
1.  Pochodzenie i historia plemienna 
 
Pochodzenie  Łemków. 
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1.1 Pochodzenie  Łemków  
Zacznijmy  od  faktów  niepodważalnych.  Oto  jeszcze  60  lat  temu,  do  połowy  roku  1947-go  mieszkaliśmy  w  Beskidach,   
niemal od Osławy  na  wschodzie  prawie  do  Dunajca  na  zachodzie.  (Ostatnia  łemkowska  wieś  - w Polsce - Jaworki  leży  
kilka  kilometrów  od  Szczawnicy). 
                                                       
                                                         Jak  na  niżej  załączonych  mapkach. 
 
 
 
 
 
 

 
 
Zdzisław Stieber  „Dialekt Łemków”  - fonetyka i fonologia”  Ossolineum 1982 
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Czterotomowa  „Encyklopedia  powszechna”  PWN  z  roku  1974 -go  lokuje  nas  w Beskidzie Niskim. Ta sama Encyklopedia 
podaje też definicję owego Beskidu.  Na  wschód  od  Przełęczy  Tylickiej i linii rzeki Białej. (Przełęcz Tylicka i – mniej więcej 
- linia rzeki Białej pokazane strzałką na mapkach). Tymczasem na zachód od wyznaczonej przez uczonych encyklopedystów 
linii leżało jeszcze mnóstwo wsi łemkowskich. Między innymi moi Przodkowie pochodzą ze wsi na zachód od tej linii, a jeszcze 
dalej na zachód od nas leżały dwie następne. Na południowy zachód od nas Łemkowyna sięgała jeszcze dalej. Ostatnia na 
zachód nasza wieś to Osturnia pod samymi Tatrami (już po słowackiej stronie) – stąd pewnie kulturowe pokrewieństwo, które 
odczuwamy z polskimi Góralami. Starsi  Łemkowie  doskonale  pamiętają  skąd  ich  wysiedlono  w  1947-mym  i  doprawdy  
jest  to  albo  przejaw  okropnej  ignorancji  autorów  encyklopedii,  albo,  co  gorsze,  przejaw  złej  woli.  Chęć  przesunięcia  
naszych  siedzib  jak  najdalej  na  wschód.  To  drugie  jest  niestety  znacznie  bardziej  prawdopodobne.  Jeżeli  by  bowiem  
do  pisania  notki  w  encyklopedii  zabierał  się  nawet  ktoś,  kto  nic  o  Łemkach  nie  wie, (a  jest  to,  w  przypadku  
encyklopedysty,  mało  realne)  to  musiałby  zacząć  od  zaglądnięcia  do  jakichś  źródeł.  Jedynymi  takimi  źródłami  są  prace  
etnograficzne  sprzed  I-szej  i  II-giej  Wojny.   W  ciągu  2-ch  lat,  od  II-giej  Wojny  do  wysiedlenia  nikt  bowiem  żadnych  
badań  nie  robił,  a  to  co  powstało  po  wysiedleniu   jest   siłą  rzeczy  oparte  na  pracach  przedwojennych,  bo  w  terenie  
już  niestety  niczego  nie  można  sprawdzić.  Nawet  jednak  te  powojenne,  niekiedy  firmowane  przez  uznane  w  Polsce  
autorytety,  jak  np.  prof.  Roman  Reinfus  -  też  mówią  to  samo.  Żadna  z  tych  prac,  a  znam  ich chyba  większość,  nie  
podaje  zachodniej  granicy  Łemkowszczyzny  na  Przełęczy  Tylickiej i linii rzeki Białej.  Wszystkie  określają  tę  granicę  
przynajmniej  na  rzece  Poprad   i  to  zarówno  te  drukowane  w  Polsce,  jak  i  na  Ukrainie,  czy  w  USA  (nie  przypadkiem  
załączyłem  też mapkę  z  opracowania  amerykańskiego).  Nie  trzeba  nawet  map  etnograficznych.  Wystarczy  sięgnąć  do  
zwykłych  map  topograficznych,  albo  mapek  geodezyjnych  w  archiwach  urzędów  gminnych  sprzed  przesiedlenia.  
Czytamy  tam  np.  (oczywiście  na  zachód  od  Przełęczy  Tylickiej i linii rzeki Białej)  nazwy  wsi:  „Królowa  Polska”  i  
sąsiednia  „Królowa  Ruska”.  Bez  wątpienia  granica  etniczna  przebiegała  między  nimi.  Nie ma  żadnego  problemu  z  
ustaleniem  siedzib  Łemków.  Jest  to  tak  jasno  i  precyzyjnie  określone  -  łącznie  z  mapkami,  że  tu  nie  może  być  
wątpliwości,  iż  w  przytoczonej  encyklopedii  chodzi  o  świadomą  manipulację.  Jest  to  fakt,  na  który  jeszcze  się  
powołam.  Encyklopedia  uchodzi  bowiem  za źródło pewne i  tworzy  w  związku  z  tym  określony  stan  świadomości  
społecznej.  W  XVI-tym  wieku  z  całą  pewnością  mieszkaliśmy  na  tym  samym  terytorium,  na  co  są  liczne  dowody  w  
postaci  różnego  typu  dokumentów,  zabytków  itp.  w  tym  i  dokumentów  pisanych  w  naszym  ojczystym  języku.  
Oczywistym  jest  też  -  i  tego  nikt  nie  podaje  w  wątpliwość,  że  przez  owe  400  lat  -  między  wiekiem  XVI-tym  a  XX-
tym  nie  ruszaliśmy   się  ze  swego miejsca.  Granica  etniczna  z  wieku  XVI-go  między  Łemkami  a  Polakami,  czyli  na  
zachodzie  i  północy,  była  taka  sama  jak  w  wieku  XX-tym  i  była  ona  wyraźnie  zaznaczona.  Nie  było  terytoriów  
przejściowych  -  jak  na  wschodzie.  Świadczy  to  o  poczuciu  znacznej  odrębności  Łemków  w  stosunku  do  Polaków,  



