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UWAGI DO STANU BADAŃ NAD
ZAGADNIENIENIEM PRAOJCZYZNY SŁOWIAN

Od pewnego czasu ukazują się w literaturze archeolo
gicznej, historycznej i językoznawczej wypowiedzi do
tyczące najwcześniejszej historii Słowian, pierwotnych 
siedzib tego ludu i charakterystyki podłoża, na którym 
doszło do wykształcenia się jego wczesnośredniowiecz
nej kultury. Przed ćwierćwieczem zagadnienie etno
genezy Słowian zostało omówione w sposób komplek
sowy, z wykorzystaniem całej bogatej bazy źródłowej, 
której dostarczyły badania archeologiczne, jak również 
studia historyczne oraz z zakresu językoznawstwa i nauk 
przyrodniczych. Autorem tych prac, jak powszechnie 
wiadomo, był profesor Kazimierz Godłowski (2000, tam 
pełna bibliografia). Jego badania wykazały jednoznacz
nie, że wbrew zdaniu autochtonistów, tj. tych naukow
ców, którzy zakładają, że praojczyzna Słowian znajdo
wała się w dorzeczu Odry i Wisły, źródła archeologiczne 
nie poświadczają ciągłości osadniczej na tych terenach 
między schyłkiem kultur wywodzących się z tradycji 
okresu rzymskiego a najwcześniejszymi fazami wczesno
średniowiecznej kultury tego ludu. Tezy autochtonistów 
nie znajdują także potwierdzenia w informacjach prze
kazanych przez autorów antycznych.

Prace K. Godłowskiego potwierdziły również znane 
opinie dotyczące znaczenia studiów językoznawczych 
dla rekonstrukcji najwcześniejszych etapów historii ple
mion słowiańskich. Zważywszy wyraźne różnice poglą
dów w wypowiedziach slawistów, trudno obecnie są
dzić, że z ich strony otrzymamy istotne, jednoznaczne 
argumenty przemawiające za słusznością stanowiska re
prezentowanego przez autochtonistów lub też zwolen
ników teorii allochtonistycznej.

Bardzo ważnym uzupełnieniem studiów K. Godłow
skiego były ogłoszone drukiem nieco później monogra
fie M. Parczewskiego (1988a; 1988b) dotyczące naj
wcześniejszego horyzontu chronologicznego wczesno
średniowiecznej kultury słowiańskiej na ziemiach pol
skich. Prace profesora K. Godłowskiego nie zawierają 
wyłącznie negacji obowiązującej dotychczas w polskiej 
nauce teorii o ciągłości zaludnienia obszarów dorzecza 

Odry i Wisły, a tym samym o prasłowiańskości ziem 
polskich, nie ograniczają się jedynie do przedstawienia 
argumentów, które wykazały bezzasadność podstaw 
wnioskowania autochtonistów. Zawierają szerokie, 
oparte zarówno na źródłach archeologicznych, jak i na 
argumentach dostarczonych przez inne dyscypliny, jed
noznaczne uzasadnienie słuszności allochtonistycznej, 
„wschodniej” koncepcji, dotyczącej lokalizacji prako- 
lebki Słowian, koncepcji przyjętej przez znakomitą 
większość archeologów, szczególnie tych przywiązują
cych wagę do znaczenia szczegółowej analizy źródeł 
archeologicznych i konfrontacji wyników takich stu
diów z danymi z prac autorów antycznych czy też z wy
nikami badań nauk przyrodniczych. Mimo wszechstron
nej argumentacji zawartej w pracach wskazujących na 
całkowitą kruchość podstaw hipotezy autochtonistycz- 
nej poglądy te są głoszone coraz częściej. Pojawienie 
się takich głosów można byłoby uznać za zjawisko na
der pozytywne - jako przejaw postępu badań nad schył
kiem starożytności na ziemiach polskich, postępu, któ
ry może być wynikiem tylko szerokiej dyskusji. Wspo
mniane wypowiedzi krytyczne pod adresem przedstawi
cieli koncepcji allochtonistycznej trudno jest w bardzo 
wielu przypadkach określić mianem dyskusji. Polemi
ka naukowa nie może bowiem polegać tylko na negacji 
czyichś poglądów. Krytyka danej teorii powinna zawie
rać rzeczowe, istotne, udokumentowane argumenty, 
odnoszące się bezpośrednio do spornych zagadnień. 
Wśród prac, w których autorzy polemizują z koncepcją 
allochtonistyczną, trudno znaleźć uwzględniające wspo
mniane wyżej podstawowe cechy polemiki naukowej. 
Niekiedy głosy krytyczne mają charakter agresywnego 
ataku. Przykładem może być publikacja W. Mańczaka, 
w której autor, cytując poglądy K. Godłowskiego, prze
kształcił tekst, usuwając część zdania, i tym samym 
zmienił sens cytowanej wypowiedzi. Tak spreparowa
ny „cytat” stał się następnie przedmiotem rozważań 
W. Mańczaka, w których usiłował on udowodnić kru
chość podstaw wnioskowania K. Godłowskiego (por.
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M. Parczewski 1998). Na szczęście jednak taki sposób 
„prowadzenia dyskusji naukowej” jest zjawiskiem mar
ginalnym.

