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1.

Termin „Słowianie” oznacza etnos, który został pod 
tym mianem zidentyfikowany po raz pierwszy w VI w. 
n.e. Język - główne, aczkolwiek nie jedyne spoiwo tej 
grupy - uformował się w niemożliwym obecnie do spre
cyzowania okresie, zapewne jeszcze przed połową I ty
siąclecia n.e. Sformułowanie „prahistoryczne siedziby 
Słowian” może się zatem po części odnosić do języko
wych przodków Słowian, posługujących się dialektami 
protosłowiańskimi (bałtosłowiańskimi?).

Pytanie o miejsce, czas i przebieg procesów etnoge- 
netycznych, które doprowadziły do wykrystalizowania 
się i wielkiego rozprzestrzenienia wspólnoty słowiań
skiej, pozostaje od latjedną z najbardziej spornych i naj
goręcej dyskutowanych kwestii współczesnej historio
grafii polskiej1. Zabierają głos historycy, archeologowie 
i językoznawcy, a nawet podjęto niedawno doświadczal
ną uprawę interesującej nas problematyki na urodzajnej 
glebie filozofii postmodernistycznej (H. Mamzer 1999).

1 L. Leciejewicz 1976, s. 23-56; 1998; K. Godłowski 1979;
2000; M. Parczewski 1988a; 1988b; 2002; H. Popowska-Ta- 
borska 1991; W. Szymański 2000, tam literatura.

Pragnę zwrócić uwagę na coraz bardziej oczywistą 
konieczność uporządkowania pola zmagań naukowych. 
Sądzę, że istotnym mankamentem dysputy na gruncie 
archeologii stał się brak należytej dbałości o jasny wy
kład przyjętych założeń i dyrektyw badawczych - za
równo swoich, jak i krytykowanego przeciwnika. Nie
które wypowiedzi mogą służyć za przykład niezamie- 
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rzonego bądź niestety celowego przeinaczania stanowi
ska drugiej strony, co sprowadza wymianę poglądów na 
manowce. Aktualny stan dyskusji polskich archeologów 
nad początkami obecności Słowian w dorzeczu Wisły 
i Odry omawiam szerzej w osobnym wystąpieniu 
(M. Parczewski 2005).

Chciałbym zwięźle przedstawić taki sposób lokalizo
wania pierwotnych siedzib Słowian, który wyrasta z tra
dycji badawczych krakowskiej szkoły archeologii hi
storycznej, uformowanej niegdyś wokół Kazimierza 
Godłowskiego. Na tle poglądów konkurencyjnych pro
gram tego ugrupowania, do którego mam zaszczyt przy
należeć, pozostaje od z górą ćwierćwiecza najefektyw
niejszą propozycją sposobu zagospodarowania dostęp
nych danych (por. w tej sprawie W. Szymański 2000). 
Niedawno pojawiły się głosy polemiczne, które dra
stycznie zniekształcają pryncypia naszych poczynań 
(H. Mamzer 1999; S. Kurnatowski, M. Kobusiewicz 
2000, s. 627-628). Między innymi dlatego warto przy
pomnieć i wyłożyć rzeczywiste - a nie wszczepione 
przez obcych transplantologów - główne dyrektywy 
wnioskowania prahistorycznego, którymi kieruje się 
szkoła krakowska. Pragnę podkreślić, że prezentuję je 
wyłącznie we własnym imieniu, bez intencji występo
wania w charakterze rzecznika wspomnianej grupy.

2.
Rozpocznę od sformułowania kilku metodologicznych 

założeń wstępnych. Jestem mianowicie przekonany, iż:
(1) Profesjonalnie potraktowane źródłoznawstwo sta

nowi wciąż najbardziej wydajną i wiarygodną orienta
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cję badawczą w dochodzeniu do prawdy o minionej 
rzeczywistości. Wbrew wyniszczającej, nihilistycznej 
w swojej istocie krytyce postaw źródłoznawczych, pro
pagowanej zwłaszcza przez postmodemistów, nie do
strzegam żadnych sensownych argumentów przemawia
jących za potrzebą rewizji powyższego poglądu. Nie
skrywane w skrajnych wypowiedziach lekceważenie 
źródłoznawstwa jako fundamentu wiedzy prahistorycz
nej, skądinąd równoznaczne w skutkach z zakwestio
nowaniem archeologii jako dyscypliny naukowej2, trak
tuję w kategoriach gry3, w której celem jest zdobycie 
prestiżu należnego awangardzie postępu, środkiem zaś 
- wywołanie destrukcyjnego zamętu w zakresie warto
ści zawodowych. Opowiadam się za tradycyjnym po
strzeganiem idei rozwoju naszej dziedziny wiedzy, któ
ry dokonuje się w głównej mierze poprzez wytrwałe 
podnoszenie poziomu znajomości źródeł i doskonale
nie metodologii służącej ich interpretacji, a w sferze teo
retycznej - poprzez możliwość indywidualnego, wol
nego od narzuconych Jedynie słusznych” schematów, 
a przy tym odpowiedzialnego wyboru takiego systemu 
myślenia, który w przekonaniu samego badacza najle
piej ukierunkuje jego poczynania twórcze. Próby ubez
własnowolnienia archeologii z użyciem kaftana popraw
ności ideologicznej mają szansę sukcesu tylko wtedy, 
gdy - a pretendenci do objęcia „kontroli nad przeszło
ścią” niewątpliwie na to właśnie liczą - zamiast 
(a nie oprócz!) pracy ze źródłami oddamy się studiom 
nad Barthes’em, Lacanem, Marksem, Engelsem, Derri- 
dą czy Mamzerem. Obydwie ukazane wyżej postawy 
poznawcze („krakowska” i „postępowa”) są nie do po
godzenia ze sobą w warunkach negacji stanowiska * 1 

2 Oczywiście każdy ma prawo podważać bądź negować ra
cję istnienia archeologii jako sposobu poznawania przeszło
ści. Czy dysponujemy jednak narzędziem wydajniejszym? 
Moim zdaniem - nie.

1 Na temat mechanizmów przejmowania kontroli nad prze
szłością przez ludzi, którzy przynoszą nowe propozycje uza
sadniające ich dążenie do zajęcia dominującej roli w nauce - 
por. ciekawe uwagi P. Urbańczyka (2000, s. 12-15). Postęp 
wiedzy historycznej w ujęciu tego autora miałby polegać na 
cyklicznym zastępowaniu przestarzałych podstaw teoretycz
nych takimi, które nie odstają od koncepcji oho tr i ą z uj ą - 
cych (podkreślenie moje - M. P.) badaczy teraźniejszości. 
P. Urbańczyk zniechęcony do stereotypu badań opartych na 
wciąż takim samym „obrabianiu" tych samych źródeł pisa
nych i tego samego kanonu źródeł archeologicznych przedsta
wił wizję dziejów ziem polskich w 1 tysiącleciu n.e. w wersji 
nieżródłoznawczej. Eksperyment polegający na niekrytycz
nym cytowaniu wybranych przez autora „obowiązujących” tez 
antropologicznych, korespondujących z niezupełnie dopaso
wanymi wycinkami nie zawsze miarodajnej wiedzy historio- 
graficznej, niestety nie mógł się powieść (por. A. Kokowski 
2002, s. 113-121 i in.; M. Parczewski 2002, s. 61-62). Na tle 
wyników tej pracy rzekomo przestarzały „stereotyp" badań 
źródłoznawczych jaśnieje nowym blaskiem, chociaż niewąt
pliwie do ideału zbliżymy się dopiero wtedy, gdy w naszych 
wypowiedziach zharmonizowane zostaną obydwa komponenty: 
pełnowymiarowy źródłoznawczy z rzeczowym wkładem teo
retycznym.

źródłoznawczego. Rezultat końcowy odcięcia się od ko
rzeni można przewidzieć z łatwością. Archeologia albo 
przetrwa jako usystematyzowana dyscyplina źródłoznaw- 
cza, rozwijana zarówno od strony praktycznej, jak i teo
retycznej, albo siłom postępu uda się ją z powrotem spro
wadzić do osiemnastowiecznej roli skarbczyka ciekawo
stek oraz kuriozów, z którego każdy może sobie czerpać 
dowolne uzasadnienia dla jakichkolwiek twierdzeń.

(2) Rozumienie pojęcia „kultura archeologiczna” po
winno stale podlegać krytycznemu osądowi (por. S. Ta- 
baczyński 2000, tam literatura). Ten jeden z filarów na
szej argumentacji trzeba w tym miejscu scharakteryzo
wać nieco szerzej. Dyskusja archeologów nad począt
kami Słowian traci sens, jeśli którakolwiek strona - 
z niewiedzy bądź dla uzyskania nieuczciwego efektu po
lemicznego - formułuje kluczową dla prahistorii defi
nicję w kategoriach praarcheologicznych, w stylu (ce
lowo teraz przejaskrawiam) „wielki zbiór neolitycznych 
protosłowiańskich skorup zdobionych wężykiem lewo- 
skrętnym, występujących obficie nad Notecią”.

