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Dziedziczenie mitöw jest clziedziczeniem wartoäci, ktöre mit narzucef“.
Czas mityczny jest sferq EflCFMT/l. Wartoäci przekazywane w mitach naleia,

do wzorcowych modeli, d0 sfery uczuä, emocji, ulegajq silnemu warto—

äciowaniu, „Swiat mitu t0 äwiat istot kraiicowo zlych albo krmicowo
dobrych i nie ma w nim miejsca na rzeczy neutralne. Wszystlgie sq bqdi
przyjazne, bqdz’ wrogiä“.

Staropolska kultura szlachecka i jej miry (nie tylko genealogiczne) nie

skonczyly sie wraz z ich oäwieceniowa, luytykq czy trzecim rozbiorem Rze-

czypospolitej. W XIX wieku wciati je utrwalano w rodzinnych ksiegach,

powracajalc d0 walecznych i cnotliwych Sannatöw, Lecha czy Palemona.

J OAN N A O RZ EI;

In search of ancestots — myths about origins of a nation
and a family in szlachtzfs cultuxe

Searching for ancient origins ofa nation was in fashion in early modern

Europa. According to a belief popular in the PolislrLithuanian Common-
wealth, the szlachta (Polish for Polish nobility) descended from the ancient

Sarmatians. Polish historiographers, Starting with Jan Dlugosz, authors of
compendia of lcnowledge, and rolls of arms, enhanced that belief. Conse-

quently, the myth permeated into the core of the szlachtafs culture sind its

members began to search for their forcfathers among the ancicnt figures.

Learning the family history was not only an attempt to find che origins of
the own social dass, but also 21 manifestation of icleas 2nd the moral Code

held by the szlachta.

65 Leszek Kolakowslci, Obcmofc’ mitu, W/xoclaw 1994, s. 21—22.

66 Szacka, Cms, s. 75.
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Inscytut Historyczny Uniwersytetu Justusa Liebiga w Giesscn

We wczesnonowoiytnych invented traditiony elit Rzeczypospolitej

istnieje, obok teorii pochodzenia od Sarmatöw, druga lconcepcja, nie

cieszqca sie jednak tak duiq popularnoseia‘. Wedlug niej Polacy sq potom—

kami wojowniczych plemion gerrnanskich, wlasnie Gotöw i Wandalöw.

W antycznej historiografii Europy byli oni znani jako slynni wojownicy
(zdobycie Rzymu przez Gotöw pod dowödztwem Alaryka w roku 410) ',

a moiliwosc’ powoiywania sie na nich jako na przodköw przysparzaia

Polakom, o ktörych nie ma wzmianki w iadnyrn ze irödel staroiytnych,
splendoru i znaczenia. Koncepcja ta sluiyla szczegölnie polskim elitom
wojskowyln, lctöre sziukaly swoich antycznych antenatöw. Fakt, ie na te-

mat ‘przodköw Polaköw’ nie ma iadnej informacji w tekstach antycznych,

byi nie d0 zaalcceptowania zaröwno przez elity szlacheckie, jak i przez

publicystöw epoki. Nawet Samuel Friedrich Lauterbach (1662-1728),
skqdinqd daleki 0d megalomanii szlachty, pisai w swojej Kronieepalx/eiej"

(1727): „Jakiekolwiek by byly poczqtki tych ludöw [Pola.l<öw‚ H.-].B.]
i ich pafistwa, w musieli oni jednak miec’ swych przodköw, bo przeciei

nie wzieli sie z kamieni alho wyrosli jak grzyby?”
W epoce Jana HI, kiedy wojska Rzeczypospolitej majqcc w swoim

skladzie znakornitych iolnierzy hyly uwaiane za antemurale ehri:tia—

nitatis, koncepcja ta przeiyla dosä pöiny rozkwit. Jej slady sq jednak
obecne jui w dobie humanizmu polskiego i srodkowoeuropejskiego

1 Mischa Meier, Alarieh — Die Tragödien Rum: und de: Eraberers. Überlegungen zu den Histo-
rien de: Oroxim, w: Horst Cari, Hans-Jürgen Börnelburg (red.)‚ Lohn der Gewalt. Beatepralefihen

1Min derAnti/ee bis zur Neuzeit, Paderborn 2011 (Krieg in der Geschichte, 72)) i 73401.

2 „Und sey es auch mit dem Anfang dieser Völcker und ihres Reichs bewand, wie es immer
wolle, so müssen sie gleichwohl ihre Vorfahren gehabt haben, und werden wohl nicht aus den

Sreinen entsprungen, oder wie Piltze aufgewachsen seyn?", Samuel Friedrich Lauterbach, Pahlni-

xehe Chrmiche, Oder, Iflsmrixehe Nachricht von dem Leben und Yhaten aller HtYßz/Igt und Könige

in Pahlen, van Leeho an b1’: auf, Augamzm H, Nebit ihren exgentliehen Bildnünen, au: xehr vielen

flet/fig naehgexehlagenen Gexchichßßüehevn bey einen nach nicht habenden angenehmen Ordnung
und in Äeht nntmehledeneAlter eingetheikt [.. .]. Franckfurrh—Leipzig 1727, s‘ B 4.
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XVI iXVII wieku. NOWOCZCSIIH historiografia polslta nie przeanalizowala

jej wystarczajatco gruntownie, natomiast stworzyla nowy mit WSZCClIOlJeG

nego „sarmatyzmu“. Röwniez nowoczesne koncepcje tozsamosci Polaköw

zajmowaly sie tradycjami sarmackimi, jednak lekcewazyly starsze tradycje

(jak ta o pochodzeniu 0d ludöw germafiskich), ktöre nie pasowaly d0 mi-
töw narodowych XIX i XX wieku. T0 zaniedbanie mialo tez lmnsekwen-

cje w historiografiach europejskich. Mimo licznych badaii dotyczalcych

„gotyzmu” Szweclöw, Nierncöw i Hiszpanöw, teoria ta w odniesieniu d0

Polaköw nie pojawia sie poza Polska, W iadnej pracy‘. Przyldacly teorii
pochodzenia Polalcöw 0d Wandalöw sa jeszcze mniej znane, a winna jest

temu publicystyka z czasöw rewolucji francuskiej stylizujqca Wandalöw
na barbarzynskich niszczycieli. Ten poglqd upowszßchnial sie od kunca

wieku XVIII5.
Niniejszy artykttl ma za ccl przedstawieilie koncepcji z okresu wczesno-

nowozytnego, gdzie teorie 0 przodkach Polaköw nawigzywaly d0 Gotöw
i Wandalöw. Wymieniono tutaj te, ktöre wywodzily sie bqdz byly po-
pularne w okresie polskiego humanizmu, wsröd polskich pisarzy woj-
skowych (szczegölnie Stanislaw Samicki), na clworze lUÖlÖW z dynastii

Wazöw, w elitach wojskowych i w publicystyce w kregach kröla Jana III.
Tekst nie wyczerpuje tematu, zwraca jedynie uwagt; na zrödla przydatne

dla przyszlych badan tej ptoblematyki“. Na koricu podjeta jesv: pröba
przedstawienia mozliwych wniosköw i dalszej perspektywy badawczej.

