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Niniejsza płyta marmurowa z dedykacją cofa oficjalną historię Polski o tysiąc lat,
do I wieku p.n.e., kiedy urodził się król Awiłło Leszek.

Dedykacja na marmurowej płycie z I wieku n.e. z grobowca lechickiego króla
Awiłła Leszka, ufundowanego mu jeszcze za życia przez cesarza rzymskiego
Tyberiusza Klaudiusza, panującego w latach 14–37 n.e.:

Na pożegnanie[1]
„Awiłłowi Leszkowi, Tyberyusz Klaudyusz
grób ten z cztérma framugami, na ośm
urn popielnych, jeszcze za życia, jemu jedynie,
dla zaszczytu, na zupełną własność oddał”.

(Tłumaczył z języka łacińskiego
Tadeusz Wolański w 1843 roku)

Powyższą płytę nagrobną autor odkrył w kwietniu 2014 roku we włoskim
muzeum – pod numerem katalogu:

Museo del Lapidario di Urbino, Italia
É riferito da: Scheda RA: 11-00014883
Identificatore work 92778
Jej zdjęcie jest w Internecie pod: c avillio lescho iscrizione funeraria (autor nie

otrzymał zgody na publikację zdjęcia.
(patrz rozdział IV, pkt 1, król Awiłło Leszek IV, Uznany).



1 T. Wolański nie zidentyfikował początkowej litery C, która według włoskich naukowców oznaczała
C(AIO), czyli „Na pożegnanie”, co należy dodać ( Raphaelis Fabretti i C Avillio Lescho – patrz bibliografia).



 

 
Pamięci Starożytnej Lechickiej Historii

Naszą Starożytną Historię Lechii czyli Polski
My Polacy, Ariowie-Słowianie, powinniśmy
Odkryć na nowo sobie, jak i światu oraz
Poznać ją i Zrozumieć, a także
Poczuć głęboko w naszych Sercach i
Nie dać jej sobie odebrać, jak również
Dalej niestrudzenie badać oraz
Przywracać Społeczeństwu!

Autor



 

 

„Bóg nie może zmieniać przeszłości
ale historycy mogą”.

Samuel Butler

„Naród bez znajomości swojej historii, pochodzenia
i kultury, jest jak drzewo bez korzeni”.

Marcus Garvey

„Jeźli dłużej na to zezwolimy, i obojętném patrzeć
będziemy okiem na to znieważenie dziejów
starożytnych naszego narodu; utracimy nakoniec
całkowicie historyą narodową, a nowi dziejopisowie
w siebie tylko nam wierzyć rozkażą”.

Tadeusz Wolański

„Szlachetnym tylko i wiernym rodzinnej ziemi mojej Braciom – nie zaś tym,
którzy z uszczerbkiem Ojczyzny obcym zaprzedali swą uczoność, myśli, uczucia,
słowem całą osobistość swoją, poświęcam”.

Ignacy Pietraszewski

„Lechitami, Lechami, Lachami, cały Naród i Królestwo nazywano, a Polanami,
Polakami – plemię jedno.

Lechitowie, nazwisko od Lecha – Króla dawniejszego wzięli”.
Kronikarze, m.in.: Prokosz, Nestor, Bogufał, Baszko

„W podobny trop nie jeden z naszych dziś mędrków zabłądził, ogłaszając
staropoważne ludu tradycye o Lechach i Leszkach, Polaku i Krakach, Wandzie
i Popielach, za wierutne bajki; chociaż odkryte ich niektóre monety i grobowe
pomniki, z gruzów ubiegłych wieków przekonywającym do nas przemawiają
głosem!”.

Tadeusz Wolański



Dokument chroniony elektronicznym znakiem wodnym
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Przedmowa

Drodzy Czytelnicy!
Po pierwsze. Pozwólcie mi zaprosić Was do starożytnego „świata” Lechii, czyli

Polski, który istniał na naszej słowiańskiej ziemi tysiące lat temu wśród
nieprzebytych borów, spływających z gór rozległych równin, krystalicznie czystych
jezior i wijących się w różnym tempie większych i mniejszych rzek, gdzie według
najnowszych badań genetycznych, przeprowadzonych w latach 2010–2013,
mieszkał i walczył o godne przetrwanie autochtoniczny i najbardziej starożytny lud
Europy: Ariowie-Prasłowianie.

Po drugie. Czy zastanawialiście się, dlaczego w publikacjach na temat historii
Polski tak mało miejsca poświęca się naszym korzeniom, czyli dziejom Ariów-
Słowian i naszemu słowiańskiemu krajowi – Lechii oraz jego słowiańskim władcom
lechickim? Dlaczego w książce Historia Polski (patrz bibliografia) na 690 stron tekstu
poświęca się zaledwie niecałe pół (!?) strony na wyliczenie tylko trzech (!?),
władców słowiańskich? Dlaczego pozbawia się nas informacji o królach lechickich
panujących w starożytnej Lechii, czyli Polsce, wybranych prawomocnie na wiecach
słowiańskich?

Historia Polski nie rozpoczęła się w jakiś cudowny sposób od Mieszka I tylko
dlatego, że czując się zagrożony, przyjął taktycznie, wraz z dworem, oficjalny
chrzest w obrządku rzymskim około 966 roku, za co zresztą jego własny lud
słowiański uznał go za zdrajcę, a także z powodu polecenia burzenia, przy pomocy
księży, społecznych bożnic, gontyn, kącin i niszczenia posągów bogów oraz
wycinania słowiańskich świętych gajów i dębów.

Słowiański król Mieszko I pochodził ze starożytnej, lechickiej dynastii królewskiej
i miał ojca, dziada oraz pradziada, z których każdy rządził kilkadziesiąt lat. Poza
tym, według średniowiecznych źródeł, część ziem polskich została ochrzczona już
wcześniej, w IX wieku, zarówno w obrządku rzymskim (845 rok), jak
i w słowiańskim (874 rok) – patrz rozdział IV, pkt 2 oraz rozdział V, pkt 5.

Nie każdy zwrócił uwagę na to, że Mieszko I był słowiańskim królem lechickim,
wybranym w 957 roku na prawomocnym wiecu słowiańskim, a dopiero po



przyjęciu chrztu w obrządku rzymskim około 966 roku został praktycznie
„zdegradowany” do rangi księcia, zależnego od hierarchii kościelnej oraz papieża,
i tak był postrzegany przez władców ówczesnej chrześcijańskiej Europy.

Jednocześnie pragnę podkreślić, że niniejsza publikacja dotyczy prezentacji
najdawniejszych władców naszego słowiańskiego kraju Lechii, od XVIII wieku p.n.e.
do X wieku n.e., przede wszystkim na podstawie zachowanych najstarszych
polskich kronik historycznych oraz dostępnych kronik i opracowań zagranicznych:
niemieckich, rosyjskich, angielskich, francuskich oraz hiszpańskich (patrz
bibliografia).

Nadszedł już, moim zdaniem, najwyższy czas, aby w okresie wielkich przemian
w rozwoju duchowym i świadomości ludzi, zarówno na świecie, jak i w Polsce,
podjąć autorską próbę, delikatnie mówiąc, dopisania zapomnianej starożytnej
historii słowiańskiej Polski, czyli Lechii – państwa założonego przez króla Lecha
Wielkiego, Ojca Narodu, już 3700 lat temu. Kraju nazywanego na Wschodzie (Persja,
Turcja) Lechistanem, tj. państwem Lecha i jego mieszkańców nazywanych Lechami
lub Lechitami, tzn. rycerzami, towarzyszami broni, czyli „Comes militi” króla Lecha.
Grecy z kolei nazywali Lechię Wielką Scytią i Scytią, a ludność Scytami, Rzymianie
natomiast Sarmacją i Sarmacją Europejską, a mieszkańców – Sarmatami.

Później, w trakcie rozwoju i ekspansji kraju, wykształciła się bardziej precyzyjna
nazwa – Imperium Lechitów, które w okresie swej potęgi podbiło, opanowało,
zhołdowało i przymierzami związało ze sobą dziesiątki plemion i ziem słowiańskich
na ogromnym obszarze w dorzeczach rzek: od zachodu Renu, Wezery i Werry,
Łaby i Soławy (obecnie Niemcy), Odry i Nysy Łużyckiej, następnie Wisły, Bugu,
Prutu, Dniestru, Bohu i Dniepru, aż po rzekę Don i Nowogród na wschodzie (obecnie
Ukraina i Rosja), oraz na północy od morza Suewskiego lub Sarmackiego
(Bałtyckiego), przez tereny obecnej Polski i dalej Niziny Węgierskiej, aż po rzekę
Dunaj, Morze Czarne i Morze Azowskie na południu. Natomiast u szczytu swej
potęgi w VI wieku Imperium Lechitów sięgało jeszcze dalej na południe i wschód, tj.
aż po morza: Adriatyckie i Kaspijskie, rzekę Wołgę i góry Ural (obecna Rosja).

Potwierdzają to również zachowane oryginalne mapy kartografów starożytnych
i średniowiecznych, datowane od 700 roku p.n.e. do 887 roku n.e., których nie ma
w naszych atlasach (dlaczego?), ale które prezentuję i omawiam w tej książce.

Imperium Lechitów było potężną organizacją państwowo-plemienno-rodową
Słowian, której ziem nigdy nie zdołali podbić ani Persowie, ani Grecy, Rzymianie,
Bizantyjczycy czy Frankowie, w tym państwo Karola Wielkiego. Były to ziemie
słowiańskie od wielu tysięcy lat, zamieszkane przez Ariów-Prasłowian, Indoscytów
o głównej haplogrupie R1a1 Y-DNA. Potwierdziły to najnowsze badania genetyczne
w laboratoriach naukowych w Polsce i za granicą w latach 2010–2013 (patrz rozdział
I, pkt 4 i 5).

Obaliły one nieprawdziwe dogmaty i teorie historyczne, które lansowane jeszcze



w XIX wieku przez zaborcę niemieckiego i jego historyków (także, niestety, części
polskich) informowały o wielkich migracjach Słowian z południa Europy na obszar
Polski dopiero w połowie VI wieku i zajmujących ziemie po plemionach tzw.
germańskich i celtyckich (sic). Towarzyszył temu także infantylny przekaz
o pierwszym, błąkającym się księciu Lechu, który miał „zagnieździć się” około 550
roku w okolicy Gniezna.

Szczególnie tutaj podkreślam, iż Ariowie-Słowianie nie musieli skądkolwiek
przybywać, albowiem jako autochtoni byli na tych terenach od 10 700 lat i mieszkali
u siebie „in situ”, na swoich ziemiach, w ramach wielkiej prehistorycznej Cywilizacji
Gobi, a później Imperium Ramy (co dalej wyjaśniam). Natomiast w samym
dorzeczu rzeki Ren zamieszkiwały także plemiona galijskie, celtyckie
i normandzkie, które wymieszane dużo później z przybyszami z północy
i w mniejszym stopniu ze Słowianami, utworzyły dopiero plemiona niemieckie,
o całkowicie innej haplogrupie R1b1b2 Y-DNA, które powołały pierwsze państwo
niemieckie dopiero w 919 roku we Fritzlarze.

Lechia, inaczej Imperium Lechitów, była pierwszym i największym organizmem
państwowym Ariów-Słowian w Europie, trwającym setki lat, a nie państwo Samona,
które istniało dużo później i bardzo krótko, w latach 623–658 (patrz Fredegar –
bibliografia), czy państwo wielkomorawskie – funkcjonujące w latach 833–904.

Również nie było w tych czasach podziału na Słowian Zachodnich i Słowian
Wschodnich, a dziesiątki ich różnych plemion zamieszkiwały wielki obszar Lechii.

Imperium Lechitów, oczywiście o różnym zasięgu terytorialnym w różnych
okresach czasu, przetrwało ponad 2600 lat, od około 1800 roku p.n.e. do 840 roku
n.e., kiedy upadło w rezultacie zagranicznego, geopolitycznego spisku i dokonanej
zbrodni na jego władcach. Doznało upadku, z którego, pomimo czynionych prób,
nigdy w pełni, na dłuższy czas, już się nie podniosło. W jego konsekwencji na
początku X wieku zaczął się proces podziału Ariów-Słowian na Zachodnich
i Wschodnich.

Równocześnie należy podkreślić, że na 23 zachowane średniowieczne polskie
kroniki o poznanej treści, aż 13 opisuje dzieje Lechii i jej władców w okresie przed
naszą erą (patrz rozdział III). Opisy te dotyczą m.in. walki Lechitów pod wodzą króla
Lecha II z wojskami macedońskimi, pod wodzą zapewne młodego Aleksandra
Macedońskiego na ziemiach śląskiej i krakowskiej, a także około 300 lat później –
walk Lechitów i króla Lecha III z wojskami rzymskimi Juliusza Cezara w Galii i Ilirii
oraz w koalicji z bratnimi Partami, Indoscytami – z wojskami rzymskimi jednego
z triumwirów – Krassusa, w Syrii (patrz rozdział IV, pkt 1).

Ponadto kroniki przekazują informacje o ugodzie między Lechem III i Juliuszem
Cezarem oraz zawartym pokoju między Lechią a Rzymem. Zostało to
przypieczętowane małżeństwem Lecha III ze starszą siostrą Juliusza Cezara – Julią
Caesaris Major, która otrzymała od brata w posagu Bawarię wraz z miastem



Vindelicum (obecny Augsburg). Natomiast od męża otrzymała w prezencie
ślubnym Serbię, która mu w tym czasie podlegała w ramach Imperium Lechitów
(patrz rozdział IV, pkt 1, król Lech III, Ariowit).

Rodzima historiografia uznała powyższe przekazy za legendarne i bajeczne,
krytykując, dyskredytując i ośmieszając niejednokrotnie samych kronikarzy.
Biskupa Wincentego Kadłubka, absolwenta paryskiej Sorbony i Uniwersytetu
w Bolonii, posiadacza tytułów magistra i doktora nauk, nazywa mistrzem jak
szewca czy stolarza. A był on wieloletnim opiekunem, rektorem i wykładowcą na
jedynym w tych czasach uniwersytecie w Polsce! Był głębokim patriotą i odszedł do
zakonu, rezygnując z zaszczytnych funkcji rektora i biskupa na własne życzenie
właśnie dlatego, aby swobodnie napisać prawdziwą kronikę o starożytnych dziejach
Lechitów, opierając się na jeszcze starszych kronikach i materiałach, a także, by nie
być skrępowanym hierarchią kościelną i jej ograniczeniami oraz jakąkolwiek
odpowiedzialnością. Moim zdaniem najważniejsze zdarzenia, opisywane w jego
kronice, mogące wywoływać różne reakcje ówczesnych władz, inteligentnie
kamuflował dialogiem „dwóch mężów znakomitych w poważnym wieku” Jana
i Mateusza!

Natomiast dla Kościoła rzymskiego liczyła się tylko historia Polski od chrztu
Mieszka I i jego otoczenia, około 966 roku, a nie wcześniejsza historia
pogardzanego, barbarzyńskiego i pogańskiego, słowiańskiego kraju – Lechii. Widać
to chociażby na przykładzie tekstu kroniki wysłannika Rzymu Galla Anonima,
z jego krótkim i bardzo ubogim opisem tego słowiańskiego okresu. Chyba ze wstydu
nie podpisał swojej kroniki własnym nazwiskiem. Informacje w innych kronikach
również uznano za niewiarygodne i przepisywane. Nawet najobszerniejszą,
najbardziej szczegółową i potwierdzoną w wielu miejscach w opracowaniach
zagranicznych kronikę słowiańsko-sarmacką arcybiskupa Prokosza z X wieku
uznano za podrobioną, chociaż nie było i nie ma na to nadal żadnych dowodów!

Ta przypadkowo odnaleziona kronika, wydana ostatnio w 1825 roku, wraz
z dwoma komentarzami z XVI i XVIII wieku, moim zdaniem najpełniejsza,
najbardziej precyzyjna i najważniejsza (!) – była po prostu zagrożeniem dla
historiografii niemieckiego zaborcy i stała się przedmiotem ataków historyków
niemieckich, i niektórych polskich niestety także (patrz rozdział III, pkt 2).

Kronikarze w tych czasach, niejednokrotnie biskupi, jak: Prokosz, M. Cholewa, W.
Kadłubek czy Bogufał, należeli do nielicznej najwyżej wykształconej inteligencji
w kraju i zarazem jego elity intelektualnej, której częstokroć poziomem nie
dorównywał sam władca.

Moim zdaniem nie mamy dowodów i nie mamy prawa (czy to z przyczyn
koniunkturalnych, politycznych czy religijnych) oskarżać kronikarzy o zmyślanie
i pisanie nieprawdy, albowiem nie wiemy, do jakich starszych kronik i materiałów
mieli dostęp. Przecież arcybiskup Prokosz żył ponad 1000 lat temu, ale zaledwie 100



lat po tragicznych wydarzeniach w 840 roku, związanych z otruciem w czasie uczty
20 lechickich książąt, władców wszystkich dzielnic Imperium Lechitów, i jeszcze
podczas panowania króla lechickiego Ziemomysła, a także znał dobrze okresy
panowania jego ojca króla Lecha X i wuja króla Wrocisława czy dziada króla
Ziemowita (patrz rozdział IV, pkt 2).

Powinniśmy być dumni z tych wspaniałych, niemalże tysiącletnich
i kilkusetletnich kronik, pisanych pięknym językiem staropolskim i zarazem
prostym, którego styl czasami wydaje się nawet infantylny, ale najważniejsza jest
ich treść oraz zasób wiedzy historycznej. Jest to niezaprzeczalnie nasze wielkie
dziedzictwo narodowe, które należy hołubić i dalej badać, a także porównywać ze
starymi kronikami i mapami zagranicznymi.

Poniżej prezentuję ewidentne i wspaniałe przykłady map, ze zbioru dalej
omawianych 36 map (1–36), wydanych w okresie: XVI wiek do początków XX wieku
(patrz rozdział V, pkt 2), a mianowicie:

20/francuska – „CARTE DE L’ EUROPE ET DES états Barbares au VI ème Siècle,
Leckhes ou Poleniens” (Mapa Europy i państw barbarzyńskich w VI wieku, Lechia
(Lechy) inaczej Polanie) – pokazująca także państwo Lechów, inaczej Polan,

24/angielska – „Europe and the East Roman Empire, 533–600, LECHINA EMPIRE”
(Europa i Imperium Wschodniorzymskie, lata 533–600, Lechickie Imperium) –
pokazująca m.in. ogromne Imperium Lechitów,

26/niemiecka – „DAS REICH KARLS DES GROSSEN, 768–814, Ljëchen” (Królestwo
Karola Wielkiego, lata 768–814, Lechia, Lechy) – pokazująca m.in. państwo
Lechów (Lechię),

31/francuska – „EMPIRE DE CHARLEMAGNE et son démembrement au Traité de
Verdun 843, Lèques” (Imperium Karola Wielkiego i jego rozbiór w traktacie
z Verdun w 843 roku, Lechia, Lechy) – pokazująca także państwo Lechów
(Lechię),

34/niemiecka – „Zeit der KAROLINGER, Mitte des IX. Jahrh., Lechen” (czasy
Karolingów, połowa IX wieku, Lechy) – pokazująca również państwo Lechów
(Lechię),

36/angielska – „THE WESTERN EMPIRE as divided 887, Lechs” (Imperium Zachodnie,
jak podzielono w 887 roku, Lechia, Lechy), pokazująca także państwo Lechów
(Lechię).

(Powyższe opisy map, z języków: francuskiego, angielskiego i niemieckiego,
tłumaczył autor).

Nic dodać, nic ująć! Było to nasze, polskie, istniejące według powyższych map już
400 lat, w okresie od VI do IX wieku, państwo Lechów, inaczej Imperium Lechitów,



leżące w Europie, którego próżno szukać w naszej historiografii, podręcznikach
szkolnych i akademickich czy w polskich atlasach. Dlaczego? (patrz rozdział V, pkt
2).

Informacje o państwie Lechów (Lechii) można znaleźć nie tylko na mapach, ale
także w innych źródłach i opracowaniach oraz starych kronikach zagranicznych (na
przykład w Kronice Norymberskiej w opisach już z I wieku n.e.) – jak również
w językach obcych, a mianowicie w:

hiszpańskim:
Lech – Lech
Hijos de Lech – synowie Lecha, Lechy, Lechici
Estado del Lech – państwo Lecha, Lechia
angielskim:
Lech – Lech
Lechs – Lechia, Lechy, Lechici
Lekhs – Lechia, Lechy, Lechici (Vickers)
Lechina Empire – Imperium Lechitów
francuskim:
Léchon – Lech
Leckes, Leckhes, Lèques, Ljekches – Lechia, Lechy, Lechici
niemieckim:
Lecho – Lech
Lechen, Ljëchen – Lechia, Lechy, Lechici
rosyjskim:
Lach – Lech
Lachy – Lechia, Lechy, Lechici
perskim:
Leh, Lah – Lech
Lehe, Lahe – Lechy, Lechici
Lehestan, Lahestan – Lechistan, państwo Lecha (Lechów)
tureckim:
Leh – Lech
Lehi – Lechy, Lechici
Lehistan – Lechistan, państwo Lecha (Lechów)
łacińskim:
Lechici Imperii – Imperium Lechitów (Uphagen)
Lechicum Imperium – Lechickie Imperium (Uphagen)
Avillio Lescho-Awiłło Leszek, na płycie nagrobnej z I wieku n.e. ufundowanej

przez cesarza Tyberiusza Klaudiusza.

Jednym słowem winni jesteśmy większego szacunku wobec naszych



średniowiecznych kronikarzy i ich kronik, a także powinniśmy się wyzbyć
kompleksów wobec kronikarzy greckich, rzymskich, bizantyjskich czy
europejskich, na których prawie „nabożnie” się powołujemy. Oni niejednokrotnie
popełniali błędy, pisali stronniczo i nieprzyjaźnie oraz nieprawdopodobne rzeczy,
pomijając niewygodne tematy czy odniesione klęski!

Ponadto, analizując nasze kroniki, do których dostęp nie jest łatwy, można
zauważyć, w stosunku do oryginalnych tekstów łacińskich, w ich tłumaczeniach
występowanie wielu spolszczeń, przeróbek, skrótów, przeinaczeń, wyłączeń, nawet
w ich tytułach, i pomijania nazw Lechia, Lechici, Imperium. Dlaczego? Wiadomo
przecież, że najwcześniejsze kroniki musiały opisywać Lechię, państwo Lechów
i Lechitów, nie Polskę, której nazwa jeszcze nie istniała i nie funkcjonowała,
a innymi nazwami kraju były Sarmacja, Sarmaci i królowie sarmaccy.

Jako przykład można podać obecny, oficjalny tytuł kroniki Wincentego Kadłubka:
Kronika Polska, podczas gdy znany mi najstarszy jej tytuł brzmiał po łacinie:

Historia Chadłubkonis de initiis Lehitarum seu Polonorum, proecipuisque eorum
gestis, co w tłumaczeniu na język polski znaczy: Kadłubka historia o początkach
Lechitów czyli Polaków, ich niezwykłe czyny (dzieje). Dlaczego ktoś zmienił tytuł
kroniki? Dlaczego ukrywa się nazwy Lechia, Lechici?

Na koniec tej przedmowy chciałbym wyrazić nadzieję i moje marzenie dotyczące
wydania jednolitego zbioru wszystkich naszych średniowiecznych kronik
w równoległej edycji łacińskiej i polskiej, w dosłownym i wiernym tłumaczeniu,
z najstarszych przechowywanych w bibliotekach egzemplarzy (bez żadnych
„fachowych” komentarzy) – w celu udostępnienia ich jak najszerszym kręgom
naszego społeczeństwa, młodym i starszym, aby samodzielnie i osobiście wyrobili
sobie zdanie co do naszej starożytnej, lechickiej państwowości. Przecież mamy
jedno z najlepiej wykształconych społeczeństw w Europie!

Zbiór taki, jako skarb intelektualny i historyczne dziedzictwo kulturalne narodu
polskiego, powinien być wydany na koszt państwa z okazji 3800-lecia Lechii, czyli
Polski, oraz jako oddanie hołdu i szacunku wielkim starożytnym władcom
lechickim. Hołdu i szacunku, którego nie omieszkał, nie bez powodu, złożyć cesarz
rzymski Tyberiusz Klaudiusz w I wieku n.e. naszemu lechickiemu królowi Awiłłowi
Leszkowi (opis w rozdziale IV, pkt 1).

Autor
Gdynia, styczeń 2015 roku



 

Rozdział I 
 

Pochodzenie Ariów-Słowian w Europie
i w Lechii

1. Aryjskie cywilizacje azjatycko-europejskie

Pragnąc wyjaśnić proweniencję ludności słowiańskiej, rasy aryjskiej w Polsce,
musimy sięgnąć głębiej, do naszej zamierzchłej przeszłości sprzed wielu tysięcy lat.

W nawiązaniu do wciąż trwającej żywej dyskusji na ten temat wydaje się, iż
zagadka została już rozwiązana w literaturze przedmiotu poprzez opisanie
w książkach aryjskich cywilizacji azjatycko-europejskich działających w prehistorii,
a mianowicie:

Cywilizacji Gobi (Wielkie Imperium Ujgur),
Imperium Ramy,

które łączą wszystkie elementy układanki: pochodzenia, rasy aryjskiej, genotypu,
języka, wierzeń i nauk wedyjskich oraz problemu indoeuropejskości, a także
wzajemnych odniesień i powiązań między Indiami, Iranem oraz Polską.

Poniżej w skrócie prezentuję rzeczone aryjskie cywilizacje na potrzeby niniejszej
publikacji (szerzej, patrz Cywilizacje kosmiczne na ziemi, bibliografia).

Informacje o tych cywilizacjach uzyskano już w XIX wieku ze starożytnych
tabliczek, map i ksiąg w językach: naacal, tybetańskim, pali, sanskrytu,
drawidyjskim i protodrawidyjskim, udostępnionych badaczom w świątyniach
w Tybecie i w Indiach. Tylko dzięki nim została archeologicznie zlokalizowana
stolica Wielkiego Imperium Ujgur.

2. Cywilizacja Gobi (Wielkie Imperium Ujgur)

Cywilizacja Gobi nazywana była również Wielkim Imperium Ujgur. Została



założona około 70 000 lat temu przez Ujgurów z pacyficznego kontynentu Mu,
należących do rasy aryjskiej – białej, wspólnie z potomkami Ariów z północnej Azji,
tj. byłej cywilizacji Hyperbornea, znanej później także jako Arktyda (patrz Wedy
słowiańsko-aryjskie oraz hinduskie według B.G.Tilaka – bibliografia).

Była to największa kolonia cywilizacji Mukulia na Ziemi. Ta aryjska cywilizacja
zajmowała obecne obszary środkowej Azji, Rosji, północnych i centralnych Chin
oraz środkowych terenów Europy, w tym Bałkanów, Ukrainy, Białorusi, Polski
i Niemiec (Ariowie-Prasłowianie), a także zagony – tereny północnej Hiszpanii
i południowej Francji (Ariowie-Prabaskowie). Rozciągała się praktycznie od Oceanu
Spokojnego do Oceanu Atlantyckiego. Północną granicę wyznaczał Ocean Północny
(Arktyczny), natomiast południową stanowiły obecne południowe Chiny (Kochin),
Birma, Indie, Iran aż do Morza Kaspijskiego. W tym okresie północna Azja (Syberia)
należała do strefy klimatu umiarkowanego.

Stolica Wielkiego Imperium Ujgur znajdowała się na urodzajnej w tych czasach
równinie Gobi, w jej centrum, na południe od jeziora Bajkał – obecnie na terenie
Chin. Została zlokalizowana przez archeologów, około 20 m pod powierzchnią
ziemi, pod odnalezionymi ruinami starożytnego miasta Kara-Kota (Chara–Choto), tj.
obecnego chińskiego Haicheng, na zachód od Rzeki Żółtej.

Była cywilizacją podzieloną na wiele prowincji, z lokalnymi władcami, o wysokim
poziomie rozwoju duchowego i technologicznego.

Ujgurowie byli Ariami z białą cerą, pociągłymi twarzami, jasnymi włosami
i niebieskimi oczami, a bardziej na południu – z ciemnymi włosami i brązowymi
oraz zielonymi oczami.

Imperium na dalekim południu było zamieszkane również przez rasę żółtą,
powstałą w wyniku mieszania się Ujgurów z Mongołami.

Gobi, Tybet i Himalaje (które nie zostały jeszcze całkowicie wyniesione) były
w tych czasach na ogół równinnymi, uprawnymi terenami z lasami, jeziorami
i rzekami. Miasta i osady rolnicze były połączone drogami. W miastach znajdowały
się świątynie, gmachy publiczne, pałace lokalnych władców i domy prywatne.

Było to Imperium Słońca, którego kult wyznawali Ujgurowie-Ariowie. Ich
znakiem była swastyka jako symbol słońca i kosmosu oraz szczęścia i powodzenia,
a także naszej czteroramiennej galaktyki – Drogi Mlecznej. Oznaczali nią wznoszone
kamienne budowle i różne przedmioty.

Około 25 000 lat temu w wyniku kataklizmu, tj. rozpadu i tonięcia kontynentu Mu
na Pacyfiku, powstała ogromna fala pływowa (tsunami), która (według badaczy)
ruszyła na północ, zalewając północno-wschodnią część Azji, mniej więcej do
południka 100˚ długości geograficznej zachodniej, powodując powodzie, zmywając
miasta i osiedla oraz zostawiając grubą warstwę nanosów (glina, żwir, piach,
kamienie). Ocalała część ludności migrowała na zachód, na Bliski Wschód i do
Europy.



Późniejsze konflikty zbrojne z Imperium Atlantydy spowodowały zniszczenie
zarówno zachodniej, europejskiej części Imperium Ujgur, jak i wschodniej.

Atlanci, dysponujący przewagą militarną i technologiczną, całkowicie zniszczyli
i wypalili równiny Gobi i Takla Makan, pozostawiając jałowe pustynie.

3. Imperium Ramy

Zadaniem imperium nazwanego od nazwiska jego przywódcy i założyciela księcia
Ram, którego Hindusi nazwali potem Ramą, było odtworzenie Imperium Aryjskiego
na terenie Azji i Europy oraz włączenie do niego Indii. Rama pojawił się na terenie
Doliny Indusu i w Iranie, gdzie podjął działalność pierwotnie jako wódz,
prawodawca i prorok, organizujący Ariów do podboju nowych terytoriów. Około 17
000 lat temu Ariowie zdobyli twierdze ludów rasy czarnej w regionie Kaukazu,
powstawało coraz więcej skupisk aryjskich w Turkmenistanie i Iranie. Ariowie
przesuwali się na południe w kierunku Indii, wypierając rasy czarne. Szli z wyżyn
Turkmenistanu do Pendżabu, z Iranu przez Beludżystan oraz z północnego zachodu
przez dzisiejszy Afganistan i Kaszmir. Stopniowo opanowywali północne Indie, tj.
doliny rzek: Indusu, Saraswati i Gangesu, wypierając tubylców Nagów. Największe
skupiska Ariów (według sanskrytu – ludzie szlachetni) były zlokalizowane na
północnym zachodzie Indii. Ich pochód na południe półwyspu Dekan dopiero się
zaczynał. Stolicą Imperium Ramy zostało miasto Narmini (obecne Mohendżo Daro,
w ruinie). Nie zdołano podbić całych Indii, toteż rasa aryjska była wówczas tylko
jedną z wielu ras wchodzących w skład tego imperium. Przeszkodził temu
ogólnoświatowy kataklizm – potop, około 12 500 lat temu, który zniszczył ówczesne
wysoko technicznie rozwinięte cywilizacje na ziemi, w wyniku przesunięcia
i zmiany biegunów magnetycznych oraz ogólnoświatowego tsunami. Powierzchnia
planety została zdewastowana i według badaczy został zatopiony ogromny obszar
25 mln km2 terenów nadbrzeżnych, z powodu podniesienia się poziomu mórz
i oceanów.

Jakiś czas po kataklizmie przystąpiono do odbudowy Aryjskiego Imperium Ramy,
przede wszystkim na terenie Iranu, gdzie przetrwały duże skupiska białej rasy
aryjskiej. Stąd najstarsza nazwa Iranu, sprzed tysięcy lat, brzmiała: Ariyâramna
(Ziemia Ariów Ramy).

Później przy pomocy bratnich aryjskich plemion scytyjskich (w skład których
wchodziły różnie nazywane ludy), zamieszkujących środkową Azję (tereny byłego
Imperium Ujgur), całkowicie wyparto rasę czarną z Iranu (Airy-an), tzn. z Ziemi
Ariów, czyli ludzi szlachetnych.

Umocniono i zjednoczono plemiona Ariów, nazywanych także Indoscytami



(patrz bibliografia), którzy założyli lub odbudowali wiele miast i osiedli
w Turkmenistanie, Iranie oraz w Dolinach Indusu i Saraswati, a mianowicie, m.in.:
Gonur Tepe, Togolok, Takir Kelleli, Adji Kui, Taip, Adam Basan, 150 osad w delcie
rzeki Murgab (Turkmenistan), Tepe Sialk z najstarszym zigguratem (7500 lat), Tepe
Hasanlu, Tepe Gijan, Jiroft, Suza z zigguratem, Choqa Zanbil z największym
zigguratem, Tureng Tepe, Mundigak, Haft Teppeh z zigguratem (Iran), Mohendżo
Daro, kilka miast koło Mehrgah, Harappa, Lothal (Doliny Indusu i Saraswati).

Jednocześnie kontynuowano podbój Indii przez Ariów, usiłując wyprzeć
z północy śniadych Nagów, a z południa czarnych Drawidów, czego nie udało się
całkowicie zrealizować. Odbudowano również siedliska Ariów w środkowej Europie,
gdzie wiele społeczności przetrwało kataklizm w górach (Ural, Bałkany, Karpaty,
Sudety).

Nasi protoplaści Ariowie-Prasłowianie, genetycznie tożsami i skoligaceni
z Ujgurami-Ariami, zarówno w Indiach, jak i w Iranie, przetrwali na terenie
środkowej Europy wszystkie późniejsze kataklizmy naturalne i wojny. Świadczą
o tym chociażby przeprowadzone badania genetyczne Ariów-Słowian na tych
terenach (co dalej omówię szerzej).

W XX wieku na terenach byłej Cywilizacji Gobi (obecnie Chiny), zarówno
w rejonie centralnym, jak i w północno-zachodnim, na obszarze pustyni Takla
Makan i południowej części basenu rzeki Tarim, praktycznie na trasie Wielkiego
Jedwabnego Szlaku, archeolodzy znaleźli i odkopali, bardzo dobrze zachowane
w suchym klimacie, mumie mężczyzn i kobiet rasy białej aryjskiej – Ujgurów
o głównej haplogrupie R1a1 Y-DNA, odmiennej niż Chińczyków. Mumie cechował
wysoki wzrost (mężczyźni – 180-200 cm, kobiety – 170 cm), piękne, wyprostowane
ciała, niektóre z tatuażami, europejskie rysy, włosy koloru blond, kasztanowe bądź
rude, zielone lub niebieskie głęboko osadzone oczy, pociągłe twarze, długie nosy
i wydłużone czaszki – typ całkowicie słowiańsko-europejski (patrz filmy YouTube –
bibliografia).

Znajdowano także mumie w kurhanach grobowych w Ałtaju, m.in. na
płaskowyżu Ukok – słynną „księżniczkę Ukok” o szczupłej, wysokiej sylwetce
z tatuażami na ciele. Jej zrekonstruowana przez naukowców twarz okazała się
całkowicie europejsko-słowiańska (patrz film YouTube – bibliografia).

W sumie wydobyto około 1400 mumii, datowanych przez archeologów na 3000
do 4800 lat. Potwierdza to rolę i znaczenie potomków Ujgurów w rozwoju tych
obszarów, na których ponadto znaleziono zasypane ruiny sprzed tysięcy lat wielu
miast, świątyń, klasztorów, 81 jaskiń z sanktuariami, malowidłami, statuetkami,
freskami, rzeźbami i manuskryptami. Wydobyto także różne artefakty i wiele z nich
nosiło zwyczajowy aryjski znak swastyki.

Ponadto, zgodnie z przewidywaniami badaczy, na terenie byłej Cywilizacji Gobi
(obecnie Rosja, Kazachstan) naukowcy rosyjscy odkryli dużo ruin starożytnych



i prehistorycznych miast i budowli na Syberii, np. na Uralu słynny Arkaim (sprzed
ponad 6000 lat), Sintasztę i Petrowkę oraz 20 innych warownych miast, w tym
kamiennych, większych i starszych od Arkaimu. Region ten nazwali Ziemią Miast.
W ruinach znaleziono artefakty z ceramiki pokryte swastykami, symbolem Ariów.
W 2014 roku, według serwisu naukowego „Live Science”, na pograniczu Rosji
i Kazachstanu w pasie o długości 640 km, odkryto z powietrza 50 ogromnych
geoglifów w formie kręgów, spiral i swastyk o wymiarach kilkuset metrów, a w 2013
roku, według „New Scientist”, odkryto na szczycie góry Sunduki (Republika
Chakasji) megalityczną budowlę z prostopadłościennych, ogromnych bloków
piaskowca z rytami ludzkich postaci sprzed 16 000 lat (T. Oszubski – patrz
bibliografia).

Natomiast w 2012 roku w zalesionych, trudno dostępnych górach Ałtaju odkryto
megalityczne ruiny miasta sprzed wielu tysięcy lat z obrobionymi maszynowo
blokami granitowymi (twardość 7° w skali Mohsa), w tym także ogromnych
rozmiarów, z płaskimi powierzchniami i ostrymi krawędziami, o wadze około
trzech tysięcy ton! W murach bloki były dopasowane z wielką dokładnością, choć
niektóre już mocno zerodowane. Po badaniach naukowcy stwierdzili, że wiele
tysięcy lat temu miasto zostało zniszczone ostrzałem z broni o bardzo dużej sile
rażenia (patrz film YouTube – bibliografia).

Z kolei w 2014 roku ekspedycja naukowa Georgija Sidorowa odkryła i zbadała
w Górnej Szorii (południowa Syberia) podobne miasto zbudowane z granitowych,
mechanicznie obrobionych bloków o niewyobrażalnej wadze trzech do czterech
tysięcy ton (największe na świecie) również ściśle dopasowanych w murach, które
wznoszono nawet do wysokości 40 m. Nasza obecna cywilizacja nie posiada
dźwigów czy transporterów powietrznych zdolnych do przemieszczania takich
ciężarów w terenie ani urządzeń technicznych do obróbki maszynowej takich
megalitów! Badanie tych odległych, bezludnych terenów jest bardzo trudne,
bowiem w długim okresie zimowym temperatury spadają tutaj do minus 50˚
Celsjusza (patrz artykuł i filmy YouTube – bibliografia).

Obecnie w Chinach w Ujgurskim Autonomicznym Regionie w Sinkiang mieszkają
potomkowie Ujgurów-Ariów w liczbie ponad 11 mln, ponadto małe ich społeczności
żyją w Takla Makan, Lop Nur i Jutian. Należą do nich również Kalasze, mieszkający
w masywie Hindukuszu w Pakistanie w liczbie około 6 tysięcy osób i mający wygląd
całkowicie aryjsko-słowiański. Podobnie Ajnowie, potomkowie Ariów-Ujgurów,
którzy uciekli po kataklizmie na Sachalin, wyspy japońskie i kurylskie. Obecnie
mieszkają głównie na Hokkaido (patrz bibliografia).

Trzeba wreszcie zrozumieć i zaakceptować, wbrew skostniałej ortodoksyjnej
i akademickiej nauce, że tak samo jak historia Polski nie zaczęła się w 966 roku, tak
samo pierwsze cywilizacje na ziemi nie powstały w IV tysiącleciu p.n.e. Proste,
nietechniczne cywilizacje Sumeru, Egiptu czy Dolin Indusu i Saraswati poprzedzało



wiele prehistorycznych, przedpotopowych, wysoko technicznie i technologicznie
rozwiniętych cywilizacji. Niestety oficjalnie nadal jest to negowane i ignorowane,
pomimo zlokalizowanych i prezentowanych budowli, artefaktów, wyników badań
technicznych oraz innych ewidentnych dowodów (patrz Cywilizacje kosmiczne na
ziemi – bibliografia).

4. Badania genetyczne Ariów-Słowian

Jak wynika z powyższego podrozdziału, Ariowie-Prasłowianie mieszkali w Europie
Środkowej, w tym na ziemiach później nazwanych Lechią od wielu tysięcy lat,
pomimo różnych katak-lizmów naturalnych oraz toczonych wojen.

Były to tereny ciągnące się od Renu, dorzecza Wezery i Werry (obecnie Niemcy)
po Don i Wołgę (Rosja) oraz od Bałtyku po Dunaj oraz Morza: Czarne, Azowskie,
Kaspijskie i Adriatyckie.

Ewidentnie Prasłowianie przetrwali również okres po potopie, bowiem wskazują
na to wyniki badań genetycznych opublikowane przez polskich i zagranicznych
naukowców (patrz bibliografia). Wyniki są ścisłe oraz bezdyskusyjne i wreszcie
finalnie obaliły arogancki XIX-wieczny dogmat historiografii zaborcy niemieckiego,
dotyczący migracji zbłąkanych Słowian na ziemie polskie dopiero w połowie VI
wieku i zajęcia tych ziem dopiero po plemionach tzw. germańskich i celtyckich
(sic!).

W 2013 roku prof. dr T. Grzybowski z Collegium Medicum Uniwersytetu M.
Kopernika w Bydgoszczy, w audycji radiowej i na łamach prasy (patrz bibliografia),
poinformował na podstawie pierwszych wyników badań, że my Polacy jesteśmy
autochtonami na ziemiach polskich i mamy haplogrupę R1a1a7 „in situ”, zarówno
w linii żeńskiej, jak i w męskiej, od co najmniej 7000 lat (badania międzynarodowe
wskazały na 10 700 lat – patrz bibliografia). Ponadto podkreślił, że zawsze była
zachowana ciągłość biologiczna na terenie Polski, zarówno w okresie rzymskim, jak
i wczesnośredniowiecznym!

Podkreślmy jeszcze raz, że od co najmniej 10 700 lat mieszkamy „u siebie” na
ziemiach polskich, nad Odrą, Wartą i Wisłą – w sposób nieprzerwany żadną „pustką
biologiczną czy populacyjną” – jesteśmy wyjątkowym i najbardziej starożytnym
ludem Europy!

Badania trwały ponad dziesięć lat i międzynarodowy zespół naukowców
przebadał materiał genetyczny pobrany od 2500 osób z różnych populacji narodów
słowiańskich.

Sporządzono tabelę porównawczą liczby Ariów-Słowian w Eurazji dla haplogrupy
R1a1 w latach 2010 (I) i 2013 (II – wyjątki), jak niżej:



Kraj % Słowian Liczba w mln

Europa I II I II

Polska 51 (57,5) 19,4 21,9

Ukraina 48   22,0

Rosja 47   66,0

Litwa 41   1,3

Białoruś 40 (51) 3,8 4,8

Węgry 39 (32) 3,9  

Estonia 37  0,5  

Czechy 30  3,1  

Mołdawia 30  1,0  

Kroatia 30  1,3  

Słowacja 30  1,6  

Bośnia 25  1,1  

Macedonia 25  0,5  

Serbia 25  1,8  

Słowenia 25  0,5  

Bułgaria 20  1,5  

Niemcy 16  13  

Azja     

Kirgizja 64  3,5  

Tadżykistan 63  4,7  

Afganistan 51  14,4  

Pakistan 48  81,0  

Uzbekistan 36  10,0  

Indie 35  412,3  

Turkmenistan 35  1,7  

Bangladesz 35  56,8  

Iran 25  20,0  

Kazachstan 25  4,1  

Mongolia 5  0,1  

0,1 2  28,0  

W Europie zdecydowanie najwięcej autochtonicznych potomków Ariów-Słowian
zlokalizowano w Polsce (57,5%), następnie na Białorusi (51%), Ukrainie (48%)
i w Rosji (47%). W Azji natomiast w całych Indiach przeciętnie 35%, ale na samej
północy ponad 65%, tj. w Dolinach Indusu, Saraswati i Gangesu, czyli w rejonie



najintensywniejszych podbojów Imperium Ramy. Na obszarze tzw. Starożytnego
Wielkiego Iranu odnotowano przeciętnie około 46%.

5. Ariowie-Słowianie w Lechii (Imperium Lechitów)

Słowianie lub Sławianie, nazywani tak przez Rzymian od sławy (Slavi, Slavini),
w ekspansji i podbojach lub innych dziedzinach przybierali lub otrzymywali
odpowiednie imiona, jak np.: Mieczysław – sławny w mieczu, Władysław – sławny
we władaniu, Bogusław – sławiący Boga, Dobrosław – sławny w czynieniu dobra.

Generalnie – Sławia jako Słowiańszczyzna, czyli Słowianie, to różne ludy (indo-
irano-europejskie) o różnych nazwach, ale jednej rasy aryjskiej, genetycznie
identyczne, których jedynym wielkim źródłem pochodzenia była prehistoryczna
Cywilizacja Gobi, a później Imperium Ramy. Można te ludy lapidarnie określić, jako
braci w genotypie oraz haplogrupie R1a1a Y-DNA (z późniejszymi mutacjami). Po
badaniach genetycznych stwierdzono, że należą do nich ludy, które historycznie
zasiedlały także tereny Lechii, mianowicie głównie Ujgurzy-Prasłowianie,
Suewowie, Wenedowie, Sarmaci, Kashshu, Scytowie, Amazonki, Wandalowie,
Burgundowie, Herulowie, Gotowie i Hunowie, którzy wyglądem, rysami twarzy
i budową ciała wcale się nie różnili. Jako przykład proponuję obejrzenie
w Internecie zachowanego wizerunku twarzy młodego Attyli, największego wodza
Hunów. Jest to twarz całkowicie aryjsko-słowiańska.

Tak więc wyżej wymienione ludy to jedna wielka aryjsko-słowiańska rodzina –
nazywana generalnie Scytami lub Indoscytami (patrz rozdział II i bibliografia).
Według Herodota (patrz bibliografia) mówili tym samym językiem, nazywanym
przez nas prasłowiańskim-indoeuropejskim. To Grecy przecież nazywali nas
Scytami, a Persowie – Scytami i Lechami, z kolei Rzymianie – Sarmatami, a także
Slavi, Slavini, Bizantyjczycy – Scytami i Sklawenami lub Sklawinami, inni –
Wenetami, Wenedami, jeszcze inni – Suewami, tj. Słowianami itd. Albowiem Suevii
= Sławii = Słowianie. Sue jest tutaj fonetycznym zapisem brzmienia morfenu – Słe
(T. Miller – patrz bibliografia).

Powyższe wywody także potwierdziły badania szczątków w grobowcach
scytyjskich i sauromackich (kopce kurhanowe). Identyczność została stwierdzona
także poprzez pomiary czaszek, porównanie barwy włosów i inne rekonstrukcje
(patrz bibliografia).

Tak więc Wandalowie, Herulowie, Burgundowie, Scytowie, Gotowie, Hunowie,
Alanowie, to po prostu Indoscytowie – Słowianie z haplogrupy R1a1 Y-DNA, a nie
żadne tzw. germańskie plemiona, które powstały dużo później jako niemieckie
o całkiem innej haplogrupie R1b1b2 Y-DNA (patrz bibliografia i rozdział II)!



Tak więc powtórzmy jeszcze raz: my, Polacy-Słowianie, jesteśmy potomkami
Ariów z różnie nazywanych ludów, a przede wszystkim: Ujgurów-Prasłowian,
Suewów, Wenedów, Sarmatów, Kashshu, Scytów, Wandalów, Herulów, Burgundów,
Gotów i Hunów!

W związku z powyższym trzeba sobie uzmysłowić, że nasi przodkowie Ariowie-
Słowianie byli już zasiedzeni i zorganizowani w liczne rody słowiańskie, na swoich
środkowoeuropejskich ziemiach, w czasach gdy dopiero powstawały starożytne
cywilizacje w Sumerze, Egipcie, Elamie, Peru, Meksyku, Chinach czy w Dolinach
Indusu i Saraswati.

Nazwa rodu i przynależność rodowa były dla Słowian najważniejsze, natomiast
nazwy plemion powstały później niezależnie i były nadawane przez sąsiadów lub
wrogów czy kronikarzy i historyków, którzy koniecznie chcieli je jakoś wyodrębnić
i przyporządkować. Członkowie rodu wybierali starszyznę, która dokonywała
wyboru naczelnika rodu. Naczelnik służył członkom rodu swoją mądrością
i autorytetem, łagodził i rozstrzygał spory i był przez wszystkich szanowany.
Stanowisko to nie wiązało się z żadnymi korzyściami ani przywilejami. Naczelnicy
rodów wybierali z kolei naczelnika wyższego szczebla (plemienia czy okręgu
plemiennego) lub księcia prowincji albo dzielnicy imperium. Była to oryginalna
i niespotykana ówcześnie struktura organizacyjna społeczności słowiańskiej,
tworzona oddolnie w ramach tzw. wolnej demokracji bezpośredniej!

Należy podkreślić, iż Słowianie najbardziej cenili sobie wolność i realną
demokrację, czego dowodem była ogromna i wiodąca rola wiecu słowiańskiego, na
którym były podejmowane najważniejsze i prawomocne decyzje, na przykład
dotyczące wyboru króla czy głównego wodza planowanej wyprawy wojennej –
wojewody. Była to cywilizacja i społeczność wolnych ludzi oraz wolnych
współobywateli o dużym poczuciu wspólnoty, która nie uznawała i nie stosowała
systemu niewolnictwa, w przeciwieństwie do niby bardziej cywilizowanych
społeczeństw Grecji, Rzymu, Persji czy Bizancjum. System niewolnictwa, chyba
najbardziej upadlający człowieka, był nie do zaakceptowania dla Słowian,
uznających inne, naturalne wartości kosmiczne, gdzie człowiek był swobodną,
wolną cząstką „Wielkiego Kosmosu – Matki”, a nie przedmiotem totalnego ucisku
i wyzysku. Brutalne niewolnictwo zostało wprowadzone przez totalitarne,
agresywne państwa w ramach zasady „dziel i rządź”, akceptowanej później przez
papieży i Kościół rzymski, którzy także uczestniczyli w tym systemie.

Dlatego później właśnie Słowiańszczyzna była solą w oku dla władców zachodniej
Europy i należało ją rozbić oraz spacyfikować krwawymi zamachami na jej
władców, na przykład w latach 840 i 937, kiedy podstępnie zamordowano 50 książąt
słowiańskich (odpowiednio 20 i 30 – patrz rozdział IV, pkt 2) oraz zbrodniczymi
krucjatami, pod pretekstem wprowadzania nowej wiary chrześcijańskiej (patrz
Zamki państwa krzyżackiego w Polsce – bibliografia).



Jednocześnie, to właśnie środowisko naturalne i dostępność różnych surowców
implikowały rodzaj kultury i budownic-twa, występujący w poszczególnych
cywilizacjach. Słowianie na przykład wykorzystywali przede wszystkim łatwo
dostępne drewno i w mniejszym stopniu kamień. Sumerowie i Hindusi natomiast,
na swoich pustynnych terenach dwurzecza Tygrysu i Eufratu oraz Dolin Indusu
i Saraswati, stosowali głównie wypalane cegły mułowe. Podobnie Elamici w Elamie.

Jako przykład i punkt odniesienia chciałbym tutaj przytoczyć za Roux (patrz
bibliografia), że już 2900 lat p.n.e. jedno z najważniejszych miast Sumeru – Uruk
miało powierzchnię 400 ha i liczyło 50 tysięcy mieszkańców. Długość jego murów
obronnych z wypalanych cegieł mułowych wynosiła 10 km!

Z całą mocą chciałbym tutaj podkreślić, że nasi przodkowie Ariowie-Słowianie nie
byli barbarzyńcami z „zapyziałego zaścianka” i nie mieszkali tylko w szałasach
i ziemiankach przez tysiące lat do czasów Mieszka I, jak to się nam przedstawia
także na historycznych mapach w postaci białych plam!

Już tysiące lat p.n.e. Ariowie-Słowianie sypali ziemne wały, wznosili drewniane
budowle, grobowce i świątynie swoim bogom oraz grody obronne z palisadami,
wzmocnionymi kamieniami oraz fosami wypełnionymi wodą. Budowali także
drewniane miasta i porty nad morzem i rzekami wraz z przystaniami dla statków
i łodzi oraz magazynami. W osadach i wsiach obowiązkowe były łaźnie. Jako
pierwsi, wewnątrz chat umieszczali piece i zaczęli chmielić piwo, które produkowali
najpierw z drobno zmielonej pszenicy. Miało zielonkawy kolor i było lekko
musujące. Potrafili budować długie i szerokie mosty na jeziorach i przez rzeki, na
przykład na jeziorze Teterow w ziemi myszyńskiej (Meklemburgia) most 3 m
szeroki i 750 m długi (IX wiek) czy na Jeziorze Lednickim dwa mosty o długości 440
m i 170 m i szerokości 9 m (X wiek).

Niedawne odkrycia polskich archeologów tylko potwierdzają powyższe
informacje, a mianowicie: w Zagórzycach odkryto osadę obronną z okresu około
6000 lat p.n.e., w Żyglinie – sprzed 4000 lat p.n.e., a w Bronocicach dużą osadę
z okresu 3500 lat p.n.e. Z kolei w Zosinie – osadę sprzed 2400 lat p.n.e. z dwoma
znacznie starszymi grobami sprzed 3800 lat p.n.e., z zachowanym wyposażeniem
(naczynia, narzędzia, ozdoby)! Także odkryto osady obronne sprzed 2100 lat p.n.e.
w Trzcinicy i w Bruszczewie oraz w Grzybianach sprzed 1000 lat p.n.e.! Z kolei
w Słonowicach odkopano sześć gigantycznych megaksylonów o długości 120 m,
zbudowanych z belek drewnianych, ziemi i wzmocnionych kamieniami.
W miejscowości Rudno Górne odkryto trzy mniejsze megaksylony, do
kilkudziesięciu metrów długości. Miały wewnętrzne komory z belek lub kamieni.
Ich wiek oceniono na około 4000 lat p.n.e.!

Według kroniki Prokosza, około 1750 lat p.n.e. Ariowie-Słowianie zbudowali
miasto portowe z grodem Kodan (starożytny Gdańsk) u ujścia Wisły w Zatoce
Kodańskiej (potwierdzony mapą Pomponiusza Meli z I wieku), około 1700 lat p.n.e.



– miasto Gniezno, około1550 lat p.n.e. – miasto Carodom (starożytny Kraków I), po
prawej stronie Wisły, naprzeciw obecnego Wawelu, następnie około 1450 lat p.n.e. –
gród z miastem portowym Szczyt (starożytny Szczecin) nad Morzem Sarmackim
lub Suewskim (Słowiańskim), czyli Bałtyckim. Do tej pory archeologowie odkopali
gród na wzgórzu zamkowym w Szczecinie z okresu 700 lat p.n.e. (patrz T.
Maciejewski – bibliografia).

W Biskupinie natomiast, na wyspie jeziora, Słowianie zbudowali 738 lat p.n.e.
dużą osadę obronną, która została dokładnie przebadana archeologicznie,
stanowiąc jednocześnie jeszcze jeden dowód na budownictwo słowiańskie przed
naszą erą (patrz rozdział V, pkt 1).

Także w wyniku wieloletnich badań starożytnych map Ptolemeusza, za okres lat
142–147, zostało zidentyfikowanych kilkadziesiąt starożytnych miast
wybudowanych wcześniej przez Ariów-Słowian, mieszkających na ziemiach od
Renu, dorzeczy Wezery – Werry (obecnie Niemcy) po dorzecza Odry i Nysy
Łużyckiej oraz Wisły.

Generalnie Ariowie-Słowianie, Indoscytowie, byli najstarszą i najliczniejszą
etnicznie i językowo indoeuropejską grupą ludnościową w Europie. Byli bardzo
ekspansywni, doskonale zorganizowani, migrowali często, chętnie i daleko.
Nawiązywali nowe kontakty, uczyli się, nabywali doświadczeń oraz
współuczestniczyli w rozwoju innych krajów lub powracali z bagażem nowych
umiejętności. Jak piszą kronikarze, osiedlali się w różnych krajach: w Grecji
(Peloponez), na Krecie, we Włoszech, w Tracji, na Bałkanach, nad Dunajem (V i VI
wiek), w Syrii i Azji Mniejszej (połowa VIII wieku), w Hiszpanii, w północnej Afryce:
Maroku, Egipcie i Kartaginie, gdzie założyli państwo (V wiek), ponadto
w Skandynawii (Islandia, Irlandia) – patrz rozdział II.

Byli dobrymi wojownikami i według kronik mieli królów lechickich – wybitnych
wodzów i strategów, jak na przykład: Ariowit, Ariowist nazywany po łacińsku przez
Rzymian Ariovistus. Nazwisko Ariowit – Ariowist znaczyło w języku
prasłowiańskim; Pan, Władca, Bóg, Pasterz Ariów. Nazwa Wit – Wist była
synonimem nazwy Leh oznaczającej to samo w sanskrycie oraz w języku
staroirańskim (awestyjskim). Tak więc król Ariowit był królem Lechem u siebie,
w aryjsko-słowiańskim kraju, był on wodzem Suewów, tj. plemion Ariów-Słowian.
Prowadził rozmowy i walczył na czele swojej armii słowiańskiej z Juliuszem
Cezarem i legionami rzymskimi w Galii i nad Renem w 58 roku p.n.e., o czym Cezar
pisze w swojej książce (patrz bibliografia). Opisuje w niej także, że Ariowit miał dwie
żony, w tym jedną Słowiankę z własnej ojczyzny z plemienia Suewów (patrz
rozdział IV, pkt 1, król Lech III, Ariowit).

Celtyccy Galowie już w III wieku p.n.e. nazywali wszystkie ziemie na wschód od
Renu, których nie znali, Germanią, czyli ziemiami sąsiadów, tak więc była to tylko
nazwa sąsiedniej krainy geograficznej, którą później przyjęli Rzymianie.



Dla Galów nazwy: Germanus, czyli sąsiad, brat, oraz Germania, czyli ziemie
sąsiadów, nie miały dzisiejszego znaczenia – Niemiec lub Niemcy! Tak więc
używana nazwa, na przykład germański, miała w tamtych czasach znaczenie –
sąsiedzki!

Natomiast plemiona niemieckie powstały dużo później z „wymieszania” plemion
celtyckich, galijskich, normandzkich oraz przybyszy z północy, a także w części
Słowian, i w rezultacie miały całkiem inną haplogrupę R1b1b2 Y-DNA.

Trzeba w tym miejscu wyjaśnić, że niewielkie dzieło Germania, którego autorem
miał być Tacyt (patrz bibliografia) – opisujące tę krainę oraz plemiona germańskie,
było uważane przez wielu badaczy historii za całkowicie niewiarygodne, a przez
niektórych za wręcz sfałszowane (patrz W. Kammeier oraz L. Wiener – bibliografia).
Zostało ono przypadkowo odkryte w 1455 roku w małym klasztorze w Fuldzie
w Niemczech. Jego manuskrypt zaginął zaraz po dostarczeniu do Watykanu.
Szczęśliwym trafem zrobiono z niego odpis, który również zaginął. Okazało się
później, że z tego odpisu zdążono zrobić drugi odpis, który istnieje. Generalnie
wiadomo, że Tacyt nigdy nie był na obszarze na wschód od Renu i do tego tekstu
zgłoszono wiele uwag, dotyczących błędów geograficznych i etnograficznych,
podejrzewając również, że niektóre nazwy wymienianych w tekście plemion
zostały po prostu wymyślone. Jednocześnie stwierdzono w tym dziele
wykorzystanie całych fraz i określeń z opracowań innych pisarzy antycznych, na
przykład: Posejdoniusza, Wegetiusza, Cezara czy Pliniusza Starszego!

Jak wspomniałem wyżej, od Renu, dorzecza Wezery i Werry mieszkali Ariowie-
Słowianie i dalej także nad Łabą i Soławą, Odrą i Nysą Łużycką oraz Wisłą aż po Don,
gdzie sięgała Sarmacja Europejska – Słowiańska. Zresztą, leżącą w jej sercu rzekę
Odrę Ptolemeusz na mapach z II wieku nazywa „Suevus” – rzeką suewską, tj.
słowiańską, a Morze Bałtyckie – „Mare Suewus” (Morze Słowiańskie)!

W dorzeczach Odry, Warty i Wisły mieszkali przez setki lat Ariowie-Słowianie,
Indoscytowie: Suewowie, Sarmaci, Wenedowie, Wandalowie, Herulowie,
Burgundowie, Gotowie, Scytowie i okresowo także Hunowie. Tak więc praktycznie
i faktycznie ówczesną tzw. Germanię zamieszkiwały liczne plemiona Ariów-
Słowian, Indoscytów, mówiące jednym językiem prasłowiańskim (suewskim), a ich
ziemie nazywane były przez sąsiadów i wrogów Lechią, Imperium Lechitów, Scytią
lub Sarmacją!

Natomiast w samym dorzeczu Renu mieszkały plemiona celtycko-galijskie
i normandzkie, z łączenia się których (jak wspomniałem wyżej) powstały później
plemiona niemieckie, które założyły po podbojach pierwsze państwo niemieckie
dopiero w 919 roku w Fritzlarze, obierając i koronując na króla Henryka I,
z saskiego rodu Ludolfingów.

Cezar opisuje właśnie, że na rozległych ziemiach za Renem Suewowie (Słowianie)
byli największym i najliczniejszym narodem mówiącym jednym starożytnym



językiem suewskim (prasłowiańskim). Według niego, kraj ich miał posiadać co
najmniej 100 okręgów plemiennych, z których co roku wyprawiało się na wojnę
(grabież) po 1000 zbrojnych (około 100 tys. wojowników). Reszta zostawała
w domach, uprawiając rolę i troszcząc się o żywność dla wszystkich. Po roku
następowała zmiana i druga połowa wojowników wyruszała na wyprawę wojenną.
Żyli w ten sposób, nie przerywając prac domowych, uprawy roli i hodowli oraz
szkolenia i doskonalenia bojowego.

Ariowie-Słowianie, Indoscytowie walczyli z Persami (VI w. p.n.e.), Rzymianami,
Bizantyjczykami i Frankami (patrz rozdział II). Napadli i złupili m.in. Bornholm,
Jutlandię, Gotlandię (IV wiek), Galię, gdzie założyli królestwo Burgundii (420 rok),
Hiszpanię, Sycylię, Sardynię, Korsykę, Baleary (V wiek) oraz miasta: Strasburg (355
rok), Orlean (407 rok), Rzym (410 rok), Cartagenę i Sewillę (426 rok), Hipponę (430
rok), Kartaginę (439 rok), Rzym (455 i 472 rok) – patrz rozdział II.

Jako jedyni, Lechy (Lechici) znaleźli sposób na zwyciężanie rzymskich legionów.
Potrafili swoją pancerną konnicą rozbijać ich sformowane szyki bojowe i skutecznie
walczyć wewnątrz rozbitego szyku, czego nie potrafili legioniści, bo tracili orientację
i gubili się w walce.

Z kolei, już setki lat p.n.e., Ariowie-Słowianie Północni, znani jako Weneci,
Wenedowie-Sarmaci, byli dobrymi żeglarzami, trudniącymi się handlem morskim,
a także piractwem. Budowali specyficzne statki do podróży morskich. Były one
szersze, mocniejsze, mniej wywrotne i chociaż wolniejsze i nie tak zwrotne jak
późniejsze łodzie wikingów, ale za to mieściły aż 40 ludzi i kilka koni. Potrafili nimi
skutecznie taranować wrogie statki i łodzie. Napadali i łupili osady na wybrzeżach
Skandynawii, Anglii i Irlandii oraz porywali kobiety. Przez setki lat panowali na
południowych wybrzeżach Morza Sarmackiego lub Suewskiego (Słowiańskiego), tj.
Bałtyku, oraz Oceanu Sarmackiego (Morze Północne), także na północnych
i zachodnich wybrzeżach Galii oraz na Morzu Adriatyckim. Według T. Millera (patrz
bibliografia) zajęli Galię po rzekę Loarę i Zatokę Biskajską, gdzie założyli
strategiczny gród Brześć nad Atlantykiem. Wiele tutejszych nazw zachowało
słowiańskie brzmienie i znaczenie, na przykład: Orlin (Orlean), Brześć (Brest), Miecz
(Metz). W różnych okresach, zarówno w starożytności, jak i we wczesnym
średniowieczu, w celu zabezpieczenia swoich interesów, Ariowie-Słowianie, zwani
Weneci lub Wenedowie, budowali na wymienionych wybrzeżach grody i miasta
z portami, a mianowicie, m.in.:

Truso,
Kodan (Gdańsk),
Puck,
Hel,
Rugium (Darłowo),
Kołobrzeg,



Wineta, Vinneta z latarnią morską (Garniec Wulkana),
Julin, Bunitium (Wolin),
Szczyt (Szczecin),
Wkryujście, Laciburglum (Veckermünde),
Wołogoszcz (Wolgast),
Strzałowo (Stralsund),
Roztoka (Rostock),
Wizymierz, Marionis (Wismar),
Bukowiec (Lubeka),
Bogbór, Treva (Hamburg),
Brzemię, Brema, Fabiranum (Bremen),
Brześć (Brest).
Powyższe nazwy łacińskie niektórych miast portowych pochodzą z mapy

Ptolemeusza z II wieku.
W wymienionych miastach portowych w stoczniach Ariowie-Słowianie,

Wenedowie budowali drewniane statki handlowe i rybackie, jak również wojenne,
służące do podboju i grabieży. Podobnie w portach rzecznych, wzdłuż śródlądowych
szlaków wodnych, było rozwinięte szkutnictwo różnego rodzaju łodzi: towarowych,
rybackich, handlowych. Oczywiste jest, że funkcjonowały także stocznie
remontowe (patrz rozdział V, pkt 1).

Według J. Vukcevicha (patrz bibliografia), już żołnierz i pisarz rzymski Cato (234–
149 p.n.e.) wymieniał Słowian jako „Veneti”, natomiast Pliniusz lokalizował „Veneti”
w I wieku n.e. nad Wisłą. Podał on, że Pomorze nad Wisłą było zamieszkane przez
Sarmatów – Wenedów. To samo twierdził Pomponiusz Mela. Ptolemeusz (100–178
p.n.e.), z kolei, umiejscawiał Słowian wśród sarmackich plemion nad Bałtykiem.
Nazywani ówcześnie Sklawenami, mieszkali oni między Bałtykiem (Mare
Sarmaticum) i Morzem Czarnym (Mare Leonium).

Cezar w swojej książce (patrz bibliografia) opisywał również walki z Wenetami
w ich portach i na Oceanie Sarmackim (Morze Północne). Wspominał ich jako lud
nadmorski, sprawny w żegludze, prowadzeniu wojny i grabieży. Według niego mieli
wiele okrętów o mocnej konstrukcji, zbudowanych z dębiny, o wysokich dziobach,
rufach i burtach, odpornych na wysokie fale morskie. Stosowali trwalsze żagle ze
skóry, specjalnie na ten cel wyprawiane. Napadali i łupili także wybrzeża Irlandii
oraz Wyspy Brytyjskie i nawet się tam osiedlali. Nazywali siebie Aremoricare, tzn.
Pomorzanie.