wynikającym   niewątpliwie  z  różnic  językowych  i  religijnych,  przy  czym  nie  wiem  czy  kolejność  przyczyn  nie  była  
odwrotna.  Ta  „ostrość”  granicy  przez  ostatnie  4  wieki  pozwala  wnioskować,  że  i  wcześniejszy  stan  nie  mógł  być  
jakoś  znacząco  inny.  Przyczyny  bowiem  tej  ostrości  granicy  istniały  znacznie  wcześniej.  Wschodnie  Chrześcijaństwo,  
zaszczepione  na terytorium  dzisiejszej  południowej  Polski  w  IX-tym  wieku,  zostało  stamtąd  wyparte  w  wiekach  X-XI  
przez  wpływy  niemieckie,  które  do  naszych terenów  najprawdopodobniej  nie  dotarły  (a  od  roku  981-go,  czyli  od  
przyłączenia  do  Rusi,  już  na  pewno   nie  docierały).  W  ciągu  XI-go  wieku  następowało  znaczące  ujednolicenie  
języków  na  terytoriach  powstałych  w  wieku  X-tym  państw,  tworząc  kolejną,  po  religijnej  barierę  oddzielającą  Słowian  
w  państwie  polskim  od  Słowian  w  państwie  ruskim.  Dodatkowym  niewątpliwie  czynnikiem  wzmacniającym  poczucie  
„inności”  były  różne  alfabety  rozpowszechniające  się  dość  szybko  poprzez  używane  w  świątyniach  wschodniego  i  
zachodniego  obrządku   księgi  liturgiczne  i  inne  formy  religijnego  piśmiennictwa.  Myślę  też,  że  wcale  nie  najmniej  
ważnym  czynnikiem  „odpychającym”  na  granicy  etnicznej,  a  później  państwowej  była  obowiązująca  w  kościołach  
zachodniego  odłamu  Chrześcijaństwa,  niezrozumiała  dla  Słowian  łacina.  Z  czasem  stała  się  ona  na  Rusi  nienawistnym  
symbolem  chrześcijaństwa  agresywnego,  posługującego  się  jakimś  „diabelskim”  językiem. 
Na  to,  że  w  XIV-tym  wieku  też  tam  mieszkaliśmy,  są  także dowody,  (znacznie  mniej  liczne  i  znacznie  mniej  chętnie  
wyciągane  na  światło  dzienne  przez   polskich  naukowców  -  ale  jednak)  w  postaci  dokumentów  potwierdzających  
nadanie  wsi  łemkowskich  szlachcie  polskiej  przez  Kazimierza  Wielkiego  po  opanowaniu  Rusi  Czerwonej.  O Rusi  tej  
jeszcze  w  XVIII  wieku  niektórzy  kronikarze  pisali  „Ruś  Czerwona - kraj  chorwacki” i  jest  to  dość  ważne  dla  dalszych  
moich  rozważań.  O tym,  że  Rusini  mieszkali  w  Beskidach   już  w  wieku  XIV-tym  świadczy  też  pośrednio  fakt  
utworzenia  przez  Polaków  Województwa  Ruskiego,  po  podboju   w XIV wieku Rusi  Halickiej,  którego  granica  wg  
dzisiejszych  źródeł  polskich  przebiegała  między  Jasłem  a  Krosnem,  czyli  mniej  więcej  przez  środek  Łemkowyny.  
 