W „krakowskiej” praktyce badawczej posługujemy 
się strukturalnym ujęciem kultury archeologicznej, któ
re stanowi rezultat dostosowania naszego instrumenta
rium teoretycznego do nowych warunków, a w szcze
gólności do znacznie szerszego i bardziej uniwersalne
go zakresu udokumentowania różnych przejawów życia 
dawnych społeczności ludzkich przez źródła archeolo
giczne, niż było to dostępne kilkadziesiąt lat temu. Struk
turalne podejście do kultury archeologicznej stawia 
wymóg kompletnego i wyczerpującego wykorzystania 
całości dostępnego zbioru źródeł, bez jakichkolwiek 
wyjątków, a także warunek systematycznego odtwarza
nia całokształtu ich wzajemnych relacji. Kontynuując 
ten banalnie oczywisty wątek dodajmy, że praktykowa
ne niekiedy ornamentowanie wystąpień archeologów 
dowolnie dobranymi kazusami wykopaliskowymi, po
zbawionymi kontekstu i niemożliwymi do zweryfiko
wania, odgrywa w istocie rolę kamuflażu dla próżni źró- 
dłoznawczej. Wartość rozwijanych w taki sposób hipo
tez jest zerowa z punktu widzenia odbiorców profesjo
nalnych (którzy potrafią rozpoznać szum informacyjny, 
co zakładam z niezbędną dozą optymizmu), ujemna 
natomiast - zważywszy na niebezpieczeństwo poważ
nego potraktowania owych dywagacji przez niearche- 
ologów - dla efektów współpracy naszej dyscypliny z 
innymi dziedzinami wiedzy.

Przestawiona poniżej próba definicji wyrasta z trady
cyjnych ujęć kultury archeologicznej i z pewnością 
wymaga wielu jeszcze zmian oraz udoskonaleń. Dys
kusja powinna wykazać, czy na gruncie źródłoznawstwa 
dysponujemy dzisiaj lepszym projektem, oferującym 
podobną lub większą skuteczność. 1 jeszcze zastrzeże
nie: moje uwagi dotyczą zasadniczo kultur występują
cych na terenie Europy Środkowej po połowie I tysiąc
lecia p.n.e.

Pod pojęciem „kultury archeologicznej” rozumiem 
zatem rozległą stopniowo rekonstruowaną strukturę te
rytorialną, ograniczoną przestrzennie (ta przestrzeń 
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mogła w przeszłości poszerzać się lub kurczyć) oraz cza
sowo, zbudowaną z setek i tysięcy powtarzających się, 
silnie zhierarchizowanych układów reliktów kopalnych, 
od najprostszych po bardzo złożone, pozostawionych 
przez kilka lub więcej generacji ludzkich. Wzorce wspo
mnianych podsystemów cząstkowych ulegały w okre
sie istnienia wspólnoty kulturowej nieustannym prze
mianom. Zasięgi geograficzne cech dystynktywnych 
omawianego fenomenu pokrywają się w znacznym stop
niu ze sobą. Kultura archeologiczna mniej lub bardziej 
dokładnie odzwierciedla różne strony minionej egzy
stencji wielkiej zbiorowości ludzkiej, a pokrewne sobie 
cechy wspólnotowe ujawnia w następujących uchwyt
nych dla archeologa dziedzinach:
• sposób i zakres korzystania z dóbr środowiska przy

rodniczego, w tym charakter osadnictwa,
• formy budownictwa,
• przejawy aktywności gospodarczej oraz poziom za

awansowania technicznego i technologicznego,
• standard życiowy populacji, poziom zróżnicowania 

społecznego,
• stylistyka i ewentualne walory artystyczne wyrobów,
• kierunki, siła i zasięg kontaktów ze światem ze

wnętrznym,
• sztuka wojenna,
• obrządek pogrzebowy,
• a niekiedy wycinkowo również inne sfery życia (np. 

sposób organizacji społecznej, kult religijny).
Duże przyspieszenie i kumulacja przekształceń w krót

kim czasie prowadzą zwykle w ujęciu archeologicznym 
do zejścia kultury ze sceny dziejowej i zastąpienia jej 
przez inną. Procesy przejściowe mogą przebiegać we
dług różnych potencjalnych scenariuszy: od płynnej 
transformacji danej kultury w nową (gdy zmiany mają 
płytki zakres - na przykład dotyczą głównie techniki i 
stylistyki wytwórczości), aż po kompletną dezintegra
cję dotychczasowej struktury, gdy dochodzi do gwał
townego, radykalnego przełomu egzystencjalnego (od
mienne sposoby eksploatowania środowiska naturalne
go, inny tryb gospodarowania, różny charakter budow
nictwa etc.).

Przedstawiona koncepcja umożliwia, niepełną rzecz 
jasna, tym niemniej stosunkowo wszechstronną charak
terystykę warunków i sposobu życia badanych paleo- 
wspólnot. Proponowane rekonstrukcje obrazu minionych 
zbiorowości mają dzięki temu solidne zaplecze w dobrze 
zweryfikowanych (i nieustannie testowanych dzięki no
wym odkryciom) realiach wykopaliskowych. Otwiera się 
szansa na systematyczną analizę porównawczą struktu
ralnych różnic i podobieństw pomiędzy mniej lub bar
dziej skomplikowanymi konfiguracjami pozostałości po 
dawnych wielkich grupach ludzkich, zarówno sąsiedz
kich, jak i dziedziczących po sobie to samo terytorium.

Postęp badań źródłoznawczych sprawia, że trudniej
szy do obrony staje się bastion zwolenników dość jed
nostronnej tezy, iż „martwa” kultura archeologiczna 
w znikomym zaledwie stopniu, a przy tym w sposób tak 
katastrofalnie zniekształcony odzwierciedla istniejącą 

niegdyś kulturę „żywą”, że właściwie nie istnieje prze
łożenie między obydwoma segmentami tego szablonu. 
To prawda, że milionów utraconych bardzo istotnych 
danych nigdy nie odzyskamy, ale nie musi z tego wyni
kać totalny nihilizm poznawczy, skoro jesteśmy prze
cież w stanie przedłożyć całkiem wiarygodną, rozbudo
waną i stale udoskonalaną charakterystykę sieci wielu 
fundamentalnych aspektów badanych fenomenów (por. 
wyżej). Dysponujemy wszak możliwością ciągłego kon
trolowanego pogłębiania opisu podstawowych zjawisk 
i tendencji, które zachodziły w ważnych sferach aktyw
ności różnych wspólnot ludzkich, chociażby ludów usy
tuowanych w I-VII w. między Bałtykiem a Morzem 
Czarnym. Czy to mało? Skrajny pesymizm poznawczy, 
kilkadziesiąt lat temu usprawiedliwiony stanem źródeł 
wykopaliskowych, dzisiaj przestaje być, moim zdaniem, 
zasadny.

O tym, czy odtwarzane zarysy dziejów grup ludzkich 
mają związek z rzeczywistością, decyduje w interesują
cym nas wypadku nie tylko wiara bądź niewiara w wa
lory informacyjne źródeł archeologicznych, w skutecz
ność omawianej definicji kultury archeologicznej jako 
narzędzia badawczego, czy wreszcie w umiejętności 
zawodowe oraz postawy etyczne interpretatorów. Nade 
wszystko dla każdej przedkładanej prahistorycznej wi
zji kultury wczesnych Słowian dysponujemy przecież 
kapitalnym niezależnym sprawdzianem jej trafności: 
skromnymi lecz bezcennymi doniesieniami źródeł pi
sanych z VI-VII w..

Termin „kultura archeologiczna” często bywa trakto
wany jako sztuczny wytwór archeologów, który nie jest 
w ogóle kompatybilny ze strefą pojęciową innych nauk 
społecznych. Moim zdaniem taki osąd (podobnie jak 
utożsamianie kultury archeologicznej wyłącznie z kul
turą materialną) należy odesłać do lamusa, gdyż w cią
gu ostatniego półwiecza utracił on rację bytu wskutek 
zarówno zasadniczych przemian sposobu uprawiania 
archeologii źródłoznawczej, jak i olbrzymiego przyro
stu wartości informacyjnej danych wykopaliskowych.

