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Treść	legendy	o	Lechu	Czechu…	i	Rusie	

	
	
	
	
	
	
	
	

h;ps://www.youtube.com/watch?v=MrXIw4fAvTQ	



O	więzach	między	
narodami	słowiańskimi,	
o	początkach	państwa	

polskiego	oraz	o	
pochodzeniu	polskich	

barw	narodowych,	godła	
i	pierwszej	stolicy	
opowiada	jedna	z	

najstarszych	
słowiańskich	legend	o	

braciach	Lechu,	Czechu…	
i	Rusu		 Chronica	Polonorum,	Lech	i	Czech,	h;ps://

pl.wikipedia.org/wiki/Lech,_Czech_i_Rus#/media/
File:Chronica_Polonorum_Lech_%26_Czech.jpg	



Postaci	 Lecha	 i	 Czecha	 symbolizują	 braterstwo	
Czechów	 i	 Polaków,	 lecz	 służyć	 miały	 również	
pośrednio	 swoistej	 teorii	 o	 czeskiej	 praojczyźnie	
Słowian	zamieszkujących	Europę	Środkow.	

h;p://science-info.pl/wp-content/uploads/2016/11/wiara-przyrodzona.jpg	
	



Źródła	pisane	
Legenda	 zapisana	 została	 pierwszy	 raz	 po	 łacinie	 w	
tzw.	 Kronice	 polsko-węgierskiej,	 datowanej	 przez	
historyków	na	rok	1222.	
	

Zanotowała	ją	także	Kronika	wielkopolska,	powstała	w	
II	 połowie	 XIII	 wieku,	 najprawdopodobniej	 przed	
rokiem	1296.	Według	jej	anonimowego	autora	bracia	
Lech	 i	 Czech	 pochodzili	 z	 Panonii,	 skąd	 wyruszyli	 na	
północ,	gdzie	założyli	państwa	nazwane	ich	imionami.	
	

Legenda	 wspomniana	 została	 także	 w	 XIV-wiecznej	
Kronice	Dalimila,	spisanej	w	języku	czeskim.	Zawarł	ją	
również	 w	 XV	 wieku	 Jan	 Długosz	 w	 Kronikach	
Królestwa	Polskiego.	
	



Skąd	pochodzili	bracia?	

h;ps://pl.wikipedia.org/wiki/Panonia	
Panonia	–	w	starożytności	prowincja	rzymska	położona	między	Sawą	
a	Dunajem;	dzisiejsze	tereny	zachodnich	Węgier,	wschodniej	Austrii,	
północnej	Chorwacji,	Słowenii	oraz	północno-zachodniej	Serbii	
(h;ps://pl.wikipedia.org/wiki/Panonia).		



Do	 tych	 legendarnych	
wątków	 powracali	 w	
p ó ź n i e j s z y c h	
opracowaniach	 pisarze	
polscy	 i	 czescy.	 Alois	
Jirásek	 w	 1894	 roku	
op i s a ł	 l e g endę	 w	
książce	 „Staré	 pověst	
české”	 -	 gdzie	 dwóch	
braci,	 Čech	 i	 Lech,	
przybywa	 do	 Europy	
centralnej	ze	wschodu.	 h;ps://knihy.heureka.cz/stare-povest-

ceske-o;ovo-jirasek-alois-cerny-venceslav/	



TREŚĆ	LEGENDY	

h;p://polewalki.blogspot.com/2011/11/grod-mieszka-i-burg-city-of-mieszko-
i.html	



W	zamierzchłych	
czasach	Słowiańskie	
plemiona	z	Lechem	i	
Czechem	na	czele	żyły	
w	zgodzie	i	dobrobycie.	
Jednak	nastały	trudne	
czasy	i	z	obawy	przed	
głodem	plemiona	
wyruszyły	razem	w	
poszukiwaniu	miejsca	
do	lepszego	życia.	

h;ps://tajnearchiwumwatykanskie.wordpress.com/
category/slowianie/	



Na	czele	Słowian	podążali	bracia:	Lech	 i	Czech…,	
którzy	dzielnie	prowadzili	swoje	plemiona.	Mimo	
lęków	 i	 trudów	 podróży	 Słowianie	 pokładali	
nadzieje	 w	 przodownikach;	 wierzyli	 w	 mądrość	
swoich	królów	i	opiekę	słowiańskich	bogów.	