Goci i Wandalowie w pifimiettnictwie polskiego humanizmu
O Gotach i Wandalach zaczeto möwiä wraz z pojawieniem sie m16;

dzynarodowych humanistöw, ktörzy wprowadzili innowacyjne modele

3 Ostamio na ten tcmat: Magdalena Dlugosz, Piotr O. Scltolz (recL), Sdrmttzixmu: 0mm

C ' ' in ”' ' ‚ ‘l, ‚ verxm C ‘ " u/Europie 5 J’ '‚ Berlin 2015.

4 Josef Svennung, Zur Gmhiehte de: Goticixmus, Stockholm 1967; Snnia Bmugh, Yhe Gath:

und the Ctmrept uf Gothie in Genndnyfiwm 1500 t0 1750. Culzure, Ldngmzge und Arehiteetme,

Frankfurt am Main 1985 (M11 ' , 17); Kurt Johannesson, 777e RenaimznL-e afthe Gathx

in tixzeenth-eenmm Sweden. fohanne: zmd Oluu: Magnu: 4S Paliiiciun: und Hixterium, Berlceley

1991; Inken Schmidt—Voges‚ D: dntiqud clarimte e! cldra dnriquirdte Gothorum. Gatiztkmu: als

Identirdlm/adell im frühneuzeitlichen Schweden, Frankfurt am Main 2004.

5 Pur. jeclnak: Stefan Doneclcer, Rahnd Szeindrher, Der König der Schweden, Garen und Mm»
n /

„zum, v" ‘ ' und‘ ' ' imJ "' ' ' w: Helmut Reimitz,

Bernhard Zeller (red), Wrgdngenheit und Wrgegenwdrtigwzg. Frühe: Mittelalter und euvopdixhe

Efinnemngxhulmr, ‘Wien 2009 (F ' zur Geschichte des Mittelalters, 14), s. 169-201,

6 Baza irödlowa ' ' d0: E" “ E Puls/ad m}!!! M; J!!- u. d ' histo-

“ria namdawd (1500-1700), przel. Zdzislaw Owczarelc, wsrep Andreas Lawary, Iüakäw 2011

(Polonia legllntur, 12).
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historyczne clo Europy Srodkowej, w tym röwniez Polski. Juz Maciej
z Miechowa (1457-1525), ksiazdz kanonik i profesor Akademii Krakow—

skiej, notdhene jeden z centralnych przedstawicieli koncepcji sarmackiej,

wymieniai listy z Johannesem Magnusem (Magni Store, 1488-1544),
arcybiskupem Uppsali, na temat pochodzenia Gotöw i widzial w nich
mieszkancövv Sarmacji7. Humanista Jodok Ludwik Decjusz (ok. 1485—

——1545) podkreslil to i stworzyl wspölnq prehistorie Saxmatöw i Gotöw:

Goci, szczegölnie znani z povvodu bohaterskich czynöw, zostali zaliczeni

d0 narodöw sarmacltichg. Motyw przewodni u Decjusza jest jasny: prahi—

storyczny zwialzel; miedzy sarmackmpölska, i gocka historia, (min. dzieki

uwzglednieniu falszerstw Anniusa z Viterbo) przyczynil sie do Wzrostu

znaczenia „baxbarzyfiskicß narodöw bez antycznych tradycji. Taki model

interpretacyjny clawal szanse i podstawy polskiemu (röwniez niemiec—

kiemu i szwedzkiemu) pismiennictwu historycznemu d0 konstruowania

wlasnej, niezaleznej historii staroiytnej9.

Nowe, humanistyczne ujecie polskiej historii zostalo szybko wyko—

rzystane W swiecie clyplomacji. W Augsburgu podczas posiedzenia sej—

mu Rzeszy W 1550 1‘. Jan Dantyszek nawiqzal d0 dziejöw Wanclalöw,

argumentujqc, ze miasta hanzeatyckie nie nalezq historycznie d0 Rzeszy,

lecz — jak dowodzi juz okreslenie eivitdte: Vdnddlorum — zostaly zalozone

przez sarmackich Wandalöww. Rozbudowal t0 piszqcy po polsku Marcin
Bielski (po 14954575) W latach 50. XVI vvieku. Podkreslil wspölnq ger-

mansko-sarmaclcq wizje prahistoti Liem migdzy Donem a Renem oraz

identyfikacje z Wandalami i Gotami jako Sarmatami, a wiec — polskimi

7 Wyclane drulciem jako dodarek do Dexcrijztu Sdrmdfizziwm w wydaniu z 1521 n; per. Iolaan

Hagluntl, Josef Svennung, jaharme: Mdgnm’ ach Miezrhowitdx hmmdxling 0m gatemds, „Kyrlco-

historisk Ätsslctlft” 49, 1949, s. 178-198 (druk listöw lacifisldch z tlumacLeniem n2 szwedzki),

8 Jcclocus Ludovicus Decius, De vetmtdßihu: Palonamm liberL clrultowany jako dotlatelt w:

Maciej zMieclwwa, Chmnica Pal/mamm, wyd. 2, Iflalcöw 1521; reprint, IQ-aköw 1986, s. 17«20.

9 „Nunc uetcv paulo supra Pyastl [Piastus] aetarem Sarmattim Polonorumque gesta mihi seri-

benda uldentui‘, quae apud exteros scriptotes memorlae prodita sunt, malntum uero Sarmzk

tarum incuria litteris non mandnta. Ctun autem hie labor a me hzic sola ratione susceptus slt,

ut ea Polonicis historlls adscriberem quae ab aliis intermissa (maxime tamen ad rem pertinere

uiderexitur)", Decius, De veruxmtibus, s. 11.