(3) Na przekór rozpowszechnionej opinii, traktowa
nej przez niektóre środowiska jako niepodważalny do
gmat oraz kolejny ideologiczny sprawdzian poprawno
ści myślenia naukowego, archeologia wcale nie stoi na 
straconej pozycji w dziedzinie studiów nad problema
tyką etniczną. Twierdzenie o nieprzekraczalnej barie
rze kompetencyjnej jest głównie wynikiem błędnego 
utożsamiania etnosu ze wspólnotą li tylko językową. 
Tymczasem każda długotrwała wielka zbiorowość ludz
ka, identyfikowalna poprzez swój etnonim w okresie 
oświetlonym źródłami pisanymi, nie musi być jedno
rodna językowo (i prawie nigdy taka nie bywa), zawsze 
jednak tworzyła bądź tworzy tzw. wspólnotę komuni
katywną (por. L. Zabrocki 1963). Jest to pojęcie o wiele 
pojemniejsze niż etnos (tzn. „gotowy” produkt przemian 
etnogenetycznych w postaci względnie dojrzałej), gdyż 
mieści w sobie dynamiczną sekwencję kolejnych wspól
notowych stadiów rozwojowych, nie zawsze zresztą 
w pełni zrealizowanych: jednoczenia się, stabilizacji 
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i rozpadu. Przykładem „niedokończonych” przeobrażeń 
etnicznych, manifestujących się w utrwalonym głębo
kim zróżnicowaniu zachowań społecznych oraz - co wy
maga podkreślenia - w rozmaitych przejawach kultury 
materialnej, są niegdysiejsze rozbiorowe wspólnoty ko
munikatywne, które w całkowicie sztuczny sposób po
dzieliły między siebie naród polski, a które w istocie 
funkcjonują nadal, prawie sto lat po likwidacji granic 
zaborów (M. Parczewski 1999). Wiele wskazuje na to, 
że strukturalnie ujmowana kultura archeologiczna sta
nowi pradziejowy ekwiwalent socjolingwistycznego fe
nomenu wspólnoty komunikatywnej (M. Parczewski 
2000). Część takich wspólnot prahistorycznych najpraw
dopodobniej reprezentowała formujące się albo już 
ukształtowane etnosy, ale nie da się tego poświadczyć 
inaczej, jak tylko w oparciu o relacje pisane. Uprawnie
nia archeologów do identyfikowania określonego etno- 
su w określonym czasie na określonym obszarze mogą 
być więc egzekwowane wyłącznie wtedy, gdy dyspo
nujemy odpowiednimi wyjściowymi przekazami źródeł 
pisanych.

(4) Linia startowa dla jakichkolwiek racjonalnych roz- 
trząsań nad najdawniejszą przeszłością Słowian prze
biega w zaraniu VI w. n.e., tj. u progu okresu, który 
umownie nazywamy „wczesnosłowiańskim”. Dopiero 
wówczas bowiem interesująca nas społeczność została 
zlokalizowana w określonej przestrzeni geograficznej 
pod swoją własną nazwą. Wszystkie twierdzenia na te
mat jeszcze starszej historii Słowian (Protosłowian?) 
mają zatem charakter lepiej lub gorzej uzasadnionych 
hipotez, które tym bardziej tracą kontakt z rzeczywisto
ścią, im głębiej sięgają wstecz. Sądzę, że przedział cza
sowy względnej ufności dla wszelkiej retrospektywy 
„przedwczesnosłowiańskiej”, którego górna cezura 
przypada na wspomniane pierwsze dekady VI w., nie 
da się obecnie cofnąć poza II-III w. n.e.
(5) Wprawdzie w ostatnim półwieczu największy przy
rost wiedzy o początkach Słowian zawdzięczamy od
kryciom archeologicznym, ale i tak w dającej się prze
widzieć przyszłości źródłem oraz drogowskazem wszel
kiego wnioskowania w tej materii pozostaną głosy au
torów z I-VII w. n.e. Źródła pisane stanowią (...) punkt 
wyjścia i nić przewodnią dla interpretacji danych do
starczanych przez inne dyscypliny (K. Godłowski 2000, 
s. 350).
(6) Dostępne źródła pisane, a także dynamicznie po
większająca się baza danych wykopaliskowych (i in
nych, np. całkowicie niezależnych od tych ostatnich 
analiz palinologicznych) tworzą coraz solidniejszą pod
stawę do podejmowania miarodajnych prób umiejsco
wienia Słowian (czy też ich przodków) w czasach bez
pośrednio poprzedzających wielką ekspansję, tzn. przed 
połową I tysiąclecia n.e.
(7) Krytykę dowodów lingwistycznych oraz sposobów 
posługiwania się nimi przez poszczególnych badaczy 
(pomiędzy którymi występują diametralne rozbieżno
ści metodologiczne) należy pozostawić samym języko
znawcom. Wnikliwa i bezstronna ocena możliwości 

poznawczych językoznawstwa w interesującej nas kwe
stii, przedstawiona przez H. Popowską-Taborską (1991), 
zwalnia mnie z obowiązku referowania tej problematy
ki. Podsumowanie przywoływanej opinii brzmi nastę
pująco: po wielu dziesiątkach lat badań i sporów nad 
przedhistorycznymi dziejami Słowian doszło wśród 
współczesnych językoznawców niemal równocześnie do 
powstania trzech krańcowo różnych teorii, wywodzą
cych przodków Słowian:
• z ziem położonych na zachód od środkowego Dniepru,
• z obszarów położonych między Odrą i Wisłą,
• z terenów leżących na południe od Karpat, w dorze

czu Dunaju.
Czyżby sprawa dociekań etnogenetycznych była aż tak 
bardzo beznadziejna? (H. Popowska-Taborska 1991, 
s. 144). W ostatniej dekadzie nie pojawiły się żadne po
ważniejsze wystąpienia lingwistów, które skłaniałyby 
do podważenia sceptycyzmu wyrażonego przez wspo
mnianą autorkę.

3.
Po zaprezentowaniu metodologicznych podwalin 

programu badawczego szkoły krakowskiej pora przy
bliżyć sedno merytoryczne, a w pierwszej kolejności 
wyłożyć nadrzędne dyrektywy, którymi kierujemy się, 
realizując projekt słowiański. Hipoteza wypracowana 
przez Kazimierza Godłowskiego i jego szeroko pojmo
waną szkołę badawczą ma postać integralnego układu, 
który zbudowano z kilku spójnie ze sobą powiązanych, 
konsekwentnie uporządkowanych poziomów argumen
tacji.

Pierwszy poziom tworzy fundamentalne założenie 
o nadrzędnej funkcji źródeł pisanych w procesie iden
tyfikowania dawnych ugrupowań etnicznych. Na tym 
poczesnym miejscu stawiamy szczegółową egzegezę re
lacji źródłowych, które opisują terytoria, dzieje i kultu
rę ludów zamieszkujących Europę Środkową i Wschod
nią w I-VII w. n.e. Ten stopień wnioskowania nie doty
czy zatem w ogóle danych wykopaliskowych.

Dopiero warstwa druga to charakterystyka paleoet- 
nologiczna wszystkich bez wyjątku wspólnot zamiesz
kujących międzymorze bałtycko-pontyjskie w I-VI w. 
n.e., a następnie jej konfrontacja z podobnie skonstru
owanym - to znaczy zdefiniowanym na podstawie da
nych historycznych oraz archeologicznych - modelem 
kultury niepodważalnie wczesnosłowiańskiej z V/VI- 
VII w. Dzisiejszy stan badań uprawnia do sformułowa
nia niezbyt ryzykownej tezy: wiemy, gdzie przez kilka
set lat jeszcze przed połową V w. n.e. rozpościerał się 
matecznik tego ostatniego wzorca cywilizacyjnego. 
Wiemy również, w których rejonach Europy Wschod
niej, Środkowej i Południowej obecność niemal iden
tycznych struktur o charakterystyce - bez cienia wątpli
wości - wczesnosłowiańskiej może być potwierdzona 
dopiero w okresie późniejszym.

Poziom trzeci naszych działań eksploratorskich obej
muje precyzyjną rekonstrukcję chronologii i przebiegu 
„wygasania” zespołów reliktów archeologicznych, okre
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ślanych hipotetycznie jako przedsłowiańskie, zaniku 
dokonującego się na ogromnym obszarze od Morza 
Azowskiego i Czarnego po Morze Północne w okresie 
od schyłku IV do VII w. n.e. Zjawisko powyższe, 
uchwycone przez Kazimierza Godłowskiego dzięki ana
lizie źródeł wykopaliskowych, porównujemy następnie 
z informacjami historycznymi na temat przebiegu wiel
kiej wędrówki ludów (schyłek IV-VI w.), zwłaszcza 
w kontekście opuszczania swoich siedzib przez dotych
czasowych mieszkańców Europy Wschodniej i Środko
wej. Na tym etapie coraz ważniejszą rolę odgrywają re
zultaty ekspertyz palinologicznych, które z reguły po
twierdzają przerwę (a co najmniej głęboki kryzys de
mograficzny) w ciągłości trwania osadnictwa w wielu 
rejonach Niżu Środkowoeuropejskiego na przełomie 
okresu rzymskiego i wczesnego średniowiecza.