Lektura innych prac krytycznych dotyczących kon
cepcji allochtonistycznej, szeroko omawiających pod
stawy wnioskowania K. Godłowskiego, nie pozwala 
poznać postronnemu, nie znającemu dorobku tego uczo
nego czytelnikowi, jakie są w rzeczywistości podstawy 
koncepcji wschodniej kolebki Słowian, a tym samym 
jaką wagę ma krytyka formułowana przez autochtoni- 
stów. Warto w tym miejscu sięgnąć do artykułu H. Main
zera (1999). I tak np. nie jest prawdą, jak wynika z tej 
pracy, że w przypadku postępowania badawczego pro
fesora Godłowskiego najpierw miało miejsce, cytuję: 
pojawienie się poglądu, że to Germanie, a nie Słowianie 
byli mieszkańcami naszych ziem, i że następnie dopiero 
ten pogląd z coraz większą precyzją (tę część cytatu 
należy podkreślić) uzasadniano. W rzeczywistości roz
winięcie koncepcji K. Moszyńskiego (1926; 1962) pro
fesor K. Godłowski (2000) poprzedził gruntowną, kry
tyczną analizą wszystkich dostępnych wówczas źródeł 
pozwalających m.in. wnioskować o sytuacji etnicznej 
na naszych ziemiach. Przypomnieć tu należy m.in. jego 
studia nad chronologią okresu póżnorzymskiego i wę
drówek ludów na obszarach środkowoeuropejskich. 
Takie, wspomniane wcześniej, aprioryczne podejście 
metodologiczne reprezentują przeciwnicy koncepcji 
profesora Godłowskiego, zakładając z góry niesłuszność 
jego poglądów, a następnie przystępując do prób znale
zienia w jego postępowaniu badawczym słabszych 
punktów. Jednak w tym przypadku trudno byłoby mó
wić o nadmienionej wyżej precyzji wnioskowania, 
o której wspomina doktor Mamzer odnośnie dzieł pro
fesora Godłowskiego.

Czytelnik nieznający prac K. Godłowskiego, a wyra
biający sobie zdanie o jego dorobku na podstawie wspo
mnianego artykułu H. Mamzera może sądzić, że wnio
skowanie o sytuacji etnicznej ziem polskich (pomijam 
tu zagadnienie plemion bałtyjskich) ograniczone zosta
ło przez profesora Godłowskiego do następującego 
wywodu: Słowianie na wschodzie, czyli nie na terenie 
ziem polskich, a więc w Polsce Germanie. Krytyk nie 
wspomina jednak o tym, że odnośnie do ziem polskich 
prof. Godłowski, z właściwym sobie obiektywizmem, 
prezentował mapę etniczną tych obszarów w świetle sta
rożytnych źródeł pisanych. Te właśnie źródła są prawie 
w ogóle niedostrzegane przez przeciwników koncepcji 
rozwiniętej przez profesora Godłowskiego. Zagadnie
nie rekonstrukcji mapy etnicznej naszych ziem w opar
ciu o źródła pisane wydaje się w świetle szeregu prac 
tematem wstydliwym, którego lepiej nie poruszać. Cza
sem natrafiamy na wzmianki o Wenetach, na nawiązy
wanie do starych teorii, w myśl których Wenetowie, 
mający zamieszkiwać w okresie wczesnorzymskim te
reny położone na wschód od Wisły, byli identyfikowani 
ze Słowianami. We wspomnianych pracach brak jest 
jakichkolwiek prób nawiązania dyskusji dotyczącej in
terpretacji danych przekazanych przez starożytnych au

