TftEśTiK, Poćatky, s. 74; idem, Vznik, s. 70-73. 
99 O mitologicznej oprawie etnonimów: R. WENSKUS, op. cit., s. 56; L. LECIEJEWICZ, Legendy, 

s. 129-131, 141; o szczególnym znaczeniu etnonimów archaicznych: R. WENSKUS, op. cit., s. 81-82. 
100 O t y m bl iże j K. FOKT, Serbowie, s. 2 0 - 2 2 . 
101 Por. wyżej, przyp. 91. 
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jowników102. Przyjęcie przez nie nazwy Dudlebów świadczy, iż nie było to miano, 
którego trzeba by się w okresie późnoawarskim wstydzić. Przeciwnie, imiona 
Serbów, Chorwatów i Dudlebów nie przynosiło ujmy, lecz chwałę, i pewnie dla-
tego aż po IX-XI w. w Czechach, Panonii i Karantanii występują spadkobiercy 
tych tożsamości etnicznych. 

Co jednak sprawiło, że akurat Serbowie, Chorwaci i Dudlebowie skorzystali 
na ekspansji Kaganatu? Poszczególne składniki odpowiedzi na to pytanie pojawi-
ły się już w poprzednich ustępach. Wskazano, że tworząc Kaganat chan Bajan 
mógł sięgnąć przede wszystkim po Słowian mieszkających w poł. VI w. nad Bu-
giem, Wisłą i Wagiem. Wskazano też, że Awarowie dbali o stworzenie strefy swej 
ściślejszej kontroli, gdzie mogliby bez przeszkód egzekwować robocizny i dani-
ny. Częścią tej polityki musiało być odsuwanie od Panonii tych Słowian, którzy 
mogli okazać się zbyt ambitni i groźni. Pierwszym miejscem, do którego można 
było takich Słowian wysłać po wywędrowaniu Longobardów, była Kotlina Cze-
ska — gdzie też pojawiły się grupy Serbów, Chorwatów i Dudlebów. Skąd jednak 
przypuszczenie, że akurat te ludy mogły przedstawiać dla Awarów jakieś niebez-
pieczeństwo? Potencjalnie groźne dla Awarów, choć zarazem wielce przydatne, 
mogły być tylko zwarte i bitne grupy słowiańskie, które spajała trwała więź: toż-
samość etniczna. Za przypuszczeniem, że Serbowie, Chorwaci i Dudlebowie speł-
niali ten warunek już w chwili zajmowania Czech przemawia wystąpienie Chor-
watów i Dudlebów na ziemiach, z których wyszli słowiańscy osadnicy zajmujący 
Kotlinę Czeską: na Wołyniu i w Bramie Morawskiej. Jeszcze bardziej dobitne 
przykłady to Serbowie nadbałtyccy i Chorwaci wschodni. Nie sposób wprawdzie 
wykluczyć pochodzenia ich przodków ze strefy wpływów Kaganatu, jednak co 
najmniej równie prawdopodobne jest, że oderwali się oni od reszty Serbów i Chor-
watów jeszcze przed nadejściem Awarów. Także zazębienie się Serbów, Chorwa-
tów i Dudlebów w Kotlinie Czeskiej popiera przypuszczenie, że ludy te istniały 
jako samoświadome grupy etniczne już wcześniej, co dobrze tłumaczyłoby za-
chowanie się starych etnonimów właśnie na ich styku. Rozbudowa potęgi Kaga-
natu od lat 80-tych VI w. wciągnęła grupy serbskie i chorwackie do działań eks-
pansywnych na Bałkanach, o czym świadczy kilka nazw miejscowych w Grecji 
i Bitynii, a następnie nad Łabą i, wraz z Dudlebami103, w ziemiach przyalpejskich. 
W tym czasie potężniejący kaganowie dążyli pewnie do poszerzenia zasięgu swej 

102 B. M. SZÓKE, Das archäologische Bild der Slawen in Südwestungarn, [w:] Slovenija in so-
sednje deźele, 1.1, Ljubljana 2002, s. 492-497. Wątpliwości budzi skłonność Autora, ibidem, s. 498, 
do bagatelizowania półwiecznej luki w słowiańskim zasiedleniu tej części Panonii, i mechaniczne 
przyporządkowywanie mieszkańców tego regionu w okresie późnoawarskim do twórców grupy Pó-
kaszepetk-Zalakomär z VII w. 

103 Co poświadczałaby nazwa Dulieb nad górną Drawą znana z Traditiones Brixenses, wyd. 
J. REDLICH, Acta Tirolensia, t. I, Innsbruck 1886, nr 170, s. 62-63. Por. B. GRAFENAUER, op. cit., 
s. 207, 218-219, 227-228; H. ŁOWMIAŃSKI, op. cit., s. 111-112, 404^105. 
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bezpośredniej władzy, a przywódcy serbscy, chorwaccy i dudlebscy chętnie sko-
rzystali z możliwości wyniesienia się nad Odrę, Soławę i Drinę, gdzie stali się 
zaczynem dalszych etnogenez. 