Wreszcie kondygnacja czwarta omawianego porząd
ku poczynań „szkoły krakowskiej” przeznaczona jest do 
oceny wartości źródłowej wszystkich odkryć archeolo
gicznych z V-VII w., którym została przypisana atrybu- 
cja słowiańska, na terenie Ukrainy, Białorusi, Polski, 
wschodnich Niemiec, a także Czech, Moraw i Słowa
cji. Bierzemy pod lupę zarówno materiały notorycznie 
wczesnosłowiańskie, jak i (szczególnie liczne w zachod
niej Polsce) znaleziska uznawane przez część badaczy 

za świadectwo domniemanego „horyzontu przejściowe
go” z V-V1 w. pomiędzy kulturami okresu rzymskiego 
a pozostałościami wczesnośredniowiecznymi. Za głów
ne kryterium selekcji obrano wiarygodność każdego 
z osobna zespołu archeologicznego oraz wartość pod
staw jego datowania na V-V1 w. Rutynowe procedury 
klarowania danych wykopaliskowych pozwalają odróż
nić źródła autentyczne od zespołów fałszywie interpre
towanych. Uwolniona od tych ostatnich analiza przy
nosi zbliżony do rzeczywistości obraz dziejów ziem pol
skich w dobie wczesnosłowiańskiej.

4.
Tylko i wyłącznie dzięki znajomości położenia sie

dzib Słowian w 1. połowie VI w., uzyskanej dzięki Jor- 
danesowi oraz Prokopowi z Cezarei, można przypisać 
interesującemu nas etnosowi odpowiednie zachowane 
w ziemi tak samo datowane relikty wykopaliskowe 
(ryc. 1). Powyższy wniosek stanowi obecnie kardynal
ną rzeczową podstawę wyjściową do kompetentnego 
wypowiadania się archeologów na temat dziejów Sło
wian (Protosłowian?) jeszcze dawniejszych niż hory
zont VI w. (M. Parczewski 1988a, s. 90).

Najwcześniejsza uchwytna granica świata słowiań
skiego, nakreślona w źródłach pisanych z pierwszej 

Ryc. 1. Słowiańszczyzna w 1. połowie VI w. w świetle 
źródeł pisanych (1) oraz archeologicznych (2).
1: a - uchwytny zasięg Słowiańszczyzny; b - północna granica 
Bizancjum; c - domniemany szlak wędrówki Herulów; d - kie
runki najazdów słowiańskich na Bizancjum; e - lud germański 
o nieznanej nazwie;
2: a - kultura praska; b - kultura pieńkowska; c - kultura Koło- 
czyn; d - kultura Bancerowszczyna-Tuszemla; e - uchwytny 
dzięki źródłom pisanym zasięg Słowiańszczyzny; f- zespoły 
wczesnosłowiańskie dobrze datowane na V w.
Mg autora
Abb. 1. Das Slawengebiet in der ersten Hälfte des 6. Jh. 
nach Ausweis von schriftlichen (1) und archäologischen 
(2) Quellen.
I: a - nachweisbare Verbreitung der Slawen; b - Nordgrenze 
des Byzantinischen Reiches; c - vermutlicher Wanderungsweg 
der Herulen; d - Richtungen der slawischen Vorstöße in das 
Byzantinische Reich; e - ein germanisches Volk unbekannten 
Namens;
2: a - Prager Kultur; b - Penkovka-Kultur; c - Koloćin-Kultur; 
d - Bancerovscina-Tusemlja-Kultur; e - der Verbreitungsbereich 
der Slawen nach schriftlichen Quellen); f — in das 5. Jh. sicher 
datierte archäologische Fundstellen.
nach Ansicht des Verfassers
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połowy VI w., sięgała górnej Wisły, dalej biegła po ze
wnętrznym łuku Karpat Wschodnich i Południowych, 
a następnie trzymała się linii dolnego Dunaju. Od delty 
tej rzeki zmierzała ku wschodowi, na północ od pasma 
stepów nadczamomorsko-azowskich, wkraczając dale
ko na lewobrzeże Dniepru (ryc. 1:1). Tylko pośrednie 
przesłanki (tzn. przybliżone rozmieszczenie innych lu
dów nad Bałtykiem) mówią o sytuacji na północy.

Skonfrontujmy powyższe fakty z realiami archeolo
gicznymi. Na opisanym pograniczu Europy Środkowej, 
Południowej i Wschodniej wyodrębniono liczne zespo
ły znalezisk, które z racji swojego rozprzestrzenienia 
geograficznego oraz z uwagi na swoją chronologię nie 
mogą być identyfikowane inaczej, niż jako pozostało
ści wczesnosłowiańskie. Relikty owe należą do tzw. 
kultury praskiej w części północno-zachodniej tego ob
szaru oraz do kultury Pieńkowka w leśno-stepowych 
partiach Ukrainy i Mołdawii (ryc. 1:2). Zestawienie 
dwóch map, historycznej i archeologicznej (ryc. 1), jest 
wysoce pouczające i w gruncie rzeczy nie wymaga spe
cjalnego komentarza. Dostrzegamy nie tylko ewident
ną zbieżność globalnego zasięgu zjawisk ukazanych na 
kartogramach, ale również rzucający się w oczy we
wnętrzny podział archeologicznej kultury wczesnosło
wiańskiej na dwa segmenty, wschodni i zachodni, które 
doskonale odpowiadają znanemu z przekazów pisanych 
rozprzestrzenieniu Antów i Sklawinów.

Obydwa ugrupowania reprezentują identyczny model 
kulturowy o takich wspólnych najistotniejszych cechach 
etnograficznych, jak: 1) charakter osadnictwa; 2) mo
del gospodarczy (rolnictwo podstawą utrzymania, brak 
rozwiniętego rękodzielnictwa; w wytwórczości brak 
szerszego wykorzystania surowców nieorganicznych, 
poza prymitywną ceramiką; prawie zupełny brak przed
miotów luksusowych rodzimej proweniencji; ogólnie 
bardzo niski standard życiowy); 3) brak rozwiniętych 
kontaktów ze światem zewnętrznym; ślady dość jedno
stronnych wpływów obcych (wynikających niewątpli
wie w głównej mierze z „frontowego” położenia geo
graficznego), dostrzegalne głównie dopiero w VII w., 
zwłaszcza w strefie naddniestrzańsko-naddunajskiej i na 
pograniczu stepowym; 4) rodzaj obrządku pogrzebowe
go (płaskie ciałopalne groby popielnicowe lub jamowe, 
bardzo ubogo wyposażone).

Biorąc pod uwagę powyższe dane, należałoby przy
chylić się do poglądu tych badaczy, którzy zakładają 
wielkie prawdopodobieństwo słowiańskiej atrybucji et
nicznej również w odniesieniu do kultury Kołoczyn (ryc. 
1:2c) oraz - co już wszelako jest bardziej dyskusyjne - 
zbliżonych do niej jednostek typu Bancerowszczyna- 
Tuszemla w dorzeczach górnych biegów Dniepru, Nie
mna i Dźwiny (ryc. 1:2d). Zachodzi nie tylko uderzają
ca zbieżność modelu tych ugrupowań (zwłaszcza kul
tury Kołoczyn) z wzorcami zespołów wczesnosłowiań
skich o oczywistym rodowodzie, lecz ponadto na 
pograniczach kultur praskiej i Kołoczyn oraz Pieńkow
ka (zwłaszcza pomiędzy dwoma ostatnimi jednostka
mi) stwierdzono strefy wzajemnego przenikania, w któ

rych nie zawsze jest możliwa jednoznaczna identyfika
cja kulturowa poszczególnych znalezisk. Zróżnicowa
nie wewnętrzne omawianych kultur archeologicznych 
bywa tak niewielkie, że w praktyce opiera się na kryte
riach drugorzędnych, głównie w zakresie odmienności 
form niektórych naczyń gamkowatych. Dominuje jed
nak zupełnie jednorodna struktura materiałów ceramicz
nych (bezwzględna przewaga prostych niezdobionych 
garnków ręcznie lepionych, często o kształtach blisko 
nawiązujących do siebie nawzajem; wyrazista tenden
cja do utrzymywania się słabo wyodrębnionych piono
wych lub w ogóle niewyodrębnionych brzegów naczyń; 
szerokie rozpowszechnienie talerzy), co w sumie po
głębia wrażenie niezwykle bliskiego pokrewieństwa 
kultury praskiej, Pieńkowka i Kołoczyn.