 
 
Mając  w  pamięci  fakt,  że  współcześni  twórcy  w/w  encyklopedii  nie  oparli  się  pokusie   przesunięcia  granicy  sprzed  
50-ciu  lat  na  wschód  (gdy  żyją  jeszcze  naoczni  świadkowie tego gdzie ona naprawdę przebiegała)  jakoś  nie  mogę  
uwierzyć,  by  nie  zrobili  tego  samego  z  granicą  etniczną  sprzed  lat  600-set,  gdzie  jest  to  praktycznie  nie  do  
sprawdzenia. Proszę zwrócić uwagę na przesunięcie tzw. „Ziemi Sanockiej” i „Ziemi Przemyskiej” w stosunku do położenia 
Sanoka i Przemyśla. Chodzi o to, żeby pokazać iż zajęcie „Ziemi Sanockiej” w 1344 nie było zajęciem Łemkowszczyzny – bo 
owa „Sanocka Ziemia” leży tylko na wschód od Sanoka. Na zachód nieee! Gdzieżby tam... Rzeczywista  granica  etniczna w  
wieku  XIV-tym  przebiegała  prawdopodobnie  tak  jak przed  50-ciu  i  przed  400-tu  laty,  i  pokrywała  się  mniej  więcej  z  
granicą  Łemkowszczyzny  z  1947-go.  Podobnie, jak sądzę,  kształtowały się granice etniczne i kilkaset lat wcześniej.  Są  
zresztą  i  opracowania  potwierdzające  moje  przypuszczenia.  Może  nie  jest  to  źródło  specjalnie  ulubione  przez  Polaków  
-  ale...                                                                



 

 
 

 
 
        Słowianie Wschodni (ciemniejsza zieleń), Zachodni (żółtawa zieleń)i Południowi (jaśniejsza zieleń) 
                                                                     wg „Historii ZSRR Cz. I” 



 
Słowianie/Wczesne Średniowiecze 
„Atlas historii świata”   Hermann Kinder, Werner Hilgemann   Wyd. Prószyński i S-ka  Warszawa 1999 



 
 