Z braku źródeł trudno spekulować, kto i jak przeniósł serbskie, chorwackie 
i dudlebskie nazewnictwo poświadczone w okresie VIII—XIII w. W każdym razie, 
tradycje serbska, chorwacka i dudlebska przedstawiają sobą najstarszą uchwytną 
warstwę słowiańskich tradycji etnicznych w strefie poawarskiej, do której sięga-
no chętnie jeszcze nieraz przy okazji budowy większych całości politycznych i et-
nicznych. Dla zilustrowania tej tezy można przywołać fragment 29 rozdziału DAI, 
stanowiący najlepszy chyba źródłowy opis etnogenezy w dziejach wczesnej Sło-
wiańszczyzny. W świetle tego przekazu, do schyłku IX w. mieszkający nad Ad-
riatykiem Zahumljanie, Narentanie, Konawljanie i Dukljanie rządzeni byli przez 
starców-żupanów. Ustanowienie księstw i rodów książęcych zawdzięczali oni 
polityce cesarza Bazylego I104. Aż do XII w. przywódcy ludów Primorja sięgali 
jednak to po odziedziczoną tożsamość serbską, to po obecną w Dalmacji tożsa-
mość chorwacką105, by uświetnić swój mityczny rodowód i parantele. Podobne 
sięganie do starszej warstwy tradycji etnicznych na aktualny użytek można obser-
wować w Czechach IX-X w., gdzie jeszcze w poł. X w. na określenie jednej 
z dwóch głównych dzielnic użyto miana Dudlebów106, cały kraj bywał określany 
Chorwacją, zaś mieszkańcy jednego z księstw zwani byli Serbami mimo posiada-
nia własnej, topograficznej nazwy. Nie inaczej trzeba sobie wyobrażać sytuację 
na Śląsku, Pomorzu czy Wołyniu, gdzie ludy posiadające własne etnonimy i toż-
samości, a nawet — jak Wołynianie, dumne mity etnocentryczne107, nie zapo-
mniały jednak o etykietach etnicznych Serbów, Chorwatów i Dudlebów. Źródła 
znaczenia tych trzech etnonimów tkwią jeszcze w epoce wczesnoawarskiej. Awa-
rowie, dążąc do zdominowania Europy Środkowej, posłużyli się jako wygodnym 
narzędziem opanowania tych ziem Słowianami znad Bugu, Wisły i Wagu. Zapew-
ne tylko części tych grup słowiańskich przypadły bardziej samodzielne role w ra-
mach Kaganatu, pozwalające zachować pewną zwartość i tożsamość grupową. 
Wśród nich byli Serbowie, Chorwaci i Dudlebowie, wówczas pewnie małe ugru-
powania słowiańskie, które rozrosły się i rozprzestrzeniły dzięki stworzonej przez 
Awarów koniunkturze108. Przywodzi to na myśl dzieje Gotów, którzy roznieśli 

104 DAI 29 58-84, s. 124-126. O roli Bazylego I por. T. WASILEWSKI, Bizancjum, s. 192-193, 
197-198; V. KOSĆAK, O nekim pitanjima hrvatske povijesti u ranom srednjem vijeku, „Historijski 
Zbornik", 37, 1984, s. 217-218; N. BUDAK, op. cit., s. 130-131, 135. 

105 Por. Vizantiski Izvori za Istońju Naroda Jugoslavije, t. III, Beograd 1966, s. 156-157, 162, 
177, 179, 183, 210, 237-241, 255; K. FOKT, Serbowie, s. 25-26; oraz N. KLAIĆ, O problemima, 
s. 254; R. KATIĆIĆ, Die Anfänge, s. 305, przyp. 25 — o dylemacie tzw. Chorwacji Czerwonej. 

106 Warto wręcz zapytać, czy nazwy Ostotrana i Dulaba nie są reminiscencją prób dodatkowego 
ideowego podbudowania swej władzy przez książąt Wacława i Bolesława. 

107 J. MARQUART, op. cit., s. 101-103. O podobnych tradycjach germańskich: R. WENSKUS, op. 
cit., s . 3 3 - 3 5 . 

108 Por. uwagi R. WENSKUSA, op. cit., s. 246-251 n., o tzw. germańskich związkach kultowych. 
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swą tożsamość od Krymu po Hiszpanię i dali początek całej serii etnogenez, 
w znacznej mierze na koszt Imperium. Dzieje trzech ludów słowiańskich i Gotów 
są także w tym podobne, że choć nie stworzyli sobie koniunktury sami, jednak 
umieli ją sprawnie wykorzystać, kiedy trzeba było wycofać się z zasięgu skutecz-
nej represji potężnych protektorów, a w dogodnej chwili uniezależnić się od nich 
przynajmniej w niektórych miejscach, w które trafili. Po tej „epoce heroicznej" 
Słowian zachodnich i południowo-zachodnich powstawanie wśród nich nowych 
ludów bynajmniej nie ustało, trwała jednak chwała imion Serbów, Chorwatów 
i Dudlebów, której echa i spadkobiercy przetrwali do IX-XII w. 