Jeżeli trójdzielność archeologicznych reliktów masy
wu wczesnosłowiańskiego w VI w. uznamy za prawdo
podobną, a pokrywanie się siedzib Antów i Sklawinów 
z rozrzutem dwóch grup odpowiednich faktów wyko
paliskowych za nieprzypadkowe, to trzeba wrócić do 
wzmianki Jordanesa o Wenetach, którzy pochodząc 
z jednej krwi, trzy obecnie przybrali imiona, tj. Weneto
wie, Antowie oraz Sklawenowie (Getica XXIII, 119). 
Passus ów nie ma całkiem jednoznacznej wymowy, ale 
da się go hipotecznie objaśnić w ten sposób, że domnie
many trzeci - północny - fragment Słowiańszczyzny, 
reprezentowany przez kulturę Kołoczyn, mógłby odpo
wiadać Jordanesowym Wenetom „w węższym znacze
niu” (ryc. 1).

5.
Zatrzymajmy się teraz nad rozległą panoramą środ

kowo- i wschodnioeuropejskich kultur archeologicznych 
z okresu nieco dawniejszego, tzn. z III-IV w. n.e., wśród 
których należałoby szukać swego rodzaju „wcześniej
szego ogniwa” kultur praskiej, Pieńkowka i Kołoczyn 
(ryc. 2). Tereny od Dunaju i Morza Czarnego po Morze 
Północne i Bałtyk, położone poza granicami Cesarstwa 
Rzymskiego, zamieszkiwała wówczas dość zwarta - 
choć kulturowo niejednolita - grupa ludów stojących 
na stosunkowo wysokim szczeblu rozwoju cywilizacyj
nego, odznaczających się zaawansowanym poziomem 
życia gospodarczego i ogromnym zróżnicowaniem wy
twórczości (w tym rzemiosłem artystycznym niezłej 
próby), o różnych od wczesnosłowiańskich formach 
osadnictwa (Z. Kobyliński 1988, s. 187-201) i rytuałach 
pogrzebowych (H. Zoll-Adamikowa 1993). Nieco na 
uboczu, w naddnieprzańskiej strefie leśnej, występują 
ślady siedzib ludności o radykalnie odmiennej charak
terystyce. Mam tu na myśli kulturę kijowską, a być może 
(chociaż w tej kwestii obracamy się jeszcze w sferze 
niepewnych przypuszczeń) należałoby uwzględnić i nie
które inne sąsiadujące z nią zespoły. Fakt ten ma duże 
znaczenie dla naszych rozważań, gdyż odzwierciedla
ny przez źródła wykopaliskowe sposób życia mieszkań
ców górnego i środkowego Naddnieprza w II/III-V w. 
pod każdym względem odpowiada nieco późniejszemu 
modelowi bezsprzecznie słowiańskiemu.
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Ryc. 2. Rozprzestrzenienie kultur ar
cheologicznych w Europie Środkowej 
i Wschodniej w późnym okresie rzym
skim (IV w.).
Hg X. Godlowskiego
Abb. 2. Die Ausbreitung der archäologi
schen Kulturen in Mittel- und Osteuropa 
in der spätrömischen Kaiserzeit (4. Jh.). 
nach K. Godlowski

Dzięki świetnym analizom żródłoznawczym K. Go- 
dłowskiego wiemy, że u schyłku pierwszej połowy 1 ty
siąclecia n.e. przez terytorium znacznej części Europy 
Wschodniej oraz Środkowej przeszła fala gwałtownego 
załamywania się i wygasania układu kulturowego i osad
niczego, który w kilku poprzednich stuleciach tworzył 
swoistą wspólną prowincję, obejmującą ziemie Barba- 
ricum od Gotów nadczarnomorskich po siedziby róż
nych ludów germańskich w dorzeczu Łaby (ryc. 2 i 3). 
Rozpad i zanik dotychczasowych struktur nie dotknęły 
ani wspomnianej przed chwilą strefy leśnej, ani obsza
rów bałtyjskich. Procesy te ogarniały sukcesywnie tere
ny od Ukrainy i Mołdawii na wschodzie (gdzie je zare
jestrowano najwcześniej, bo już na przełomie IV i V w.), 
poprzez południowo-wschodnią, południową i częścio
wo zachodnią Polskę (w ciągu pierwszej połowy V w.), 

Słowację (u schyłku V w.), Polskę środkową (pod ko
niec V lub nawet w początkach VI w.), Pomorze (w 
pierwszym ćwierćwieczu VI w.), południowe Morawy 
i Czechy (około połowy VI w.), aż po linię Łaby i Soła- 
wy, która została osiągnięta u schyłku VI w. lub z po
czątkiem VII w. (ryc. 3). Na terenach tych stopniowo 
(najwcześniej w sposób udowodniony na Ukrainie, bo 
już w V w.) pojawiły się mniej lub bardziej liczne ze
społy wczesnosłowiańskie, które reprezentują model 
kulturowy całkowicie odmienny od poprzednio domi
nującego w tej strefie. Opisaną kolejność faktów moż
na wyjaśnić zastąpieniem dawnej ludności przez Sło
wian (K. Godłowski 1979, s. 27-55; 2000, s. 130-166, 
tam literatura).

Co uruchomiło przetaczającą się ze wschodu na za
chód, od Morza Czarnego po Łabę i Morze Północne, 

Ryc. 3. Przesuwanie się fali zaniku ar
cheologicznej prowincji czamomorsko- 
bałtyckiej w okresie wędrówek ludów.
a - około przełomu IV/V w.; b - w 1. połowie 
V w.; c - około przełomu V/VI w.; d - pod 
koniec 1. ćwierci VI w.; e - w połowie VI w.; 
f- w początkach VII w.; g - północna granica 
ziem objętych zanikiem dawnych kultur.
Na podstawie opracowań K. Godlowskiego
Abb. 3. Das fortschreitende Ausklingen 
der archäologischen Provinz zwischen 
dem Schwarzen Meer und der Ostsee in 
der Völkerwanderungszeit.
a - um die Wende des 4./5. Jh.; b - in der er
sten Hälfte des 5. Jh.; c - um die Wende des 
5./6. Jh.; d - Ende des ersten Viertels des 6. 
Jh.; e - in der Mitte des 6. Jh.; f - zu Beginn 
des 7. Jh.; g - Nordgrenze der von dem Au
sklingen der früheren Kulturen erfassten Ge
biete.
auf Grund der Bearbeitungen von K. Godlowski 0
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gigantyczną dezintegrację lwiej części stabilnych do tej 
pory układów kulturowych, osadniczych oraz najpew
niej etnicznych? Odpowiedź wydaje się dość oczywi
sta. Po najeździe Hunów na Ostrogotów w 375 r., kiedy 
została zapoczątkowana wielka wędrówka ludów, ko
lejne grupy Germanów ruszały z dawnego Barbaricum 
na zachód i na południe. Już w V w. nie tylko dalekie 
krańce Europy, ale nawet północna Afryka dostały się 
we władanie Ostro- i Wizygotów, Swebów, Franków, 
Burgundów i Wandalów (M. Mączyńska 1996).

Dla naszej argumentacji mniejsze znaczenie ma samo 
zaistnienie przełomu kulturowego, połączonego z regre
sem i załamaniem się dotychczasowego cyklu rozwojo
wego. Podstawową wagę trzeba przypisać faktowi, że 
przemiany kulturowe zachodzą w określonym następ
stwie chronologicznym i geograficznym, i że niemal ide
alnie dają się zsynchronizować ze świadectwami współ
czesnych źródeł pisanych (K. Godłowski 2000, s. 362).

6.
W poszukiwaniu starszych niż pochodzące z VI w. 

n.e. ogniw dziejowych Słowiańszczyzny koncentruje
my się znowu na jej niepodważalnych, najbardziej ar
chaicznych przejawach, tzn. kulturach praskiej i Pień- 
kowka, włączając do tego zasobu również silnie z nimi 
powiązaną kulturę Kołoczyn. Prowadzone w ostatnich 
trzech dziesięcioleciach badania archeologiczne zdają 
się coraz wyraźniej zacieśniać krąg potencjalnych pra- 
żródeł słowiańskiej grupy etnicznej do niektórych ob
szarów wschodnioeuropejskich. Najbardziej wiarygod
ne wskazówki prowadzą nas na teren dorzecza górnego 
i środkowego Dniepru, gdzie od schyłku II do połowy 
V w. egzystowała wielka społeczność ludzka, której re
likty są określane przez archeologów jako kultura ki
jowska (R. V. Terpilovskij, N. S. Abaśina 1992) (ryc. 
2). W istocie tylko tutaj w drugiej ćwierci I tysiąclecia 
n.e. odnajdujemy niekwestionowaną, pełną i najbliższą 
zgodność rozpoznawalnych struktur paleoetnograficz- 
nych z odpowiednimi atrybutami nieco młodszych ugru
powań o potwierdzonej metryce wczesnosłowiańskiej. 
Pomiędzy końcem IV a połową V w. kultura kijowska 
płynnie przeistoczyła się w kultury Kołoczyn i Pieńkow- 
ka, a ponadto wniosła zasadniczy udział w powstawanie 
kultury praskiej (V. D. Baran 1985, s. 84-85; R. V. Terpi- 
lovskij 1985, s. 98; O. M. Prichodnjuk 1998, s. 72-73).