 
Tymczasem  w  Polsce  wciąż  „modna” jest  teoria  w  myśl  której  Rusini-Łemkowie  przywędrowali  w  Beskidy  jako  
plemię  pasterskie  w  połowie  wieku  XVI-tego  z  Wołoszczyzny  (południowa  Rumunia  -  pogranicze  z  Bułgarią)  -  idąc  
wzdłuż  Karpat  Południowych  a  potem  Wschodnich!? Tylko  nie  bardzo  wiadomo  dlaczego  natychmiast  po  rzekomym  
przybyciu   w  Beskidy  w  owym  XVI-tym  wieku  mówiliśmy  po  rusku  -  (zachowały  się  akta  jednej  z  wsi  siegające  
właśnie  połowy  XVI-go  wieku  pisane  po  rusku),  a  nie  po  rumuńsku,  czy  bułgarsku  dla  przykładu?.. Dlaczego  ikona  z  
cerkwi  w  Brunarach  (Zachodnia  Łemkowyna)  datowana  jest  na  XIV-ty  wiek?  Dlaczego  niektóre  wsie,  jakie  zgodnie  z  
aktami  lokacyjnymi  na  prawie  wołoskim  miały  powstać  w  XVI-tym  wieku,  już  w  wieku  XIV-tym  król  Polski  -  jak   
wspomniałem  -  daruje  polskiej  szlachcie?   Dlaczego  w  aktach  lokacyjnych  wsi  na  prawie  wołoskim  z  XVI-go  wieku,  
która  to  lokacja  miała  podobno  następować  na  tzw.  surowym  korzeniu,  czyli  w  dziewiczym  terenie  występują  liczne  
nazwy  terenowe  o  ruskim  (nie  mylić  z  rosyjskim)  brzmieniu?  Wszak  w  okolicy,  w  której  jeszcze  nikt  nie  mieszkał  
nic  nie  ma  nazwy,  bo  i  kto  miałby  ją  nadać?   Najwyraźniej  owa  lokacja  na  prawie  wołoskim,  była  lokacją  ponowną   
wsi  już  istniejących   czyli  zmianą  prawa  na  jakich  miały  one  funkcjonować  i  przede  wszystkim  płacić  daninę.  Za  
twierdzeniem  o  wędrówce  pasterskich  Wołochów  wzdłuż  Karpat  musi  iść  założenie  koczowniczego  trybu  życia,  czyli  
namiot  i  niewiele  dobytku,  który  można  włożyć  na  plecy  wzgl.  na  konia,  wołu,  czy osła.  Tymczasem  w  Karpatach  
zimą  nie  przeżyje  w  namiocie  ani  człowiek,  ani  dobytek  żywy.  Zamarznie  przywalony  własnym  namiotem,  pod  
metrową  (albo  i  lepiej)  warstwą  śniegu.  Człowiek  musi  niestety  zbudować  solidniejsze  nieco  schronienia  zarówno  dla  
siebie,  w  postaci  chat  jak  i  dla  inwentarza  żywego,  w  postaci  stajni  czy  obór,  a  tych  budowli  jak  sądzę  na  plecy,  
czy  na  konia  się  nie  weźmie.  Zbudowanie  takiego  obejścia  gospodarskiego  to,  zważywszy  pracę  ręczną  przy  pomocy  
głównie  piły  i  siekiery,  ogromny  wysiłek  dla  rodziny  i  szczerze  wątpię,  by  ktoś  to  później  porzucał,  aby  iść  dalej  
wzdłuż  Karpat.  Poza  tym  akurat  Karpaty,  zarówno  Południowe  jak  i  Wschodnie  (a  nawet  i  Zachodnie) jeszcze  dzisiaj  
wyjątkowo  mało  nadają  się  do  gromadnych  wędrówek  wzdłuż  łańcucha  górskiego,  szczególnie  z  całym  dobytkiem,  a  
przecież  400  lat  temu  góry  te  musiały  być  znacznie  bardziej  dzikie  i  niedostępne.  Wszystkie  te  zagadki  nie  psują  
twórcom  i  propagatorom  teorii  wołoskiej  dobrego  humoru.  Teoria  wołoska  wielokroć  skrytykowana,  czy  wręcz  
wyśmiana,  była  kilkakrotnie  modyfikowana  pod  wpływem  owej  krytyki.  Oto  okazało  się  najpierw,  że  Wołoch,  czy  też  
Włach  to  nie  żaden  Rumun  (wszak  nie  mówił  po  rumuńsku  zaraz  po  rzekomym  przybyciu  w  Beskidy)  tylko,  że  jest  
to  synonim  karpackiego  pasterza.  Później,  że  w  tej  fali  osadniczej  (o  której  najmniejszego  śladu  nie  ma  w  historii,  a  
to   nie  było  parę  osób)  to  byli  nie  tylko  Wołosi,  ale  i  Rusini.  Właściwie  tam  by  musiało  być  znacznie  więcej  
Rusinów  niż  Wołochów,  skoro  z  miejsca „mówili  po  rusku”...Tymczasem  od  XIV-go  wieku  kierunek  osadnictwa  był  
akurat  odwrotny,  po  opanowaniu  Rusi  przez  Polaków (parli oni na wschód i południowy wschód). Natknąłem  się  nawet  na  
twierdzenie,  że  to  było  osadnictwo  całkowicie  ruskie  i  miało  miejsce  podczas  najazdu  tatarskiego  w  1-szej  połowie  
XIII-go  wieku.  Czyli  teoria wołoska,  nie  znajdując  argumentów  na  krytykę,  ulegała  i  nadal  ulega  ewolucji  w  kierunku,  
który  dawno  uważaliśmy  za  słuszny  (czyli cofa czas naszego osiedlenia w Karpatach do coraz wcześniejszych wieków). Dla  
nas  nie  ulega  wątpliwości,  że  w  wieku  XIV-tym i  XIII-tym,  a  zapewne  i  wcześniej   też  mieszkaliśmy  w  Beskidach.  
Przywędrowaliśmy  oczywiście  do  Europy  -  jak  wszystkie  ludy  europejskie  w  tym  nie  tylko  Słowianie  lecz  i  np.  
Celtowie  czy  Germanie,  ale  na  pewno  nie  z  Wołoszczyzny  i  na  pewno  nie  w  XVI-tym  wieku.  Dokumenty  polskie  nie  
sięgają  poza  wiek  XIV,  co  jest  zrozumiałe  jeżeli   się  weźmie  pod  uwagę,  że  wcześniej  była  to  część  Rusi.  W  
latopisie  ruskim  znajduje  się  natomiast  informacja,  że  książę  halicki  w  XIII  wieku  udawał  się  na  Węgry  przez  
Przełęcz  Tylicką,  czyli  tuż  koło  Krynicy.  Granica  jego  księstwa  mogła  się  oczywiście  znajdować  dalej  na  zachód.  
Gdzie  była  naprawdę  - nikt  już  nie  będzie  wiedział. 
 