h;ps://wiaraprzyrodzona.wordpress.com/2015/06/23/slowianie/	



Słowianie	 ruszyli	 w	 stronę	 Słońca	 szczególnie	 ze	
względu	na	Czecha,	który	kochał	ciepło	słonecznych	
promieni.	 Droga	 zaprowadziła	 ich	 w	 wysokie	
oświetlone	promieniami	słońca	góry.	Czech	patrząc	z	
podziwem	na	piękno	gór	postanowił	w	tym	miejscu	
osiedlić	się	ze	swoim	 ludem.	Lech	wiedział,	 że	dalej	
musi	szukać	miejsca	i	wyruszył	w	dalszą	drogę.	
	

h;p://www.tapetus.pl/obrazki/n/213536_gory-wschod-slonca-domy-niebo-aka.jpg	



Po	 długiej	 podróży	 Lech	
wraz	 ze	 swoim	 ludem	prosił	
bogów	 o	 jakiś	 znak.	 Wtem	
ujrzeli	majestatycznego	orła.	
Wielki	 ptak	właśnie	 lądował	
w	 swym	 gn ieźdz ie	 na	
szczycie	 wielkiego	 dębu.	
Wszyscy	 ujrzeli	 w	 tym	 znak	
od	 bogów,	 którego	 tak	
pragnęli.	 Lech	 postanowił	
właśnie	 w	 tym	 miejscu	
zbudować	dom	 i	osiedlić	 się	
ze	swoim	ludem.	

h;p://www.tapeta-orle-piskle-gniazdo.na-
pulpit.com/zdjecia/orle-piskle-gniazdo.jpeg	



Na	tym	miejscu	z	czasem	
wyrósł	gród,	a	osadzie	na	
pamiątkę	orła	nadano	
symbolu	mający	kształt	
orlego	gniazda.	Gród	
został	nazwany	
Gnieznem,	a	w	jego	
godle	od	tego	czasu	
widniał	biały	orzeł	na	
czerwonym	tle,	który	stał	
się	godłem	narodu	
polskiego	wywodzącego	
się	od	plemienia	Lecha.		
Potem	był	Kraków,		
a	następnie	Warszawa....	

h;ps://e-numizmatyka.pl/portal/assets/images/
numizmatyka/monety_opis/emisje/gniezno.gif	



Legenda	współcześnie	
Obecnie	 legenda	 pełni	 doniosłą	 rolę	 szczególnie	 w	 edukacji.	
Dzieci	poznają	ją	już	w	pierwszych	latach	uczęszczania	do	szkoły.	
Dzięki	 temu	zostają	wprowadzone	do	historii	 swoich	przodków,	
swojej	 Ojczyzny	 i	 historii	 Słowian	 jako	 braterskich	 narodów,	
które	 łączyły	 i	 nadal	 łączą	 wspólna	 kultura,	 język	 i	 wspólny	
„początek”.	
	

Rola	 legendy	 jest	niezmiernie	ważna,	 gdyż	 zapoznanie	młodych	
pokoleń	z	legendą	wprowadza	ich	w	kulturę	własnego	narodu,	a	
także	rozwija	patriotyczne	uczucia	i	więzi	słowiańskich	narodów.	
Przypomina	także,	że	narody	słowiaskie	Lecha	i	Czecha…	nadal	są	
sobie	bliskie	i	łączy	je	wspólna	piękna	legenda,	ale	także	wspólne	
korzenie,	 kultura	 i	 historia	 oraz	 wiele	 doświadczeń	 w	 zakresir	
współpracy	gospodarczej…	kulturalnej,	naukowej	i	edukacyjnej.	



O	swoich	doświadczeniach	współpracy	
naukowej	i	edukacyjnej	z:	

•  Czechami…	
•  Słowacją…..	
•  Opowiem	więcej…..	
•  Ale	była	i	jest	też	współpraca	z:	
•  Węgrami…	
•  Ukrainą…	
•  z	Serbią….	A	może	dzisiejsza	konferencja	otworzy	
nowe	pole	badawcze	i	da	szanse	na	nową??☺	
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