Kultura Kołoczyn wyrosła wprost z kultury kijow
skiej, pod każdym względem (również przestrzennym, 
chociaż kijowska sięgała dalej ku południowi) stano
wiąc jej bezpośrednią kontynuację. Jordanesowa nazwa 
Wenetów „w węższym znaczeniu”, którą z wahaniem 
przypisaliśmy ludności kultury kołoczyńskiej w VI w., 
stanowiłaby tylko jeden z wielu elementów dziedzic
twa przejętego od przodków przez tę wielką grupę lu
dzi, która w dobie ekspansji Antów i Sklawinów nie 
opuściła swoich starych siedzib w leśnych ostępach le- 
wobrzeża Dniepru (ryc. 1 i 2).

Wschodnią kolebkę Słowian potwierdza wprost jed
no ze źródeł pisanych. Pochodzący z VII lub VIII w. 

tzw. Geograf Raweński wymienia ojczyznę Scytów, 
skąd wzięły początek pokolenia Sklawinów (Cosmogra- 
phia I, 12). W ujęciu autorów VI-wiecznych zachodnia 
granica Scytii opierała się na linii łączącej ujście Wisły 
z deltą Dunaju. Przytoczone przez Jordanesa najstarsze 
wiadomości o Słowianach-Wenetach, zaczerpnięte z tra
dycji gockiej, też mają wschodnioeuropejskie tło. W dru
giej połowie IV w. gdzieś na północy dzisiejszej Ukra
iny toczyły się walki pomiędzy Ostrogotami a Weneta
mi, którzy wprawdzie byli kiepscy do oręża, lecz znacz
ni liczebnością (Getica XXIII, 119).

Zwróćmy się do jeszcze jednego, do tej pory mało 
wykorzystanego źródła wiedzy o początkach Słowian. 
Powstały około połowy IX w. anonimowy tekst zwany 
Geografem Bawarskim zawiera nad wyraz lakoniczne 
omówienie ludów zamieszkujących Europę Środkową 
i Wschodnią na północ od Dunaju. Wszelako jedno z te
rytoriów potraktowano wyjątkowo. Mowa o Zeriuani, 
które takim jest krajem, że z niego wszystkie plemiona 
słowiańskie wyszły i ród [swój], jak zapewniają, wywo
dzą4 5. Nazwa ma wielce zagadkowy i niejasny charak
ter, ale część najwybitniejszych mediewistów nie wy
klucza jej związku z Siewierzanami (G. Labuda 1960, 
s. 40-43). Jeśli uwzględnić cały powyższy wywód ar
cheologiczny, to koncepcja Zeriuani = Siewierzanie 
otrzymałaby silne wsparcie. Ziemie tego zadnieprzań- 
skiego szczepu pokrywały się bowiem niemal dokład
nie z dawnym zasięgiem kultury kijowskiej!

4 Przekład G. Labudy.
5 M. Parczewski 1989, s. 47-49. Zdaniem M. Dulinicza 

(2001, s. 206-214) najwcześniejsze dobrze uchwytne pozo
stałości archeologiczne kultury sukowskiej (dawniej zwaną 
grupą Sukow-Dziedzice) pochodzą z VII w.

7.
Uchwytne w źródłach pisanych młodsze etapy wiel

kiej wędrówki Słowian, przypadające na drugą połowę 
VI w. i później, znajdują odzwierciedlenie również 
w strukturach archeologicznych (ryc. 4). Szczególną ak
tywnością i siłą odznaczało się ugrupowanie Sklawinów, 
które opanowało (mieszając się z Antami) niemal cały 
Półwysep Bałkański, a samodzielnie zajęło ziemie dzi
siejszej środkowej i zachodniej Polski, Słowację, Mo
rawy i Czechy, peryferyjne partie obecnych Węgier oraz 
Dolnej Austrii, a także wschodnie Niemcy po Łabę i So- 
ławę. W źródłach wykopaliskowych fenomen ów ma
nifestuje się imponującym rozprzestrzenieniem się kul
tury praskiej, a na terenie dorzecza Odry i w północno- 
wschodnich Niemczech - tzw. kultury sukowskiej, która 
reprezentuje specyficzne młodsze stadium przeobrażo
nej kultury praskiej (być może z jakimiś domieszkami 
z północnego wschodu), datowane najwcześniej na 
schyłek VI w. lub nawet VII w. Byłoby to więc zjawi
sko późniejsze niż najstarsze przejawy czystej kultury 
praskiej ze wschodniej Polski, zwłaszcza z Małopolski .

Dysponujemy również dodatkowymi przesłankami 
świadczącymi o młodszym niż to tradycyjnie ujmowa
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no charakterze kolonizacji centralnych partii kraju. 
W dyskusji nad autochtonizmem Słowian na ziemiach 
polskich Kazimierz Godłowski jako pierwszy użył ar
gumentacji - trzeba podkreślić: całkowicie niezależnej 
od wnioskowania archeologicznego - z dziedziny pali- 
nologii, która pozwala stwierdzić obecność lub brak 
osadnictwa ludzkiego w określonym czasie na określo
nym terytorium (K. Godłowski 1979, s. 27-31; 2000, 
s. 130-134). Po upływie ćwierćwiecza wyniki analiz pył
kowych z najlepiej zbadanych pod tym względem czę
ści kraju są bardzo niekorzystne dla zwolenników tezy 
o nieprzerwanej ciągłości osadniczej pomiędzy okresem 
wpływów rzymskich i wczesnym średniowieczem. Otóż 
w okresie wędrówek ludów w środkowej Wielkopolsce 
panowały zwarte lasy, a spektra pyłkowe niemal nie 
notują wskaźników gospodarki ludzkiej, wskazując tym 
samym na istnienie rozległej pustki osadniczej. O braku 
aktywności gospodarczej informują również materiały’ 
paleolimnologiczne z rejonu jeziora Lednica, Gniezna, 

Giecza i Łekna. Co więcej, niektóre wskaźniki roślinne 
i zwierzęce przynoszą jednocześnie dowody potwierdza
jące odrębne sposoby gospodarowania w czasach przed 
okresem wędrówek ludów w porównaniu z wczesnym 
średniowieczem. Identyczne zmiany trofii zostały ujaw
nione w różnych warunkach limnologicznych (K. To
bolski 2000, s. 38).

Kultura wczesnosłowiańska nie ma zatem własnych 
korzeni w dorzeczach Odry i Wisły. Do tej pory nie od
kryto tutaj ani jednego obiektu o cechach wczesnosło
wiańskich, któremu dałoby się przypisać niezbicie udo
kumentowaną metrykę z V w. n.e. Tymczasem na 
wschodzie Europy - w środowisku kultur praskiej, Pień- 
kowka i Kołoczyn - tego rodzaju zespoły tworzą cał
kiem pokaźną i wymowną serię (ryc. 1:2f). Co więcej, 
na zachód od Małopolski i Mazowsza nadal nie ma 
wystarczająco wiarygodnie datowanych zespołów sło
wiańskich nawet jeszcze późniejszych, bo z pierwszej 
połowy VI w.

Ryc. 4. Zasięg Słowiańszczyzny w VIII 
wieku.
a - ziemie zajęte przez osadnictwo słowiańskie; 
b - pogranicza i tereny mieszane etnicznie.
>rg autora
Abb. 4. Die Ausdehnung des Slawenge
bietes im 8. Jh.
a - von der slawischen Besiedlung eingenom
mene Gebiete; b - Grenzgebiete und ethnisch 
vermischte Territorien.
nach Ansicht des Verfassers
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Zbiorowość ludzką, po której pozostały zabytki kul
tury kijowskiej, wypada obecnie uznać za jedyne do
brze udokumentowane źródło pierwotnej Słowiańszczy
zny. Czy jedyne w ogóle? Zapewne nie, ale środkowo- 
i wschodnioeuropejskie sekwencje rozwojowe z poło
wy I tysiąclecia n.e., na ile dobrzeje dzisiaj rozpoznaje- 
my, nie rokują zbyt dużej szansy innym ugrupowaniom 
na przypisanie im rangi komponentu świata wczesnych 
Słowian o wkładzie zbliżonym do populacji z Naddnie- 
prza. W szczególności nie ma absolutnie żadnych po

ważnych przesłanek, które pozwalałyby lokalizować 
współczesny „kijowskiemu” hipotetyczny składnik pro- 
tosłowiański na zachód od linii Bugu.