Podobnie jak u innych ludów, wśród Ariów-Słowian w zwyczaju było
wielożeństwo, które dotyczyło przede wszystkim bogatych ludzi, możnowładców
oraz wodzów i królów. Nie wynikało to tylko z chęci zaspokajania żądz, ale przede
wszystkim z dążenia do osiągnięcia praktycznych celów, na przykład w przypadku
króla możliwość utrzymania pokoju i uniknięcia wojen z krajami, z których



pochodzą księżniczki, będące aktualnie jego żonami.
Pamiętam, jak w szkole uczono nas z niesmakiem, pogardą i potępieniem

o słowiańskim księciu Mieszku I – poganinie, który miał siedem żon, ale już
wykształcony, chrześcijański nauczyciel historii nie wyjaśnił nam – uczniom, że
dzięki temu miał spokój na granicach, nie musiał walczyć i nie ginęli ludzie oraz
jego kraj nie był niszczony! Poza tym, niektóre żony pochodziły z podbitych
i zhołdowanych krajów, także księżniczki wzięte siłą, które były zakładniczkami
i gwarantkami, że porywczy tatuś – król sąsiedniego kraju, nie wywoła wojny.

Należy szczególnie podkreślić, iż ówczesny świat był okrutny, nieprzewidywalny,
pełen rzezi, okrucieństwa i ciągłych wojen. Słowianie nie byli wyjątkiem, również
podbijali, zabijali, pustoszyli i niszczyli podczas często organizowanych wypraw
łupieżczych.

To właśnie Ariowie-Słowianie, Indoscytowie, przyczynili się do upadku Cesarstwa
Rzymskiego oraz Cesarstwa Bizantyjskiego, gdzie ich wodzowie także okresowo
panowali (patrz rozdział II).

Wszyscy słowiańscy królowie Lechii mieli po kilka lub kilkanaście żon, z różnych
zresztą względów, jak nas informują nasze średniowieczne kroniki. Nawet stary
król Koszyszko (842–862), zwany mylnie Piastem, oprócz żony Rzepichy
(wymienianej jako jedyna w podręcznikach szkolnych), miał jeszcze kilka innych.
W tych czasach, kiedy była duża umieralność dzieci i dużo ludzi, głównie mężczyzn,
ginęło w licznych wojnach i wyprawach łupieżczych, kobiety musiały rodzić jak
najwięcej potomstwa i to najlepiej chłopców. Zresztą seks nie był żadnym tabu, jak
obecnie w chrześcijańskim społeczeństwie, był rzeczą jak najbardziej naturalną
i niezbędną mężczyźnie dla jego zdrowia i równowagi psychicznej. Dbano, aby
młody mężczyzna mógł się wyżyć seksualnie. Na przykład, co do młodego Popiela II
(830–840), Prokosz w swej kronice pisze: „zgodnie z panującym obyczajem,
dostarczono mu do łoża, kilka dobrze urodzonych młodych kobiet, jako żony, żeby
ukrócić jego temperament”.

Stare kroniki informują, że król Lech IX (800–824) miał dwanaście żon, a z nimi
dwudziestu jeden synów i dziesięć córek. Natomiast słowiański król Hunów, Attyla,
prawdopodobnie miał najwięcej żon, bo aż trzysta, i kilkaset dzieci, które stanowiły
oddzielny ród królewski. Jednak nawet on nie dorównał biblijnemu królowi
Salomonowi, który oficjalnych żon miał aż tysiąc (patrz Biblia).

6. Miejsca kultu Ariów-Słowian i tajemnica Łysej Góry

Ariowie-Słowianie, Indoscytowie, mieli swoją religię i wyznawali wedyjski arianizm.
Do najstarszych i największych miejsc ich kultu solarnego, kultu bogów Słońca



i Miesiąca (Księżyca) oraz Natury, uprawianego od wielu tysięcy lat p.n.e. na
ziemiach prasłowiańskich, należały dwie góry na południu, tj. Łysa Góra w Górach
Świętokrzyskich (612 m n.p.m.) oraz góra Ślęża (Sobótka) w Sudetach (718 m
n.p.m.).

Słońce i Księżyc bowiem to uniwersalni, astralni bogowie, czczeni przez Ariów-
Prasłowian od niepamiętnych czasów, oprócz późniejszych, ojczystych bogów na
ziemiach Lechii, np.: Swaroga, Świętowita, Niji, Swarożyca, Trzygłowa itd.

Obie święte góry Słowian, uznawane przez nich za „siedziby bogów”, odległe od
siebie o kilkaset kilometrów, leżą na tej samej wysokości geograficznej, tj. przy
równoleżniku 51˚. Nie jest to zapewne przypadek i przyczyny takiego usytuowania
postaram się dalej wyjaśnić. Na podstawie badań stwierdzono, że wykarczowane,
„łyse” szczyty obu gór zostały obramowane dookoła wałami kamiennymi
z nieregularnych bloków z kwarcytu, długości około 1,5 km i wysokości do 2 m – na
Łysej Górze oraz granitu i gabru, długości około 2 km – na górze Ślęży. Zachowały
się w różnym stanie fragmenty tych murów. Dokładnie nie wiadomo, jakich tutaj
bogów czczono. Według kroniki Długosza i innych byli to bogowie: Lel i Polel lub
Świst, Pochwist, Pogoda albo Łada, Boda, Leli.

Trzecim miejscem, powiązanym z poprzednimi, była Góra Lecha w Gnieźnie
(ponad 120 m n.p.m.), otoczona przez rzeki i jeziora, uznawana przez Prasłowian za
„Gniazdo Bogów”, gdzie także uprawiano kult solarny i kosmiczny. Wyższy szczyt
„Żninek” był także otoczony murem kamiennym z rowem. Czczono tutaj
prawdopodobnie boga Jesza (Jessa). Podobny mur miał niższy, bardziej płaski szczyt
„Boża Rola”, gdzie czczono boga Nija (Nya).

Funkcjonowanie świątyni boga Nija w Gnieźnie potwierdza w swojej kronice
Prokosz, opisując, jak król Lech X złożył w świątyni podziękowanie za udaną
wyprawę na Pomorze w 897 roku. Również podaje, że król Ziemomysł zorganizował
uroczystość postrzyżyn swojego 7-letniego syna Mieszka w tej świątyni: „Król
Ziemomysł obcięte włosy Mieszka na ofiarę bogom i w ich oddając go opiekę, sam
w świątyni zawiesił”.

Teraz chciałbym zaprezentować moje skromne odkrycie, związane z powyższymi
trzema ośrodkami kultu solarnego Słowian.

Po otworzeniu atlasu z mapą fizyczną Polski należy dokładnie połączyć liniami
trzy miejscowości: Gniezno – Ślęża – Łysa Góra. Otrzymujemy prawie idealny
trójkąt równoramienny, którego podstawą jest linia łącząca Ślężę z Gnieznem,
a jego wierzchołkiem jest Łysa Góra. Co z tego wynika? Ano to, że ten wierzchołek,
jak strzałka, wskazuje, moim zdaniem, na najważniejsze miejsce kultu, którym była
właśnie Łysa Góra. W związku z tym należy dokładnie ją przeszukać! I rzeczywiście,
w kompleksie Łysej Góry znajduje się coś, czego nie posiadają inne miejsca (patrz
Chrobacja i Łysa Góra, ze zdjęciem – bibliografia). Inżynier Adam Pulikowski,
z warszawskiej Pracowni Konserwacji Zabytków, jako jedyny, w 1964 roku został



opuszczony przez mały właz do środka Łysej Góry wraz z pontonem. Znalazł w jej
wnętrzu, pod placem między wieżą telewizyjną a budynkiem Muzeum
Przyrodniczego, podziemne, ogromne komory, kanały i przejścia. Komory wysokie
na 7 m były zalane wodą do wysokości 2 m i przykryte wyprofilowanymi,
łukowatymi sklepieniami, opartymi na potężnych, regularnych i czworobocznych
filarach. Woda miała kolor zielony. Z niektórych arkad między filarami zwisały
stalaktyty. Pływając na pontonie, badacz robił pomiary; pierwsza komora miała
wymiary 9 m x 11,5 m, druga – 7,6 m x 6,5 m, trzecia – 4,25 m x 4,25 m. Nigdzie nie
było żadnych spękań. Zasypany i ukryty mały właz został odnaleziony dopiero po
długich poszukiwaniach. Woda spływała z dachów opactwa specjalnym kanałem
wlotowym, który został odkryty przy południowej ścianie budynku. Niestety, nie
zostały zlokalizowane wszystkie podziemne pomieszczenia i kanały oraz wejście
główne do podziemi, którym musiano wywozić tysiące ton urobku skalnego i który
notabene zalega na szczycie góry do dziś jako skalne rumowisko, tzw. gołoborze.

Według niezależnych badaczy powyższe podziemia były komorami z kryptami
grobowymi władców lechickich, były najświętszym miejscem dla Słowian i ich
królów, którzy często odwiedzali świątynię i nekropolię. Według przekazów cały
kompleks był strzeżony przez drużynę wojów i wizytowali go także lechiccy
królowie, Mieszko I oraz jego syn Bolesław Chrobry. Wszystko wskazuje na to, że
komory grobowe zostały później spenetrowane, wejście główne zamurowane,
ukryte i zasypane. Wykuto kanał wlotowy dla wody deszczowej, która je regularnie
zalewała, ukrywając dla oka wszelkie tajemnice. Kto to zrobił, kiedy i w jakim celu?

Dlaczego nie kontynuowano badań po 1964 roku? Przecież widać, że nie były to
zbiorniki na wodę, bo ta zielona woda do picia się nie nadawała i nietrudno
wywnioskować, że jej celem było ukrycie czegoś. Poza tym, kto by mozolnie
wykuwał takie przestrzenne komory z precyzyjnymi filarami i arkadami oraz
przejściami w celu zbierania deszczówki? To nieracjonalne. Czy naszych historyków
i archeologów to nie interesowało? Obecnie należałoby przede wszystkim
wypompować wodę, zablokować kanał wlotowy i dokładnie zbadać, co się znajduje
pod wodą głęboką na 2 m, w komorach, kanałach i przejściach. Poza tym należałoby
szukać innych pomieszczeń oraz zlokalizować główne wejście i je odkopać. Również
należy zbadać stalaktyty i ocenić ich wiek. Wiadomo, że w niektórych miejscach
w stropach komór skalnych, pod wpływem przesiąkającej wody, rozpuszcza się
węglan wapnia i odkłada w formie sopli. Wiadomo, że w ciągu roku wydłuża się taki
sopel o ponad milimetr, co daje wiek stukilkudziesięciu lat przy stalaktycie
o długości 10 cm. Ponieważ badacz inż. Adam Pulikowski zauważył wysoko na
stropie w ciemnych komorach stalaktyty, to musiały one być pokaźne, tj. mieć co
najmniej kilkadziesiąt centymetrów, jeżeli nie więcej. Tak więc wiek komór można
ocenić na kilkaset lat lub nawet na ponad tysiąc lat! Miejmy nadzieję, że w końcu
dojdzie do finalnych, profesjonalnych i interdyscyplinarnych badań podziemnych



komór we wnętrzu Łysej Góry.
Należy także wspomnieć o kilku innych poznanych, znaczących miejscach kultu

i świątyniach bogów słowiańskich oraz związanych z nimi obyczajach
i obowiązujących prawach.

W mieście Wolin, prawdopodobnie w jego południowej, wyodrębnionej
i warownej części, znajdowała się słowiańska świątynia (kącina). Wolinianie czcili
w niej przede wszystkim boga Trzygłowa. Były tutaj także obecne drewniane
płaskorzeźby i posągi oraz małe posążki różnych bogów. Szczególnie czczono
przechowywaną Świętą Włócznię, która miała Wolinianom gwarantować
bezpieczeństwo. Jej magiczna moc oznaczała zwycięstwo.

Według kronikarza Herborda (patrz bibliografia), na terenie miasta Szczecina
wzniesiono cztery świątynie słowiańskie, zwane kącinami. Główna świątynia
poświęcona bogu Trzygłowowi była usytuowana prawdopodobnie na obecnym
wzgórzu zamkowym, gdzie są prowadzone badania archeologiczne (patrz T.
Maciejewski – bibliografia). Podobnie jak w Wolinie, była ona ozdobiona
drewnianymi płaskorzeźbami, jednak nie tylko bogów, ale także dzikich ptaków
i zwierząt oraz ludzi, i to zarówno zewnątrz, jak i wewnątrz. W środku kąciny stał
duży posąg Trzygłowa, wycięty z jednego pnia drzewa, którego trzy głowy były
posrebrzane. Przy świątyni był specjalnie trzymany czarny dziki koń, który był
wykorzystywany przez kapłanów do wróżb. Dziesiąta część zdobyczy wojennych
była oddawana do kąciny pod zarząd kapłanów, którzy w skarbcu zmagazynowali
złote i srebrne naczynia, m.in. dzbany i rogi do picia oprawione w złoto, różne
kosztowności, monety i ozdoby oraz drogie kamienie. Pozostałe trzy mniejsze
kąciny nie miały tylu wiernych czcicieli, stąd ich mniejsze znaczenie. Nie wiadomo,
jakim bogom były poświęcone.

W grodzie Arkona, położonym na północnym cyplu wyspy Rugia (obecnie
Meklemburgia), słowiański lud Rugian w dużej świątyni (kącinie) czcił boga
Świętowita. W świątyni znajdował się duży posąg tego boga o czterech twarzach
oraz jego skarbiec, który jednocześnie był skarbcem całego ludu. Co roku każdy
mężczyzna i każda niewiasta dawali pieniążek jako dar dla bóstwa. Świątynia była
chroniona przez stałą drużynę w liczbie 300 wojów, która podlegała arcykapłanowi.
Do skarbca, pod nadzór kapłanów, oddawano również jedną trzecią wszelkich
zdobyczy wojennych oraz łupów zdobytych bronią przez straż świątynną. Były one
przechowywane w specjalnych skrzyniach zabezpieczonych zamkami. Trafiały tam
również wszystkie dary publiczne i prywatne w wyniku złożonych ślubów albo
próśb o określone łaski.

Gród Radogoszcz koło miasta Branibór Nowy (obecnie wieś Alt Reshe koło miasta
Neubrandenburg, na północy Niemiec), według opisu kronikarza Thietmara (patrz
bibliografia), był trójkątnym grodem ludu słowiańskiego Redarów, położonym
pośrodku puszczy nad jeziorem. Znajdowała się tutaj świątynia czczonego boga



Swarożyca, drewniana, wzniesiona na fundamentach z rogów zwierząt. Jej ściany
zewnętrzne były ozdobione wizerunkami różnych bogów i bogiń. Wewnątrz
natomiast stały drewniane rzeźby bogów w pancerzach i hełmach na czele ze
Swarożycem, z wyciętymi ich nazwami. Znajdowały się tutaj także, pod nadzorem
kapłanów, sztandary plemienne, które były zabierane tylko na wyprawy wojenne
i noszone tylko przez najlepszych pieszych wojowników.

Miasto Wołogoszcz (obecny Wolgast na północy Niemiec) posiadało świątynię,
w której Słowianie czcili boga wojny Jarowita. Wisiała w niej także kultowa, wielka,
ozdobna i pozłacana tarcza, która miała zapewniać zwycięstwa w bitwach. Można ją
było dotykać i ruszać tylko w czasie wojny. Wynoszono ją przed walką i niesiono
przed wojskiem jako znak i wróżbę zwycięstwa.

Na terenie słowiańskim Brzeżan – Obla, w grodzie Hobolin (obecny Havelberg
w Saksonii – Anhalt), leżącym nad rzeką Hawelą, znajdowała się również świątynia
poświęcona bogu wojny Jarowitowi. Przechowywano w niej święte chorągwie,
które wynoszono podczas obchodzonych uroczystości ku czci tego boga lub działań
wojennych.

Odnotowano również, iż w mieście Choćków (obecnie Gützkow w Meklemburgii
– Niemcy) znajdowała się duża i piękna świątynia słowiańska, w której mieszkający
tu Słowianie czcili swojego boga, ale jego nazwa nie została poznana.

Natomiast w mieście Branibór (Brenna, a obecnie Brandenburg w Niemczech)
miejscowi Słowianie Stodoranie czcili w swojej dużej świątyni boga Trzygłowa,
któremu przynosili dary za spełnione modły lub prośby o łaskę.

Prokosz w swojej kronice opisuje świątynię (bożnicę) boga Żywię (Życie), na
południu Polski, która znajdowała się na płaskim, bezleśnym szczycie góry
Grzegotka, nazywanym też Żywiec, od imienia owego boga. Obecnie jest to góra Żar
w Beskidzie Andrychowskim, o wysokości 761 m n.p.m., położona 12 km na północ
od Żywca. Na jej szczycie znajduje się wielki retencyjny zbiornik wodny elektrowni
szczytowo-pompowej. W związku z tak wielką przebudową szczytu góry nie
zachowały się żadne pozostałości słowiańskiej przeszłości.

Według kronikarza, w pierwsze dni maja odbywały się tutaj uroczystości
w bożnicy ku czci tego boga, na które przybywały wielkie tłumy Słowian. Uważali
go za najstarszego ojczystego boga i pana życia, który rządził całym światem. Prosili
go o długi wiek i szczęśliwe życie, oddając pokłony i składając ofiary. Jego
symbolem i znakiem była kukułka (zazula), której kukanie wskazywało na długość
życia. Kto ważył się zabić kukułkę, musiał ten występek przypłacić życiem.

Również czczono boginię Ziemne (Ziemia), która decydowała o urodzaju zbóż
i owoców w sadach. Dwa razy do roku Słowianie składali jej podziękowania oraz
ofiary i prośby o wysokie plony, tj. w czasie żniw na polach i później w czasie
owocobrania w sadach.

Jednak nawet bojaźń Słowian przed różnymi bogami, których czcili, nie



pozwalała im unikać kłótni między sobą, które według Prokosza rozstrzygali jak
niżej:

„Sprawy zaś wszelkie i swary, które zachodziły pod czas, między niemi, według
ojczystego zwyczaju na pospolitym miejscu od zwierzchności wyznaczonem,
ręczny pojedynek szablą między dwiema osobami odprawiony uspokajał: po
którym przyjacielska następowała zgoda, a co kto oberwał tym się kontentować
musiał”. Piękna ta sentencja z X wieku – nieprawdaż?

Należy również koniecznie wspomnieć o roli nie do przecenienia, jaką spełniały
w społeczności słowiańskiej od tysięcy lat – wiedźmy, tzn. kapłanki wiedzy,
albowiem słowo „wiedźma” (wiedź-ma, czyli ma wiedzę!) pochodzi od wiedzy
(wedy) i nigdy nie miało pejoratywnego znaczenia, które nadał mu dopiero później
Kościół rzymski, tępiąc i zabijając wiedźmy na stosach. Pracowały wśród ludu,
czasami na dalekim odludziu, ale współpracowały z lokalnymi świątyniami
słowiańskimi. Miały szeroką wiedzę w zakresie leczenia, zarówno fizycznego, jak
i psychicznego ówczesnych ludzi, a mianowicie m.in.: ziołolecznictwa, opatrywania
i leczenia ran, pomocy psychologicznej i psychiatrycznej, czynienia wróżb. Łączyła
je bardzo bliska więź z ludem w swoim rejonie i niejednokrotnie odgrywały rolę
ostatecznej wyroczni lub ostatniej deski ratunku. Były bardzo potrzebne zwykłym,
prostym ludziom i przez to bardzo przez nich cenione i nawet obdarowywane.

Niestety, to właśnie na naszych ziemiach w Reszlu na Warmii, ale pod zaborem
pruskim, w majestacie prawa, 21 sierpnia 1811 roku spalono na stosie Barbarę
Zdunk, oskarżoną o czary. Niewiarygodne, ale prawdziwe! Była to ostatnia tego typu
zbrodnia w Europie, popełniona w wyniku obskurantyzmu i fanatyzmu religijnego,
z której ówczesne władze pruskie, zarówno administracyjne, jak i kościelne, nie
mogą być dumne!



 

Rozdział II
 

Ariowie-Słowianie na ziemiach Lechii

1. Lechia, państwo Lecha (Lechistan), Imperium Lechitów

Pisząc o początkach Lechii, czyli o starożytnej Polsce, należy sięgnąć do
najstarszego, zachowanego polskiego źródła, jakim była i jest kronika krakowskiego
arcybiskupa Prokosza z X wieku. Kronikarz podaje, iż nazwa kraju Lechia pochodzi
od nazwy króla Lecha Wielkiego, Ojca Narodu Lechów, czyli Lechitów, który
panował 50 lat w okresie 1729–1679 r. p.n.e., po przeliczeniu z tzw. Roku Świata 3761
(patrz rozdział III, pkt 2). Nadana nazwa Lech pochodziła od słowa Leh z języków
sanskrytu i staroirańskiego (awestyjskiego) – co oznaczało Pan, Król, Bóg, Pasterz,
a nazwa Lechia (Lehía) oznaczała królestwo (patrz rozdział IV, pkt 1). Bezpośredni
jego potomkowie panowali przez następne 200 lat, do 1479 roku p.n.e. Jak podaje
kronikarz, król Lech Wielki był bardzo waleczny i ekspansywny oraz „wojował
z wieloma narodami” i na pewno znacznie rozszerzył terytorium Lechii.
Jednocześnie wprowadził zręby szlachectwa, tzn. lechickiego systemu rycerskiego
„Comes militi” – towarzyszy broni Lecha – króla, nominowanych jego decyzją
rycerzy Lechitów z poszczególnych rodów oraz plemion słowiańskich.

Wspaniale i precyzyjnie wyjaśnia to potomek starożytnego rodu rycerskiego
Starżów herbu Topór, mieszkający w Argentynie.

Profesor W.R. Starża-Kopytyński w swoim opracowaniu La Hidalguía Polaca y su
estructura social de clanes (Szlachectwo polskie i jego struktura społeczna rodów –
patrz bibliografia) wyjaśnia pochodzenie szlachty w Polsce oraz nazwy Lech, Lechy
(Lechici) jako rycerzy króla Lecha – (poniżej cytaty tekstu ze stron 2, 3 i 5–8,
w tłumaczeniu z j. hiszpańskiego przez autora).

„Szlachta jest właściwie tym, co znane jest jako rycerstwo polskie a biorąc termin
szlachcic w znaczeniu etymologicznym, bardziej prosto i bezpośrednio, jako: syn
kogoś.

Etymologicznie więc szlachta znaczy »synowie Lecha« i pochodzi od słów
»Z Lecha«, »Ci od Lecha, Lacha«, w l. mn. Lechy, Lachy, wskazując na plemiona
polskie. Polska jest znana w językach wschodnich, do dnia dzisiejszego, jako



Lechistan – tzn. Państwo Lechów (Lechitów). »Comes militi«, towarzysze broni
króla, są członkami pierwszych rodów i stąd określenie synowie Lecha.

Również rycerskość jest związana z wykonywaniem obowiązków wojennych i to
jest jedyny sposób, aby uzyskać przyznanie szlachectwa drogą aktu królewskiego.
Ten stan nie pociągał za sobą przyznania tytułu »hrabiego«, tylko po prostu rycerza
króla. Szlachta była rycerstwem, które stworzyło Polskę historyczną od
niepamiętnych czasów. Rycerstwo pojawiło się jako system rodów przed rokiem
1000-nym.

W pewnych okresach szlachta stanowiła aż 20% społeczeństwa i nigdy mniej niż
10%. To ma kapitalne znaczenie w budowie społeczeństwa i narodu. W odróżnieniu
od Europy Zachodniej, gdzie szlachectwo nigdy nie przekroczyło 2% społeczeństwa.
Wyjaśnia także brak systemu feudalnego, który panował w imperiach i królestwach
zachodnich.

Szlachta nie jest klasą »arystokratyczną« w sensie zachodnim ani nawet nie
posiada tytułów szlacheckich i także nie istnieje pojęcie »szlachectwa«, jak
w Europie Zachodniej. Wszyscy członkowie szlachty są równi między sobą i mają
takie same obowiązki i prawa. Są i zawsze byli spoiwem narodu i lustrem, w którym
przeglądali się wszyscy Polacy. Byli zobowiązani pełnić służbę wojskową dla króla
i podlegać jego trybunałom, ale byli niezależnymi administratorami na własnym
terytorium.

Szlachta dziedziczy tak samo swój stan, jak i własność ziemi. Szlachcice są
zwyczajnie »Comes militi«, towarzyszami broni króla i założycielami narodu.

Początki szlachty (Lechitów), powstały w okresie plemiennym i utrwaliły się jako
»szlachta odwieczna«, świecka, która trwała od Lecha do Piasta. Historia heraldyki
polskiej jest częścią integralną szlachty. Reguły heraldyczne powstały znacznie
później niż same rody, które istniały przed wiekiem IX. Nazwiska, które się
dziedziczy są wyłącznie w linii męskiej, stanowiąc rodowód doskonale
identyfikowalny i charakterystyczny. Nazwisko rodowe zwykle jest poprzedzone
prefiksem, który wskazuje na przynależność do określonego rodu. Szlacheckie
nazwiska rodowe powstawały naturalnie od miejsca pochodzenia, gniazda
rodzinnego. Końcówka »ski« lub »cki« oznacza »z« – wskazuje właściciela okolicy
(okręgu). Tak więc w moim przypadku: Witold, Roman Starża-Kopytyński
z Kopytynic, herbu Topór. W tej szybkiej wyliczance należy podkreślić rody
wyróżniające się swoją starożytnością, jak Topór czy Leliwa; inne rody starożytne
to: Habdank, Lis, Dołęga, Jelita, Sas, Rawa, Nowina, wszystkie należące do szlachty
odwiecznej. Jeszcze inne, których członków wymienia się często: Nałęcz, Grzymała,
Odrowąż, Pomian, Poraj […], ze względu na ich różnorodną służbę i działalność na
rzecz Narodu”.

Według kronik, Lechia była rządzona przez króla wybranego prawomocnie na
wiecu słowiańskim, ale musiał on pochodzić ze znanego i zasłużonego rodu oraz



stanu szlacheckiego, tzn. lechickiego, czyli być rycerzem Lechitą, a także mieć
ukończone 25 lat (Prokosz). Nazwa Lech lub Lechita bardzo nobilitowała, ale
również zobowiązywała. Nie była jednak tylko przywilejem, bowiem także rodziła
obowiązki, np. wojenne, na wezwanie króla. Lechici nominowani aktem
królewskim mogli pochodzić z różnych rodów i plemion słowiańskich, ale nie tylko.
W kronikach i opracowaniach, także zagranicznych, można spotkać się również
z określeniem Lech, Lechita w stosunku do rycerzy z innych krajów, na przykład
Czech, Moraw czy Saksonii, tj. prawdopodobnie w danym okresie zhołdowanych
przez Lechię, którzy z różnych powodów zadeklarowali lojalność królowi Lechii.

Oczywiście nie wiemy, kiedy powyższe obyczaje, będące zalążkiem późniejszego
szlacheckiego lechickiego kodeksu rycerskiego, zostały wprowadzone. Ale musiało
to być bardzo dawno, bowiem już Persowie z dynastii Achemenidów w VI wieku
p.n.e. nazywali nasze ziemie: Lehestan, Lahestan, czyli Lechistan – państwo Lechów
(Lechitów), a Słowian - Lehe, Lahe, czyli Lechy, Lechici. Widać z tego, że nasze
słowiańskie państwo było już wtedy zorganizowane w królestwo z rycerzami –
szlachcicami Lechami (Lechitami) i ich ojcem-królem Lechem. Jednym słowem,
była to starożytna lechicka organizacja państwowa, bowiem to król Lech i Lechici
„założyli i stanowili naród”! Także kobietę czy dziewczynę nazywano Laszka (Laszki
w l.m.).

Nasze kroniki opisują także walki Lechitów pod wodzą króla Lecha II, Chytrego,
z wojskami Aleksandra Macedońskiego około 340 roku p.n.e., jak również walki
króla Lecha III, Ariowita, i jego Lechitów z Juliuszem Cezarem w latach 58 i 56 p.n.e.
w Galii i Ilirii. Musiał on mieć bardzo dobrze zorganizowane i wyszkolone oddziały,
skoro wygrał trzy bitwy z legionami rzymskimi. W końcu zawarł prywatny układ
z Juliuszem Cezarem (patrz rozdział IV, pkt 1, król Lech III, Ariowit).

Ponadto o dobrze zorganizowanych i wyszkolonych wojskowo Lechach pisze już
Kronika Norymberska w I wieku (patrz bibliografia). Opisuje walkę oddziałów
słowiańskich w 9 roku n.e. na polach pod murami miasta Lechów (obecny Augsburg
w Bawarii) z „Marsowym Legionem” rzymskim. Legion został przysłany późnym
latem, przez cesarza Augusta Oktawiana, w celu odebrania Lechitom ich miasta
i Bawarii, które otrzymali jeszcze od Juliusza Cezara pół wieku wcześniej.
W gwałtownych i ciężkich walkach został wybity przez oddziały Lechitów cały
legion rzymski wraz z generałami, pretorem i trybunem wojskowym. Zginęło także
wielu Ariów-Słowian. Od tego roku pole bitwy otrzymało nazwę Lechfeld (Pole
Lecha), a przepływająca przez nie rzeka – nazwę Lech. Są to nazwy pieczołowicie
zachowane w Bawarii od dwóch tysięcy lat! Jednak 3 lata później, w 12 roku,
wysłany przez cesarza Tyberiusz Nero, na czele legionów rzymskich, pokonał
Lechów oraz odbił i zniszczył ich miasto Lecha.

Wracając jeszcze do roku 9 n.e., należy podkreślić, że był on katastrofalny dla
Rzymu, bowiem oprócz utraty powyższego legionu w Bawarii, stracił jeszcze trzy



legiony, wybite do nogi wraz z dowództwem w Lesie Teutoburskim przez koalicję
Lechitów oraz plemion galijsko-celtycko-normańskich znad Renu. Według polskich
kronik, Lechici w tej strasznej rzezi zdobyli rzymski sztandar z orłem białym (patrz
rozdział IV, pkt 1). A nasza historiografia o powyższych wydarzeniach milczy,
dlaczego?

Nie wiadomo, w jakim okresie zaczęła się realizacja koncepcji stworzenia
Imperium Lechitów. Na pewno w trakcie wieloetapowej oraz rozłożonej w czasie
stopniowej reorganizacji związków rodowo-plemiennych Ariów-Słowian, ale
ponieważ była ona realizowana oddolnie i na coraz większym obszarze, była
powolna, ale za to bardziej trwała. Należy tutaj przywołać informację przekazaną
w połowie I wieku p.n.e. przez Juliusza Cezara, w jego książce (o czym piszę wyżej),
na temat organizacji i sposobu życia plemion słowiańskich nazywanych ogólnie
Suewami. Był to największy i najliczniejszy naród mieszkający na ziemiach za
Renem, mówiący jednym językiem prasłowiańskim i posiadający ponad 100
okręgów plemiennych. Suewowie (Słowianie) zajmowali ogromny obszar ciągnący
się od Renu, dorzecza Wezery, wiele setek kilometrów, po dorzecza Dniepru i Donu.
Okresowo wybierano połowę stanu wojowników na zaplanowaną wyprawę
wojenną na wiecach, najpierw w rodach, a później na szczeblu plemienia i finalnie
okręgu – w sumie około 1000 wojów, co dawało dużą siłę uderzeniową w liczbie
około 100 tys. wojów (jeżeli wszystkie okręgi zgłosiły swój udział). Druga połowa
w tym czasie dbała o żywność dla wszystkich, zajmując się hodowlą i rolnictwem
oraz szkoleniem w rzemiośle wojennym. Według kronik propozycję takiej
wyprawy i jej uzasadnienie składał naczelnik plemienia lub naczelnik okręgu
plemiennego. Propozycje prawomocnie odrzucano lub akceptowano na ogólnym
wiecu słowiańskim i wtedy zatwierdzano dowódcę wyprawy – wojewodę, który
otrzymywał uprawnienia władcze. Wojewodą przeważnie zostawał składający
propozycję, a w organizacji wyprawy przewodziło wtedy jego plemię lub okręg.
Wybrany wojewoda zwyczajowo dobierał sobie zastępcę, przeważnie młodszego
brata lub krewnego, któremu mógł całkowicie ufać.

Nie zawsze były to eskapady „zdobywczo-łupieżcze” Słowian, jak na przykład
wyprawa byłego króla Lechii Radgoszcza w 405 roku do Italii, na czele armii około
200 tys. Ariów-Słowian: Suewów, Scytów, Gotów, Wandalów, ale również
migracyjne, jak przykładowo wyprawa w 406 roku ponad 200 tysięcy Słowian
(Wandalów, Herulów, Alanów, Suewów, Burgundów) – pod wodzą króla Lechii
Corsico i jego młodszego brata, księcia Godegisilusa, wraz z kobietami, dziećmi
i całym dobytkiem, taborami, bydłem itp. – do Galii, Hiszpanii i Afryki, w celu
podboju nowych terenów do osiedlenia.

W pierwszym wypadku, ci, którzy przeżyli, wracali do domu z łupami. Natomiast
w drugim, młody zastępca wodza wraz z młodymi wojami osiedlali się
i organizowali na zdobytym terenie, a reszta wracała do kraju. Po udanej wyprawie



i wysokiej ocenie wojewody przez lud mógł on zostać wybrany na kolejnym
prawomocnym wiecu na króla. Natomiast były wicewojewoda zostawał
automatycznie nowym władcą – księciem na nowym terenie, ale za to podlegał
lojalnie królowi i imperium. Natomiast z dala od domu zostawał niezależnym
królem, jak na przykład król Genzeryk w Kartaginie w 439 roku. W ten sposób
powstawało i rozszerzało się Imperium Lechitów.

Innym i chyba pierwotnym sposobem rozwoju Imperium Lechitów było po
prostu nominowanie znaczących i wiodących rycerzy w rodach na Lechitów i to
w różnych plemionach aryjsko-słowiańskich, a później także w zhołdowanych czy
podbitych ludach. Lechici bowiem byli „Comes militi” króla oraz odwieczną rodową
szlachtą panującą i dominującą w skali plemienia, księstwa, królestwa oraz
imperium, także na podbitych i zhołdowanych terenach. Jak wynika z kronik,
zdarzały się okresy bezkrólewia, na przykład w wypadku nagłej śmierci króla
i niemożności wybrania nowego – w wyniku sporów i kłótni. Następował wtedy
okres panowania wojewodów lub tzw. starszyzny, wybieranych na prawomocnych
wiecach słowiańskich z książąt, możnowładców, naczelników plemiennych czy
zasłużonych dowódców wojennych. Według kronik, czasami taki okres trwał nawet
kilkadziesiąt lat, gdy nie było dominującego i wybitnego kandydata albo władcy
dzielnic (książęta) imperium nie mogli dojść do porozumienia.

Należy tutaj podkreślić, że zawsze o wszystkich ważnych sprawach społeczności
słowiańskiej decydował zwoływany przez starszyznę demokratyczny, prawomocny
wiec, uniemożliwiający jakąkolwiek samowolę możnowładców czy dyktaturę. I to
była właśnie największa tzw. słowiańska siła jako prawdziwa i realna demokracja
oraz geniusz wiecu, gdzie każdy mógł się wypowiedzieć lub kandydować, ale
zawsze obecna większość, jako tzw. zbiorowa inteligencja, wybierała najlepszą
propozycję czy najlepszego kandydata! Nie było automatycznego dziedziczenia
tronu, kiedy mierny następca mógł szybko zniweczyć dorobek wybitnego
poprzednika! Dlatego zawsze stosowano praktykę wybierania, na prawomocnym
wiecu, najlepszego i najdzielniejszego lechickiego kandydata na króla z różnie
nazywanych plemion aryjsko-słowiańskich w ramach Imperium Lechitów,
a mianowicie, na przykład: Wandalów (Radgoszcz), Herulów (Wizymierz), Scytów
(Krak I, Scyta), Suewów (Lech III, Ariowit) itd. Powyżsi królowie byli wymieniani
w kronikach. Na takim wiecu również detronizowano królów tyranów, morderców
i oszustów, czasami orzekając wygnanie lub wyrok śmierci (patrz - Popiel II,
Zbrodniczy, Lech V, Zabójca, Lech VII, Oszust - rozdział IV, pkt 2). Czasami
decydowano się na rozpisanie konkursu – zawodów, mających wyłonić króla, co
miało miejsce na przykład w Lechii (król Lech VIII) czy w Persji (Król Dariusz
I Wielki). Natomiast wybrany król legalnie nabywał wszelkie uprawnienia władcze
w stosunku do ludów i krajów imperium oraz decydował o wyborze miasta na
stolicę, najczęściej takiego, z którym czuł się związany lub wręcz je założył. Dlatego



występowały inne stolice w różnych okresach czasu trwania Imperium Lechitów.
Nie tylko ogólnie znane, jak: Kraków, Gniezno, Kruszwica, Przemyśl, ale także:
Kodan (Gdańsk), Szczyt (Szczecin), Wizymierz (Wismar) (patrz rozdział IV), także
Gelonos w ramach Wielkiej Scytii (patrz rozdział II, pkt 2).

Należy się zgodzić z J.A. Jabłonowskim (patrz bibliografia), że Słowianie: „nie
szukali oparcia w sojuszach ani w potędze dynastii ale w dzielnym wodzu,
a jednocześnie czujnym, spolegliwym, dalekim od tyranii”. I właśnie ta zasada była
kluczem do sukcesu!

Prawdopodobnie Imperium Lechitów funkcjonowało już przed naszą erą,
a osiągnęło swoje apogeum lub szczyt rozwoju w VI wieku n.e., co pokazuje
angielska mapa nr 24 „Europe and the East Roman Empire 533-600” (patrz rozdział
V, pkt 2), pokazująca wielkie Lechickie Imperium – „Lechina Empire”, ale także inne
mapy: francuska nr 20 i angielskie o numerach: 2, 14, 21, 22, 23.

Według mapy nr 24, w VI wieku Imperium Lechitów na zachodzie w dorzeczu
Renu graniczyło z Królestwem Franków i Bawarią. Dalej granica zachodnia biegła
przez Alpy i wzdłuż linii brzegowej Morza Adriatyckiego do wyspy Korfu. Tutaj
zaczynała się południowa granica, która biegła na zachód do Morza Czarnego, mniej
więcej wzdłuż obecnych północnych granic Grecji i Turcji. Potem dalej północną
linią brzegową Morza Czarnego wraz z Krymem, górami Kaukazu oraz Morza
Spokojnego, aż do gór Uralu. Natomiast na południu rozciągało się Imperium
Wschodniorzymskie. Wynika z niej m.in., że w tym okresie Saksonia, Bohemia,
Morawy, Prawęgry oraz Iliria wchodziły w skład Imperium Lechitów (patrz rozdział
V, pkt 2).

Imperium Lechitów było nie tylko wielkie w zakresie terytorialnym, ale również
pod względem budownictwa, drewnianych i wzmacnianych kamieniami licznych
grodów, miast, osad i wsi oraz portów i przystani nad brzegami mórz, jezior i rzek
(patrz rozdział V, pkt 1).

Jak wspomniałem wcześniej, niestety, potężne Imperium Lechitów zostało
skutecznie rozbite od środka w 840 roku, w wyniku zagranicznego geopolitycznego
spisku i otrucia 20 książąt--władców jego dzielnic oraz późniejszych sporów, kłótni
i zrywania przez te dzielnice wszelkich więzi z byłym imperium. Jak wyjaśniono
i trafnie podsumowano w średniowiecznych kronikach: „upadło przez niedbałość
naszych przodków!” (patrz rozdział IV, pkt 2 – król Popiel II, Zbrodniczy).

Należy tutaj nadmienić i przypomnieć, iż Lechia oraz omawiane poniżej Wielka
Scytia oraz Sarmacja Europejska stanowią ten sam organizm państwowy, tylko
inaczej nazywany i postrzegany przez różnych sąsiadów, ale zawsze rządzony przez
odwieczną szlachtę rodową Lechów (Lechitów) i ich ojca króla lechickiego!

Lechię jako Wielką Scytię i Scytię Europejską postrzegali Grecy, natomiast Lechię
jako Sarmację i Sarmację Europejską postrzegali Rzymianie, Bizancjum nazywało
Słowian Scytami lub Sklawenami, natomiast dla Persów była ona Scytią, jak również



Lechistanem, czyli Państwem Lechów (Lechitów)!
Na zakończenie tego podrozdziału, należy ostatecznie zaznaczyć, że Lech, Lechy

lub Lechici, to nie były określenia pochodzące od nazw jakichś plemion lokalnych
czy przybyłych z zagranicy (Skandynawia, Czechy, Węgry, Karyntia), jak błędnie
twierdzą niektórzy obecni badacze oraz XIX-wieczni (K. Szajnocha, A. Małecki, K.
Potkański czy A. Bielowski – patrz bibliografia), lecz bezpośrednio od nazwy króla
w sanskrycie – Leh i w języku staroirańskim (awestyjskim) – Lah, Leh, później
„zesłowiańszczonej” w króla Lecha. Król Lech stworzył w Lechii stan szlachecki
przez nominowanie „swoich synów Lechów”, jako własną rycerską, odwieczną
szlachecką klasę panującą – międzyplemienną! Była to klasa wiernych towarzyszy
broni – „Comes militi” króla lechickiego, która z nim panowała i dzięki której on
jako ich król panował i rządził. Należeli do niej rycerze z różnie nazywanych
plemion, na przykład: Wandalów, Scytów, Suewów, Gotów, Herulów oraz
zhołdowanych lub wasalskich krain. Było to, moim zdaniem, racjonalne, bardzo
mądre i dlatego Imperium Lechitów było również tak skuteczne i długotrwałe!

2. Wielka Scytia (Scytia Europejska), Indoscytowie-Słowianie

Wyżej omówione wyniki badań genetycznych Słowian przesądziły o konieczności
nowego spojrzenia na historię Ariów-Scytów w porównaniu do relacji, na przykład,
Herodota (patrz bibliografia). Wynika z nich, że plemiona, które można określić
zbiorczą nazwą jako aryjsko-słowiańskie, indoscytyjskie o haplogrupie R1a1 Y-DNA,
były prawie jednolitym i również autochtonicznym ludem od tysięcy lat
mieszkającym na ogromnym obszarze środkowej Azji, Ałtaju, na Nizinach:
Środkowo- i Wschodnioeuropejskiej, a także Zachodniosyberyjskiej oraz
Zakaukazia z terenami nad Morzami: Czarnym, Azowskim i Kaspijskim. Należały do
nich plemiona rasy aryjskiej różnie nazywane, m.in.: Getowie (Gotowie),
Kimmerowie, Scytowie, Masageci, Tysageci, Wandalowie, Herulowie, Burgundowie,
Skirowie, Sakowie, Antowie, Sauromaci, Alanowie, Jazygowie, Budynowie,
Neurowie, Gelonowie, Roksolanie, Sarmaci, Hunowie. Należy podkreślić, iż
ujawniały one swoją aktywność i wstępowały na zachodnią arenę dziejową
w różnych okresach i wtedy były odnotowywane przez wrogów i kronikarzy.

Jednocześnie badania archeologiczne nie potwierdziły ich permanentnego,
wzajemnego napadania i najeżdżania oraz wypierania jednych przez drugich.
Odwrotnie, stwierdzono ciągłość i ewolucję poszczególnych kultur plemiennych
i ich przechodzenie w ramach rozwoju z jednej w drugą (patrz Scytowie – od
Herodota... – bibliografia). O powyższym decydował, moim zdaniem, właśnie
genotyp oraz autochtoniczność tych ludów, prowadzących na swoich rozległych



terenach tryb życia zarówno koczowniczy, jak i osiadły. Ponadto miały one
podobną kulturę, obyczaje, uzbrojenie i metody walki oraz strukturę społeczną, tj.
cztery klasy: wojownicy i wodzowie, hodowcy, rolnicy-oracze i kapłani. Stąd
powstały określenia, na przykład: Scytowie Królewscy, Scytowie Hodowcy,
Scytowie Oracze czy Scytowie Koczownicy.

Ewenementem były u nich oddziały lub całe plemiona walczących młodych
panien, dziewic-amazonek, żyjących oddzielnie i nazywanych wojowniczkami,
wywodzących się według historyków z plemion Scytów, Sauromatów i Masagetów.
Mężczyzn uważały za gorszych od siebie. Nie współżyły z nimi do czasu zabicia
trzech wrogów-mężczyzn. Później używały ich tylko do celów prokreacji, tzn. albo
własnych jeńców-niewolników, albo raz w roku spotykały się z mężczyznami
z innego plemienia. Urodzonego chłopca zabijały, okaleczały lub oddawały ojcu,
natomiast dziewczynkom wypalały prawą pierś (żeby nie utrudniała strzelania
z łuku i rzucania oszczepem) oraz szkoliły na amazonki. W przypadku
ewentualnego związania się z wybranym mężczyzną, opuszczały swoje plemię.
Znaleziono wiele grobów amazonek, pochowanych z pełnym uzbrojeniem,
w południowej Ukrainie i Rosji na terenach dolnych dorzeczy Donu i Wołgi,
a w 2001 roku odkryto 40 grobowców w Kazachstanie, nad rzeką Toboł, ale również
w Polsce, na przykład na Mazowszu, Podlasiu i w woj. lubelskim. Stwierdzono ich
obecność i osiedlenie się na ziemiach Lechii na wschód od Wisły z centrum
prawdopodobnie w okolicy dzisiejszego Płocka na Mazowszu, gdzie według relacji
Ibrahima ibn Jakuba (patrz bibliografia) z X wieku „na zachód od Burus (Prus), leży
Miasto Kobiet”. W ramach Wielkiej Scytii mogła to być baza operacyjna amazonek,
skąd wyruszały na wyprawy łupieżcze do Europy Zachodniej. Według Kroniki
Norymberskiej (patrz bibliografia), jeszcze w okresie przedrzymskim, scytyjskie
amazonki, pod wodzą królowej Marsepii, zaatakowały i zdobyły starożytne miasto
Vindelicum (obecny Augsburg) w Bawarii, które wtedy było otoczone tylko rzekami
i fosami z wodą. Większość mieszkańców (Celtów), przepędziły w góry,
a wybranych wykorzystały do prac w mieście, budując m.in. świątynię swojej
bogini (Ziza). Miasto nazwały na jej cześć Zizaria. Według kroniki świątynia
funkcjonowała do czasów rzymskich, lecz nie wiadomo, kiedy i z jakich przyczyn
amazonki opuściły miasto. Oddawanie czci tej bogini w okolicach Augsburga
potwierdza Wolański (patrz bibliografia).

W 2005 roku z kolei podano wiadomość o odkryciu szczątków amazonek
niedaleko Brougham w Cumbrii, na północnym zachodzie Anglii. Jak widać, były
one bardzo aktywne i ekspansywne.

Ogólnie rzecz biorąc, plemiona mieszkające bliżej lub wręcz sąsiadujące w danym
okresie ze światem kultury starożytnej, na przykład: greckim, perskim, rzymskim
czy bizantyjskim, mimowolnie ulegały jego wpływom, przyjmując lub adaptując
niektóre jego struktury, rozwiązania i metody działania.



Stąd generalnie wynikały różnice w poziomie rozwoju społecznego
i gospodarczego między plemionami w samej Wielkiej Scytii, zamieszkującymi na
przykład: wybrzeża Bałtyku (Wenedowie-Sarmaci, Kaszubi, Pomorzanie), równiny,
tereny leśne (Suewowie, Roksolanie, Budynowie, Neurowie, Gelonowie) czy dzikie
stepy jako koczownicy na koniach i wozach (Masageci, Tysageci, Sauromaci,
Hunowie) a tymi już częściowo osiadłymi w pobliżu miast greckich i rzymskich, nad
Morzem Czarnym i Dunajem (Wandalowie, Herulowie, Scytowie królewscy,
Scytowie oracze, Getowie (Gotowie), Burgundowie itd.).

Generalnie Wielka Scytia w okresie antycznym była wielkim mocarstwem i jedną
z największych potęg ówczesnego świata, kierowana i dowodzona przez Lechów,
stąd zamiennie była zwana Lechistanem – państwem Lechów.

Grecy, odnotowując w sąsiedztwie obecność ludów słowiańsko-scytyjskich,
nazywali je w starożytności, około VII wieku p.n.e., Wielką Scytią lub Scytią
Europejską. Zajmowały one obszar ziem położonych na południowy wschód od
brzegu Morza Słowiańskiego (Mare Suevicum), tj. Morza Bałtyckiego, rozciągający
się wzdłuż dorzeczy rzek: Wisły, Bugu, Prutu, Dniestru, Bohu, Dniepru aż do Donu
oraz Dunaju i północnego brzegu Morza Czarnego (Pontus Euxinus) i Morza
Azowskiego (Palus Maeotis). Potwierdza to w swojej kronice Nestor z Kijowa (patrz
bibliografia), jak również mapa nr 1, zatytułowana „THE CELTIC EMPIRE 700 – 100
BC” (Imperium Celtyckie 700–100 r. p.n.e.), pokazując już 700 lat p.n.e. Wielką Scytię
(Scythians), rozciągającą się od Morza Bałtyckiego do Morza Czarnego (patrz
rozdział V, pkt 2).

Natomiast od rzeki Wołgi i Morza Kaspijskiego na północ i wschód rozciągała się
Scytia Azjatycka.

Persowie Wielką Scytię nazywali z kolei Scytią lub Lechistanem, czyli państwem
Lechów (Lechitów), z którym w VI wieku p.n.e., po ogromnych zdobyczach
terytorialnych i powstaniu Imperium Perskiego Dynastii Achemenidów, toczyli
wojny o panowanie nad światem. W tym czasie obie potęgi były sąsiadami
i graniczyły ze sobą na południowym wschodzie, na linii ujścia Dunaju i brzegów
Mórz: Czarnego i Azowskiego. Należy przypomnieć, że miały również te same
korzenie aryjskie i indo-irano-europejskie, były to bratnie narody aryjskie. To król
królów Dariusz I Wielki ogłosił, że jest „Persem, synem Persa, Arią z Ariów nasienia”
(Olmstead – patrz bibliografia).

Tak więc finalnie niestety, przez próżność i żądzę zdobycia władzy, brat walczył
z bratem – Aryjczyk walczył z Aryjczykiem!

Na całym wyżej wymienionym obszarze, nad rzekami i jeziorami, osiedleni
Słowianie, Indoscytowie, wybudowali wiele miast, grodów i osad, w tym największe
o nazwie Gelonos (patrz Herodot i prof. B.A. Szramko – bibliografia), które podczas
walk z Persami w I połowie VI wieku p.n.e. było ich stolicą. Gelonos leżało zaledwie
250 km na wschód od obecnego Kijowa na Ukrainie i mniej więcej w środku



obszaru Wielkiej Scytii, między Morzem Bałtyckim i Morzem Czarnym. Z tych
powodów, moim zdaniem, miasto Gelonos mogło być okresowo także stolicą
Imperium Lechitów.

Według historyka i archeologa ukraińskiego prof. Szramki (patrz bibliografia)
Gelonos (obecnie wieś Bielsk na Ukrainie) leżało wzdłuż brzegu rzeki Worskla,
zachodniego dopływu Dniepru, w odległości 35 km na północ od obecnego miasta
Połtawa.

Było ogromnym zespołem grodowo-miejskim z portem rzecznym, składającym
się z trzech dużych jednostek osadniczych (drewniane domy, świątynie, chaty,
magazyny, stajnie, obory, zagrody, place itd.), otoczonych wysokimi (do 12 m)
wałami ziemnymi z fosami i palisadami drewnianymi oraz wieżami i bramami
obronnymi. Całe obwałowanie od wschodu, zachodu i północy miało kształt
nieregularnego trójkąta, którego najdłuższy bok, ciągnący się wzdłuż rzeki, miał
długość 17 km! Wały otaczały powierzchnię 44 km2, a wraz z powierzchnią
świętych cmentarzysk Słowian aż 80 km2. Porównując z antyczną Troją, było od
niej większe o 1000 razy! Herodot podaje, że mieszkańcy mieli ogniste włosy oraz
bardzo niebieskie oczy. W wyniku badań stwierdzono, że miasto pochodzi z VI
wieku p.n.e.

Z tego okresu pochodzi podobne miasto obronne Basiwska, znad rzeki Sula
(kolejny dopływ Dniepru), ale mniejsze, o długości 2 km i szerokości 0,6 km.
Ponadto funkcjonowały także inne grody-miasta, na przykład: Grodziszcze
Matroninskie i Kam (Kamenka) nad rzeką Dniepr czy Niemirow nad rzeką Boh (L.
Bazylow – patrz bibliografia).

Natomiast na wschód od zasiedlonego i zabudowanego grodami i miastami
dorzecza Dniepru ciągnął się około 200-kilometrowy pas ziemi niczyjej, buforowej,
aż do rzeki Don z jej zasiedlonym dorzeczem. Ten obszar pustki osadniczej,
nazwany przez Herodota pustynią, został potwierdzony archeologicznie.
Legitymizuje to, moim zdaniem, powyższe informacje, iż zasiedlanie konkretnych
ziem przez poszczególne rody czy plemiona słowiańskie generalnie nie było
chaotyczne, agresywne oraz dokonywane w rezultacie podboju, ale raczej
uzgodnione między sąsiadami, autochtonami, w ramach dobrze zorganizowanej
pokojowej koegzystencji oraz wspólnoty interesów Ariów-Słowian, co nie
wykluczało okresowych, sporadycznych nieporozumień, kłótni i nawet bitew
między nimi. Mamy tego przykłady w późniejszych zaplanowanych i wzajemnie
uzgodnionych migracjach ludów na północne ziemie Lechii, w dorzecza Odry,
Warty i Wisły – Wandalów, Herulów, Burgundów, Gotów i Hunów, w ramach
obszaru Wielkiej Scytii, inaczej Lechistanu (patrz rozdział II, pkt 4, 5, 6).

Natomiast już w VI i V wieku p.n.e. nad brzegami Morza Czarnego, Krymu oraz
Morza Azowskiego Grecy założyli swoje kolonie, a mianowicie produkcyjno-
handlowe miasta-państwa, utrzymujące przez setki lat stosunki gospodarcze



z różnymi, licznymi plemionami słowiańskimi, indoscytyjskimi zamieszkującymi
zarówno tereny Scytii Europejskiej, jak i Scytii Azjatyckiej.

W miastach tych rozwijało się rzemiosło, produkcja i handel, funkcjonowały
również teatry, stadiony, targowiska. Istniały kamienne budowle publiczne, domy
i pałace.

Miasta owe były zlokalizowane w ujściach rzek: Dniestru – Tyras, Bohu – Olbia,
Donu – Tanais, na Krymie: Chersonez, Eupatoria, Teodozja czy Panticapaeum, na
Półwyspie Tamańskim – Phanagoria. Także na południowo-wschodnim wybrzeżu
Morza Czarnego: Pityus, Dioskurias i Phasis (patrz Bazylow – bibliografia).

W V wieku p.n.e. z kilku wyżej wymienionych silnych i bogatych miast
wykształciło się Scytyjskie Królestwo Bosporańskie, które egzystowało do IV wieku
n.e., kiedy zostało podbite i zlikwidowane przez Hunów.

W VI wieku p.n.e. doszło do dwóch największych konfliktów zbrojnych między
dwiema potęgami ówczesnego świata: Imperium Perskim oraz Wielką Scytią
(Lechistanem) i Scytią Azjatycką – co opisuję poniżej.

Po dokonanych podbojach i włączeniu wielu państw do swojego Imperium
Perskiego, a mianowicie: Medii, Elamu, Partii, Hyrkanii, Lidii, Babilonii, Syrii, Fenicji
i części Arabii – Król Królów Cyrus II Wielki odłożył w czasie podbój Egiptu
i postanowił najpierw wyprawić się na stepy północnego wschodu, w celu
ujarzmienia koczowniczych plemion Słowian, Indoscytów, Masagetów (Scytia
Azjatycka).

W 530 roku p.n.e. wyruszył z armią liczącą ponad 200 tys. wojowników w stronę
gór Kaukazu, gdzie według Herodota musiał przekroczyć rzekę Araks. Tam
zbudowano most na sprzężonych statkach, po którym armia przeprawiła się na
drugą stronę, gdzie znalazła się na ziemiach Masagetów, tj. na terenach Scytii
Azjatyckiej. Ich królowa Tomyris, lub Tomiryda, próbowała początkowo przez
posłów odwieść Cyrusa od wyprawy, ale zmuszona jego nieustępliwością cofała się
z własnym wojskiem przed armią perską w bezpiecznej odległości jednego dnia
marszu. Jeszcze wcześniej, o dzień drogi, wysyłała własne tabory z kobietami,
dziećmi, starcami i z całym dobytkiem oraz bydłem. Nie znając terenu oraz techniki
wojennej koczowników, armia perska była znużona bezproduktywnym, męczącym
i stresującym marszem w upale po bezkresnych stepach oraz ciągłymi postojami
z rozbijaniem i zwijaniem obozów czy wypasem bydła, co należało zabezpieczać.
Dlatego w końcu doradcy Cyrusa zaproponowali prowokację i zastawienie pułapki.
W obozie perskim pozostawiono zapasy z jedzeniem i winem oraz najgorszą część
wojska, a reszta armii się wycofała. Masageci napadli na obóz, wybili obrońców
i przystąpili do uczty, po czym pijani zasnęli, bo nie byli przyzwyczajeni do picia
alkoholu. Wtedy zaatakowali Persowie i wybili większość niezdolnych do walki
koczowników. Wśród wziętych jeńców znalazł się książę Spargapises, syn królowej
Tomyris, który był naczelnym dowódcą jej wojsk. Herodot podaje, że po



przebudzeniu książę Spargapises poprosił Cyrusa o uwolnienie rąk i po zdobyciu
broni popełnił honorowe samobójstwo.

Na wieść o tym królowa Tomyris wpadła we wściekłość i przyrzekła Cyrusowi
krwawą zemstę, pomimo że wybił jej podstępnie jedną trzecią armii i pozbawił
naczelnego wodza! Przyrzekła mu, że „niesytego krwi, krwią nasyci!” (Herodot).

Jak podają kroniki perskie (Szydłowski – patrz filmy YouTube), już wcześniej,
oceniając siłę ogromnej armii Cyrusa, Tomyris poprosiła o pomoc bratnią Scytię
Europejską Lechitów, która przybyła w sukurs z całą swoją potęgą. Od tego czasu
posuwająca się armia Cyrusa była cały czas, w dzień i w nocy, nękana napadami,
ostrzałem z łuków i prowokowana przez wroga. W ten sposób została wciągnięta
w zasadzkę do rozległej doliny, na stepach na północ od Morza Kaspijskiego i Jeziora
Aralskiego, oraz wybita w długiej, krwawej i bardzo zaciętej bitwie, praktycznie do
nogi. Persowie bowiem byli świadomi, że muszą walczyć do końca, bo ucieczka
przez te bezkresne stepy, na oślep, bez znajomości terenu, była bez szans.

W konsekwencji, po wielu tygodniach kampanii wojennej, Król Królów Cyrus II
Wielki zginął w 529 roku p.n.e., przez swoje nieposkromione ambicje; z obciętą
głową w bukłaku wypełnionym perską krwią, jak mu obiecała Tomyris (Herodot),
lub pojmany i ukrzyżowany (Diodor Sycylijski). Armia Cyrusa bowiem została
dosłownie „wyrżnięta do nogi” przez połączone słowiańskie wojska Scytii
Azjatyckiej i Scytii Europejskiej (Lechistanu)!

Następną wielką wyprawę przeciwko słowiańskiej Scytii podjął Król Królów
Dariusz I Wielki w roku 513 p.n.e. (A.T. Olmstead – patrz bibliografia), na czele
ogromnej armii, prawdopodobnie liczącej ponad 300 tys. wojowników łącznie
z konnicą i 600 statków. Podana liczba 700 tys. przez Herodota jest niewiarygodna
i odrzucana przez badaczy.

Tym razem celem wyprawy wojennej była Wielka Scytia, czyli Lechistan,
nazywany także Scytią Europejską. Zamiarem Dariusza było opanowanie
terytorium Lechistanu i jego ujarzmienie po decydującej bitwie z Lechitami,
których miał pokonać i tym samym pomścić sromotną klęskę Cyrusa sprzed 16 lat.
Nie miał bowiem złudzeń, że to potęga całej Wielkiej Scytii oraz udział rycerzy
Lechów (Lechitów) przesądził o klęsce Persów w 529 roku. Niewątpliwie, zamiarem
jego było również przejęcie kontroli nad zachodnim i północnym brzegiem Morza
Czarnego, łącznie z Krymem, i tym sposobem odebranie Grekom kontroli nad
handlem w tym regionie. W konsekwencji mógł „upiec dwie pieczenie przy jednym
ogniu”.

Dariusz wraz z armią najpierw przeprawił się przez cieśninę Bosfor, po moście ze
sprzężonych statków, i zajął Trację. Wobec ogromu armii Dariusza tylko plemię
Getów (Gotów), mieszkające nad Dunajem, stanęło w obronie Tracji. Gotowie zostali
pokonani przez Persów, ale zdobyli wielkie uznanie Dariusza za odwagę i męstwo
w walce, dlatego zostali częściowo wcieleni do armii perskiej. Potem skierował się



na północ i przekroczył Dunaj w podobny sposób, zostawiając na straży mostu
zhołdowane i wierne oddziały greckie, które miały go pilnować przez dwa miesiące,
do jego powrotu z armią.

Trasę pochodu armii Dariusza opracował i zaprezentował w swojej publikacji
oraz mapie prof. Szramko (patrz bibliografia).

Armia ruszyła na północny wschód w step, przez Nizinę Czarnomorską, szukając
wroga, który jednak unikał bezpośredniej konfrontacji. Ariowie-Indoscytowie,
którymi według Herodota kierowali dwaj dowódcy, tj. Idantyrsos oraz Skopasis,
przyjęli tradycyjną stepową taktykę „spalonej ziemi”. Ustępując przed wrogą armią,
niszczyli pastwiska, zasypywali studnie, nawet zmieniali bieg strumieni, budując
w odpowiednim miejscu tamy. Ewakuowali wcześniej swoje rodziny z taborami
i bydłem do lasów nad górnym Donem, a także całe miasta na trasie wrogiej armii,
która je później paliła. Atakowali znienacka, na odległość strzału z łuku, i uciekali –
zarówno w dzień, jak i w nocy. Napadali na tabory, na bydło i konie na pastwiskach
oraz pilnującą straż. Wszystko to frustrowało i obniżało morale armii Dariusza.

Dariusz, dążąc koniecznie do walki, zapuścił się głęboko na terytorium Wielkiej
Scytii. Maszerował równolegle do brzegów Mórz: Czarnego, Azowskiego, przez
tereny Scytów Królewskich i Scytów Koczowników, przekraczając rzeki: Dniestr,
Bohu, Dniepr, Mołoczna, oraz dalej na północny wschód, aż po Doniec, do miejsca,
gdzie wpływa rzeka Oskol. Stamtąd, w pogoni za nieuchwytnym przeciwnikiem,
został wywiedziony na północny zachód, w zalesione tereny Dniepru z osiadłymi
słowiańskimi plemionami Ariów – Budynów, Gelonów, Scytów Oraczy i Scytów
Hodowców. Na jego prawym dopływie, rzece Worskla, zajął wcześniej opuszczoną
stolicę Ariów-Słowian, Indoscytów – Gelonos – którą później spalił. Wracając potem
na południe, jego armia była cały czas nękana i prowokowana, ale wróg był dla niej
nadal nieuchwytny. Zatrzymał się nad rzeką Oaros (obecnie Mołoczna), wpadającą
do Morza Azowskiego, gdzie kazał zbudować osiem dużych fortów polowych (co
osiem mil), licząc na walną rozprawę z wrogiem w tym miejscu. Jednak kolejny raz
sprowokowany przez Ariów-Scytów porzucił niedokończone forty i ruszył w pościg
za cofającym się przeciwnikiem. Nękana ciągłymi atakami podjazdowymi armia
była już zdziesiątkowana, sfrustrowana i wycieńczona, bowiem brakowało
żywności, a koni i bydła nie było gdzie wypasać. Dariusz zorientował się w końcu, że
jego armia jest narażona na szybkie i całkowite wyniszczenie na tych
zdewastowanych pustkowiach oraz na finalne wybicie w zmasowanym ataku
słowiańskich wojsk Wielkiej Scytii Lechitów.

Dlatego pewnej nocy, w panice, podjął ostateczną decyzję o natychmiastowym,
cichym wymarszu najsprawniejszej części swojej armii w kierunku mostu na
Dunaju. Jednocześnie pozostawił przy rozpalonych ogniskach obozowych chorych
i słabych żołnierzy na pastwę przeciwnika. Przekazano im, że armia dokonuje
wypadu na wroga.



Król Dariusz rzeczywiście musiał tym manewrem zaskoczyć przeciwnika.
W przeciwieństwie do Cyrusa sprzyjało mu szczęście, albowiem udało się
w pośpiechu dotrzeć szczęśliwie do mostu na Dunaju, pilnowanego przez wiernych
greckich strażników. W przypadku zdrady, do której Indoscytowie namawiali
Greków dwukrotnie, armia perska zostałaby całkowicie wyniszczona i wybita w 513
roku p.n.e. na południowo-wschodnich terenach Lechistanu.

Wracając z niedobitkami armii perskiej do kraju, Król Królów Dariusz I Wielki
dziękował swoim bogom za ocalenie!

W wielkich wojnach ze Scytią (Lechistanem), w VI wieku p.n.e., Imperium
Perskie Achemenidów poniosło dwie wielkie klęski, pozostawiając na stepach
scytyjskich setki tysięcy zabitych wojowników.

Należy jeszcze zwrócić uwagę na problem podawania przez kronikarzy greckich
nazwisk swoich bohaterów tylko w języku greckim, jak: Tomyris lub Tomiryda,
Spargapises, Skopasis, Idantyrsos, bez podawania ich nazwisk plemiennych czy
wojennych (bojowych), co uniemożliwia ich identyfikację czy określenie
pochodzenia (z którego plemienia, rodu).

3. Sarmacja (Sarmacja Europejska), Sarmaci-Słowianie

Rzymianie i Bizantyjczycy nazywali Lechię Sarmacją lub Sarmacją Europejską,
a wszystkie mieszkające tam plemiona słowiańskie, indoscytyjskie, ogólnie Lechów
(Lechitów), nazywali Sarmatami i Sklavenami (Bizantyjczycy). Już setki lat p.n.e. na
mapach w Europie Środkowej widniał napis Sarmatia (Sarmacja), obejmujący
obszar od dorzecza Wisły na wschód i południe do Mórz: Czarnego i Kaspijskiego.
Na przykład, napis Sarmatia na mapie zatytułowanej „Roman expansion 264 BC”
(Rzymska ekspansja 264 rok p.n.e.), także na mapie Posidoniusza (150–130 rok
p.n.e.), na mapie Pomponiusza Meli (I wiek n.e.) czy Ptolemeusza (125 rok n.e.),
z napisami Sarmatia Europea (Sarmacja Europejska), Mare Sarmaticum (Morze
Sarmackie), tzn. Morze Bałtyckie, oraz Oceanus Sarmaticus (Ocean Sarmacki), tzn.
Morze Północne. Takie napisy były również na mapie Imperium Rzymskiego z III
wieku n.e. (patrz Internet i rozdział V, pkt 2). W tym czasie Karpaty nazywano także
Górami Sarmackimi.

Generalnie jako Sarmację Europejską przyjmowano obszar od dorzecza Wisły
(Vistula) po dorzecze Donu (Tanais) na wschodzie oraz od Morza Sarmackiego
z Zatoką Wenedyjską (do której wpadała Vistula) na północy aż do Morza Czarnego
(Mare Leonium) i Morza Kaspijskiego (Mare Hyrcanum) na południu. Natomiast na
wschód i północ od dorzecza Donu i Morza Kaspijskiego rozciągał się obszar
Sarmacji Azjatyckiej.



