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LUBUSZ TO NIE L IU B U SU A

W  swej rozprawie o piastowskim  rodowodzie dynastii pomorskiej
wyzyskałem akt oddania przez Mieszka I swego „państw a gnieź

nieńskiego” (civitas Schineghe) pod opieką Papiestw a. D ostrzegając na 
całym Pomorzu rezerwowaną przez Mieszka -  d la jednego z młodszych 
synów, Świętopełka -  dzielnicę, północną granicę przedm iotu nadania, 
określoną w dokumencie Dagome iudex jako longum mare (długie m o
rze), utożsam iłem  z Pomorzem, a nie z B ałtykiem . Zachodnia granica, 
po opuszczeniu pogranicza z Milskiem, według tegoż dokum entu cią
gnęła się wzdłuż Odry. Po wyłączeniu Pom orza z obszaru nadania, ten 
odcinek Odry w ypada zatem  ograniczyć do obszaru lubuskiego. W  ta 
kim razie, zresztą również gdyby longum mare m iało oznaczać B ałtyk, 
Odra m usiała być około 991 r. zachodnim kresem w ładztw a Mieszka I, 
co pozostaje w zgodzie z wyznaczaniem na tej rzece w X w. wschodnich 
krańców obszarów bezpośrednio podporządkowanych państw u niemiec
kiemu. Ponieważ Ziemia Lubuska, znana z połowy XIII w., rozciągała 
się po obydwóch brzegach Odry, przytoczyłem  również i opinię history
ków, którzy skłonni są granicę w Dagome iudex poprowadzić od Odry 
w rejonie K rosna poprzez dorzecze Obry w rejon Santoka i dalej doliną 
Noteci.1

Zainteresowany grom adzeniem  danych źródłowych, które by tezę 
o kresach państw a pierwszych Piastów na Odrze w obszarze lubuskim  
uzasadniały, m arginalnie, bo w przypisie, podjąłem  próbę utożsam iania 
Lubusza z grodem  Liubusua, znanym  z kroniki T h ietm ara. W  1012 r. 
król niemiecki Henryk II odbudował go (opuszczony od 932 r.), lecz 
wnet zdobył go Bolesław Chrobry. Uczyniłem tak  „przed szczegółowym 
zbadaniem tej spraw y” , czyli ostrożnie, i uczyniłem  tak  pochopnie, co 
słusznie w ytknął M. Golemski. W krótce po opublikowaniu wspomnianej 
rozprawy zająłem  się Lubuszą, stw ierdzając brak podstaw  do utożsam ia



210 Edward Rymar

n ia  jej z Lubuszem, co dopiero teraz, za spraw ą Golemskiego, przyznaję. 
Czynię tak  zaś po zapoznaniu się z obszerną już lite ra tu rą  dotyczącą 
kwestii2, zresztą nieznaną Golemskiemu, jednocześnie przem awiającą za 
lokalizacją Liubuszy w kraju  Dalemińców (Głom aczy) koło miejscowości 
Liebenwerda, identyczną z Libuze w spom nianą w r. 1123 r.3, zwłaszcza, 
że przemawia za tym  -  korespondując z przekazem T h ie tm ara  -  informa
cja rocznika kwedlinburskiego pod r. 1012 o operacji Chrobrego w tym 
rejonie.4

K orektura ta  w niczym nie zm ienia mego stanowiska w sprawie od
rzańskiej granicy w czasach Mieszka I.

Nie mogę natom iast podzielić wątpliwości M. Golemskiego w odnie
sieniu do trwałości uprawnień arcybiskupów magdeburskich do teryto
rium  lubuskiego długo przed układem  z 1249 r. Nie m ożna bowiem baga
telizować czy to operacji lubuskiej Henryka V w toku wyprawy polskiej 
w 1109 r., po której Lubusz król nadać m iał arcybiskupom  (o czym 
dopiero Kronika wielkopolska cap. 25, 67), czy potw ierdzenia Lubusza 
arcybiskupom  w 1207 i 1226 r., czy wreszcie operacji m ilitarnej arcybi
skupa Albrechta z 1239 r. mającej na celu zdobycie tego nadodrzańskiego 
zam ku. Spraw tych nie mogę tu  jednak  rozwijać.
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