torów z wszechstronną analizą tych źródeł zawartych 
w pracach K. Godłowskiego i J. Kolendo czy też wielu 
innych badaczy, a przecież literatura na ten temat jest 
bardzo obszerna. Natrafiamy co prawda na powoływa
nie się na zdanie L. A. Tyszkiewicza (1991), którego 
poglądy, nawiasem mówiąc, bynajmniej nie potwierdza
ją w sposób jednoznaczny poglądów autochtonistów.

Wracając do zamieszczonego w artykule doktora 
Mamzera omówienia prac profesora Godłowskiego 
i krytyki opierania przez niego wnioskowania na źró
dłach archeologicznych, można z żalem odnotować, że 
doktor Mamzer nie informuje czytelnika, iż ogólny ob
raz mapy etnicznej Europy Środkowej i Wschodniej pro
fesor Godłowski budował na podstawie wyników za
równo studiów nad materiałami archeologicznymi, jak 
i historycznymi, i że rezultaty badań opartych na róż
nych rodzajach źródeł zgadzają się ze sobą w pełni, da
jąc klarowny, udokumentowany wielostronnie obraz 
przemian kulturowych, etnicznych, demograficznych na 
interesującym nas terenie.

Innym, też niemal przemilczanym problemem pozo- 
staje dla autochtonistów zagadnienie cezury osadniczej 
i kulturowej dzielącej okres rzymski i wczesne średnio
wiecze. Znaczenie tych faktów jest jednak przynajmniej 
poddawane krytyce, tzn. uważa się, że dane te są zupeł
nie nieistotne dla wnioskowania o etnogenezie; przy oka
zji znajdujemy również przestrogi, że takie podejście 
metodologiczne, określane jako zgodne z teorią historycz- 
no-kulturową, grozi kompromitacją naszej dyscypliny 
(S. Kurnatowski, M. Kobusiewicz 2000, s. 627-628). 
Mimo tych przestróg i mimo wyraźnego bagatelizowa
nia faktów świadczących o tak radykalnych zmianach 
osadniczych i kulturowych kwestia cezury między okre
sem rzymskim a wczesnym średniowieczem niepokoi 
jednak przeciwników koncepcji profesora Godłowskie
go. Dowodem są nieliczne próby znalezienia śladów ja
kiegoś „pomostu” łączącego oba wspomniane okresy. 
Chyba warto poświęcić im chwilę uwagi. I tak wysu
wana jest hipoteza, że cmentarzyska warstwowe to jed
na z form które, cytuję: niewiele już dzieliło od zwycza
jów powodujących zanik wszelkich śladów grobów, da
lej ten sam autor stwierdza, że nie ma różnic między 
inwentarzami osad (dosłownie: zwykłych osiedli) lud
ności kultury przeworskiej i z początków wczesnego śre
dniowiecza, a nawet - tu cytuję - z punktu widzenia 
,,standardów życia" wczesnosłowiańskie wypadają ko
rzystniej (L. Leciejewicz 1998, s. 33). Może dobrze by
łoby w tym miejscu przypomnieć, jaką część obiektów 
sepulkralnych u schyłku kultury przeworskiej stanowią 
cmentarzyska warstwowe, a jaką inne typy pochówków, 
zarówno ciałopalnych, jak i szkieletowych, i, jak przed
stawia się inwentarz związany z najmłodszymi fazami 
użytkowania osady w Jakuszowicach. Inny z autorów, 
mam tu na myśli P. Urbańczyka, w swej książce Władza 
i polityka we wczesnym średniowieczu pisze o bliżej nie
znanych dwóch stanowiskach (nieznanych, bo literatu
ra na którą powołuje się profesor Urbańczyk to tylko 
wzmianki, bez materiałów ilustracyjnych), na których 
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podobno odkryto naczynia o formach niewątpliwie 
póżnoprzeworskich, lecz wykonane w technice sło
wiańskiej. Jestem bardzo ciekaw definicji zarówno 
owych cech póżnoprzeworskich, jak i techniki słowiań
skiej, zwłaszcza wobec faktu, że wyróżnienie tako
wych wśród materiałów ręcznie lepionych datowanych 
na schyłek rozwoju kultury przeworskiej wydaje się 
przedsięwzięciem delikatnie mówiąc, bardzo trudnym. 
Poszukiwania owego „pomostu” idą dalej, a jako jed
na z przesłanek, interpretowanych w sensie dowolnym, 
wskazywany jest zbiór zabytków z okresu rzymskiego 
na stanowiskach, gdzie stwierdzono osadnictwo wcze
snośredniowieczne. Chodzi tu o znaleziska z terenu 
północno-zachodniej Polski (M. Brzostowicz 1994). 
Szkoda, że nie zwrócono uwagi, iż wśród tych mate
riałów znajdują się stosunkowo liczne fibule, które wy
szły z użycia co najmniej 150 lat wcześniej, niż nastą
pił schyłek rozwoju kultury przeworskiej. Nie przypo
mniano również, jak często w obrębie badanych przez 
nas stanowisk znajdujemy pojedyncze luźne starsze 
materiały, i że te znaleziska na ogół nie skłaniają do 
refleksji na temat ciągłości kulturowo-etnicznej np. 