To właśnie w Zatoce Wenedyjskiej (Gdańskiej), według Pliniusza i Pomponiusza
Meli, zamieszkiwali Sarmaci-Wenedowie, sławni żeglarze, kupcy i zdobywcy,
a także piraci, operujący na Morzu Sarmackim i Oceanie Sarmackim (Bałtyk i Morze
Północne).

Według ostatnich badań naukowych (True Origin of the Peoples… – patrz
bibliografia) proweniencję ludu Sarmatów osiedlonych w Polsce (Lechii)
historycznie wywodzi się ze starożytnego Iranu, a konkretnie z Elamu, tzn. z ziemi
ludzi szlachetnych (Airy – an, Airy – ana).

Wielki Iran, po podbojach Ramy, od tysięcy lat był krajem Ariów (Ariyâramna –
Ziemia Ariów Ramy), zamieszkałym przez dziesiątki różnych plemion aryjskich.
Najstarszą cywilizacją na tym obszarze w IV tysiącleciu p.n.e., porównywalną
z cywilizacją Sumeru, był Elam, leżący nad brzegiem Zatoki Perskiej, ze stolicą Suzą
liczącą około 6000 lat. To właśnie Sarmaci, wysocy, rasy białej, aryjskiej,
wyemigrowali ze starożytnego Elamu na północ do środkowej Europy jeszcze
w okresie przedrzymskim. Dotarli do Karpat i nazwali je Górami Sarmackimi,
a później aż do Bałtyku i Morza Północnego, i nazwali je Morzem Sarmackim oraz
Oceanem Sarmackim. Potem na tym obszarze się osiedlili. Wraz z nimi przybył lud
zwany Kossai lub Kashshu, rasy białej z blond włosami, pochodzący z północno-
zachodniego rejonu Elamu, zwanego Rashi, czyli blond. Osiedlili się na północy
Lechii, na Pomorzu, i byli przodkami późniejszych Kaszubów i Pomorzan.

Ludy te były ściśle spokrewnione z Medami, Partami i Indo-irańczykami –
w ramach wielkiej aryjskiej rodziny o haplogrupie R1a1 Y-DNA.

Jednak istotne jest to, że według powyższych badań, Sarmatów (Sarmatae) nie
należy utożsamiać z koczownikami stepowymi – Sauromatami (Sauromatae)
i według naukowców podobieństwo nazwy jest tutaj przypadkowe. Sarmaci
(Sarmatians) wywodzili się ze starożytnego elamickiego plemienia Armatae -
„Armatians”. Ich nazwa w języku angielskim to Sarmatians lub Samartians, po
polsku odpowiednio: Sarmaci lub Samarci.

Profesor T. Sulimirski (patrz bibliografia) nadmienia: „Starożytne sarmackie
tradycje przetrwały w Polsce przez długi czas. Wiara w sarmackie pochodzenie
Polski była szeroko rozpowszechniona wśród polskiej szlachty” (tłum. z j.
angielskiego – autor).

Nie wiadomo na pewno, co było bezpośrednim powodem powyższych migracji
tych ludów właśnie na te tereny. Należy domniemywać, że migracji było kilka i były
one związane z sytuacją polityczną w Elamie, zniszczeniami i załamaniem
gospodarczym po przegranych wojnach. Na przykład, po klęskach odniesionych
w wojnach z Akadem, około 2250 lat p.n.e., po spustoszeniu i upadku kraju oraz
wielowiekowej utracie niezależności na rzecz Akadu, mogło w jakimś okresie dojść
do takiej migracji. Prokosz w swojej kronice podaje, że pierwszy odnotowany
władca na naszych ziemiach Ariów-Słowian nosił nazwisko Sarmata i rozpoczął



panowanie około 1800 lat p.n.e.
Następne klęski i zniszczenia Elamu miały miejsce także przed naszą erą ze

strony: Babilonu w 1100 roku, Asyrii w 821 i 645 roku, ponownie Babilonu w 595
roku i Persji w 538 roku. Po ostatniej klęsce Persja przekształciła Elam w swoją
prowincję – satrapię. Był to już koniec niezależnego państwa Elamu, o którym
pamięć powoli zaczynała zanikać. Zniszczona Suza po odbudowie została później
jedną ze stolic Imperium Perskiego.

Kronikarze odnotowali zniknięcie narodu elamickiego z kart historii. Według
nich Elamici ulegli rozproszeniu, migracji i zostali wchłonięci przez inne narody.
Można założyć z dużą dozą prawdopodobieństwa, że w VI wieku p.n.e. miała
miejsce kolejna migracja plemion elamickich na tereny Lechii – Sarmacji
Europejskiej.

Powyższe migracje były ułatwione ze względu na podobieństwo języków:
prasłowiańsko-indoeuropejskiego oraz awestyjskiego, używanych w Lechii
i w Elamie! Jako pierwszy zwrócił na to uwagę w połowie XIX wieku Warmińczyk
z Biskupca, nasz żarliwy patriota, wybitny uczony, orientalista, językoznawca
i numizmatyk, prof. dr hab. Ignacy Pietraszewski, który pracował pod zaborami, na
uniwersytetach w Petersburgu, Berlinie i Halle. Wcześniej był dragomanem
(tłumaczem) w służbie zagranicznej cara. Pracował z przerwą dziesięć lat
w rosyjskich placówkach dyplomatycznych w Turcji, Arabii i Persji, znał bowiem
biegle turecki, arabski i perski, również rosyjski, niemiecki i francuski (patrz
rozdział V, pkt 3).

Nazywał on Persję „stolicą prapradziadów rodu słowiańskiego”! Przetłumaczył
świętą księgę zaratusztriańską Iranu o nazwie Awesta z języka awestyjskiego
(prairański) na polski, niemiecki i francuski. Jemu właśnie zawdzięczamy, od 150
lat, to jedyne tłumaczenie Awesty. Zawsze podkreślał, że właściwe tłumaczenie
może być dokonane tylko przy znajomości języka prasłowiańskiego jako
odpowiednika języka awestyjskiego. Stąd Zendawesta to Zędaszta – życiodawcza
książeczka Zoroastra (patrz bibliografia). Dowodził, że prorok Zaratusztra
(Zoroaster), żyjący prawdopodobnie około 1400 lat p.n.e., nakazał swemu ludowi
wyemigrować na lechickie ziemie w okolice jeziora Gopło i na Pomorze oraz
osiedlić się tam. Podkreślając podobieństwa językowe, twierdził, że Polacy wywodzą
się od starożytnych Ariów-Persów.

Został zignorowany, wyśmiany i skrytykowany (trwa to do dziś, również
w Polsce), szczególnie przez niemieckich i polskich naukowców, oraz pozbawiony
profesury. Najbardziej krytykowali go Niemcy, którzy przecież nie znali języka
prasłowiańskiego i nie powinni się w ogóle wypowiadać, ale wszystko to podważało
interesy historiografii zaborcy niemieckiego!

Dzisiaj po badaniach wiemy więcej i generalnie możemy przyznać rację oraz
oddać honor i cześć prof. Ignacemu Pietraszewskiemu. Migracje Sarmatów



i Kashshu na ziemie Sarmacji (Lechii), jak wynika z powyższych badań,
niewątpliwie miały miejsce, stąd zachowana przez setki lat pamięć i tradycje
sarmackie w Lechii i później w Polsce, wśród szlachty i ludu.

Sarmatów tradycyjnie cechowało umiłowanie wolności, poczucie dumy,
poszanowanie godności i praw osoby, ćwiczenia w walkach, waleczność,
gościnność, prawdomówność, dotrzymywanie słowa i umów. Już Herodot pisał, że
Persowie swoje dzieci w wieku od pięciu do dwudziestu lat kształcili w trzech
dziedzinach: jeździe konnej, strzelaniu z łuku i mówieniu prawdy. Jednym słowem,
cechowała ich waleczność oraz szeroko pojęta rycerskość!

Jednocześnie językoznawca J. Jarmoszko (patrz bibliografia) stwierdza:
„Słowianie i Irańczycy przez długie stulecia połączeni byli zarówno ścisłymi
więzami kulturowymi, jak i językowymi. Można więc mówić o swego rodzaju
słowiańsko-irańskim dziedzictwie językowym, które powstało na wskutek
wzajemnego zbliżenia się języków i długotrwałej koegzystencji”. I dalej:
„Archaiczna forma badanych zapożyczeń wskazuje, że trzeba je datować
stosunkowo wcześnie, tj. jako pochodzące najprawdopodobniej z I, a być może
nawet i II tysiąclecia p.n.e.”.

W przeszłości, po dokonanych podbojach nad Dunajem, w Panonii i Ilirii oraz nad
Renem, Cesarstwo Rzymskie zaczęło graniczyć właśnie z Sarmacją Europejską
(Lechią).

Poniżej prezentuję, chronologicznie i skrótowo, różne konflikty zbrojne między
Sarmacją Europejską a Cesarstwem Rzymskim, jak również późniejszym
Cesarstwem Bizantyjskim. Obejmują one walki Ariów-Słowian, Indoscytów,
nazywanych Sarmatami i Sklawenami, natomiast tych nazywanych Wandalami,
Gotami i Hunami omawiam szczegółowo dalej. Należy pamiętać, że Rzymianie
nazywali Lechów (Lechitów) Sarmatami i pierwsze odnotowane walki między nimi
zostały opisane i wspomniane w książce Juliusza Cezara, Kronice Norymberskiej
i wyżej wymienionych kronikach polskich, w tym J. Długosza, a także
w opracowaniu P. Godwina (patrz bibliografia). Najważniejsze z nich to:

72 rok p.n.e., podbój części Galii przez króla Lechii, Lecha III, Ariowita, i jego
wojska lechickie (sarmackie) – gdzie osiadł i panował przez 14 lat do 58 roku
p.n.e.;
59 rok p.n.e., skuteczne wystąpienie Juliusza Cezara (w czasie jego konsulatu)
do Senatu Rzymskiego, z wnioskiem o oficjalne uznanie Lecha III, Ariowita,
nazywanego przez Rzymian Ariowistusem, za „Króla i Przyjaciela Rzymu” –
zapewne w celu jego zneutralizowania jako potencjalnego przeciwnika
Rzymu;
58 rok p.n.e., wkroczenie Juliusza Cezara do Galii na czele legionów, w celu
przejęcia tej prowincji dla Rzymu;



58 rok p.n.e., walki nad Renem, między legionami Juliusza Cezara
a Sarmatami (Lechitami) króla Lecha III, Ariowita;
56 rok p.n.e., walki w Ilirii legionów Juliusza Cezara z Sarmatami króla Lecha
III, Ariowita;
53 rok p.n.e., walka w Syrii pod Karrami legionów wodza rzymskiego
Krassusa z koalicją Sarmatów (Lechitów), króla Lecha III, Ariowita, i wojsk
bratnich Partów, wodza Surenasa;
12–10 rok p.n.e., walki legionów wodza Tyberiusza z Sarmatami w Panonii
i Ilirii;
6–9 rok n.e., walki legionów wodza Tyberiusza z Sarmatami w Panonii;
9 rok, klęska tzw. Marsowego Legionu Rzymskiego w bitwie z Sarmatami
(Lechami), na równinie pod miastem Lecha (Augsburg), w Bawarii,
nazywanej na pamiątkę do dziś Polem Lecha (Lechfeld), nad rzeką Lech
w Regionie Lecha (Lechrain);
9 rok, klęska w Lesie Teutoburskim trzech legionów rzymskich w walkach
z koalicją Sarmatów (Lechitów) i plemion celtycko-galijsko-normandzkich
znad Renu;
12 rok, odbicie przez legiony wodza Tyberiusza Bawarii wraz z miastem
Lecha (Augsburg) z rąk Sarmatów (Lechów).

Należy podkreślić, iż wybitny wódz rzymski Tyberiusz – jako Cesarz Rzymski (lata
14–37) – nie uczestniczył już w kampaniach wojennych.

Powyższe konflikty zbrojne zostały omówione szczegółowo w rozdziale IV (patrz
królowie: Lech III, Ariowit, i Awiłło Leszek IV, Uznany).

W 167 roku, w okresie współrządzących Rzymem dwóch cesarzy: Lucjusza
Werusa i Marka Aureliusza, plemiona sarmackie (słowiańskie) przekroczyły
w wielu miejscach graniczną rzekę Dunaj i zaczęły pustoszyć oraz łupić rzymskie
prowincje panońskie. Obaj cesarze wyjechali z Rzymu w celu przejęcia dowództwa
nad legionami i opanowania sytuacji. Zmagania legionów z oddziałami sarmackimi
trwały prawie cały 168 rok. W końcu wyparto Słowian z Panonii za Dunaj
i wzmocniono granicę. Na początku 169 roku w drodze powrotnej do Rzymu zmarł
na apopleksję w wieku 39 lat cesarz Lucjusz Werus. Tak więc jedynym cesarzem
Rzymu został Marek Aureliusz. Postanowił kontynuować dzieło zabezpieczenia
granic na Dunaju i zlikwidować tam zagrożenie ataków ze strony Słowian. Po
przekroczeniu w 169 roku środkowego Dunaju rozpoczął wojskową kampanię
ofensywną, wypierając Sarmatów na północ. Walki legionów rzymskich
z Sarmatami były zacięte i trwały sześć lat, do 175 roku. Rzymianie w końcu zajęli
w Sarmacji Europejskiej pas ziemi około 150 – 200 km na północ od Dunaju. Założyli
kilka obozów wojskowych ze stałą załogą, m.in. nad rzeką Wag na północ od
Trenczyna (obecna Słowacja), niedaleko Bramy Morawskiej, oraz po drugiej stronie



Karpat, prawdopodobnie w obszarze Beskidu Niskiego. Po tym sukcesie, w 176 roku
cesarz dokonał triumfalnego wjazdu do Rzymu. Jego dalekosiężne plany
obejmowały jak najszybsze utworzenie na zdobytym terenie nowej prowincji
rzymskiej o nazwie Sarmacja! Podczas realizacji tego planu, w latach 176–180,
w trakcie dalszych okrutnych i bezlitosnych walk z opornymi i zaciętymi
Sarmatami, które prowadził wraz z synem Kommodusem, cesarz nagle zmarł w 180
roku, w obozie wojskowym w Windobonie (obecny Wiedeń). Wojna nie była jeszcze
rozstrzygnięta, bowiem Rzymianie nie zmusili Sarmatów do bezwarunkowej
kapitulacji. Nowym cesarzem Imperium Rzymskiego został Kommodus, który,
widząc nieustępliwość oraz wysoki poziom rzemiosła wojennego wśród Sarmatów,
zarzucił plany ojca, zrezygnował z dalszej wojny i podjął decyzję o zawarciu pokoju
z Sarmacją. Finalnie granica między Rzymem i Sarmacją, po trzynastu latach walk,
wróciła w 180 roku nad Dunaj.

W latach 236–237 cesarz Maksymin Trak walczył z powodzeniem na czele
legionów z oddziałami Sarmatów, wyprawiając się kilkakrotnie na północ, za Dunaj.
W tym czasie przebywał wraz z legionami w obozie wojskowym w Sirmium nad
Sawą, południowym dopływem Dunaju, skąd organizował wyprawy wojenne. W ich
wyniku przyznał sobie tytuł „Sarmaticus Maximus”.

W 270 roku oddziały aryjskich Sarmatów i Wandalów przekroczyły Dunaj
i najechały rzymską prowincję Panonię w celach rabunkowych. Uprzedzona
wcześniej o najeździe ludność, wraz z dobytkiem i zapasami żywności, zgromadziła
się w wyznaczonych miejscach obronnych. Najeźdźcy byli zawiedzeni brakiem
możliwości zdobycia większych łupów oraz dużymi problemami z zaopatrzeniem
się w żywność. Pustosząc prowincję, wygłodniali i bez łupów, zostali zaskoczeni
atakiem legionów na czele z cesarzem Aurelianem.

W tej sytuacji Sarmaci i Wandalowie zwrócili się o zawarcie pokoju, na co
wyrażono zgodę, ale pod warunkiem, że król Sarmatów i król Wandali przekażą
swoich synów jako zakładników oraz dostarczą pod rozkazy rzymskie dwa tysiące
jeźdźców.

Rzymianie, nie przejawiając ochoty do walki z tak twardym i zaciętym
przeciwnikiem, zaopatrzyli ich w żywność na drogę i pozwolili na powrót za Dunaj
na ziemie Sarmacji.

W 289 roku cesarz Dioklecjan na czele legionów pokonał wojska Sarmatów nad
Dunajem, a w 292 roku odpierał skutecznie ich ataki przygraniczne. Miał swoją
siedzibę i czuwał nad prowincjami w mieście i twierdzą legionów w Sirmium, nad
rzeką Sawą.

W 357 roku cesarz Konstancjusz II wyruszył szybko ze stolicy nad Dunaj, gdzie,
jak donoszono, jego górny bieg przekraczali Suewowie, czyniąc szkody, a środkowy
przekraczali Sarmaci. Jak Rzymianie zaczęli się zbliżać, Słowianie się wycofali.
Cesarz zamieszkał w swojej siedzibie w Sirmium.



W 358 roku cesarz Konstancjusz II na czele legionów przeprawił się przez Dunaj
i w odwecie pustoszył przez dwa miesiące ziemie Sarmatów między Dunajem
a Cisą. W 359 roku przeprawił się z armią przez Dunaj i zaatakował ziemię
sarmackiego plemienia Limigantów, w odwecie za ich najazdy na prowincję
rzymską. W następstwie tego, Limiganci zwrócili się do cesarza o wyrażenie zgody
na ich osiedlenie się gdziekolwiek w granicach imperium, na co została wyrażona
zgoda.

W 365 roku, za czasów cesarza Walentyniana, Sarmaci ciąg-le niepokoili i łupili
Panonię, skutecznie przekraczając granicę w środkowym biegu Dunaju. Dopiero
w 370 roku znakomity dowódca Teodozjusz zaczął odpierać ich ataki
i kontratakować.

W 374 roku oddziały Sarmatów nagle przedarły się przez granicę na Dunaju
i zaczęły pustoszyć i łupić Panonię. Wojsk rzymskich było niewiele i praktycznie
obroniły się tylko miasta. Młody Teodozjusz, syn sławnego wodza, dzielnie odpierał
ataki Sarmatów. Wiosną 375 roku przybył cesarz Walentynian z armią do Sirmium
i opanował sytuację. Wizytował kilka naddunajskich obozów wojskowych
i w jednym z nich, w Brigetio, podczas spotkania z posłami Kwadów, doznał udaru
mózgu i zmarł (patrz także kronika J. Długosza).

W 395 roku cesarz Teodozjusz Wielki dokonał podziału między synów jednolitego
Cesarstwa Rzymskiego na dwa państwa: Cesarstwo Rzymskie i Cesarstwo
Bizantyjskie. Cesarzem Rzymu został Honoriusz, a cesarzem Bizancjum – Arkadiusz,
ze stolicą w Konstantynopolu. Ogólnie, granica między państwami biegła przez
środek byłej Jugosławii. Cesarze mieli panować wspólnie, według terytorialnego
podziału kompetencji.

W 512 roku, w związku ze stałym zagrożeniem napadami i pustoszeniem okolic
Konstantynopola przez Słowian-Sklawenów zza Dunaju oraz innych ludów, cesarz
Anastazjusz polecił wybudować dodatkowy kamienny mur obronny z wieżami,
zwany Długim Murem, w odległości 65 km od Konstantynopola. Miał on ponad 40
mil długości i łączył brzegi Morza Czarnego i morza Marmara, powstrzymując
oddziały najeźdźców już na przedpolu stolicy. Był obsadzony wojskową załogą
bizantyjską.

Około 515 roku Sklaweni najechali prowincje cesarstwa, pustosząc i łupiąc
Macedonię i Epir (obecna Albania).

Po 545 roku, podczas panowania cesarza Justyniana, nasiliły się grabieżcze
najazdy Sklawenów. W 549 roku spustoszyli Trację i Ilirię, docierając do Morza
Egejskiego, a w 550 roku złupili Dalmację. Według Prokopiusza (patrz bibliografia),
bez lęku przed wojskami cesarza, spędzili zimę wraz z jeńcami i łupami na terenie
cesarstwa. Wysłane przeciw nim wojska bizantyjskie poniosły klęskę w 551 roku
pod Adrianopolem. Słowianie zdobyli sztandar wodza Konstantianusa i w euforii
spustoszyli okolice Adrianopola i Filopopola, docierając aż do Wielkiego Muru. Stąd



wojska cesarskie ruszyły za wycofującymi się Sklawenami i niektóre ich oddziały
wybiły, odbijając jeńców i odbierając łupy oraz zdobyty sztandar. Reszta uszła
bezkarnie ze zdobyczą.

W II połowie VI wieku niektóre plemiona Sklawenów zaczęły się przeprawiać
pokojowo przez Dunaj i osiedlać za zgodą w prowincjach cesarstwa jako
sprzymierzeńcy. W związku z tym podejmowali służbę w armii cesarskiej (patrz
Agatiasz – bibliografia). Niektórzy osiągnęli wysokie stopnie wojskowe.

W 592 roku Sklawenowie przekroczyli Dunaj i spustoszyli oraz złupili ziemie aż
po okolice Konstantynopola. Walki z Bizancjum trwały ze zmiennym szczęściem,
ale w 602 roku armia, na polecenie cesarza Maurycjusza, zdołała przekroczyć Dunaj
i przenieść je na teren wroga (Sarmacji). Kontrofensywa zaczęła przynosić rezultaty
i w związku z tym cesarz rozkazał armii pozostanie przez zimę na terenie wroga, co
doprowadziło do buntu i marszu na stolicę. Maurycjusza zdetronizowano
i zamordowano, a nowym władcą został wyniesiony podoficer, brutalny
i zbrodniczy Fokas.

Od 604 roku Sklawenowie zaczęli masowo zasiedlać prowincje naddunajskie
i przez następne lata zasiedlili znaczną część Półwyspu Bałkańskiego, po Peloponez,
Kretę, różne obszary Grecji, a także obszar byłej Jugosławii. Słowianie zajęli miejsce
mieszkańców wsi, osad i miast, którzy uciekli albo zginęli podczas najazdów. Wiele
miast było zniszczonych i opuszczonych. Tylko największe i nieliczne przetrwały,
m.in. Ateny, Korynt, Patras. Duży obszar cesarstwa nie podlegał już władzy
i kontroli Bizancjum. Panował nawet pogląd, „że w owych czasach cała Grecja
została zasiedlona przez Słowian, ludność rodzima zaś uciekła albo została
wytępiona” (R. Browning – patrz bibliografia).

W 705 roku Sklawenowie oblegali i zdobyli podstępem, wspólnie z Bułgarami,
Konstantynopol oraz pomogli odzyskać tron cesarski Justynianowi II. Stracił on
tron dziesięć lat wcześniej, w 695 roku, w wyniku zamachu. Obcięto mu wtedy nos
i wygnano. Był nazywany Obciętonosy – Rinotmetos.

Reasumując, wydają się nie do przecenienia plany cesarza Marka Aureliusza,
dotyczące utworzenia około 180 roku nowej prowincji rzymskiej o nazwie
Sarmacja, na północ od Dunaju do podnóża Karpat, z miastami i garnizonami
rzymskimi na tym terenie oraz wpływami cywilizacji i kultury
śródziemnomorskiej. Jednak Słowianie-Sarmaci nie dopuścili do tego, broniąc
swojej wolności i niezależności. Historia mogłaby potoczyć się inaczej.

4. Indoscytowie Wandalowie-Słowianie

Lud Wandalów należał do wielkiej rodziny Ariów-Słowian, plemion indoscytyjskich



o haplogrupie R1a1 Y-DNA. Zamieszkiwał tereny nizinne, stepowe, nad Morzem
Azowskim od tysięcy lat p.n.e. jako lud autochtoniczny w wielu grupach
plemiennych, m.in. byli to: Herulowie, Burgundowie oraz w rodach królewskich
Hasdingów czy Silingów, ale o ogólnej nazwie Wandalowie. Byli wysocy, postawni
i mieli dłuższe blond włosy oraz niebieskie oczy (patrz Prokopiusz, T. Nugent –
bibliografia). Według E. Brydgesa (patrz bibliografia) ich pierwszy znany król Antur
lub Antyrius I, ożeniony z księżniczką Gotów Symbullą (J. Anderson – patrz
bibliografia), zaczął panować w roku świata 3684, tj. w 320 roku p.n.e. (po
przeliczeniu z „roku świata” – anno mundi 4004).

Ponadto historyk Brydges pisze:
„Antyrius, który dorastał pod opieką Amazonki, niedaleko Jeziora Azowskiego

w Scytii, doskonalił rzemiosło wojenne pod Aleksandrem Wielkim, stanął na czele
Herulów i przyjął tytuł króla. Opuszczając włości w Scytii, pochodzące od jego
przodków i mając pod swoim dowództwem gromadę wojowników, wszedł z nimi
na pokład swojej floty, której rufę okrętu flagowego, ozdobił głową wołu […]” i dalej:

„Antyrius i jego współtowarzysze, przybywając nad rzekę Odrę, posiedli duży
obszar kraju, gdzie wybudowali szereg miast, które umocnili grodami, około »roku
świata« 3684 lub 320 lat przed narodzeniem Chrystusa” (tłumaczył z j. angielskiego
autor).

Należy podkreślić, że nie była to pierwsza migracja Wandalów na północne
tereny Lechii, bowiem według kronik: Prokosza, M. Bielskiego, Historyi Polski...,
Dzierzwy i Miorsza, doszło do niej już w XIII wieku p.n.e., kiedy na króla Lechii
wybrano, na prawomocnym wiecu słowiańskim, z plemienia Wandalów – Alana II,
który zmarł w 1272 roku p.n.e. Po nim w tym samym roku, decyzją wiecu
słowiańskiego, objął władzę w Lechii jego najstarszy syn, król Wandal, ale nie
podano dalszych szczegółów i nie wiadomo, jak długo panował (patrz rozdział IV,
pkt 1).

Niewątpliwie taki kolejny exodus lub taka migracja z kobietami, dziećmi i całym
dobytkiem musiały być uprzednio uzgodnione w ramach Wielkiej Scytii czy
Imperium Lechitów, i to zarówno w miejscu wyjścia, jak i w miejscu docelowym –
o czym pisałem wyżej. Na tereny zajmowane przez Wandalów nad Morzem
Azowskim zapewne przyszły i osiedliły się inne plemiona indoscytyjskie. Natomiast
objęcie terenów po obu stronach rzeki Odry musiało być uzgodnione ze
Słowianami: Sarmatami-Wenedami i Kaszubami, podobnie również ich późniejsze
osiedlanie się wzdłuż Odry, na południe w stronę obecnej Małopolski, zresztą
stwierdzone historycznie i potwierdzone archeologicznie. Według kronikarzy,
w pewnym okresie w wyniku ich zasiedzenia na tych terenach, rzekę Wisłę
nazywano Wandalu. Jeszcze późniejszy król lechicki Mieszko I był nazywany
w kronikach królem Wandalów.

Nie każdy zdaje sobie sprawę, że wyżej wymieniona grupa plemion wandalskich



zamieszkiwała na północy w Lechii ponad 1700 lat!, od XIII wieku p.n.e. do czasu
wielkiej migracji do Imperium Rzymskiego w 406 roku n.e., kiedy duża część z nich
opuściła Lechię. Także Ptolemeusz w II wieku podawał, że Burgundowie
(Burguntae) zamieszkiwali obszar między Odrą (Suevus) a Wisłą (Vistula).

Można się tylko domyślać przyczyn tej spektakularnej migracji: przeludnienie
w Lechii, niedostateczna produkcja żywności, chęć życia w innym świecie
o wyższym poziomie rozwoju i kulturze, żądza pustoszenia i łupienia czy wszystko
po trochu?! Zapewne część tych ludów pozostała w Lechii rządzonej w tym czasie
przez wandalskiego króla Corsico.

Wandalowie słynęli z trzech głównych rzeczy, a mianowicie: byli świetnymi, ale
bezwzględnymi wojownikami, sprawnymi żeglarzami oraz handlarzami. Pisze
o tym także historyk Nugent w swojej Historii Wandalii (patrz bibliografia).

Uwzględniając opracowania wyżej wymienionych historyków oraz tablicę
genealogiczną nr 138 Andersona, można ułożyć w miarę dokładną chronologię
panowania królów wandalskich (w tym Herulów). Panujący w różnych okresach,
niektórzy z nich ze względu na swoje zalety, według Prokosza, zostali wybrani na
prawomocnych wiecach słowiańskich na królów całej Lechii (Imperium Lechitów) –
jak niżej:

Władca okres panowania liczba lat panowania w Lechii

Herulowie   

1. Antyrius I p.n.e. 320–245 75

2. Anavas 245–171 74

3. Alimer 171–96 75

4. Antyrius II 96–34 62

5. Hutterus p.n.e. 34–35 n.e. 69

6. Visilaus I 35–91 56 Wisław, król Lechii

7. Vitislaus 91–127 36 Witosław, król Lechii

8. Alaric I (Alaryk I) 127–162 35

9. Dieteric (Dieteryk) 162–201 39

10. Teneric (Teneryk) 201–237 36

11. Alberic I (Alberyk I) 237–292 55 Haldwiryk, król Lechii

12. Wisimar 292–340 48 Wizymier, król Lechii

13. Miecislaus I 340–388 48 Mieczysław, król Lechii

Wandalowie   

14. Radagastus 388–394 6 Radgoszcz, król Lechii

15. Corsico (Corisco) 405–454 49 Corsico, król Lechii

16. Fredebald   



17. Visilaus II 477–486 9

18. Alaric II (Alaryk II) 487–507 20

19. Alberic II (Alberyk II) 507–526 19

20. Johannes 526–566 40

21. Radagastus II 566–613 47

22. Visilaus III 613–652 39

Wymienieni wyżej królowie Lechii znajdują się w kronice Prokosza, zostali
wyszczególnieni dokładnie w tych samych okresach i trudno tutaj o przypadek.
Jedynie brak w niej Corsico (Corisco), ale ten król jest wspomniany w innych
kronikach, na przykład frankońskich (Fredegar), jako książę panujący w Krakowie
(Prince du Cracovie). Informuje ona, że w 413 roku poprowadził kolejną wyprawę
Wandalów i Alanów na Galię.

Według Nugenta, wcześniej, a mianowicie w 406 roku, król Lechii Corsico wraz ze
swoim młodszym bratem księciem Godegisilusem wyruszyli na dużą wyprawę
łupieżczo-osiedleńczą na obszary Imperium Rzymskiego, na czele Konfederacji
Ariów-Słowian, Indoscytów: Wandalów, Suewów, Alanów, Herulów i Burgundów.
Nugent podkreśla, że stanowili oni jeden naród, mówiący tym samym językiem,
i byli nazywani przemiennie Wandalami lub Suewami. W skład Konfederacji
wchodzili Wandalowie z dwóch głównych rodów królewskich: Hasdingów
i Silingów, Herulowie i Burgundowie, Suewowie, jako grupa wielu różnych plemion
słowiańskich z terenów dorzeczy Odry i Wisły, oraz Alanowie – bracia i sąsiedzi
Wandalów ze „stepów scytyjskich”. Była to ogromna armia, ponad 200 tysięcy
wojowników wraz kobietami, dziećmi oraz dobytkiem, taborami i bydłem. Przeszli
na północy, niedaleko Mogonciakum Mogucz (obecnie Moguncja), przez
zamarznięty Ren w noc sylwestrową 406 roku i wkroczyli do Galii Belgijskiej,
pokonując graniczne wojska rzymskie wspierane przez Franków. Potem skierowali
się do Akwitanii, po drodze walcząc, rabując i pustosząc wsie i miasta. Prowadzili
przez trzy lata walki z wojskami rzymskimi i Gallami oraz zdobywali miasta
galijskie, m.in. Orlean. Wcześniej, zgodnie z umową z młodszym bratem, król
Corsico wrócił z niewielką częścią wojowników i łupami do domu – do Lechii
i Krakowa.

Godegisilus, teraz jako jedyny wojewoda i władca Konfederacji, pozostał
z większością, która zdecydowała się na emigrację i osiedlenie za granicą.
W międzyczasie posiadł niektóre tereny i miasta, jak Metz, Strasburg czy Reims. Na
zawładniętym obszarze pozostawił Burgundów i Gundakara (Gundacara) jako
gubernatora z częścią wojsk i wyruszył pod koniec 409 roku, przez Pireneje, na
podbój Hiszpanii. Konfederacja Słowian w niedługim czasie opanowała tę krainę
i podzieliła między siebie, jak następuje: Galicja przypadła Wandalom (Hasdingom)



i Suewom, prowincje: Luzytania (obecna Portugalia) i Kartagena – Alanom oraz
Betyka (Andaluzja) – Wandalom (Silingom). Na wschodzie natomiast od 415 do 416
roku panowali Wizygoci. Niedługo potem zmarł król Godegisilus i zarządzanie
Hiszpanią przejęli wspólnie jego synowie – Gunderyk (Gunderic) i Genzeryk
(Genseric).

W Galii natomiast, około 420 roku, Gundakar utworzył niezależne Królestwo
Burgundii i przyjął tytuł królewski. Po nim panowało jeszcze kilku królów,
a mianowicie: Gundebald z trzema braćmi (Godegisilus, Chilperic, Godemar),
następnie Sigismund i na końcu Godemar (patrz Nugent – bibliografia). Królowie ci
prowadzili wojny z Rzymianami i Frankami. Królestwo Burgundii przetrwało 114
lat, do 534 roku, kiedy zostało pokonane i zhołdowane przez państwo Franków.

Z kolei w Hiszpanii, po śmierci Godegisilusa, Wizygoci z ich królem Walią, za
namową Rzymian, jako ich sojusznicy, napadli na południowych Wandali-Silingów
oraz Alanów i w 416 roku, w bitwie niedaleko obecnego Algeciras, zadali im ciężkie
straty. Zginął także król Alanów Adaks (Atax), co spowodowało dominację Suewów
nad Alanami i przejęcie od nich Luzytanii. Doszło również do nieporozumień i walk
między członkami dotychczasowej Konfederacji Słowian, ponieważ przywódcy
Suewów i Alanów ogłosili niezależność od przywódców Wandalów, a także przejęcie
pod własny zarząd przyznanych prowincji. W konsekwencji król Suewów
Hermanaryk (Hermanaric) musiał szukać schronienia w Górach Kantabryjskich
przed Gunderykiem, który nie mógł dokończyć z nim rozprawy, bowiem musiał
spieszyć na południe, w związku z ofensywą legionów rzymskich przeciw
Wandalom. Gunderyk, na czele Wandalów (Hasdingów i pozostałych Silingów),
w rozstrzygającej bitwie pokonał Rzymian, może z powodu zdrady ich sojuszników
Wizygotów, a może przez niezdecydowanie wodza, generała Kastynusa,
przysłanego przez cesarza Honoriusza. Później, po zdobyciu floty handlowej
w Kartagenie, Wandalowie najechali i złupili wyspy Baleary. Jednak w 428 roku
Gunderyk zmarł nagle w Sewilli i jedynym, niepodzielnym królem Wandalów został
Genzeryk. W 429 roku opuścił na zawsze Hiszpanię i wyemigrował do północnej
Afryki na czele 80-tysięcznej armii Wandalów (Hasdingowie, Silingowie) i Alanów,
wraz z kobietami, dziećmi i dobytkiem. Wandalowie i Alanowie utworzyli unię
personalną, w wyniku której wspólnie utworzyli słowiańskie państwo Wandalów
w Afryce, a oficjalny tytuł ich królów brzmiał: „król Wandalów i Alanów”.

Suewowie natomiast pozostali w Hiszpanii, gdzie na północy (Galicja, północna
Luzytania) założyli słowiańskie królestwo, które rozszerzyli na południe,
zdobywając w 441 roku miasta Meridę i Sewillę. Rozwój państwa Suewów usiłowały
powstrzymać wojska rzymsko-wizygockie, ale poniosły klęskę w 446 roku w bitwie
w dolinie Gwadalkiwiru. Suewowie zawarli sojusz z Wizygotami, ale nie trwał on
długo, albowiem w 456 roku ponieśli klęskę pod Astorgą, z rąk nowego króla
Wizygotów Teodoryka II i jego armii. Zostały wówczas zdobyte miasta Suewów:



Astorga i Braga, a król ujęty i zabity. I tak przemiennie toczyły się losy Suewów
w Hiszpanii, którzy po klęskach się odradzali, umacniali i ponownie atakowali
Rzymian i ich sojuszników Wizygotów. Według Nugenta w ich państwie panowało
dziesięciu królów, a mianowicie: Hermerich, Rechila, Recciar, Maldra, Frumar,
Remismund, Dietmar, Miro, Eborich i Andeka. Licząc od czasów przydzielonej
prowincji w 409 roku, państwo suewskie przetrwało do 585 roku, tj. aż 176 lat.
Ekspansywni Suewowie, po kolejnym najechaniu ziem wizygockich, zostali
pokonani w 585 roku. Ich ziemie, decyzją króla Leowigilda, zostały przyłączone do
państwa wizygockiego, a ostatni król Suewów, Andeka, został pozbawiony tronu
i dworu w Sewilli w 590 roku oraz zmuszony do wstąpienia do zakonu (Nugent).

W maju 429 roku słowiańskie ludy Wandalów i Alanów przeprawiły się na
statkach przez Cieśninę Gibraltarską i prawdopodobnie dotarły w okolice Tangeru.
Stąd rozpoczęły długi marsz w kierunku Kartaginy i przez dłuższy czas nie były
atakowane. Dopiero na terenie Numidii Genzeryk na czele swojej ponad 15-
tysięcznej armii był zmuszony rozgromić wojska Bonifacjusza – rzymskiego
komesa Afryki, który uciekł i schował się za murami miasta Hippona. Po 14
miesiącach oblężenia, w 431 roku Genzeryk wkroczył do miasta i umocnił się w nim
oraz w całej Numidii. Dwór cesarski w Rawennie w 435 roku uznał ten zabór
Numidii, a ludy Wandalów i Alanów za „sprzymierzone” (foederatae). Kilka lat
później Genzeryk potwierdził czynami swój geniusz wodza i polityka, kiedy nagłym
manewrem zajął bez walki, w październiku 439 roku, Kartaginę – stolicę Afryki
Prokonsularnej (obecna Tunezja). Wandalowie także zawładnęli flotą handlową,
znajdującą się w porcie, którą jako świetni żeglarze wykorzystywali do podbojów
i łupienia wysp i państw w zachodnim basenie Morza Śródziemnego. W 440 roku
przypłynęli na Sycylię, pustosząc i ograbiając nadbrzeżne miejscowości, jednak
miasta Panormus (Palermo) nie zdobyli.

Cesarz Walentynian III uznał w 442 roku państwo słowiańskie Wandalów
i Alanów jako wasalne, które musiało płacić coroczny, niewysoki trybut.
Jednocześnie najstarszy syn Genzeryka, Huniryk (Huniric), został wysłany jako
zakładnik na dwór do Rawenny.

Według wyżej wymienionych polskich kronik, król Genzeryk po swoich
sukcesach w Afryce przesłał do swojej starej ojczyzny Lechii, nad rzeką Suewus
i Morzem Suewskim (Odra i Bałtyk), białego orła na chorągwi jako symbol pamięci,
a także zwycięstwa i panowania Słowian na nowym terytorium w Afryce!

Nugent również podaje za Prokopiuszem, że do Genzeryka przybyło poselstwo
z Lechii, w celu otrzymania zgody na zasiedlenie pozostawionych w ojczyźnie, przez
niego i jego emigrantów, ziem oraz infrastruktury mieszkalnej i gospodarczej. Na
zwołanym wiecu słowiańskim, po dyskusji oraz wystąpieniu sędziwego
przedstawiciela starszyzny, który ostrzegał o zawsze istniejącym potencjalnym
zagrożeniu utraty nowego królestwa w Afryce i konieczności powrotu do ojczyzny –



nie wyrażono zgody na zasiedlenie ziem i przejęcie pozostawionego majątku.
Powyższe świadczy o zasadach i zwyczajach społeczno-politycznych panujących
w Lechii w tamtych czasach.

Po śmierci zamordowanego w marcu cesarza Walentyniana III, w maju 455 roku,
nadpłynęła do ujścia Tybru flota Wandalów z wojskiem oraz pomocniczymi
oddziałami Maurów. Nikt nie pomyślał o obronie Rzymu. Podczas ucieczki z miasta
cesarz Petroniusz Maksymus został rozpoznany, zaatakowany i zabity przez tłum
wściekłych mieszkańców. Wszystkie władze miejskie i urzędnicy uciekli, a przed
bramą miejską stanął przed wchodzącym Genzerykiem jedynie samotny biskup
Rzymu Leon, prosząc o oszczędzenie mieszkańców i miasta. Jak pisze A. Krawczuk
(patrz bibliografia):

„Otrzymał uroczyste zapewnienie, że nie będzie żadnych podpaleń
i niepotrzebnego przelewu krwi”. Obietnicy tej Genzeryk dotrzymał, co świadczy
o dyscyplinie jego oddziałów i strachu, jaki wzbudzał!

Rabowali Rzym spokojnie, bez ekscesów, ale systematycznie przez dwa tygodnie
(2–16 czerwca), ładując na swoje okręty ogromne skarby i najcenniejsze dzieła
sztuki. Zabrali ze sobą do Kartaginy również najlepszych rzemieślników.

Trzeba tutaj obalić mit o „wandalizmie” Słowian Wandalów – jest to bowiem tylko
zbieżność nazw! Natomiast na pewno dotyczy to Słowian Wizygotów, których
nieokiełzane hordy, na czele z ich królem Alarykiem (Alaric), szalały w Rzymie 45
lat wcześniej, w 410 roku, niszcząc, rabując, paląc i zabijając Rzymian – całe
szczęście, że z powodu braku żywności tylko przez trzy dni. Należy raczej mówić
o „wizygotyzmie” Wizygotów (piszę o tym w następnym podrozdziale).

Oprócz łupów i rzemieślników flota Genzeryka przewiozła do Kartaginy
„dostojnych niewolników”: cesarzową – wdowę Eudoksję oraz jej dwie córki,
Eudokię i Placydię.

W tym okresie Wandalowie, realizując swoje ekspansjonistyczne cele, zawładnęli
także Sardynią i Korsyką.

W 461 roku król uwolnił cesarzową Eudoksję i jej córkę Placydię, natomiast córkę
Eudokię wydał wcześniej za swojego syna Hunoryka (Hunoric).

W związku z powyższymi wydarzeniami Bizancjum rozpoczęło działania
ofensywne wobec Wandalów, wysyłając flotę w 468 roku na polecenie cesarza
Leona I. Jednak podczas jej stacjonowania u przylądka Bon została podpalona
i częściowo zniszczona przez Wandalów. Unieruchamiając przeciwnika,
Wandalowie wykorzystali sytuację i najechali Sycylię, którą potem okupowali aż do
491 roku.

Druga próba zaatakowania Wandalów również się nie powiodła, ponieważ
wysłana w 470 roku armia bizantyjska została odwołana do Konstantynopola
z powodu niepokojów wewnętrznych w Bizancjum.

Po złupieniu i spustoszeniu wybrzeży Epiru nad Morzem Adriatyckim przez



Wandalów, cesarz Zenon, dążąc do wyhamowania ich dalszej ekspansji, na przykład
na wyspy greckie, oraz zażegnania następnych konfliktów, zawarł z Genzerykiem
pokój w 474 roku.

Jednakże w 477 roku Genzeryk zmarł jako najwybitniejszy i najpotężniejszy król
słowiańskich Wandalów i Alanów (Rex Vandalorum et Alanorum), założyciel
państwa Słowian w północnej Afryce oraz zdobywca wszystkich prowincji
rzymskich w Afryce, jak również dwóch najpotężniejszych miast ówczesnego
świata, a mianowicie: Rzymu i Kartaginy, a także wielu dużych wysp na Morzu
Śródziemnym!

Nowym królem Wandalów i Alanów został jego najstarszy syn, już częściowo
zromanizowany Hunoryk, który panował do swojej nagłej śmierci w 484 roku. Po
nim wybrano na króla jego bratanka, Guntamunda, który panował do 496 roku.
Następnie wyznaczono na króla jego brata, Trasamunda. Był on najbardziej
wykształconym z królów i jednocześnie literatem. Panował dosyć długo, bo 27 lat,
i zmarł w 523 roku. Kolejnym następcą został 76-letni Hilderyk (Hilderic), który był
synem Hunoryka i cesarzówny Eudokii. Był władcą oświeconym po wieloletnim
pobycie wraz z matką na dworze bizantyjskim.

Już jako starzec, w 530 roku, został zdetronizowany i uwięziony przez Gilimera,
bratanka króla Trasamunda. Gilimer był szóstym i ostatnim królem państwa
słowiańskiego Wandalów i Alanów w Afryce.

Cesarz Justynian Wielki w końcu wysłał do Afryki, w sierpniu 533 roku, armię
bizantyjską, pod dowództwem sławnego wodza Belizariusza, w celu poskromienia
Wandalów. Składała się ona z żołnierzy greckich i – o ironio – wojowników
stepowych Herulów oraz Hunów. Armia wylądowała w Zatoce Małej Syrty, na
południe od Kartaginy, i po zejściu na ląd wyruszyła w kierunku miasta. Do
pierwszej bitwy doszło 13 września pod Decinum, gdzie zawiodła taktyka i nerwy
niektórych dowódców Wandalów, którzy w konsekwencji ponieśli klęskę. Zginął
brat Gilimera, Ammata, oraz siostrzeniec Gibamund. Gilimer z resztą wojsk wycofał
się, a Belizariusz witany triumfalnie wkroczył do Kartaginy.

Do drugiej decydującej walki doszło w połowie grudnia pod Tricamarum,
kilkadziesiąt kilometrów na południowy zachód od stolicy. Wojska Wandalów
i Alanów zostały wówczas całkowicie rozbite, zginął drugi brat Gilimera, Tzazo.
Gilimer uciekł w góry.

Belizariusz z armią zajął cały kraj bez walki, w tym miasto Hippona wraz ze
znajdującym się tam skarbem królewskim. Odzyskano także skarby skradzione
w Rzymie w 455 roku. W mieście tym poddała się reszta Wandalów i Alanów.

Gilimer ostatecznie poddał się w marcu 534 roku.
W ramach rozwiązania problemu z pokonanymi Wandalami i Alanami,

utworzono z wojowników pięć oddziałów jazdy konnej o nazwie „Vandali
Justiniani” i deportowano w ich rodzinne strony do Azji, przy granicy z Persją.



Pozostali mężczyźni, kobiety i dzieci zostali niewolnikami zwycięzców. Majątki ich
skonfiskowano i w ten sposób rozproszone słowiańskie ludy Wandalów i Alanów
przestały funkcjonować na tym terenie, możliwe też, że niektórzy z nich wrócili do
domów, do starej ojczyzny – na południe i północ Scytii Europejskiej (Lechii).

Stosunkowo szybka klęska Wandalów i upadek ich własnego państwa zostały
spowodowane zapewne właśnie przez ich ucywilizowanie się, przyzwyczajenie do
miejskiego, wygodnego życia, utraty walorów bojowych, wrodzonej czujności
i stałej gotowości do walki.

Poza tym ewidentnie zlekceważyli zbliżającego się na statkach przeciwnika,
bowiem Gilimer był w tym czasie na południu na wyprawie pacyfikacyjnej, a jego
brat Tzazo przebywał z flotą Wandalów na Sardynii. Jedynie brat Ammata strzegł
stolicy, Kartaginy.

Od przeprawy Słowian-Wandalów i Alanów do Afryki w 429 roku ich panowanie
na tym kontynencie, łącznie z własnym, samodzielnym państwem, przetrwało 105
lat, a mianowicie do 534 roku.

Na zakończenie chciałbym podkreślić, że wyżej omawiane plemiona Wandalów,
Herulów, Burgundów, Suewów oraz Alanów były plemionami słowiańskimi
o haplogrupie R1a1 Y-DNA, nazywanymi także indoscytyjskimi, które
zamieszkiwały tereny od Bałtyku po Morza: Czarne, Azowskie i Kaspijskie. Zawsze
plemiona te mieszkały bądź na stepach scytyjskich, bądź w dorzeczach Odry, Warty
i Wisły – na przykład Wandalowie, Herulowie czy Burgundowie ponad 1700 lat!

Podsumowując, Ariowie-Słowianie, Indoscytowie, założyli następujące nowe,
okresowe państwa w ramach Imperium Rzymskiego w latach:
420–534 – państwo słowiańskie Burgundów w Galii,
409–585 – państwo słowiańskie Suewów w Galicji,
409–429 – państwo słowiańskie Wandalów-Hasdingów w Galicji,
409–429 – państwo słowiańskie Alanów w Luzytanii i Kartagenie,
409–429 – państwo słowiańskie Wandalów-Silingów w Betyce,
429–534 – państwo słowiańskie Wandalów i Alanów w Afryce.

Największe miasta ówczesnego świata zdobyte przez Ariów-Słowian w roku:
439 – Kartagina – Wandalowie, Alanowie,
455 – Rzym – Wandalowie, Alanowie,
472 – Rzym – Suewowie, Burgundowie, Alanowie.

Należy również wymienić Ariów-Słowian, którzy zajmowali wysokie stanowiska
w Cesarstwie Rzymskim, byli to:

Stylichon (syn Wandala i Rzymianki), wódz rzymski, w 398 roku został
teściem 14-letniego cesarza Honoriusza, planował usunięcie cesarza



i przekazanie władzy własnemu synowi Eucheriuszowi. Faktycznie rządził
Cesarstwem Rzymskim przez trzynaście lat, od 395 do 408 roku, kiedy po
odkryciu spisku został zabity wraz z synem.
Rycymer (syn księcia Suewów i księżniczki Wizygotów), wódz rzymski
i patrycjusz, doprowadził do upadku i śmierci czterech kolejnych cesarzy:
Awitusa, Majoriana, Libiusza Sewera i Antemiusza. Tego ostatniego oblegał
w Rzymie w 472 roku, wraz z Suewami i Burgundami pod wodzą swojego
siostrzeńca, księcia Gundobada, oraz Alanami. Rzym po raz trzeci został
zdobyty i splądrowany przez Słowian. Rycymer faktycznie rządził
Cesarstwem Rzymskim szesnaście lat, w okresie 456–472, do swojej śmierci
w wyniku ataku serca.
Odoaker (według Nugenta – z plemienia Herulów), wybrany w 476 roku
przez wojsko rzymskie królem Italii, pozbawił władzy małoletniego cesarza
Romulusa Augustulusa, ale pozwolił mu żyć. Został pokonany przez wojska
Ostrogotów i zabity podstępnie przez ich wodza Teodoryka Wielkiego w 493
roku. Sprawował władzę w Italii pokojowo przez siedemnaście lat.

5. Indoscytowie Gotowie-Słowianie

Na samym początku chciałbym podkreślić, bez niedomówień, że Gotowie we
wszystkich odmianach, a mianowicie: Gotów, Getów, Gepidów, Ostrogotów,
Wizygotów, Masa-Getów, Tysa--Getów – to jeden lud lub jedna grupa plemion Ario-
Słowian o haplogrupie R1a1 Y-DNA, zwana Indoscytami, która nigdy nie przybyła ze
Skandynawii do ujścia Wisły, lecz zamieszkiwała od tysięcy lat p.n.e. jako
autochtoni rozległe obszary stepowe nad Dunajem i Morzami: Czarnym, Azowskim
i Kaspijskim, tzn. niziny Scytii Europejskiej i Scytii Azjatyckiej (patrz Prokopiusz
i Pliniusz Starszy – bibliografia).

Dzieło, podobno Jordanesa, De origine et actibusque Getarum, czyli Pochodzenie
i czyny Getów, niby jako kompilacja zaginionego dzieła Kasjodora, jest niestety
nieweryfikowalne i niewiarygodne. Tego zdania są także inni badacze, na przykład
historyk prof. M. Kulikowski (patrz bibliografia).

Jordanes w powyższym dziele zamiennie używa nazw Getów i Gotów,
wyjaśniając również nazwę Gepidów, jako „powolnych”, od słowa „gepanta”, co
oznacza – wolno. Podaje także, że Getowie-Gotowie przybyli niby ze Skandynawii na
trzech statkach, z tego jeden płynął właśnie wolniej. Nie wiadomo, kiedy dokładnie
mieliby przybyć, czy na pewno w II – III wieku n.e., jak się proponuje? Ponadto na
tych trzech statkach mogłoby przypłynąć najwyżej 100 – 120 osób, w tym kobiety
i dzieci. Jak napisałem wyżej, największe i najmocniejsze statki posiadali w tych



czasach Słowianie-Wenedowie, zabierały one na pokład 40 wojów i kilka koni. Statki
Skandynawów były mniejsze. Patrząc realnie, taka liczba przybyszy nie była ani
rozwojową populacją, ani żadną siłą, która mogłaby od razu wdać się w walkę
i pokonać Ulmerugian czy Wandalów, o czym beztrosko pisze niby Jordanes.
Wszystko to jest całkowicie niewiarygodne, nieprawdziwe i niezgodne z faktami!

Przecież już Herodot podał w Dziejach, że ogromna armia króla królów Dariusza
I Wielkiego toczyła walki z Getami (Gotami) w Tracji w 513 roku p.n.e., którzy jako
jedyni bronili kraju. To właśnie Gotowie zyskali uznanie Dariusza za wielkie
męstwo i odwagę oraz zostali częściowo wcieleni do jego armii.

Poza tym, jak pisałem wyżej, żoną króla Herulów Antyriusa I w 320 roku p.n.e.
była księżniczka Gotów – Symbulla, która wraz z nim i całą flotą Wandalów oraz
Herulów przybyła z Morza Azowskiego do ujścia Odry, do Lechii, w celu osiedlenia.

Jednocześnie na mapach historycznych pokazujących świat w VI i V wieku p.n.e.
widać wyraźnie siedziby Getów-Gotów nad Dunajem (Ister) i Morzem Czarnym
(Pontus Euxinus). Przecież pochodzili z jednej rodziny wraz z Masa-Getami oraz
Tysa-Getami i z nimi sąsiadowali.

Reasumując, Gotowie jako autochtoni zamieszkiwali powyższe tereny od tysięcy
lat p.n.e., sąsiadując oprócz wyżej wymienionych z wieloma innymi plemionami
indoscytyjskimi, a mianowicie: Scytami, Herulami, Wandalami, Sauromatami,
Alanami. W różnych okresach powyższe ludy migrowały na inne obszary
osiedlenia. Również Gotowie Wschodni – Ostrogoci przybyli na północ Lechii do
dorzeczy Odry i Warty, gdzie mieszkali setki lat i od nich w pewnym okresie rzeka
Odra przyjęła nazwę Gutalu. Późniejszy król Bolesław Chrobry był nazywany
królem Gotów w kronikach i w nagrobnym epitafium.

Poniżej przedstawiam, chronologicznie i skrótowo, poznane konflikty zbrojne
ludu słowiańskiego Gotów z innymi krajami.

W 513 roku p.n.e. miały miejsce walki oddziałów Gotów z wojskami Dariusza
w obronie Tracji, podczas przemarszu armii perskiej na północ, do Lechistanu.
Dariusz po zwycięstwie, w uznaniu męstwa Gotów, wcielił ich do swoich oddziałów.

W 250 roku Gotowie, pod wodzą króla Kniwy, przeprawili się przez Dunaj na
teren Mezji (obecnie Bułgaria) i zaatakowali miasta: Novae, na południu Filipopol
(obecny Płowdiw) oraz Nikopol, gdzie pod miastem zaskoczyła ich i pokonała armia
rzymska z cesarzem Decjuszem. Zginęły tysiące gockich wojowników. Armia
rzymska podążyła za uciekającymi oddziałami Gotów, ale dała się zaskoczyć pod
Beroją, przez sprytny manewr wodza Kniwy, ponosząc duże straty, przez co była
zmuszona się wycofać.

Novae się obroniło i Gotowie odstąpili, natomiast miasto Filipopol zostało wydane
na pastwę Gotom, przez dowódcę rzymskiego Tytusa Pryskusa, w zamian za jego
swobodny wymarsz z miasta wraz z wojskiem. Za ten haniebny czyn i zdradę został
wkrótce zabity.



W czerwcu 251 roku cesarz Decjusz, na czele wojsk rzymskich, zaskoczył Gotów
wracających z łupami pod Abrittus i doszło do bitwy. Zginął w niej jego syn
Terencjusz o randze augusta, a wkrótce on sam, zapędzając się za uciekającymi
Gotami na mokradła, gdzie prawdopodobnie utonął.

W 267 roku Gotowie przypłynęli na statkach z Morza Czarnego do Azji Mniejszej
i złupili wiele wybrzeży i miast, w tym Efez oraz Ilion. Wrócili z dużymi łupami,
a w roku następnym wraz Herulami powrócili, pustosząc wybrzeża Grecji. Jednak
otrzymali odpór od oddziałów greckiej ludności pod Atenami oraz floty rzymskiej.
Przybył także cesarz Galien z wojskami i rozgromił Gotów w dużej bitwie nad rzeką
Nestus.

W 269 roku Gotowie i Herulowie zorganizowali największą łupieżczą wyprawę
morską, na prawie dwóch tysiącach statków, które wypłynęły z Naddniestrza.
Jednak potężna flota nie zdobyła żadnego miasta nad Morzem Czarnym i bez
powodzenia atakowała Bizancjum oraz później Tesaloniki nad Morzem Egejskim.
Burze wyrządzały duże szkody napastnikom, którzy w końcu podzielili swoje siły;
część popłynęła dalej na południe, a część wracała lądem nad Dunaj. Na lądzie
stoczono decydującą bitwę pod Naissus (obecnie Nisz), gdzie cesarz Klaudiusz II,
osobiście dowodząc mniejszą liczebnie armią rzymską, rozgromił całkowicie gockie
oddziały.

Podobno zginęło około 50 tys. Gotów, a ich resztki uciekły w góry. Natomiast
płynące na południe gockie okręty, pustosząc wybrzeża, dopłynęły nawet na Kretę,
Rodos i Cypr, ale nie zdobyły żadnego większego miasta. Były konsekwentnie
niszczone przez rzymską flotę wojenną pod wodzą Probusa, namiestnika Egiptu.
Rzym odniósł zwycięstwo na morzu i lądzie, a cesarz Klaudiusz II przyznał sobie
tytuł „Gothicus Maximus”.

W 271 roku cesarz Aurelian wyprawił się na czele legionów nad dolny Dunaj,
skąd wyparł z Mezji i Tracji plemiona indoscytyjskie na drugi, północny brzeg rzeki;
również przeprawił się za nimi i w walnej bitwie pokonał oraz rozproszył Gotów.

Jednak rok ten był bardzo ważny dla Gotów, bowiem cesarz Aurelian ogłosił
rezygnację Rzymu z prowincji Dacja (część obecnej Rumunii), na północnym
brzegu Dunaju, oraz likwidację garnizonów i ewakuację wojsk rzymskich, a także
ludności cywilnej.

Skorzystali z tej sposobności właśnie Gotowie, którzy na tym opuszczonym
terenie, na przełomie lat 271 i 272, osiedlili się i założyli swoje państwo Gotów
Zachodnich, czyli Wizygotów. Natomiast na wschód od nich, w Scytii, w dolnym
biegu rzek: Dniestr, Prut do Dunaju, usadowili się Gotowie Wschodni, czyli
Ostrogoci. Stąd, przemieszczając się na północ dorzeczem Dniestru i Bugu, Ostrogoci
dotarli nad Wisłę i Odrę.

W celu ukarania Gotów za udzieloną pomoc samozwańcowi Prokopiuszowi oraz
odstraszenia od przyszłych najazdów, cesarz Walens stacjonował z dużą armią



przez trzy lata (367–369) nad dolnym Dunajem. Dwa razy w tym czasie przeprawiał
się po mostach pontonowych na drugą stronę, pustosząc ziemię Wizygotów i nawet
częściowo Ostrogotów. W końcu król Wizygotów Atanaryk (Atanaric) poprosił
o pokój, zobowiązując się do nieprzekraczania granicy oraz dostarczenia
zakładników.

Cesarz przeszedł na arianizm i popierał działalność kapłanów wśród Gotów,
którzy także zaczęli przejmować tę religię, a od nich inne ludy.

W związku ze zbliżającą się nawałą Hunów ze wschodu, w 375 roku na
terytorium rzymskie przybyło poselstwo Wizygotów z prośbą o wyrażenie zgody na
ich przeprawienie się przez Dunaj i osiedlenie na południu, w Tracji. Cesarz Walens,
rządzący częścią wschodnią imperium, wyraził zgodę na ich osiedlenie się na tych
wtedy wyludnionych terenach w zamian za składanie corocznej daniny oraz
dostarczanie oddziałów wojowników. Na ironię, bowiem właśnie oni tutaj kiedyś
mieszkali, setki lat p.n.e., i bronili tej ziemi przed armią perską króla Dariusza. Na
wiosnę 376 roku przesiedliło się prawie 200 tys. Wizygotów, mężczyzn, kobiet
i dzieci. Pozostali Ostrogoci przemieścili się bardziej na zachód i osiedli na obszarze
Panonii (obecne Węgry).

Jednak z powodu arogancji i bezczelności dostojników i urzędników rzymskich,
którzy poniżali osiedleńców w Tracji i oszukiwali przy dostawach żywności oraz
w handlu do tego stopnia, że zapanował głód – już w 377 roku wybuchło powstanie
Wizygotów pod wodzą króla Frytygerna. Zadał on dużą klęskę Rzymianom w bitwie
pod Marcjanopolem (na południe od obecnej Warny). Oddziały Wizygotów,
wspomagane przez zbiegłych żołnierzy, chłopów i niewolników, pustoszyły ziemie
cesarstwa, zapuszczając się nawet w okolice Konstantynopola. Przednie wojska
Walensa zaskoczyły niektóre wracające z łupami oddziały Wizygotów pod
Adrianopolem i je rozgromiły. Cesarz rozbił tutaj obóz i przyjął posła od cesarza
Gracjana, rządzącego częścią zachodnią imperium, który prosił, żeby nie wydawać
walnej bitwy Wizygotom i zaczekać na jego przybycie wraz z wojskiem. Jednak nie
usłuchano rady i doszło do zaciętej, krwawej bitwy 9 sierpnia 378 roku pod
Adrianopolem, w której wojska Wizygotów, Alanów i ich sprzymierzeńców
pokonały armię cesarza Walensa, a on sam zginął. Upojeni zwycięstwem
bezskutecznie oblegali Adrianopol i po poniesieniu dużych strat odstąpili. Niszcząc
i grabiąc, dotarli do Konstantynopola, ale na sam widok jego ogromnych murów
zrezygnowali z oblężenia.

Z jednej strony, poczucie doznanych krzywd, a z drugiej – odniesione zwycięstwa
spowodowały, że Wizygoci już nigdy w swojej historii nie opuścili granic Imperium
Rzymskiego, jak i nie dali się z niego wyprzeć.

W 379 roku nowym cesarzem części wschodniej imperium został Teodozjusz, syn
wielkiego dowódcy rzymskiego, który na początku urzędował w Tesalonice, a w 380
roku przeniósł się do Konstantynopola. Żeby bardziej związać z imperium



i zneutralizować przeciwnika, podjął decyzję o masowym zaciąganiu do armii
rzymskiej na Bałkanach Wizygotów jako najemników. Należało jednak uważać,
żeby nie zachwiać proporcji, bo mogłoby to być niebezpieczne. Dlatego część ich
wojsk została przerzucona do Egiptu, a w ich miejsce wycofano żołnierzy stamtąd.
W związku z długotrwałą chorobą cesarza Wizygoci realizowali bezkarnie, przez
jakiś czas, wyprawy łupieżcze na Bałkany, do Grecji z wodzem Frytygernem na
czele i nawet do Panonii. Sytuację cesarstwa ratowały na szczęście częste kłótnie
i nieporozumienia wśród Wizygotów, między ich rodami i wodzami, na tle
ambicjonalnym, a nawet religijnym, albowiem król Atanaryk był nadal poganinem,
a król Frytygern arianinem. Jednak w 381 roku Atanaryk zmarł.

W 382 roku został wreszcie zawarty pokój. Wizygoci mogli się już oficjalnie
osiedlić na terenie zajmowanym od 376 roku, głównie w Tracji. Ponadto mogli
rządzić się własnymi prawami oraz założyć własne państwo na terenie cesarstwa,
jako jego sprzymierzeńcy. W zamian za dostawy żywności byli zobowiązani
dostarczać oddziały żołnierzy. Było to kolejne państwo Ariów-Słowian na obszarze
Imperium Rzymskiego.

W 386 roku lokalny dowódca wojsk rzymskich Promotus udaremnił przeprawę
Ostrogotów przez Dunaj wraz z rodzinami, niszcząc ich czółna przy pomocy
rzymskiej floty wojennej. Wielu najeźdźców zginęło, ale wziętych do niewoli cesarz
Teodozjusz Wielki kazał uwolnić, chcąc ich sobie zjednać. Później Ostrogoci
przenieśli się do Panonii, gdzie zorganizowali swoje państwo.

W 395 roku, po śmierci cesarza, Wizygoci pustoszyli i rabowali ziemie aż pod
Konstantynopol, kierowani przez młodego króla Alaryka (Alaric), następnie
przemieścili się na ziemie greckie. Zdobyli i zniszczyli Ateny, leżące w pobliżu
Eleusis, oraz Korynt, najechali Peloponez i złupili Olimpię z wszelkich bogactw
i darów.

W 401 roku Wizygoci, pod wodzą króla Alaryka, przekroczyli niestrzeżone
przełęcze we wschodnich Alpach i najechali Dolinę Padu. Przestraszony cesarz
Honoriusz przeniósł się do Rawenny, która została miastem rezydencjonalnym
cesarzy Imperium Zachodniego. Próbowali oblegać Mediolan, ale nie mogąc nic
wskórać, zrezygnowali i pomaszerowali na zachód. Pod Potencją, na południe od
Turynu, zostali pokonani przez armię sławnego wodza rzymskiego Stylichona, pół-
Słowianina, jako syna Wandala i Rzymianki. Został wtedy zdobyty obóz Wizygotów
wraz z rodzinami niektórych dowódców, w tym króla Alaryka. Po drugiej bitwie pod
Weroną, także przegranej, Wizygoci zawarli umowę ze Stylichonem, że opuszczą
Italię po uwolnieniu ich rodzin. Umowa została dotrzymana.