10 „Venit a me missus a sermo. [. ‚ .] Undc de Vnndalis habuimus sermunem, quos lingua uti
Polona asserebam, slcut Cassubae Et adhuc Ln hodiernum (dniem) quldam rustici in propinquls
villis Lubenslbus dixique de l-iis septuaginta duabus clvltatlbus plurimas non subesse imperio,
ur es: in Moscovia Novogardia, in Livonl: Riga et Revalia, in panibus Germanlae inferioribtis
Antverpia Brugis, Gandavtim, in Prussia Mit. V. sermae. Subjectzi Gedanum et Elbingum, quae

tamen malo quodam abuso sub imperium vocarentut, cum llli non pareant” (List du Zyglnunra
I, 50 VII 1550, Actefnxmiclana, t. l2, Posnaniae 1906, m‘ 215, S. l9l—2Ü8, tu s. I96).

GOCI I WANDALOWIE KONKURENTAMI SARMATÖW
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przodkami“. Dziqki dostosowaniu jqzylza d0 poziomu szlachty, a takze

za sprawa, dodania przykiadowych epizodöw dia celöw dydaktycznych,

dzieio osiqgnqio wielkq popuiarnoäc’. Powtarzajqce siq bezpoärednie zwro—

ty d0 czyteinika, opisy ze zbiorowej perspektywy „my” stwarzaiy ogrom-
ny potcncj a1 identyfikacyjny: „Nasi Wandalitym zostaiy czqäciq polskiej

tradycji. Krytykowai to Marcin Kromer (1512-1589), ktöry pröbowai
narzucic’ autorytatywnie teoriq o sarmackim pochodzeniu Polaköw: „P0—

lonos ac caetcros omnes Slavos Sarmatas essem. Zawieszone w prözni
ekiektyczne teorie „sannackich Wandali” czy „saxmacläich Gotöw” zostaiy

zarzucone“. Jednoczeäilie Kmmer poddai krytyce ‘zawiaszczanie’ przez

niemieckich humanistöw ca.16)" germariskiej prahistorii.
Tym stwierdzeniem Kromer äciggnqi na siebie krytykg innych polskich

dziejopisatzy, ktörzy nie chcieli zrezygnowac’ z w1qczenia Wandaiöw i Gotöw

du historii ojczystej, zwazywszy na ich sukcesy militarne i udoimmentowane

dziejc w antycznych PIZCkÄZELCh. Marcin Bielski poczui sic; zmuszony d0

wprowadzenia w trzecim wydaniu swojej kroniki (1564) akapitöw o Wan—

daiach i Gutach jako ludach sarmackichi 5. Joachim Bielski (ok. 1550-1599)

krytykowai ostro: „Nawet Wandaiity nasze wiasne 1...] nam wziqi, y Niem—

com przypisai: ktöre ia zasi; vindicare patriae, non odio aiiquo tanti viri als

zaelo motus patriae, chcq. Tenze Gotty [. . .] Niemcom zgoia przypisai [. . .];

lecz ze tu z naszemi Sarmaty wespöi [m] mieszlqali, y Pafistwa Rzymskie

wespoiek z nima naiezdzali, az ie potym z gruntu wywröcili y zniszczyii, tedy

nie moze t0 bydz aby tez naszych Sarmaröw migdzy nie sig nie namieszaiom.

Podobnie zareagowai cez KrzysztofWarszewicki (1543-1603)”.

11 Marcin Biclsici, [Genf/am Ihn iexth 1713101314 Swiaftd, m: xzefc’ wie/edw d rztery Monarchie

rozdzielana z rozvr/ditye/a hixtary/cdw [. . 1] wybieflznrz z" M Polski igzy/e wpixunzz, daxthdt/uczniey niz‘

pierwey, Jprzydunim wiale rzcezy nowye/a: Odpoezqt/eu Swium uzdo tego raku [. „J, Iüaköw 1564;

raptint Kraköw 1976, 1:. 535-337.

12 Tenze, Kroni/eu [mlxka Muvcirm Bielr/eieg/z neun; przezjoae/aima Bielx/eiega xynzzjcga wydamz,

Kraköw 1597, s. 1: „chocia[i] Rzymianie wszystek äwiar posicdli, samych Sarmatöw a Scyröw

nigdy posieää nie mogii: a nawet moc i siawa Rzymska przez ce tu iudzie Sarmackie, wiaszcza

Wandalhy y Gorty, upadia: Tal: ii ktorych nie przeiomiii, ani Karraginczykuwie, ani Persowie,

ani Gnlli abo Fi-nncy, pi-zez one zgiueli, i swey siiy pozbyli”.

15 Martin Kromer, De arigine et rebm gestis Polonomm libri XJOC Adizcla ext in xine, eiusdem

aurorirfitnebrix 01min, Sigixmundi Regix nimm rampcmlioxe mmplex, Basileac 1555, s. 19.

14 100mm", De prigine, s. 3-4,

15 Bieiski, Kranikzz (1564); reprint 1976, 1c. 536V-338.

16 Tanzt, Krani/eflpoli/ea (1597), przedmowa 1c. 41*; tenie, 10071170: (1564), s. 17-19.

17 KrzysztofWarszewicki, De origine generi: äNaminix Palani. Di/tlogux, Romae 1601, s. 19:

„Nam primum quidem de origine gentis Polonac tantum disputan 8C concludit nihil”.
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Jan Jurkowski (ok. l580-ok. 1635), nawiqzujqc d0 tej iiteratury
stworzyi w swym luistoryczno-literacldm dziele Chonggiew Vfimdalinowa

z 1607 r. postaä Wandaiina, nadwiälafiskiego bohatera-Wandala jako mi—

tologicznc uosobienie polskiej prahistoriilä. W dedykacji dzieia nastgpca

tronu Wiadysiaw okreälany jest mianem „Wandaiin wynurzony z Wisiy”,
a dalej opisany jako mityczny ptzodck Polaköw. Jurkowski zaczeipnaj E0

z Kram/xi polckiej Bieiskiego: „tanze miai czterech synow / miqdzy kto—

remi byi nastarszy Vandaius / 0d ktorego rzeka Wisia tym imieniem iest

nazwana / y Wandalitowie poszli. Tenze zasic; mm1 synöw dosyc’ / tak iz

Poiskie / Ruskie / Kaszubskie / Czeskie / Morawskie / Siowienskie [...]
krainy sposiadaliw”.