Powszechnie  znany  wśród  humanistów  tzw.  „Latopis  Nestora”  (ruska  Kronika)  z  początków  XII-go  wieku  mówi  o  
Chorwatach,  na  których  pod  koniec  wieku  X-go  wyprawił  się  książę  Włodzimierz,  by  przyłączyć  do  Rusi  to  
najbardziej  na  zachód  wysunięte  (skoro  wspomina  przy  tym  o  Przemyślu)  ruskie, jego  zdaniem,  plemię.  Innego,  
uznawanego  za  ruskie  plemienia  już  dalej  na  zachód  nie  było,  więc  jeżeli  byli  w  - polskich  obecnie  Karpatach  -  
Rusini,  a  niewątpliwie  byli,  to  mogli  pochodzić  jedynie  od  Chorwatów!!! 
 
 
 
1.2 Chorwacja  Wielka  
Doszliśmy  do  wieku  X-go.  Co  było  wcześniej?  Oto  w  ostatnich  latach  również  w  Polsce  zaczyna  znajdować  uznanie  
teoria,  że  Chorwaci  mieszkali  pierwotnie  jeszcze  dalej  na  zachód  i  mieli  swoje  centrum  osadnicze  w  okolicach  
Krakowa.  Było  to  w  wiekach  VI-VII.  Chorwacja  Biała  (czyli Dawna) wg  niektórych  badaczy  rozciągała  się  od  źródeł  
Łaby  na  zachodzie  do  źródeł  Prutu  i  Seretu  na  wschodzie.  Wg  innych  obejmowała  mniej  więcej  takie  terytorium  jak  
późniejsze  Państwo  Wiślan.  Podczas  powstania  Słowian  południowych  przeciw  Awarom  Serbowie  i  Chorwaci  z  terenu  
Polski  przesiedlili  się  w  latach  623-4  w  zdecydowanej  większości  na  Bałkany.  Zostały  resztki  plemion  serbskich  i  
chorwackich.   Serbowie  w  dzisiejszych  Niemczech, natomiast  Chorwaci  w  dwóch  odłamach:  mniejszy  w  dzisiejszych  
północnych  Czechach  i  większy  u  zbiegu  dzisiejszych  granic  Polski,  Ukrainy  i  Słowacji, czyli obejmowała m.in. 
Łemkowynę.  
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„Historia Słowian Południowych i Zachodnich”   PWN Warszawa 1977 
„Historia Jugosławii”  Ossolineum  1985 
 
 



 
 
„Mały Atlas Historyczny”  PPWK  Warszawa 1958 
Jak widać Polacy potraktowali tu Chorwatów jako Słowian Zachodnich. Rusini w swoich opracowaniach zaliczają ich do 
Słowian Wschodnich – oczywiście wschodni odłam. (oznaczenia niebieskimi strzałkami) 
 
Czy  Chorwaci  Biali  byli  w  wiekach  VI-VII  Rusinami,  albo  czy  przynajmniej  należeli  do  Słowian  Wschodnich.  Trudno 
stwierdzić z całą  pewnością, ale najprawdopodobniej  nie.    
 