Na jesieni 408 roku król Alaryk na czele Wizygotów ponownie przekroczył
wschodnie Alpy i nie niepokojony dotarł do Rzymu. Nie próbował nawet oblegać
potężnych murów, lecz kazał pustoszyć i łupić okolice, odcinając dostawy żywności
do miasta. Po długich rokowaniach, do których włączył się cesarz Honoriusz



z Rawenny, za uzgodniony ogromny okup Wizygoci odstąpili od Rzymu, ale tylko
do Etrurii. Ponieważ cesarz nie wykonał umowy, Alaryk wrócił pod mury stolicy
w 409 roku, opanował port i magazyny, m.in. z żywnością. Zmusił senat rzymski do
obwołania nowym cesarzem Pryskusa Attalusa, prefekta Rzymu. Nowy cesarz od
razu mianował Alaryka dowódcą wojsk, a jego szwagra, Ataulfa, dowódcą swojej
straży przybocznej, czyli praktycznie był marionetką w rękach Alaryka. Obaj
najechali część północnej Italii, ale Rawenny nie zdołali zdobyć. W 410 roku Alaryk
pokłócił się z Attalusem i pozbawił go stanowiska cesarza. Po raz trzeci zjawił się
z wojskiem pod Rzymem i dostał się do miasta przez zdradę 24 sierpnia 410 roku.
Tak więc „Roma capta” (Rzym wzięty). Wizygoci bezkarnie przez trzy dni (24–26
sierpnia) okradali miasto z kosztowności, złota, pieniędzy, podpalali pałace,
świątynie i duże gmachy, bili i ograbiali ludność. Był to prawdziwy kataklizm, który
dotknął Rzym – prawdziwy „wizygotyzm”, gorszy od „wandalizmu” Wandalów,
który opisałem powyżej. Ze względu na brak żywności, bardzo się spieszyli. Zabrali
tylko najcenniejsze, ruchome rzeczy. Porwali ze sobą także dostojnego więźnia –
Gallię Placydię, córkę cesarza Teodozjusza Wielkiego i siostrę przyrodnią
ówczesnego cesarza Honoriusza, rezydującego w Rawennie.

Skierowali się na południe, rabując i zdobywając żywność. Dotarli do Regium,
skąd pragnęli przeprawić się na Sycylię, a stamtąd do Afryki, spichlerza imperium.
Z planów nic nie wyszło, a pod koniec 410 roku zmarł niespodziewanie król Alaryk.
Na jego miejsce wybrano jego szwagra, Ataulfa. Wizygoci jeszcze w 411 roku
pustoszyli Italię, a w 412 roku, po przekroczeniu zachodnich Alp, wkroczyli do Galii.
Cesarz Honoriusz przyrzekł im stałą siedzibę w Galii oraz coroczne dostawy zboża
za oddanie Galli Placydii, ale umowy nie dotrzymał. Wizygoci osiedli w Akwitanii
i na południu Galii w Narbonie i Tolozie (obecna Tuluza). Próbowali zdobyć także
Marsylię, ale bez skutku.

W styczniu 414 roku doszło do beprecensowego wydarzenia, albowiem
księżniczka Galla Placydia zgodziła się na małżeństwo z królem Wizygotów
Ataulfem. Uroczystości miały miejsce w Narbonie i państwo młodzi nosili rzymskie
stroje. Związek ten pogorszył relacje z cesarzem Honoriuszem, który sam miał
plany w stosunku do swojej siostry przyrodniej.

W 415 roku Wizygoci przenieśli się za Pireneje, do wschodniej Hiszpanii, oraz
urodził się syn królewski, który niestety zmarł. W sierpniu tegoż roku Placydię
spotkało drugie nieszczęście, bowiem król Ataulf został zabity przez swojego
gockiego niewolnika. Na łożu śmierci prosił o odesłanie Galli Placydii na dwór
cesarski.

Po Ataulfie nastał król Sygeryk (Sygeric), który jednak za swe nieludzkie
okrucieństwo został po kilku dniach usunięty i zabity. Na następnym wiecu
słowiańskim nowym królem wybrano Walię.

W 416 roku Wizygoci zawarli układ z Cesarstwem Rzymskim, że w zamian za



wydanie Galli Placydii oraz usunięcie innych plemion słowiańskich z terenu
Półwyspu Iberyjskiego będą otrzymywać co roku zboże i zostaną sojusznikami
Rzymu, spełniającymi rozkazy cesarza.

W tym okresie największą areną walk okrutnych, krwawych i bezlitosnych
w ramach Imperium Rzymskiego stała się właśnie Hiszpania. Dzięki zręcznej
i wyrafinowanej polityce cesarstwa oraz wydawanym rozkazom, krew w jego
interesie przelewali przede wszystkim przybysze Ariowie-Słowianie, a mianowicie:
Wizygoci, Wandalowie-Hasdingowie, Wandalowie-Silingowie oraz Suewowie. Ich
wzajemne konflikty zbrojne opisałem wyżej w podrozdziale o Wandalach.

W 418 roku Wizygoci podpisali nowy układ z Rzymem, według którego mogli
oficjalnie objąć w posiadanie południową Galię wraz z miastami. Założyli w tej
prowincji wizygockie Królestwo Tuluzy.

W 507 roku Wizygoci zostali pokonani w zaciętej bitwie przez króla Franków
Klodwiga. Przed całkowitą klęską uratował ich król Ostrogotów Teodoryk Wielki,
który powstrzymał wojska frankońskie. Przez następne 20 lat, w ramach tzw.
protektoratu ostrogockiego – do śmierci Teodoryka Wielkiego w 526 roku, Wizygoci
likwidowali swoje królestwo i przemieszczali się do swoich prowincji w Hiszpanii.
W sumie Królestwo Tuluzy przetrwało 108 lat, do 526 roku.

Wcześniej, w ramach tak prowadzonej polityki, Rzymianie skłonili Wizygotów, na
czele z ich królem Teoderykiem I, do wzięcia udziału w walnej rozprawie z Hunami
w 451 roku na Polach Katalaunijskich w Galii. Z kolei po stronie Hunów walczyli
Ostrogoci pod dowództwem trzech braci: Walamera, Teodymera i Widymera, jak
również Gepidowie pod wodzą ich króla Ardaryka (Ardaric) – patrz opis poniżej
w podrozdziale o Hunach.

W bitwie tej zginął król Wizygotów Teoderyk I. Na następcę wybrano jego syna
Torysmunda. Był on nieprzyjazny Rzymianom i usiłował podbijać i przejmować ich
ziemie. W 453 roku został zamordowany przez własnych braci. Królem Wizygotów
został Teoderyk II. Obrał kurs na współpracę z cesarstwem, pomagając pokonać
Suewów w Hiszpanii.

Plemiona Ostrogotów, Gepidów i Herulów, wracając na południowy wschód
Europy, osiedliły się nad środkowym biegiem Dunaju.

W 461 roku Wizygoci zajęli prawie całe południe Galii z miastem Narbo, ale
ponieśli klęskę w bitwie pod Orleanem. Mieli w Galii opinię butnych i aroganckich.
Król Teoderyk II został zamordowany przez swego brata Euryka (Euric), który
w roku 466 zasiadł na tronie w Tolozie (obecnie Tuluza). Wizygoci pod jego wodzą
opanowali miasta Caesarodunum Turonum (obecnie Tours) i Awarykum (obecnie
Bourges) w Akwitanii, ale nad rzeką Loarą ponieśli klęskę z rąk rzymskiej armii pod
wodzą Pawła.

Cesarz Antemiusz chciał odzyskać południową Galię i wysłał w tym celu w 470
roku armię rzymską pod wodzą swojego syna Antemiolusa. Armia ta poniosła



klęskę w krwawej bitwie nad Rodanem, a jego syn zginął.
W 472 roku Słowianin Rycymer, zbuntowany były wódz cesarza Awitusa,

przystąpił do oblegania Rzymu. Był księciem Suewów, ożenionym z księżniczką
Wizygotów. Był wspomagany przez Burgundów pod wodzą królewicza Gundobada,
swojego siostrzeńca. Rzym z cesarzem Antemiuszem bronił się skutecznie, pomimo
braku żywności. Jednak przybyłe z odsieczą oddziały Ostrogotów, pod wodzą króla
Widymera, zostały pokonane w krwawej bitwie nad Tybrem. Rzym został zdobyty
po raz trzeci przez Słowian w 472 roku, po raz pierwszy w 410 roku (Wizygoci) i po
raz drugi w 455 roku (Wandalowie i Alanowie). Cesarz Antemiusz zginął, zabity
przez Gundobada. Rzym został trzeci raz spustoszony i obrabowany.

W 474 roku cesarz Imperium Bizantyjskiego Leon ustanowił Juliusza Neposa
nowym cesarzem Rzymu, oddając mu do dyspozycji wojsko i okręty umożliwiające
przeprawę do Italii oraz objęcie władzy. Jeszcze w tym samym roku Wizygoci
usiłowali dokonać inwazji z Galii na Italię, ale zostali zdecydowanie odparci. Cesarz
Nepos następnie wysłał armię do Galii, przeciw Wizygotom, pod dowództwem
patrycjusza Orestesa, który jednak miał inne plany. Zamiast maszerować do Galii,
zawrócił i ruszył na Rawennę, gdzie rezydował cesarz. W 475 roku Nepos uciekł do
Dalmacji, gdzie w 480 roku został zamordowany.

W 475 roku Orestes włożył diadem cesarski na głowę swojemu małemu synowi,
obwołując go nowym cesarzem Romulusem Augustulusem, sterowanym przez
ojca. Jednak słowiańskie wojska najemne (Herulowie, Rugiowie, Alanowie) wybrały
swojego wodza i króla Odoakera i pokonały wojska Orestesa pod Ticinum.

Orestes został zabity w Placencji. Odoaker, o dziwo, zlitował się nad dzieckiem-
cesarzem, odebrał mu insygnia władzy i puścił wolno, dając mu majątek
i emeryturę – 6000 sztuk złota rocznie. Źródła potwierdzają, że żył jeszcze w 507
roku.

W 476 roku Odoaker wysłał poselstwo do cesarza Bizancjum, Zenona,
o wyrażenie zgody na jego rządy w Italii, jako patrycjusza i namiestnika cesarza
Wschodu. Cesarz Zenon wyraził na to zgodę.

W 474 roku osiedleni nad Dunajem Ostrogoci, pod wodzą swojego króla
Teodoryka zwanego Strabonem, najeżdżali rzymską Trację i ją grabili. Pokonali
lokalne wojska rzymskie i wzięli do niewoli ich dowódcę Herakliusza. Po
otrzymaniu okupu Ostrogoci wypuścili go na wolność, ale wkrótce zabili
skrytobójczo za okrucieństwa, których się w przeszłości dopuszczał. Teodoryk
Strabon był trudnym i przebiegłym przeciwnikiem, żeby go udobruchać, jeszcze
cesarz Leon I nadał mu tytuł oficjalny naczelnika wojsk rzymskich. W zależności od
jego interesów, czasami okazywał się sprzymierzeńcem cesarstwa, a czasami
nieprzyjacielem i najeźdźcą.

Królem innego rodu Ostrogotów był młody Teodoryk, mający ponad dwadzieścia
lat, ale o innym, bardziej spokojnym i zrównoważonym charakterze. Zasiedlał



ziemie nad Dunajem w okolicy Novae (obecna Bułgaria).
W 481 roku zginął przypadkowo król Teodoryk Strabon. Po nim królem został

jego syn Recytach, bardzo okrutny i siejący strach, ale niemający takiego poważania
jak jego ojciec. W 484 roku młody Teodoryk zamordował Recytacha i przejął pełną
władzę nad Ostrogotami.

W 488 roku cesarz Zenon, chcąc się pozbyć niebezpiecznego sąsiada – Ostrogotów
i zarazem przebiegłego Odoakera, zaproponował Teodorykowi przemieszczenie się
do Italii i opanowanie jej. Postawił warunek, że będzie władał Italią, jak pokona
wojska Odoakera. W 489 roku 100 tys. wojowników Ostrogotów z królem
Teodorykiem przekroczyło Alpy Wschodnie i podjęło walkę. Odoaker z wojskiem
poniósł trzy klęski: nad rzeką Isonzo, pod Ticinum oraz Weroną. Schronił się za
murami Rawenny, którą Ostrogoci oblegali dwa i pół roku.

W tym czasie zmarł pomysłodawca inwazji – cesarz Zenon. Miasto się poddało
i biskup Rawenny doprowadził do ugody, według której Teodoryk i Odoaker będą
wspólnie rządzić Italią. Jednak Teodoryk, nazwany Wielkim, nie chciał dzielić się
władzą i osobiście podstępnie zabił w 493 roku Odoakera, a Ostrogoci wybili resztę
jego żołnierzy. W tymże roku opanował całą Italię i założył potężne państwo
Słowian-Ostrogotów.

Rządy Teodoryka Wielkiego i jego potomków trwały w Italii w latach 493–540.
Rządził on mądrze i sprawiedliwie. Zachował całą strukturę administracyjną,
wszystkie urzędy, które mogli obejmować tylko Rzymianie, natomiast stanowiska
wojskowe były zastrzeżone tylko dla Ostrogotów. Również prawo i sądownictwo
były oddzielne. Realizował w praktyce tolerancję religijną, Ostrogoci byli arianami,
a Rzymianie – katolikami. Była to mądra era pokojowego współistnienia. Teodoryk
Wielki zmarł w 526 roku. Po nim rządził jego młody wnuk Atalaryk (Atalaric)
z matką Amalasuntą, jednak zmarł w 534 roku. Ponieważ w jego imieniu rządziła
matka Amalasunta, córka króla Teodoryka Wielkiego, teraz nie miała podstaw do
sprawowania władzy i dlatego zaproponowała swojemu krewnemu Teodatowi,
żeby został tytularnym współwładcą. Ten wyraził zgodę i został królem Ostrogotów,
a Amalasunta królową. Jednak nie chciał dzielić władzy, kazał uwięzić Amalasuntę
i ją udusić. Na takie wydarzenia musiało zareagować Bizancjum i cesarz Justynian
Wielki wysłał swojego sławnego dowódcę Belizariusza z wojskiem, które zajęło
Dalmację i Sycylię oraz wkroczyło do Italii. Po oblężeniu został zajęty Neapol,
któremu król Teodat nie udzielił pomocy. W związku z nieudolnością króla
Ostrogoci wybrali w 536 roku nowego, którym został Wityges. Teodat został
pojmany i zabity. Następnie zajęto bez walki Rzym i większość miast na południu
i w środkowej Italii. Walki trwały kilka lat i duża część Italii była zrujnowana.
Belizariusz pokonał Witygesa i wkroczył do Rawenny w 540 roku. Po kampanii
wojskowej w Italii Belizariusz przybył do Konstantynopola, przywożąc Witygesa
i innych dostojników ostrogockich wraz ze skarbem królewskim. Były król Wityges



został potraktowany honorowo. Jednak Ostrogoci nadal przebywali w Italii i mieli
w posiadaniu wiele miast, szczególnie na północy kraju. Po wyjeździe Belizariusza
wybrali w Pawii nowego króla Ildibada, który w rezultacie intryg został
zamordowany.

W 541 roku wojownicy Ostrogotów wybrali na króla młodego Baldwilę,
nazywanego od jego imienia – Totila. Nowy król okazał się świetnym organizatorem
i dowódcą wojskowym. Sprzyjała mu sytuacja w armii cesarskiej, którą dowodziło
kilku skłóconych dowódców, bowiem cesarz Justynian Wielki bał się oddać władzę
tylko w jedne ręce. Król Totila przystąpił do kontrataku i zaczął opanowywać Italię,
zdobył Rzym i inne miasta. Pragnął zakończyć wojnę, wysyłając posłów w tej
sprawie do cesarza do Konstantynopola. Niestety, jak to określili historycy, „starcza
zaciętość” Konstantyna Wielkiego doprowadziła do kolejnej wojny. Król Totila zajął
Tarent i opanował Sycylię, którą pustoszył i grabił. Cesarz wyznaczył nowych
dowódców: Germanusa, który zmarł po drodze, a następnie Narsesa.
W międzyczasie inni dowódcy cesarscy wyparli Ostrogotów z Sycylii, a flota
bizantyjska pokonała flotę ostrogocką, utrzymując panowanie na morzu.

W 552 roku Narses z armią 20 tys. żołnierzy ruszył na Italię. Byli to przeważnie
najemnicy, o ironio, Ariowie-Słowianie, Indo-Scytowie, a mianowicie: Herulowie,
Gepidowie, Słowianie Bułgarscy, Hunowie. Do wielkiej, zaciętej i krwawej bitwy
doszło pod Tadinae (obecnie Gualdo Tadino). Narses miał większą armię. Na polu
bitwy zginęło 6 tys. Ostrogotów, a następne tysiące, które się poddały, zostały
wyrżnięte przez wściekłych najemników.

Dzielny i rycerski król Totila zginął z bronią w ręku. Następnie Narses wyprawił
się na Rzym i go zdobył. Jednak Ostrogoci wybrali w Pawii kolejnego króla – Teję,
który rządził okrutnie, chcąc wywołać strach i panikę wśród przeciwników. Do
ostatniej bitwy Ostrogotów z armią Narsesa doszło w 552 roku na południu, na
półwyspie Sorrento. Zdradziła flota wioząca żywność dla Ostrogotów i przeszła na
stronę wojsk cesarskich. Mimo to walki trwały dwa dni. Na początku zginął król
Teja, walczący pieszo na przodzie szyku bojowego. Nie załamało to Ostrogotów,
bowiem walczyli jeszcze następnego dnia do wieczora. Poddali się, ale pod
warunkiem swobodnego, honorowego odejścia. W wielu miastach na północy
znajdowały się jeszcze załogi Ostrogotów, które dalej walczyły przez kilka lat,
a ostatnie miasta Werona i Brescia zostały zdobyte w 562 roku.

Cesarz Justynian Wielki dopiął w końcu swego, ale ogromnym kosztem strat
ludzkich, cierpień i zniszczeń. Cała Italia leżała w ruinach, jak również Rzym.
Większości starożytnych, wspaniałych budowli nigdy już nie udało się odbudować.
Stolicą Italii została Rawenna.

W tym czasie Ariowie-Słowianie, Wizygoci, panowali nadal w większej części
Hiszpanii i przy ich pomocy cesarz przejął dużą część jej południowego terytorium
wraz z miastami: Malagą, Kordobą i Kartageną.



Natomiast los Ariów-Słowian Ostrogotów był podobny do losu Ariów-Słowian
Wandalów – stracili swoją państwowość, tożsamość narodową i rozproszyli się
w społeczeństwie Italii, zapewne część z nich wróciła do Lechii, gdzie wcześniej
mieszkali kilkaset lat.

Wspomniany w poprzednim podrozdziale król Wizygotów w Hiszpanii,
Leowigild, panował w okresie 569–586 roku i włączył ziemie Suewów do swojego
państwa, ze stolicą w Toledo. Został królem po dwóch latach panowania jego brata,
króla Liuwy I, który zrzekł się tronu na jego korzyść. Rozpoczął długotrwały proces
tworzenia nowego, jednolitego społeczeństwa w Hiszpanii, czyli tzw. Królestwa
Toledańskiego. Zmarł w 586 roku. Po nim tron objął jego syn, Rekkared I, który
panował do 601 roku. Chcąc utrzymać jedność państwa z katolicką ludnością,
doprowadził na zwołanym synodzie w Toledo, w 589 roku, do przyjęcia katolickiego
wyznania wiary przez dwór, arystokrację i szlachtę gocką. Nastąpiła w tym czasie
feudalizacja społeczeństwa i uzależnienie ludu od możnych i hierarchii kościelnej.
W większości dostojnicy i urzędnicy państwowi byli Wizygotami. W 601 roku na
tronie zasiadł jego syn, Liuwa II, który dwa lata później nie przeżył zamachu stanu,
któremu przewodził Witeryk (Witeric), który z kolei panował w latach 603–610.
Następnym królem był uczony Sisebut, który panował w latach 612–621. Walczył
z Bizantyjczykami, w celu wyrugowania ich z Hiszpanii. W latach 621–631 rządził
król Swintila, który poskromił niepokornych Basków oraz zakończył z sukcesem
wyparcie garnizonów bizantyjskich z Półwyspu Iberyjskiego. Następny władca
Sisenanda panował w latach 631–636 i zwołał IV synod toledański, regulujący
zasady sukcesji. W okresie 636–642 panował król Tulga, ale został zdetronizowany
przez Chindaswinta, który wraz z buntownikami obciął mu włosy i zgolił brodę oraz
wysłał do klasztoru. Sam panował w latach 642–653, a po nim jego syn Rekceswint
w latach 653–672. On to właśnie zakończył i ogłosił w 654 roku kodyfikację praw
Królestwa Toledańskiego (Liber Iudicum).

Następnie panował król Wamba (672–680), który walczył z Baskami i stłumił bunt
duks Pawła, który ogłosił się królem. Zginął w spisku i został zastąpiony przez
Erwiga (680–687), który starał się utrzymywać dobre stosunki z Kościołem. Następcą
jego został król Egik (687–702), który tłumiąc spiski i bunty, starał się utrzymać
w ryzach arystokrację, stosując egzekucje i konfiskaty.

Po Egiku tron objął jego syn Wittyza (702–710), który rządził w niesprzyjającej
atmosferze złych wiadomości, docierających z północnej Afryki o postępach wojsk
muzułmańskich. O tron zaczęły walczyć dwa stronnictwa: potomka Chindaswinta –
Roderyka oraz potomka Wamby – Agili. Wygrał Roderyk i on został królem, ale
opozycja powołała swojego króla Agilę II.

Sytuację wykorzystali muzułmanie, których ekspedycja wojskowa wylądowała
pod wodzą Tarika w 711 roku w pobliżu Gibraltaru i opanowała Algeciras. Następnie
Tarik pokonał króla Wizygotów Roderyka w bitwie pod Wadi Lago nad rzeką



Barbate (Guadalete). Król Roderyk został zabity, a jego państwo wizygockie
przestało istnieć.

Wojska muzułmańskie posuwały się naprzód, zajmując kolejne miasta, m.in.
Kordobę, Granadę. Po dołączeniu dużej armii z dowódcą Musą, w 712 roku, została
zdobyta stolica Toledo. W ciągu kilku kolejnych lat został zdobyty cały Półwysep
Iberyjski.

Rozproszeni Słowianie: Wizygoci i Suewowie, zapewne częściowo zostali
wchłonięci przez społeczność hiszpańską, a w części może powrócili w ojczyste
strony, do Lechii.

Podsumowując, Ariowie-Słowianie, Indoscytowie, założyli następujące nowe,
okresowe państwa w ramach Imperium Rzymskiego, w latach:

271–272 – państwo słowiańskie Wizygotów w Dacji,
376–382 – państwo słowiańskie Wizygotów w Tracji,
386–387 – państwo słowiańskie Ostrogotów w Panonii,
415–416 – państwo słowiańskie Wizygotów w Hiszpanii,
569–711 – Słowiańskie Królestwo Toledańskie Wizygotów i Suewów,
418–526 – Słowiańskie Królestwo Tuluzy Wizygotów w Galii,
493–562 – Słowiańskie Królestwo Ostrogotów w Italii,
476–493 – Słowiańskie Królestwo Herulów Odoakera w Italii.

Zdobycie Aten i Rzymu przez Ariów-Słowian w okresie:

rok 395 – Ateny – Wizygoci,
rok 410 – Rzym – Wizygoci.

Należy również wymienić Ariów-Słowian, którzy zajmowali wysokie stanowiska
w Cesarstwie Bizantyjskim:

Gainas (z plemienia Gotów), od 394 roku dowódca jednej armii bizantyjskiej,
później oskarżony o spisek przeciwko cesarstwu, zbuntował się przeciw
cesarzowi Arkadiuszowi. Uciekł z częścią wojska gockiego przez Dunaj do
Dacji, gdzie po kilku bitwach z Hunami został pokonany i zabity w 400 roku.
Frawita (z plemienia Gotów), cesarz Arkadiusz powierzył mu w 400 roku
dowództwo nad armią i flotą. Był niezachwianie lojalny i rozbił oraz
częściowo zatopił statki i tratwy uciekającego przez Dunaj byłego dowódcy
Gainasa. Poprowadził także wojskową ekspedycję karną do Tracji, likwidując
wszelkie grupy stepowych wojowników, Indoscytów, pustoszące i grabiące
prowincję.
Aspar (z plemienia Alanów), był wodzem armii bizantyjskiej już w 450 roku,



gdy usadowił na tronie cesarza Marcjana, który zmarł w 457 roku. Później
postąpił podobnie, pozwalając wojsku wybrać wskazanego przez siebie
żołnierza Leona na następcę. Był najważniejszym człowiekiem w cesarstwie
wschodnim, ale sam nie mógł zostać cesarzem, bo pochodził z ludu
indoscytyjskiego, słowiańskiego. W 470 roku Aspar zmusił cesarza Leona I do
nadania jego synowi Patrycemu tytułu cezara, co wskazywało, że Słowianin
zostanie przyszłym cesarzem, i wywołało niezadowolenie. W 471 roku ludzie
cesarza Leona I dokonali zamachu i zabili Aspara i jego synów: Ardabura
i cezara Patrycego. Faktycznie Aspar rządził cesarstwem wschodnim 21 lat,
w latach 450–471.

6. Indoscytowie Hunowie-Słowianie

Jak wyjaśniłem w podrozdziale o Scytii (pkt 2), nadszedł czas kolejnego ludu
aryjskiego, indoscytyjskiego, nazywanego Hunami o haplogrupie R1a1 Y-DNA, który
przez tysiące lat zamieszkiwał tereny Scytii Azjatyckiej, aż wyewoluował
z potomków, m.in.: starszych Masagetów, Sauromatów, i rozrósł się oraz umocnił,
a także dojrzał do dalszej ekspansji i dominacji nad innymi pokrewnymi ludami
scytyjskimi, jak również do „podboju łupieżczego” ówczesnego świata zachodniego,
tzw. cywilizowanego, a mianowicie Grecji, Rzymu, Persji czy Bizancjum. Nie należy
się tutaj, moim zdaniem, zbytnio fascynować i doszukiwać jakichś spektakularnych
powodów zaistnienia takiej sytuacji. To samo robili ich poprzednicy: Scytowie,
Sauromaci, Masageci, Tysageci, Wandalowie, Herulowie, Gotowie i na pewno inni,
niezauważeni przez dziejopisarzy.

Należy szczególnie podkreślić, iż według najnowszych badań (m.in. rosyjskiego
archeologa – prof. Minajewa) Hunowie nie należeli do rasy mongoloidalnej
o niskiej, krępej budowie ciała, lecz do rasy białej – aryjskiej i wielkiej
prehistorycznej rodziny ludów indoscytyjskich (patrz filmy YouTube – bibliografia).
Dlatego właśnie podczas badań archeologicznych stwierdzono brak
mongoloidalnych pozostałości w grobach z okresu huńskiego! Można również
obejrzeć w Internecie, zachowany wizerunek twarzy młodego Attyli, największego
króla Hunów. Widać na nim twarz ewidentnie aryjsko-słowiańską.

Byli wysocy, o wzroście 1,8 – 2 m, postawni i z rysami wyraźnie europejskimi.
Biali Hunowie mieli swój znaczny udział w tworzeniu narodu węgierskiego, tutaj

się osiedlili i zamieszkiwali, a ich królowie mieli swoje dwory. Odcisnęli swoje
piętno w genetyce Węgrów. Dzięki nim jeszcze obecnie aryjska haplogrupa R1a1 Y-
DNA stanowi 32–39% populacji, pomimo późniejszego osiedlania się na terenie
Węgier różnych narodowości pochodzenia tureckiego, jak: Awarów, Onogurów-



Bułgarów, Chazarów (także częściowo pochodzenia semickiego) oraz Madziarów
w IX wieku.

Poza tym, ażeby zwiększyć szansę powodzenia całej „łupieżczej wyprawy”, biali
Hunowie strategicznie zhołdowali lub sprzymierzyli się czy namówili (w zamian za
łupy) sąsiednie i dalsze ludy azjatyckie, w tym także pochodzenia mongolskiego lub
tureckiego, do najazdu świata zachodniego w wielkiej masie, która już sama w sobie
paraliżowała i wywoływała wielką trwogę i panikę. Dlatego też zagony przedniej
nawały huńskiej stanowiły najbardziej dziko wyglądające i zachowujące się
koczownicze plemiona stepowe. Ponadto większości napotykanych ludów nie
musieli podbijać, jak to się opisuje w literaturze, bo i po co? Przecież cenne łupy
znajdowały się dalej, na zachodzie!

Według niektórych ocen w początkowym stadium wyprawy armia Hunów liczyła
ponad 300 tys. wojowników, z czego sami Hunowie stanowili prawdopodobnie tylko
20%. Ale w opowieściach i opisach wszystkich nazywano Hunami, nie rozróżniając
poszczególnych ludów.

Jeżeli dodamy do tego ich rodziny, tabory i bydło, to jest to ogromna ekspedycja
inwazyjna, prąca na Zachód.

Powyższe tłumaczyłoby także trwożliwe i pełne przerażenia opisy wyglądu,
sposobu walki i zwyczajów tych watach „barbarzyńskich” konnych wojowników,
przedstawione na przykład przez M. Ammianusa (patrz bibliografia). Należy przy
tym również wziąć pod uwagę, że powstały one na podstawie pośrednich relacji
ustnych lub zasłyszanych opowieści, a nie kontaktu bezpośredniego. Ówcześni
dziejopisarze podają, iż pierwszymi znanymi im ludami, podbitymi przez tę wielką
masę Hunów, byli ich bracia Indoscytowie: Alanowie osiedleni na północ od
Kaukazu, a później Ostrogoci osiedleni w dolnym biegu rzek – od Dniestru przez
Prut do Dunaju. Ale po pierwsze, może to nie był podbój, tylko sprzymierzenie się
z Hunami, a po drugie – w tym czasie część Ostrogotów wyemigrowała wcześniej na
północ do Wielkiej Scytii dorzeczami Dniestru i Bugu, osiedlając się między Odrą
i Wisłą, a druga część – do Panonii, gdzie założyła swoją państwowość, a Wizygoci
w tym czasie zorganizowali swoje państwo w Tracji (o czym pisałem w poprzednim
podrozdziale).

Według polskich kronik część Hunów również okresowo osiedliła się w Lechii
w pasie dorzeczy rzek: od górnej Warty po Narew i Wkrę. Jednak ze względu na
agresywność oraz wywoływanie sporów i walk, szczególnie z Gotami osiedlonymi
nad Odrą, decyzją wiecu słowiańskiego w ramach Imperium Lechitów Hunowie
zostali wysiedleni do Panonii.

Poniżej chciałbym przedstawić skrótowo i chronologicznie konflikty zbrojne
słowiańskich Hunów, Indoscytów, ze światem zachodnim, podczas ich najazdu.

Około 370 roku masa plemion huńskich zaczęła wchłaniać, niejako po drodze,
różne plemiona koczujące na północ od Kaukazu, w tym Alanów.



W 395 roku część oddziałów Hunów przeprawiła się przez zamarznięty Dunaj
i zaczęła łupić Trację, a w następnym roku osiedliła się w części Panonii (obecne
Węgry) oraz Dacji (obecna Rumunia). Drugie ich oddziały, na czele z wodzami:
Basichem i Kursichem, przekroczyły Kaukaz i najechały, pustosząc krainy Azji
Mniejszej: Armenię, Syrię, Palestynę i północną Mezopotamię. Musieli porzucić plan
ataku na Ktezyfon, z powodu dużych strat odniesionych w kontrnatarciu wojsk
sasanidzkich. Stracili w tych walkach także dotychczasowe łupy.

Na przełomie lat 397 i 398 wojska bizantyjskie, dowodzone przez Eutropiusza,
w wyniku walk z Hunami wyparły ich oddziały do Armenii oraz poza Kaukaz. Część
Hunów osiadła w tym czasie na stepach pontyjskich.

W 400 roku, uciekający ze swoim wojskiem zbuntowany gocki wódz armii
bizantyjskiej, Gainas, po przeprawie przez Dunaj został zaatakowany w Dacji
i pokonany przez Hunów pod wodzą króla Uldina. Ten odesłał głowę Gainasa
cesarzowi Arkadiuszowi do Konstantynopola, za co otrzymał dary, a także zawarto
umowę o przyjaźni.

Pomimo umowy król Uldin usiłował przekraczać Dunaj w latach 404 i 405 w celu
złupienia Tracji, ale został odparty.

W 412 roku odnowiono umowę o przyjaźni z kolejnym królem Hunów,
Charatonem, jednak w 422 roku Hunowie, na czele z królem Rugii, dokonali
najazdu na Trację, pustosząc prowincję i zagonami docierając w okolice
Konstantynopola. Król Rugii współrządził z bratem królem Oktarem, który
zarządzał na obszarze Niziny Węgierskiej i zginął w 430 roku w bitwie
z Burgundami. Za utrzymanie spokoju na granicy Bizancjum podpisało traktat,
w którym musiało wypłacać Hunom rocznie 350 funtów złota.

W 433 roku król Rugii, na czele oddziałów huńskich, wspomógł Decjusza,
wkraczając z nim do Italii. Hunowie przez to uzyskali całą Panonię, a cesarz
Walentynian III był zmuszony przywrócić do łask Decjusza i ustanowić go
naczelnikiem wojsk. Nadał mu także tytuł patrycjusza.

Po śmierci Oktara władzę po nim w 430 roku przejął Attyla, który współrządził ze
swoim bratem Bledą. Bleda przejął władzę po Rugii, który zmarł w 434 roku. Jednak
w 445 roku Attyla zabił Bledę, według niektórych przypadkowo na polowaniu,
a według innych podstępnie zamordował.

Od 445 roku król Attyla był niepodzielnym i najpotężniejszym władcą Hunów
i wszystkich innych licznych poddanych oraz sprzymierzonych z nim plemion
indoscytyjskich lub mongolsko-tureckich.

Szantażował, szachował i rozgrywał, narzucając swoje warunki traktatów
ówcześnie największym imperiom cywilizacji zachodniej: Rzymowi i Bizancjum.

Już w 441 roku królowie Attyla i Bleda unieważnili traktat pokojowy z Bizancjum,
które według nich nie płaciło regularnie haraczu i nie odsyłało zbiegów huńskich.
W związku z tym dokonali najazdu i spustoszeń na Bałkanach w Ilirii, niszcząc



poważnie miasta: Margus, Viminacium, Naissus (Nisz) i Singidunum (obecny
Belgrad). Zdobyli także strategiczną twierdzę Sirmium nad Sawą i Filipopolis
(obecny Płowdiw). Wojska wysłane przez cesarza Teodozjusza II zostały pokonane
przez Hunów na półwyspie Gallipoli. W 442 roku spustoszyli jeszcze Trację.

W rezultacie Cesarstwo Wschodnie zawarło pokój z Hunami w 443 roku na
upokarzających warunkach, a mianowicie: haracz został podwyższony do poziomu
2500 funtów złota rocznie, przyrzeczono również oddać wszystkich zbiegów oraz
zapłacić jednorazowo 6000 funtów złota w celu pokrycia wydatków wojennych
Hunów.

W 447 roku Attyla podjął nowe działania wojenne i pokonał wojska bizantyjskie
w kilku krwawych i zaciętych bitwach. To mu umożliwiło bezkarne pustoszenie
prowincji bałkańskich i złupienie dziesiątków miast i miasteczek.

W 450 roku nowy cesarz wschodu, Marcjan, przyjmując posłów Attyli, dał odpór
ich żądaniom, mówiąc, że nie będzie honorować warunków, na które zgodził się
jego poprzednik, i jeżeli król Attyla utrzyma pokój, to może mu dobrowolnie
przysłać dary, natomiast jeżeli wywoła wojnę, wystawi przeciw niemu dużą armię.

Król Attyla nie był w tym czasie zainteresowany zniszczonymi i zbiedniałymi
prowincjami wschodnimi, lecz Cesarstwem Rzymskim, w związku z tym zaatakował
Galię.

W kwietniu 451 roku król Attyla na czele Hunów i ludów mu poddanych oraz
sprzymierzonych wtargnął do Galii. Zdobyli Metz, której ludność wybili, oraz zajęli
opustoszałe Reims i zdobyli po miesiącu oblężenia Orlean, gdzie jednak zostali
zaskoczeni przez legiony rzymskie i Wizygotów. Szybko odstąpili, bez jeńców
i łupów.

Ostatecznie Hunowie zatrzymali się na rozległych równinach nad rzeką Marną,
nazywanych Polami Katalaunijskimi (Campi Catalauni), gdzie doszło do decydującej
bitwy.

Z jednej strony stał Attyla z Hunami w środku, a na skrzydłach ludy
sprzymierzone oraz podległe, w tym najważniejsi: Ostrogoci pod dowództwem
trzech braci – Walamera, Teodymera, Widymera, oraz Gepidzi z ich królem
Ardarykiem.

Z drugiej strony na lewym skrzydle znajdowały się legiony pod dowództwem
Decjusza, w środku ludy sprzymierzone, a na prawym skrzydle Wizygoci z królem
Teoderykiem I. Walczono zaciekle do późnego wieczora. Król Teoderyk I zginął,
a Attyla po gwałtownym ataku Wizygotów omal nie zginął. Schronił się w obozie
między wozami. Następnego dnia rano ukazał się straszny widok stosów trupów
ciągnących się kilometrami – dziesiątki tysięcy zabitych. Hunowie zostali złamani
dzięki pomocy Wizygotów. Pozwolono im odejść za Ren. Wódz Rzymian, Decjusz,
nie chciał ich dobijać dla utrzymania równowagi sił, żeby Wizygoci nie stali się
zbytnim zagrożeniem dla Rzymu. Było to ostatnie chlubne zwycięstwo Rzymian,



chociaż taktycznie nie rozgromiono do końca Hunów.
Już w następnym 452 roku Attyla na czele Hunów, chcąc pomścić klęskę,

wtargnął do Italii przez Alpy. Hunowie zniszczyli miasto Akwileja oraz spustoszyli
Mediolan i Pawię. Mieli zamiar ruszyć na Rzym, ale doszły wieści, że wojska
bizantyjskie cesarza Marcjana najeżdżają siedziby Hunów nad Dunajem. Poza tym
w Italii zaczęła się szerzyć epidemia. Przybył także do obozu Hunów papież Leon
z prośbą o zaprzestanie najazdu. W tej sytuacji Attyla wydał rozkaz wycofania się
z Italii.

W 453 roku król Attyla nagle zmarł, po poślubieniu trzechsetnej żony, weselu
i libacji. Prawdopodobnie leżący na wznak bezwładny Attyla udusił się własną krwią
po krwotoku. Miał kilkaset dzieci i jego liczni synowie pokłócili się o podział schedy
po ojcu. Ponadto nastąpiły bunty poddanych ludów, a sprzymierzone plemiona
zaczęły odstępować.

Król Ardaryk, na czele Gepidów i innych plemion, pokonał Hunów w 454 roku
w bitwie pod Nedao. Hunowie ponieśli klęskę i duże straty. Zginął w niej Ellak,
najstarszy syn Attyli.

Ostatecznie Hunowie wycofali się do Scytii Europejskiej i Azjatyckiej, a nad
Dunajem pozostała ich niewielka część.

Ich ostatnie aktywne oddziały wojskowe, na czele z królem Dengizichem (syn
Attyli), zostały pokonane w zaciętej bitwie w 469 roku przez wojska bizantyjskie
cesarza Leona I. Król Dengizich został zabity, a jego głowę wystawiono na widok
publiczny w Konstantynopolu.

Hunowie byli aktywni na arenie dziejowej z różnym natężeniem w latach 370 –
469, a więc praktycznie sto lat.

Osiągnęli największą potęgę w latach panowania króla Attyli (430–453), a więc
w okresie zaledwie 23 lat. Organizację jego władzy i metod panowania trudno
nazwać imperium.

To Attyla i jego osobowość były, jak to określił prof. A. Krawczuk: „zwornikiem
wszystkich ludów poddanych i sprzymierzonych”. Po jego śmierci nastąpił
natychmiastowy rozpad tzw. imperium.

Reasumując, w 433 roku Ariowie-Słowianie, Indoscytowie Hunowie, założyli
w Panonii okresowe państwo słowiańskie na terenie Cesarstwa Rzymskiego, które
przetrwało tylko dwadzieścia kilka lat, rozpadając się po śmierci króla Attyli w 453
roku.

Jednocześnie, podczas swoich podbojów, Hunowie zdobyli i złupili dziesiątki
małych miast oraz większe, znaczące miasta, m.in. w:

441 roku – Belgrad, Nisz, Sirmium, Płowdiw na Bałkanach,
451 roku – Metz, Reims, Orlean w Galii,
452 roku – Akwileja, Mediolan, Pawia w Italii.





 

Rozdział III
 

Słowiańscy królowie Lechii
w kronikach

Rozdział ten nie zawiera opisów kronikarzy oraz ich kronik, które można znaleźć
w podręcznikach i w Internecie. Natomiast tutaj chciałbym dokonać prezentacji
chronologicznych list słowiańskich królów, wymienionych w dostępnych
średniowiecznych tekstach kronik, oraz ich analizy porównawczej. Niniejsza
prezentacja dotyczy tylko słowiańskich królów lechickich – od czasów starożytnych
do X wieku.

Kronikarze średniowieczni

1. Nakorsz Warmisz i Wojnan – Kronika najdawniejsza o początkach
narodu polskiego i najpierwszych książętach (wodzach) sarmackich
(tytuł zapewne nadany w XVI wieku, po jej odnalezieniu w 1574 roku

i przetłumaczeniu).

Nakorsz Warmisz napisał tę kronikę w IV wieku, na polecenie króla Wizymira.
Później została przepisana i uzupełniona (zapewne w VIII wieku) przez kronikarza
Wojnana, do okresu po 700 roku, tj. panowania królowej Wandy i dwunastu
wojewodów. Według informacji źródłowych jeszcze w XVIII wieku znajdowała się
w zbiorach słynnej Biblioteki Załuskich w Kijowie, w katalogu rękopisów pod nr
CLXXVIII. Obecnie zaginiona. Z zachowanych przekazów można ułożyć niepełną
listę władców w niej opisanych, jak niżej.

Książęta (wodzowie) sarmaccy panowanie rok

– Lech p.n.e.  

następcy   



– Polach p.n.e.  

następcy   

– Wizimir zmarł 340

następcy   

– Wanda  po 700

dwunastu wojewodów  po 700

2. Prokosz – Kronika słowiańsko-sarmacka.

Prokosz (Prochorus, Procosius) był pierwszym arcybiskupem Krakowa i napisał
powyższą kronikę w X wieku. Na samym początku chciałbym podkreślić, że
pomimo brakujących kart, jest to nasza „perełka” wśród najstarszych kronik,
bowiem dowodowo jest najobszerniejsza, najbardziej dokładna i szczegółowa oraz
obejmuje okres starożytny i wczesnośredniowieczny, opracowany w logiczny ciąg
chronologiczny zdarzeń i panowania władców, potwierdzony w innych naszych
kronikach, jak również w zagranicznych, czego nasza historiografia dotychczas nie
zauważyła, na przykład w kronikach T. Nugenta, E. Brydgesa czy J. Aventinusa
(patrz bibliografia) oraz tablicach genealogicznych J. Andersona (patrz bibliografia).
Także jako jedyna wymienia króla Lechii Wrocisława, starszego brata Leszka X,
i jego krótkie panowanie (892–896), co potwierdza kronikarz Aventinus w swojej
kronice i co przytaczam w tłumaczeniu – chyba jako pierwszy, w rozdziale IV, pkt 2.
Ponadto wymienia króla Polacha, którego umieścił wcześniej w swojej kronice
Nakorsz Warmisz, w prawidłowej kolejności po królu Lechu, założycielu Lechii.
Także królów: Alana II i Wandala – jak w kronikach: M. Bielskiego, Historya Polski,
Dzierzwy i Miorsza. Również Sarmata, jako założyciel Sarmacji Europejskiej, został
wymieniony w kronice Bielskiego.

Kronika Prokosza, wydana w 1825 roku, spotkała się z krytyką historiografii
zaborcy niemieckiego, który poczuł się zagrożony jej treścią, ogłaszając wraz
z niektórymi polskimi historykami, że jest podrobiona, ponieważ wywracała
dotychczas ustaloną chronologię, gdzie Słowian nie było na ich własnych ziemiach,
bowiem mieli podobno przybyć dopiero w VI wieku. Z jednej strony arogancja,
a z drugiej - smutne fakty, o których pisał w XIX wieku pod zaborami wielki patriota
i naukowiec – profesor dr hab. Ignacy Pietraszewski: „niektórzy z uszczerbkiem dla
Ojczyzny, obcym zaprzedali swą uczoność, myśli, uczucia” (patrz motto
i bibliografia).

Chciałbym także obalić koronny zarzut, że to niby-fałszerz dokumentów, niejaki
Przybysław Dyjamentowski (1694–1774), napisał kronikę Prokosza w XVIII wieku,
co potwierdzał skwap-liwie historyk Joachim Lelewel. Ale jest to zarzut chybiony



i całkowicie bezpodstawny, ponieważ pierwszy komentarz do wspaniałej kroniki
Prokosza pochodzi już z połowy XVI wieku, z czasów panowania króla Stefana
Batorego, o czym tenże komentator pisze. Komentarz drugiego komentatora
pochodzi dopiero z XVIII wieku. Kronika Prokosza wydana w 1825 roku zawierała
obydwa komentarze. Tak więc dla mnie to właśnie Joachim Lelewel, pracujący pod
zaborami, którego rodzina pochodziła z Austrii o nazwisku Loelhöffel (nazwisko
spolszczone przez jego ojca w XVIII wieku), był niewiarygodny, o czym piszę szerzej
w rozdziale V, pkt 3.

Kronikę Prokosza za autentyczną uznali nasi wybitni przedstawiciele nauki
i kultury: dramaturg, poeta, historyk Julian Ursyn Niemcewicz, a także archeolog,
badacz historii, numizmatyk Tadeusz Wolański (patrz rozdział V, pkt 3).

Ponadto kronikę Prokosza potwierdzają i uwiarygodniają ostatnie odkrycia
archeologiczne starożytnych osad obronnych i megaksylonów oraz wyniki
najnowszych badań genetycznych z lat 2010–2013 (patrz przedmowa i rozdział I, pkt
4), które ostatecznie dobiły koncepcje allochtoniczności i udowodniły
bezdyskusyjnie, że to my, Ariowie-Słowianie, Polacy, byliśmy tutaj w Polsce „in
situ”, autochtonami już od co najmniej 10 700 lat! Tak więc już tysiące lat p.n.e.
byliśmy zorganizowani, mieliśmy władców, budowaliśmy grody, miasta
i megaksylony oraz toczyliśmy wojny (patrz rozdział V, pkt 1). Wszystko to
świadczy, że kronika Prokosza była i jest prawdziwa oraz wiarygodna.

Poza tym Prokosz zawarł w swojej kronice ogromną liczbę różnych ciekawych
faktów, „smaczków” historycznych, dotyczących starożytnych obyczajów, wierzeń
i zdarzeń, jak również szczegółów dotyczących organizacji życia politycznego,
społecznego, także seksualnego i gospodarczego Lechii, organizacji sądów
w prowincjach, armii i metod prowadzenia wojen, wyboru króla czy wojewody,
hierarchii władzy i stanowisk w miastach, grodach oraz władzy książęcej
w dzielnicach tego starożytnego i wielkiego Lechickiego Imperium. Żadna
postronna osoba 800 lat później w Polsce nie byłaby w stanie tego wymyślić.

Jednocześnie opisy wydarzeń i faktów historycznych oraz zaprezentowana w niej
lista królów Lechii jest obszerniejsza niż w innych kronikach polskich, natomiast
zazębia się i jest zgodna z wyżej wymienionymi kronikami zagranicznymi, jak
i mapami zagranicznymi (patrz rozdział V, pkt 2).

Jeszcze na koniec chciałbym podkreślić, że powyższe potwierdza także
zastosowany w X wieku przez Prokosza tzw. rok świata (anno mundi), tj. rok 3761
p.n.e. (era żydowska), niezbędny do przeliczeń dat, na przykład panowania
władców. Tylko on pozwala prawidłowo przeliczyć okresy panowania
poszczególnych władców starożytnych w kronice Prokosza – jak niżej.

Imiona książąt i królów okres panowania lat

Sarmata p.n.e. XVIII w.



Kodan   

Lech 1729–1679 50

Filar (Filan) 1679–1649 30

Car   

Lassota ?–1479  

Szczyt 1482–?  

Alan II ?–1272  

Wandal (Wiendal) 1272– ?  

Listyg (Lis) A.M.[2] (336–323)[3]

Polak (Polach) 231–188 43

Lisz   

Posnan   

Sandomir   

Lublin i Lubusz   

Lech J.C.[4] (59–44)[5]

Wisław n.e. 35–91 56

Witosław 91–127 36

Haldwiryk   

Wyszomir (Wyzymier) 292–340 48

Mieczysław 340–388 49

Radgoszcz 388–394 6

Witkow (Witosław) 394–?  

Dwunastu wojewodów 659–694 35

Krok I 694–728 34

Krok II 728–733 5

Lech II 733–735 2

Wenda 735–740 5

Dwunastu wojewodów 740–760 20

Leszek I (Przemysław) 760–780 20

Leszek II 780–780 4 godz.

Leszek III 780–800 20

Leszek IV 800–824 24

Pompil (Popiel I) 824–830 6

Pompil (Popiel II) 830–840 10

Bezkrólewie 840–842 2

Koszyszko 842–862 20

Ziemowidz 862–892 30



Wrocisław 892–896 4

Leszek V 896–921 25

Ziemiomysł 921–957 36

3. Miorsz – Kronika Lechitów i Polaków

Kronika została napisana w XI wieku przez cudzoziemca, prawdopodobnie
Anglosasa.

Królowie Lechitów  okres panowania

Alan II p.n.e. XIII w.

Wandal   

następcy   

Grachus (Grak) K.[6] (485–465)[7]

Grak II   

Wanda   

Lestko I A.M. (336–323)

Bezkrólewie   

Lestko II   

Lestko III J.C. (59–44)

Pompilius   

Pompilius II   

przerwa około 800 lat

Semowit n.e.  

Lestko IV   

Semisław   

4. Historya Polski jako wprowadzenie do Historyi Bolesława III
Króla Polskiego, przez Polaka bezimiennego, rytmem łacińskim

napisana w wieku XI.

Królowie  okres panowania

Alan II p.n.e. XIII w.

Wandal   

następcy   



Krakus K. (485–465)

Krakus II   

Wanda   

Bezkrólewie   

Leszek I (Przemyślny) A.M. (336–323)

Bezkrólewie   

Leszek II   

Leszek III J.C. (59–44)

Pompiliusz I   

Pompiliusz II   

przerwa ponad 700 lat

Koszyszko n.e.  

Ziemowit   

Leszek   

Ziemomysł   

5. Gall Anonim – Kronika i dzieje książąt i władców Polski.

Kronika przysłanego z Rzymu mnicha benedyktyńskiego, napisana przez niego
w XII wieku.

Książęta i władcy Polski panowanie

Popiel n.e.

Siemowit  

Lestek  

Siemomysł  

6. Mateusz Cholewa – Kronika Lechitów i Polaków.

Kronikarz był biskupem krakowskim i napisał swoją kronikę w XII wieku.

Królowie Lechitów i Polaków  okres panowania

Grak p.n.e. K. (485–465)

Grak młodszy   

Wanda   



Bezkrólewie   

Lestek I A.M. (336–323)

Lestek II   

Lestek III J.C. (59–44)

Pompiliusz   

Pompiliusz młodszy   

przerwa 700–800 lat

Siemowit n.e.  

Lestek IV   

Siemomysł   

7. Gaweł Mnich, Michał Kanclerz – Kronika.

Kronikarze byli mnichami św. Gawła i napisali swoją kronikę w XII wieku.

Królowie panowanie

Popiel n.e.

Piast  

Semowit  

Leszek  

Semisław  

8. Dzierzwa – Kronika Dzierzwy (Dzierswy).

Kronikarz był mnichem franciszkańskim i napisał swoją kronikę w XII wieku.

Królowie polscy dawniejsi  okres panowania

Alan II p.n.e. XIII w.

Wandal   

następcy   

Gracc (Krakus I) K. (485–465)

Krakus II   

Wanda   

Bezkrólewie   

Leszek I A.M. (336–323)



Bezkrólewie   

Leszek II   

Leszek III J.C. (59–44)

Pompilius I   

Pompilius II   

przerwa 700 lat

Królowie polscy późniejsi  

Semowit n.e.  

Leszek   

Szemomysł   

9. Wincenty Kadłubek – Kadłubka historia o początkach Lechitów
czyli Polaków, ich niezwykłe czyny (dzieje) (Historia Chadłubkonis
de initiis Lehitarum seu Polonorum, proecipuisque eorum gestis).

Wincenty Kadłubek był biskupem Krakowa i napisał powyższą kronikę w XIII
wieku.

Królowie  okres panowania

Grakch p.n.e. K. (485–465)

Grakch młodszy   

Wanda   

Bezkrólewie   

Lestek I A.M. (336–323)

Lestek II   

Lestek III J.C. (59–44)

Pompiliusz   

Pompiliusz młodszy   

przerwa 700–800 lat

Siemowit n.e.  

Lestek IV   

Siemomysł   

10. Bogufał, Baszko Godzisław Pasek – Kronika Lechitów i Polaków.



Kronika napisana przez biskupa Poznania Bogufała i Baszko Godzisława Paska –
kustosza poznańskiego w XIII wieku.

Poczet książąt i królów polskich  okres panowania

Wandal p.n.e. XIII w.

W pierwszym oddziale   

Krakus I K. (485–465)

Krakus II   

Wanda   

Leszek I A.M. (336–323)

Leszek II   

Leszek III J.C. (59–44)

Pompiliusz I   

Pompiliusz II   

przerwa 700 lat, w której panowali:

Lech n.e.  

Wysymir   

Książęta słowiańscy   

Popiel   

   

W drugim oddziale   

Piast   

Semowit   

Leszek IV   

Ziemiomysł   

11. Kronika Wielkopolska (anonimowa), zwana także Annalia
vetuste gentis Polonorum vel Kronice, napisana w XIII wieku (jest

także identyfikowana z kroniką Bogufała i Baszko...).

Królowie polscy dawni okres panowania  

Lech p.n.e  

następcy   

Dwunastu wojewodów K. (485–465)

Krak   

Krak młodszy   



Wanda (Wenda)   

Dwunastu wojewodów i starostów   

Leszek I A.M. (336–323)

Bezkrólewie   

Leszek (zabity za oszustwo)   

Leszek II   

Leszek III J.C. (59–44)

Pompiliusz I   

Pompiliusz II   

 przerwa 750 lat  

Królowie polscy późniejsi   

Piast n.e.  

Siemowit   

Leszek IV   

Ziemomysł   

12. Jan Długosz, historyk, dyplomata, arcybiskup lwowski – Roczniki
czyli kroniki słynnego Królestwa Polskiego, napisane w XV wieku.

Królowie okres panowania

Lech (ojciec Lechitów) ?(p.n.e.)

Lech syn  

następcy

Król Sarmatów I wiek p.n.e. (walki z wodzem Tyberiuszem)

Król Sarmatów I wiek n.e. (walki z wodzem Tyberiuszem)

Król Sarmatów IV wiek (walki z Cesarzem Walentynianem)

następcy  

Dwunastu wojewodów  

Grak (Krak)  

Krak II  

Lech  

Wanda  

Dwunastu wojewodów  

Przemysław (Leszek I, Lestek)  

Leszek (oszust)  

Leszek II  



Leszek III  

Popiel I  

Popiel II  

Bezkrólewie  

Piast  

Ziemowit  

Leszek IV  

Ziemomysł  

13. Marcin Bielski – Kronika Polska, napisana w XVI wieku.

Poczet królów albo monarchów polskich okres panowania

Sarmata p.n.e. (założyciel Sarmacji Europejskiej)

następcy  

Alan II XIII wiek

Wandal  

następcy  

Lech I 550 rok (lub p.n.e.?)

Lech II  

Wysimir  

Dwunastu wojewodów  

Grakkus  

Lech III  

Wanda  

Dwunastu wojewodów  

Leszek IV  

Leszek V  

Leszek VI  

Leszek VII  

Popiel I  

Popiel II  

Piast  

Semowit  

Leszek VIII  

Zemomysł  



14. Aleksander Gwagnin – Kronika Sarmacyey Europskiey –
Sarmatiae Europeae descriptio.

Aleksandro Guagnini, Włoch z Werony, napisał tę kronikę w XVI wieku.

Książęta i królowie panowanie rok

Lech I (Lecho primo)  550

Krak (Craco)   

Wanda (Vanda)   

Przemysław (Leszek I – Premislao, Lesco primo)

Leszek II (Lesco secondo)   

Leszek III (Lesco terzo)  800

Popiel I (Popelo primo)  810

Popiel II (Popelo secondo)  830

Piast (Piasto)  844

Semowit (Semovito)  895

Leszek IV (Lesco cuarto)  902

Zemomysł (Semomislao)  921

15. Marcin Kromer – Kronika Polska.

Był biskupem warmińskim i napisał swoja kronikę w XVI wieku.

Królowie panowanie rok

Lech  550 lub 650

Wizymierz   

Dwunastu wojewodów   

Krakus   

Lech II   

Wenda   

Dwunastu wojewodów   

Przemysł (Leszek I)   

Leszek II   

Leszek III   

Popiel I Starszy   

Popiel II   



Bezkrólewie   

Piast   

Ziemowit   

Leszek IV   

Ziemomysł   

16. Adrian Kochan Wolski – Katalog królów (Reges et Principes
Regui Poloniae) napisany w XVII wieku.

Królowie i książęta panowanie rok

Lech (Lechus)  550

Wyzimir (Vissimire)   

Dwunastu wojewodów   

Krakus (Cracus)   

Lech II (Leche Secunde)   

Wanda (Vanda)  730

Dwunastu wojewodów   

Leszek (Lesco)  750

Leszek II (Lesco Secundus)  780

Leszek III (Lesco Tertius)  801

Popiel (Popelus)  815

Popiel II (Popelus II)  830

Piast (Piastus)  842

Semowit (Semovitus)  895

Leszek IV (Lesco Quartus)  902

Semomislaw (Semomislus)  921

17. Stanisław Samuel Szemiota, poeta – Kompendium książąt
i królów polskich wierszem napisane w XVII wieku.

Książęta i królowie panowanie rok

Lech  550

Wyszymir   

Dwunastu wojewodów   

Krakus   



Lech II   

Wanda   

Dwunastu wojewodów   

Lestek I   

Lestek II   

Lestek II   

Popiel   

Popiel II   

Piast   

Siemowit   

Leszko   

Zemomysł   

18. Teodor Waga – Historia książąt i królów polskich napisana
w XVIII wieku.

Książęta i królowie panowanie rok

Lech I ? 550

Wizimierz   

Inni Lecha potomkowie   

Dwunastu wojewodów   

Krakus  700

Lech II   

Wanda  730

Dwunastu wojewodów   

Przemysław (Leszek I)  750

Leszek II  784

Leszek III  800

Popiel I  815

Popiel II  830

Piast  842

Ziemowit  861

Leszek IV  892

Ziemomysł  913



19. Benedykt Chmielowski – Sukcessya Xiążąt i Królów Polskich
zawarta w encyklopedii Nowe Ateny.

Był kanonikiem katedralnym i encyklopedystą, swoją pracę napisał w XVIII wieku.

Xiążęta i królowie panowanie rok

Lechus  550

Wizimir   

Dwunastu wojewodów   

Krakus(Gracchus)  700

Lech II   

Wenda (Wanda)   

Dwunastu wojewodów   

Przemysł I (Leszek I)  760

Leszek II  804

Leszek III zm. 810

Popiel I zm. 815–825

Popiel II (Pompil) zm. 830–840

Piast zm. 890

Ziemowit zm. 895

Leszek IV zm. 900

Ziemomysł zm. 904

Pozostali kronikarze

20. Kronika Polsko-Śląska napisana w XIII wieku, będąca skróconą
wersją wyżej wymienionej kroniki Kadłubka, uzupełnioną o dzieje

Śląska.

21. Piotr z Byczyny – Kronika Książąt Polskich napisana w XIV wieku
przez kanonika kolegiaty w Brzegu. Jej treść została oparta o ww.

kroniki: Polsko-Śląską oraz Galla Anonima.



22. Kronika z Lubiąża, napisana w XIII wieku, oparta na wyżej
wymienionych kronikach Kadłubka i Galla Anonima.

23. Maciej Miechowita – Kronika Polska napisana w XVI wieku,
praktycznie streszczenie wyżej wymienionych Roczników...

Długosza.

24. Stanisław Chwalczewski – Kronika Polska napisana w XVI wieku,
ma liczne braki, w tym brak siedmiu pierwszych rozdziałów (I–VII).

25. Bernard Wapowski – Kronika Dziejów Polski napisana w XVI
wieku. Niestety, część do roku 1380 zaginęła.

Biorąc pod uwagę powyższe kroniki o poznanej treści, należy podkreślić, że
większość z nich, tj. 13 starszych kronik, napisanych wcześniej w okresie od IV do
XIV wieku, omawiała dzieje Lechitów i królów lechickich, począwszy od okresu
przed naszą erą, a dokładniej od około 1800 roku p.n.e. Według kroniki Prokosza,
wtedy rozpoczął panowanie pierwszy nasz słowiański król Sarmata, którego
wymienia także kronika Bielskiego.

Następnie, większość wyżej wymienionych kronik omawiała te same wydarzenia
w trzech okresach, a mianowicie w V, IV i I wieku p.n.e., w tym pięć kronik jeszcze
w okresie XIII wieku p.n.e.

Natomiast druga część dziesięciu młodszych kronik z okresu od XV do XVIII
wieku (w tym jedna z XII wieku) omawiała dzieje tylko od roku 550 lub 650 (w tym
jedna także w I i IV wieku), co niby miało potwierdzać dogmat historyczny
o przybyciu Słowian na ziemie polskie dopiero w VI wieku i przejęcie ich po
plemionach germańskich i celtyckich (sic?). Ten dogmat okazał się jednak
nieprawdziwy i został obalony m.in. przez opublikowane wyniki badań
genetycznych przez międzynarodowy zespół badaczy, o czym pisałem powyżej.

Należy jeszcze nadmienić o problemie tzw. przerwy 700–800-letniej w dziejach
Lechii, z którą kronikarze nie mogli sobie poradzić, jak również wypełnić
konkretnymi wydarzeniami historycznymi. Wystąpiła ona w dziesięciu kronikach,
w których rozrywała i zakłócała spójność narracji. Widać wyraźnie, że została
spowodowana błędnym umieszczeniem okresu panowania króla Kraka w V wieku
p.n.e., co w konsekwencji kończyło panowanie Pompiliuszy (Popielów) na początku



naszej ery i skutkowało przedmiotową przerwą, a także w czterech kronikach
brakiem na liście tzw. króla Piasta.

Analizując powyższe kroniki, można dojść do jedynego racjonalnego wniosku, że
najbardziej wiarygodna, spójna, logiczna i precyzyjna okazała się kronika
krakowskiego arcybiskupa Prokosza, napisana w X wieku, uwzględniająca Anno
Mundi 3761 p.n.e. Została bowiem potwierdzona w innych źródłach krajowych
i zagranicznych oraz mapach zagranicznych. Nie chcąc się powtarzać, chciałbym
przywołać w tym miejscu całą argumentację, którą wyłuszczałem powyżej w pkt 2,
jak również w przedmowie.

Na koniec tego podrozdziału należy odnotować oraz podkreślić wielkie straty,
jakie poniosła słowiańska, lechicka historiografia w wyniku zniszczenia wielu
kronik, ksiąg i materiałów o historii Lechii, w związku z wprowadzaną nową religią
chrześcijańską w obrządku rzymskim, a szczególnie w okresach: króla Chrobrego,
po wygnaniu obłożonego klątwą kościelną króla Bolesława Śmiałego, rozbicia
dzielnicowego po śmierci króla Krzywoustego czy późniejszej działalności
inkwizycji kościelnej, która je paliła na stosach, śpiewając pieśni religijne.

Szczególnie aktywni w niszczeniu byli jezuici. To przecież jezuicki król Zygmunt
III, dekretem z 20 grudnia 1615 roku, zabronił czytania w Polsce kronik (roczników)
Długosza oraz rozkazał skonfiskować i spalić na stosie jej 1045 egzemplarzy!

Roczniki, jak i niektóre inne kroniki przetrwały tylko dlatego, że były wydane
także za granicą.

Kolejnym destrukcyjnym okresem dla starych kronik były zabory, kiedy niby
w bardziej już cywilizowanym XIX wieku, w centrum Europy, nadal palono ludzi za
ich poglądy oraz książki na stosach (patrz Barbara Zdunk – rozdział I, pkt 6 i Tadeusz
Wolański – rozdział V, pkt 3).

Natomiast odnalezione kroniki i materiały, niewygodne dla zaborcy i Kościoła
rzymskiego, uznawano oficjalnie za fałszywe (patrz wyżej opisana kronika
Prokosza) i niewielu naukowców oraz badaczy ryzykowało odmienne zdanie, jak na
przykład Julian Ursyn Niemcewicz oraz Tadeusz Wolański, którego książki Kościół
umieścił na indeksie papieskim i spalił na stosie w 1853 roku, a on sam o mało nie
przypłacił tego życiem (patrz rozdział ditto).

Obraz z pocztem królów i książąt lechicko-polskich

Należy tutaj szczególnie nadmienić o starym obrazie olejnym na płótnie, z drugiej
połowy XVIII wieku, o wymiarach 1,37 m x 2,22 m, z namalowanymi i podpisanymi
medalionami z kolorowymi portretami 52 królów i książąt lechicko-polskich,
wiszącym na bocznej ścianie w kościele na Jasnej Górze. Według informacji



telefonicznej, z Biura Prasowego Jasnej Góry, nie można wykonać jego zdjęcia
nawet na zamówienie płatne, ponieważ obraz ten wisi na wysokości około 6 m nad
posadzką, w części zamkniętej kościoła (klauzura). Dlaczego nie jest on
udostępniany do oglądania zwiedzającym (uczestnikom wycieczek szkolnych,
pielgrzymom czy turystom)?

Obrazu tego także nie można znaleźć ani obejrzeć w Internecie. Został jedynie
zaprezentowany i omówiony w niewielkim albumie pt. Jasnogórski poczet królów
i książąt polskich (patrz bibliografia).

Ten historyczny i zapewne pierwszy poczet 52 władcó zawiera portrety królów,
począwszy od króla Lecha I do króla Augusta IV, i jest zatytułowany po łacinie, jak
niżej:

SERIES CHRONOLOGICA DVCVM ET REGVM POLONORVM A LACHO I AD
AVGVSTVM IIII.

Zawiera również portrety i nazwy interesujących nas pierwszych 15 królów
lechickich, tj. od króla Lecha I do króla Mieszka I, a mianowicie:

1. Lachvs I – Lech I
2. Cracvs – Krak
3. Lechvs – Lech
4. Wenda – Wanda
5. Primislavs – Lescvs I – Przemysław – Leszek I
6. Lescvs II – Leszek II
7. Lescvs III – Leszek III
8. Lescvs IV – Leszek IV
9. Popielvs I – Popiel I

10. Popielvs II – Popiel II
11. Piastvs – Piast
12. Semovitvs – Ziemowit
13. Lescvs V – Leszek V
14. Zemomislvs – Ziemomysł
15. Mieceslavs I – Mieszko I

Generalnie powyższa lista królów z obrazu, chociaż niepełna, jest zgodna z listami
władców prezentowanymi w wyżej omówionych młodszych kronikach,
zaczynających się od 550 roku.

Jednocześnie należy podkreślić, że jest to jednak najwcześniejszy, dłuższy
i bardziej prawdziwy poczet władców, od tych namalowanych w latach:

1768–1771, przez Marcella Bacciarellego, zaczynający się od króla Bolesława



Chrobrego,
1857–1860, przez Aleksandra Lessera, zaczynający się od księcia Mieszka I,
1890–1892, przez Jana Matejkę, zaczynający się od księcia Mieszka I,
z końca XIX wieku, przez Walerego Eliasza-Radzikowskiego, zaczynającego
swoje wizerunki postaci książąt oraz królów lechickich i polskich od króla
Lecha I.