między młodszą epoką kamienia a okresem wpływów 
rzymskich.

Próbując umniejszyć znaczenie cezury między okre
sem rzymskim i początkami wczesnego średniowiecza 
wyznaczanej na podstawie źródeł archeologicznych, opo
nenci koncepcji autochtonistycznej ignorują równocze
śnie wyniki badań palinologów. Rezultaty tych badań 
również należą do tzw. wstydliwych tematów, to jest po
mijanych lub lekceważonych przez autochtonistów.

Mam nadzieję, że konferencja „Archeologia o począt
kach Słowian” umożliwi przeprowadzenie szerokiej 
dyskusji, w ramach której zostanie szczegółowo przed
stawiona argumentacja zwolenników obu koncepcji po
chodzenia Słowian. Z pewnością przedstawione zosta
ną na niej także nowe źródła pochodzące ze schyłku 
okresu rzymskiego i z wczesnej fazy okresu wędrówek 
ludów oraz początków średniowiecza. Będą one stano
wić podstawę do przeprowadzenia ponownej, komplek
sowej analizy przemian osadniczych i kulturowych na 
ziemiach polskich u schyłku starożytności i w okresie 
początków kształtowania się wczesnośredniowiecznej 
kultury Słowian.

ZUM FORSCHUNGSSTAND IM BEREICH 
DER MIT DER URHEIMAT DER SLAWEN 

ZUSAMMENHÄNGENDEN PROBLEMATIK

Seit einiger Zeit erscheinen in der archäologischen, his
torischen und sprachwissenschaftlichen Literatur unter
schiedliche Aussagen über die früheste Geschichte der 
Slawen, ihre Ursitze und die Charakteristik des Hinter
grundes, vor dem es zur Herausbildung seiner früh
mittelalterlichen Kultur gekommen war. Vor einem Vier
teljahrhundert wurde die Problematik der Ethnogenese 
der Slawen auf eine komplexe Weise unter Verwertung 
der gesamten reichen durch archäologische Grabungen 
wie auch durch historische, sprach- und naturwissen
schaftliche Studien gewonnenen Quellenbasis behandelt. 
Der Autor dieser Arbeiten war, wie allgemein bekannt, 
Professor Kazimierz Godlowski (2000, dort umfassende 
Bibliographie). Seine Forschungen haben den eindeuti
gen Nachweis dafür erbracht, dass wieder die Meinung 
der Anhänger des autochthonen Ansatzes, demzufolge die 
Urheimat der Slawen im Oder- und Weichselgebiet zu 
suchen sei, liefern die archäologischen Quellen keinen 
Beweis für das Bestehen einer Besiedlungskontinuität in 
diesem Gebiet in der Zeit zwischen dem Untergang der 
von der Tradition der römischen Kaiserzeit herzuleitenden 
Kultureinheiten und den frühesten Phasen der früh
mittelalterlichen Kultur dieses Volkes. Die Thesen der 
„Autochthonisten” finden auch in den Überlieferungen 
der antiken Autoren keine Bestätigung.