W środowisku polskich archeologów-źródłoznawców 
od początku lat osiemdziesiątych XX w. zachowuje 
przewagę koncepcja negująca ciągłość osadniczą i et
niczną na ziemiach polskich w połowie 1 tysiąclecia n.e., 
a tym samym odrzucająca autochtonizm Słowian w do
rzeczu Wisły i Odry. Jestem zdania, że upływ czasu 
wciąż wzmacnia wiarygodność tego poglądu.
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Die Grundlagen zur Lokalisierung der ursprünglichen Slawen-Sitze
(Zusammenfassung)

Der Begriff „die Slawen” bezeichnet einen Ethnos, 
der unter diesem Namen erstmalig im 6. Jh. u. Z. identi
fiziert wurde. Die Sprache, das hauptsächliche, wenn 
auch nicht das einzige Bindeelement dieser Gruppe, bil
dete sich in einem derzeit kaum bestimmbarer Zeitraum, 
vor noch bis zur Mitte des 1. Jahrtausends u.Z. heraus. 
Der Terminus „vorgeschichtliche Slawensitze” dürfte 
sich somit zum Teil auf die sprachlichen Vorfahren der 
Slawen beziehen, welche die protoslawischen (baltosla- 
wischen?) Dialekte benutzten.

Die Frage nach dem Ort, der Zeit und dem Verlauf 
der ethnogenetischen Prozesse, die zur Herausbildung 
und sehr weiter Verbreitung der slawischen Gemein
schaft geführt hatten, bleibt seit Jahren eine der meist 
umstrittenen und heftig diskutierten Fragen der gegen
wärtigen polnischen Geschichtsschreibung. Eine bedeu
tende Unzulänglichkeit der Auseinandersetzungen im 
Bereich der Archäologie ist meines Erachtens die feh
lende Bemühung um eine klare Darlegung der angenom
menen Konzepte und Forschungsdirektiven. Ich möch
te im folgenden ein solches Herangehen zur Lokalisie
rung der ursprünglichen Slawensitze darstellen, das aus 
der Tradition der einst um Kazimierz Godlowski ausge
reifter Krakauer Schule der historischen Archäologie 
erwächst.

Zunächst möchte ich einleitend einige Grundsätze 
nennen, von deren Richtigkeit ich überzeugt bin:

(1) Eine professionell betrachtete Quellenkunde stellt 
nach wie vor die ertragreichste und glaubwürdigste 
Grundlage für die Erschließung der Wahrheit von der 
Vergangenheit dar.

(2) Unter dem Begriff einer „archäologischen Kultur” 
wird eine umfangreiche territoriale, räumlich und zeit
lich eingegrenzte Struktur verstanden, die aus wieder

holt anzutreffenden, stark hierarchisierten ausgegrabe
nen Relikten, von den einfachsten zu den meist zusam
mengesetzten, nämlich den Hinterlassenschaften der 
vergangenen Gemeinschaften, besteht. Die Vorbilder für 
die erwähnten Teilsysteme wurden in unterschiedlichem 
Tempo fortwährend umgewandelt. Eine archäologische 
Kultur spiegelt in mehr oder weniger stärkerem Maße 
die unterschiedlichen Aspekte der in der Vergangenheit 
zurückliegenden Existenz von größeren Gemeinschaf
ten wider, und die verwandten gemeinschaftlichen Züge 
derselben werden für den Archäologen in den folgen
den Bereichen nachweisbar:
• in der Art und Weise der Nutzung der Bestände der 

Naturumwelt, darunter der Charakter der Besiedlung,
• in den Bauformen,
• in den Hinterlassenschaften der wirtschaftlichen Ak

tivitäten sowie in dem technischen und technologi
schen Entwicklungsniveau,

• im Lebensstandard einer Population und in der so
zialen Differenzierung einer Gemeinschaft,

• in der Stilistik und den möglichen künstlerischen 
Werten der Erzeugnisse,

• in den Richtungen, dem Ausmaß und der Ausdeh
nung der Kontakte mit der Außenwelt,

• in der Kunst der Kriegsführung,
• im Grabritus,
• bisweilen z.T. auch in den anderen Lebensbereichen 

(wie etwa in der Art und Weise der gesellschaftli
chen Organisation oder in den Glaubensvorstellun
gen).

Der Termin einer „archäologischen Kultur” wird oft 
als ein künstliches Gebilde der Archäologen wahrge
nommen, das kaum mit den Begriffen der anderen Ge
sellschaftswissenschaften übereinstimmend ist. Meines 



76 Michał Parczewski

Erachtens ist ein solches Urteil (ebenso wie die Gleich
setzung einer archäologischen Kultur einzig und allein 
mit der materiellen Kultur) überholt - es ist nämlich im 
Laufe der letzten Jahrhunderthälfte wegen der grundle
genden Umwandlungen in der Praxis der quellenkund- 
lichen Archäologie wie auch der enormen Zunahme des 
Aussagewertes von Befunden nicht langer aufrechtzu
erhalten.

(3) Der allgemein verbreiteten, von manchen Kreisen 
als ein Dogma und ein ideologischer Prüfstein für die 
Richtigkeit des wissenschaftlichen Denkens betrachte
ten Ansicht zuwider, steht die Archäologie bei weitem 
nicht auf dem verlorenen Posten, was die Studien zur 
ethnischen Problematik betrifft. Die Behauptung von 
einer nicht überschreitbaren Kompetenz-Barriere ist 
hauptsächlich das Ergebnis einer irrtümlichen Gleich
setzung zwischen Ethnos und Sprachgemeinschaft 
schlechthin. Indessen braucht jede langlebige mensch
liche Gemeinschaft, die in dem durch die schriftlichen 
Quellen erhellten Zeitraum durch ihr Ethnonym nach
weisbar ist, gar nicht sprachlich einheitlich zu sein (und 
es auch fast niemals ist), bildete bzw. bildet sie doch 
immer die so genannte kommunikative Gemeinschaft 
(Verkehrsgemeinschaft) (vgl. L. Zabrocki 1963). Vieles 
deutet darauf, dass die strukturell aufgefasste archäolo
gische Kultur ein vorgeschichtliches Äquivalent des 
soziolinguistischen Phänomens einer Verkehrsgemein
schaft darstellt (M. Parczewski 2000). Solche vorge
schichtlichen Gemeinschaften werden allem Anschein 
nach zum Teil die in Herausbildung begriffenen oder 
bereits voll ausgeprägten Ethnien repräsentiert haben, 
was allerdings nicht anders als eben auf der Grundlage 
der schriftlichen Überlieferungen nachzuweisen ist.

(4) Der Ausgangspunkt für jegliche sachkundige Über
legungen über die früheste Vergangenheit der Slawen ist 
der Anbeginn des 6. Jh. u.Z. Erst damals wurde nämlich 
die uns interessierende Gemeinschaft im bestimmten geo
graphischen Raum unter ihrem Namen identifiziert.

(5) Die verfügbaren Schriftquellen wie auch die sprung
haft zunehmenden Fundbestände (und auch andere Be
lege, z.B. die von den letzteren völlig unabhängigen 
Ergebnisse der pollenanalytischen Untersuchungen) bil
den eine immer festere Grundlage für eine möglichst 
maßgebliche Lokalisierung der Slawensitze (oder de
ren Vorfahren) vor der Mitte des 1. Jt. u.Z.

(6) Die im letzten halben Jahrhundert erfolgte stärk
ste Zunahme der Erkenntnisse über die Anfänge der Sla
wen ist zwar den archäologischen Entdeckungen zu ver
danken, doch bleiben in absehbarer Zukunft die in den 
schriftlichen Überlieferungen des 1.-7. Jh. u.Z. enthal
tenen Angaben weiterhin als Quellen und Wegweiser 
für diesbezügliche Schlussfolgerungen.

(7) Eine Auswertung der linguistischen Belege und 
deren Handhabung durch die einzelnen Forscher (deren 
Ansichten methodologisch sehr weit auseinander gehen) 
ist den Sprachwissenschaftlern selbst zu überlassen. Eine 
eingehende und unvoreingenommene Einschätzung der 
Erkenntnismöglichkeiten der Sprachwissenschaft in den 

uns interessierenden Fragen wurde von H. Popowska- 
Taborska dargelegt (1991).

Nach dem nun die methodologischen Grundlagen des 
Forschungsprogramms der Krakauer Schule umrissen 
worden ist, wollen wir uns jetzt den hauptsächlichen 
Leitsätzen zuwenden, an denen wir uns bei der Durch
führung des slawischen Forschungsprojektes richten. 
Die Hypothese hat die Form eines integrierten Erkennt
nis-Systems, das durch eine Verschmelzung mehrerer 
kohärenter Argumentationsstufen erarbeitet worden ist.

Die erste Stufe wird gebildet durch die fundamentale 
Annahme von der übergeordneten Funktion der Schrift
quellen bei der Identifizierung der alten ethnischen 
Gruppierungen. An diese ranghöchste Stelle stellen wir 
eine ausführliche Auslegung der schriftlichen Überlie
ferungen, in denen Angaben über den territorialen Rah
men, die Geschichte und die Kultur der Bewohner Mit
tel- und Osteuropas im 1.-7. Jh. u.Z. zu finden sind.