Zasiqg tych 11CZl1yC11 wzmianek na temat pochocizenia Polaköw 0d

Wandalöw i Gotöw jest bardzo trudny C10 ustaienia. Bez wqtpienia ta teza

byia wobec tezy sarmackiej w mniejszoäci, jednak okoio 1600 r. dosyö

obszernie znana wäröd publicystöw i literatöw polskich. Wäröd szlachty

ta wiedza rozpowszechniia sic; szczegölnie w krqgach wojskowych, gdzie

rycerze Rzeczypospolitej szukali wiasnych korzeni. Odpowiedzialny za jej

popularyzacjc; byi röwniez dwör Wazöw.

Nawiqzania d0 Gotöw i Wandalöw W publicystyce
i iiteraturze wojskowej

Stanisiaw Sarnicki (ok. 1552-1597), znany pisarz i publicysta sz1a—

checki, opisai szeroko w swoich Annalen. Polonomm er Lizuarmmm

dzieje prahistoryczne. Ksigga IV (z oämiu) przedstawia wqdröwkq ludöxzv,

kiadqc naciskyna czyny Sarmatövsz, Gotöw i Wandalöw, omöwione po-

tem w osobnych rozdziaiachz". Dia Samickiego sukcesy wojskowe Gotöw
byiy nadzwyczaj imponujqce. Jako zdobywcy Rzymu posiadali szczegölnq

siawq“. Duze znaczenie miai wykaz rodzin szlachecicich pochodzenia

gockiego, Ictöry Sarnicki umieäcii w swojej ksiqzce: wymienionych jCSE

tam okoio 30 rodöw „ex stirpe Gothorum”, m.in. Cioiek, Firlej, Fredro,

18 Jan Jurkowski, Charqgiew Wandulinewzt, w: Czesiaw Hernas (m1.), Dziela wszyxt/eie, t. 2:

Utwary panegiryrzne i stztyryzzne, Wrociaw 1968, s. 294-349, tu 346: „Waszych przodlcöw zwy-

cienstwa Woszy, Francuzowie / Hiszpaniz i Trakowie, niech wznowia, Afrowic / Niech Azyja,

Europa ich moc wieilcq siawi / Niech äwiat wszytek I. siowiaiiskej mocy strach swoj prawi”,

19 Bieiski, Kmni/zupalx/etz (1597), s. 11.

Z0 Stanisiaw Samiclzi, Anna/e: xive de origine et tabu: gem’: Pa/amzrum et Lituzmarum, iibri octo.

1).m. 1587, s. 118-192, w szczegöiiloäci s. 128-148: D: Gott/u} et 907mm rqmlilim; s, 148-168:
De Wilde/i; et eamm rqmbliea.

Z1 Temie, s. 148: „Gmthorum gens quia fama rerum gesmrum alias nationes non paucas

supergreditur [. . .1”.

GOCI I WANDALOWIE KONKURENTAMI SARMATÖW 41
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Hynek, Herbord, Jaxa, Plaza, Szafraniec, Tarlo

i Zarebaiz. Powolujqc sie na Sarnickiego, rodziny
te konstruowaly w XVH wieku ‘swoje’ genealo-

gie i wizje pradziejöw.

Wandalowie sq prezentowani jako dziclni
zolnierze, ktörzy walczyli na orwartym polu bi-
twy. „Nie lubili i burzyli twierdzäm. Stald teoria,

7Le XVLwieczni Polacy zwyczaj ten „z mlekicm
niejako wyssany zachowali od przodköw swoich

Wandalöw i mocno go zachwalajaf“. Dopiero
pöiniej, wraz z Lechem, zaczyna sie wlasciwa

prahistoria Polaköw, w ktörej Sarnicki skonstru-

owal swoiste tranxlatio imperii 0d Wandalöw do

Polalcöw”. W kontekscie dyskusji na temat pol-
slciego Listroju tvvierdzil, ze za upadek Wandalöw

odpowiedzialne s2; ich tyrafiskie rzgdy, ktöre Po-

lakom na szczescie zostaly oszczedzone.

Wbrew akcentowanej w historiografii wizji
sarmackiej prahistorii trzeba podkreslic’, ze dla

Sarnickiego czy tez Wojciecha Demboleckiego

(1585/86-1645/47) odwolywanie sie d0 gockiej
czy wandalskiej prahistorii bylo traktowane na

röwnych prawach z wizja, sarmackq. W zalez—

nosci od wygody i potrzeb indywidualnej kon—

strukcji historycznej ta lub inna grupa byla wysuwana na pierwszy plan.

Tezy takie posiadaly w spoleczefistv/ie szlacheclcim wielka, sile mobilizujatcat

i duzy potencjal identyfikacyjny. Tego rodzaju röznorodne odniesienia

znalazly wyraz na poczqtku XVH wieku nawet w jednej z popularnych

piesni koscielnych ewangeliköw: „O gwiazdo Polska Stanislawie / prosi cie

twoy naräd Wandalski / abys’ sie nad nimi zmilowal z Synern Bozymfl‘,

22 Tamze, s. 153-134.

23 Cycuje tu wedlug Xlxwicczncgu tlumaczenia: O paez/nkueh i zlzzwnyeh lmfiläw nuradu

Vfitndalaw t0 zext Pelztkäw, ziwqtki wytlurnaezene z leveni/el Sarnic/eiego z’ z Hzlvtmyi Polxhiey Dinge»

5m, Warszawa 1823, s. 25-26,

Z4 Tamie.

25 Marginalia: „Finis regni Vandalowum 25C initium Regni Polonoruln", Samicki, Annalex,

s. 167-168.

26 Krzysztof Kralüsld, Poitylla IGzfeiol/L Powszeehnega Apostolrhiega, Slowem Bozym

ugruntowanego, y zhuduwiznego nu [eznsie Chrj/xttuie, Spixuna lau chwale Bagu w S. Iedyne»

rnu [Laszczdw 16114618], k, 6091‘.