Wydaje się, że powyższy obraz z pocztem królów i książąt powinien być
eksponowany w Internecie, w podręcznikach szkolnych oraz ogólnodostępnych
publikacjach historycznych, ale nie jest – dlaczego?

Jest on dziedzictwem i pamiątką narodową z okresu, kiedy naród polski jeszcze
wiedział i pamiętał, że istniała oraz funkcjonowała Lechia i jej wielcy królowie
lechiccy!

W związku z powyższym, obraz pokazujący poczet 52 świeckich królów i książąt
lechicko-polskich, moim zdaniem, powinien być przechowywany na poczesnym
miejscu na Zamku Królewskim bądź w Muzeum Narodowym w Warszawie, a także
udostępniony zwiedzającym.

2 A.M. – w okresie panowania Aleksandra Macedońskiego.

3 oznacza we wszystkich poniższych kronikach.

4 w okresie panowania Juliusza Cezara.

5 oznacza we wszystkich poniższych kronikach.

6 K. – w okresie panowania Kserksesa.

7 oznacza we wszystkich poniższych kronikach



 

Rozdział IV
 

Poczet królów i książąt Lechii od XVIII
wieku p.n.e. do X wieku n.e.

Z analizy treści powyższych kronik oraz chronologicznych list słowiańskich królów
Lechii w nich zawartych wynika, że wielu z wyżej wymienionych królów panowało
w okresie przed naszą erą. Uwiarygodniają to wyniki zarówno badań genetycznych,
potwierdzających ciągłe zamieszkiwanie „in situ” ziem Lechii od 10 700 lat przez
Ariów-Słowian, jak i badań archeologicznych, potwierdzających budowanie przez
nich osad, miast, grodów, portów, megaksylonów już od 6000 lat p.n.e. (Zagórzyce,
Żyglin, Zosin, Trzcinica, Bronocice, Bruszczewo, Słonowice, Rudno Górne,
Horodyszcze itd.) – patrz rozdział V, pkt 1.

Jest logiczne, że Słowianie w starożytnych czasach, którzy budowali tak duże
megaksylony i osady-miasta oraz grody, musieli być już zorganizowani oraz
stosować określoną technologię konstrukcyjną. Poza tym ktoś musiał o tym
decydować, a inny ktoś kierować procesem budowlanym!

Stąd treści i daty podane w kronice Prokosza, drugiej, najstarszej, ale
najobszerniejszej i najbardziej szczegółowej, nie powinny dziwić i są jak najbardziej
wiarygodne, tym bardziej że potwierdzone w innych wyżej wymienionych polskich
kronikach, jak również w starych opracowaniach zagranicznych (o czym piszę
dalej).

1. Poczet królów i książąt Lechii panujących p.n.e.

Uwzględniając informacje zawarte w wyżej wymienionych kronikach polskich, jak
również zagranicznych (na przykład: Brydges, Nugent, Anderson, Aventinus,
Fredegar, Annales d’ Éginhard, Kronika Norymberska) oraz treść płyty nagrobnej
z I wieku, ufundowanej przez cesarza Tyberiusza Klaudiusza, można z dużą dozą
prawdopodobieństwa ułożyć i opisać listę królów starożytnej Lechii oraz okresy ich
panowania. Poszczególne, przedstawione niżej opisy są zróżnicowane ze względu



na ilość dostępnych informacji źródłowych. Jednocześnie występują przerwy
między okresami panowania królów, szczególnie tych najdawniejszych, oraz braki
w datowaniu. W najstarszych kronikach i materiałach, którymi jeszcze dysponował
Prokosz, one już także występowały.

Chciałem również zwrócić uwagę na konieczność ujednolicenia i zachowania
przejrzystości przy nazwie króla występującego w różnych odmianach w wyżej
wymienionych kronikach, a mianowicie: Lech, Listyg, Lis, Leszko, Leszek, Lestek,
Lestko, Lesco, Lechus, Lecho.

Są to bowiem nazwy pochodzące od słów: Leh w sanskrycie oraz Leh, Lah
w języku staroirańskim, które oznaczają króla, władcę, boga, pasterza, i później
„zesłowiańszczone” po prostu w imię Lech. Tak więc król Sarmata winien być
określany jako Leh (Lech) Sarmata, a król Kodan jako Leh (Lech) Kodan. Po prostu
samo słowo Lech oznaczało król (a Lechia – królestwo).

W związku z tym pozostałem generalnie przy polskim królu i nazwie Lech, której
nadałem kolejne numery od I do X, aż do końca listy panujących królów w Lechii,
z jednym wyjątkiem – króla Awiłła Leszka, jako Awiłła Leszka IV, z uwagi na jego
wykute nazwisko Awiłło Leszek zachowane na płycie nagrobnej.

Na koniec wydawało się uzasadnione, żeby niektórych królów wyróżnić, nadając
im charakterystyczne przydomki, które częściowo już występowały w wyżej
wymienionych kronikach.

Król Sarmata – panował około 1800 roku p.n.e.

Sarmata, pierwszy król (Leh, Lech) starożytnej Polski wymieniony w kronikach
Prokosza i Bielskiego. Został wybrany na prawomocnym wiecu słowiańskim.

Król Sarmata był prawdopodobnie przybyszem z Elamu, z okresu, gdy jego kraj
stracił tożsamość i niezależność na rzecz Akadu (patrz rozdział II, pkt 3). Jako
Aryjczyk-Sarmata pochodzący z Iranu, to jest ziemi ludzi szlachetnych (Airy-ana,
Airy--an), oraz wielki wojownik wprowadził zwyczaje i zasady sarmackie. Był
założycielem pierwszej państwowości na naszych ziemiach – Sarmacji Europejskiej
(Prokosz, Bielski). Od niego pochodzą nazwy Sarmacja, Sarmata i sarmacki, dlatego
później Rzymianie nazywali nasz kraj Sarmacją i Sarmacją Europejską, a Słowian –
Sarmatami, z kolei Morze Bałtyckie nazywano Morzem Sarmackim, a Karpaty –
Górami Sarmackimi (patrz ditto).

Istnienie Sarmacji potwierdzają mapy, na przykład: ekspansji Rzymu z 264 roku
p.n.e. – Shepherda, Posidoniusza ze 150 roku p.n.e. czy Imperium Rzymskiego
z I wieku p.n.e (patrz rozdział V, pkt 2). Król Sarmata zmarł w I połowie XVIII wieku
p.n.e.



Król Kodan – panował około 1770 roku p.n.e.

Jako syn Sarmaty, król (Leh, Lech) Kodan był założycielem i kazał wybudować
swoje miasto portowe, zapewne około 1750 roku p.n.e., które nazwał od swojego
nazwiska Kodan (Codanum – obecnie Gdańsk), u ujścia Wisły (Vistula). Potwierdza
to na swojej mapie z I wieku n.e. Pomponiusz Mela, pokazując Zatokę Gdańską
z wyspami i nazywając ją Codanovia (mapa nr 4, rozdział V, pkt 2a). Zatokę
nazywano Kodańską – Sinus Codanus. Wiadomo również, że w tym czasie Półwysep
Helski składał się z kilku wysp. Wiadomo także, iż władcy wyróżniali założone przez
siebie miasta i prawdopodobne jest, że Kodan został stolicą ówczesnej Sarmacji, jako
miasto o kontaktach zamorskich i okno na ówczesny świat. Król Kodan zmarł w II
połowie XVIII wieku p.n.e.

Podczas badań archeologicznych w 2013 roku na Wyspie Spichrzów w Gdańsku,
odkryto skamieniałe dębowe pale fundamentowe, które potwierdzają starożytność
budowy sprzed tysięcy lat! Czy odczytano ich wiek? Ponadto, dlaczego nie prowadzi
się badań starożytnego miasta Hel przy brzegu Półwyspu Helskiego, którego ruiny
widać 2–3 m pod wodą?

Król Lech I, Wielki – panował w latach 1729–1679 p.n.e.

Król Lech I, Wielki, został m.in. wymieniony jako władca w najstarszych
kronikach Nakorsza Warmisza oraz Prokosza.

Był wnukiem króla Sarmaty. Panował 50 lat i był bardzo waleczny. Według
Prokosza „wojował z wieloma narodami” i znacznie poszerzył granice swojego
państwa – Lechii. Z kolei nazwa Lechia pochodziła od nazwy jego jako króla, a więc
Leha, i oznaczała królestwo. Tak więc król Lech I, Wielki, został ojcem, patriarchą
narodu Lechów (Lechitów), tzn. założycielem królestwa (państwa) znanego na
Wschodzie, w Iranie i później w Turcji jako Lechistan (odpowiednio Lehestan,
Lehistan).

Wprowadził system organizacji władzy w Lechii poprzez rycerzy – odwieczną
szlachtę, tj. Lechów (Lechitów), nominowanych przez niego w różnych rodach
i plemionach słowiańskich jako „Comes militi” – towarzyszy broni króla Lecha
(patrz szczegóły w rozdziale II, pkt 1). Nazwa Lech lub Lechita oznaczała po prostu
odwieczny stan szlachecki z nadania króla Lecha.

Jego bezpośredni potomkowie panowali 200 lat, aż do króla Szczyta. Później
powstał zwyczaj, że nowo wybrani królowie Lechitów składali przysięgę królewskiej
wierności, kładąc ręce na szabli króla Lecha.

Według Prokosza król Lech I, Wielki, zmarł w Gnieźnie w 1679 roku p.n.e., które
musiało być w tym czasie stolicą Lechii.



Jednocześnie, moim zdaniem, Król Lech I, Wielki, był założycielem wielkiej
starożytnej dynastii lechickiej, która przetrwała 3099 lat, do śmierci króla
Kazimierza Wielkiego w 1370 roku.

Król Filan – panował w latach 1679–1649 p.n.e.

Król Filan był synem króla Lecha I Wielkiego i panował 30 lat. Według Prokosza,
od jego nazwiska została nadana nazwa sąsiedniemu krajowi – Filania (obecnie
Finlandia), może w wyniku przedsięwziętej zbrojnej wyprawy morskiej
i zhołdowania tych ziem. Król Filan zmarł w 1649 roku p.n.e.

Król Car

Nie wiadomo, w jakich latach król Car panował w Lechii, czy zaraz po królu
Filanie w 1649 roku p.n.e., czy później. Natomiast wybudował w swych czasach
(zapewne około 1550 roku p.n.e.) pierwsze miasto Kraków, które nazwał od swojego
nazwiska Carodom (Carrodunum po łacinie). Kraków I był zlokalizowany na
prawym brzegu Wisły, naprzeciw obecnego Wawelu.

Bogufał i Baszko potwierdzają w swojej kronice: „to wielkie i mocne miasto, tam
gdzie teraz wzgórek i kościół św. Michała na skałce, Wanwelnica diminutive
zwany”.

Według jedenastu polskich kronik średniowiecznych miasto zostało zdobyte
przez wojska macedońskie podczas wyprawy Aleksandra Macedońskiego na Lechię
około 340 roku p.n.e.

Później zostało wykazane na mapie Ptolemeusza z lat 142–147 jako miasto
Carrodunum.

Około 1335 roku został przekopany kanał, który zmienił bieg Wisły w obrębie
Krakowa, i według przekazów, podczas prac zlokalizowano wokół wyżej
wymienionego wzniesienia ruiny starożytnego miasta. Czy wykonano
w późniejszym okresie badania archeologiczne w poszukiwaniu starożytnego
Krakowa?

Król Lasota – zmarł w 1479 roku p.n.e.

Nie wiadomo, kiedy król Lasota rozpoczął panowanie. Był ostatnim
bezpośrednim potomkiem króla Lecha I, Wielkiego. Rządził w mieście Carodom
(starożytny Kraków I), który zapewne był w tym czasie stolicą Lechii. Mieszkał we
dworze na Wzgórzu Lasoty, nazwanym od jego imienia, leżącym około mili od
miasta. Na wzgórzu tym pochowano później króla Kraka, usypując kopiec



kurhanowy. Należy podkreślić precyzję kroniki Prokosza, bowiem według
Wikipedii: „Kopiec Krakusa znajduje się w Krakowie na prawym brzegu Wisły
w dzielnicy Pogórze, usypany na Wzgórzu Lasoty (271 m). Z kopcem Krakusa
związane są obchody Rękawki”. O tych obchodach Prokosz także pisze. Ponadto
mamy tutaj potwierdzenie położenia Carodomu (starożytnego Krakowa I), właśnie
na prawym brzegu Wisły w odległości mili od Wzgórza Lasoty! Natomiast nazwa
wzgórza przetrwała do dziś, 3500 lat!

Moim zdaniem, prawdopodobnie we wnętrzu Wzgórza Lasoty znajduje się
starożytny grobowiec króla Lasoty i należałoby podjąć odpowiednie badania
archeologiczne.

Król Szczyt – zaczął panować w 1482 roku p.n.e.

Według Prokosza, król Szczyt rozkazał wybudować swoje miasto portowe
o nazwie Szczyt (obecny Szczecin) nad Morzem Sarmackim (Bałtyk). Miasto
prawdopodobnie powstało około 1450 roku p.n.e. i zostało stolicą Lechii, w której
król urzędował i sprawował rządy. Według Dagome iudex miasto Szczecin później
było po raz drugi stolicą, jednak tym razem Państwa Szczecińskiego króla Mieszka
I w latach 957–992 (patrz rozdział IV, pkt 2).

Należy kontynuować badania archeologiczne, w celu zlokalizowania ruin
starożytnego miasta-portu Szczecin z XV wieku p.n.e.

Król Alan II – zmarł w 1272 roku p.n.e.

Według kronik: Prokosza, Bielskiego, Historyi Polski, Dzierzwy i Miorsza – król
Alan II pochodził z rodu Wandalów, Indoscytów, i przybył ze stepów znad Morza
Azowskiego. Został wybrany na prawomocnym wiecu słowiańskim na króla Lechii,
ze względu na swoje zalety.

Panował w Lechii i był ojcem czterech synów, z których najstarszy nazywał się
Wandal. Zmarł w 1272 roku p.n.e.

Król Wandal – panował od roku 1272 p.n.e.

Wandal był najstarszym z czterech synów króla Alana II i wybrano go po śmierci
ojca na króla Lechii, na prawomocnym wiecu słowiańskim.

Według pięciu powyższych kronik – już w tym okresie Wandalowie
Indoscytowie, Słowianie, zamieszkiwali w Lechii lub inaczej w Scytii Europejskiej,
bowiem wywodzili się ze stepów nad Morzem Azowskim. Należeli do wielkiej
rodziny Ariów-Słowian. Pliniusz Starszy (patrz bibliografia) także nazywa ich



Słowianami, Scytami lub Sarmatami (także Bielski), mówiącymi językiem
prasłowiańskim. Migrowali na ziemie północnej Scytii nad Odrę i Wisłę (patrz
rozdział II, pkt 4). Według kronik, od nazwiska króla Wandala zaczęto nazywać
Wisłę – Wandalu. Nie znamy okresu i przebiegu panowania w Lechii króla Wandala.

Król Lech II, Chytry – panował w latach A.M. (336–323 p.n.e.)

Według wyżej wymienionych kronik i niektórych badaczy młody Aleksander
Macedoński, którego ojciec król Filip II wprawiał w rzemiosło wojenne, został
wysłany około 340 roku p.n.e. na wyprawę wojenną, podczas której pokonał
i zhołdował Ilirię oraz Panonię. Słysząc o niepokonanej Lechii i Lechitach, wysłał
tam posłów z żądaniem złożenia hołdu i trybutu. Posłowie przybyli do ówczesnego
Krakowa I (Carodom), który Dzierzwa nazywa po łacinie Caranthas, a Kadłubek –
Caraucas.

Po wrogim przyjęciu i zabiciu posłów przez Lechów, a tym samym obrazie jego
majestatu, Aleksander Macedoński, w celu ukarania sprawców, prawdopodobnie
udał się na północ i wkroczył przez Bramę Morawską na teren Lechii „prowadzony
przez Panonów” (Dzierzwa). Spustoszył ziemię śląską i krakowską wraz ze
starożytnym Krakowem I (Caranthas u Dzierzwy), leżącym po prawej stronie rzeki
Wisły.

Jednak po późniejszym zorganizowaniu się i kilku podstępnych kontratakach,
przez rycerza – Lechitę zwanego Chytrym (Lis, Listyg według Prokosza), najeźdźca
był zmuszony wycofać się z terenu Lechii. Odzwierciedla to korespondencja
listowna między młodym Aleksandrem Macedońskim a jego nauczycielem,
sławnym Arystotelesem – cytuję za tłumaczeniem z kroniki Dzierzwy z XII wieku:

„Ażeby troskliwości Twoiéy o powodzenie nasze nietrzymać zawieszonéy
w niepewności, donosimy Ci iż nam się bardzo dobrze wiedzie przeciwko Lechitom,
sławne Miasto ich blisko północnéy granicy Pannonii leżące Caranthas to jest
Kraków zwane (potężniejsze walecznością Rycerzów niżeli zamożnością
w bogactwa, warowniejsze sztuką niż położeniem) i inne przyległe zawoiowaliśmy
szczęśliwie”.

Odpowiedź Arystotelesa:
„Słychać żeś z Woyskiem Swoim »Caranthas« Lechitów zawoiował: lecz bodayby

była sława takowego tryumfu nigdy do Twoich zaszczytów nieprzybyła! albowiem
od tąd iak ochydna danina we wnętrzności Posłów Twoich wsypaną została,
i Lechitów przebranych za Puklerzników doświadczyłeś, blask iasności Twoiéy
u wielu w mniemaniu przyćmiony został, a nawet Korona na głowie Twoiéy
wstrzęsła się »Bądź zdrów«”.

Także Kadłubek, w swojej późniejszej kronice z XIII wieku, przytacza podobną,



bardziej nowoczesną językowo treść tej korespondencji.
Kronikarze starożytni potwierdzili, że istniał zbiór kilkuset listów pisanych

między Aleksandrem i Arystotelesem, z których większość już nie istnieje.
Natomiast nie ma żadnych dowodów, że powyższe listy były nieprawdziwe
i zmyślone. Nie wiemy, czy Dzierzwa w XII wieku, a Wincenty Kadłubek w XIII
wieku mieli około 800 lat temu dostęp do ich różnych czy tych samych kopii? Na
jakiej podstawie były one dyskredytowane i wyśmiewane oraz nazywane
bajecznymi przez naszą historiografię, która tym sposobem zarzucała kłamstwo
naszym kronikarzom? Jedenastu wyżej wymienionych kronikarzy polskich opisuje
najazd Aleksandra na Lechię i dlaczego niby obecni historycy mieliby wiedzieć
lepiej i więcej, niż żyjący 800 lat wcześniej kronikarze, mający dostęp do
najstarszych źródeł pisanych?!

Ponadto, według ich relacji, wcale nie powinno dziwić to, że Lech Chytry był
wymieniony jako złotnik, albowiem w tych czasach rycerze, a nawet książęta
w wolnym czasie realizowali swoje zainteresowania osobiste, zajmując się na co
dzień, na przykład hodowlą koni bojowych, gospodarką rolną czy rzemiosłem,
w tym rzeczonym złotnictwem, co było rzeczą jak najbardziej naturalną i przyjętą.

Natomiast militarne wyparcie z terenu Lechii wojsk macedońskich, przez
Lechitów pod wodzą wojewody Lechity – Lecha Chytrego, nie należało do
chwalebnych dla Aleksandra i może dlatego wyprawa ta została przemilczana przez
drugą stronę, co także było przyjęte i stosowane przez dziejopisarzy.

Po zorganizowaniu tak skutecznej obrony Lechii oraz udanych kontrataków,
według kronik, Lechici wybrali na prawomocnym wiecu słowiańskim swojego
nowego króla Lecha II, Chytrego.

Niestety, okres oraz przebieg jego panowania nie został odnotowany i poznany.

Król Polach – panował w latach 231–188 p.n.e.

Król Polach został wymieniony w kronikach Nakorsza Warmisza oraz Prokosza.
Po wybraniu na prawomocnym wiecu słowiańskim, w 231 roku p.n.e., panował 43
lata. Nosił czapkę królewską i berło, które otrzymywali następni królowie, wybrani
na wiecu słowiańskim.

Przebieg jego panowania w Lechii nie został poznany. Król Polach zmarł w 188
roku p.n.e.

Król Lisz – okres panowania nieznany.

Wiadomo jedynie, że był wnukiem króla Polacha.



Król Posnan – okres panowania nieznany.

Był wnukiem króla Polacha i założył miasto Poznań (Prokosz, Bielski). Za czasów
jego panowania miasto Poznań mogło być stolicą Lechii.

Książęta: Sandomir, Lublin, Lubusz – okres panowania nieznany.

Według Prokosza prawdopodobnie byli książętami, którzy od własnych nazwisk
założyli miasta: Sandomierz, Lublin, Lubusz.

Król Lech III, Ariowit – panował w latach 74–25 p.n.e.

Moim zdaniem, wydają się słuszne sugestie niektórych niezależnych badaczy
naszej historii, iż konsekwentnie wymieniany w wyżej wymienionych jedenastu
kronikach polskich kronikarzy król Lech III, walczący z Juliuszem Cezarem, był
tożsamy ze słowiańskim królem Ariowitem (Ariovistus), który walczył w Galii
i którego Juliusz Cezar opisał w swojej książce O wojnie galijskiej. Spróbujmy ułożyć
tę układankę i odkryć prawdę!

Ariowit lub Ariowist był królem Ariów-Słowian, czyli Suewów, jego nazwisko
znaczyło dosłownie: – pan, władca, pasterz lub bóg Ariów. Końcówka „wit”, „wist”
oznaczała w języku prasłowiańskim (suewskim), to samo co Leh w sanskrycie
i w języku staroirańskim (awestyjskim), władcę lub boga (na przykład Świętowit,
Porewit, Jarowit, Rujewit, Świst, Pochwist – bogowie Słowian!). Tak więc u siebie
w kraju, w Lechii, Ariowit jako Leh był nazywany zwyczajowo królem Lechem (Leh
= Lech = Wit = Wist Ariów).

Został opisany w książce Cezara, który nazywa go po łacinie Ariowistus, bowiem
toczył z nim walki w 58 roku p.n.e., podczas podboju Galii. Jak Cezar podaje, już
wcześniej, za jego konsulatu i na jego wniosek w 59 roku p.n.e., Ariowit został
uznany oficjalnie przez senat rzymski za „Króla i Przyjaciela Rzymu”. Nie podał,
niestety, w wyniku jakich wydarzeń oraz w jakich okolicznościach to nastąpiło.

Ariowit był królem rządzącym nie tylko wieloma plemionami słowiańskimi, ale
według Juliusza Cezara czy P. Godwina (patrz bibliografia) – ponad stoma okręgami
plemiennymi, nazywanymi suewskimi, osiedlonymi w Sarmacji Europejskiej na
wschód od Renu, dorzecza Wezery i Werry, z rzeką Suewus (Odra u Ptolemeusza)
pośrodku, aż po dorzecze Donu. Każdy słowiański okręg plemienny mógł wystawić
ponad 1000 wojów na wyprawę, co daje potężną siłę uderzeniową ponad 100 tys.
wojowników.

Za plemionami celtycko-galijskimi Rzymianie i Cezar w swojej książce ogólnie
nazywali obszary leżące za Renem, których nie znali, Germanią, jako krainę



geograficzną oznaczającą ziemie sąsiadów, natomiast ludność pochodną od tej
nazwy – Germanie, jako sąsiedzi, bracia, a nazwę germański jako sąsiedzki! Dopiero
znacznie później przypisano tym określeniom znaczenie: Niemcy lub niemiecki
(patrz wyjaśnienia w rozdziale I, pkt 5). A faktycznie obszary od Renu, dorzeczy
Wezery i Werry, były zamieszkane przez Ariów-Słowian i nazywane Lechią, czyli
Germania = Lechia = Imperium Lechitów = Sarmacja = Scytia. Natomiast w samym
dorzeczu Renu mieszkały różne plemiona celtycko-galijskie i normandzkie.

Podczas spotkania w cztery oczy król Ariowit wyjaśnił Cezarowi, że był i panował
w Galii na długo przed nim i że nie był w domu już 14 lat (tj. od 72 roku p.n.e.), oraz
że pozostawił ojczyznę i bliskich za cenę wielkich nadziei i znacznych korzyści.
Przybył do Galii na prośbę Arwernów i Sekwanów, żeby pomóc w walce z ludem
Eduów. Przybył na czele 15 tysięcy wojowników i pokonał Galów w bitwie pod
Magetobrygą, nałożył daniny na pokonanych i wziął zakładników. Otrzymał jedną
trzecią terytorium Sekwanów, na którym się osiedlił i zajął ich miasta. Sprowadził
rodziny i oddziały dalszych wojowników. W tym czasie było już 120 tys. Słowian
w Galii.

Ponieważ Cezar podbijał Galię dla Rzymu, nie mógł dopuścić do rozszerzenia
panowania w niej Słowian, tym bardziej że doniesiono mu o stacjonujących już po
drugiej stronie Renu tysiącach wojowników słowiańskich ze stu okręgów
plemiennych, czekających na sygnał od Ariowita do przekroczenia rzeki. Byli
dowodzeni przez dwóch słowiańskich książąt – braci Nasua i Cymberiusza, którzy
byli szwagrami Ariowita (Nugent) albo braćmi (Godwin – patrz bibliografia).

W związku z powyższym Cezar jak najszybciej ruszył z legionami na spotkanie
z wojskami Ariowita, wiedząc, że jak zdąży stoczyć bitwę tylko z jego obecnymi
siłami, to ma szanse wygrania.

Z kolei król Ariowit, zapewne bardzo pewny siebie, popełnił błąd, licząc naiwnie,
że Cezar pozostawi go w spokoju w jego części Galii, i nie ściągnął wojsk z drugiego
brzegu Renu.

W 58 roku p.n.e. doszło do kilkuetapowej, zaciętej i krwawej bitwy w Galii, około
5 km od brzegu Renu. Wojska rzymskie w końcu przeważyły i odniosły zwycięstwo.
Wielu Słowian uciekających do rzeki z rodzinami i taborami wycięto. Jak podał
Cezar, zginęły obie żony króla Ariowita, w tym jedna Słowianka (Suewka) z jego
ojczyzny, oraz jego starsza córka. Natomiast młodsza córka została wzięta do
niewoli. Król Ariowit łodzią przedostał się na drugi brzeg Renu i zniknął. Cezar także
informuje, że po tej klęsce Słowianie powrócili do ojczyzny.

Zgodnie ze zbiorem zachowanych polskich kronik średniowiecznych jedenastu
kronikarzy informowało o królu Lechu III, który wojował na czele wojsk Lechitów
z Juliuszem Cezarem, podczas jego dziesięcioletniej kampanii w Galii i w Ilirii
w latach 58–49 p.n.e., i wygrał z nim trzy bitwy. Juliusz Cezar walczył z Ariami-
Słowianami zwanymi Suewami nad Renem. Pokonał króla Ariowita, który powrócił



do Lechii w 58 roku p.n.e. z resztą wojsk.
W ojczyźnie Lechii Ariowit jako król, czyli Leh Ariów-Słowian, nie był nazywany

Ariowitem czy Ariovistusem tylko tradycyjnie królem Lechem.
Jednocześnie w tym czasie król Lech III, Ariowit, był już bogatszy

o „doświadczenia cywilizacyjne” z 14-letniego panowania w Galii, a także o kontakty
i walki z Rzymianami oraz osobiste z Juliuszem Cezarem, władcą największego
imperium świata. Poznał również dokładnie z autopsji taktykę i technikę walki
legionów rzymskich oraz sposób dowodzenia legionami przez Cezara.

Jestem przekonany, iż to właśnie pozwoliło jemu później na odniesienie
wymienionych przez kronikarzy trzech zwycięstw w walkach z Juliuszem Cezarem,
podczas jego wypraw wojennych na północ z Ilirii i Panonii w 56 roku p.n.e.
Zapewne król Lech III, Ariowit, był już wtedy dla Cezara równorzędnym
przeciwnikiem oraz partnerem do rozmów i negocjacji.

Sam Cezar bywał w tych czasach w Wiedniu, także ze swoją starszą siostrą Julią
Caesaris Major, stąd wczesna nazwa Wiednia jako Juliobona (patrz Kronika
Norymberska). Według Bogufała, był z nią również na ziemiach Lechii.

Z kolei kronikarz rzymski Swetoniusz (patrz bibliografia) podaje, iż Cezar był na
tyle wytrawnym i bezwzględnym wodzem oraz graczem politycznym i taktycznym,
aby właściwie ocenić i zneutralizować każdego trudnego, przebiegłego
i równorzędnego przeciwnika – w tym wypadku króla Lecha III, Ariowita.

W czasie jego okrutnych podbojów zginęło kilka milionów ludzi w samej Galii.
Zgarniał łupy wojenne, korumpował i kierował się tylko własnymi ambicjami oraz
korzyściami.

Swetoniusz pisze:
„Oprócz legionów, które otrzymał od państwa, wystawił jeszcze inne z własnej

szkatuły, jeden nawet spośród Galów Zaalpejskich zaciągnięty […].
Odtąd już nie pominął żadnej sposobności do wszczęcia wojny, nawet

niesprawiedliwej i niebezpiecznej, napastując bez powodu zarówno ludy
sprzymierzone z Rzymem, jak wrogie i dzikie […].

Z nie mniejszą gorliwością zabiegał o względy królów i prowincji na całym
świecie, jednym ofiarowując w darze tysiące jeńców, innym posyłając wojska
posiłkowe, dokąd tylko chcieli i ilekroć zechcieli, bez uchwały upoważniającej
senatu i ludu”.

Prowadził prywatne wojny i układy z władcami innych krajów, także bez wiedzy
i zgody senatu rzymskiego.

Jest niemal pewne, że taki wódz i strateg, zdając sobie sprawę z dotychczasowych
strat i trudności w podboju Lechii, w dowód uznania zaproponował jego władcy
Lechowi III, Ariowitowi, po prostu obopólnie korzystny układ biznesowy!

Zaoferował swoją starszą siostrę Julię na żonę, wraz z ziemią bawarską i miastem
Vindelicum, ale pod warunkiem zawarcia pokoju i wstrzymania ataków koalicji



Słowian (Lechów) na Galię oraz zapewnienia spokoju na granicy nad Renem
i w słowiańskiej Ilirii. Pamiętał, że jego wojska zabiły dwie poprzednie żony króla
w Galii w 58 roku p.n.e. Według kronik król Lech III, Ariowit, przystał na to,
ofiarowując Julii w prezencie ślubnym pobliską ziemię serbską, która jemu
podlegała w ramach Imperium Lechitów. Julia nie była już młoda, miała zapewne
ponad 40 lat. Według Bogufała, jakiś czas później, Juliusz Cezar oraz król Lech III,
wraz z odziałem Lechitów, przybyli do Rzymu jako tzw. Przyjaciele Rzymu.

Jednocześnie Kronika Norymberska podaje (Folio XCI verso – patrz bibliografia),
że jeszcze w okresie przedrzymskim starożytne miasto bawarskie Vindelicum
(obecny Augsburg), leżące w Windelicji, w połączeniu rzek Vinde (Wertach) i Lici
otoczone fosą, po zdobyciu, zniszczeniu oraz przepędzeniu mieszkańców w góry
przez scytyjskie amazonki pod wodzą ich królowej Marsepii, zostało nazwane
Zizaria, od ich bogini o imieniu Ziza. Świątynia tej bogini funkcjonowała tutaj do
czasów rzymskich. Później mieszkańcy miasta (Windelici – prawdopodobnie
pochodzenia celtyckiego) otoczyli je murami obronnymi z wieżami i nazwali od
pobliskich gór – Eisenberg. Przez długi okres teren ten nie był przedmiotem
zainteresowania Rzymian, a później podejmowane próby zdobycia miasta
początkowo były nieudane.

W wyniku wspomnianej wyżej umowy Juliusza Cezara z królem Lechem III,
Ariowitem, obszar ówczesnej Bawarii wraz z miastem Vindelicum, od 56 lub 55
roku p.n.e., należał do Imperium Lechitów, jako posag Julii Caesaris Major. Od tego
okresu miasto było nazywane miastem Lecha lub Lechów!

Natomiast po późniejszym zerwaniu umowy przez Cezara, w wyniku negatywnej
decyzji senatu rzymskiego i oddaleniu królowej Julii przez Lecha III, Ariowita, oraz
po śmierci Cezara w 44 roku p.n.e. – toczyły się spory i walki o odebranie Bawarii
wraz z miastem Lecha z rąk Lechii (Sarmacji).

Jednocześnie nasi kronikarze, w tym Bogufał, Dzierzwa i Kadłubek, również
podają, że król Lech III wraz z wojskami lechickimi wspomagał swoich braci Ariów-
Partów, Indoscytów, w walkach z Rzymianami. W wyniku sojuszu Partia należała
w tym czasie do rządzonej przez Lechów Wielkiej Scytii, która była mocarstwem.

W 53 roku p.n.e. w Syrii, pod Karrami (Carrhae), została doszczętnie rozbita armia
rzymska pod wodzą jednego z triumwirów, znanego bogacza rzymskiego Krassusa,
który także zginął. Według m.in. Dzierzwy i Kadłubka – koalicją wojsk Lechitów
i Partów dowodził król Lech III. Wodzem Partów był Surenas.

Zgodnie z przekazami naszych kronikarzy Krassusowi wlano do ust złoto,
mówiąc: „Pragnąłeś złota to pij je”. A potem ścięto mu głowę oraz odcięto prawą
rękę, którą nie chciał wcześniej podpisać proponowanego traktatu o pokoju, a dla
sławy dążył do stoczenia bitwy.

Według kronikarzy i późniejszych analiz przebiegu walki, w tej zaciętej
i niezwykle krwawej bitwie, Partowie i Lechici zastosowali nowe techniki walki



i broń, a mianowicie:

większe, mocne łuki kompozytowe (refleksyjne), których zasięg wynosił
ponad 500 m,
dłuższe i mocne strzały z żelaznymi grotami,
opancerzoną kawalerię, tzw. katafrakci (jeźdźcy i konie byli chronieni
kolczugami),
dystansowy, stały ostrzał szyków rzymskich z łuków, których strzały
przebijały tarcze, pancerze i części ciała legionistów (tarcza legionisty
przebita strzałami była nie do utrzymania i musiał się w końcu odsłonić,
a wielu z nich i tak było po prostu przybitych strzałami do swoich tarcz),
ciągłe dostawy nowych zapasów kołczanów ze strzałami, karawanami
wielbłądów na tyły własnych wojsk.

W tej strasznej rzezi w ciągu dwóch dni padło ponad 20 tys. legionistów,
w większości przebitych strzałami, z nieprzydatnymi mieczami i włóczniami
w rękach. Łucznicy rzymscy bowiem się wystrzelali, a przeciwnik dalej
kontynuował dystansowy, morderczy ostrzał, wykorzystując stałe dostawy strzał.

Chociaż kilkakrotnie liczniejsze, piesze legiony z nieliczną kawalerią nie miały
szans z bardzo ruchliwą konnicą partyjsko--lechicką. Ponadto zgubne okazały się
zwarte szyki legionistów, które według kronikarzy były łatwe do trafienia, gdzie
prawie każda strzała była celna.

Niewątpliwie Lechici wykorzystali później, na północy Lechii, doświadczenia
z wyżej wymienionej bitwy, zarówno w zakresie techniki walki, jak i uzbrojenia.
Według przekazów właśnie swoją pancerną jazdą (widoczną na zachowanych
rzymskich płaskorzeźbach) Lechici (Sarmaci) skutecznie rozbijali zwarte szyki
legionów rzymskich. Według kronik i przekazów jeszcze setki lat później znane były
profesjonalne, zbrojne oddziały piechoty i konnicy królów: Ziemowita, Lecha X czy
Mieszka I, jak i niepokonana pancerna konnica króla Bolesława Chrobrego, z którą
podbił ogromne obszary sąsiednich ziem do Wezery, Łaby i Soławy na zachodzie, po
Kijów na wschodzie oraz Dunaj i Morze Czarne na południu, niestety tylko
okresowo odtwarzając byłe Imperium Lechitów.

Na podstawie powyższych wydarzeń oraz dostępnych dat i porównań, można
spróbować określić przybliżony okres życia, panowania i śmierci króla Lecha III,
Ariowita, oraz jego syna króla Awiłła Leszka.

Władca ur. p.n.e. okres panowania zm.

Juliusz Cezar 102/100 59 p.n.e. 44

Julia Caesaris Major 105/102 56–52(?) oddalona?



Lech III, Ariowit 102/100 74 25 (?)

Awiłło Leszek 54 25 p.n.e. 34 n.e.(?)

Tyberiusz Klaudiusz 42 14 n.e. 37 n.e.

Z powyższych wyliczeń wynika, że król Lech III, Ariowit, objął władzę królewską
w Lechii około 74 roku p.n.e., ponieważ już w 72 roku p.n.e. był królem części Galii.
Panował w Galii, według informacji z książki Juliusza Cezara (patrz bibliografia), 14
lat nad: Sekwanami, Arwernami i Eduowami, aż do 58 roku p.n.e., kiedy po
odniesionej klęsce powrócił do Lechii. W 56 lub 55 roku p.n.e. doszło, zgodnie
z propozycją Juliusza Cezara, do zawarcia związku małżeńskiego między Julią
Caesaris Major a królem Lechii Lechem III, Ariowitem.

Według mnie, w roku 54 p.n.e. z tego związku urodził się syn, królewicz Awiłło
Leszek, pół-Rzymianin i siostrzeniec Juliusza Cezara, który później jako król Lechii
został specjalnie uhonorowany przez cesarza Tyberiusza Klaudiusza po 14 roku n.e.
(o czym poniżej). Należy podkreślić, że został uhonorowany jeszcze za swojego
życia przez cesarza, który panował w latach 14 – 37 n.e., czyli w przeciągu prawie
tego całego okresu król Awiłło Leszek musiał jeszcze żyć i panować.

Król Awiłło Leszek IV, Uznany – panował w latach 25 p.n.e. – 34 n.e. (?)

Jak wynika z powyższych badań, król Awiłło Leszek IV był synem Słowianina,
Lechity – króla Lecha III, Ariowita, i Rzymianki – królowej Julii Caesaris Major oraz
siostrzeńcem Juliusza Cezara. Panował około 59 lat. Dużym wyzwaniem dla niego
było utrzymanie w granicach Imperium Lechitów Bawarii, otrzymanej od Rzymu
jako spadek, przez jego matkę. W wyniku decyzji senatu wojska rzymskie siłą
usiłowały odebrać z powrotem tę prowincję wraz z miastem Lecha (obecny
Augsburg).

Jedną taką próbę opisuje Kronika Norymberska (Folio XCI verso), kiedy to w roku
9 n.e., późnym latem, cesarz August Oktawian wysłał pretora Titusa Enniusa z tzw.
Marsowym Legionem i kilkoma generałami w celu zdobycia miasta Lecha.
W gwałtownych i ciężkich walkach, pod murami i wokół miasta, został wybity przez
oddziały Lechitów, cały legion rzymski wraz z generałami, pretorem i trybunem
wojskowym Warusem Warro. Zginęło także wielu Ariów-Słowian. „Zniszczony
legion” nadał nazwę temu rejonowi – „Perleich” (Perdita legio), która symbolicznie
została zachowana do dziś w centrum miasta Augsburga jako „Perlachturm”.
Tutejsze wzgórze wskazuje przez swoją nazwę – „Rzymska klęska”, na miejsce,
gdzie „Marsowy Legion” nagle całkowicie zginął, natomiast równina ciągnąca się od
miasta, przez którą przepływała rzeka Lici, została nazwana Lechfeld (Pole Lecha),
a sama rzeka – Lech!



Są to nazwy pieczołowicie zachowane w Bawarii, przez dwa tysiące lat – do dziś
(patrz Lechrain Geschichte – bibliografia).

Dalej Kronika Norymberska informuje (Folio XCII recto):
„Ale trzy lata później (12 rok n.e.), po »klęsce Wariana«, August, przy pomocy

Tyberiusza Nero, w czasie gdy jego brat Druzus posuwał się naprzód w regionie
Renu – pokonał Lechów i zniszczył ich miasto. I jak tekst w IV księdze Strabona
wskazuje, cesarz August wysłał trzy tysiące Rzymian w celu okupacji miasta. Ale
Klaudiusz Druzus później odbudował miasto, rozbudowując jego mury obronne
i wieże. Ze względu na to, że miasto zostało zdobyte i rozbudowane z inicjatywy
cesarza Augusta zostało nazwane na jego cześć – Augusta. Druzus w 15 roku n.e.
mając 23 lata, podporządkował wschodnie Alpy Rzymowi z pomocą swojego brata,
przyszłego cesarza Tyberiusza” (tłumaczył z j. angielskiego autor).

Miasto Lecha odtąd nazywane Augusta Vindelicorum zostało stolicą nowej
prowincji rzymskiej Recja, położonej w centralnej partii Alp.

Natomiast rok 9 n.e. był tragiczny dla Rzymu, bowiem stracił on całkowicie aż
cztery legiony (około 40 tys. żołnierzy). Jeden legion pod miastem Lecha wybity
przez Lechitów i trzy legiony o numerach: 17, 18 i 19 pod dowództwem
Kwinktyliusza Warusa w Lesie Teutoburskim (tzw. klęska Wariana). Zostały wycięte
w pień, wraz z dowództwem, przez koalicję Słowian z Imperium Lechitów oraz
plemion celtycko-galijsko-normańskich znad Renu. Według wyżej wymienionych
kronik (m.in. Prokosz) Lechici w tej walce zdobyli rzymski sztandar z orłem białym.
Zapewne w powyższych bitwach dowodził król Awiłło Leszek IV, Uznany.

Dalej bowiem na wschód, począwszy od Renu oraz w dorzeczach Wezery i Werry,
Łaby i Soławy, Odry i Nysy Łużyckiej oraz Wisły, miały swoje siedziby (grody,
miasta, porty, osady, wsie) od wielu tysięcy lat różne plemiona słowiańskie
(Suewowie), o głównej haplogrupie R1a1a Y-DNA.

Jednym z dowódców Ariów-Słowian, który wciągnął wojska rzymskie w zasadzkę
w Lesie Teutoburskim, był słowiański książę Arminiusz, zwany przez Rzymian
Arminius. Pochodził z plemienia Ariów – Suewów, Cherusków, które zamieszkiwało
ziemie po wschodniej stronie dolnej Wezery. Był Słowianinem, a nie tzw.
Germanem, którym ogłosił go zaborca niemiecki w XIX wieku, także jako
niemieckiego bohatera narodowego, stawiając mu pomniki i zniemczając na siłę
jego słowiańskie nazwisko Arminiusz na Herman.

Trzeba podkreślić, iż na bazie wyżej wymienionych zdarzeń i faktów
historycznych została zachowana pamięć w południowych Niemczech w Bawarii
o naszych przodkach Lechach, władających przez ponad pół wieku tym obszarem
(patrz Buchner, Aelteste Geschichte Baierns – bibliografia). Oficjalnie funkcjonuje
tutaj graniczny Lechrain, tzw. Region Lecha, oddzielający górną Bawarię od Szwabii.
Istnieje specjalna strona internetowa Lechrain Geschichte (Historia Regionu Lecha).
Tutejsza rzeka wypływająca z Alp w Austrii i płynąca 264 km do Dunaju nosi nazwę



Lech już od dwóch tysięcy lat! W górnym nurcie tworzy 12-metrowy wodospad
(Lechfall) oraz przełom w wąwozie (Lechschlucht) i nie jest żeglowna. Płynie na
południowy wschód przez miasta: Füssen, Schongau, Landsberg i Augsburg. To
ostatnie liczy ponad 270 tys. mieszkańców i jest obecnie trzecim dużym miastem
w Bawarii po Monachium i Norymberdze.

Z kolei pod Augsburgiem byłym mieście Lecha, rozciąga się równina zwana
Lechowym Polem (Lechfeld), z przepływającą rzeką Lech, na której toczyło się wiele
znaczących, zaciętych i krwawych walk, m.in. w latach: 9 i 12 (Lechici – Rzymianie),
260, 743, 910, 955 czy 1632 (patrz Internet – bitwy nad Lechem). Ponadto
w Augsburgu rzekę Lech spina historyczny most graniczny Lecha (Lechbrücke).
W mieście znajduje się kilka prestiżowych dzielnic mieszkaniowych, np.
Lechhausen-Süd, Lechhausen-Ost, Lechhausen-West, a także historyczne, nobliwe
centrum handlowo-turystyczne z siecią sklepików i restauracji nad kanałami:
Lechviertel i Lechkanäle. Ponadto funkcjonuje tutaj sieć ścieżek rowerowych Lecha
(Lechradweg).

Nie tylko Lech, ale również jego żona Julia została uhonorowana. Na jej cześć
Rzymianie nazwali wybudowaną przez siebie najważniejszą i strategiczną drogę Via
Julia, prowadzącą 330 km od Alp do Dunaju, tj. od Salzburga (Iuvavum) przez
Augsburg (Augusta Vindelicorum) do Günzburg (Guntia) nad Dunajem, i łączącą
dwie rzymskie prowincje – Recję i Noricum. Umożliwiała ona szybkie i sprawne
przerzuty oddziałów wojsk, ludzi, broni i towarów (obecnie jest także „Drogą Julii”
dla pieszych i rowerzystów – Radwanderweg Via Julia). Od Salzburga droga
prowadziła dalej na północny wschód do Wiednia, nazywanego od jej imienia –
Juliobona. Już na początku pierwszego tysiąclecia n.e. wchodziła w skład głównej
strategicznej drogi cesarstwa łączącej Paryż (Lutetia) i Istambuł (Konstantinopel).

Wynika z powyższego, że Julia przebywała zarówno w mieście Lecha w Bawarii,
jak i w Juliobonie w Panonii oraz zapewne na ziemiach lechickich, gdzie według
kronikarzy założyła dwa miasta: Lubusz i Wolin (Bogufał) lub Lublin (Kadłubek).
Urodziła też królowi Lechowi III, Ariowitowi, syna, późniejszego króla Awiłła Leszka
IV, uhonorowanego jeszcze za życia grobowcem ufundowanym przez cesarza
Tyberiusza Klaudiusza.

Według A. Bielowskiego (patrz bibliografia), w 1662 roku w Wiedniu wykopano
w fundamentach bramy zamkowej (Burgthor), od strony południowej – sarkofag ze
złotą tabliczką z napisem „wrata iulska a kranci Paniavi” (Wrota Julskie i krańce
Panonii). Była to Brama Julii (Porta Julia), na zamku w Wiedniu, skierowana na
południe w stronę Słowiańszczyzny. Wiedeń bowiem był w czasach Julii rzymskim
miastem, warownią i portem nad Dunajem, graniczącym z ziemiami Słowian,
a więc innym światem, w którym Julia także uczestniczyła i żyła jako żona Lecha
III, Ariowita, króla Imperium Lechitów.

Należy jeszcze wspomnieć o kolejnym historycznym jego uhonorowaniu,



poprzez nazwanie w XIX wieku imieniem Lech górskiego miasteczka – kurortu nad
rzeką Lech w Alpach w Austrii, gdzie niedaleko znajdują się źródła tej rzeki. Obecnie
kurort narciarski Lech, nad brzegami rzeki Lech, należy do najbardziej
ekskluzywnych i drogich tego typu ośrodków na świecie. Lech jest znanym
i popularnym kurortem wypoczynkowo-sportowym, szczególnie wśród rodzin
królewskich oraz światowych, bogatych celebrytów. M.in. bywali tutaj: królowa
Beatrix i członkowie holenderskiej rodziny królewskiej, np. książę Johan Friso,
książę Walii, książę Karol, księżna Diana czy aktor Tom Cruise lub pisarz Ludwig
Bemelmans. Moim zdaniem nie jest to przypadek – jest to coś, co decyduje
i przyciąga szczególnie tych wielkich wtajemniczonych z kręgów masońskich,
którym dane jest wiedzieć więcej.

Ponadto poniżej prezentuję inny dowód w postaci graficznego szkicu, odkrytej
przeze mnie w muzeum włoskim w kwietniu 2014 roku, marmurowej płyty wraz
z dedykacją z I wieku n.e. z grobowca ufundowanego królowi Awiłłowi Leszkowi
przez cesarza Tyberiusza Klaudiusza. Powyższa płyta nagrobna znajduje się
w ekspozycji i rejestrze oraz posiadaniu:

Museo del Lapidario di Urbino, Italia
É riferito da: Scheda RA: 11-00014883
Identificatore work 92778

Na płycie została wykuta następująca dedykacja cesarza rzymskiego w języku
łacińskim:

Na pożegnanie[8]
„Awiłłowi Leszkowi, Tyberyusz Klaudyusz
grób ten z cztérma framugami, na ośm



urn popielnych, jeszcze za życia, jemu jedynie,
dla zaszczytu, na zupełną własność oddał”.

(Tłumaczył z języka łacińskiego Tadeusz Wolański w 1843 roku).

Było to wydarzenie bez precedensu oraz jedyne znane w historii Lechii, czyli
Polski, takie godne uhonorowanie naszego lechickiego króla przez cesarza
rzymskiego.

Reasumując, wszystkie wyżej przedstawione informacje, fakty i zdarzenia
potwierdzają to przełomowe odkrycie. Świadczą także o zachowanej historycznej
pamięci o Lechu i Julii w Bawarii i w Austrii, a moim zdaniem, bezsprzecznie
uwiarygodniają przekazy polskich i zagranicznych średniowiecznych kronikarzy
o walkach Lechitów z Rzymianami oraz małżeństwie króla Lecha III, Ariowita,
z Julią Caesaris Major, starszą siostrą Juliusza Cezara, oraz ich synu, godnym
następcy – królu Awiłło Leszku IV, siostrzeńcu Juliusza Cezara, tak uznanym,
jeszcze za życia, przez cesarza Tyberiusza Klaudiusza.

A nasza historiografia, jak również przewodniki turystyczne na ten temat niestety
milczą – dlaczego?

2. Poczet królów Lechii panujących w czasach n.e.

Niżej wykazani królowie są wymieniani w tych samych okresach przez Nugenta,
Brydgesa i Andersona (patrz bibliografia), jak i przez Prokosza, chociaż przez tych
pierwszych byli nazywani władcami Wandalów z rodów Hasdingów lub Herulów.

Jak już pisałem w rozdziale II, wszystkie te bratnie plemiona słowiańskie
Wandalów, Herulów, Burgundów, Gotów i Scytów, mieszkające od setek lat p.n.e.
w dorzeczach Odry, Warty i Wisły, zdążyły się dawno temu zasymilować
z Suewami, Wenedami, Kaszubami na północy w ramach Wielkiej Scytii.

Byli zresztą zawsze Ariami-Słowianami, Indoscytami, o haplogrupie R1a1 Y-DNA,
którzy migrowali ze swoich pierwotnych siedzib ze stepów scytyjskich nad
Morzami: Czarnym, Azowskim i Kaspijskim, do nowych siedzib słowiańskich nad
Morzem Sarmackim czy Suewskim (Bałtyk), w dorzeczach Odry, Warty i Wisły.

Jednocześnie wyżej wymienieni autorzy przyznają, że oprócz bycia królami
plemiennymi Wandalów, Herulów, byli także wybierani na królów słowiańskich
Lechii. Wszystko bowiem zależało od zalet i bojowości kandydata oraz decyzji
prawomocnego słowiańskiego wiecu Lechii. Na króla zawsze był wybierany
najlepszy w danym czasie kandydat z władców plemion i rodów wchodzących
w skład Lechii. Było to czasami również związane z przekształceniem
indoscytyjskiego nazwiska władcy na słowiańskie (patrz rozdział II, pkt 1).



Król Wisław I – panował w latach 35–91.

Po królu Awiłło Leszku IV, Uznanym, władzę w Lechii w 35 roku objął król
Wisław I. Jego żona Siburnia pochodziła z Norwegii.

Rządził Lechią 56 lat i według Prokosza zmienił nazwę rzeki Wandalu na Wisła, od
własnego nazwiska. Wymieniany jako Visilaus I przez wyżej wymienionych trzech
historyków. Zmarł w 91 roku.

Król Witosław – panował w latach 91–127.

Król Witosław był synem Wisława I i rządził w Lechii 36 lat. Wymieniany jako
Vitislaus przez ditto. Jego żona Anarnia pochodziła z Gotlandii. Zmarł w 127 roku.

W kronice Prokosza po królu Witosławie następuje przerwa 110 lat, którą
dokładnie wypełniają królowie będący jego potomkami i są prezentowani na listach
wyżej wymienionych trzech historyków. Prawdopodobnie panowali oni w Lechii,
jak niżej:

Król Alaryk I – panował w latach 127–162.

Król Alaryk I, wymieniany jako Alaric, był synem króla Witosława i sprawował
rządy w Lechii przez 35 lat. Jego żona Wella pochodziła z miasta Kolin (Köln). Zmarł
w 162 roku.

Król Dieteryk – panował w latach 162–201.

Król Dieteryk wymieniany jest jako Dieteric. Był synem króla Alaryka
I i sprawował rządy w Lechii przez 39 lat.

Jego żoną była księżniczka Diana z Trewiru. Zmarł w 201 roku.

Król Teneryk – panował w latach 201–237.

Król Teneryk, wymieniany jako Teneric, był synem króla Dieteryka i sprawował
rządy w Lechii przez 36 lat. Jego żoną była księżniczka Wigonna. Zmarł w 237 roku.

Król Haldwiryk – panował w latach 237–292.

Według Prokosza Haldwiryk był synem króla Teneryka i ojcem Wizymira.



Natomiast w tym okresie przez wyżej wymienionych trzech historyków był
wymieniany Alberyk I (Alberic I), także jako ojciec Wizymira i syn Teneryka,
panujący w tym samym okresie. Tak więc musi to być ten sam władca, różnie
nazywany. Za Prokoszem przyjąłem króla Haldwiryka, który władał w Lechii przez
55 lat. Niestety strony z opisem tego króla w kronice Prokosza zostały wyrwane.
Król Haldwiryk (Alberyk I) zmarł w 292 roku.

Król Wizymir, Budowniczy – panował w latach 292–340.

Król Wizymir był wymieniany jako Wisimar. Był synem króla Haldwiryka
(Alberyka I) i rządził w Lechii 48 lat. Był wybitnym lechickim władcą, na którego
zamówienie Nakorsz Warmisz napisał wyżej wymienioną kronikę, z którą, jak
podkreślał, króla Wizymira zapoznał. Miał kilka żon, z których pierwszą była
saksońska księżniczka Amalafunta. Walczył z Gotami, Szwedami i Duńczykami oraz
zajął Jutlandię. W jednej z bitew wziął do niewoli syna księcia Jarmeryka oraz dwie
córki księżniczki króla duńskiego Sywarda I (Nugent).

Król Wizymir był założycielem miast portowych nad Morzem Suewskim (Bałtyk),
bowiem należało do niego całe Pomorze, łącznie z ziemią saską, która w tym czasie
wchodziła w skład Imperium Lechitów, którego granice biegły przez podbity
Półwysep Jutlandzki. Według Prokosza i Bielskiego, około 340 roku założył on
miasto Bukowiec (obecna Lubeka) oraz rozbudował i nazwał od własnego nazwiska
miasto Wizymierz (obecny Wismar). Rozbudował także starożytny Kodan (obecny
Gdańsk), a jego dzielnicę rybacką nazwał swoim imieniem – Wisimar (później
przemianowaną przez Niemców na Fischmarkt). Kazał zbudować w porcie Kodan
(Gdańsk) wielki skład kupiecki na cały wschodni region. Prawdopodobnie podczas
jego panowania stolicą Lechii było miasto portowe Wizymierz (Wismar). Zmarł
w 340 roku.

Król Mieczysław – panował w latach 340–388.

Król Mieczysław był synem króla Wizymira i panował w Lechii 48 lat. Nazywany
przez wyżej wymienionych historyków Miceslaus, Miecislaus. W okresie jego
panowania na terenie Lechii nastąpiła kumulacja przyrostu ludności słowiańskiej.
Faktycznie jej obszar w wyniku przeludnienia zaczynał być niewystarczający. Także
produkcja żywności nie zaspokajała wszystkich potrzeb. Niektóre plemiona i okręgi
plemienne z całej Wielkiej Scytii, zarówno na północy, jak i na południu,
przygotowywały się do wypraw łupieżczych oraz do emigracji, w poszukiwaniu
nowych ziem do osiedlenia. Dotyczyło to różnych plemion Ariów-Słowian,
Indoscytów, a mianowicie: Suewów, Wandalów, w tym Herulów, Burgundów oraz



Alanów, Gotów (patrz rozdział II).
Król Mieczysław miał za żonę księżniczkę Bulgę z Trier (Trewir) i z nią dwóch

synów: starszego Radgoszcza i młodszego Witosława. Zmarł w 388 roku.

Król Radgoszcz – panował w latach 388–394.

Król Radgoszcz był starszym synem króla Mieczysława, nazywanym w wyżej
wymienionych kronikach Radagastus, Radagaisus. Panował w Lechii tylko sześć lat,
podczas których czynił przygotowania do wielkiej wyprawy plemion słowiańskich
na Italię w celu obalenia cesarstwa zachodniego. Jego żoną była Clelia,
prawdopodobnie huńska księżniczka (Nugent).

Był zdeklarowanym wrogiem Rzymu i religii chrześcijańskiej. Namówił wiele
plemion słowiańskich: Suewów, Wandalów, Scytów, Herulów i Gotów, do wspólnej
wyprawy wojennej pod jego wodzą. W 394 roku król Radgoszcz przekazał królestwo
Lechii w ręce swojego młodszego brata Witosława, na prawomocnym wiecu
słowiańskim.

W końcu 405 roku ogromna armia ponad 200 tys. Ariów-Słowian, na czele
z wojewodą Radgoszczem, przekroczyła górny Dunaj oraz Alpy i wtargnęła do Italii.
Co prawda, ówczesny biskup Rzymu Zozym podaje liczbę 400 tys. napastników, ale
liczba ta wydaje się zawyżona. Armia podzielona na trzy części pustoszyła przez
kilka miesięcy północną Italię, Dolinę Padu i po przekroczeniu Apeninów także
południowe ziemie. Zagrożone były duże miasta, jak Florencja i nawet stolica
imperium – Rzym. W Italii wybuchła panika, ludność chowała się w miastach za
murami obronnymi, pod broń powoływano wszystkich i nawet niewolnikom,
którzy wstępowali do wojska, dawano automatycznie wolność. Zewsząd ściągano
żołnierzy. Naczelny wódz rzymski, pół-Wandal, Stylichon (patrz rozdział II, pkt 4),
wezwał legiony znad Renu do obrony stolicy i kraju, przygotowując kontruderzenie.
Wezwał na pomoc również sprzymierzeńców króla Hunów Uldina oraz króla
jednego z plemion Gotów – Sarusa.

W lecie 406 roku Radgoszcz przystąpił do oblężenia Florencji. Miasto broniło się
dzielnie, ale w sierpniu było już na granicy wytrzymałości. W tym czasie
nadciągnęła armia Stylichona i na jego rozkaz sprzymierzeńcy uderzyli z marszu na
szturmujące wojska Radgoszcza, który w tej sytuacji był zmuszony odstąpić od
oblężenia Florencji. Słowianie wycofali się na wzgórza niedaleko Faesulae (obecnie
Fiesole), gdzie zajęli pozycje obronne. Zostali otoczeni przez armię rzymską.
Brakowało im wody i żywności, sytuacja stała się dramatyczna i Radgoszcz podjął
samodzielną próbę przedarcia się przez kordon straży, ale został złapany. Wtedy
jego wojownicy złożyli broń. 28 sierpnia 406 roku, na rozkaz Stylichona, Radgoszcz
został publicznie zabity w sposób „barbarzyński” przed główną bramą Florencji.



Następnie większość jego wojowników wymordowano na miejscu, innych
sprzedano do niewoli, a niektórych z lepszych rodzin wcielono do armii rzymskiej.

Jest to jeszcze jeden przykład, w jak perfidny i wyrafinowany sposób Cesarstwo
Rzymskie potrafiło wykorzystywać dla własnych celów tzw. barbarzyńców,
zmuszając ich do bezpardonowej walki między sobą.

W 406 roku nie udało się Słowianom, na czele z wojewodą Radgoszczem, podbicie
Italii i zdobycie Florencji oraz Rzymu.

Król Witosław II – panował w latach 394–405.

Król Witosław II był młodszym synem króla Mieczysława i przejął władzę
królewską w 394 roku od ustępującego dobrowolnie starszego brata Radgoszcza,
przy akceptacji prawomocnego wiecu słowiańskiego. Nie wiadomo, jak długo
panował, ale wiemy z innych kronik, że już w 405 roku w Krakowie urzędował król
Lechii Corsico (patrz rozdział II, pkt 4). Możliwe, że król Witosław II panował przez
jedenaście lat, do 405 roku.

Król Corsico – panował w latach 405–454.

Był synem króla Radgoszcza i starszym bratem Godegisilusa.
Został królem Lechii w 405 roku i panował w Krakowie. Książę Godegisilus

zdecydował się na emigrację i osiedlenie na terenie Imperium Rzymskiego. Do Galii
całą wyprawę ponad 200 tys. wojowników z kobietami, dziećmi, taborami i bydłem
poprowadził król Corsico z księciem Godegisilusem, przekraczając graniczny,
zamarznięty Ren w noc sylwestrową 406 roku, niedaleko Mogonciakum (obecnie
Moguncja). W wyprawie uczestniczyli Ariowie-Słowianie: Wandalowie, Herulowie,
Suewowie, Burgundowie oraz liczni Alanowie (patrz opis w rozdziale II, pkt 4).
Wojska rzymskie, wspomagane przez Franków, usiłowały zatrzymać przeprawę
emigrantów, ale zostały pokonane, bowiem większość legionów została ściągnięta
do Italii przez wodza Stylichona w celu obrony kraju przed najazdem Słowian pod
wodzą Radgoszcza.

Nie wiadomo, jak długo król Corsico przebywał w Galii, czy przez trzy lata, do 409
roku i dalszej w tymże roku emigracji Godegisilusa do Hiszpanii, czy wrócił
wcześniej z wojskiem i łupami do Lechii i Krakowa.

Według przekazu w 413 roku król Corsico zorganizował i poprowadził następną
wyprawę łupieżczą Wandalów i Alanów do Galii. Jego żoną była księżniczka Flora,
z którą miał syna Fredebalda. Panował 49 lat. Zmarł w 454 roku, chociaż były opinie,
że zmarł już w 409 roku, złapany, więziony i zabity w Galii za pustoszenie prowincji,
co jednak uznano za mało prawdopodobne.



Nie jest pewne, czy książę Fredebald przejął władzę królewską po ojcu, ale na
pewno nie miał szczęścia, bowiem przebywając na wyprawach wojennych, nad
Dunajem, został w nieznanych okolicznościach złapany w 417 roku przez wojska
rzymskie generała Konstancjusza i przekazany cesarzowi Honoriuszowi. Według
Nugenta (patrz bibliografia), był przetrzymywany w Italii przez 32 lata, aż do swojej
śmierci w 449 roku.

Natomiast król Corsico zmarł w 454 roku.

W tym okresie w kronice Prokosza następuje przerwa ponad 200 lat, do 659 roku.
Wydaje się uzasadnione i racjonalne dalsze konsekwentne wykorzystanie listy
władców wandalskich, wyżej wymienionych trzech historyków. Jest
prawdopodobne, że sześciu niżej wymienionych królów, jako potomkowie
poprzednich władców o przeważnie słowiańskich nazwiskach, zostało w tym czasie
wybranych na królów Lechii, a mianowicie:

Król Wisław II – panował w latach 477–486.

Król Wisław II, wymieniany jako Visilaus, był synem księcia Fredebalda
i panował w Lechii przez dziewięć lat. Jego żoną była saksońska księżniczka Adela.
Zmarł w 486 roku.

Król Alaryk II – panował w latach 487–507.

Król Alaryk II, wymieniany jako Alaric, był synem króla Wisława II i sprawował
rządy w Lechii przez 20 lat. Jego żoną była księżniczka Teodora. Zmarł w 507 roku.

Król Alberyk II – panował w latach 507–526.

Król Alberyk II, wymieniany jako Alberic, był synem króla Alaryka II i sprawował
rządy w Lechii przez 19 lat. Jego żoną była księżniczka Sirila. Zmarł w 526 roku.
Razem z poprzednikami przyczynił się do rozwoju i wzrostu potęgi Lechii
(Imperium Lechitów) w Europie.

Król Jan – panował w latach 526–566.

Król Jan, wymieniany jako Johannes, był synem króla Alberyka II i sprawował
rządy w Lechii przez 40 lat. Jego żona na imię miała Eufenia.

Według wyżej wymienionych kronik oraz map zagranicznych w okresie
panowania króla Jana słowiańskie Imperium Lechitów (Lechina Empire czy Lechici



Imperii) osiągnęło swój szczyt rozwoju i potęgi militarnej oraz terytorialnej (patrz
rozdział V, pkt 2, mapy nr 20–24). Imperium Lechitów rozciągało się od dorzeczy
rzek: Renu i Wezery na zachodzie po rzekę Wołgę na wschodzie oraz od Bałtyku na
północy po Morza: Adriatyckie, Czarne i Kaspijskie na południu. Król Jan zmarł
w 566 roku.

Król Radgoszcz II – panował w latach 566–613.

Król Radgoszcz II, wymieniany jako Radagastus, Radagaisus, był synem króla
Jana i sprawował rządy w Lechii przez 47 lat. Jego żona na imię miała Albertina.

Kontynuował wielkie dzieło swojego ojca, poprzez dalszy rozwój Imperium
Lechitów, które w II połowie VI wieku było u szczytu swojej potęgi terytorialnej
i militarnej.

Król Radgoszcz II zmarł w 613 roku.

Król Wisław III – panował w latach 613–652.

Król Wisław III, wymieniany jako Visilaus, był synem króla Radgoszcza II
i sprawował rządy w Lechii przez 39 lat.

W czasie jego panowania zapewne doszło do usamodzielnienia się niektórych
plemion słowiańskich i w konsekwencji do powstania w 623 roku związku
plemiennego Słowian Południowych: Morawian, Słowaków, Czechów, Karyntian
i Słoweńców, którzy wybrali na wodza i króla Samona, kupca frankońskiego, który
okazał się zdolnym strategiem wojennym.

Słowianie pod wodzą króla Samona wygrali wojny z Awarami oraz Frankami,
pokonując w 631 roku wojska frankońskie, pod wodzą króla Dagoberta, w bitwie
pod Wogastinburgem. Związek zwany także państwem Samona, chociaż nigdy nie
wykształcił żadnych struktur państwowych, przetrwał tylko 35 lat, do 658 roku,
kiedy uległ rozpadowi z chwilą śmierci króla Samona i zniknął z areny dziejów.
Później jego ziemie zostały opanowane i zhołdowane ponownie przez Lechię (patrz
król Krak I, Scyta).

Król Wisław III zmarł w 652 roku.

Bezkrólewie – panowało w latach 652–659.

Po śmierci króla Wisława III nastąpił siedmioletni okres bezkrólewia w Lechii, do
czasu wytypowania i wybrania na prawomocnym wiecu słowiańskim dwunastu
wojewodów, których zadaniem było kolektywne zarządzanie Imperium Lechitów.



Dwunastu wojewodów, po raz pierwszy – panowało w latach 659–694.