1.3   Marginalizacja  znaczenia  Chorwatów 
Plemię  Chorwackie  straciło  jakikolwiek  wpływ  na  bieg  dziejów  tej  części  Europy,  ponieważ  jego  liczeb- 
ność  spadła  w  wyniku  przesiedlenia  do  takiej  wielkości,  że  nie  było  już  w  stanie  współzawodniczyć  z  innymi  
plemionami  w  tworzeniu  państw  narodowych.  Podobnie  potoczyły  się  i  losy  resztek  Serbów  zwanych  później  
łużyckimi.  Plemiona  nasze,  a  raczej  to  co  z  nich  zostało,  mogły  już  tylko  podporząd-kować  się  innym,  silniejszym  
związkom  plemiennym. 
 
1.4   W  składzie  Państwa  Wielkomorawskiego  i  Czeskiego 
Najwcześniej  zorganizowali  się  w państwo  nasi  południowi  sąsiedzi,  po  upadku  państwa  Awarów.  Oni  też  ok.  r. 875-
go  podporządkowali  sobie  plemiona  dzisiejszej  południowej  Polski.  W  składzie  Państwa  Wielkomorawskiego  
przodkowie  nasi  zetknęli  się  po  raz  pierwszy  z  Chrześcijaństwem  w  czasie  misji  chrystianizacyjnej  Cyryla  i  Metodego.  
Można  też,  bez  ryzyka  popełnienia  wielkiego  błędu  przyjąć,  że  zostali  zbiorowo  (jak  to  było  w  ówczesnym  zwyczaju)  
ochrzczeni  we  wschodnim  obrządku  około  roku  875-880.  Tam  też,  przy  okazji  kontaktu  z  Pismem  Świętym  zetknęli  
się  ze  słowiańskim  pismem  zwanym  głagolicą,  a  nieco  później  z  cyrylicą.  
 
 



 
 
 Po  upadku  Księstwa  Wielkich  Moraw  około  roku  906  terytorium  nasze  otrzymało,  jakby  w  spadku,  państwo  Czeskie.  
Pod  względem  językowym  były  to  plemiona  mało  zróżnicowane,  a  związek  wschodniego  odłamu  Chorwatów  z  odległą  
Pragą  był  prawdopodobnie  dość  luźny.  Tak  było  do  połowy  X-go  wieku.  Później  państwo  Czeskie  osłabło  na  tyle,  że  
zaczęło  tracić  terytoria  na  korzyść  Rusi  i  Polski.  W  roku  981  ruszył  książę  Rusi  Włodzimierz,  odrywając  Chorwatów  
z  jednym  ze znaczących  wówczas  grodów  Przemyślem,  czyli  ziemie  najbardziej  oddalone  od  Czeskiego  centrum,  a  w  
990  książę  Polski   Mieszko  I,  odbierając  jeszcze  Czechom  (przy  pomocy  cesarza  Niemiec)  Małopolskę  z  Krakowem  i  
Śląsk.   
Jeszcze  i  w  VIII-IX  wieku  nie  można  Białych  Chorwatów  zaliczyć  do  Rusinów  i  wątpliwe  jest  by  można  ich  było  
uznać  bez  żadnych  wątpliwości  za  Wschodnich   Słowian.  Było  to  plemię  na  tyle  „środkowe”  pod  względem  
etnicznym,  że  mogło  z  powodzeniem  być  zaliczone  do  każdej  z  trzech  grup  słowiańskich,  albo  przynajmniej  
Wschodniej  i  Zachodniej.  W  każdym  razie  odłam  zachodni  w  północnych  Czechach  nabierał  cech  zachodnich,  a  
wschodni,  odległy  o  setki  kilometrów  zapewne  zaczął  powoli  zbliżać  się  do  wschodniej. 
 