SARMACKA PAMIEC. WOKÖL BITWY POD WIEDNIEM

Kam: tytulmuu z dziel/t

Stunzlrmwa Slflnitlelego

„Annakx xive De artgine

et mhw gern": Polnnurum

et Litmmawm lihri arte",

[(74/6511) 1587, Bihliate/ed

Numelawa

„Gotyzm” na dworze polskich Wazöw
Katoliccy lcrölowie z rodu Wazöw byli szczegölnie podatni na propagan-

de na rzecz Gotöw i Wandalöw jalco pradziadöw Polaköw. P0 pierwsze

znali takq filiacje ze swojej tytulatury jako krölowie szwedzcy: „Suecorum,

Gothorum Vandalorumque haereditariits rex” (kröl dziedziczny Szwedöw,

Gotöw i Wandalöw). Polscy krölowie uzywali tej tytulatury do momentu

zawarcia polcoju oliwskiego w 1660 r. Po drugie Wazowie w Polsce starali

sie przeciwdzialacf szwedzkiej propagandzie, ktöra domagala sie na tym
polu wylqcznosci. V

Zygmunt III zainicjowal przeprowadzenie w latach 16224 625 badafi,

ktöre mialy podwazyö szwedzkie odwolywanie sie d0 gockiego dziedzie
twa. Adam Malkowski, posel polski na dworze hiszpariskim, dostal polece-

nie wykonania kwerendy, ktöra miala wykazac’ ponad wszelka, wqtpliwosä,

ze Goci i Wandalowie nie 52l spokrewnieni z Niemcami i ze Szweclami.

Wedlug niego analiza gockich i wandalskich zabytlcöw pismiennictwa
„w Tolecie i in Andalla” (czyli w Toledo iAndaluzji) dowiodla, ze nie ma

pokrewieiistwa miedzy tymi jezykami i jezykiem szwedzkim. W zwiazzku

z tym wnioskowal, ze Gotöw i Wandalöw nalezy zaliczyä do przodköw
Sarmatöwßlowian". Wykladnia ta byla propagandowym wymyslem
dworu Wazöw, aby zachwiaö gocko-szwedzlcq koncepcje historycznq.

Szczegölnie w czasie wojen polskmszwedzkich polska publicystyka

alctywnie walczyla przeciw pretensjom szwedzkim. Hieronim Pinocci
(1612—1676), jako dyplomata i sekretarz krölewski sciäle zwiazzany

z dworerqn, krytykowal w 1656 r. szwedzki najazd za pomocg argumen—

töw historycznych, odwolujqcych sie d0 praclziejöw obu paiisml. Oba—

lal twierdzenie, ze krölowie szwedzcy sq potomltami wladcöw gockich.

T0 Goci mieli przyjsc’ z dzisiejszej Polski i wedlug Pinocciego istnialy
powody, aby traktowaö ich przynajmniej w czesci jako Sarmatöw albo

zakladac’ istnienie sojuszu miedzy nimi i Sarmatmni”. Röwniez w „Mer-
kuriuszu Polskim Ordynaryjnym” z roku 1661, wydawanym na zlecenie

krölewskiej kancelarii i dworu, a redagowanym przez Pinocciego, wia-
domosci i informacje historyczne odgrywaly szczegölns, role.

Mozna jednak skonstatowaö, ze jedyna, potencjalnie otwarta droga

byla przez monarchie Wazöw rzadko wykorzystywana. Polska i szwedzka

27 Eömelburg, Pelx/ea, s. 559-560 z powolaniem na zrödla,

28 DeßAndmze Mmnmx aufldie Epistel deff Cyriaei Yhrugrmaehi, wn der gereehten Suche der

Schwedtkthen Vfitfin gegen die Fohlen / und dufidadureh Entschland mm vielen Gefahren errelrer xey

Anwon / Weleher Izeygefliget und vorangesetzei: ixt eine; Wahlmeinenden Patrioten / alt/fuhr Sehwe—

dilxehe Manfin/ leurtzer Dixcurx, b.m‚ 1656, k. E 4 „die Gotben scyn keine Schweden gewesen”.
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w

Rege: Paloniae. Potentisx.

Palaniae e: Sveriac m. Regv‘

Sigixmonzlu III, Dominicw
Cmm, 0/2. 1601, Eiblfore/ea

Mzradpwa

pmhistoria narodowa powolywaiy sie na Gotöw i Wandalöw jako — od-

powiednio — polskich lub szwedzkich przodköw. W polslcim dziejopi-
sarstwie XVI wieku teza ta byla z caiq siiq propagowana przez Bielskiego

oraz Sarnickiego i pozostala zwlaszcza w stosunköw d0 Wandalöw nadal

iywa. Publicysta Szymon Statowolski (1588-1656) pisal w swojej P010»

nii (1652, cztery kolejne wydania d0 pierwszej tercji XVIII wielcu), ie
wiasnie tereny historycznie polskie byly wlasciwymi terenami Wandalii”.
Poza tym polscy Wazowie jako krölowie Szwecji uiywali w swej tytu-
laturze okreslcnia „rex Gotharum i Vandalorum”. Moina wiec byloby
wywnioskowaä, ie koncepcja, ktöra ukazalaby Gotöw, Wandalöw i Sar-

matöw jako wspölnych przodköw Polaköw i Szwedöw, tzLk t0 mialo
miejsce w odniesieniu d0 Polaköw i Litwinöw (Maciej Stryjkowski) czy

tei Polaköw i Prusaköw (Christoph Hartlcnoch), miala racjc; bytu. Nie
skorzystano jednak z tej drogi, moie dlatego, ie mit Gotöw byl zbyt sil-

nie wykorzystany przez Komm; szwedzlcq. Ponadto powolywanie sie na

Gotöw i Wandalöw i ich lupieicze wyprawy wojenne moglo sie wydaä

nicodpowiednie polskim elitom szlacheckim, ktöre nie byly skionne d0

aktywnoäci militarnej. Teza, ie Wandalowie i Goci sq polskimi przodkami,
pozostala c0 ptawda Zywa, np. w iyciorysach slawnych Sarmatöw piöra

Starowolskiego”, ale ani nie Zostala kompleksowo rozbudowana, ani nie

stworzono jej wariantöw.

Pöiny rozkwit w epoce Jana III
Mialo t0 miejsce dopiero w epoce Jana III. Popierany przez dWÖf krö»

lewski konweityta Matthäus Praetorius (ok. 1635-1704), ktöry wczesniej

pracowal jako luterariski pastor w Ksiestv/ie Pruskim”, a 0d poczqtku

lat 80. XVII wieku w Oliwie, pisai dziela panegiryczne ku chwale rodziny
Sobieskicl-r”. Wiele czasu poswiecal tworzeniu tekstöw, ktöre zawieraly

29 „Nostra autra cis Borysthenia Russia, Sarmatia Europea; 5c Palonia ipsa, proprie Vandalizn",

Szymon Starowolski, Palania, Coloniae 1632, s. 97.

so Szymon ' ' ' " ü, Cracovine 1655.