Według kroniki Prokosza był to pierwszy okres panowania dwunastu
wojewodów, wybranych na wiecu słowiańskim pod Gnieznem w 659 roku, który
trwał 35 lat. Wynika z tego również, że w tym czasie Lechia, inaczej zwana
Imperium Lechitów, składała się z dwunastu dużych dzielnic – prowincji,
zarządzanych właśnie przez wybranych lechickich wodzów i książąt plemiennych
(lub ich okręgów), nazywanych wojewodami. W poszczególnych dzielnicach
Imperium Lechitów mieszkały różnie nazywane plemiona Ariów-Słowian,
Indoscytów (patrz rozdział II, pkt 1).

Każdy wojewoda w swojej prowincji miał do natychmiastowej dyspozycji poczet
minimum 1000 rycerzy Lechitów i był nazywany potocznie „tysięcznikiem”.
Długosz podaje, że był opłacany przez państwo z jego dochodów. Miał do pomocy
urzędników państwowych, którzy z wojewodą zasiadali w radzie prowincji czy
księstwa. Mianował urzędników, zwoływał wiece, na których podejmowano decyzje
dotyczące wewnętrznych spraw prowincji (województwa). Wymierzał także
sprawiedliwość, bronił swobód i granic kraju. Dokonywał również przeglądu wojsk
przed wyprawą. Według kronik, w przypadku wrogiego najazdu dwunastu
wojewodów wybierało spośród siebie dwóch najlepszych dowódców,
doświadczonych i biegłych w rzemiośle wojennym: hetmana i jego zastępcę. Ich
zadaniem było ogłoszenie mobilizacji rycerzy Lechitów w danej prowincji lub
w całym Imperium Lechitów, odparcie nieprzyjaciela oraz zabezpieczenie jego
granic przed wrogiem. W tym czasie hetman odpowiadał za dyscyplinę w wojsku,
jak również za porządek wewnątrz kraju.

Według Prokosza w początkowym okresie rządy wojewodów były prawidłowe,
a stanowione prawa słuszne i zrozumiałe. Jednak z czasem poczucie władzy,
bezkarności, szukanie własnych korzyści, niedbanie o pospolite dobro oraz
wzajemne swary, prowadzące do wewnętrznych konfliktów między wojewodami
i tym samym prowincjami – wywołały ogólne dążenie do zmiany status quo.

W związku z powyższym na kolejnym prawomocnym wiecu słowiańskim w 694
roku, po uprzednich uzgodnieniach, wybrano jednego z wojewodów o rodowodzie
scytyjskim, świetnego i dzielnego księcia lechickiego Kraka, na króla Lechii.

Król Krak I, Scyta – panował w latach 694–728.

Wszystko wskazuje na to, że książę Krak pochodził z rodu scytyjskiego. Mieszkał
na południu, według kronik w dorzeczu górnej Wisły. Był jednym z wojewodów,
który na prawomocnym wiecu słowiańskim został obrany królem Lechii Krakiem I
za waleczność, prawość i ogromne doświadczenie w prowadzeniu udanych wypraw



wojennych. Panował w mieście, które rozbudował po lewej stronie Wisły i nazwał
od swojego nazwiska Kraków (Kraków II), a na wzgórzu zbudował gród i nazwał go
Wawel (Bielski).

Według Prokosza zreorganizował sądy, ustanawiając sędziów w każdej dzielnicy
Lechii. Również toczone „wojny z sąsiadami, niektóre przymierzem zakończył,
a niektóre wygranymi szczęśliwie bitwami”.

Podporządkował sobie i zhołdował ziemie byłego związku Słowian Samona,
włączając je w granice Imperium Lechitów. Stąd właśnie wzięły się przekazy
kronikarzy (na przykład Bielski), że ten sam król Krak panował również w Bohemii
(Czechy)! Wybijał własne monety (szerokie brakteaty), z napisem Craccus, której
egzemplarze znaleziono w Polsce i w Czechach (Wolański).

W walnej bitwie pokonał Franków, pustoszących ziemie Panonii nad Dunajem.
Walczył skutecznie z Sasami, broniąc zachodniej granicy Imperium Lechitów.

Król Krak I, Scyta, panował 34 lata i miał kilka żon, które urodziły mu dwóch
synów: Kraka i Lecha oraz córkę Wandę. Zmarł w 728 roku i został pochowany na
Wzgórzu Lasoty, w usypanym zwyczajem scytyjskim kopcu kurhanowym
o wysokości 16 m, w odległości mili od starożytnego miasta Krakowa, po prawej
stronie Wisły (Prokosz, Bielski).

Całkowicie jest dla mnie niezrozumiałe, że po wojnie, aż do dziś, nie
kontynuowano badań archeologicznych (nagle zmarłego w ich trakcie) docenta
Józefa Żurowskiego w scytyjskim kopcu kurhanowym na Wzgórzu Lasoty,
w którym pochowano scytyjskiego króla lechickiego Kraka I w 728 roku. Przecież
znaleziono tam scytyjskie (a nie awarskie) śmigiełkowate okucie końca pasa
datowane na VIII wiek! Natomiast przekopano tylko 4% podstawy kopca i nie
przeprowadzono badania dendrochronologicznego słupa w jego środku, do którego
badacze dotarli. Drewno słupa na pewno pochodzi z przełomu VII i VIII wieku!

Mając od lat do dyspozycji taki zabytek w Polsce, który może udowodnić „od ręki”
panowanie wczesnośredniowiecznych słowiańskich królów lechickich oraz
potwierdzić precyzję kroniki Prokosza z X wieku i innych późniejszych, nie robi się
nic. Dlaczego?

Interdyscyplinarna grupa naukowców powinna podjąć jak najszybciej badania
archeologiczno-historyczne kopca Kraka I w celu dotarcia do komory grobowej
i dokonania identyfikacji miejsca.

Król Krak II, Scyta – panował w latach 728–733.

Król Krak II, Scyta, panował w Lechii tylko pięć lat na odziedziczonym po ojcu
tronie i za aprobatą prawomocnego wiecu słowiańskiego.

Według wyżej wymienionych kronik z zazdrości został podstępnie zamordowany



na polowaniu w lesie przez swojego młodszego brata Lecha, który później twierdził,
że król Krak II zginął w wypadku.

Podobnie jak jego ojciec, został pochowany w scytyjskim kopcu kurhanowym
w 733 roku.

Usypana na wysokość 11 m mogiła-kopiec, znajdowała się pod Krakowem
w odległości czterech mil, we wsi Krakuszowice, gdzie na wzgórku było widać
usypaną mogiłę. Ludność lokalna podawała, że jest to mogiła zamordowanego
młodego króla Kraka II.

Dlaczego nie zbadano archeologicznie tego kopca?

Król Lech V, Zabójca – panował w latach 733–735.

Król Lech V objął tron w Lechii po uzyskaniu zgody wiecu słowiańskiego.
Zdążył panować tylko dwa lata, gdy jego zbrodnia o zamordowaniu brata – króla

Kraka II, wyszła na jaw w wyniku donosu leśniczego.
Został skazany przez radę starszych wiecu słowiańskiego na karę śmierci przez

rozerwanie końmi.
Jednakże jego siostra, Wanda, wybłagała dla niego wygnanie z kraju. Słuch o nim

zaginął w 735 roku.

Królowa Wanda, Amazonka – panowała w latach 735–740.

Królowa Wanda, Amazonka, odziedziczyła tron Lechii po braciach, uzyskując
zgodę prawomocnego wiecu słowiańskiego. Panowała tylko pięć lat. Była urodziwą
niewiastą, ale scytyjską Amazonką, która nie akceptowała mężczyzn w swoim
życiu. Wierzyła w astralnego boga Słońce. Nie chciała mieć męża i wszelkie oferty
zalotników, władców sąsiednich ludów, zdecydowanie odrzucała. Po swoim ojcu
Scycie – Kraku I, była bardzo wojownicza, nieustraszona i dzielna. Wygrała kilka
bitew na czele wojsk lechickich. Nie była rozumiana przez wielmożów i doradców,
którzy chcieli ją koniecznie wydać za mąż. Nie mogli zrozumieć jej wrodzonej,
scytyjskiej mentalności Amazonki. Wolała być niezależną królową, aniżeli żoną
króla innego narodu. Swoje dziewictwo poświęciła swojemu bogu i popełniła
samobójstwo, skacząc na koniu w bojowym rynsztunku Amazonki do Wisły.

Jej ciało zostało znalezione około mili od Krakowa, gdzie rzeka Dłubnia wpływała
do Wisły.

Niedaleko brzegu, w tym miejscu na wzgórzu, usypano w 740 roku jej mogiłę –
scytyjski kopiec kurhanowy w obecności rozpaczających wielmożów i rycerstwa,
oddających ostatni hołd swojej niezwyciężonej, ukochanej królowej, dziewicy.

Kopiec królowej Wandy, o wysokości 14 m, znajduje się dziś w Mogile na terenie



Nowej Huty.
Powyższe kopce kurhanowe na pewno zostały usypane i usytuowane dokładnie

według zwyczajów i rytuałów scytyjskich oraz wskazań króla Kraka I i królowej
Wandy, i nie ma tutaj żadnego przypadku, dlatego że stojąc na kopcu Wandy 6
lutego albo 4 listopada, można zobaczyć zachodzące słońce dokładnie nad kopcem
Kraka I, natomiast stojąc na kopcu Kraka I 2 maja albo 10 sierpnia, można zobaczyć
słońce wschodzące dokładnie nad kopcem Wandy!

I chcę tutaj podkreślić, że nie ma to nic wspólnego z żadnymi Celtami i ich
wierzeniami czy świętami, co się lansuje w literaturze historycznej i informacjach
turystycznych. Jest to związane z ujgurskim i indoscytyjskim oraz słowiańskim
kultem i wiarą w astralnego boga Słońce, o czym pisałem wcześniej (patrz rozdział I,
pkt 2 i 6). To ich bóg Słońce jest stale obecny w cyklach rocznych, przy ich mogiłach-
kopcach kurhanowych.

Należy zrozumieć, że król Krak i jego potomstwo byli Scytami, którzy jak inne
ludy: Wandalowie, Gotowie, Burgundowie i Suewowie, zamieszkiwali dorzecza:
Odry, Warty i Wisły już setki lat p.n.e. Byli tutaj u siebie, byli Słowianami. I nie
musimy ciągle sięgać po jakichś Celtów, tzw. Germanów czy Wikingów.
Allochtonizm został już definitywnie przekreślony i obalony po badaniach
genetycznych w 2013 roku. Wszystkie wyżej wymienione ludy były w Lechii
autochtonami od 10 700 lat! I jest to bezdyskusyjne (patrz rozdział I, pkt 4)!

Reasumując, wyżej wymienione trzy kopce kurhanowe: króla Kraka I, króla
Kraka II oraz królowej Wandy, jako dziedzictwo narodowe Polski, powinny być
przebadane archeologicznie i historycznie przez interdyscyplinarną grupę
naukowców pod auspicjami państwa.

Dwunastu wojewodów, po raz drugi – panowało w latach 740–760.

Po smutnych doświadczeniach z władcami lechickiej dynastii Kraka uchwalono,
na prawomocnym wiecu słowiańskim, powołanie dwunastu wojewodów.

Według kroniki Prokosza był to drugi okres panowania dwunastu wojewodów
w Lechii, który trwał 20 lat.

Początkowo ich rządy były zgodne i sprawiedliwe, ale z upływem czasu zaczęły
brać górę sprawy ambicjonalne, a także dbanie tylko o własne interesy oraz swojej
dzielnicy. Nastąpił okres kłótni i wzajemnych oskarżeń między wojewodami, co
prowadziło do niepokojów wśród ludności w dzielnicach. Prokosz podaje, że
doprowadziło to nawet do najazdów i napaści nadgranicznych ze strony Sasów,
Markomanów czy Prusów na ziemie Imperium Lechickiego. W związku
z powyższym, na zwołanym w Gnieźnie prawomocnym wiecu słowiańskim w 760
roku, został wybrany jeden z wojewodów na króla Lechii.



Król Lech VI, Przemysław – panował w latach 760–780.

Według Prokosza wojewoda Przemysław został obwołany królem na wiecu
słowiańskim i otrzymał historyczną czapkę i berło króla Polacha. Był królem bardzo
odważnym, sprytnym (przemyślnym) i walecznym.

Wybudował mocny gród i miasto na południu, w Przemyślu nad Sanem, gdzie
przeniósł stolicę Lechii (Bielski).

Toczył wiele wojen, zarówno o utrzymanie prowincji w granicach Imperium
Lechitów, jak i obronnych, gromiąc najeźdźców.

Na początku panowania toczył walki w obronie granicy zachodniej z wojskami
frankońskimi króla Pepina Krótkiego. Wygrał wojnę z Morawami. Poskromił wojska
saskie za najazdy na prowincje pomorskie Lechii po obu stronach Łaby (w czasie
panowania wojewodów), odzyskując zagarnięte tereny i miasta. Był zmuszony
interweniować militarnie również na północnym wschodzie, w związku
z najazdami grabieżczymi Prusów na przygraniczne ziemie Lechii. Wygrał wojnę
z Roksolanami, którzy najeżdżali i łupili podgórskie krainy aż do rzeki San. W jednej
z bitew zginął ich książę Wszewołd (Prokosz).

Lech, nazywany Przemysławem, stał się sławny wśród sąsiednich krajów, które
zaprzestały napadów, obawiając się jego siły i przebiegłości. Jego znakiem była
tarcza brunatna w polu czerwonym z hełmem z pawim ogonem. Zostawszy królem,
zaczął na tarczy nosić znak orła białego.

Król Lech VI, Przemysław, panował przez 20 lat. Miał kilka żon i z nimi jednego
syna kalekę (niemy i garbaty) oraz trzy córki. Zmarł w 780 roku. Nie pozostawił
męskiego następcy zdolnego do sprawowania władzy królewskiej.

Lech VII, Oszust – panował cztery godziny 6 października 780 roku.

W związku z kalectwem syna królewskiego oraz obawy przed forsowaniem
wyboru starszej córki na królową, prawomocny sejm słowiański zdecydował,
zgodnie z uznanym i nawet międzynarodowym zwyczajem (patrz casus króla
perskiego Dariusza I Wielkiego), na przeprowadzenie zawodów o koronę króla
Lechii. Zgodnie z prawem kandydat na króla musiał być rycerzem szlachcicem,
czyli Lechitą, i mieć ukończone 25 lat!

Zawody zorganizowano na równinie pod Krakowem, gdzie wkopano drewniany
posąg boga słowiańskiego, na którym położono historyczną czapkę i berło króla
Polacha. Wyścigi do posągu wygrał Lechita Leszek, jeden z możnowładców.

Okazał się jednak oszustem, bowiem wieczorem, dnia poprzedzającego ranne
zawody, kazał rozsypać żelazne kolczaste szyszki na trasie wyścigu. Wygrał dzięki
podkutym kopytom swojego konia, bowiem inne konie, poranione, nie mogły



dobiec tak szybko do mety. Oszustwo zostało odkryte, a ucztujący już nowy król
zatrzymany i osądzony przez starszyznę wiecową. Skazany został jednomyślnie na
rozerwanie przez dzikie konie i wyrok został wykonany natychmiast na torze
wyścigowym. Prokosz podaje nawet dokładny czas panowania tego króla oszusta –
6 października 780 roku od godziny 9.00 do 13.00. Także podkreśla: „pożytek z tego
był taki, iż od tej pory w północnych krajach zaczęto podkuwać konie oraz nosić
buty z podkówkami”.

Król Lech VIII – panował w latach 780–800.

Król Lech VIII, jako następny Lechita w wyścigu, który dobiegł do posągu, został
królem Lechii.

Prokosz w swojej kronice podaje: „Po wydaniu zdrady, z ubogiego stanu lubo
urodzony dobrze […] wielkie w sobie znamienitego męża pokazał cnoty […] że był
Pan łaskawy, pokorny i sprawiedliwość kochający. Nie pił alkoholu. Był waleczny
i skutecznie toczył bitwy z napadającymi Prawęgrami, Morawami, a także Sasami,
którzy najeżdżali ziemie: myszyńską (Meklemburgia) oraz luzacką (Holzacja)”.

Jako pierwszy z królów lechickich, wprowadził obowiązek ćwiczeń rycerskich dla
młodych, w tym jazdy konnej na tzw. polu marsowym. Zwycięzcom w konkursach
i pojedynkach osobiście wręczał nagrody.

Król Lech VIII panował 20 lat. Zmarł w 800 roku, w wieku 50 lat, pozostawił kilka
żon, trzech synów i dwie córki.

Król Lech IX, Waleczny – panował w latach 800–824.

Lech odziedziczył tron w Krakowie po swoim ojcu, przy akceptacji
prawomocnego wiecu słowiańskiego, i panował przez 24 lata.

Według wyżej wymienionych kronik król Lech IX przerósł ojca dzielnością,
sprawnością rycerską, podbojami oraz szczęściem. Umocnił Imperium Lechitów,
całkowicie podporządkowując swojej władzy ziemie pomorskie nad Morzem
Suewskim (Bałtyk), włącznie z miastami i grodami na obszarze od miasta Brzemię
(Brema) po Kodan (Gdańsk). W tym czasie w skład Imperium Lechitów wchodziły:
Bohemia (Czechy), Morawy, Słowacja i ziemie prawęgierskie oraz na wschodzie Ruś
Kijowska i dalej ziemie aż po rzekę Don i Nowogród. Także bił własne monety:
solidy i brakteaty (Wolański).

W 805 roku król Lech IX posłał w zastępstwie, równego rangą wodza, swojego
młodszego brata księcia Lecha z częścią wojsk lechickich na pomoc Bohemom
(Czechom), w związku z najazdem wojsk frankońskich na czele z księciem
Karlomanem, synem Karola Wielkiego (m.in. Prokosz, Bogufał).



Należy tutaj podkreślić, że książę Lech, w imieniu króla Lecha IX, stanął na czele
połączonych wojsk Lechów i Bohemów, broniąc granic Imperium Lechitów, a nie
samych Czech. Doszło do zaciętej i krwawej bitwy na łąkach nad rzeką Ochrza,
niedaleko miasta Cheb.

Oto co pisze w rocznikach frankońskich d’Éginhard (patrz bibliografia) pod
rokiem 805:

„Niedługo potem kagan, czyli książę Hunów, zwrócił się do cesarza (Karol Wielki),
na życzenie swojego ludu i poprosił go o nadanie miejsca zasiedlenia między Sarwar
i Haimbourg, z powodu najazdów Słowian nazywanych Bohemami (Czechami).
Faktycznie, Słowianie, których wódz nazywał się Lech (Léchon), niszczyli ziemie
Hunów. Kagan był chrześcijaninem i nazywał się Teodor […].

W tym samym roku cesarz wysłał wraz z armią, swojego syna Karola do kraju
Słowian zwanych Bohemami. Tu dokonał on spustoszeń, zabił Lecha, ich księcia
i wracając, przybył do cesarza w miejscu nazywanym Camp w lesie Wogezów”
(tłumaczył z j. francuskiego autor).

Według kronik, po ujęciu rannego w bitwie księcia Lecha został on na rozkaz
Karola Wielkiego rozerwany końmi.

Natomiast w opracowaniu niemieckim Schlachten im Mittel-alter (Bitwy
w Średniowieczu – bibliografia), pod rokiem 805 czytamy: „805 Klęska Bohemów
(Czechów).

Kagan Awarów poprosił Karola Wielkiego o pomoc przeciwko Bohemom. Karol
wysłał przeciw nim swojego najstarszego syna. Na polach doszło do bitwy między
Frankami i Bohemami, w której Bohemowie ponieśli klęskę. Karola syn zabił ich
księcia Lecha (Lecho) i powrócił z ich kraju, obładowany łupami wojennymi”
(tłumaczył z j. niemieckiego autor).

Oczywiście kronikarz francuski się pomylił, bowiem chodziło o Awarów, nie
o Hunów. Ponadto kroniki te nie były precyzyjne, informując tylko o Bohemach
(Czechach) dlatego, że problem dotyczył Czechów oraz Awarów i bitwa toczyła się
na ziemi czeskiej. Natomiast, wymieniając Lecha jako dowódcę, kronikarz
widocznie nie wiedział, kto to był! Dla Francuzów Lech był księciem, dowódcą
wrogich wojsk, którego zabił syn Karola Wielkiego i nic ponadto.

Dlaczego powyższa bitwa nie została odnotowana w naszej historiografii?
Król Lech IX wysyłał swoje wojsko z pomocą Sasom, Prawęgrom i Czechom

w walkach z Karolem Wielkim. Prawęgrom pomógł militarnie uwolnić się od
płacenia upokarzającego haraczu Włochom i Grekom. Ale potrafił także wysłać
gratulacje wraz z darami, przez posłów w Akwizgranie, Karolowi Wielkiemu, za
sukcesy odniesione przez niego w Hiszpanii w walce z Saracenami oraz zawrzeć
pokój. Uczestniczył osobiście w wielu wojnach i bitwach na obrzeżach swojego
imperium: na zachodzie i na wschodzie oraz na dalekim południu, nad Dunajem,
Morzem Czarnym i przeważnie zwyciężał.



Był wielkim królem, wodzem i sprawnym administratorem oraz organizatorem
o niespożytej energii, sile ducha i ciała. Rządził na ówczesne czasy ogromnym
Imperium Lechitów, Ariów-Słowian, od Saksonii i Serbii na zachodzie po Kijów
i Nowogród na wschodzie oraz od Morza Suewskiego (Bałtyk) po Morze Czarne
i Dunaj. Nigdy wojska frankońskie Karola Wielkiego nie odważyły się wkroczyć na
terytorium Lechów i sprowokować walnej rozprawy.

W 823 roku król Lech IX, Waleczny, zwołał prawomocny wiec słowiański
w Gnieźnie, na którym po dyskusji i naradzie uzyskał zgodę na podział Imperium
Lechitów między swoich 21 synów.

W związku z tym powyższy wiec zaaprobował zmianę z dotychczasowych
dwunastu dzielnic Imperium Lechitów, na 20 nowych dzielnic, zarządzanych przez
jego synów – książąt lechickich!

Według kroniki Prokosza najstarszego syna Popiela wyznaczył na króla Lechii,
a pozostałym synom – książętom, przydzielił osobne dzielnice z ziemiami, grodami,
miastami, osadami i wsiami, jak niżej:
1. Bolesław
2. Barwin
3. Bogdal
bracia z jednej żony, otrzymali ziemię pomorską,
4. Kaźmierz
5. Władysław
otrzymali ziemię kaszubską i część pomorskiej i prawęgierską,
6. Jaksa
7. Ziemnow
otrzymali ziemię serbską i saską (Bielski),
8. Wrocisław
otrzymał Ranię – ziemię ranów, Rugia (Meklemburgia),
9. Przybysław
10. Cieszymir
11. Oca
otrzymali Drzewinę (Holzacja), podzieloną na trzy części,
12. Przemysław
13. Ziemowit
14. Ziemomysł
otrzymali ziemię zgorzelecką (Brandenburgia), podzieloną na trzy części,
15. Wisław
otrzymał Międzybórz (Merseburg),
16. Sobiesław
otrzymał ziemię dalę z grodem Dalen (Dalenberg),
17. Wyzymirz



otrzymał ziemię wizymirską z miastem Wizymirz (Wismar),
18. Spitygniew
otrzymał ziemię brzemińską z miastem Brzemię (Bremen),
19. Spicymierz
otrzymał ziemię lunieńską z miastem Łona (Lüneburg),
20. Zbygniew
otrzymał ziemię szczecińską.

Należy nadmienić o jednej różnicy występującej w kronikach Bogufała
i Wielkopolskiej, a mianowicie, że wymieniony pod nr 5 Władysław otrzymał część
ówczesnych ziem prawęgierskich, leżących między Cisą, Dunajem i Morawą.

Wszyscy synowie złożyli uroczystą przysięgę, podczas wiecu słowiańskiego, na
wierność najstarszemu bratu Popielowi i wspólne, zgodne rządzenie Imperium
Lechitów – kładąc ręce na mieczu ojca.

Król Lech IX, Waleczny, zmarł w 824 roku, mając 63 lata.
Razem miał dwanaście żon i z nimi 21 synów oraz dziesięć córek.
Był waleczny zarówno w polu, jak i w łożu. Według kroniki Bielskiego został

pochowany w saskiej ziemi.

Król Popiel I, Gnuśny – panował w latach 824–830.

Popiel odziedziczył tron po ojcu, za aprobatą prawomocnego wiecu słowiańskiego
w 824 roku, jako jego najstarszy syn. Okazał się niepodobny do ojca i swego dziada,
zarówno posturą niezgrabną, jak i charakterem gnuśnym i bezwstydnie
bojaźliwym.

Przeniósł swoją siedzibę najpierw z Krakowa do Gniezna, a później do Kruszwicy,
leżącej na wyspie jeziora Gopło, zwanego „morzem wewnętrznym” (patrz rozdział
V, pkt 1). O Krakowie ani myślał, ze względu na potencjalnie możliwy atak Franków,
którzy najeżdżali sąsiednią Bohemię, Morawy i Prawęgry, jak również zagrożenie ze
strony wojowniczych Roksolanów, którzy zaczęli napadać pogranicza Lechii.
Ponadto, jak podaje Prokosz, był nienasyconym żarłokiem oraz kobieciarzem. Miał
kilka żon i nałożnic, a z nich jednego syna Popiela. Cnotę miał jedną, bowiem był
ludzki i łaskawy dla otoczenia i ludzi, ale uciekał od problemów i wojen. Imperium
Lechitów funkcjonowało dzięki zaradności jego braci – książąt w poszczególnych
dzielnicach.

Król Popiel I, Gnuśny, panował tylko sześć lat. Miał kilka żon i nałożnic oraz
jednego syna. Zmarł nagle w 830 roku, w wieku 36 lat, prawdopodobnie na atak
serca.



Król Popiel II, Zbrodniczy – panował w latach 830–840.

Na zwołanym prawomocnym wiecu słowiańskim w Gnieźnie Popiel został
wybrany królem Lechii w 830 roku, decyzją dwudziestu jego stryjów – książąt
dzielnic Imperium Lechitów oraz rycerstwa. Ze względu na młody wiek, zaledwie
dwanaście lat, wyznaczono mu opiekunów i doradców, w celu szkolenia
i przygotowania do przyszłego rządzenia. Wyznaczono kilku miejscowych,
możnych panów, ponieważ stryjowie przebywali daleko w swoich prowincjach.
Popiel II, za swoim ojcem, wykazywał skłonności do ucztowania i rozpusty. Według
Prokosza, po pewnym czasie, zgodnie z panującym obyczajem, „dostarczono mu do
łoża, kilka dobrze urodzonych młodych panien, jako żony, żeby ukrócić jego
temperament i rozładować emocje”. Wielożeństwo było w tym czasie naturalnym
zwyczajem u Słowian, a szczególnie u władców. Wśród swych żon miał kilka
księżniczek z okolicznych narodów: czeską, ruską, saską i także lechicką.
Szczególnie ładna była chrześcijańska księżniczka Ryksa z dworu saskiego, córka
księcia Bramy (Prokosz) lub Bruna (Anderson). Zastanawiające, że nie
przeszkadzało jej, jako chrześcijance, że zostanie jedną z wielu innych pogańskich
żon króla poganina.

Wszystko wskazuje na to, że właśnie ona została specjalnie przygotowana
i wysłana przez ojca, aby rozpocząć realizację geopolitycznej agendy
chrześcijańskiego dworu Saksonii i władz kościelnych, mającej na celu rozbicie
i zniszczenie od wewnątrz słowiańskiego i pogańskiego Imperium Lechitów.
Imperium, które do tej pory było solą w oku Europy, a także od 2000 lat
niezwyciężone i nieujarzmione, zarówno przez Persów, Rzymian, Bizancjum, jak
i Franków (patrz rozdział II, pkt 1).

Przez kilka lat księżniczka Ryksa „urabiała” króla Popiela II i sączyła nienawiść do
jego stryjów. Zdominowała całkowicie pozostałe żony oraz rozpustnego i słabego
charakteru władcę Lechii. W końcu dopięła swego i wymusiła na nim zgodę na
otrucie winem, podczas uczty, jego dwudziestu stryjów – książąt wszystkich dzielnic
Imperium Lechitów.

Było to niewyobrażalne okrucieństwo i przebiegłość chrześcijańskich władców
Saksonii w walce o zdobycie w niedalekiej przyszłości nowych terytoriów z gotową
infrastrukturą gospodarczą (grody, miasta, porty, wsie) oraz zasobów ludzkich
i materialnych w celu dalszej eksploatacji feudalnej.

Oczywiście chodziło także o późniejsze zniemczenie i chrystianizację Ariów-
Słowian oraz zapewnienie interesów i dochodów Kościoła rzymskiego.

Z drugiej strony, ta zbrodnia i katastrofa jednocześnie była możliwa z powodu
rozprężenia, arogancji, braku czujności i odpowiedzialności ze strony książąt Lechii.
Ale zapewne także łatwowierności, bierności czy naiwności.

Według wyżej wymienionych kronik, to przecież jeden z książąt, sąsiadujący



z Saksonią, dał się przekonać i polecił królowi Popielowi księżniczkę Ryksę za żonę.
Kroniki podają trafnie, że doszło do tej tragedii: „przez niedbałość przodków

naszych” – nic dodać, nic ująć!
Po ujawnieniu zbrodni wśród możnowładców i rycerstwa najpierw nastąpił szok.

Potem wybuchł ogólny bunt ludności i król Popiel II, Zbrodniczy, wraz z żoną
morderczynią Ryksą oraz dwoma synami i córką uciekli do Kruszwicy, gdzie zostali
zabici przez rozwścieczony lud. Trójka starszych synów zdołała uciec na ziemie
pomorskie.

Książę Saksonii Brama (Prokosz) lub Bruno (Anderson) czekał z wojskiem
w gotowości na sygnał od córki Ryksy. Natychmiast po otrzymaniu informacji
o śmierci dwudziestu lechickich książąt przekroczył granice Lechii i zaczął łupić jej
prowincje. Nie powstrzymała go przed tym wiadomość o śmierci córki Ryksy i jej
dzieci, a jego wnuków. Widocznie liczył się z tym i było to wkalkulowane
w realizację spisku.

W Lechii zapanowała żałoba. Według wyżej wymienionych kronik sąsiednie
narody, Niemcy znad Renu i Wezery, Litwini, Łotysze, Jadźwingowie i Roksolanie,
podniosły oręż i zaczęły pustoszyć oraz grabić nadgraniczne prowincje Lechii.
Ponadto po nieurodzajnym lecie wylała Wisła, zapanował głód i część ludności
wyginęła.

Należy również zaznaczyć, że nieudolne rządy Popielów doprowadziły wcześniej
do uniezależnienia się Moraw, Słowacji, Bohemii i Prawęgier od Lechii i utworzenie
w 833 roku państwa Wielkie Morawy, którego pierwszym władcą został książę
Mojmir I i które przetrwało 71 lat, do 904 roku.

Król Popiel II, Zbrodniczy, panował dziesięć lat i został zabity w 840 roku wraz
z żoną Ryksą i trójką ich dzieci. W sumie miał dziewięć żon i z nimi sześcioro dzieci:
pięciu synów i córkę.

Bezkrólewie – panowało w latach 841–842.

Ponad rok trwało w Lechii bezkrólewie. W maju 841 roku został zwołany przez
starszyznę prawomocny wiec słowiański w Kruszwicy, na który zjechali się
możnowładcy, rycerstwo i krewni pomordowanych książąt ze wszystkich dzielnic
Imperium Lechitów. Również przyjechali pozostali synowie i krewni króla Popiela
II. Nastąpiły nerwowe negocjacje i kłótnie. Potomkowie Popiela II domagali się
tronu. Inni z kolei nie chcieli do tego dopuścić. Narady i swary trwały, a kolejne
wiece były zrywane często przez poszczególne frakcje z prowincji, walczące o tron
Lechii. Niekiedy wiecowanie tej masy ludzi przeciągało się tak, że brakowało im
żywności.

Imperium Lechitów zaczęło się powoli rozpadać, bowiem dzielnice zachodnie za



Odrą oraz pomorskie zaczęły nawiązywać kontakty i współpracować oraz wiązać się
z księstwami niemieckimi znad Renu i Wezery.

Dopiero na wielkim wiecu latem 842 roku, po „przepychankach” i kłótniach,
zgodnie z prawem, obowiązkiem i obyczajem, wybrano na króla szlachcica, rycerza
Lechitę, starszego, doświadczonego i spokojnego męża (Bogufał, Prokosz). Był nim
urzędnik i zarządca dworu królewskiego, nazywany piastunem, czyli majordomem!
Stąd przez jego potocznie określaną funkcję, wykonywaną na dworze, później
zniekształconą, nazywano go Piastem, co nie miało nic wspólnego z zawodem
kołodzieja, tak infantylnie lansowanym w literaturze przedmiotu.

Jego prawidłowe nazwisko po ojcu brzmiało Koszyszko herbu Kroy (Prokosz,
Historya Polski). Pomimo protestów frakcji z odległych prowincji, Koszyszko został
ogłoszony królem Lechitów. Gwoli tradycji, nałożono mu czapkę i wręczono berło
króla Polacha, posadowiono na tronie i składając jego ręce na szabli Lecha I,
Wielkiego, przysięgano na wierność 15 lipca 842 roku (Prokosz)!

Do przyczyn i konsekwencji takiego wyboru, zapewne, należały:

1. Tragiczne doświadczenia z młodymi, nierozważnymi i zbrodniczymi
władcami.

2. Skreślenie z listy kandydatów na króla, potomków Popielów.
3. Zaawansowany wiek kandydata o dużym doświadczeniu, rozwadze i ogólnie

znanym, spokojnym charakterze.
4. Obawa przed agresywnymi, aroganckimi książętami z odległych prowincji,

twierdzących, że tron im się należy, jako zadośćuczynienie za mord na ich
ojcach.

5. Obwołanie królem, co prawda szlachcica, rycerza Lechitę (był to zwyczajowy
warunek), ale niższego stanu, nie księcia.

6. Nieuwzględnienie wyżej wymienionych roszczeń do tronu przyspieszyło
odstępowanie dzielnic od Imperium Lechitów i jego stopniowy rozpad.

Król Koszyszko – panował w latach 842–862.

Król Koszyszko objął tron Lechii w podeszłym wieku, według niektórych
kronikarzy w wieku 70 lat (Bielski), a innych nawet w wieku 100 lat (Prokosz).
Panował przez 20 lat. Przeniósł siedzibę ze skalanej zbrodniczą krwią Kruszwicy do
Gniezna. Panował spokojnie i rozważnie, starał się sprawiedliwie osądzać sprawy.
Dokładał wszelkich starań, aby uspokoić sytuację po jego koronacji w odległych
dzielnicach i zapobiec ich odłączaniu się od Imperium Lechitów. Jednak
w niektórych prowincjach zachodnich i pomorskich synowie zamordowanych
ojców odmawiali płacenia podatków królowi, wyłamując się spod zwierzchności
i obowiązków lennych.



Żeby tylko podtrzymać dobre stosunki, rozesłał posłów do dzielnic, żeby
sprowadzić na dwór córki i siostry książęce chętne do zamążpójścia. Cytuję
z kroniki Prokosza: „Po ich przybyciu uhonorował je i obdarował kosztownościami
i klejnotami, biorąc sobie jedne na żony, inne oddał synowi Ziemowitowi, a niektóre
krewnym i możnym panom do łoża oddał”.

Za jego panowania ustały też wszelkie wojny domowe, a rozboje i gwałty zostały
poskromione.

Podczas panowania króla Koszyszko, 1 stycznia 845 roku, czternastu Lechów –
lechickich książąt i możnowładców wraz ze swoimi dworami, wojskiem i ludnością,
mieszkających na terenach południowych Lechii przy granicy z Morawami
i Czechami – przyjęło uroczyście chrzest w obrządku rzymskim (patrz R.H. Vickers,
Angelfire – bibliografia).

W tym okresie władcą państwa wielkomorawskiego był książę Mojmir I, który
przyjął chrzest już w 818 roku. W Ołomuńcu znajdowała się siedziba arcybiskupa
obrządku rzymskiego - Adalrama, która podlegała biskupstwu w Pasawie w Bawarii.
Mojmir I chciał się w ten sposób taktycznie zabezpieczyć przed atakami Franków na
jego tzw. pogańskie państwo. Podobnie wyżej wymienieni Lechici prawdopodobnie
chcieli zabezpieczyć swoje włości przed najazdami.

Jednak w 846 roku król wschodniofrankoński, Ludwik Niemiec, najechał zbrojnie
Wielkie Morawy i osadził na tronie księcia Rościsława jako wasala. W drodze
powrotnej skierował się na północ, chcąc odwiedzić i poznać świeżo ochrzczonych
Lechitów, których nie znał. Po drodze jego wojska zostały niespodziewanie
zaatakowane, pobite i ograbione przez Czechów, którzy uznali przemarsz jego
wojsk za wrogi. Król Ludwik Niemiec ledwo uszedł z życiem. Później organizował
wyprawy odwetowe, ponieważ książę Rościsław zdradził go i okazał się władcą
niezależnym. Po kolejnej nieudanej wyprawie króla Ludwika Niemca na Wielkie
Morawy, w 855 roku, misjonarze bawarscy obrządku rzymskiego zostali ostatecznie
wydaleni z Ołomuńca i Wielkiej Morawy.

Była to pierwsza wzmianka o ochrzczonych w obrządku rzymskim Lechitach
i ludzie słowiańskim Lechii, o której nie ma informacji w naszej historiografii –
dlaczego?

Ze względu na podeszły wiek, król Koszyszko nie brał udziału w działaniach
wojennych. Jego zaufanym strażnikiem wojska i sławnym hetmanem był Navoy
Starża herbu Topór, który dzielnie prowadził wyprawy wojenne oraz organizował
obronę kraju. Brał w nich także udział jego syn, książę Ziemowit, który wprawiał się
w rzemiośle wojennym.

W 849 roku na prośbę synów Popiela II, Hostymierza i Sudzimierza,
przebywających na Pomorzu, król Koszyszko pozwolił im się osiedlić; jednemu na
Kujawach, a drugiemu na ziemi krakowskiej. Chcieli wyjechać z Pomorza, po niby-
przypadkowym zabójstwie ich trzeciego brata Przemysła przez kaszubskiego księcia



Dobrogasta. Bali się po prostu o własne życie.
Król Koszyszko oprócz żony Rzepichy miał jeszcze kilka żon, z którymi miał

dwóch synów i trzy córki. Zmarł w 862 roku.
W związku z powyższym należy odnieść się do tzw. dynastii Piastów.
Jak wyjaśniłem wyżej – ponieważ nie było Piasta, tylko był piastun (majordom),

szlachcic Lechita, Koszyszko herbu Kroy, to tylko on, jako król Koszyszko, mógł być
kontynuatorem starożytnej słowiańskiej dynastii lechickiej, począwszy od króla
Lecha I, Wielkiego, panującego od roku 1729 p.n.e., a więc trwającej już 2521 lat, do
śmierci króla Koszyszki w roku 862.

Dalej dynastia lechicka trwała przez okres królów chrześcijańskich, w sumie 3099
lat, aż do króla Kazimierza Wielkiego, który zmarł w 1370 roku.

Reasumując, moim zdaniem, pierwszą dynastią królewską w Lechii i Polsce była
wielka starożytna dynastia lechicka, trwająca 3099 lat, od 1729 roku p.n.e. do 1370
roku n.e.!

Król Ziemowit, Reformator – panował w latach 862 – 892.

Król Ziemowit był kolejnym władcą lechickim, wybranym na prawomocnym
wiecu słowiańskim, który panował przez 30 lat. Prawdopodobnie pod koniec życia
był chrześcijaninem obrządku słowiańskiego (cyrylo-metodiańskiego). Tolerował
powstanie i rozwój chrześcijaństwa na obszarze Lechii (patrz niżej).

Jeszcze za życia jego ojca, króla Koszyszko, został naczelnym wodzem wojsk.
Wyręczał także starego ojca w załatwianiu najtrudniejszych spraw państwowych,
przygotowując się do objęcia władzy. Miał charakter wojownika, był dzielny
i zahartowany w życiu obozowym i na wojnach. Był również przyzwyczajony do
niewygód, jadł proste potrawy, a z alkoholi pił tylko piwo. Nie był nienawistny ani
skąpy, raczej hojny i szczodry. Rozdzielał zdobycze wojenne, nagradzał odwagę
i sukcesy na polu walki. Oprócz umiejętności rycerskich i wojennych miał szczęście
i prawie wszystkie bitwy wygrywał. Dbał o lud i wojsko, które zreorganizował,
unowocześnił i dozbroił w nowszą na owe czasy broń. W czasie wojny hetman
zajmował drugie miejsce po nim. Utworzył stanowiska oboźnych oraz dowódców
oddziałów: dziesiętników, setników i tysięczników. Wprowadził dyscyplinę oraz
wydzielił w wojsku drużyny. Zorganizował od nowa, oddzielnie piechotę i jazdę
lekką oraz pancerną. Ustanowił strażników z drużynami wojsk nad granicami
Lechii. W trzech wojnach, wraz z królem Ziemowitem, uczestniczył hetman Navoy
Starża, dowódca z czasów jego ojca.

Zreorganizował także państwo, powołując oddzielnie kasztelanów na zarządców
grodów, a starostów na zarządców miast oraz rajców (radnych) miejskich.

Zakładano także na jego rozkaz tzw. wsie służebne, przygrodowe, które według



Millera (patrz bibliografia) zaspokajały potrzeby w zakresie produkcji broni,
pancerzy, żywności, wytopu stali, hodowli koni bojowych, wyprawiania skór,
przygotowywania materiałów budowlanych i wszelkich zapasów dla wojska.
Zapewne takich wsi było ponad tysiąc w całej Lechii. Jeszcze obecnie wyżej
wymieniony autor, zlokalizował ich ponad sto.

Król Ziemowit, Reformator, także bił własne monety: solidy i brakteaty
(Wolański).

Podjął działania wojenne przeciwko tym prowincjom Lechii i uprzednio
zhołdowanym krajom, które oderwały się w okresie nieudolnych rządów Popielów
i bezkrólewia.

Najechał dwiema armiami Wielkie Morawy. Jedną dowodził osobiście, a drugą –
hetman Navoy Starża. Dokonując spustoszeń, zagarnął i zhołdował trzecią część
obszaru. W dwóch bitwach pokonał Świętopełka. Inne tereny przejęli okresowo
Czesi i Prawęgrowie (Prokosz, Kosmas).

W 872 roku pięciu Lechów, książąt lechickich, Świętosław, Witysław, Herman,
Spitymir i Majsław, wraz ze swoimi drużynami udało się do Czech, by wspomóc
księcia Borzywoja w walce z królem wschodniofrankońskim Ludwikiem Niemcem.

Do zaciętej i krwawej bitwy doszło na Nizinie Węgierskiej nad rzeką Rába, na
południe od Dunaju. Czesi i Lechici ponieśli klęskę, zginęli niektórzy z wyżej
wymienionych książąt oraz duża ilość wojsk słowiańskich, a Czechy zostały
spustoszone (Vickers, Bielowski, Wolański i R. Heck, M. Orzechowski – patrz
bibliografia).

Dlaczego w naszej historiografii nie ma opisu tej bitwy?
Prawdopodobnie w 874 roku książę Borzywoj, wraz z Czechami, przyjął chrzest

i związał się sojuszem z księciem Świętopełkiem i Wielką Morawą (niektóre źródła
podają 871 rok).

Również w 874 roku książę Świętopełk w odwecie najechał południowe prowincje
Lechii, tzw. Księstwo Wiślan, pod pretekstem wprowadzenia chrześcijaństwa
w obrządku słowiańskim (cyrylo-metodiańskim). Zajął miasto z grodem Wiślica,
pojmał lechickiego księcia Wyszewita i jeńców oraz zmusił go i pozostałą część ludu
do przyjęcia chrztu (patrz Bielowski, F. Kmietowicz – bibliografia). Następnie książę
Wyszewit z najbliższym otoczeniem został wypędzony.

W latach 875–879 zajął ziemie: małopolską z Krakowem i śląską z Wrocławiem
oraz włączył w granice państwa wielkomorawskiego.

Misjonarz Metody uprzedzał księcia Wyszewita, przez swojego wysłannika, żeby
wcześniej dobrowolnie przyjął chrzest wraz z podwładnymi. Ale ten śmiał się
i urągał tym, którzy byli już ochrzczeni. W konsekwencji, przez nierozwagę,
sprowadził tragedię na część swojej ludności, którą uprowadzono jako niewolników
– pogan. Jak podaje dr F. Kmietowicz (patrz bibliografia), odnotowano w tym czasie
duży napływ jasnowłosych pogan, jako niewolników, do Wenecji, ówczesnego



centrum handlu niewolnikami w Europie.
Według kronik w tym czasie w Welehradzie, stolicy Wielkiej Morawy, urzędował

arcybiskup Metody, którego uczniowie, m.in. Wisnog i Oslaw, chrzcili Lechitów
w obrządku słowiańskim na terenie ziemi małopolskiej. Biskupem Lechów był
Sawa, uczeń Cyryla (patrz F. Kmietowicz – bibliografia). W wyniku badań
archeologicznych odkryto relikty niewielkich kościołów obrządku słowiańskiego
(cerkwi) w:

Wiślicy, wraz kadzią-chrzcielnicą i misą chrzcielną,
Krakowie, pod kościołem św. Salwatora i w rotundzie Marii Panny na
Wawelu,
Gnieźnie, fundamenty pod katedrą,
Wrocławiu, pod katedrą,
na Ostrowie Lednickim w Wielkopolsce,
Poznaniu, w katedrze wraz z trzema misami chrzcielnymi oraz dwoma
aneksami bocznymi absydy (prothesis i diaconicon),
Przemyślu, szczątki katedry,
Krakowie, na Wawelu w fundamentach katedry Bolesława Chrobrego,
szczątki dwóch grobowców biskupów obrządku słowiańskiego. Czyżby
chodziło o pierwszych arcybiskupów krakowskich obrządku cyrylo-
metodiańskiego, a mianowicie Prohora oraz Prokulfa?

Pierwsze biskupstwo w obrządku słowiańskim w Lechii zostało założone
w Wiślicy, a drugie w Krakowie, gdzie później urzędowali arcybiskupi, jako
patriarchowie, podlegający bezpośrednio tylko papieżowi. Kierowali rozległym
obszarem chrześcijańskim w Małopolsce, Śląsku oraz Wielkopolsce, gdzie
funkcjonowały cerkwie w Wiślicy, Krakowie, Przemyślu, Wrocławiu, Poznaniu,
Ostrowiu Lednickim i Gnieźnie.

Na język słowiański zostało przetłumaczone Pismo Święte. Misjonarze łagodnie
podchodzili do ludzi, nie burzyli ich świątyń i gajów, nie niszczyli posągów bogów
i kultowych posążków. Posługiwali się językiem zrozumiałym dla ogółu. To
wszystko zyskało im popularność. Msze odbywały się na terenach ich świętych
gajów i w świątyniach. Stopniowo zmieniano nazwy ich bóstw na biblijne. Była to
po prostu przemyślana adaptacja starych wierzeń do nowych, a nie prymitywna,
agresywna destrukcja starych wierzeń i narzucanie nowych pod groźbą miecza,
w czym celowali misjonarze obrządku rzymskiego, którzy bezwzględnie zwalczali
obrządek słowiański. Celowali w tym ówcześni biskupi bawarscy, którzy chcieli
mieć monopol papieża na chrystianizację ludów ario-słowiańskich, tzn. ujarzmienie
i zyskowną eksploatację feudalną.

Arcybiskupstwo obrządku słowiańskiego przetrwało w Lechii ponad 150 lat.



Słowiańscy arcybiskupi mieli siedzibę w Krakowie.
A nasza historiografia o powyższych wydarzeniach milczy, dlaczego?
Z kolei w 880 roku król Ziemowit najechał i złupił ziemie prawęgierskie za

Dunajem, aż po rzeki Drawę i Sawę. Odzyskał także zagrabione wcześniej Pogórze
Karpackie między Dunajcem i Prutem.

Doszło również do wojny z księciem Czech, Borzywojem, który najechał
i spustoszył ziemię śląską. Po zlekceważeniu przez Borzywoja wysłanych posłów,
król Ziemowit wraz z hetmanem Navoy Starżą najechali ziemie czeskie dwiema
armiami. Lechici wygrali walną, krwawą bitwę, w której Borzywoj został ranny, ale
zdołał uciec. Później poprosił o pokój. Po powrocie z niewolnikami i łupami król
Ziemowit urządził postrzyżyny swojego syna, którego nazwał Wrocisław, na cześć
odbicia Wrocławia z ziemią śląską. Nadal jednak pod władzą Świętopełka, w ramach
Wielkiej Morawy, pozostawała ziemia małopolska z Krakowem.

Podczas tej wojny jego hetman został ranny i nie mógł już uczestniczyć
w dalszych działaniach. Został doradcą króla Ziemowita.

Następna wojna wybuchła z plemionami pruskimi (Bartowie, Chulmowie), którzy
najechali nadgraniczne ziemie Lechii. Doszło do kolejnej wyprawy króla Ziemowita,
w której uczestniczył nowo mianowany przez niego hetman Hostymierz, syn Po-
piela II, który był bardzo zdolnym dowódcą. Po pobiciu i zhołdowaniu Prusów oraz
odebraniu zagarniętych ziem, głównie na Mazowszu, nastąpił powrót
z niewolnikami, stadami bydła i łupami. Król Ziemowit zabrał ponadto dwie córki
księcia pruskiego Alginina na nowe żony, jedną dla siebie, a drugą dla nowego
hetmana, w nagrodę za zwycięstwo.

Do zasług króla należy zaliczyć także założenie szkoły dla młodych rycerzy,
mającej doskonalić ich rzemiosło wojenne. Nie zdążył odbić i przyłączyć
z powrotem do Lechii ziemi małopolskiej z Krakowem, ziem pomorskich
i kaszubskich oraz prowincji zachodnich między Wezerą a Odrą.

Król Ziemowit, Reformator, zmarł w 892 roku, w wieku 57 lat. Miał osiem żon,
a z nimi dwóch synów: starszego Wrocisława i młodszego Lecha, oraz trzy córki.
Jego żony i dzieci zapewne zostały ochrzczone wraz z nim w obrządku słowiańskim.

Król Wrocisław – panował w latach 892–896.

W kronice Prokosza był wymieniony jako król z podaniem okresu panowania, ale
brak wyrwanych kart z jego szczegółowym opisem.

Wrocisław tradycyjnie został zatwierdzony na króla Lechii przez prawomocny
wiec słowiański. Panował tylko cztery lata. Był starszym bratem Lecha. Niedługo po
objęciu tronu udał się do Hangsfeld na zjazd władców, zorganizowany przez króla
wschodniofrankijskiego Arnulfa w 892 roku. Zjazd i jego konsekwencje zostały



opisane w rocznikach bawarskich na stronach 640 i 641 (patrz Aventinus –
bibliografia):

„Ten (Arnulf) wczesną wiosną podążył ku południowej granicy Bawarii, a na
miesiąc maj (892 rok), zarządził wspaniały zjazd królestwa w Hangsfeld. A jako że
Świętopełk wzgardził przybyć na niego, uznano go za wroga państwa. Wzięli zaś
w tejże radzie udział: Wrocisław (Vratizolaus), odległej Polski (Bolaniae) władca,
a także Kurszana król Węgrów, którzy do tych pór po niepewnych siedliskach
w Sarmacji Europejskiej się błąkali. Posłowie przyrzekając wszystkie swoje siły
przeciwko Świętopełkowi, jeśliby dano im niby za żołd ziemie, jakie zbrojnie zajmą.
Miłe posłanie to było Arnulfowi i zaraz też sam przytaknął żądaniom i postanowił
Morawian najechać trzema armiami; Kurszanowi i Węgrom, krajanom jego,
wyznaczył Dację. Wrocisławowi poruczono, by od tyłu zbrojny atak ze swymi
Wenedami (Venedis) przedsiębrał. Arnulf od czoła z Frankami, Suewami
i Bawarami dokonał najazdu; przez pełen miesiąc, a mianowicie przez cały lipiec
wzdłuż i wszerz Morawy przegalopował, a napełnił całą pożarami, rzeziami,
gwałtem i zgryzotą. Cokolwiek stanęło na drodze, wycięte zostało: sady, pola,
zagrody, domostwa, budowle w ogniu zgorzały; drzewa owocowe przez
zgniewanego żołnierza do korzenia zostały wycięte. Co więcej Kurszana i Węgrzy
daleko okrutniej się srożyli i niby chmura obie Dacje, tę przed i tę za Temeszem,
zalali, aż od dopływu Hron przy górach Suevo (Karpaty Południowe) i rzece Dunaj
po Morze Czarne cwałując, a żelazem drogę sobie torowali, starych kolonistów
wycinając w pień, a cały kraj, jak wypadło, pomiędzy sobą dzieląc, tam z nadzieją
pozostania na zawsze, siedziby swoje posadowili. Wszystkie one do tych pór
Węgrami, Transylwanią, Siedmiogrodziem przez uczonych w piśmie były
nazywane. Miejsca te kiedyś zamieszkiwali Jazygowie, Getowie, co to jako Dakowie
i Goci byli sąsiadami Suewów; i przez starsze pokolenia należycie Dacją, a wedle
pospolitego mianowania Scytią były nazywane. Getów Atylla i Hunowie znacznie
przerzedzili. Po śmierci Atylli, a przegnaniu Hunów, historycy utrzymują, że
Gepidowie, odrośl Getów, tam osiedli. Longobardowie, plemię Suewów, zawojowali
Gepidów. A kiedy oni przenieśli się do Italii, zaraz tamże Wenedowie wzrośli w siłę,
część także Hunów i Awarów przepędzona przez Bawarów i Karola Wielkiego
z Noricum i Panonii, za rzekę Temesz, została zbrojnie zmuszona do przeprowadzki.
I plemiona te były posłuszne wtedy rozkazom Świętopełka, najpotężniejszego
i najbardziej wojowniczego księcia spośród Słowian. Otóż Węgrzy wyniszczyli
Wenedów, Awarów i Hunów Dację zamieszkujących i sobie tam siedziby wybrali.
Świętopełkowi miejsca te z rozkazu Arnulfa odebrali. Węgrom z kolei Turcy
zagrażają i co roku wyrżnięciem grożą. Tak to nic spośród rzeczy ludzkich pewnym
jest, i tak to kraje swego kresu czekają, a losy ich gnębią.

Świętopełk jeszcze nie dość tyloma klęskami ujarzmiony w zatwardziałości trwał,
kryjówek w Hercynii szukał. Wrocisław i Arnulf, przeszedłszy wskroś całe Morawy



z wrogim zamiarem jako zwycięzcy jeszcze raz przybyli. Wrocisław z rozkazu
Arnulfa posłów jego do Litomara króla Bułgarów rozesłał; Przymierze z Bułgarami
zwyczajem przodków zawarto, w którym pomieszczono, żeby król ludu tego nie
dozwolił przewozić soli do Morawian z królestwa swojego ani innego” (tłumaczył z j.
łacińskiego Michał Koss).

Jest to prawdopodobnie pierwsze, przeze mnie opublikowane tłumaczenie tego
tekstu, albowiem według naszej historiografii lechicki król Wrocisław w ogóle nie
istniał (sic!), a jego panowanie i dokonania były ukrywane – dlaczego?

Po spustoszeniu i złupieniu Wielkiej Morawy oraz wykonaniu uzgodnionego
zadania z królem Arnulfem Wrocisław wrócił do Gniezna. Był waleczny po ojcu
i podejmował wyprawy wojenne w celu przyłączenia utraconych prowincji byłego
Imperium Lechitów.

Podczas jednej z takich wypraw na północ, mających na celu podporządkowanie
Lechii ziem pomorskich i kaszubskich – zginął w 896 roku, w zasadzce z rąk
Pomorzan (Prokosz).

Lech X, Dzielny – panował w latach 896–921.

Lech wstąpił na tron Lechii, przy aprobacie prawomocnego wiecu słowiańskiego,
po nagłej śmierci swojego starszego brata, króla Wrocisława. Panował 25 lat.
Podobnie jak jego ojciec, zapewne był chrześcijaninem obrządku słowiańskiego.
Postanowił pomścić śmierć brata i przygotować wyprawę wojenną na Pomorze.
Mianował nowego hetmana, którym został Semirad Starża herbu Topór z rodu
poprzedniego, starego i zasłużonego hetmana. Jednak najpierw wysłał posłów do
książąt pomorskich i kaszubskich z propozycją uznania jego zwierzchnictwa, jako
króla Lechii, podobnie jak to było za czasów króla Popiela II. Oni wzgardzili jego
posłami i propozycją, żądając, żeby im pokazał, że jest mocniejszy i zasługuje na
tron Lechii. Natychmiast wydał rozkaz hetmanowi, by ten wywiesił przed grodem
w Gnieźnie chorągiew z orłem, co było oznaką wojny.

W maju 897 roku hetman wyruszył zgodnie ze zwyczajem z pierwszą armią. Po
kilku dniach marszu został zaatakowany przez Pomorzan, Kaszubów
i wspomagające ich wojska saskie. W trakcie walki oddziały hetmana Semirada
Starży zostały otoczone przez bardziej liczebne wrogie wojska. W krytycznej
sytuacji nadciągnęła druga armia, dowodzona przez króla Lecha X, Dzielnego,
i zaatakowała wroga z marszu, przesądzając o wygranej. Dalej czytamy w kronice
Prokosza, że w walce zginęli następujący książęta:

Wisław Szczecinski,
Raciborz Rostocki,
Barwin Kaszubski,



Bogdal Wizymirski (Wismar),
Cieszymorz Luzacki (Holzacja),
Ziemian ze Zgorzelca (Brandenburg).

Do niewoli zostali wzięci, prosząc o łaskę, następujący książęta:

Wrocisław z Serbii,
książę Wenedów z synem Jaksą,
Barwin z całego Pomorza,
Przybysław z Górnych Kaszub,
Wyszomir z Ziemi Myszyńskiej (Meklemburgia).

Król darował im życie, ale z nimi jako jeńcami i zakładnikami przeszedł i podbił
wszystkie ich ziemie: pomorskie, kaszubskie i zachodnie, aż do Łaby, i je zhołdował.
Nie było to trudne, bo były prawie bez wojsk i dowódców oraz książąt. Zatrzymał się
z wojskiem nad Morzem Bałtyckim, które od dawien dawna nazywało się Morzem
Sarmackim.

Król Lech X, Dzielny, wezwał ich na spotkanie, na którym ustalił trybut, który
będą co roku płacić. Złożyli mu również przysięgę na wierność. Dodatkowo zażądał
ich synów jako zakładników, na co się zgodzili. Następnie zostawił w prowincjach
znaczną część wojska z hetmanem Semiradem Starżą, a sam powrócił w chwale do
Gniezna z łupami, niewolnikami i zakładnikami znakomitymi.

Za szczęśliwą wyprawę złożył podziękowania swoim bogom słowiańskim przed
świątynią Nya (Nija), a potem wyprawił ogólną ucztę.

W tym okresie przejściowym, gdy tylko część ludu Lechii została ochrzczona,
było przyjęte, a nawet konieczne, że władca celebrował rytuały i uczestniczył
w ceremoniach obydwu religii: słowiańskiej i chrześcijańskiej.

W późniejszym okresie uwolnił i odesłał do domów większość zakładników –
synów książęcych, którzy mu przyrzekli wierność i słowa dotrzymali w czasie jego
panowania.

Król Lech X, Dzielny, nie hamował akcji misjonarskiej w obrządku słowiańskim
wśród ludności Lechii, kierowanej przez biskupa z Krakowa. Powstawały nowe
ośrodki kultu chrześcijańskiego – cerkwie w wielu miastach, w tym również
w stołecznym Gnieźnie.

W 900 roku arcybiskup Theotmar z Salzburga wysłał list ze skargą do papieża, że
cały wschód (Małopolska, Śląsk, Wielkopolska) jest już ochrzczony przez uczniów
Metodego i w związku z tym bawarscy misjonarze obrządku rzymskiego nie mają
co robić!

Około 904 roku, w trakcie kryzysu i rozpadu Wielkiej Morawy oraz po
wcześniejszym odstąpieniu w 895 roku od niej Czech, król Lech X odzyskał również



ziemię małopolską z Krakowem, która powróciła do Lechii. Część młodych książąt,
zakładników z Serbii i Pomorza Zachodniego (m.in. książę Jaksa), za zgodą króla,
osiedliła się na własną prośbę właśnie na ziemi krakowskiej (Prokosz).

W 907 roku, po najeździe Madziarów i Bawarów na słabą Wielką Morawę i jej
całkowitym upadku, arcybiskup musiał uciekać i przeniósł się z Welehradu do
Krakowa, skąd kierował rozległym już Kościołem obrządku słowiańskiego, za
przyzwoleniem króla Lecha X, Dzielnego.

Król zmarł w 921 roku w Gnieźnie, mając 55 lat, i tutaj został pochowany. Miał
dziesięć żon, a z nimi trzech synów i córkę.

Należy podkreślić, iż król Lech X, Dzielny, zasłużył na nazwę Lecha, bowiem
okazał się władcą walecznym, pragmatycznym i dalekowzrocznym. Zdecydowanie
i umiejętnie odzyskał prowincje pomorskie i zachodnie między Łabą i Soławą
a Odrą i Nysą Łużycką oraz na południu ziemię małopolską. Jednak jego
stosunkowo wczesna śmierć uniemożliwiła mu na trwałe zorganizować
i skonsolidować na nowo Imperium Lechitów i trzymać je w całości żelazną
i zdecydowaną ręką, jak czynili to jego poprzednicy: król Lech III, Ariowit, i król
Lech IX, Waleczny.

Czasy także się zmieniły i powstały nowe zagrożenia, chociażby powstanie
nowego państwa niemieckiego i wybranie księcia saskiego Henryka na króla w 919
roku we Fritzlarze. W skład państwa niemieckiego weszły księstwa: Saksonia i b.
Turyngia, Szwabia, Bawaria oraz Lotaryngia. Król Henryk I, z saskiego rodu
Ludolfingów, był bardzo agresywnym i zaborczym władcą nastawionym na
ekspansję na słowiański wschód, w celu zagrabienia nowych terytoriów z gotową
infrastrukturą mieszkalną i gospodarczą, zwiększenia dochodów z wyzysku
feudalnego ujarzmionych Ariów-Słowian oraz późniejszego zniemczania oraz
chrystianizacji, zapewniającej również dochody Kościołowi rzymskiemu.

Król Ziemomysł – panował w latach 921 – 957.

Ziemomysł został wybrany na króla Lechii podczas prawomocnego wiecu
słowiańskiego w 921 roku.

Zapewne został ochrzczony przez ojca w obrządku słowiańskim, który był już
szeroko rozpowszechniony w południowo-wschodnich prowincjach Lechii, także
w Wielkopolsce, i dotarł już do stołecznego Gniezna, gdzie stała cerkiew.

Panował 36 lat. Objął tron w młodym wieku, mając 22 lata, jako drugi syn króla
Lecha X, ponieważ starszy Wisław zginął wcześniej na wojnie. Jeszcze jego ojciec
wyznaczył mu czterech doradców, którzy mieli przygotować go do pełnego,
prawowitego sprawowania władzy królewskiej od 25 roku życia. Byli to:

Zbilud Starża – starosta gnieźnieński,



Radomir Wcielejów – kasztelan kruszwicki,
Dersław z Jastrzębca – kasztelan sandomierski,
Zbisław z Kurnika – kasztelan poznański.

Król Ziemomysł okazał się władcą sprawiedliwym, mądrym, łagodnym, ludzkim
i hojnym. Dbał o lud i państwo. Również bił własne monety: solidy i brakteaty
(Wolański).

Zabrakło mu tylko jednej, potrzebnej w tych czasach zalety, a mianowicie:
wojowniczości, agresji i ducha bojowego. Nie był zdobywcą ani pogromcą.

Według Prokosza, zgodnie z ojczystym zwyczajem, zaprezentowano mu kilka
ładnych i dobrze urodzonych panien, aby sobie niektóre na żony wybrał. Po
akceptacji: „zostały uroczystym do łoża oddane mu one obrządkiem”.

Po jedenastu miesiącach urodził się syn królewski. W wieku lat siedmiu, podczas
postrzyżyn, król Ziemomysł nazwał go Mieszek, co znaczyło Mieczysław, tj. sławny
w mieczu lub mieczem sławiący. Uroczystość postrzyżyn odbyła się tradycyjnie
w świątyni boga Nya (Nija) w Gnieźnie. Cytuję za kroniką Prokosza:

„Król Ziemomysł obcięte włosy Mieszka na ofiarę bogom i w ich oddając go
opiekę, sam w świątyni zawiesił”.

Jak już wcześniej pisałem, król w tych czasach musiał łączyć, a nie dzielić lud,
stąd udział w ceremoniach związanych zarówno ze starą, jak i nową religią
chrześcijańską w obrządku słowiańskim.

Król zapewne zdawał sobie sprawę z zagrożenia płynącego z zachodu – od nowo
powstałego w 919 roku państwa niemieckiego, którego królem został agresywny
i zaborczy Sas, Henryk I z rodu Ludolfingów.

Król Ziemomysł nie zdołał jednak reaktywować Imperium Lechitów, pomimo
sukcesów odniesionych przez jego ojca w zakresie militarnego zhołdowania
prowincji pomorskich, kaszubskich i zachodnich aż do Łaby i Soławy. Nie udało się
ich zjednoczyć i stworzyć jeden sprawny militarnie słowiański organizm
państwowy. W konsekwencji rozpoczął się proces podziału Ariów-Słowian na
Zachodnich i Wschodnich. Słowiańscy książęta dzielnic zachodnich i pomorskich,
reprezentujący już inne pokolenie, nie czuli się tak związani z Lechią, jak ich
dziadowie i pradziadowie. Potworna zbrodnia, której doświadczyli, jak również
uprzedzenia, podejrzenia, zawód w zakresie uzyskania tronu oraz kłótnie
i nieporozumienia dopełniły reszty. A niektórzy z nich, przez sąsiedztwo, skłaniali
się ku Niemcom. Widocznie król Ziemomysł nie miał odwagi powtórzyć militarnej
kampanii swojego ojca i tą drogą wymusić jedność w działaniu. Zabrakło chyba
wszystkim wyobraźni, umiejętności przewidywania oraz dalekosiężnej strategii
wspólnego działania i organizacji obrony.

Król Henryk I był w tym czasie jednym z najsilniejszych władców Europy i zaczął
realizować „Ekspansję na Wschód i Słowian” (Drang nach Osten und Slawen).



W pierwszym etapie zostały umocnione i rozbudowane grody obronno-
wypadowe na granicy z plemionami ario-słowiańskimi (linia Łaby i Soławy).

W 928 roku zostały zaatakowane słowiańskie ziemie serbskie przez wojska
niemieckie. Walki były okrutne i zacięte, z wycinaniem w pień kobiet i dzieci przez
chrześcijańskich rycerzy. Na zagrabionych ziemiach przejmowano słowiańskie
grody i miasta oraz stawiano nowe, które podbite ludy musiały utrzymywać.
Ponadto musiały płacić różny trybut.

W następnych latach (929 i 934) zostały najechane słowiańskie ziemie pomorskie:
myszyńska (Meklemburgia), wizymirska, lunieńska z grodami i miastami
słowiańskimi, m.in. Arkona, Radogoszcz (Radegast), Roztoka (Rostock), Bukowiec
(Lubeka), Bogbór (Hamburg), Wizymirz (Wismar), a także Łona (Lüneburg),
Międzybórz (Merseburg), Dziewiń (Magdeburg).