Die Arbeiten von K. Godłowski haben auch die be
kannten Ansichten über die Bedeutung der sprachwis
senschaftlichen Studien für die Rekonstruktion der früh
esten Geschichtsetappen der slawischen Stämme bestä
tigt. Zieht man die deutlichen Meinungsunterschiede 
unter den Slawisten in Betracht, ist es derzeit schwer zu 
glauben, dass sie uns noch wesentliche und eindeutige 
Argumente für die Richtigkeit der von den „Autochtho
nisten” oder den Anhängern des allochthonischen Kon
zeptes vertretenen Ansichten zu liefern vermögen. Eine 
sehr wichtige Ergänzung der Studien von K. Godłowski 
bildeten die in etwas späterer veröffentlichten monogra
phischen Bearbeitungen von M. Parczewski (1988a; 
1988b) über den frühesten chronologischen Horizont der 
frühmittelalterlichen slawischen Kultur im polnischen 
Raum. Die Arbeiten von K. Godłowski enthalten nicht 
ausschließlich die Negation der bis dahin in der polni
schen Wissenschaft geltenden Ansicht von einer Besied
lungskontinuität im Oder- und Weichselgebiet und da
mit von dem urslawischen Charakter der polnischen 
Gebiete; sie beschränken sich nämlich nicht nur auf die 
Anführung der Argumente, die die Beweisführungen der 
„Autochthonisten” als unbegründet erscheinen ließen. 
Sie enthalten eine umfassende, sowohl durch archäolo
gische Quellen wie auch durch die Argumente der an
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deren Disziplinen gestützte, eindeutige Begründung der 
Richtigkeit der Ansichten „Allochthonisten”, und zwar 
eines Konzeptes der „östlichen” Lokalisierung der Ur
heimat von Slawen. Dieses Konzept wurde von der über
wiegenden Mehrzahl von Archäologen angenommen, 
vor allen von jenen, die auf die Bedeutung einer einge
henden Analyse der archäologischen Quellen und der 
anschließenden Konfrontation dieser Forschungsergeb
nisse mit den Aussagen der antiken Überlieferungen 
oder mit den naturwissenschaftlichen Analysenergeb
nissen einen großen Wert legen. Trotz der umfassenden 
Beweisführung in den Arbeiten, in denen auf die ganz 
ausbleibende Standhaftigkeit der Grundlagen der auto
chthonen Hypothese verwiesen wird, werden die gegen
sätzlichen Anschauungen immer häufiger vorgebracht. 
Das Aufkommen dieser Stimmen könnte man durchaus 
als eine positive Erscheinung, als ein Ausdruck für den 
Fortschritt in den Forschungen über die Problematik des 
Ausgangs der Antike im polnischen Raum ansehen, ei
nen Fortschritt, der nur auf dem Wege einer breiten Dis
kussion erwirkt werden kann. Die erwähnten kritischen 
Ansichten, die dem allochthonen Konzept zuwiderlau
fen, sind jedoch in sehr vielen Fällen nur schwer als eine 
richtige Diskussion zu bezeichnen. Die wissenschaftli
che Diskussion soll nämlich nicht allein in der Negation 
der Ansichten anderer Forscher bestehen. Die Kritik 
einer Theorie sollte sachliche, wesentliche und belegte 
Argumente enthalten, die unmittelbar auf die strittigen 
Fragen Bezug nehmen. Unter den Arbeiten, deren Au
toren sich mit dem allochthonen Konzept auseinander
setzen, sind nur schwer solche zu finden, die den eben 
erwähnten grundlegenden Voraussetzungen einer wis
senschaftlichen Polemik Rechnung tragen würden. Die 
kritischen Stimmen tragen manchmal den Charakter ei
nes aggressiven Angriffs. Ein Beispiel dafür sei hier die 
Publikation von W. Mańczak, in der dieser Autor beim 
Zitieren der Ansichten von K. Godlowski den Text durch 
die Entfernung eines Satzteils dermaßen verunstaltet, 
dass die angeführte Aussage eine grundlegende Sinn
veränderung erfahrt. Ein derart präpariertes „Zitat” wird 
dann zum Gegenstand der Erwägungen von W. Mańczak, 
in denen er versucht, die Unzulänglichkeit der Beweis
führung von K. Godłowski nachzuweisen (vgl. M. Par
czewski 1998). Zum Glück aber stellt eine derartige 
„Austragung einer wissenschaftlichen Diskussion” eine 
Marginalerscheinung dar.