31 uuui l4 Gierszewsld, Zbigniew Nowak ((61:11), Slawni/e Biagmficzny Pomarza Nudwiflaßa?

xkiego, c. 1-6, Gdansk 1992-20021 3, s. 455; Jetzy Serczyk, PraetoriMIl/Izztemz, PSB, c. XXVIII,
s. 357-339; Augusr Gotthilf Krause, Nachrichten 125er Matt/ad: Przzmriux, „Bei zige zur Ifiinde
Preußens" 7, 1825, s. 5384:5. Iwhijnu i najdoldadniejsze omöwienie iyciorysu i dziel Pra—

etoriusa aurorstwa Inge Lulcsaite w: Matas Pretorijus, P7121170: „Idomybäx, arbu Pnlrijox Regy/ela,

t. 1—2‚ Vilnius 1999—2004‚ t. 1, s. 85440; omöwienie m wykorzystuje obszernq literazurg blo-
gmficxnq i rozszerza dotychczasowq wiedzq.

univerme mm1"; ‘

32 Matrhaeus Praetorius, Regium Mumm Minima/Jan Poloniarum [m] Königichei‘ Schild in
dem Glorwürdigen Sieg / Welchen [m] Hevrjahanne: III. Ifinigin Polen [m] den 12. September
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projekt gocko-sarmackiej historii na poiudniowych wybrzeiach Bahyku
i w calym „orbis sarrnaticusm. Obszerny mauluskrypt 11a temat pruskiej

etnografii, krajoznawstwa i historii nie ukazai sie; wspöiczesnie i jest obec—

nie przygotowywany do druku na Litwie“. Dzieio Praetoriusa, najczcy

sciej nicuwzglqdniane w historii historiografii z powodu biednych tez

i fantastycznych wywodöwjqzykowmetymologicznych, zasitiguje jednak

na uwage choöby z uwagi na odzwierciedlonq w nim mentalnosc’ elit
pruskich i polskich. Moina wysnuc’ hipotcze, ze Praetotius znai cade pi—

smiennictwo humanistyczne, w tym pruskie, na temat Gotöw (moziiwe,

ze z pism Eneasza Sylwiusza Piccolominicgo albo Gdafiszczanina Fiiipa
Ciüvera). Röwniei warmifiska historiografia, np. kronika jezuity Tho-
masa Clagiusa (1598u1664)‚ przedstawia Prusyjako czeäc’ Sarmacji ijed-
noczesnie jako terytorium, na ktörym przez cadqjego historig wspöizyly
z sobq rözne narody i kultury. Prusy byiy — wediug Clagiusa — „Inatkq
i zywicieikq narodöw”, „vagina nationum”, z ktörej poczqtek wzigli Goci,

Wandalowie, Burgundowie, Heneci-Wencdowie itd.“
Pod wzglqdem tresci Praetotius nawiqzywai d0 gockiej prahistorii

w Prusach i w Polsce. Wediug niego Goci mieli pierwsze siedziby w Sar-

macji i w Polsce” i stqd opanowali caiy „orbis gothicus”. Przy tyin autoi‘,

1683 [...] glür/eliehxt eflmltm hat, Oliva 1684; ielem. Applauxm Sametiae oder Unzertlyänigxter

Zurttjf/tls [n14] Herr fzteobm Ludauim: König]. Prinz de: Rein/i: Fohlen [. . fe DuVrß/iuchzigxze

Pfim-exxin Fr]. Hedwig Elba/nah [...] dem Hac/azeitlit/ve: Beylagcr den 25. 7kg de: Mengen im
1 691Mmfuhr [. . .] Feyerlieh in Wrxe/aaw vallenzogen. Demütigst aßgextattet von Matt/Judo Prezetwia

[m] Königl. Poln. Majest. Geschieht» um! Geheimrehveiber, Danzig 1691. Dalsze pisma okazjm

nalne zebrane przcz Lulcäaite’ w: Pretorijus, Prüxijox, s. 106.

35 Praetorius, Orbi: Gut/dem. In’ ext hixtorieu nurmtia omniumfire Gar/Jim’ naminispopulamm
ariginex, xedex, lingum, regimen, reges, motex. Yitw 121mm, comzmionem adfixfem etr. etc, exlyihem.

Qutl ximul vietvieem olim m; genriunx Caen-m, {meinen} ultm Europue Aiiaeque levminux in Afi»
dem 47min Gut/viele S/Lrmatime I. . .]‚ libri IV, Oiiva 1688-1689 (na stronach tytuiovrych t. 241
töine warianty rege tycuiu); tanze, Mars Getß/im, i4 ext tvaetutm lyixtovicm: Ezc/aiben: Mnemm

Gathemm mrflitiam, patentium, arme, Mflfi/Ifflfl: [m], Oliva 1691.

34 Tenie, Delieiae Prmxime 1201er Preussixehe Schaubühne. 1m wärtlit/Jen Auxzuge au: dem Ma-
nuxmpt, wyd. William Pierson, Berlin 1871.

35 B. Kömiclca PAN, rkps15Z: Thomas Clagius, Surmatiu. Siw de Originibux ttAntiquitalißm
primamm in Sammtia Eumpaea papulamm Dtlrserzafia Lutinue de Pmxxia Hixmrine uppamtu: et

libri I ad ir/stzzrpraemixxu atque zzcmmte emditvrum exzzminz’ mßmixxzz Anna Damit/z’ MDCLXII,
s. 270-275: „Pi-ussia am: parens au: nutrix populorum” (rytul sn-ony). Szczegöinie podkreslana

jest rola Prus jako spichlcrza Europy.

36 Tamze, s. 265-266, 270, 272-274, 279-280; pur. tei: Karin Friedrich, 777e other Prmsia.

Royal Pvmxia, Pohnd undLibenjr. I569—1772‚ Cmnbridge 2000, s. 106—107.