Ponadto, po ciężkich i krwawych walkach, został zdobyty duży i ważny
słowiański gród Łężyn (Łączyn) (Lenzen) nad Łabą.

W 936 roku niemiecki tron objął król saski Otton I, który niezwłocznie
zaatakował ziemie pomorskie aż do Odry, tłumiąc krwawo powstanie Wieletów.

Z kolei saski margrabia Geron, na polecenie króla, najechał ziemie południowe:
lubuską i zgorzelecką, z grodami i miastami Lubusz (Lebus) oraz Zgorzelec
(Brandenburg).

W roku 937 Geron wezwał trzydziestu słowiańskich książąt na spotkanie, podczas
którego uraczył ich mocnym winem i tak osłabionych kazał wymordować.

Mamy tutaj powtórkę z historii, w której wyspecjalizowani w mordach sascy
władcy chrześcijańscy dokonali drugiej potwornej zbrodni, po otruciu dwudziestu
książąt Imperium Lechitów w 840 roku w Gnieźnie!

Margrabia Geron bez powodzenia usiłował zdobyć położony w strategicznym
miejscu Zgorzelec, czyli Brennę (późniejszy Brandenburg), w kraju Słowian
Stodoran. Wpadł na pomysł przekupienia pieniędzmi, kosztownościami i różnymi
obietnicami ochrzczonego, słowiańskiego księcia Tęgomira, który zdradził Słowian,
najpierw zabijając podstępnie swego bratanka, ostatniego przestawiciela dynastii
stodorańskiej, a następnie oddając gród i całą prowincję pod władzę króla Ottona I.

W wyniku zdrady tak potężnego księcia inne plemiona Ariów-Słowian na
wschodzie, aż po Odrę, również poddały się i zgodziły płacić trybut. Niedługo potem
zabójca i zdrajca książę Tęgomir zmarł bezpotomnie i cały kraj Stodoran przeszedł
w ręce administracji niemieckiej, co przyspieszyło podbój dalszych ziem Ariów-
Słowian Połabskich (Zachodnich).

Sprawa tak potwornej zdrady potężnego i wpływowego księcia Słowian i jego
przejścia na stronę Niemców, zamiast zjednoczenia się z Wieletami i innymi
plemionami do wspólnej walki, miała jeszcze inny aspekt. Była to bowiem zdrada
Imperium Lechitów, jego idei oraz zasad działania, tzn. „zawsze razem” oraz „tylko
w jedności dzielnic siła”!



Bezwzględne ujarzmianie ziem słowiańskich było w tym okresie możliwe tylko
dlatego, że nie istniało już rzeczone Imperium Lechitów, a król Ziemomysł był
niezdolny do jego odtworzenia poprzez zwołanie i zebranie wojsk wszystkich
plemion Ariów--Słowian pod swoim sztandarem. Tylko wspólnie Ariowie-Słowianie,
niepodzieleni na Wschodnich i Zachodnich, mogli dać odpór Niemcom
i zdecydowanie ich pokonać.

Cały czas trwały niemieckie najazdy grabieżcze, zacięte walki i tłumienie powstań
słowiańskich, a mianowicie: w 939 roku pod wodzą Haika, w 940 roku pod wodzą
Ottona I oraz w 954 roku pod wodzą margrabiego Gerona.

W następnym, 955 roku wybuchło powszechne antyniemieckie powstanie Ariów-
Słowian Połabskich z najazdem odwetowym i pustoszącym tereny w głąb Saksonii.
Jednak na jesieni tegoż roku, nad rzeką Rzeknicą, powstańcy zostali rozgromieni.
Poległ również ich dowódca, książę słowiański Stojgniew. Pomimo to lokalne
powstania i tak wybuchały, na przykład w 957 roku wzniecone na Pomorzu przez
Redarów, których jednak pokonała armia Ottona I.

Ostatecznie wojska margrabiego Gerona podbiły na południu plemiona Łużyczan
w 963 roku i podporządkowały zwierzchnictwu niemieckiemu (ale już za czasów
króla Mieszka I).

Natomiast na wschodnich rubieżach w 950 roku królowa Rusów Olga, wdowa po
królu Igorze, panująca w Kijowie, wysłała posła z darami do króla Ziemomysła
w celu zawarcia pokoju i zapewnienia spokoju na granicy. Król Ziemomysł wyraził
zgodę i wydał rozkazy dla strażników drużyn wojskowych na granicy.

Jednak w 956 roku do władzy w Kijowie doszedł Światosław, syn królowej Olgi, po
jej rezygnacji (Nestor – patrz bibliografia). Nowy król Rusów był porywczy
i bezwzględny. Nie bacząc na zawarty pokój, zaczął najeżdzać i pustoszyć
przygraniczne ziemie Lechii. Król Ziemomysł podjął działania obronne, ale
wyprawy wojennej na Ruś nie zdążył już zorganizować, albowiem w kwietniu 957
roku zmarł w wieku 58 lat.

Rekomendował na tron starszego syna Mieszka. Jego drugi młodszy syn Leszek
zginął później na wojnie z Niemcami.

W 958 roku walkę z Rusami podjął już król Mieszko I.

Król Mieszko I – panował w latach 957–992.

Nie będę opisywać dziejów tego lechickiego króla, albowiem są one znane
i opisane (w przeciwieństwie do poprzedników), zarówno w podręcznikach
szkolnych czy studenckich, jak i w literaturze historycznej.

Pragnę się ograniczyć tylko do kilku uwag, moim zdaniem istotnych, co do
stereotypów lansowanych w literaturze przedmiotu, w stosunku do tego władcy



lechickiego.

1. Mieszko został tradycyjnie wybrany królem Lechii na prawomocnym wiecu
słowiańskim w 957 roku, panował przez 35 lat oraz miał siedem żon. Podobnie jak
jego ojciec (król Ziemomysł), dziad (król Lech X, Dzielny) i pradziad (król Ziemowit,
Reformator), został zapewne w dzieciństwie ochrzczony w obrządku słowiańskim,
w cerkwii w Gnieźnie.

2. Panował przez okres dziewięciu lat, jako słowiański król Lechii, do umownego
roku 966, kiedy miał wyrazić zgodę na chrzest w obrządku rzymskim, wraz
z otoczeniem. Z tym rokiem został więc „zdegradowany” z króla na księcia Lechii
i uzależniony od hierarchii kościelnej oraz papieża! W jego przypadku,
prawdopodobnie jako chrześcijanina, było to tylko przejście z obrządku cyrylo-
metodiańskiego na rzymski oraz wydania polecenia zburzenia istniejących cerkwi
i wybudowania na ich miejscu kościołów i katedr, co zresztą zostało udowodnione
archeologicznie (patrz Kmietowicz – bibliografia). Jednocześnie powyższe siedem
żon królewskich zamienił na starszą żonę chrześcijankę, księżniczkę Dobrawę,
i zapewne kilka nałożnic książęcych.

W związku z powyższym, za Kroniką Czeską z XI wieku (patrz bibliografia),
cytuję:

„R.p. 977 umarła Dąbrowka niecnotliwa i stara Baba: gdy ją Xiąże Polski zaślubił,
zrzuciła czepiec i iakoby Panienka przypieła sobie na głowę wieniec, co było
wielkiém szaleństwem i wszeteczeństwem”.

3. W 962 roku niemiecki król Otton I został koronowany w Rzymie na cesarza.
W specjalnym akcie potwierdził nietykalność Państwa Kościelnego i zagwarantował
jego bezpieczeństwo, obsadzając niemieckim wojskiem! Ponadto każdy kandydat
na nowego papieża musiał uzyskać jego akceptację jako cesarza.

De facto od tegoż roku zaistniało, według mnie, Niemieckie Cesarstwo Rzymskie,
najsilniejszy organizm państwowy w Europie, z najsilniejszym władcą –
Niemieckim Cesarzem Rzymskim!

Król Otton I okazał swoją moc niebawem, detronizując i rozkazując później zabić
niewygodnego mu papieża Jana XII oraz powołując swojego stronnika, papieża
Leona VIII.

4. Wbrew temu, co można wyczytać w naszej historiografii, król Mieszko
I odziedziczył po przodkach nie rozległe Imperium Lechitów, ale i tak duże (ponad
200 tys. km2 powierzchni) państwo – Lechię, przede wszystkim dobrze
zorganizowane pod względem administracyjnym, militarnym i gospodarczym,



dzięki reformom wprowadzonym jeszcze przez jego pradziada króla Ziemowita,
Reformatora.

Lechia bowiem miała nadal wyznaczone prowincje w układzie plemienno-
rodowym, a w nich: sądy z sędziami, kasztelanów w grodach, starostów z rajcami
w miastach, zreorganizowaną i profesjonalną armię z hetmanem i jego zastępcą na
czele oraz strażników granic z drużynami wojskowymi. W ramach armii istniały
karne oddziały zbrojnej piechoty z dowódcami (dziesiętnicy, setnicy, tysięcznicy)
oraz lekka i pancerna konnica.

5. W 979 roku Mieszko I, wraz ze swoją lechicką armią, rozbił i zadał wielką
klęskę inwazyjnym wojskom cesarza Ottona II, zdobywając wielu jeńców
niemieckich. Cesarz niemiecki wrócił w grudniu z resztkami wojsk całkowicie
pokonany. W rezultacie został zawarty pokój, a Mieszko I przyjął propozycję
zawarcia małżeństwa z księżniczką Odą i z tej okazji zwolnił jeńców niemieckich.
Wydarzenia te były w tych czasach na arenie europejskiej wielkim sukcesem
politycznym i prestiżowym Mieszka I oraz Lechii (patrz Dzieje biskupów…i Poczet
królów… – bibliografia).

6. Należy również podkreślić, że w Lechii funkcjonowały setki tzw. wsi
służebnych przy grodach i miastach, które zaspokajały ich potrzeby gospodarcze,
w tym wojska i ludności.

Mieszko I bił także własne monety: solidy (denary) i brakteaty (Wolański).

7. Co do słynnego Dagome iudex, regestu dokumentu wystawionego w kancelarii
Mieszka I przed 990 rokiem, nadal toczą się w literaturze przedmiotu dziwne
dyskusje i spory o treść tego dokumentu, tak jakby nie zauważono propozycji,
a moim zdaniem rozwiązania już tej kwestii przez T. Millera (patrz bibliografia).
Dlatego chciałbym przytoczyć jego tłumaczenie tekstu z języka łacińskiego, moim
zdaniem najlepsze, logiczne i spójne:

„ Podobnie w innym tomie za Jana XV papieża (czytamy):
Panie kieruj mną, Rozjemco. Polecam w bezinteresowną opiekę świętemu

Piotrowi przede wszystkim Otę dostojną oraz synów naszych Mieszka i Lamberta,
jednocześnie państwo, które nazywa się Szczecińskie w całych swoich
rozpostartych oto granicach, tak jak się zaczynają na początku Długim Morzem
(Bałtykiem), aż do krańca Prus, skąd od miejsca, które nazywa się Ruś i od krańca
Rusi, rozciąga się aż do Krakowa, a od tegoż Krakowa aż do rzeki Odry prosto
w miejsce, które nazywa się Wnęką Morawską (Bramą Morawską), a od tej Wnęki
Morawskiej bez przerwy aż do ziemi Milczan prosto środkiem Odry i następnie
prowadzi blisko Odry, skąd do uprzednio wymienionego miasta Szczecina”.



Ponadto Miller wyjaśnia, że:
Dagome to skrót trzech wyrazów łacińskich: „D” – Domine – Panie, „ago” – kieruj,

„me” – mną, czyli: Panie kieruj mną!
Iudex – rozjemca, sędzia.
Schinesghe – Szczecin, szczecińskie.
Alemure – nazwa z dwóch słów łacińskich: „Ale” – pacha, wnęka i „mure” –

Morawy, czyli Brama (Wnęka) Morawska.
Senatrix – dostojna.
Z powyższego jednoznacznie wynika, że lechicki książę Mieszko I był władcą

Państwa Szczecińskiego ze stolicą w Szczecinie oraz, że w granicach tego państwa
znajdowały się miasta: Kraków i Wrocław na Odrze. Potwierdza to również Prokosz,
podając, że Wrocław został odzyskany wcześniej przez króla Ziemowita, a Kraków –
przez króla Lecha X.

Swoje Państwo Szczecińskie Mieszko I oddał pod opiekę papieżowi i Państwu
Kościelnemu w Rzymie, pragnąc je ochronić przed silnym, agresywnym
i zaborczym „Niemieckim Cesarstwem Rzymskim”, rządzonym przez okrutnych
„Niemieckich Cesarzy Rzymskich”, realizujących bezwzględną politykę - Drang
nach Osten und Slawen (patrz rozdział IV, pkt 2, król Ziemomysł).

Ponadto Szczecin był starożytnym miastem portowym, z grodem założonym
przez króla Szczyta, który nadał mu nazwę około 1450 roku p.n.e. (patrz rozdział IV,
pkt 1).

Był w tym regionie najstarszym, największym i najważniejszym miastem
w porównaniu do liczących się: Poznania, Gniezna czy Wolina.

Poza tym Szczecin historycznie zawsze był siedzibą lokalnego lechickiego księcia,
podobnie jak Kodan (obecnie Gdańsk), Roztoka (obecnie Rostock), Wizymierz
(obecnie Wismar) czy Brzemię (obecnie Brema)!

8 T. Wolański nie zidentyfikował początkowej litery C i według włoskich naukowców oznaczała C(AIO),
czyli „Na pożegnanie”, co należy dodać (Raphaelis Fabretti i C Avillio Lescho – patrz bibliografia).

Zdjęcie płyty wraz z opisem jest w Internecie pod: c avillio lescho iscrizione funeraria. Autor nie otrzymał
zgody na jego publikację.



 

Rozdział V
 

Miasta, mapy, monety, bitwy, chrzest
Lechii, dynastia lechicka

1. Miasta i grody słowiańskie w Lechii

Na obszarze Lechii, czyli Wielkiej Scytii, odkryto dotychczas wiele słowiańskich
starożytnych miast, osad, grobowców i grodów (drewniano-ziemnych,
wzmacnianych kamieniami), które zbadano archeologicznie. Ewidentnie
potwierdzają one dobrze zorganizowaną i przemyślaną starożytną działalność
budowlaną i gospodarczą Ariów - Prasłowian na tym terenie już od kilku tysięcy lat
p.n.e.!

a) Starożytne miasta, grody, osady i grobowce (megaksylony)

1. Zagórzyce koło Kazimierzy Wielkiej (na północny wschód od Krakowa) –
osada obronna, powstała około 6000 lat p.n.e.

2. Żyglin na Śląsku (niedaleko lotniska Katowice-Pyrzowice) – osada obronna
z okresu przed 4000 lat p.n.e.

3. Browino – osada w woj. kujawsko-pomorskim, zamieszkana już w okresie
4000 lat p.n.e.

4. Słonowice koło Kazimierzy Wielkiej – siedem megaksylonów z okresu około
4000 lat p.n.e. Okazały się gigantycznymi, długimi, 120-metrowymi
grobowcami o wysokości 5 m i szerokości 10 m, zbudowanymi z belek
o średnicy 30 cm, kamieni i ziemi w kształcie trapezu. Miały w środku
drewniane lub kamienne komory wewnętrzne. Zmarli byli pochowani głową
w stronę wschodzącego słońca, co wskazywało na religię solarną, kosmiczną
i wiarę w boga Słońce – Swaroga (patrz rozdział I, pkt 5 i 6).

5. Rudno Górne (na zachód od Krakowa) – trzy megaksylony jw. z okresu około
4000 lat p.n.e. Miały do kilkudziesięciu metrów długości.

6. Krzemionki koło Ostrowca Świętokrzyskiego – unikalne kopalnie krzemienia



pasiastego, które pracowały już w okresie od 3900 lat p.n.e. Było ich później
ponad cztery tysiące i zajmowały obszar około 80 hektarów w pasie
o szerokości do 200 m i długości 4,5 km. Największe kopalnie miały głębokość
9 m i podziemną powierzchnię wyrobisk, osiągającą kilkaset metrów
kwadratowych. Zachowały się również hałdy górnicze i mniejsze zagłębienia
poszybowe. Produkowano gładzone siekiery i noże z krzemienia pasiastego,
które rozprowadzano w kraju i w Europie. Równolegle funkcjonowały osady
mieszkalne i warsztaty produkcyjne.

7. Zosin koło przejścia granicznego (na wschód od Hrubieszowa) – dwa
grobowce z okresu 3800 lat p.n.e. z zachowanym wyposażeniem (naczynia,
narzędzia, ozdoby).

8. Bronocice koło Działoszyc (na północ od Krakowa) – duża osada z okresu
3500 lat p.n.e, która była otoczona palisadami i rowami obronnymi.Sensacją
były; piętrowe domy w centrum z okrągłymi oknami oraz waza ze starannie
wycyzelowanym rylcem – wizerunkiem wozu z czterema kołami i dyszlem
dla wołów oraz piątym kołem zapasowym. Jest to unikatowy i najstarszy na
świecie taki wizerunek, starszy o kilkaset lat od podobnych piktogramów
odkrytych w Uruk w Sumerze! Jest to także dowód na używanie pojazdów
kołowych przez Słowian już 5500 lat temu – jako pierwszych na świecie!

9. Wieliczka – osada z warzelniami soli z okresu 3500 lat p.n.e.
10. Barycze koło Wieliczki – osada z warzelniami soli z okresu 3500 lat p.n.e.
11. Bochnia na wschód od Krakowa – osada z warzelniami soli z okresu 3500 lat

p.n.e.
12. Raszyn koło Warszawy – osada z okresu 2500 lat p.n.e.
13. Jaworowa koło Warszawy – osada z okresu 2500 lat p.n.e.
14. Michałowice koło Warszawy – osada z okresu 2500 lat p.n.e.
15. Zosin jw. – osada obronna z okresu 2400 lat p.n.e.
16. Trzcinica, woj. podkarpackie (na południe od Jasła) – osada obronna, gród

z okresu 2100 lat p.n.e.
17. Bruszczewo w Wielkopolsce koło Śmigla (na północny zachód od Leszna) –

kilka osad z okresu 2100 lat p.n.e.
18. Horodyszcze zwane Bramą Węgierską, na obszarze wsi Trepcza u wylotu

Kotliny Sanockiej (koło Międzybrodzia) – osada z potężnym grodem na
wzgórzu (150 m), leżącym na lewym brzegu Sanu – z okresu 1500 lat p.n.e.

19. Grzybiany na Dolnym Śląsku (koło Legnicy) – osada obronna z okresu 1000
lat p.n.e.

20. Biskupin, woj. kujawsko-pomorskie – osada, gród z okresu 738 lat p.n.e.
21. Krusza Zamkowa koło Kruszwicy – rozległe miasto z III wieku p.n.e.

Znajdowało się tutaj największe dotychczas odkryte emporium handlowe
wraz ze 140 osadami mieszkalnymi i produkcyjnymi, z warsztatami:



włókienniczymi, metalurgicznymi, wyprawiania skór, obróbki żelaza,
bursztynu, rogu, kości, drewna itd. Tędy przebiegał właśnie słynny szlak
bursztynowy i handlowy między rzymskim południem a słowiańską północą.

22. Nowa Słupia, położona u stóp Łysej Góry – starożytny „Świętokrzyski
Kombinat Metalurgiczny”, który rozpoczął produkcję żelaza w II wieku p.n.e.
Zachowały się ślady starych piecowisk oraz dymarki – piece do
jednorazowego wytopu żelaza, których naliczono ponad 300 tysięcy!
Funkcjonowały także osady mieszkalne i warsztaty produkcyjne wyrobów
metalowych w tym broni. Drugi, duży „Mazowiecki Kombinat
Metalurgiczny” koło Warszawy, obejmujący obszar o średnicy ponad 40 km,
produkujący od II wieku p.n.e., z miejscowej rudy darniowej w dymarkach –
żelazo, różne wyroby metalowe oraz broń, m.in. w miejscowościach:

23. Reguły – osada hutnicza.
24. Grodzisk Mazowiecki – osada hutnicza.
25. Brwinów – duża osada z piecami i miechami hutniczymi.
26. Biskupice – duża osada hutnicza.
27. Pruszków – osada hutnicza.
28. Kania – osada hutnicza.
29. Milanówek – duża osada hutnicza.
30. Pęcice – duża osada hutnicza.
31. Parzniew – duża osada hutnicza.
32. Raszyn – osada hutnicza.
33. Inowrocław – osada z kopalnią soli i tężniami do warzenia soli z okresu około

100 lat p.n.e. Największa tężnia miała aż 37 m długości i 6 m szerokości.
34. Jakuszowice, wieś w pobliżu Kazimierzy Wielkiej (na północny wschód od

Krakowa) – duża osada z licznymi śladami domostw i innych zabudowań,
funkcjonująca od I wieku p.n.e. • Ponadto miasta i grody wymienione
w kronice Prokosza oraz w opracowaniach prof. Szramki i prof. Bazylowa
(patrz bibliografia), funkcjonujące w Lechii, czyli Wielkiej Scytii,
a mianowicie – cd:

35. Kodan (Gdańsk) – miasto z portem morskim u ujścia Wisły w Zatoce
Kodańskiej, założone przez króla Kodana około 1750 roku p.n.e., zapewne
w tym czasie było stolicą Lechii (Wielkiej Scytii).

36. Gniezno – miasto z grodem, które założył król Lech I, Wielki, około 1700 roku
p.n.e. i w którym zmarł w 1679 roku p.n.e. W tym czasie było zapewne stolicą
Lechii.

37. Carodom – pierwsze miasto Kraków I, założone na prawym brzegu Wisły,
naprzeciw obecnego Wawelu, przez króla Cara około 1550 roku p.n.e.
i wówczas zapewne było stolicą Lechii.

38. Szczyt (Szczecin) – miasto portowe z grodem nad Morzem Sarmackim,



założone przez króla Szczyta około 1450 roku p.n.e., w tym czasie było
prawdopodobnie stolicą Lechii.

39. Gelonos (obecnie Bielsk) – największe miasto obronne w Wielkiej Scytii
(Lechii) i zapewne było jej stolicą w VI wieku p.n.e. Posiadało trzy kompleksy
osadnicze, z wałami, palisadami i wieżami obronnymi oraz portem
rzecznym. Zostało wzniesione przez Ariów-Słowian, Indoscytów (m.in.
Gelonowie, Budynowie, Scytowie), o powierzchni 44 km2. Było położone
około 250 km na południowy wschód od Kijowa, nad rzeką Worsklą (patrz
rozdział II, pkt 2).

40. Basiwska – miasto obronne nad rzeką Sulą (150 km na wschód od Kijowa),
wzniesione 600 lat p.n.e.

41. Grodziszcze Matroninskie – miasto obronne nad rzeką Dniepr, z okresu ditto.
42. Kam (Kamenka) – miasto obronne nad rzeką Dniepr, z okresu ditto.
43. Niemirow – miasto obronne nad rzeką Boh, z okresu ditto.
44. Posnan (Poznań) – miasto nazwane od nazwiska króla Lechii i wzniesione

w okresie około 150 lat p.n.e. Prawdopodobnie było stolicą Lechii w czasie
panowania króla Posnana.

45. Sandomir (Sandomierz) – miasto wzniesione przez księcia Sandomira około
150 lat p.n.e.

46. Lublin – miasto nazwane od nazwiska księcia, wzniesione około 100 lat p.n.e.
47. Lubusz – miasto nazwane od nazwiska księcia, wzniesione około 100 lat p.n.e.

b) Wczesnośredniowieczne miasta, grody i osady

Na początek lista słowiańskich miast, wykazanych w języku łacińskim na mapie
Ptolemeusza z lat 142–147 n.e., zidentyfikowanych przez naukowców
i funkcjonujących w tym czasie.

Miasta na mapie Ptolemeusza (wschodnia Lechia):

1. Bunitum – Wolin,
2. Rugium – Darłowo,
3. Scurgum – Szczecinek,
4. Limis Lucus – Gniezno,
5. Viritium – Pyrzyce,
6. Calisia – Kalisz,
7. Setidava – Konin,
8. Ascaucalis – Bydgoszcz,
9. Carrodunum – Kraków I (pierwsze miasto – po prawej stronie Wisły,

naprzeciw Wawelu),



10. Stragona – Zgorzelec,
11. Leucaristus – Bieruń,
12. Arsonium – Wieruszów,
13. Budorigum Wrocław,
14. Colancorum – Kostrzyn nad Odrą,
15. Burintium – Głogów,
16. Lugidunum – Krosno Odrzańskie,
17. Budorgis – Racibórz, Rzeki: Suevus – Odra, Vistula – Wisła. Inne

wczesnośredniowieczne miasta i grody, założone i wybudowane przez Ariów-
Słowian, we wschodniej Lechii:

18. Wineta – sławne miasto portowe z dużym emporium handlowym, położone
u ujścia Odry do Morza Suewskiego (Bałtyk). Posiadało latarnię morską,
nazywaną Garniec Wulkana. Stąd prowadził także szlak bursztynowy na
południe wzdłuż Odry i Nysy Łużyckiej oraz odnogami, przez Bramę
Morawską i Alpy do Italii.

19. Jomsborg – gród i osada portowa będąca bazą wypadową zorganizowanych
rycerzy morskich, później także Wikingów.

20. Kołobrzeg – miasto portowe o charakterze handlowym.
21. Puck – miasto portowe położone na południowym, wewnętrznym brzegu

Zatoki Kodańskiej (Gdańskiej).
22. Hel – miasto portowe usytuowane od strony otwartego morza, na jednej ze

skrajnych wysp Zatoki Kodańskiej. Kilkaset lat później wyspy te utworzyły
obecny Półwysep Helski. Jeszcze dziś widać 2–3 m pod wodą ruiny
starożytnego miasta Hel, ale badania archeologiczne nie są prowadzone.
Dlaczego?

23. Truso – miasto portowe z dużym emporium hadlowym, położone nad
Zalewem Wiślanym, niedaleko obecnego Elbląga. Miało dostęp do otwartego
morza poprzez istniejący w tych czasach naturalny kanał morski (głębię),
przecinający Mierzeję Wiślaną na wysokości obecnej miejscowości
Skowronki. Było centrum skupu i wymiany bursztynu, miodu, wosku i skór.
Tutaj brał początek główny szlak bursztynowy, wiodący brzegiem Wisły na
południe Europy, jedną odnogą nad Morze Czarne, drugą nad Adriatyk.

24. Skowronki – gród strażniczy nadzorujący ruch statków na kanale (głębi)
Mierzei Wiślanej.

25. Ostrów Lednicki – osada i gród słowiański na wyspie jeziora.
26. Kruszwica – miasto portowe z grodem i dworem, położone na wyspie jeziora

Gopło, zwanego „morzem wewnętrznym”, było stolicą Lechii w IX wieku.
27. Giecz – przykładowy duży gród słowiański, których było wiele na rozległym

obszarze Lechii (Imperium Lechitów) o różnym znaczeniu: większym –
ogólnopaństwowym oraz mniejszym – lokalnym.



28. Wiślica – miasto z grodem.
29. Przemyśl nad Sanem – duże miasto z grodem, było stolicą Lechii w VIII

wieku. Dalsze grody na wschodzie, według polskich i ruskich kronik,
wchodzące w skład Lechii:

30. Kijów – miasto obronne nad rzeką Dniepr, założone przez Polan (Lachów) –
Lechitów (Nestor).

31. Smoleńsk – gród nad rzeką Dniepr.
32. Połock – gród nad rzeką Dźwiną.
33. Nowogród – miasto obronne nad jeziorem Ilmen.
34. Tver – miasto obronne położone na północny zachód od Moskwy.
35. Samara – miasto obronne nad Wołgą (obecny Kujbyszew).
36. Izborsk – gród położony 30 km na zachód od Pskowa.
37. Psków – gród nad rzeką Wielikaja.
38. Przemyśl (Peremyszl) – gród nad rzeką Horyń.
39. Czerwień (Czerwonogród) nad Dniestrem – główny gród-stolica dla

podległego zespołu grodów czerwieńskich, zlokalizowanych w dorzeczu
Bugu, Dniestru i Zbrucza (P.W. Jakubiak – patrz bibliografia), jak niżej:

40. Horodenka,
41. Horodnica,
42. Gródek,
43. Dźwinogrody,
44. Holihrody I,
45. Holihrody II,
46. Okopy,
47. Chocim,
48. Kamieniec. Ponadto grody strażnicze na wschodzie Lechii (Miller – patrz

bibliografia) chroniące wielki szlak drogowy oraz wodny z przeprawą: Wisła
– Bug – Prypeć – Dniepr (do Kijowa) – Morze Czarne (do Konstantynopola):

49. Zakroczym,
50. Brok,
51. Nur,
52. Drohiczyn nad Bugiem,
53. Mielnik,
54. Niwice,
55. Brześć,
56. Kobryń,
57. Drohiczyn Poleski,
58. Grodziec,
59. Pińsk,
60. Turów,



61. Mozyrz (Mozyr). Miasta na mapie Ptolemeusza (zachodnia Lechia):
62. Fabiranum – Brzemię (Bremen),
63. Treva – Bogbór (Hamburg),
64. Marionis – Wizymierz (Wismar),
65. Laciburglum – Wkryujście (Veckermünde),
66. Susudata – Przybór (Fürstenwalde),
67. Tulisurglum – Brunświk (Braunschweig),
68. Aregelia – Lipsk,
69. Lupfurdum – Drezno,
70. Tulifurdum – Hanower,
71. Bicurgium – Jenawa (Jena),
72. Navalia – Essen. Wszystkie wyżej wymienione miasta założyli i zbudowali

Ariowie-Słowianie i funkcjonowały one według Ptolemeusza już w II wieku
n.e. Oczywiście nie są to wszystkie miasta. Inne wczesnośredniowieczne
miasta i grody w zachodniej Lechii, wybudowane przez Ariów-Słowian, które
w rezultacie upadku Imperium Lechitów w IX wieku w większości zostały
zdobyte zbrojnie i zawłaszczone przez państwo niemieckie w X wieku oraz
późniejszym okresie – cd.:

73. Arkona,
74. Uznam – Usedom,
75. Dymin – Demmin,
76. Chyżyn – Kessin,
77. Radogoszcz – Radegast,
78. Strzałowo – Stralsund,
79. Strzała – Riesa,
80. Wołogoszcz – Wolgast,
81. Łona, Łunie – Lüneburg,
82. Dalewo – Dalenberg,
83. Braliń – Berlin,
84. Branibór – Brenna,
85. Zgorzelec – Brandenburg,
86. Lubusz – Lebus,
87. Międzybórz, Międzyborze – Merseburg,
88. Mnichów, Mnichowo – Monachium, München,
89. Frankobród nad Moganawą – Frankfurt nad Menem,
90. Kolin – Köln,
91. Ćwikawa, Świków – Zwickau,
92. Kamienica Saska – Chemnitz,
93. Zwierzyn – Schwerin,
94. Postąpin – Potsdam,



95. Roztoka – Rostock,
96. Orle – Werle,
97. Dziewiń – Magdeburg,
98. Dobrogóra – Halle an der Saale,
99. Chociebuż – Cottbus,

100. Jarobród – Erfurt,
101. Gierzawa – Gera,
102. Bukowiec – Lubeka, Lübeck,
103. Wilków – Wolfsburg,
104. Mogucz – Moguncja, Mainz,
105. Bród – Fürth,
106. Rzeźno – Regensburg,
107. Branibór Nowy – Neubrandenburg,
108. Budziszów – Bützow,
109. Choćków – Gützkow,
110. Brudzów – Brüssow,
111. Hobolin – Havelberg,
112. Łężyn, Łączyn – Lenzen,
113. Strażno – Strasburg,
114. Stargard – Oldenburg in Holstein,
115. Mechlin – Meklemburg.
116. Miasto Lecha nad rzeką Lech i Lechowym Polem – Augsburg (należało do

Lechii 67 lat, 55 r. p.n.e.–12 r. n.e.).

W konsekwencji zostały podbite i przejęte w zachodniej Lechii (w okresie ditto)
główne ziemie, księstwa i rzeki, jak niżej:

Sarnia – Saksonia (Dzierzwa),
Rana, Rugia – Rügen,
ziemia myszyńska – Meklemburgia,
ziemia zwierzyńska – Schwerin,
Drzewina – Holzacja,
ziemia zgorzelecka, stodorańska – Brandenburgia,
ziemia serbsko-łużycka,
Księstwo Rugijskie ze stolicą w Karencji, podczas gdy arcykapłan Świętowita
i wiec słowiański urzędował w Arkonie,
Księstwo Obodryckie ze stolicą w Mechlinie (Meklemburg),
Księstwo Stodorańskie ze stolicą w Braniborze (Brenna), później w Zgorzelcu
(Brandenburg) i na koniec w Bralinie (Berlin),
Księstwo Wizymirskie ze stolicą w Wizymierzu (Wismar),



Księstwo Rostockie ze stolicą w Rostoce (Rostock),
Księstwo Brzemińskie ze stolicą w Brzemię (Bremen),
Łaba – Elbe,
Soława – Saale,
Wezera – Weser,
Werra – Werra,
Moganawa – Men (Main),
Lech.

Zamieszkując „in situ” ogromny obszar Lechii – nazywanej także Imperium
Lechitów, Scytią lub Sarmacją – od 10 700 lat, Ariowie-Prasłowianie, Indoscytowie,
jako autochtoni wybudowali tysiące budowli, osad, grodów, miast, portów morskich
i rzecznych, mostów, świątyń, grobowców itd., jako konstrukcje drewniano-ziemne,
umocnione kamieniami. Stąd tylko część z nich przetrwała i dała się zidentyfikować
archeologicznie – jak wyżej. Było to imponujące i potwierdzało taką działalność
budowlaną już około 6000 lat p.n.e. i á la longue do X wieku!

Stąd wzmianki w wyżej wymienionych kronikach o miastach i portach
słowiańskich, wybudowanych w okresie 1700 czy 1400 lat p.n.e. (Kodan, Gniezno,
Carodom, Szczyt), w ogóle nie powinny wywoływać jakiegokolwiek zdziwienia.

Historia Lechii bowiem, jak wynika z powyższych prezentacji, obejmowała
ewidentnie okres starożytny, w którym panowało kilkudziesięciu królów lechickich
(patrz rozdział IV, pkt 1).

Trzeba również zwrócić uwagę, że podobnie jak król Lechii był wybierany na
prawomocnym wiecu słowiańskim z lechickich kandydatów, pochodzących
z różnych rodów i plemion słowiańsko-indoscytyjskich (Suewowie, Scytowie,
Wandalowie, Gotowie, Herulowie) – ze względu na swoje zalety i cechy, tak samo
była okresowo wybierana inna stolica Imperium Lechitów, według upodobań,
wygody oraz strategicznych celów i zamierzeń nowo wybranego króla lechickiego.

Według mnie stolicami Lechii (Imperium Lechitów, Wielkiej Scytii, Sarmacji)
w różnych okresach i za rządów różnych lechickich królów (patrz rozdział IV) były
następujące miasta:

1. Kodan (Gdańsk) – w XVIII wieku p.n.e., za króla Kodana,
2. Gniezno – w XVII wieku p.n.e, za króla Lecha I, Wielkiego, i później

wielokrotnie,
3. Carodom (Kraków I), po prawej stronie Wisły – około XVI wieku p.n.e., za

króla Cara i później wielokrotnie, natomiast od VII wieku – Kraków II, po
lewej stronie Wisły, za króla Kraka I, Scyty, i później wielokrotnie,

4. Szczyt (Szczecin) – w XV wieku p.n.e., za króla Szczyta i w X wieku za króla
Mieszka I,



5. Gelonos (Bielsk na Ukrainie) – w VI wieku p.n.e., w okresie walk Lechii
(Scytii) z Imperium Perskim Achemenidów,

6. Posnan (Poznań) – w II wieku p.n.e., za króla Posnana,
7. Wizymierz (Wismar) – w IV wieku, za króla Wizymierza,
8. Przemyśl nad Sanem – w VIII wieku, za króla Lecha VI, Przemysława,
9. Kruszwica – w IX wieku, za królów: Popiela I, Gnuśnego, i Popiela II,

Zbrodniczego.

Chciałbym zwrócić uwagę właśnie na niedocenianą i nawet kwestionowaną jako
stolica w Lechii – Kruszwicę, wymienianą w kronikach (na przykład Prokosza,
Długosza), w której panowali w latach 824 – 840 królowie: Popiel I i Popiel II (patrz
rozdział IV, pkt 2).

Według historycznych materiałów na temat geografii i hydrografii Polski,
dotyczących rzek i jezior, a w szczególności Odry, Warty, Wisły i jeziora Gopło,
można się przekonać co do słuszności decyzji i wyboru tej miejscowości na stolicę
Lechii w I połowie IX wieku.

W tym czasie bowiem rozległe jezioro Gopło nazywane „morzem wewnętrznym”
wraz z ludnym i bogatym grodem oraz miastem portowym Kruszwicą,
usytuowanym na wyspie jeziornej, stanowiło centrum żeglugi śródlądowej. Leżało
zarówno na szlaku bursztynowym, jak i na szlaku z zachodu i Wielkopolski na Ruś
i do Morza Czarnego.

Zarówno statki płynące z północy Odrą i Wartą, jak i płynące z południa rzekami:
Obrą, Liswartą, Prosną, Widawką, Nerem, a następnie Wartą, wpływały na jezioro
Gopło do portu w Kruszwicy, który był portem postojowym, przystankowym
i tranzytowym. Stąd statki płynęły dalej do pobliskiej Wisły rzekami Bachorze
i Gopelnica do różnych starych grodów i portów wiślanych na północy,
poprzedzających obecne miejscowości, jak: Toruń, Pień, Świecie, Grudziądz, Nowe,
Gniew, Tczew, aż do portu morskiego Kodan (Gdańsk), a także na południu od
Torunia po Carodom (Kraków). Statki płynęły również szlakiem żeglugowym Wisły,
Narwi, Bugu, Prypeci i Dniepru na Ruś do Kijowa i dalej do Morza Czarnego.

Według badań, w tym czasie poziom wody w jeziorze Gopło był wyższy o 6 do 9
m, niż obecnie. Jezioro Gopło i jego okolica były wtedy ogromnym rozlewiskiem,
również z wyższym poziomem wód w rzekach. Była to wielka sieć żeglugi
śródlądowej z portami rzecznymi i magazynami, którą rozprowadzano ogromną
ilość rozmaitych towarów między południem Lechii a północą. Szlak wodny łączył
dwa porty morskie: Szczyt (Szczecin) i Kodan (Gdańsk). Załogi statków, obawiając
się niebezpiecznych wybrzeży Morza Suewskiego (Słowiańskiego, czyli Bałtyku),
a także burz morskich lub napadów piratów, wybierały spokojny rejs z portu Szczyt
do portu Kodan via jezioro Gopło. Tak więc według przekazów tysiące masztów
mijało corocznie port w Kruszwicy, a w nocy drogę wskazywała wysoka, oświetlona



wieża – latarnia morska z paleniskiem. Tak więc miasto, zarządzane przez starostę
i rajców, bogaciło się na handlu i pośrednictwie oraz tętniło życiem. Również jako
stolica Lechii było bardzo bezpiecznie zlokalizowane, na wyspie wielkiego
rozlewiska wodnego.

W związku z powyższym Kruszwica w tym okresie wyprzedziła rozwojem
i bogactwem Gniezno, a nawet Poznań.

Nie wiadomo, kiedy zaczął się proces zanikania „morza wewnętrznego”, ale
następowało to etapami przez setki lat, w wyniku zarówno wysychania i zmian
w podziemnej sieci wód gruntowych, jak i podnoszenia się poziomu gruntu
w rezultacie zamulania i narastania kolejnych warstw torfu. Według
przeprowadzonych badań, od średniowiecza powierzchnia tego akwenu wodnego
zmniejszyła się ponad trzykrotnie. Na całym akwenie można obecnie spotkać jego
resztki w formie różnej wielkości jezior, wyschniętych rzek, podmokłych łąk
i bagnistych terenów oraz długich dolin, które kiedyś pokrywały wody jeziora
Gopło. Przy pracach ziemnych oraz badaniach archeologicznych dokopano się
wczesnośredniowiecznego kanału żeglugowego i resztek archaicznych śluz oraz
licznych, zagrzebanych statków Wenedów w bagnach i torfowiskach. Znaleziono
pod 3- i 6-metrowymi warstwami torfu m.in. ławicę jasnego piasku rzecznego,
kotwicę statku, pnie drzew, kości zwierząt. Pod zaborami, w trakcie budowy
nowych kanałów w XIX i na początku XX wieku, niestety, znaleziska przeważnie
niszczono i nie poddawano ich badaniom (Inowrocławska… – patrz bibliografia).

2. Mapy Europy i Lechii na przestrzeni wieków

a) Mapy zagraniczne o numerach 1–36, nazwy zagraniczne Lechii i jej zasięg
terytorialny

Poniżej omawiam wybrane, dostępne w Internecie, zagraniczne mapy starożytnej
i wczesnośredniowiecznej Europy i Bliskiego Wschodu, ale przede wszystkim
w kontekście istnienia oraz funkcjonowania interesującej nas Lechii lub Imperium
Lechitów, zwanej inaczej Wielką Scytią i Scytią lub Sarmacją i Sarmacją Europejską
(patrz rozdział II, pkt 1, 2, 3).

Niniejsze mapy obejmują okres 1587 lat, a mianowicie od 700 roku p.n.e. do 887
roku n.e.

Prezentacja tych map, wydanych w okresie XVI – początek XX wieku, jest
ograniczona w takiej publikacji prawami właścicielskimi, ale dostęp do nich
w Internecie nie jest trudny. Należy dokładnie wpisać tytuł mapy, następnie
odszukać ją w pokazanym zestawie map. W celu ułatwienia dostępu do wszystkich



map, podałem hiperlinki.
(Tłumaczenia opisów map z języków: angielskiego, francuskiego, niemieckiego

i łacińskiego dokonał autor).

1. „The Celtic Empire 700–100 BC, SCYTHIANS” (Celtyckie Imperium 700–100 lat
p.n.e., Scytia, Scytowie); http://getasword.com/blog/wp-
content/uploads/2010/06/Celtic-Tribes-in-Europe.jpg

Na angielskiej mapie już 700 lat p.n.e. został pokazany prawidłowo ogromny
obszar Wielkiej Scytii pod nazwą „Scythians” (Scytowie, Scytia), rozciągający się od
Morza Bałtyckiego oraz rzek: Wezery i Werry na północnym zachodzie, do Morza
Czarnego i Morza Azowskiego na południu.

2. „Roman expansion 264 BC, SARMATIA” (Rzymska ekspansja 264 roku p.n.e.,
Sarmacja); http://commons.wikimedia.org/wiki/Atlas_of_European_history

Mapa pochodzi z angielskiego Atlasu Historycznego W.R. Shepherda. Pokazany
został w 264 roku p.n.e. ogromny obszar Sarmacji Europejskiej pod nazwą
„Sarmatia” (Sarmacja), rozciągający się od Renu, Wezery i Werry na zachodzie, po
Don na wschodzie, oraz od Morza Bałtyckiego na północy do Morza Czarnego
i Morza Azowskiego na południu. Zaznaczono także plemiona słowiańskie Suewów,
„Sueves”, osiedlone w dorzeczu Łaby i Soławy, oraz Wandalów, „Vandals” –
w dorzeczu Odry.

3. „World map according to ideas by Posidonius 150–130 B.C., SARMATIA” (Mapa
świata zgodna z ideami Posidoniusza, lata 150-130 p.n.e., Sarmacja);
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Worldmaphedo.jpg

Mapa angielska została opracowana w XVII wieku na bazie materiałów
i koncepcji Posidoniusza z lat 150–130 p.n.e. Zaznaczono na niej pod nazwą
„Sarmatia” Sarmację Europejską, położoną na obszarze od dorzecza rzeki Wisły na
północy do Morza Czarnego i Morza Azowskiego na południu.

4. „Europa by Pomponiusz Mela 1st century, SARMATIA” (Europa Pomponiusza
Meli, I wiek, Sarmacja);
http://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Europa_by_Pomponiusz_Mela_1s...

Na mapie z I wieku n.e. na północy zaznaczono Zatokę Gdańską z wyspami,
oznaczoną nazwą „Codanovia”, którą później nazywano Zatoką Kodańską.
Pokazano rzekę Wisła „Vistula” oraz duży obszar Sarmacji Europejskiej pod nazwą
„Sarmatia”, ciągnący się od dorzecza Wisły na południe, do Morza Czarnego i Morza
Azowskiego.

Później z wysp w Zatoce Gdańskiej utworzył się Półwysep Helski.

http://getasword.com/blog/wp-content/uploads/2010/06/Celtic
http://getasword.com/blog/wp-content/uploads/2010/06/Celtic
http://commons.wikimedia.org/wiki/Atlas_of_European_history
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Worldmaphedo.jpg
http://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Europa_by_Pomponiusz_Mela_1s...


Jednocześnie powyższa mapa potwierdza kronikę Prokosza, który pisze, że drugi
król Lechii, Kodan, około 1750 roku p.n.e. założył u ujścia Wisły miasto portowe
i nazwał je od własnego nazwiska Kodan (Codanum), obecny Gdańsk.

Germanią nazywali Galowie ziemie sąsiadów za Renem, gdzie mieszkali
Słowianie.

5. „Carte d’Empire Romain; SARMATIE, Empire Romain (env. vers 70 ap. J.C.)
Empire Romain a la mort de Trajan (117 ap. J.C.)”
[Mapa Imperium Rzymskiego; Sarmacja,
Imperium Rzymskie (do około 70 roku po Chrystusie)
Imperium Rzymskie do śmierci Trajana (117 rok po Chrystusie.);

http://3.bp.blogspot.com/-OHJF4bnTLFo/Tq7amnRARUI/AAAAAAAAFv4/Amwk--
VHKUo/s16...

Na francuskiej mapie pokazano w dwóch okresach (70 i 117 rok), m.in. wielki
obszar Sarmacji Europejskiej pod nazwą „Sarmatie”, ciągnący się od Morza
Suewskiego, czyli Słowiańskiego (Morza Bałtyckiego), nazwanego „Mare Suevicum
(Mer Baltique)”, aż do Mórz: Czarnego, Azowskiego i Kaspijskiego.

6. „THE ROMAN EMPIRE AT IT GREATEST EXTENT ABOUT 117 A.D., SARMATIA”
(Rzymskie Imperium w okresie swojego największego zasięgu około 117 roku n.e.,
Sarmacja); http://www.edelo.net/routedelasoie/img/cartes/empire_romain.jpg

Na mapie angielskiej pokazano w 117 roku ogromny obszar Sarmacji
Europejskiej nazwanej „Sarmatia”, położony między Morzem Bałtyckim a Morzami:
Czarnym, Azowskim i Kaspijskim. Zaznaczono również plemiona słowiańskie
Suewów („Suebi”), osiedlone w dorzeczach Łaby i Odry, oraz Gotów („Guttones”)
i Wenedów („Venedae”) w dorzeczach Odry i Wisły.

7. „Geography Maps Ptolemy’s regional map Sarmatia about 125 A.D.”
(Regionalna mapa Sarmacji z Geograficznych Map Ptolemeusza około 125 roku
n.e.);
http://s155239215.onlinehome.us/turkic/btn_GeographyMaps/Ptolemy’s_regional_mapSarmatia_42...

Na mapie zaznaczono w 125 roku Morze Bałtyckie jako „Oceanus Sarmaticus”
(Ocean Sarmacki), a Zatokę Gdańską jako „Venedicum Sinus” (Zatoka Wenedyjska).

Ponadto pokazano dokładnie Sarmację Europejską jako „Sarmatia Europaea”,
położoną między Morzem Bałtyckim, rzeką Don i Morzami: Czarnym i Azowskim.
Natomiast na północ i wschód od rzeki Don i Morza Kaspijskiego zaznaczono
Sarmację Azjatycką – „Sarmatia Asiaticae”.

8. „Lacus Curtis Ptolemy’s Geography Book II, Charter 10: Greater Germany”

http://3.bp.blogspot.com/-OHJF4bnTLFo/Tq7amnRARUI/AAAAAAAAFv4/Amwk--VHKUo/s16...
http://www.edelo.net/routedelasoie/img/cartes/empire_romain.jpg
http://s155239215.onlinehome.us/turkic/btn_GeographyMaps/Ptolem


(Lacus Curtis Geografia Ptolemeusza Księga II, Rozdział 10:Wielka Germania);
http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Gazetteer/Periods/Roman/_...

Jest to mapa miejscowości (miast) i niektórych rzek, prawdopodobnie z okresu lat
142–147 (z obszaru tzw. Wielkiej Germanii), zidentyfikowanych przez naukowców.
Należy podkreślić, iż nazwa „Wielka Germania” była tylko nazwą umowną
sąsiedniej krainy geograficznej na wschód od Renu i niczym więcej, bowiem
państwo takie nie istniało i powstało jako Niemcy dopiero w X wieku. Był to w tym
czasie właśnie słowiański obszar Lechii (Imperium Lechitów). Wszystkie miasta
wybudowali Ariowie-Słowianie.

Żeby się nie powtarzać, prezentuję listy tych zidentyfikowanych miejscowości
z obszaru Lechii w liczbie jedenastu miast w części zachodniej Lechii (obecne
Niemcy) oraz siedemnastu miast i dwie rzeki w części wschodniej (obecnie Polska) –
patrz rozdział V, pkt 1b.

Jak wynika z powyższego, już w połowie II wieku funkcjonowało w Lechii
kilkadziesiąt miast, grodów i portów. Do tego należy dodać jeszcze inne starożytne,
wymienione w poprzednim podrozdziale. Reasumując, mapy z tego regionu i z tego
okresu nie powinny przedstawiać sobą białych plam, lecz powinny zawierać wiele
zaznaczonych i zabudowanych miejscowości Ariów-Słowian.

9. „ORBIS PTOLEMAEI” (Świat Ptolemeusza);
http://www.globalsecurity.org/military/world/europe/images/map-200ad-
ptolemy.jpg

Mapa zaokrąglona Eurazji z II wieku. Na północy nad brzegiem Morza
Bałtyckiego pokazano teren zamieszkany przez Słowian-Wenedów („Venede”) oraz
ciągnący się dalej od nich na południe duży obszar Sarmacji Europejskiej
(„Sarmatia”), aż do Mórz: Czarnego i Azowskiego. Natomiast na północny wschód od
Morza Kaspijskiego oraz rzeki Wołgi zaznaczono ogromny obszar Scytii Azjatyckiej
(„Scythia”).

10. „ROMAN EMPIRE THIRD CENTURY A.D., SARMATIA EUROPEA” (Rzymskie
Imperium, III wiek n.e., Sarmacja
Europejska); http://www.onlinebibleworld.com/wp-content/gallery/smith-bible-
atlas/Roma-Empire-Third-Cent...

Na angielskiej mapie w III wieku zaznaczono Morze Bałtyckie jako „Mare
Suevicum” (Morze Suewskie, czyli Słowiańskie) oraz rozległy obszar Sarmacji
Europejskiej jako „Sarmatia Europea”, rozciągający się od Morza Suewskiego
i dorzecza rzeki Wisły aż po rzekę Don i Morza: Czarne oraz Azowskie. Natomiast na
wschód i północ od rzeki Don i Morza Kaspijskiego zaznaczono tereny Sarmacji
Azjatyckiej („Sarmatia Asiatica”).

http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Gazetteer/Periods/Roman/_...
http://www.globalsecurity.org/military/world/europe/images/map-200ad-ptolemy.jpg
http://www.onlinebibleworld.com/wp-content/gallery/smith-bible-atlas/Roma-Empire-Third-Cent...


Jednocześnie, co bardzo ważne, pokazano w tym samym kolorze zamieszkane
przez Ariów-Słowian tereny tzw. Germanii na zachodzie – nad Łabą i Soławą i dalej
sięgające na zachód aż do rzek: Wezery, Werry i Renu (obecne Niemcy).

11. „ROMAN EMPIRE AT ITS GREATEST EXTENT THIRD CENTURY A.D., SARMATIA
EUROPEA” (Rzymskie Imperium w okresie swojego największego zasięgu, III wiek
n.e., Sarmacja Europejska);
http://schools.yrdsb.ca/markville.ss/projects/classof2008/chong2/ng/Rome
website/fullmap2.jpg

Niniejsza angielska mapa w III wieku potwierdza informacje przekazane przez jej
poprzedniczkę z poz. 10. Nic dodać, nic ująć!

12. „EUROPE on the Eve of the BARBARIAN IRRUPTIONS c. 395 A.D., SARMATIA”
(Europa w przededniu najazdów barbarzyńców, około 395 roku n.e., Sarmacja);
http://moralvolcano.files.wordpress.com/2014/01/map-europe-ce-...

Na mapie angielskiej w około 395 roku pokazano na północy Morze Suewskie
(„Mare Suevicum”), czyli Morze Słowiańskie, inaczej Bałtyk. Od niego zaznaczono
obszar Sarmacji Europejskiej – „Sarmatia”, ciągnący się na wschód do rzeki Don
oraz na południe do Mórz: Czarnego i Azowskiego. Zaznaczono także siedziby
Wandalów w dorzeczu rzeki Odry. Podkreślono jednocześnie, że „Sarmatia”
oznacza Słowian – „Slavonic Peoples”.

13. „The Roman Empire about 395” (Rzymskie Imperium około 395 roku);
http://www.lib.utexas.edu/maps/historical/shepherd/roman_empire_395.jpg

Na angielskiej mapie w około 395 roku widać olbrzymie Imperium Słowiańskie,
zamieszkiwane przez wiele plemion słowiańskich na olbrzymich terenach od
Dunaju i Mórz: Czarnego, Azowskiego i Kaspijskiego na południu, aż po Bałtyk
i Morze Północne na północy, jakby prężyło się do ataku na bogate Imperium
Rzymskie. Zaznaczono siedziby Ariów-Słowian: Suewów, Alanów, Ostrogotów,
Wizygotów, Wandalów, tuż przed słynnymi wyprawami na zachód, zarówno
łupieżczymi, jak i emigracyjnymi, na początku V wieku (patrz rozdział II, pkt 4, 5, 6).

14. „THE ROMAN EMPIRE EASTERN & WESTERN IN THE 4th CENTURY. Showing
the positions of the NOTHERN BARBARIANS, SARMATIA” (Rzymskie Imperium
Wschodnie i Zachodnie w IV wieku. Pokazanie pozycji północnych barbarzyńców,
Sarmacja); http://www.emersonkent.com/map_archive/roman_empire_4th.htm

Na angielskiej mapie w IV wieku praktycznie pokazano dwa wielkie imperia,
a mianowicie: Imperium Rzymskie oraz Słowiańskie Imperium Lechitów,
z wyraźną granicą między nimi, biegnącą od północnych brzegów Morza Czarnego,

http://schools.yrdsb.ca/markville.ss/projects/classof2008/chong2/ng/Rome%20website/fullmap2.jpg
http://moralvolcano.files.wordpress.com/2014/01/map-europe-ce-...
http://www.lib.utexas.edu/maps/historical/shepherd/roman_empire_395.jpg
http://www.emersonkent.com/map_archive/roman_empire_4th.htm


następnie rzeką Dunaj na zachód i północ oraz rzeką Ren. Cały ten ogromny obszar
zamknięty na północy Morzami: Bałtyckim i Północnym, został nazwany Sarmacją
Europejską – „Sarmatia” i Słowiańszczyzną – „Slavini”, inaczej Słowianie. Pokazano
także orientacyjne siedziby (pozycje) plemion Ariów-Słowian, Indoscytów: na
północy w dorzeczu Wisły – Wenedowie, na całym środkowym obszarze – Slavini
(Suewowie), Wandalowie i Burgundowie, na południowym wschodzie – Antowie
i Hunowie oraz bardziej na południu – Gepidowie, Ostrogoci i Wizygoci (patrz
rozdział II, pkt 4, 5, 6).

15. „STAATENBILDUNG beim Untergange des Weström. Reiches (zweite Hälfte
des 5. Jahrh)”.

(Powstawanie państw podczas upadku Cesarstwa Zachodniorzymskiego (druga
połowa V wieku);
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a1/Europe_at_the_fall_of_the_Western_Roma...

16. „PEOPLES AND KINGDOMS IN THE WEST About 476” (narody i królestwa na
Zachodzie około 476 roku); http://www.heritage-
history.com/maps/dow/dow005a.jpg

17. „Europa zur Zeit der Völkerwanderung. Europa nach 476” (Europa w czasie
wędrówek ludów. Europa po 476 roku); http://www.bielski.de/karten/eur_0476x.jpg

18. „EUROPE c. 476 A.D.” (Europa około 476 roku n.e.);
http://www.ancienttimes.net/regions/europemap.jpg

19. „EUROPE c. 476 A.D. fall-of-roman-empire” (Europa około 476 roku n.e.,
upadek Cesarstwa Rzymskiego);
http://moralvolcano.files.wordpress.com/2014/01/map-europe-ce...

Powyższe pięć map (15–19) niemieckich i angielskich pokazuje w II połowie V
wieku, ogromne Imperium Słowian, nazwane „Slavische Völker” lub „Slavic
Peoples” (Słowianie), ciągnące się od dorzeczy rzek: Renu, Wezery i Werry na
zachodzie do rzeki Don na wschodzie oraz od Bałtyku na północy do Mórz:
Czarnego i Azowskiego na południu. Na mapach również zaznaczono wiele
słowiańskich królestw, założonych przez Ariów-Słowian, Indoscytów, na terenie
Cesarstwa Rzymskiego, po dokonanych najazdach w I połowie V wieku,
a mianowicie:

Królestwo Ostrogotów w Panonii,
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Królestwo Burgundów w Galii,
Królestwo Suewów w Hiszpanii,
Królestwo Wandalów w Hiszpanii,
Królestwo Alanów w Hiszpanii,
Królestwo Wizygotów w Galii,
Królestwo Wizygotów w Hiszpanii,
Królestwo Herulów w Italii (Odoaker),
Królestwo Ostrogotów w Italii,
Królestwo Wandalów i Alanów w północnej Afryce.

Założenie i później funkcjonowanie wyżej wymienionych królestw Ariów-
Słowian na terenie Cesarstwa Rzymskiego przez dziesiątki lat było możliwe
w związku z jego dezorganizacją, rozprężeniem, upadkiem systemu zarządzania
armią rzymską oraz miernymi, słabymi i przypadkowymi cesarzami.

Szczegółowo opisuję ten okres i powyższe królestwa w rozdziale II, pkt 4, 5, 6.

20. „CARTE DE L’EUROPE ET DES états Barbares au VI ème Siècle, Leckhes ou
Poleniens” (mapa Europy i krajów barbarzyńskich w VI wieku, Lechy, Lechici lub
Polanie); http://edge.liveleak.com/80281E/11_a_s/2014/Jul/6LiveLeak-dot-com-
d1c_1404683515-Carte_de...

Na francuskiej mapie w VI wieku pokazano rozległy obszar Sarmacji
Europejskiej, nazwanej „Sarmatie” lub „Slavie” (Słowiańszczyzna, Słowianie).
Mieszkańców Sarmacji nazwano Lechami (Lechitami), „Leckhes”, inaczej Polanami,
„Poleniens”, w tym plemiona na północy w dorzeczu Wisły określono Wenedami –
„Vénédes”.

Z mapy wynika, że Saksonia i część Półwyspu Jutlandzkiego w tym czasie
należały do Sarmacji, inaczej Imperium Lechitów, które rozciągało się dalej wzdłuż
brzegu Bałtyku „Mer Baltique” i potem na południe do Dunaju oraz Morza
Czarnego, „Pont Euxin”, i Morza Kaspijskiego, „Mer Caspienne”.

Równocześnie mapa jednoznacznie potwierdza istnienie i funkcjonowanie w VI
wieku Lechii („Leckhes”) – ogromnego słowiańskiego państwa Lechów (Imperium
Lechitów) – u szczytu swej potęgi terytorialnej oraz militarnej (patrz mapy nr 21–
24!).

21. „EUROPE c. 526 A.D.” (Europa około 526 n.e.);
http://www.fordham.edu/halsall/maps/526eur.jpg

Na mapie angielskiej w około 526 roku pokazano m.in. ogromny obszar
zdominowany i zajmowany przez Słowian, „Slavonic Peoples”, począwszy na
północnym zachodzie od rzek: Renu, Wezery i Werry, w tym zhołdowanej Saksonii

http://edge.liveleak.com/80281E/11_a_s/2014/Jul/6LiveLeak-dot-com-d1c_1404683515-Carte_de...
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i części Półwyspu Jutlandzkiego, i dalej nad Bałtykiem, aż po rzekę Don na
wschodzie oraz na południu do rzeki Dunaj i Mórz: Czarnego i Azowskiego.

Należy podkreślić dodatkowe oznaczenie plemion indoscytyjskich mieszkających
nad Morzem Czarnym jako Słowian – „Slavs”!

22. „BARBARIAN AND BYZANTINE EMPIRES 525 A.D.” (Barbarzyńskie
i Bizantyńskie imperia, 525 rok n.e.); http://www.shadowedrealm.com/medieval-
maps/political/view/barbarian_and_byzantine_empires

23. „BYZANTINE EMPIRE AT DEATH OF JUSTINIAN 565 A.D.” (Bizantyjskie
imperium po śmierci Justyniana, 565 rok n.e.);
http://www.shadowedrealm.com/medieval-
maps/political/view/byzantine_empire_at_death_of_just...

Na powyższych dwóch mapach angielskich (nr 22 i 23), oprócz Imperium
Bizantyjskiego, pokazano na północ od Dunaju i Mórz: Czarnego oraz Azowskiego –
ogromne terytorium Słowian (Slaves), graniczące w dorzeczu rzeki Ren z Imperium
Franków. Mapy potwierdzają szczyt potęgi w tym okresie (VI wiek), osiągnięty
przez Imperium Lechitów, pokazany także na mapach angielskich (nr 21 i 24) oraz
na mapie francuskiej nr 20! W VI wieku kraje europejskie, na wschód i południe od
dorzeczy Renu i Wezery (m.in. Bohemia, Morawy, Prawęgry, Iliria), należały do
Lechii (Imperium Lechitów – Lechina Empire), bądź jako sprzymierzone, bądź jako
podbite i zhołdowane.

24. „Europe and the East Roman Empire 533–600, LECHINA EMPIRE” (Europa
i Imperium Wschodniorzymskie w latach 533–600, Imperium Lechitów);
http://edge.liveleak.com/80281E/11_a_s/2014/Jul/6/LiveLeak-dot-...

Na angielskiej mapie pokazano m.in. ogromne Lechickie Imperium Ariów-
Słowian, nazwane „Lechina Empire”, będące u szczytu swej potęgi w latach 533 –
600.

Zgodnie z mapą Imperium Lechickie graniczyło na zachodzie w dorzeczu Renu
z Królestwem Franków i Bawarią. Dalej granica zachodnia biegła przez Alpy oraz
wzdłuż linii brzegowej Morza Adriatyckiego do wyspy Korfu. Tutaj zaczynała się
południowa granica, która biegła na zachód do Morza Czarnego, mniej więcej
wzdłuż obecnych północnych granic Grecji i Turcji. Następnie dalej północną linią
brzegową Morza Czarnego wraz z Krymem, górami Kaukazu oraz Morza
Kaspijskiego aż do gór Ural.

Niewątpliwie w skład tak rozległego Imperium Lechitów wchodziły zapewne
oprócz plemion Ariów-Słowian, Indoscytów, także różne narody (np. Bohemia,
Morawy, Prawęgry, Iliria) i księstwa (np. Saksonia, Turyngia), podbite, zhołdowane
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czy sprzymierzone!

25. „EMPIRE DE CHARLEMAGNE, Leckes” (Imperium Karola Wielkiego, Lechia,
Lechy); http://p1.storage.canalblog.com/16/76/1135807/87667774_o.jpg

Na tej francuskiej mapie pokazano tylko niewielką część państwa Lechów
(Lechitów), nazwanego „Leckes”, Lechia (Lechy), inaczej Polanie („Polenes”) –
graniczącego z Imperium Karola Wielkiego w latach 768–814.

26. „DAS REICH KARLS DES GROSSEN, Bestand beim Regierungsantritt 768.
Ausdehnung beim Tode 814, Ljëchen.” (Królestwo Karola Wielkiego. Stan przy
objęciu tronu w 768 roku. Powiększenie po śmierci w 814 roku, Lechia, Lechy);
http://deutschland-im-mittelalter.de/bilder/landkarten/reich-karl-gross.jpg

Na tej niemieckiej mapie pokazano różnicę w zasięgu granic i terytorium
Królestwa Karola Wielkiego w okresie między objęciem przez niego tronu w 768
roku a jego śmiercią w 814 roku.

Najważniejsze dla nas, iż na wschodniej granicy wyraźnie zaznaczono państwo
Lechów, nazywając je „Ljëchen”, inaczej „Polen”, tzn. Lechia, Lechy (Lechici),
inaczej Polanie!

27. „EMPIRE CARLOVINGIEN 814, LJEKCHES” (Imperium Karolingów w 814 roku,
Lechia, Lechy); http://info.euratlas.net/thumbs/empire_carolingien_640.jpg

Na francuskiej mapie w 814 roku pokazano na granicy wschodniej rozległe
ziemie Słowian, „Slaves”, oraz funkcjonujące państwo Lechów (Lechitów) nazwane
„Ljekches”!

28. „EMPIRE DE CHARLEMAGNE en 814 AVEC LA DIVISION EN TROIS ROYAUMES
faite en 806 et le partage de Verdun 843, LÈQUES” (Imperium Karola Wielkiego
w 814 roku z podziałem na trzy królestwa dokonanym w 806 roku i z rozbiorem
w Verdun w 843 roku, Lechia, Lechy); http://www.carto-mondo.fr/wp-
content/uploads/2012/08/empire-de-charlemagne-en-814-001-102...

Na mapie francuskiej dotyczącej lat 806–843, na wschodniej granicy
rozpadającego się Imperium Karola Wielkiego, pokazano rozległy obszar Imperium
Lechów (Lechitów), który nazwano „Lèques”, tzn. Lechia, Lechy!

29. „EUROPE at the death of CHARLES THE GREAT 814” (Europa po śmierci Karola
Wielkiego w 814 roku);
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/76/Europe_814.jpg/1280px-
Europe814.jpg
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30. „EUROPE at the death of CHARLES THE GREAT 814” (Europa po śmierci Karola
Wielkiego w 814 roku);
http://www.lib.utexas.edu/maps/historical/europe_814_colbeck.jpg

Na powyższych dwóch angielskich mapach (29–30) w 814 roku pokazano rozległe
terytorium Słowian z zaznaczeniem terytorium Polan („Poles”), którzy w tym czasie
w ramach Imperium Lechitów panowali także na wschodzie w dwóch centrach
politycznych Rusi, w Kijowie i Nowogrodzie. Był to okres szczególny, jeszcze przed
wykształceniem się państwowości politycznej Rusów w II połowie IX wieku.

31. „EMPIRE DE CHARLEMAGNE et son démembrement au Traité de Verdun 843,
Lèques” (Imperium Karola Wielkiego i jego rozbiór w traktacie z Verdun w 843
roku, Lechia, Lechy);
http://www.cartesfrance.fr/cartes/histoire/Traite_de_Verdun_843.jpg

Na francuskiej mapie dotyczącej roku 843 pokazano na wschodniej granicy
podzielonego Imperium Karola Wielkiego rozległe terytorium zajmowane przez
ludy słowiańskie („Peuples Slaves”), rządzone przez Lechów (Lechitów), nazwanych
tutaj „Lèques”!