Die Lektüre der anderen Arbeiten, die dem allochtho
nen Konzept kritisch sind und in denen die Grundlagen 
der Beweisführung von K. Godłowski weit und breit 
behandelt werden, bietet einem nicht selten mit dem 
wissenschaftlichen Ertrag dieses Forschers nicht vertrau
ten Leser kaum die Möglichkeit, die faktischen Grund
lagen des Konzeptes von der östlichen Urheimat der 
Slawen kennen zu lernen, und damit den Stellenwert der 
kritischen Bemerkungen der „Autochthonisten” zu er
kennen. Man ziehe an dieser Stelle den Beitrag von 
H. Mamzer heran (1999). Es stimmt z.B. nicht, dass, wie 
dieser Autor ausführt, bei dem Forschungsverfahren von 

Professor Godłowski zuerst: die Ansicht aufkam, dass 
die Germanen, und nicht die Slawen unser Gebiet be
wohnten und diese Ansicht erst dann immer präziser 
(diese Zitatstelle soll hervorgehoben werden) begrün
det worden sei. In der Wirklichkeit ging der Weiterfüh
rung des Konzeptes von K. Moszyński (1926; 1962) eine 
von K. Godłowski (2000) erbrachte gründliche kritische 
Analyse aller damals verfügbaren und Vorschein gekom
menen Quellen voraus, die die Rückschlüsse u.a. auf 
die ethnische Situation in unserem Gebiet erlaubten. 
Erinnert sei dabei u.a. an seine Studien zur Chronologie 
der spätrömischen Kaiserzeit und der Völkerwande
rungszeit im mitteleuropäischen Raum. Ein solches vor
hin bereits angedeutetes apriorisches methodologisches 
Herangehen vertreten die Widersacher von K. God
łowski, indem sie von vornherein die Unrichtigkeit sei
ner Ansichten annehmen, und erst danach einen Ver
such unternehmen, nach Schwachstellen seines For
schungsverfahrens zu suchen. In diesem Fall wäre es 
jedoch schwer, von einer von Dr. Mamzer in Bezug auf 
die Werke von Professor Godłowski erwähnten Präzi
sion seiner Beweisführung zu sprechen.

Der Leser, dem die Arbeiten von K. Godłowski unbe
kannt sind und der gewillt ist, sich von seinem wissen
schaftlichen Ertrag auf Grund des Beitrags von H. Mam
zer ein Bild zu verschaffen, kann der Meinung kom
men, dass die Schlussfolgerungen über die ethnische 
Situation im polnischen Raum - ich sehe dabei von der 
Frage der baltischen Stämme ab - von Professor God
łowski auf den folgenden Gedankengang zurückgeführt 
worden ist: die Slawen im Osten, also nicht im polni
schen Gebiet, in Polen also die Germanen. Der Kritiker 
erwähnt jedoch nicht, dass Professor Godłowski bezüg
lich der polnischen Gebiete mit einem für ihn charakte
ristischen Objektivismus die ethnische Karte dieser 
Gebiete im Lichte der antiken Überlieferungen vorleg
te. Eben diese Quellen werden von den Widersachern 
des von Professor Godłowski erarbeiteten Konzeptes 
kaum wahrgenommen. Die Frage einer Rekonstruktion 
der ethnischen Karte unseres Gebietes in Anlehnung an 
die Schriftquellen scheint im Lichte einer Reihe von 
Arbeiten ein schamhaftes Thema zu sein, das lieber au
ßer Acht gelassen wird. Ab und zu finden sich die Ver
merke von den Veneten, die Anknüpfungen an die alten 
Theorien, denen zufolge die Veneten in der frührömi
schen Kaiserzeit das Gebiet östlich der Weichsel be
wohnt haben sollten und mit den Slawen gleichgesetzt 
wurden. In diesen Arbeiten wird allerdings nicht der 
geringste Versuch unternommen, bezüglich der Deutung 
der in den antiken Schriftquellen überlieferten Anga
ben eine Diskussion mit der allseitigen Analyse dieser 
Quellen in den Arbeiten von K. Godłowski, J. Kolendo, 
und vielen anderen Forschem anzutreten - die Literatur 
zu diesem Thema ist ja sehr umfangreich. Man beruft 
sich zwar auf die Meinung von L. A. Tyszkiewicz 
(1991), dessen Ansichten jedoch die Meinungen der 
„Autochthonisten” bei weitem nicht eindeutig bestätigen.