37 Praetorius, Orbis, t. 1, s. 15, 19: „Gothiae Sarmaticae nomen non ex Svecia nec Teurm
nia venit"; s. 97: „Concluditur 5c probatui‘ nativam Gothorum sedem fuisse Sarmatiam”. Inge

SARMACKA PAMIEC’. WOKÖL BITWY POD WIEDNIEM

odwoiujqc sie; d0 historii jezyka, pröbowa} udowodnic’, ze gocki byi jezy-

kiem siowiaüskimä‘, ktörego pamiec’ musi byä przywröcona „sarmackiej

ojczyzniä”. Twierdzii, ze jeszcze Bolesiaw Chrobry nosii tytui „athleta
Christi, regnum Slavorum, Gothorum seu Polonorumm. Goci, wycho-

dzalc z Prus, opanowali caiy makroregion zamieszkany przez gockcrsar-

mackq ludnosä". Praetorius zaliczyi d0 niego czesci „GermaniiÜ czyli

Dolne Niemcy, rozciqgajatce sie; 0d Wezery po Wisie i zasiedlonc przez Sar-

mackich Gotöw, ktöre nalezy odrözniac’ 0d „Teutoni? (Görnych Niemiec
i Nadrenii)“. Dalej w obrqbie „orbis gothicus” umieäcii caia, Sarmacje po

Don, als cez W/andalöw i inne ludy“. Wopisie ustroju, sposobu rzqdzenia

i obierania krölöw przez Gotöw wyprowadzii struktuialne podobienstwa

z pözniejszym lcsztaitowaniem sie polskiego ustroju“.
D0 tego gockmsarrnackiego projektu Praetorius dodai element gene—

alogiczny: kröl Jan III pochodzii po kqdzieli z gockiej rodziny. Ponadto

35 polskich rodöw herbowych i rodzin mogio sie powoiywac’ na gockie

korzenie: „Eamque merito credimus esse Serenissimam Daniloviciorum
familiam, magnorum in Sarmatia nostm parentem virorum, Heroum
altricem insignium, qui nunc etiam prima Regni Principis sceptroque

proximi obeunt officia; sed imprimis Serenissimi ac Victoriosissimi Mo-
narchae, Magni Herois Joannis III. qui de ea Maternam ducit originem
[. . .]. Praeter has in Sarmatia nostm adhunc florentes ex Gothorum stirpe

ductas familias Sarnicius [...]. Rccensere placuit nonullos ordine Alpha-
betico per nomina Illustrium Virorum, qui de Sanguine Gochico suam

usque huc ducunt originem scil. Bai, Barzy, Cioiek, Czaniio, Dembrodes,

Dersniak, Firley, Fredro, Frylmcz, Faruray, Gamrath, Gniewosz, Guttowie,

Garnisz, Harinek, Hinek, Herbort, Jaxa, Jordan, Klofas, Kula, Lesgwa-

nus, Meriken, Niemsta, Perbant, Plaza, Rozen, Szary, Szafiraniec, Swidwa,

Luksaitd w kwestii genezy „Oi-bis Gothicus" i „Mars Gothicus” wskazujc im ifiemiecknjgzyczixq

podstawe wDelieiue Pvussieue, pur, Pretorijus, Prthijas‘, t. 1, s. 1 13.

38 Praerorius, Orbis, c. 1, s. 19: „Neque illud minus cerrum est, Cothicam lingvam, quam

unam eandemque cum Slavonica sentio, parentem exstisse m: aliarum, quibus nosu-a abundat

Sarmatia”. Na temar töwnoiegiych baden’) szwedzldch, dudskich i niemieckich per. Bmugh, 777e

Gut/m‘, S. 95—102, 132-145.

39 „Patrius est, Gothiam refei-t Sarmaticam", w: Praetorius, 07/71}, dedykacja dla Jans III.

40 Tamie, t. 1, s. 100.

41 Tamie, r. 1, s. 36-39. 63—66‚ 79—86, 97415.

42 Tamie, t. 1, s, 30.

43 Tamie, t. 3, pasxim.

44 Tamie, t. 4, s. 511-36: „De electione tegum, deque Conventibus 8c nobilitare Gorhorum”.
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Smolik, Strzala, Tarh), "falaphus, Zarebam”. Widac’ tu

wyrazne odwolanie d0 spisu Sarnickiego. Miedzy wy—

mienionymi przez Practoriusa „gockimi rodzinami” byly
jednak tez wplywowe rody z kregu Sobieskiego: obol;
Danilowiczöw na przyklad Fredrowie i Tarlowie.

Bardzo podobnie skonstruowany byl Mars Gar/Jim:

(1691), ktöry opisywal gockq sztuke wojennq i nawiqz)»

wal do sukcesöw wojennych hetmana Sobieskiego. Dzie-
lo zamykaja panegiryczne wiersze poäwiqcone Janowi III
autorstwa opata cystersöw w Oliwie Michala Antoniego
Hackiego (ok. 1630-1703), wplywowego dyplomaty“.
W bibliotece Sobieskich sq älady äwiadczqce o zaintere—

sowaniu gockq teoriq historycznq. Katalog biblioteczny
z roku 1689 zawiera dziela szwedzkiego uczonego Olau—

sa Rudbeckiusa (1630-1702) oraz samego Praetoriusa“.

Sobieskiemu i jego wojskowemu otoczeniu EO odniesie—

nie d0 opanowujqcego äwiat narodu gockiego i wybiera—

nego kröla moglo sie jawic’: jako paralela polskiej historii
ostamiej öwierci XVII wieku.

Praetorius otrzyrnal w 1685 r. tytul krölewskiego

historiografa, lctörego uzywa} przed nazwiskiem w wy—

danych publikacjach‘? Kontakt z monarchq mial praw—

dopodobnie dzieki Michalowi I-Iackiemu, sekretarzowi

Jana Sobieskiego, ktöry przeprowadzal czesto poufne mi-
sje dyplomatyczne dla kröla. Hacki i jego brat, jezuita
Jan Franciszek, brali tez udzial w bitwie pod Wiedniem
(Hacki byl poslem do cesarza Leopolda). Nie ma jednak
namacalnych dowodöw na blizszy zwiqzek Praetoriusa

z dworem Jana III.
Konstrukcja Praetoriusa nie jest przypadkiem wyjatt-

kowym: w tym samym czasie jezuita Andrzej Duriew—

ski w pismach, ktöre zachowaiy sie tylko w rekopisach,

45 Tamze, t. 4, s. 56.

46 Praetoriits, Mm’: Gprlyirm, i1! m zwzctutw hzlvtorieux: Eßchiben: Vetemm

Gozhamm militiam, pmenriam, 4mm, mac/ainm I. . .1. Oliva 1691.

47 Camlague de: livm de In Bibliazheque du Sevmixsime, Jean II], fizit en

12m 1689, wyd. Jan Tadeusz Lubomirslci, CracovißVatsm/ie 1879, s. 2, 67.

48 „Historicus Serenissimae Majesratls Regiae”. Pur. röine strony ry»

tulowe Orbz‘; Gprhirus.

SARMACKA PAMIEC. WOKÖL BITWY POD WIEDNIEM

[(4,74 zymfawa z dziela

Matißaema Pnzetrzrimtl
„Mm Gut/Jim", Oliwa 1691.