 
 



1.5 W  składzie  Rusi  Kijowskiej   
 
Chorwaci  miewali  już  znacznie  wcześniej  kontakty  z  książętami  Rusi,  żeby  wspomnieć  tylko  uczestniczenie  w  
wyprawach  księcia  Olega  na  początku  X-go  wieku.  Na  te  wyprawy  chadzali  jednak  jako  wolni wojowie  dla  łupów,  
lub  też  jako  wojowie  najemni.  Różnice  językowe  między  wszystkimi  Słowianami  były  wówczas  znikome,  a  w  wyniku  
kilkudziesięcioletnich  kontaktów  Chorwatów  z  Rusinami  przy  okazji  owych  wypraw  a  i  napewno  związków  
handlowych  będących  następstwem  „wojennych”  znajomości,  jeszcze  się  zapewne  zmniejszyły.  Najwyraźniej  książęta  
ruscy  uznali  ich  za  swoich i  zapragnęli  mieć  tych  wojów  za  darmo  a  na  dodatek  drzeć  z  nich daninę.  W każdym  razie  
pod  rokiem  981-szym  wspomina  „Latopis  Nestora”,  że „ide  Wolodimer  na  Chorwaty”.  Chorwatom,  jak  wszystkim  
zapewne  podbijanym  plemionom,  widać  niezbyt  się  to  podobało,  bo  w  993-cim  ponownie  musiał  się  „Wolodimer”  na  
nich   wyprawić  w  celu  stłumienia  buntu,  dalej  bowiem  mówi  się  wręcz  o  powrocie  z  wojny  chorwackiej.   Nie  mieli  
niestety  przodkowie  nasi  żadnej  szansy  by  oprzeć  się  potędze  księcia  Rusi.  Cały  ich  potencjał  był  już  od  ponad  350-
ciu  lat  na  Bałkanach.  Po  owej  wojnie  chorwacko-ruskiej  nie  spotyka  się  już  śladów  pisanych  o  plemieniu  naszych  
przodków.  Czy  w  latach  podboju  przez  książąt  kijowskich  czuliśmy  się  już  Rusinami?  Napewno  nie,  o  czym  może  
świadczyć  chociażby  owa  wojna  rusko-chorwacka  z  993-go.  Jednakże  po  wcieleniu  do  Rusi  nastąpiło  (i  mogło  to  
trwać  przez  cały  XI-ty  wiek)  utożsamienie  się  z  pojęciem  ruski (nie rosyjski),  Ruś. 
............................................................................................................................................................................................................. 
 
Jako (niedawno odkrytą) ciekawostkę podaję niżej informacje z Internetu na temat Białych Chorwatów i ich pierwotnej ojczyzny 
Białej (czy też Wielkiej) Chorwacji – tu opisanej jako „Chrobatia”.   

 
Ta mapka jest bodaj najciekawsza. Słowianie VIII–IX w. Strzałkami oznaczyłem napisy: „W.CHROBATIANS” i 
„R.CHROBATIANS”. Skróty „W”. i  „R”. Oznaczają tu zapewne „White” i „Red” czyli „Biali” i „Czerwoni” Chorwaci. 

 

 



 

 

 

 

Mapki poniżej mogą być nieco szokujące dla nas – po szkolnym kursie historii Polski. Powtarzam, podaję je jedynie jako 
ciekawostkę... 

The following map of Chrobatia (around Krakow, 10th century) is from the Atlas To Freeman's Historical Geography, Edited 
by J.B. Bury, Longmans Green and Co. (Third Edition 1903): (Nie wymaga to chyba tłumaczenia) 

Mapa jest opisana niby na rok 1000-ny ale opis mówi o 10-tym wieku, ale jeżeli by tak miało być to chyba  jest to  raczej stan z 
pierwszej połowy tego wieku, albowiem w roku 990-tym Mieszko I prawdopodobnie opanował był już Kraków (nieco niżej jest 
informacja, że państwo Chorwatów zniknęło w roku 999, więc napis na mapie byłby mylny jedynie o rok ?) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tytuł tej mapy również jest  - jak mniemam – zrozumiały.  Przedstawia stan „z roku około 1000-go”.  
Należy ją powiększyć i wówczas daje się odczytać napis nad Krakowem „Chrobatia” 

 
 
I jeszcze ciekawy tekst z Inetrnetu wymagający - jednak – tłumaczenia, jak sądzę: 
Constantine Porphyrogenitus (905-959), a Byzantine emperor and writer, mentions the state bearing the name of White 
Croatia. His description shows that it occupied a wide region around its capital Krakow, in parts of Bohemia, Slovakia, and 
Poland. The state disappeared in 999. St. Adalbert (Vojtech, 10th century) was a descendant of the White Croats, son of the 
White-Croatian prince Slavnik. He was spreading Christianity, education and culture, and to this end founded the benedictine 
monastery in Brevnov in 993. Also St. Ivan Hrvat, who died in Tetin in Bohemia in 910, was a son of White-Croatian King 
Gostumil. It is interesting to add that according to some American documents from the beginning of this century there were 
about 100,000 immigrants to the USA born around Krakow (Poland) who declared themselves to be Bielo-Chorvats, i.e. White 
Croats by nationality. See US Senate-Reports on the Immigration commission, Dictionary of races or peoples, Washington DC, 
1911, p. 40, 43, 105.  
 