Zurückkommend auf die Behandlung der Arbeiten 
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von Professor Godłowski bei Dr. Mamzer und auf die 
kritische Einstellung gegenüber seiner Vorgehenswei
se, d.h. der Zugrundelegung der archäologischen Quel
len bei seiner Beweisführung, ist mit Bedauern festzu
stellen, dass Dr. Mamzer dem Leser keine Information 
davon gibt, dass das Bild der ethnischen Karte Mittel
und Osteuropas von Professor Godłowski auf der Grund
lage sowohl der Studien am archäologischen Fundma
terial wie auch an den historischen Angaben errichtet 
worden ist und dass die auf unterschiedlichen Arten von 
Quellen gegründeten Forschungsergebnisse miteinander 
vollauf übereinstimmen und ein überschaubares, viel
seitig dokumentiertes Bild von den kulturellen, ethni
schen, demographischen Umwandlungen in dem uns 
interessierenden Gebiet vermitteln.

Ein anderes, ebenfalls verschwiegenes Problem bleibt 
für die „Autochthonisten” die Frage der Besiedlungs
und Kulturzäsur zwischen der römischen Kaiserzeit und 
den Anfängen des frühen Mittelalters. Diese Problema
tik wird von ihnen jedoch etwas mehr beachtet. An der 
Bedeutung dieser Tatbestände wird jedoch gleichzeitig 
Kritik geübt, d.h. man ist der Ansicht, dass diese Anga
ben für die Schlussfolgerungen über die Ethnogenese 
ganz unwichtig seien; bei Gelegenheit werden die Wam- 
stimmen laut, dass das methodologisches Herangehen, 
als mit der historisch-kulturellen Theorie übereinstim
mend bezeichnet, mit einer Kompromitation unserer 
Disziplin drohe (S. Kurnatowski, M. Kobusiewicz 2000, 
S. 627-628). Trotz dieser Warnungen und außerdem auch 
trotz einer deutlichen Missachtung der Tatsachen, die 
von den so radikalen Besiedlungs- und Kulturumwand
lungen ein beredtes Zeugnis ablegen, fühlen sich die 
Widersacher der Theorie von Professor Godłowski durch 
die Frage der Zäsur zwischen der römischen Kaiserzeit 
und dem frühen Mittelalter doch beunruhigt. Ein Be
weis dafür sind spärliche Versuche, die Spuren einer 
„Brücke” zwischen den erwähnten Zeitabschnitten zu 
finden. Sie verdienen, glaube ich, ein paar Bemerkun
gen. So wird etwa behauptet, dass die Schichtsgräber
felder eine Form darstellten, die: wenig entfernt waren 
von den Sitten, die den Schwund jeglicher Gräberspu
ren verursachten, weiter stellt derselbe Autor fest, dass 
es zwischen den Siedlungsinventaren (wörtlich heißt es: 
Inventare einfacher Siedlungen) der Bevölkerung der 
Przeworsk-Kultur und jenen vom Anfang des frühen 
Mittelalters keine Unterschiede gibt; die frühslawischen 
sollen angeblich unter dem Gesichtspunkt „des Lebens
standards" einen besseren Eindruck machen (L. Lecie- 
jewicz 1998, S. 33). Es wäre angebracht, an dieser Stelle 
daran zu erinnern, welchen Anteil an sepulchralen Ob
jekten am Ausgang der Przeworsk-Kultur die Schichts
gräberfelder haben, und wie hoch dieser bei den ande
ren Bestattungsarten (sowohl Brand- als auch Körper
gräber) ist, und schließlich z.B.: wie sieht das Inventar 
in den jüngsten Nutzungsphasen der Siedlung von Ja- 