Był to okres szczególnie trudny dla Lechii, po dokonanej zbrodni przez króla
Popiela II, Zbrodniczego, oraz chrześcijańskich władz Saksonii w 840 roku i otruciu
podczas uczty w Gnieźnie 20 książąt, władców 20 dzielnic Lechickiego Imperium
(patrz rozdział IV, pkt 2).

32. „THE WESTERN EMPIRE as divided at Verdun 843, Lechs” (Zachodnie
Imperium podzielone w Verdun w 843 roku, Lechia, Lechy);
http://www.lib.utexas.edu/maps/historical/western_empire_843.jpg

Na angielskiej mapie za wschodnią granicą podzielonego Imperium Karola
Wielkiego, w 843 roku, pokazano ogromne terytorium Imperium Lechów
(Lechitów), które nazwano Lechs (Lechia, Lechy)!

33. „SÜD-u. WEST – EUROPA nach der Teilung des frankischen Kaiserreiches zu
Verdun im Jahre 843, LECHEN ODER POLEN” (południowa i zachodnia Europa po
podziale Cesarstwa Franków w Verdun w roku 843, Lechia, Lechy lub Polanie);
http://guytruite.files.wordpress.com/2012/06/map_19th_centuryki_europe_after_split_in_the_year...

Na tej niemieckiej mapie w 843 roku na wschodzie zaznaczono tereny Słowian
(„Slavische Völker”), a na obszarze pokazanej Lechii, w dorzeczach Łaby i Soławy,
Odry i Nysy Łużyckiej oraz Wisły – rozległe terytorium państwa Lechów (Lechitów),
nazwane na mapie „Lechen oder Polen” – Lechia, Lechy lub Polanie!

34. „Zeit der KAROLINGER, Mitte des IX. Jahrh, Lechen” (czasy Karolingów,
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połowa IX wieku, Lechia, Lechy); http://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_de_L’Europe
Podobnie jak na poprzedniej niemieckiej mapie, pokazano tu duże terytorium

Słowian („Slavische Volker”) oraz Lechię, nazwaną „Lechen” – Lechia, Lechy
(Lechici)!

35. „THE WESTERN EMPIRE as divided 870, Lechs” (Zachodnie Imperium
podzielone w 870 roku, Lechia, Lechy);
http://www.lib.utexas.edu/maps/historical/western_empire_870.jpg

36. „THE WESTERN EMPIRE as divided 887, Lechs” (Zachodnie Imperium
podzielone w 887 roku, Lechia, Lechy);
http://www.lib.utexas.edu/maps/historical/western_empire_887.jpg

Na wyżej wymienionych angielskich mapach, w latach 870 i 887, we wschodniej
Europie, na obszernych ziemiach słowiańskich, zaznaczono Lechię, państwo
Lechów (Lechitów) i nazwano je Lechs!

Należy tutaj podkreślić, że według powyższych map jeszcze pod koniec IX wieku
nasz słowiański kraj był znany w Europie jako Lechia i nazywany Lechs!

Analizując opisane wyżej 36 starych, zagranicznych map, należy stwierdzić, iż
potwierdzają one jednoznacznie i definitywnie historyczne nazwy Polski
wymieniane również w polskich kronikach średniowiecznych, a mianowicie: Scytia,
Sarmacja, Sarmacja Europejska, Lechia, Imperium Lechitów, Lechy (Lechici).

Według tych map, Lechia była nazywana: Scytią – „Scythians, Scythae, Scythia”
już od VIII do I wieku p.n.e., natomiast Sarmacją lub Sarmacją Europejską –
„Sarmatia”, „Sarmatia Europea”, od III wieku p.n.e. do VI wieku n.e. Również
pokazano na nich obszary Sarmacji Azjatyckiej i Scytii Azjatyckiej.

Ogólnie Lechię nazywano w językach obcych na:
1) mapach angielskich w wiekach:

a) VI – „Lechina Empire” – Imperium Lechitów,
b) IX – „Lechs” – Lechia, Lechy (Lechici),

2) mapach niemieckich w wiekach:
a) VIII i IX – „Ljëchen” – Lechia, Lechy (Lechici),
b) IX – „Lechen”,

3) mapach francuskich w wiekach:
a) VI – „Leckhes” – Lechia, Lechy (Lechici),
b) VIII i IX – „Leckes”,
c) IX – „Ljekches”,
d) IX – „Lèques”.

Jak widać powyżej, na przestrzeni wieków kartografowie angielscy określali
jednoznacznie Lechię – jako „Lechs”, a Imperium Lechitów – jako „Lechina Empire”.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_de_
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Natomiast pozostali mieli trudności z nazwami: Lechia, Lechy, Lechici, używając
różnych określeń w swoich językach, a mianowicie: niemieccy kartografowie użyli
dwóch określeń („Ljëchen” i „Lechen”), a francuscy aż czterech („Leckhes”,
„Leckes”, „Ljekches” i „Lèques”), ale co najważniejsze i niepodważalne – wszyscy
potwierdzili istnienie i funkcjonowanie Lechii (Imperium Lechitów) na przestrzeni
wieków, w tym także w okresie jej potęgi w VI wieku – czego nasza rodzima
historiografia dotychczas nie zauważyła. Dlaczego?

b) Mapy autora dotyczące budownictwa i gospodarki Lechii

W nawiązaniu do wyżej przedstawionych i omówionych map zagranicznych
niniejszym chciałbym zaprezentować dwie mapy Lechii opracowane przeze mnie
na podstawie poprzedniego podrozdziału (pkt 1), z zaznaczonymi miejscowościami,
z wybudowanymi przez Ariów-Słowian miastami, grodami i innymi budowlami,
zarówno w okresie starożytnym, jak i wczesnośredniowiecznym. Oczywiście jest to
tylko niewielka część miejscowości, które przetrwały i dały się zidentyfikować
archeologicznie.

Mapa nr I
Starożytne miasta, grody i inne budowle wybudowane p.n.e. przez Ariów-Słowian

i zlokalizowane na obszarze Lechii (47 miejscowości).

Mapa nr II
Wczesnośredniowieczne miasta, grody i inne budowle wybudowane przez Ariów-

Słowian i zlokalizowane na obszarze Lechii (116 miejscowości).
Jak widać na obu mapach, zarówno w okresie starożytnym, jak

i wczesnośredniowiecznym nie występowały białe plamy na obszarze Lechii, lecz
pokaźna liczba zabudowanych miejscowości, a mianowicie: miasta obronne, miasta
portowe, morskie i rzeczne, z przystaniami i magazynami, także grody, osady
służebne, różne grobowce, również ogromne (megaksylony). Wiele z tych
miejscowości było w tych okresach centrami produkcji, handlu i eksportu, na
przykład: żelaza i wyrobów metalurgicznych, broni, wyrobów włókienniczych, soli,
skór zwierzęcych, bursztynu, wosku, miodu, wyrobów z krzemienia, rogu i drewna.

Setki osad i wsi służebnych przy grodach i miastach zaspokajały ich różne
potrzeby na surowce, na przykład: drewno, deski, skóry i żywność oraz rozmaite
produkty użytkowe, a także narzędzia, broń, pancerze, kolczugi itd. Prowadziły
także hodowle koni bojowych oraz gromadziły zapasy dla wojska.

Transportowano na obszarze Lechii i na eksport również zboża i płody rolne.
Rozwinięty był transport morski, jak i śródlądowy.



Statki Ariów-Słowian, Wenedów docierały wszędzie w basenie Morza
Sarmackiego, Suewskiego (Bałtyk), jak i Oceanu Sarmackiego (Morze Północne).
Płynęły wyżej opisanymi, śródlądowymi szlakami wodnymi przez tzw. morze
wewnętrzne, czyli jezioro Gopło, docierając również na Ruś i Morze Czarne (patrz
także rozdział I, pkt 5).

Również lądowy transport kołowy funkcjonował już u Ariów--Słowian 3500 lat
p.n.e. – najwcześniej na świecie (!), w formie dużych wozów czterokołowych
z dyszlem i zapasowym piątym kołem (!), ciągnionych prawdopodobnie przez tury
lub woły (patrz powyżej – sensacyjne znalezisko na terenie osady obronnej
w Bronocicach). Już w tym okresie w starożytności istniały warsztaty, w których
produkowano takie wozy towarowe, a w razie potrzeby także je remontowano.

Wynika z tego, że Lechia, inaczej Imperium Lechitów, jeszcze inaczej Scytia czy
Sarmacja, nigdy nie była żadnym „zapyziałym zaściankiem”, a wręcz przeciwnie –
była dobrze zorganizowana oraz niebywale ekspansywna, zarówno militarnie
(patrz rozdział II), jak i handlowo oraz gospodarczo, uczestnicząc aktywnie
w wymianie międzynarodowej północ–południe. Równocześnie od tysięcy lat p.n.e.
rozwijała budownictwo na swoim obszarze z dostępnych materiałów, jak drewno,
kamienie, ziemia i glina. Dużą sieć zabudowanych miejscowości można właśnie
zobaczyć na powyższych mapach nr I i nr II.

Trzeba również wyraźnie podkreślić, że tereny obecnych Niemiec od tysięcy lat
były ziemiami należącymi do Ariów-Słowian i Lechii (Imperium Lechitów) oraz
przez nich zagospodarowywane i zabudowywane miastami, grodami, portami,
osadami i wsiami wraz z niezbędną infrastrukturą.

Jednakże, w rezultacie upadku Imperium Lechitów w 840 roku, wyżej
wymienione słowiańskie ziemie były etapami, w sposób okrutny, podbijane
i zawłaszczane wraz z miastami, grodami, portami i wsiami, a ludność słowiańska,
która nie zginęła w tych pogromach, była poddawana przymusowemu zniemczeniu
i chrystianizacji oraz wyzyskowi feudalnemu (przez nowo powstałe w 919 roku
państwo niemieckie oraz Kościół rzymski) w X wieku i w wiekach późniejszych
(patrz rozdział IV, pkt 2, król Ziemomysł)!

3. Monety bite przez królów lechickich

Jest logiczne, że Lechia – jak wynika z powyższych prezentacji – dobrze
zorganizowana, wraz z rozwiniętym budownictwem, produkcją surowców
i towarów, transportem morskim, rzecznym i lądowym oraz handlem
wewnętrznym i zagranicznym, musiała posiadać własny pieniądz, bity w kraju,
i posiadała!



Potwierdził to Tadeusz Wolański, polski badacz, archeolog, historyk i ekspert-
numizmatyk, a także wielki polski patriota, który prowadził badania i je publikował,
z zagrożeniem życia, w bardzo trudnym okresie – pod zaborami w XIX wieku.

Był posiadaczem sławnej, dużej biblioteki oraz kolekcjonerem starych medali
i monet słowiańskich – znanym i uznanym w środowisku europejskich badaczy
i kolekcjonerów.

Twierdził, że Słowianie odegrali wybitną rolę w dziejach starożytnych cywilizacji,
oraz że dzięki runom słowiańskim jest możliwe odczytanie tekstów znalezionych
w Europie Zachodniej, uznanych za niemożliwe do odczytania, jak również pisma
etruskiego i na ten temat opracował tabelę z alfabetem.

Odkrywał, wynajdował i gromadził medale i monety królów słowiańskich,
a szczególnie lechickich i polskich. Również książąt ruskich i litewskich, informując
o znaleziskach Cesarsko-Rosyjską Akademię Nauk w Petersburgu. Swoją pracą
zaskarbił sobie uznanie i poparcie cara i Rosjan oraz dzięki temu przetrwał ataki
naukowców zaborcy niemieckiego oraz Kościoła rzymskiego w Polsce, który w 1853
roku ogłosił jego księgi jako zakazane i spalił na stosie za urzędowania prymasa
Leona Przyłuskiego (1845–1865).

Jego uwięzieniu i zapewne skazaniu zapobiegła interwencja cara Mikołaja I, który
jednocześnie osobiście rozkazał: „przydzielić Wolańskiemu oddział wojska dla
pomocy w jego ekspedycjach, mających na celu zbieranie inskrypcji nakamiennych
i odtąd chronienia jego osoby, od możliwych zagrożeń” (tłumaczył z j. rosyjskiego
autor) (Robatień – patrz bibliografia).

Wolański głosił bowiem także, że Polska miała historię starożytną i posiadała
swoich starożytnych królów Lechów. Uznał kronikę Prokosza za jak najbardziej
wiarygodną i udowodnił to, gromadząc solidy i brakteaty królów lechickich: Kraka
I, Lecha IX, Ziemowita, Ziemomysła, Mieszka I!

Odkupił również od dwóch znanych numizmatyków w Europie – Madery z Pragi
oraz generała Rühle de Liliensterna z Berlina – ich kolekcje monet i brakteatów
lechickich wraz z opisami.

W ciągu 30 lat zebrał 2739 sztuk brakteatów i monet królów lechickich i polskich,
które od niego odkupił ówczesny rząd za kwotę 16 000 złotych polskich dla zbiorów
Uniwersytetu Warszawskiego! Zbiór został wywieziony w 1832 roku do Petersburga
i w późniejszych wojnach uległ rozproszeniu i częściowemu zagubieniu.

Niepełny spis wczesnośredniowiecznych monet z kolekcji Wolańskiego znajduje
się w opracowaniu Stronczyńskiego (patrz bibliografia).

Jak podał Wolański (Zeszyt I – patrz bibliografia), ówczesny historyk
i numizmatyk Lelewel opublikował w swoim opracowaniu nieprawdziwe
i obraźliwe informacje w: – Numismatique du moyen-age – Numismatique
polonaise… (Numizmatyka średniowieczna – Numizmatyka polska…), że wszystko, co
jest w posiadaniu, to tylko kilkanaście sztuk monet polskich z okresu średniowiecza.



Dalej napisał: „on ne connait pas de monnaie nationale avant l’introduction du
Christianisme […]” („nie był znany pieniądz narodowy przed wprowadzeniem
Chrześcijaństwa […]”) oraz, że w obiegu w Polsce były „łapki futerkowych zwierząt”
– „extrémités des fourrures”, jak kuny, wiewiórki, popielice itp.

Ponadto całkowicie zignorował kupioną przez rząd kolekcję monet Wolańskiego,
mówiąc o nim: „Un amateur en Pologne, Wolański […]” („Jakiś amator w Polsce,
Wolański […]”) (cytaty z j. francuskiego tłumaczył autor).

Widoczny jest w tej pracy przeogromny tupet i arogancja Lelewela vel
Loelhœffela, który raczej nie reprezentował interesów Polski, także oficjalnie
uznając kronikę Prokosza za falsyfikat, co było w interesie zaborcy niemieckiego
(patrz rozdział III, pkt 2).

Wolański oburzony drwinami Lelewela oprotestował je oficjalnie w publikacji,
podkreślając, że nie może na to pozwolić ten: „kto całe życie nad numizmatyką
siedział i przy niej osiwiał”!

Tymczasem Wolański zyskał ogromne uznanie i poważanie w carskiej Rosji
i także później, właśnie za swoją prosłowiańskość i podkreślanie starożytnych
korzeni Słowian oraz roli, jaką odegrali w dziejach Europy. I miał całkowitą rację
(patrz rozdział II).

Nadal, w obecnych czasach, wydaje się na nowo jego książki i opracowania
w Rosji, ale nie w Polsce, gdzie jako zasłużony badacz, archeolog, numizmatyk
i patriota nawet nie jest wymieniony w Encyklopedii PWN (patrz na przykład lata
1982, 2005) – dlaczego?!

Według Wolańskiego (Zeszyt I – patrz bibliografia) królowie sarmaccy wytłaczali
monety już od I wieku p.n.e.!

W swoich zbiorach posiadał m.in.:

monety królów sarmackich, od I wieku p.n.e. do III wieku n.e. – 23 szt.,
brakteaty (blachmony), słowiańskie z lwem, od III wieku – 4 szt.,
brakteat szeroki, króla Kraka I, wyraźnie oznaczony Craccus, od VII wieku – 1
szt. (ale był on znajdowany także w Czechach),
solidy i brakteaty bite za Lecha IX (współczesny Karolowi Wielkiemu),
Ziemowita, Ziemomysła i Mieszka I – 163 szt.,
brakteaty srebrne, małe i cienkie z wizerunkami bogów Perkuna, Światowita,
Trygława, Radgoszcza i in., wybijane do czasów Mieszka I.

Wolański także podaje, że w miasteczku Witkowo, pod Gnieznem, wykopano
dużo brakteatów, w tym króla Ziemomysła i króla Mieszka I. Również w Kruszy
Zamkowej, największym mieście i emporium handlowym starożytnej Lechii,
odkryto lechickie monety z zapisem alfabetycznym.

Według niego znajdowano również złote, amuletowe brakteaty ze znakiem



swastyki. Taki wykuty znak znalazł również na kamieniu zewnętrznym
południowej ściany kościoła w Kruszwicy, który został rozbudowany z dawnej
świątyni pogańskiej.

Swastyka (swarzyca) była świętym znakiem Ariów-Słowian jako „przynosząca
szczęście”.

Należy podkreślić, iż król Mieszko I bił swoje denary jako słowiański król Lechii,
a także później, po przejściu na wiarę chrześcijańską w obrządku rzymskim – łącząc
dawną wiarę aryjsko-słowiańską, uwidocznioną na rewersie – z nową wiarą
rzymską, uwidocznioną na awersie (patrz denar Mieszka I w Internecie).

Na rewersie bowiem jego denar zachował wygląd starej monety aryjskiej
z równoramiennym krzyżem z czterema kropkami w jego kątach, umieszczonym
w kole, symbolizującym kult życiodajnego boga Słońce (Swaroga), otoczonym
czterema swastykami (swarzycami), przynoszącymi szczęście.

Należy nadmienić, iż u Ariów-Słowian, Lechów, bóg Swarog to bóg Słońce –
nazywany Mitra u braci Ariów w Iranie.

Na awersie natomiast, zapewne zamiast podobizny Mieszka I, uwidoczniono
rzymski krzyż na kopule budowli (kapliczki) zamkniętej w kole i z napisem MISICO
na obwodzie monety.

W powyższym opracowaniu, oprócz wyżej wymienionych lechickich monet,
Wolański wymienia wiele własnych odkryć dotyczących starożytnej Lechii i jej
królów lechickich, które potwierdzają prawdziwość kroniki Prokosza i króla Lecha
jako patriarchy Lechitów. Odkrycia te dotyczą:

1. Wystawionego grobowca lechickiemu królowi Awiłłowi Leszkowi w I wieku
n.e. jeszcze za jego życia, przez cesarza rzymskiego Tyberiusza Klaudiusza,
wraz z marmurową płytą nagrobną z dedykacją w języku łacińskim, którą
Wolański osobiście przetłumaczył na język polski i opublikował już w 1843
roku! Potwierdziłem to, odnajdując w kwietniu 2014 roku w Internecie
zdjęcie tej płyty nagrobnej oraz muzeum włoskie, w którym się ona znajduje
i figuruje w rejestrze.

2. Informacji kronikarza Karola Wielkiego Éginharda, że w bitwie z wojskami
frankońskimi poległ wódz wojsk słowiańskich o imieniu Lech. Wydarzenie
prawdziwe, dotyczy bitwy w 805 roku nad rzeką Ochrzą, pod Chebem (patrz
rozdział IV, pkt 2).

3. Informacji kronikarzy niemieckich o walce w 872 roku pięciu wodzów
Lechów pod dowództwem czeskiego księcia Borzywoja z wojskami
frankońskimi. Wydarzenie prawdziwe, dotyczy bitwy nad rzeką Rába na
Nizinie Węgierskiej, na południe od Dunaju (patrz rozdział IV, pkt 2).

4. Informacji o zachowanych do dziś nazwach w Bawarii: pola walki „Lechfeld”
i płynącej tam rzeki „Lech”, gdzie została przelana krew Lechów (wojsk



lechickich). Wydarzenia prawdziwe i dotyczyły walk Lechitów z legionami
rzymskimi w 9 i 12 roku n.e. w Bawarii pod Augsburgiem (patrz rozdział IV,
pkt 1).

5. Panowania króla Kraka, którego Wolański nazywa, ze względu na bite
monety (brakteaty) z napisem Craccus w Lechii i Czechach, polsko-czeskim
Krakiem. Informacja prawdziwa, bowiem według badań król Krak I, jako
władca Imperium Lechitów, do którego w tym czasie należały Czechy – był
także królem Czech. Stąd wzięły się przekazy o tym samym królu Kraku
w Czechach i w Lechii (patrz rozdział IV, pkt 2).

6. Panowania Popielów, a także tzw. króla Piasta, chociaż według niektórych
Piast nie panował, tylko jego syn Ziemowit. Wolański miał rację, bowiem
zgodnie z wyżej wymienionymi kronikami polskimi w Lechii panowali
królowie: Popiel I, Popiel II i – jak go nazywa Wolański – zgrzybiały Piast
(jednak nazywał się on Koszyszko herbu Kroy) – patrz rozdział IV, pkt 2.

Jak widać, Tadeusz Wolański okazał się całkowicie wiarygodny, publikując
powyższe odkrycia już w 1843 roku!

Informacje jego były dokładne, weryfikowalne i na koniec okazały się całkowicie
prawdziwe, ale nie podobały się niemieckiemu zaborcy i Kościołowi rzymskiemu!
Niewątpliwie to samo dotyczyło jego kolekcji brakteatów, monet i medali królów
lechickich!

Drugim wielkim naukowcem, numizmatykiem oraz kolekcjonerem monet
mahometańskich i lechickich był prof. dr hab. Ignacy Pietraszewski, o którym
pisałem także w rozdziale II, pkt 3. Odkrył on i zebrał w trakcie dziesięcioletniej
pracy w służbie dyplomatycznej cara na Bliskim Wschodzie i później, pracując na
uniwersytetach w Europie (Petersburg, Berlin, Halle), około 4000 monet, w tym 2683
monety prawie 40 dynastii arabskich. Była to największa i jedyna tego typu kolekcja
w Europie, o której kupno zabiegało wiele muzeów. Jednak najpierw władze carskie
usiłowały przejąć od niego całą kolekcję dobrowolnie, a następnie pod groźbą
i Pietraszewski musiał uciekać z Petersburga.

Przeniósł się „pod skrzydła” drugiego zaborcy – niemieckiego, do Berlina, ale
i tutaj jego kolekcja, po zorganizowanej wystawie, także nie była bezpieczna.
W końcu jej większą część zdeponował w muzeum w Londynie, gdzie wyceniona na
3000 funtów szterlingów w niejasnych okolicznościach została zlicytowana (2424
monety), podobno za zaciągniętą i niespłaconą pożyczkę przez Ignacego
Pietraszewskiego.

W sumie otrzymał niewiele, tzn. 165 funtów szterlingów. Nie wiadomo, co się
stało z resztą całej kolekcji, około 1500 monet z różnych krajów, a także



słowiańskich królów Lechów. Prawdopodobnie stracił lub ją skonfiskowano i,
niestety, umarł w biedzie na atak serca w Berlinie 16 listopada 1869 roku.

Wydaje się, iż specjaliści – numizmatycy - powinni prześledzić losy obydwu
kolekcji oraz przeprowadzić badania i sprawdzić obecny stan zbiorów sławnych
Polaków, badaczy i naukowców oraz wielkich patriotów – Wolańskiego
i Pietraszewskiego, znajdujących się zarówno w muzeach w Petersburgu, jak
i w Londynie, a może jeszcze w innych miejscach?

4. Bitwy z udziałem Lechitów, pominięte w polskiej historiografii

Poniżej prezentuję w skrócie listę bitew i walk stoczonych w przeszłości przez
słowiańskie wojska Lechii (Lechitów), według mojej subiektywnej wiedzy i oceny,
nieodnotowanych dotychczas w polskich opracowaniach historycznych.

Natomiast ich szersze opisy, na podstawie źródeł polskich i zagranicznych,
zamieściłem w rozdziale II, pkt 2 oraz w rozdziale IV w okresach panowania
poszczególnych królów lechickich.

1. Rok 529 p.n.e. – wielka, walna bitwa na stepach scytyjskich, na północ od Morza
Kaspijskiego i Jeziora Aralskiego, między armią perską króla Cyrusa II Wielkiego
a połączonymi siłami Scytii Azjatyckiej (Masageci pod wodzą królowej Tomyris)
i Scytii Europejskiej, dowodzonej przez Lechów. Ponad 200-tysięczna armia króla
Cyrusa II Wielkiego została „wybita do nogi”, włącznie z królem (patrz rozdział II,
pkt 2).

2. Rok 513 p.n.e. – najazd wielkiej ponad 300-tysięcznej armii perskiej Króla
Królów Dariusza I Wielkiego na teren Scytii Europejskiej (Lechistanu). Podczas
pochodu armii, pustoszącej południowe regiony państwa Lechów (na północ od
Morza Czarnego), toczyły się walki podjazdowe ze Scytami i Lechitami. Persowie po
długim marszu dotarli na północ do stolicy Scytii (Lechii) – Gelonos i okolic, około
200 km na południowy wschód od obecnego Kijowa (prof. Szramko – patrz
bibliografia), i zawrócili na południe, cały czas nękani atakami Scytów i Lechów,
którzy nie wydali walnej bitwy. Najeźdźcy zostali wykończeni psychicznie
i taktycznie oraz wyniszczeni fizycznie wypalonymi pastwiskami, brakiem wody
i żywności. Na koniec, po dwóch miesiącach, król Dariusz uciekł nocą z obozowiska,
z częścią armii w najlepszej kondycji, w kierunku przeprawy na Dunaju, gdzie
wierni sojusznicy Grecy pilnowali mostu i uratowali króla oraz resztki jego armii.
Jednym słowem nie w ilości siła, lecz w przemyślanej taktyce (patrz rozdział II, pkt
2).



3. Rok 58 p.n.e. – bitwa w Galii nad Renem między legionami rzymskimi pod
wodzą Juliusza Cezara i wojskami słowiańskimi (suewskimi) pod wodzą króla Lecha
III, Ariowita, zwanego przez Rzymian po łacińsku – Ariowistus. Lechici (Sarmaci)
ponieśli klęskę (patrz rozdział IV, pkt 1, król Lech III, Ariowit, oraz Cezar –
bibliografia).

4. Rok 53 p.n.e. – bitwa pod Karrami (Carrhae) w Syrii między legionami
rzymskimi pod wodzą jednego z triumwirów i bogacza Krassusa a koalicją Lechitów
i bratnich Ariów – Partów, Indoscytów, dowodzoną przez króla Lecha III, Ariowita
oraz wodza partyjskiego Surenasa. Rzymianie ponieśli klęskę i zginął ich wódz
Krassus oraz około 20 tysięcy legionistów (patrz rozdział IV, pkt 1, król Lech III,
Ariowit).

5. Rok 9 n.e. – bitwa pod murami miasta Lecha (obecny Augsburg), w Bawarii,
między rzymskim „Marsowym Legionem” pod dowództwem pretora Titusa
Enniusa i trybuna Warusa Warro oraz wojskami Lechów, broniącymi swojego
miasta. Cały legion został przez Lechitów „wybity do nogi” wraz z generałami,
pretorem i trybunem. Zapewne w tej walce dowodził król Awiłło Leszek IV, Uznany.
Od tego czasu pobojowisko to zaczęło nosić sławną nazwę „Lechfeld” (Pole Lecha),
a przepływająca przez nie rzeka – nazwę Lech (patrz rozdział IV, pkt 1, król Awiłło
Leszek IV, Uznany, oraz Kronika Norymberska – bibliografia).

6. Rok 9 n.e. – bitwa w Lesie Teutoburskim między trzema legionami rzymskimi
pod dowództwem Kwintyliusza Warusa i koalicją Słowian z Imperium Lechitów
oraz plemion celtycko--galijskich i normańskich znad Renu. W ciągu trzech dni walk
legiony nr: 17, 18 i 19 oraz kohorty pomocnicze zostały całkowicie wybite (około 30
tys. legionistów), a ich dowódca popełnił samobójstwo. Według polskich kronik
Lechici zdobyli w tej bitwie rzymski sztandar z białym orłem. Koalicją
prawdopodobnie dowodził pół-Rzymianin, król Awiłło Leszek IV, Uznany.

Jednym z dowódców Słowian, który wciągnął Rzymian w zasadzkę, był książę
Arminiusz, zwany po łacińsku Arminius, z którego zaborca niemiecki zrobił
bohatera narodowego w XIX wieku, stawiając mu pomniki i zniemczając na siłę jego
słowiańskie nazwisko Arminiusz na Herman. Arminiusz pochodził z jednego ze
słowiańskich plemion Suewów – Cherusków, który mieszkał na terytorium Ariów-
Słowian, na ziemiach po wschodniej stronie rzeki dolnej Wezery (patrz rozdział IV,
pkt 1, król Awiłło Leszek IV, Uznany).

7. Rok 12 n.e. – bitwa w Bawarii, w której zgodnie z Kroniką Norymberską (patrz
bibliografia), cesarz August Oktawian wysłał legiony rzymskie pod dowództwem



Tyberiusza Nero w celu odbicia dla Rzymu miasta Lecha (obecny Augsburg)
i prowincji Bawarii z rąk Lechitów, otrzymanych przez nich ponad pół wieku
wcześniej od Juliusza Cezara i senatu rzymskiego.

Po oblężeniu miasta i zaciętych walkach wojska rzymskie pokonały Lechów oraz
zdobyły i zniszczyły ich miasto, przejmując i okupując także całą prowincję Bawarii
(patrz rozdział IV, pkt 1, król Awiłło Leszek IV, Uznany, i Kronika Norymberska –
patrz bibliografia).

8. Lata 405–406 – wielka wyprawa wojsk słowiańskich (ponad 200 tys.
wojowników) do Italii, w celu obalenia cesarstwa zachodniego. Dowodził nią były
król Lechii, Radgoszcz, który zrezygnował w 394 roku z korony Lechii na rzecz
młodszego brata Witosława, w celu przygotowania i zorganizowania tej wyprawy.
Wzięli w niej udział Ariowie-Słowianie, Indoscytowie: Suewowie, Herulowie,
Wandalowie, Gotowie, Scytowie. Radgoszcz był zdeklarowanym wrogiem Rzymu
i religii chrześcijańskiej. Po kilkumiesięcznym pustoszeniu północnych prowincji
Italii oraz oblężeniu Florencji finalnie wojska wojewody Radgoszcza zostały
pokonane przez armię rzymską i jej sojuszników, a on sam zginął w 406 roku (patrz
rozdział IV, pkt 2, król Radgoszcz).

9. Rok 805 – bitwa nad rzeką Ochrzą, pod miastem Cheb (Czechy), między
wojskami frankońskimi, dowodzonymi przez księcia Karlomana, oraz wojskami
czeskimi i lechickimi, dowodzonymi przez równego rangą wodza – księcia Lecha,
młodszego brata króla Lecha IX, Walecznego. W tej zaciętej i krwawej bitwie wojska
słowiańskie poniosły klęskę, a książę Lech zginął (patrz rozdział IV, pkt 2, król Lech
IX, Waleczny).

10. Rok 872 – bitwa nad rzeką Rába na Nizinie Węgierskiej, na południe od
Dunaju. Została stoczona między wojskami wschodniofrankońskiego króla Ludwika
Niemca oraz wojskami czeskimi księcia Borzywoja, wspomaganymi przez wojska
lechickie pięciu książąt Lechów, a mianowicie: Świętosława, Witysława, Hermana,
Spitymira i Majsława. W tej walnej bitwie wojska czeskie i lechickie zostały
pokonane i niektórzy wyżej wymienieni książęta zginęli (patrz rozdział IV, pkt 2,
król Ziemowit, Reformator).

11. Rok 892 – zgodnie z Rocznikami Bawarskimi Aventinusa (patrz bibliografia),
w ramach realizacji podjętych ustaleń na naradzie władców w Hangsfeld, zwołanej
przez wschodniofrankijskiego króla Arnulfa, król Lechii Wrocisław wziął udział, na
czele wojsk lechickich, we wspólnym najeździe zbrojnym, z trzech stron, na Wielką
Morawę księcia Świętopełka. Oprócz wojsk frankońskich z królem Arnulfem wzięły



udział jeszcze wojska węgierskie pod wodzą króla Kurszany. Ziemie Wielkiej
Morawy były pustoszone i niszczone przez wiele tygodni, a książę Świętopełk
ukrywał się w Górach Hercyńskich. Również zawarto przymierze z Bułgarami co do
wstrzymania dostaw soli do Wielkiej Morawy (patrz rozdział IV, pkt 2, król
Wrocisław).

12. Rok 897 – zgodnie z kroniką Prokosza w tymże roku doszło do walnej bitwy
między wojskami zbuntowanych książąt dzielnic pomorskich, kaszubskich
i połabskich (obecne Niemcy), wspomaganych przez wojska saskie, oraz dwiema
armiami króla Lecha X, Dzielnego, z których jedną on dowodził osobiście, a drugą
jego hetman Semirad Starża herbu Topór. Do walki doszło na terenie Pomorza –
z powodu nieuznania zwierzchnictwa króla przez książęta prowincji
dotychczasowego Imperium Lechitów. Król Lech X pokonał buntowników,
a w walce zginęli książęta:

Wisław Szczeciński,
Raciborz Rostocki,
Barwin Kaszubski,
Bogdal Wizymirski (Wismar),
Cieszymorz Luzacki (Holzacja),
Ziemian ze Zgorzelca (Brandenburg).

Do niewoli zostali wzięci, prosząc o łaskę, następujący książęta:

Wrocisław z Serbii,
Książę Wenedów z synem Jaksą,
Barwin z Pomorza,
Przybysław z Górnych Kaszub,
Wyszomir z ziemi myszyńskiej (Meklemburgia).

Specjalnie wymieniłem powyższe listy książąt, żeby pokazać i uzmysłowić, o jaką
stawkę chodziło i o jaki ogromny obszar historycznych ziem słowiańskich,
zamieszkanych od tysięcy lat przez Ariów-Słowian, rozciągający się od dorzeczy
Renu, Wezery i Werry po dorzecza Odry i Nysy Łużyckiej oraz Wisły.

Należy jednocześnie podkreślić, iż była to bardzo ważna bitwa i jeszcze
ważniejsze zwycięstwo, mające na celu reaktywację upadającego Imperium
Lechitów po dokonanej zbrodni w 840 roku, w wyniku geopolitycznego spisku
chrześcijańskiego dworu saskiego (patrz rozdział IV, pkt 2, król Popiel II,
Zbrodniczy, i król Lech X, Dzielny).



5. Chrzest w Lechii w obrządku rzymskim i słowiańskim w IX wieku

Według źródeł historycznych, ludność mieszkająca na południowych ziemiach
Lechii została ochrzczona około połowy IX wieku, zarówno w obrządku rzymskim,
jak i słowiańskim (cyrylo-metodiańskim).

a) Rok 845 – chrzest w obrządku rzymskim

W trakcie panowania króla Koszyszko, 1 stycznia 845 roku, na południu Lechii
doszło do uroczystego przyjęcia chrztu w obrządku rzymskim przez 14 Lechów. Byli
to lechiccy książęta i możnowładcy, którzy wraz z własnymi dworami, wojskiem
i ludnością poddali się tej ceremonii. Zamieszkiwali tereny ziemi śląskiej
i małopolskiej, przy granicy z Czechami i Morawami.

Chrztu udzielili kapłani obrządku rzymskiego z arcybiskupstwa w Wielkiej
Morawie, z siedzibą w Ołomuńcu. Zapewne w uroczystości tej wziął udział osobiście
również sam arcybiskup Adalram, który urzędując w Ołomuńcu, podlegał
arcybiskupstwu w Pasawie, w Bawarii.

Niewątpliwie przyjęcie chrztu w obrządku rzymskim przez powyższych książąt
i możnowładców lechickich na tych terenach miało na względzie także cel
praktyczny i taktyczny, a mianowicie uniknięcie w przyszłości zbrojnych najazdów
chrystianizacyjnych agresywnego państwa wschodniofrankijskiego. Pragnęli
uniknąć tego, czego wcześniej doświadczyli ich sąsiedzi, Czechy i Morawy,
i z którego to powodu książę Mojmir I przyjął już w 818 roku chrzest w obrządku
rzymskim (patrz rozdział IV, pkt 2, król Koszyszko).

b) Rok 874 – chrzest w obrządku słowiańskim

Już około połowy IX wieku, podczas panowania w Lechii króla Ziemowita,
Reformatora, ludność małopolska zaczęła ulegać wpływom religii chrześcijańskiej
w obrządku słowiańskim (cyrylo-metodiańskim). Była ona nauczana przez
kapłanów Wisnoga i Oslawa, uczniów arcybiskupa Metodego, który urzędował
w Welehradzie w Wielkiej Morawii. Biskupem Lechitów był w tym czasie Sawa,
uczeń Cyryla.

Początkowo szczególną popularność religia ta zdobyła w mieście i grodzie Wiślicy
oraz w okolicy. Lokalny lechicki książę Wyszewit, władca tzw. Księstwa Wiślan, nie
akceptował tej religii i wyśmiewał swoich poddanych, którzy ją przyjęli.

Wykorzystał to książę Wielkomorawski Świętopełk, który w 874 roku najechał
i zdobył Wiślicę oraz pojmał księcia Wyszewita, wymuszając ogólne przyjęcie
chrztu, a następnie go wygnał. W latach 875–879 opanował ziemię małopolską



z Krakowem oraz ziemię śląską z Wrocławiem i włączył w granice Wielkiej Morawy.
Później zaczęły powstawać biskupstwa w obrządku słowiańskim, najpierw
w Wiślicy, a potem w Krakowie.

Od całkowitego upadku Wielkiej Morawy w 907 roku w Krakowie urzędowali
arcybiskupi, jako patriarchowie, którzy podlegali bezpośrednio tylko papieżowi.
Chrześcijaństwo w obrządku słowiańskim rozprzestrzeniło się w Małopolsce, na
Śląsku i w Wielkopolsce, obejmując znaczny obszar Lechii. Powstało wiele
kościołów (cerkwi), funkcjonujących w Wiślicy, Krakowie, Przemyślu, Wrocławiu,
Poznaniu, Ostrowiu Lednickim oraz Gnieźnie. Potwierdziły to wykopaliska
archeologiczne.

Arcybiskupstwo obrządku słowiańskiego w Lechii funkcjonowało w Krakowie
ponad 150 lat (patrz rozdział IV, pkt 2, król Ziemowit, Reformator).

Dlaczego nasza historiografia nie odnotowała chrztu Słowian w Lechii w latach
845 i 874?

6. Starożytna dynastia Lechitów

Zgodnie z wyżej wymienionymi kronikami (m.in. Prokosz i Historya Polski), na
prawomocnym wiecu słowiańskim w lipcu 842 roku królem Lechii wybrano starego
szlachcica – Lechitę oraz urzędnika i zarządcę dworu królewskiego, którego
wykonywana funkcja na dworze nosiła nazwę – piastun czyli majordom!

Był on rycerzem – Lechitą, szlachcicem i spełniał zwyczajowy oraz podstawowy
warunek wyboru na urząd państwowy, w tym także na króla. Nosił nazwisko po
ojcu Koszyszko herbu Kroy i jako król musiał się nazywać król Koszyszko, a nie
inaczej!

Na pewno ówcześnie był znany precedens z 751 roku, gdy papież Stefan II udzielił
królewskiego namaszczenia Pepinowi Krótkiemu, który uprzednio także był
piastunem, czyli majordomem na dworze frankońskim.

Z pewnością mylna nazwa „Piast” wzięła się z wielowiekowego potocznego
zniekształcania nazwy funkcji piastun, z której później powstała nazwa hybryda –
kołodziej, a nawet kołodziej Piast. Moim zdaniem nazwa „Piast” była i jest
całkowicie błędna i to zarówno w stosunku do nazwy króla, jak i dynastii!

Reasumując – na prawomocnym wiecu słowiańskim w lipcu 842 roku wybrano
starego szlachcica, rycerza Koszyszkę herbu Kroy na nowego króla Lechii (Prokosz,
Bogufał). Król Koszyszko był w związku z tym kontynuatorem starożytnej dynastii
lechickiej.

Dlatego należy podkreślić, iż pierwszą dynastią królewską w Lechii była wielka
starożytna dynastia lechicka, która trwała, począwszy od króla Lecha I, Wielkiego,



panującego od roku 1729 p.n.e., aż do śmierci króla Kazimierza Wielkiego w 1370
roku, a więc 3099 lat!

W rezultacie dynastię Jagiellonów poprzedzała dynastia Lechów, Lechitów (patrz
rozdział IV, pkt 2, bezkrólewie, 841–842, król Koszyszko).



 

Wnioski

1. Zgodnie z najnowszymi badaniami genetycznymi (lata 2010–2013), my, Polacy
Ariowie-Słowianie, Indoscytowie o haplogrupie R1a1a7, zarówno w linii żeńskiej,
jak i męskiej, jako autochtoni zamieszkujemy ziemie obecnej Polski „in situ”,
nieprzerwanie od 10 700 lat (patrz rozdział I, pkt 4, 5).

2. Nasz słowiański kraj, Polska, zawsze miał i ma swoją starożytną nazwę oraz
historię. Od XVIII wieku p.n.e. do X wieku n.e. nosił nazwę Lechia lub Imperium
Lechitów, a także Lechistan (Persowie), Wielka Scytia lub Scytia Europejska (Grecy)
oraz Sarmacja lub Sarmacja Europejska (Rzymianie) – patrz rozdział II, pkt 1, 2, 3.

3. Nazwa Lechia oznaczała królestwo, a nazwa Lech (Leh) – króla, który
nominował swoich „synów” Lechów jako „Comes militi” – towarzyszy broni króla
i jednocześnie szlachtę, przy pomocy której panował i rządził. Był to po prostu
lechicki system sprawowania władzy z udziałem i przy pomocy odwiecznej klasy
szlacheckiej Lechów lub Lechitów! I dlatego, na przykład, kandydat ubiegający się
o urząd starosty, kasztelana, wojewody czy nawet króla musiał spełniać (Prokosz)
podstawowe warunki, a mianowicie – być zasłużonym szlachcicem Lechitą ze
znanego rodu oraz mieć ukończone 25 lat (patrz rozdział II, pkt 1).

4. Wielka starożytna dynastia lechicka trwała 3099 lat, od założyciela Lechii
w 1729 roku p.n.e. króla Lecha I, Wielkiego, do śmierci króla Kazimierza Wielkiego
w 1370 roku. Dynastia ta poprzedzała dynastię Jagiellonów (patrz rozdział V, pkt 6).

5. To Ariowie-Słowianie, Indoscytowie, a mianowicie: Suewowie, Sarmaci,
Sklawenowie, Scytowie, Wandalowie, Herulowie, Burgundowie, Alanowie, Gotowie,
Hunowie – którzy mieszkali przez tysiące lat w Wielkiej Scytii jako autochtoni, bądź
na południu, na stepach scytyjskich, bądź na północy w dorzeczach Odry, Warty
i Wisły – podbijali skutecznie Imperium Zachodnie (Rzym) oraz Imperium
Wschodnie (Bizancjum), zakładając okresowo wiele słowiańskich królestw na ich
terytoriach. Zawsze byli Ariami-Słowianami o haplogrupie R1a1 Y-DNA i nigdy nie
byli żadnymi tzw. Germanami czy Niemcami, którzy założyli państwo dopiero
w 919 roku i mieli całkowicie inną haplogrupę – R1b1b2 Y-DNA (patrz rozdział I, pkt



5 i rozdział II).

6. Ariowie-Słowianie, Indoscytowie, na terenie Cesarstwa Zachodniego oraz
Cesarstwa Wschodniego założyli niżej wymienione okresowe państwa słowiańskie,
a mianowicie w:

Dacji – państwo w III wieku – Wizygoci,
Tracji – państwo w IV wieku – Wizygoci,
Panonii – dwa państwa, Ostrogoci w IV wieku, Hunowie w V wieku,
Galii – dwa państwa w V wieku – Burgundowie, Wizygoci,
Hiszpanii – pięć państw w V wieku – Suewowie, Hasdingowie (Wandalowie),
Alanowie, Silingowie (Wandalowie), Wizygoci,
Italii – dwa państwa w V wieku – Herulowie, Ostrogoci,
Afryce Północnej – państwo w V wieku – Wandalowie i Alanowie,
Hiszpanii – państwo w VI wieku – Wizygoci i Suewowie.

Ponadto Ariowie-Słowianie zdobyli cztery największe ówczesne miasta, w tym
stolice wyżej wymienionych cesarstw, a mianowicie:

Ateny – w roku 395,
Rzym – trzykrotnie w latach 410, 455 i 472,
Kartaginę – w roku 439,
Konstantynopol – w roku 705 (patrz rozdział II, pkt 4, 5, 6).

7. Opierając się o kilkadziesiąt wyżej wymienionych polskich i zagranicznych
kronik oraz opracowań historycznych okazało się możliwe, po analizach
i badaniach, utworzenie i przedstawienie prawdopodobnego pocztu słowiańskich
królów Lechii w okresie od XVIII wieku p.n.e. do X wieku n.e. (patrz rozdziały III
i IV oraz indeks słowiańskich królów i książąt Lechii).

8. W rezultacie badań polskich i zagranicznych kronik, także różnych opracowań
oraz znalezionej przez autora płyty nagrobnej z I wieku króla Awiłła Leszka
w muzeum włoskim – Museo del Lapidario di Urbino, a także analizy
przeprowadzonej w rozdziale IV, pkt 1 – można stwierdzić, że:

a) Wódz Ariów-Słowian (Suewów), Ariovistus, uznany przez senat rzymski za
króla i przyjaciela Rzymu w 59 roku p.n.e., na wniosek Juliusza Cezara, był tożsamy
z królem Lechem III, Ariowitem, panującym w Lechii po powrocie w 58 roku p.n.e.,
po 14 latach pobytu i panowania w Galii,

b) zgodnie z propozycją Juliusza Cezara doszło do zawarcia związku
małżeńskiego zapewne w 55 roku p.n.e., między królem Lechem III, Ariowitem,



i Julią Caesaris Major, starszą siostrą Cezara, z którego urodził się w 54 roku p.n.e.
ich syn Awiłło Leszek, jako następca tronu w Lechii,

c) Awiłło Leszek IV, jako wybrany na prawomocnym wiecu słowiańskim król
Lechii, był pół-Rzymianinem i siostrzeńcem Juliusza Cezara oraz został specjalnie
wyróżniony i uznany jeszcze za życia przez cesarza rzymskiego Tyberiusza
Klaudiusza, w czasie jego panowania w latach 14 – 37, poprzez ufundowanie mu
grobowca wraz z płytą nagrobną z dedykacją.

9. Do pocztu królów lechickich oraz dynastii lechickiej należy włączyć także
panujących w latach:

892–896 – króla Wrocisława, starszego syna króla Ziemowita, Reformatora
(Prokosz i Aventinus – patrz bibliografia),
842–862 – króla Koszyszko (zamiast Piasta), z ojca o nazwisku Koszyszko
herbu Kroy. Jako stary, zasłużony szlachcic, rycerz – Lechita, sprawował
funkcję majordoma, piastuna na dworze królewskim, stąd moim zdaniem
powstały późniejsze zniekształcone i błędne nazwy: Piast i Piast Kołodziej
oraz dynastia piastowska.

10. Według wykopalisk archeologicznych, przeprowadzonych w Polsce, Ariowie-
Słowianie w okresie już od sześciu tysięcy lat p.n.e. sypali ziemne wały i budowali
osady, porty oraz grody obronne z belek drewnianych, wzmacnianych kamieniami.
Podobnie budowali w tych czasach ogromne grobowce – mega-ksylony. Tak
powstały, zgodnie z kronikami, starożytne miasta Lechii, a mianowicie: Kodan
(Gdańsk) – około 1750 roku p.n.e, Gniezno – około 1700 roku p.n.e., Carodom
(Kraków I) – około 1550 roku p.n.e. oraz Szczyt (Szczecin) – około 1450 roku p.n.e.
(patrz rozdział V, pkt 1).

11. Prezentowanych powyżej 36 map zagranicznych z okresu od 700 roku p.n.e.
do 887 roku n.e. potwierdza ewidentnie i jednoznacznie zarówno zajmowane
obszary, jak również używane nazwy przez nasz kraj, a mianowicie: Lechia,
Imperium Lechitów, Scytia, Sarmacja – potwierdzone w językach obcych:
francuskim, niemieckim, angielskim, łacińskim (patrz rozdział V, pkt 2).

12. Najtragiczniejszym, przełomowym wydarzeniem w historii Lechii było
podstępne zamordowanie w 840 roku w Gnieźnie wszystkich dwudziestu władców
dzielnic Imperium Lechitów.

Ponadto należałoby:



13. Uzupełnić naszą historiografię o opisy brakujących bitew i walk stoczonych na
przestrzeni dziejów przez Lechów (Lechitów) – patrz rozdział V, pkt 4.

14. Podjąć, a w niektórych wypadkach wznowić, badania archeologiczno-
historyczne miejsc, gdzie prawdopodobnie znajdują się grobowce królów
lechickich, a mianowicie:

wykute olbrzymie, podziemne komory, zalane częściowo wodą, we wnętrzu
Łysej Góry w Górach Świętokrzyskich,
Wzgórze Lasoty w Krakowie,
kopiec króla Kraka I, Scyty, w Krakowie,
kopiec króla Kraka II, Scyty, pod Krakowem w Krakuszowicach,
kopiec królowej Wandy, Amazonki, w Krakowie (patrz rozdział I, pkt 6
i rozdział IV).

15. Kontynuować poszukiwania archeologiczne starożytnych miast: Kodan
(Gdańsk), Gniezno, Carodom (Kraków I), Szczyt (Szczecin), a także Hel.

16. Podać w naszej historiografii informacje dotyczące przeprowadzenia chrztu
na ziemiach Lechii w IX wieku, w:

obrządku rzymskim w 845 roku,
obrządku słowiańskim (cyrylo-metodiańskim) w 874 roku.

W związku z powyższym, należy wyżej wymienione daty uwzględnić przy
ewentualnym obchodzeniu odnośnych rocznic (patrz rozdział V, pkt 5).

17. Uzupełnić naszą historiografię o informacje dotyczące bicia monet (solidy,
brakteaty) przez królów Lechii (według odkryć i kolekcji Wolańskiego – patrz
bibliografia), a mianowicie:

w okresie już od I wieku p.n.e. do III wieku n.e. przez królów sarmackich,
w okresie od VII do X wieku przez Kraka I, Lecha IX, Ziemowita oraz
Ziemomysła i Mieszka I (patrz rozdział V, pkt 3).

18. Prześledzić losy zbiorów monet sławnych numizmatyków, Wolańskiego
i Pietraszewskiego, oraz zbadać i sprawdzić ich obecny stan w muzeach
w Petersburgu i Londynie lub innych miejscach, szczególnie w zakresie
najcenniejszych monet, tzn. wczesnośredniowiecznych, lechickich.

Poza tym nie do przyjęcia jest sytuacja, gdy w obszernym opracowaniu



Numizmatyka polska w Wikipedii nie ma ani jednego słowa o Tadeuszu Wolańskim
i Ignacym Pietraszewskim! Podobnie brak Tadeusza Wolańskiego w Encyklopedii
PWN – dlaczego? Powinno się te braki uzupełnić.

19. Specjalnie odnotować w polskiej historiografii wydarzenie bez precedensu,
jakim było ufundowanie grobowca i płyty nagrobnej z dedykacją dla lechickiego
króla Awiłła Leszka, jeszcze za jego życia, przez cesarza rzymskiego Tyberiusza
Klaudiusza w czasie jego panowania w latach 14–37 n.e. (patrz rozdział IV, pkt 1).

20. Przenieść obraz z połowy XVIII wieku z najstarszym i naj-obszerniejszym
pocztem królów lechicko-polskich, z klauzury w kościele na Jasnej Górze, na
poczesne miejsce w Muzeum Narodowym lub Zamku Królewskim w Warszawie
oraz udostępnić go zwiedzającym.

21. Opracować i wydać dla uczniów i studentów:

Podręczniki zawierające informacje o starożytnej historii Polski, czyli Lechii
i Imperium Lechitów, na podstawie prezentowanych w tej publikacji faktów,
wydarzeń, dowodów i odkryć.
Atlas Lechii (Imperium Lechitów), czyli starożytnej Polski, z mapami na
przestrzeni dziejów, zgodny z wyżej wymienionymi mapami zagranicznymi
i ich nazewnictwem oraz mapami autora z naniesionymi starosłowiańskimi
miejscowościami.
Atlas z reprodukcjami starych map zagranicznych pokazujących w różnych
wiekach terytorium Lechii (Imperium Lechitów, Scytii czy Sarmacji),
określonymi w językach obcych, na przykład: niemieckim, francuskim,
angielskim, łacińskim.

Reasumując, moim zdaniem, nadszedł najwyższy czas, aby zapoznać polskie
społeczeństwo z przedchrześcijańską przeszłością Polski, a mianowicie – wielką
i dumną starożytną historią słowiańskiej Lechii, czyli Imperium Lechitów, oraz
panującymi słowiańskimi królami lechickimi!



 

Zakończenie

Historia Lechii oraz jej królów lechickich, jak wynika z moich powyższych
prezentacji dotyczących odkryć archeologicznych, średniowiecznych kronik
polskich i zagranicznych oraz opracowań i map zagranicznych – zawsze sięgała
głęboko w starożytność, do naszych aryjsko-prasłowiańskich korzeni i w związku
z tym musiała przyjąć nazwę starożytnej historii Lechii lub Imperium Lechitów.

I właśnie tę starożytną historię Lechii my, Polacy, powinniśmy na nowo odkryć,
zarówno sobie, jak i światu. Musimy się jej ponownie nauczyć, a także musimy ją
zrozumieć i poczuć głęboko w naszych sercach oraz nadal intensywnie badać
i wydobywać z zapomnienia!

Albowiem to my, Ariowie-Słowianie, jako autochtoni na tych pięknych
słowiańskich ziemiach, nieprzerwanie od wielu tysięcy lat byliśmy ich
gospodarzami. A jako gospodarze, mieliśmy obowiązek dbania o nie,
zagospodarowywania ich oraz bronienia przed wrogiem.

Można ten proces prześledzić, chociażby analizując, co prawda niepełny, ale i tak
pokaźny poczet 51 królów i książąt lechickich, opisany w rozdziale IV. Widać w nim
jak w kalejdoskopie rozwój, a także wzloty i upadki państwa nazywanego Lechią,
Sarmacją, Scytią, lub Imperium Lechitów – na przestrzeni długiego okresu 28
wieków: od XVIII wieku p.n.e. do X wieku n.e., tzn. od króla Sarmaty do króla
Mieszka I.

Na przestrzeni tych właśnie dziejów Lechii można było odnotować wiele
ważnych, znamiennych wydarzeń, a mianowicie:

XVIII wiek p.n.e. – pierwszym odnotowanym w kronikach władcą naszych
słowiańskich ziem był król (Leh) Sarmata. Jako Aryjczyk, pochodzący
z Elamu, wprowadzał zwyczaje i zasady sarmackie i od niego pochodziły
nazwy Sarmacja i Sarmata.
XVII wiek p.n.e. – król Lech I, Wielki, wnuk Sarmaty, ustanowił zręby nowego
systemu organizacji i sprawowania władzy w Lechii poprzez nominowanie
swoich „synów” Lechów (Lechitów) w różnych rodach i plemionach, jako
swojej odwiecznej szlachty, czyli rycerzy i towarzyszy broni króla („Comes
militi”).
XIII wiek p.n.e. – polskie kroniki odnotowały pierwsze migracje Ariów-



Słowian, Indoscytów z plemienia Wandalów, z południa Lechii (Scytii), ze
stepów znad Morza Azowskiego, na północ do dorzecza Odry. Podały także, iż
dwóch ich wodzów zostało wybranych na wiecach słowiańskich na królów
Scytii (Lechii), tzn. Alan II, a po jego śmierci – najstarszy syn Wandal.
VI wiek p.n.e. – walki Lechów z Persami na terenie Scytii Azjatyckiej
w ramach pomocy militarnej udzielonej braciom Ariom-Słowianom,
Indoscytom-Masagetom.
VI wiek p.n.e. – walka Lechów wraz z innymi słowiańskimi plemionami
indoscytyjskimi w obronie własnego terytorium Scytii Europejskiej
(Lechistanu), po najeździe zbrojnym Persów.
IV wiek p.n.e. – walki Lechitów w obronie Lechii, po najeździe zbrojnym
Macedończyków na ziemie: śląską i małopolską.
I wiek p.n.e. – walki Lechów (Sarmatów) z Rzymianami w Galii nad Renem.
I wiek p.n.e. – otrzymanie obszaru Bawarii wraz z miastem Vindelicum
(obecny Augsburg) przez Lechów w ramach układu z Rzymem.
I wiek p.n.e. – zwycięska walka koalicji Lechów i bratnich Ariów-Partów
z Rzymianami w Syrii.
I wiek n.e. – walki Lechów z Rzymianami pod miastem Lecha (Augsburg)
w Bawarii. Obronienie miasta i nadanie nazwy pobojowisku – Lechfeld (Pole
Lecha), a przepływającej rzece – Lech (nazwy utrzymane przez 2000 lat – do
dziś).
I wiek n.e. – zwycięska walka Lechitów, w koalicji z plemionami celtycko-
galijskimi i normańskimi znad Renu, z legionami rzymskimi w Lesie
Teutoburskim.
I wiek n.e. – walki Lechów z Rzymianami o miasto Lecha na Lechowym Polu.
Utrata miasta i Bawarii przez Lechów.
I wiek n.e. – ufundowanie grobowca z dedykacją dla lechickiego króla Awiłła
Leszka, przez cesarza rzymskiego Tyberiusza Klaudiusza.
V wiek – największe natężenie najazdów łupieżczo-osiedleńczych Ariów-
Słowian, Indoscytów, na Cesarstwo Zachodnie (Rzym) i Cesarstwo Wschodnie
(Bizancjum) oraz zakładanie na ich terytoriach okresowych słowiańskich
królestw.
VI wiek – apogeum rozwoju terytorialnego oraz potęgi militarnej Imperium
Lechitów.
IX wiek – król Lech IX, Waleczny, otrzymał zgodę prawomocnego wiecu
słowiańskiego w Gnieźnie na podział Imperium Lechitów na 20 dzielnic
(między swoich synów), zamiast dotychczasowych dwunastu dzielnic.
IX wiek – upadek Imperium Lechitów w wyniku bezwzględnej realizacji
agendy, geopolitycznego spisku chrześcijańskich władz Saksonii,
zapoczątkowanej otruciem w czasie uczty dwudziestu książąt lechickich,



władców wszystkich dzielnic Imperium Lechitów, oraz późniejszych
reperkusji i konsekwencji tego zdarzenia.
IX wiek – przeprowadzenie chrztu części ludności Lechii, zarówno
w obrządku rzymskim, jak i słowiańskim (cyrylo--metodiańskim).
X wiek – zgodnie z Dagome iudex nastąpiło oddanie lechickiego Państwa
Szczecińskiego, ze stolicą w Szczecinie, pod opiekę Państwu Kościelnemu
w Rzymie, przez księcia Mieszka I (patrz rozdział IV, pkt 2).

Na koniec chciałbym przedstawić kilka osobistych refleksji.
Należy podkreślić, że analizując polskie opracowania historyczne, nie można nie

zauważyć występujących wielu zadziwiających luk i braków w odnotowywaniu
faktów i wydarzeń historycznych w naszej historiografii i to od wielu lat, nawet od
odzyskania niepodległości przez nasz kraj po okresie zaborów!

Należą do nich, omówione wcześniej w tej pracy, jak i wymienione
w powyższych wnioskach braki do uzupełnienia, w tym szczególnie:

1. oficjalne uznanie kroniki Prokosza, potwierdzonej ewidentnie w kilku
kronikach i opracowaniach zagranicznych,

2. oficjalna informacja o ufundowaniu grobowca z dedykacją lechickiemu
królowi Awiłłowi Leszkowi, jeszcze za jego życia, przez cesarza rzymskiego
Tyberiusza Klaudiusza – znanego z publikacji Wolańskiego już od 1843 roku.

Jednocześnie, w czasie moich poszukiwań i badań, nie znalazłem żadnego
nowszego, poważnego i naukowego opracowania na temat funkcjonowania
w starożytności naszego kraju, nazywanego Lechią lub Imperium Lechitów. I to
pomimo zawartych od wielu lat wielu informacji i dowodów w starych polskich
kronikach oraz opracowaniach, kronikach i mapach zagranicznych, a także na
monetach królów lechickich i płycie nagrobnej króla Awiłła Leszka. Dlaczego?!

Moim zdaniem, nastał już najwyższy czas, aby młode pokolenie historyków
„epoki Internetu”, poważnie zajęło się zaniechanymi badaniami dotyczącymi
starożytnej Polski. Udowodniłem bowiem powyżej, iż materiały na ten temat
istnieją na świecie i można je pozyskać!

Dotyczy to również studentów wydziałów historii, którzy zamierzają podjąć
w przyszłości prace badawcze. Powinni liczyć tylko na siebie i swoje własne
umiejętności, znajomość języków obcych oraz badania i zdobywanie dowodów na
świecie i opierając się o nie – na własny autorytet!

Trzeba także obiektywnie podkreślić, iż obecnie internetowe wyszukiwarki
ogólne i kontekstowe umożliwiają szybsze, precyzyjniejsze i szersze prowadzenie
źródłowych badań historycznych praktycznie na całym świecie, w tym również tzw.



krzyżowych, sprawdzających w publikacjach udostępnianych przez biblioteki
uniwersyteckie. Tych możliwości byli pozbawieni historycy „sprzed epoki
Internetu”. Stąd w naszej historiografii również z tego powodu występują błędy,
pomyłki, braki czy zaniechania i zgadzam się tutaj z innymi badaczami (patrz A.
Fularz – bibliografia).

Należy zapewne także podjąć nowe badania w archiwach senatu Starożytnego
Rzymu oraz watykańskich pod kątem Lechii i Imperium Lechitów, jak również
w archiwach perskich w Teheranie, bowiem, jak podał Szydłowski (patrz
bibliografia), informacje o wojnach Imperium Perskiego Achemenidów
z Lahestanem (Lechistanem) uzyskał w Vancouver (gdzie mieszka) – w Centrum
(Domu) Perskim, w ich bibliotece, z pomocą irańskich pracowników!

Ale z autopsji wiem, że do tego nie wystarczy znajomość tylko języka polskiego
i łacińskiego. Trzeba poznać kilka podstawowych języków zachodnich i penetrować
Internet oraz szukać, szukać i jeszcze raz szukać wszelkich informacji na
interesujący nas temat, i to na całym świecie!

Nigdy bym nie przypuszczał, że bardzo ważną wykładnię funkcjonowania
starożytnej Lechii i lechickiego systemu sprawowania władzy poznam szczegółowo
dzięki opracowaniu historycznemu w języku hiszpańskim prof. Starży-
Kopytyńskiego, które powstało w 2010 roku na uczelni w Buenos Aires
w Argentynie (patrz rozdział II, pkt 1 i bibliografia).

Ponadto wiele tekstów bezcennych starożytnych kronik i innych opracowań
historycznych do czytania w językach polskim i obcych udostępniają także
biblioteki zagranicznych uniwersytetów, na przykład: Columbii w Nowym Jorku,
Stanford, Wisconsin, Kalifornii, Chicago, Teksasu, a także biblioteki niemieckie.

Są również dostępne różne mapy w językach: francuskim, angielskim,
niemieckim czy łacińskim, dotyczące naszej starożytnej Polski, z których
wybranych 36 map omówiłem powyżej (patrz rozdział V, pkt 2) i które powinny być
z dumą prezentowane w polskich podręcznikach szkolnych i uczelnianych – ale nie
są! Dlaczego?

Reasumując – historia to moja pasja od ponad 40 lat, także skupiona w mojej
wyselekcjonowanej dużej bibliotece domowej, obejmującej zebrane pozycje
książkowe z kraju i z całego świata.

Wydając kolejną książkę, chciałbym w zakończeniu przywołać piękne i ważne
stwierdzenia prof. dr. A. Garlickiego, zawarte we wstępie do Pocztu królów i… (patrz
bibliografia) – a mianowicie:

„Historyk bowiem odkrywa przeszłość również drogą interpretacji faktów
znanych, poprzez sformułowanie nowych pytań, poprzez odmienny sposób
szukania na nie odpowiedzi.

Ktoś kiedyś powiedział, że każde pokolenie musi dokonać własnego rozrachunku
z historią, że musi wytworzyć sobie własny sposób oglądu przeszłości […] – to



znaczy, że historia w sensie społecznym nie stanie się nigdy zespołem prawd raz
i na zawsze ustalonych, że pozostanie żywa i kontrowersyjna. Zarówno
w badaniach, jak i w społecznej recepcji”.

Wyrażam nadzieję, że opracowany i zaproponowany przeze mnie w rozdziale IV,
po raz pierwszy w Polsce – poczet słowiańskich królów i książąt lechickich zostanie
przyjęty i otworzy nowy etap rozważań i dyskusji historycznych nad pełnym
pocztem Królów i Książąt lechicko-polskich.

Wyrażam także przekonanie, że w tej autorskiej publikacji udało mi się
udowodnić, poprzez prezentację nowych, własnych odkryć, faktów, zdarzeń
i interpretacji – istnienie i funkcjonowanie w starożytności przez setki lat naszego
słowiańskiego państwa nazywanego – Lechia lub Imperium Lechitów wraz z jego
władcami – królami lechickimi.

Sława Im!

Autor
Gdynia, styczeń 2015
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Indeks

51 słowiańskich królów i książąt Lechii
(od XVIII w. p.n.e. do X w. n.e.)

Władca Okres panowania

Sarmata około 1800 p.n.e.

Kodan około 1770 –?

Lech I, Wielki 1729–1679

Filan 1679–1649

Car ?

Lasota ? – 1479

Szczyt 1482–?

Alan II ?–1272

Wandal 1272–?

Lech II, Chytry A.M. (336–323)[9]

Polach 231–188

Lisz – wnuk Polacha  

Posnan – wnuk Polacha  

Sandomir – Książę ?

Lublin – Książę ?

Lubusz – Książę ?

Lech III, Ariowit 74–25?

Awiłło Leszek IV, Uznany 25 p.n.e. – 34 n.e. ?

Wisław I 35–91

Witosław 91–127

Alaryk I 127–162

Dieteryk 162–201

Teneryk 201–237

Haldwiryk 237–292

Wizymir, Budowniczy 292–340

Mieczysław 340–388



Radgoszcz 388–394

Witosław II 394–405

Corsico 405–454

Wisław II 477–486

Alaryk II 487–507

Alberyk II 507–526

Jan 526–566

Radgoszcz II 566–613

Wisław III 613–652

Bezkrólewie 652–659

12 Wojewodów 659–694

Krak I, Scyta 694–728

Krak II, Scyta 728–733

Lech V, Zabójca 733–735

Wanda, Amazonka 735–740

12 Wojewodów 740–760

Lech VI, Przemysław 760–780

Lech VII, Oszust 4 godziny (6 października 780)

Lech VIII 780–800

Lech IX, Waleczny 800–824

Popiel I, Gnuśny 824–830

Popiel II, Zbrodniczy 830–840

Bezkrólewie 841–842

Koszyszko 842–862

Ziemowit, Reformator 862–892

Wrocisław 892–896

Lech X, Dzielny 896–921

Ziemomysł 921–957

Mieszko I 957–992

Ogółem 51 władców lechickich, w tym: 48 królów i trzej książęta.

9 oznacza w okresie panowania; A.M. – Aleksandra Macedońskiego.
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