  W tłumaczeniu amatorskim znaczy to mniej więcej:  
„Konstantyn Porfirogeneta (905-959) bizantyjski cesarz i pisarz, wspomina państwo noszące nazwę Biała Chorwacja. Jego opis 
ukazuje, iż obejmowało ono szeroki obszar wokół jego stolicy – Krakowa, w części Czech, Słowacji i Polski. Państwo zniknęło w 
999 roku. Święty Adalbert* (10 wiek) był potomkiem Białych Chorwatów, synem Biało – Chorwackiego księcia Slavnika. Szerzył 
on Chrześcijaństwo, edukację i kulturę,  a w końcu założył klasztor benedyktynów w Brevnovie w 993 roku. Również święty Ivan 
Hrvat, który zmarł w Tetinie w Czechach w 910 roku, był synem  Biało –Chorwackiego króla Gostumiła. Ciekawie to wygląda 
jeśli dodać, że w świetle pewnych amerykańskich dokumentów z początku tego wieku** około 100 000 imigrantów do USA 
urodzonych w okolicach Krakowa (Polska) deklarowao Biało–Chorwacką narodowość. Zob. Raport Senackiej Komisji 
Imigracyjnej, Słownik ras lub narodów, Washington DC, 1911, p.40,43,105” 
 
*Św. Adalbert to polski św. Wojciech, którego Prusowie „usiekli” za szerzenie u nich Chrześcijaństwa i którego już za 
Bolesława Chrobrego uznano świętym – przypis mój  
**Oczywiście chodzi tu o wiek ubiegły – czyli XX – również mój przypis 
 
 



Księstwo Polskie za Bolesława Chrobrego (największy zasięg)? 

  
 
Niżej to już jakaś zupełnie amatorska mapka – sądząc z napisów pochodząca z Chorwacji (dzisiejszej – jeżeli sądzić po 
proporcjach wielkości terytorium serbskiego w stosunku do chorwackiego) 

 
Podana na zasadzie ciekawostki.  Niestety nie znam źródła. Nie wiadomo również który wiek próbuje przedstawić ta mapka.      
Z boku jest napis „Istočna i sjeverna pradomovina Hrvata i Srba” . Co znaczy „Wschodnia i północna praojczyzna Chorwatów 
i Serbów”.  Północna owszem, ale dlaczego wschodnia ?  Licho wie.   Serbowie między Łabą i Salą – na zakreskowanym 
skośnie polu 10 razy mniejsi od Chorwatów, chociaż to mało prawdopodobne, sądząc po ich dzisiejszej liczebności.  
......................................................................................................................................................................................................... 



Gdyby próbować się cofnąć jeszcze dalej wstecz – do czasów gdy Słowianie byli jedną grupą to źródła podają jak niżej: 

„Atlas historii świata” Pruszyński i S-ka  Warszawa 1999 
                                                                                                                                                                                 

N. Davies „EUROPA” Wyd. Znak Kraków 1999  
 



Zwróćmy uwagę, że Łemkowyna wg obydwu źródeł znajduje się jeżeli nie w centrum to blisko centrum kolebki Prasłowian w 
Europie!!! Także językowo jesteśmy do dzisiaj najbliżej środka słowiańskich języków. 
 
  Dalej już cofnąć się nie da. Jest teoria, że wszystkie ludy europejskie w kolejności: grupa trako-iliryjska, celtycka, germańska, 
bałto-słowiańska (później rozbita na słowiańską i bałtycką), przybyły do Europy gdzieś ze stepów między Iranem a Indiami 
(część poszła do Indii) i posługiwały się wówczas jednym językiem - praindoeuropejskim.    Zainteresowanych odsyłam do 
opracowań językowych.       Takie jest najprawdopodobniej nasze pochodzenie.   
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