kuszowice aus. Ein weiterer Autor, ich meine hier 
P. Urbańczyk erwähnt in seinem Buch Władza i polityka 
we wczesnym średniowieczu (Macht und Politik im frü
hen Mittelalter) zwei nicht näher bekannte Fundstellen 
(nicht näher bekannt, weil es sich bei der Literatur, die 
Professor. Urbańczyk heranzieht, nur um Andeutungen 
ohne Abbildungsvorlagen handelt), an denen angeblich 
Gefäße von zweifellos Post-Przeworsker Form, aller
dings von slawischer Machart, zutage gefördert werden 
sollen. Ich möchte nun gem eine Definition jener Spät- 
Przeworsker Merkmale wie auch die der slawischen 
Machart erfahren, und dieses erst recht, wenn man den 
Umstand berücksichtigt, dass die Aussonderung dersel
ben unter dem an den Ausgang der Przeworsk-Kultur 
datierten handgefertigten Keramikmaterial mir als eine, 
mild gesagt, höchst schwierige Aufgabe erscheint. Die 
Suche nach jener Brücke gehen noch weiter. Als einer 
der Anhaltspunkte dafür, der übrigens willkürlich ge
deutet wird, zieht man eine Fundsammlung der römi
schen Kaiserzeit aus den Fundstellen mit nachgewiese
ner frühmittelalterlicher Besiedlung heran. Es handelt 
sich dabei um die Funde aus dem nordwestlichen Polen 
(M. Brzostowicz 1994). Schade nur, dass man es über
sah, dass unter diesem Fundmaterial ziemlich zahlrei
che Fibeln vorhanden sind, die mindestens 150 Jahre 
vor dem Entwicklungsuntergang der Przeworsk-Kultur 
aus dem Gebrauch kamen. Es wurde auch nicht daran 
erinnert, wie oft an den von uns untersuchten Fundstel
len die anderen älteren Einzelfunde zum Vorschein kom
men und dass diese Fundstücke vorwiegend kaum zu 
einer Reflexion über das Bestehen einer kulturell-ethni
schen Kontinuität z.B. zwischen der Jungsteinzeit und 
der römischen Kaiserzeit Anlass geben.

In dem Versuch, die Bedeutung der anhand der archäo
logischen Quellen nachweisbaren Zäsur zwischen der 
römischen Kaiserzeit und dem Beginn des frühen Mittel
alters gering zu schätzen, ignorieren die Widersacher des 
autochthonischen Ansatzes gleichzeitig die Forschungs
ergebnisse der Pollenanalytiker. Die Ergebnisse der pol
lenanalytischen Untersuchungen gehören ebenfalls zu den 
sog. schamhaften, d.h. von den Autochthonisten gern 
übersehenen oder gering geschätzten Fragen.

Ich hoffe, dass die Konferenz „Archäologie über die 
Anfänge der Slawen” die Durchführung einer breiten 
Diskussion ermöglicht, in deren Rahmen die Argumen
tation der Anhänger der beiden Konzepte des Ursprungs 
der Slawen eingehend vorgelegt wird. Bestimmt werden 
dabei auch die neuen vom Ausgang der römischen Kai
serzeit und von der frühen Völkerwanderungszeit, wie 
auch vom Anfang des frühen Mittelalters stammenden 
Quellen dargestellt, die zur Grundlage für die Durchfüh
rung einer erneuten, komplexen Analyse der Besiedlungs
und Kulturumwandlungen im polnischen Gebiet am Aus
gang der Antike und zu Beginn der Herausbildung der 
frühmittelalterlichen Kultur der Slawen werden.
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