SWztJßiMiat/Ie/e zu Berlin

Karte z deajz/mzjq die jung [II
z dziela Matt/Mensa

Praetzzrima „Mm: Gut/Jim}:
011m 1591. StazLuhib/iorlyek

zu Berlin

‘zaanektowal’ Gotöw i Wandalöw wylqcznie dla polslciej prahistorii”.
Dzielo t0 wywodzi sie z kregu elit wojslcowych woköl Sobieskiego, ktöre
szukaly wlasnych tradycji wojskowych wlaänie w dziedzictwie gockim.

Innym przyldadem jest prolog spektaldu teatralnego wystawionego na

czesk’: rodziny Rozdrazewskich w 1691 1'. w Poznaniu, rozpoczynajqcy sie

0d SlÖWI „Sarmati, bello Africano exhausta” (paralela do wojen polsko-

—tureckich?) i konstruujqcy wandalsko-sarmackq prahistorie”.
Prace Praetoriusa spotkaly sie w Prusach z ostrq krytyka, wynikajqcq

przede wszystkim z motywöw wyznaniowych, poniewai byl on kon-
wertytq. Juz Hartknoch zauwazyl w odniesieniu du pierwszych pism
Practnriusa, ze „schlebia Polakom / i chce z nich zrobiä potomköw
starych Gotöwm. David Braun (1664-1757) stwierdzil w swym zarysie

polskiej i pruskiej historiografii (1723), ie dzielo Praetoriusa powoduje
calkowite poplqtanie historii, ktöra jestjuz i tak wystarczajaco poszko-

dowana i poobcinana”.
Te metodyeznie i faktograficznie trafne sqdy nie zmieniajq jednak oce-

ny sforrnulowanej przez Praetoriusa teorii „sarmackich Gotöw” z punk-
tu widzenia historii historiografii. Po raz ostatni W jego pracach zostaiy

podjete i rozwiniete linie tradycji gocko-polskiego dziejopisarsma, ktöre
pobrzmiewaly jui w humanistycznych projektach Miechowity oraz De-

cjusza. W stosunlcu d0 dominujqcej konstrukcji sarmackiego pochodzenia

byl co „mniejszoäciowf wqtek polskicj myäli historycznej, ktöry zostal

podjety przez Marcina Bielskiego i byl kontynuowany przez szwedzl<o—

—polskie otoczenie dworu Zygmunta III, ale nigdy nie zostal rozwiniety.

Dopieto Praetoijius siegnql po ten kapital myälovvy, ktöry pozostal zywy

w dziejopisarstwie i wäröcl elit w okresie panowania Wazövsz, i polalczyl

go z pruskim powolywaniem sie na gockie dziedzictwo. Poniewaz kon-
strukcja ta byla adresowana Sobieskiego jako wodza i meza stanu, miala

wöwczas, w zwiazku ze snutym przez Sobieskiego planem interwencji nad

49 B], tkps 2380, k. 2l4v—223v bez wzmianlti o Ptaezoriusie.

50 Roxemm " ' ‘ in Fernen/z V ‘ ' 7’ ' ' 511b " ' ' ' 1ms-

pieiix, EmtM/vii er y ' " " ’ ' fiarmm . Per nalzilem ' tZCdt/E-

mimm [wie semieo rexeramm. Anna, 1591, diefulii, Posnaniae 1691, k. B11".

51 „Er den Fohlen flatziret / und sie zu I" ' ‘commen der nlrhen Gothen machen wollen”,
M C/vnlvlap/y Hanknee/r: eigcnhämli e m ' 1L mm M Matt/um’ PmetariiAemulation gegen ihn
und seine Se/mfien ex Mute, wyd. Michael Lilienthal, „Erleutertes Preußen” 2, 1723, s. 1144 25.

52 „Hoc qula ad totalem confiisionem Historiae, satis jam mutilae 8c accisae, vergit”,
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Bahykiem, pewien Iegitymizujacy ten zamiar potencjai i nie powinna byö

traktowana Wylacznie jako fantastyczny projekt ‘wyznaniowego renegata’.

Chor’: nie stala sie spoiwem lqczacym elity z czasöw Sobieskiego, moie
byä jednak traktowana jalco ostatnia pröba wypracowania tradycji gocko-

—polskiego myälenia historycznego.

Tradycja ta, iywa przez przynajmniej dwa wieki polskiej mys’li histo-
rycznej, wymaga dalszych badafi. W tyrn momencie moina wskazac’ dwa

ärodowiska szczegölnie aktywne W tworzeniu tej koncepcji. Po pierw—

sze humaniäci i dziejopisarze polscy, lctörzy potrzebowali atrakcyjnych
wzorcöw, aby stworzyc’ na arenie miedzynarodowej przekonujacy model

polskiej przeszloäci. Korzystano tu z wzoröw niemieckich i szwedzkich,

tworzac nowc treäci historyczne. Po drugie polskie elity wojskowe, zain—

teresowane buclowaniem odpowiedniego wizcrunlcu swoich rodzin czy

rodöw, szukaly slawnych wmrcöw historyczilych czy genealogiczilych

‘dowodöw’. Modele gocki i wanclalski byly dla nich szczegölnie atrakcy}
nie, b0 oferowaly wiqcej nii tysiqcletniq tradycje, siqgajaca do slawnych

bohateröw antycznych.

HANS-JÜRGEN BÖMELBURG

„. .. werden wohl nicht aus den Steinen entsprungen, oder wie
Pilze aufgewachsen seyn?”
The Goths and the Vandals as rivals of the Sarmatians

In the early—modern period, the elites of the Polish-Lithuanian Com-
monwealth had [W0 ‘invented traditions’ about their national origins.
According t0 Ehe first one‚ they dcscended from die Sarmatians, and the

second - from the brave Germanic tribes of the Goths and the Vandals.

This paper presents the latter theory, which was prevalent in the histo-
riography cf the Polish humanism (eclectic theories of common origins

of the Sarmatians and the Goths in Werks oUustus Ludwik Decjusz and

Marcin Bielski) and popular among Polish rnilitary writers (especially cf
Stanislaw Sarnicki) as weil as in the royal house ofVasa. The theory ofthe
Gothic origin had its late heyday in the period ofjan III Sobieski. Ar that
time, Polish rnilitary elites were intetested in Creating a positive image of
their families and were on the lookout for famous historical figures that
would suit their purpose. Goths and Vandals were considered particularly
attractive because their millennium-old tradition dated back t0 antiquity
and boasted many ancient heroes.
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