Erst die zweite Stufe enthält eine paläoethnische Cha
rakteristik sämtlicher im 1. bis 6. Jh. u.Z. zwischen dem 
Ostsee- und pontischen Raum ansässigen Völkerge
meinschaften sowie deren anschließenden Vergleich mit 
dem ähnlich aufgebauten, d.h. anhand der historischen 
und archäologischen Quellen definierten Modell der 
unbestrittenen frühslawischen Kultur des 5 ./6.-7. Jh.

Diezłritt^Stufe umfasst eine präzise Rekonstruktion 
der Chronologie und des Prozesses des „Ausklingens” 
der Fundkomplexe, die hypothetisch als vorslawisch 
bezeichnet werden, eines Ausklingens, das sich im aus
gedehnten Raum zwischen dem Asowschen und Schwar
zen Meer und der Nordsee vom Ausgang des 4. bis zum 
7. Jh. u.Z. vollzogen hatte.

Die vierte Stufe der behandelten Struktur ist für die 
Auswertung der als slawisch angesehenen Fundbestände 
des 5.-7. Jh. u.Z. nach ihrem Quellenwert bestimmt. Die 
routinemäßigen Verfahren zur Klärung der archäologi
schen Befunde erlauben es, die authentischen Quellen 
von den falsch gedeuteten Beständen zu trennen. Eine 
von jeglichen Verzerrungen befreite Analyse vermittelt 
ein wirklichkeitsnahes Bild von Geschichte der polni
schen Gebiete in der frühslawischen Zeit.

Einzig und allein auf der Grundlage der uns durch 
Jordanes und Prokopius von Cäsarea übermittelten An
gaben zur Lokalisierung der Slawensitze in der ersten 
Hälfte des 6. Jh. ist es möglich, dem uns interessieren
den Ethnos die entsprechenden gleichaltrigen Boden
denkmäler zuzuordnen (Abb. 1). Diese Annahme bildet 
derzeit die einzige sinnvolle Grundlage für die kompe
tenten Aussagen von Archäologen zur Geschichte der 
(Proto?)Slawen, die noch weiter als der Horizont des 
6. Jh. zurückliegt (M. Parczewski 1988b, S. 90).

Die früheste greifbare Grenze der slawischen Ausbrei
tung, die uns in der Schriftquellen der ersten Hälfte des 
6. Jh. überliefert worden ist, war das obere Weichsel
gebiet, von wo sie den äußeren Ost- und Südkarpaten
bogen umlief und sich dann den unteren Donaulauf ent
lang hinzog. Von der Deltamündung dieses Flusses aus
gehend, verlief diese Grenze dann gegen Osten, nörd- 
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lich der Steppenzone des Schwarzmeerraumes und des 
Gebietes des Asowschen Meeres, und reichte weit in 
das linksseitige Dneprgebiet hinein (Abb. 1:1). Nur in
direkte Anhaltspunkte, und zwar die ungefähre Vertei
lung anderer Völkerschaften im Ostseeraum, liefern die 
Angaben zur Situation im Norden.

Versuchen wir jetzt, die obigen Tatbestände den ar
chäologischen Belegen gegenüberzustellen. Für den 
umrissenen Grenzbereich zwischen Mittel-, Süd- und 
Osteuropa wurden zahlreiche Fundkomplexe herausge
stellt, die den Charakter von slawischen Hinterlassen
schaften tragen. Diese Relikte gehörten zu der so ge
nannten Prager Kultur im nordwestlichen Teil dieses 
Raumes sowie zu der Penkovka-Kultur in der Wald
steppenzone der Ukraine und der Moldau (Abb. 1:2). 
Eine Zusammenstellung zweier Karten, nämlich der hi
storischen und der archäologischen (Abb. 1 ) ist höchst 
belehrend und bedarf im Grunde genommen keines 
Kommentars. Wir sehen da nicht nur eine verblüffende 
Übereinstimmung der globalen Ausdehnung der in den 
Kartogrammen gezeigten Erscheinungen, sondern auch 
eine auffällige innere Gliederung der frühslawischen 
archäologischen Kultur in zwei Teilbereiche, nämlich 
in den östlichen und den westlichen, die der schriftlich 
überlieferten Ausbreitung der Anten und der Sklavinen 
sehr gut entsprechen.

Diese beiden Gruppierungen repräsentieren ein iden
tisches Kulturmodell, das durch die folgenden wichtig
sten ethnographischen Gemeinsamkeiten gekennzeich
net ist: 1. der Besiedlungscharakter; 2. die Wirtschafts
weise (vorrangige Stellung der Landwirtschaft als Le
bensgrundlage, das Fehlen eines herausgebildeten 
Handwerkes, die fehlende Nutzung der anorganischen 
Rohstoffe im Herstellungsbereich, abgesehen von pri
mitiver Keramik, fast gänzliches Ausbleiben von Luxus
waren heimischer Herkunft, der allgemein niedrige Le
bensstandard; 3. fehlende Beziehungen zu der Außen
welt; die Spuren ziemlich einseitiger fremder Einflüsse 
(wohl hauptsächlich durch die geographische Lage in 
einer Kontaktzone bedingt), die eigentlich erst im 7. Jh. 
besonders in dem Dnestr-Donaugebiet und in der Step- 
pen-Grenzzone nachweisbar sind; 4. der Bestattungsritus 
(flache Urnen- oder Brandgrubengräber mit sehr ärmli
cher Ausstattung).

Im Hinblick auf die oben dargclcgten Tatbestände 
müsste man sich der Ansicht derjenigen Forscher an
schließen, die eine slawische ethnische Zuweisung auch 
in Bezug auf die Kolocin-Kultur und, was allerdings in 
stärkerem Maße umstritten ist, auf die anderen ihr ange
näherten Kultureinheiten vom Bancerovscina-Tusemlja- 
Typ im oberen Dnepr-, Memel- und Dwinagebiet für 
hochwahrscheinlich halten.

Betrachten wir nun das Bild der archäologischen Kul
turen in einer etwas weiter in der Vergangenheit zurück
liegenden Zeit, d.h. im 3.-4. Jh. u.Z., unter denen nach 
einem früheren Bindeglied mit der Prager, Penkovka- 
und Koloćin-Kultur zu suchen wäre (Abb. 2). Der au
ßerhalb des Römischen Reiches gelegene Raum zwi

schen der Donau und dem Schwarzmeer bis zu der Nord- 
und Ostsee wurde damals von einer ziemlich geschlos
senen, wenn auch kulturgeschichtlich nicht einheitlichen 
Gruppe von Völkerschaften bewohnt, die auf einem 
ziemlich hohen Zivilisattionsniveau standen, das durch 
ein hoch entwickeltes Wirtschaftsleben und eine wei
testgehend differenzierte Herstellungstätigkeit (darun
ter ein Kunsthandwerk von ziemlich hohem Rang), und 
die von den frühslawischen abweichenden Besiedlungs
formen (Z. Kobylihski 1988, S. 187-201) und Grabriten 
(H. Zoll-Adamikowa 1993) gekennzeichnet war. Etwas 
abseits, in der Waldzone des Dneprgebiets kommen die 
Spuren der Sitze einer Bevölkerung vor, deren Charak
teristik ganz verschieden ist. Ich meine hier die Kiever 
Kultur. Die durch die archäologischen Befunde belegte 
Lebensweise der Bewohner des oberen und mittleren 
Dneprgebiets im 2./3.-5. Jh. entspricht in jeder Hinsicht 
dem etwas späteren, unbestritten slawischen Modell.

Durch die hervorragenden quellenkundlichen Analy
sen von K. Godlowski ist uns bekannt, dass am Aus
gang der ersten Hälfte des 1. Jahrtausends u.Z. das ge
raume Territorium Ost- und Mitteleuropas von einer 
Welle abrupten Untergangs und Ausklingens des Kul
tur- und Besiedlungssystems erfasst wurde, das in den 
vorher gehenden Jahrhunderten zur Herausbildung ei
ner eigenartigen gemeinsamen Kulturprovinz geführt 
hatte, die die Gebiete des Barbaricums, von den Sitzen 
der Schwarzmeergoten bis zu den Gebieten unterschied
licher germanischer Stämme im Elbgebiet, umfasste 
(Abb. 2 und 3). Von dem Zerfall und dem Schwund der 
bis dahin bestehenden Strukturen wurden weder die so
eben erwähnte Waldzone noch das baltische Gebiet be
troffen.

Mit den seit den letzten drei Jahrzehnten durchgeführ
ten archäologischen Forschungen scheint sich der Kreis 
der möglichen Ausgangsgebiete der slawischen ethni
schen Gruppe auf das obere und mittlere Dneprgebiet 
eingeengt zu haben, wo seit dem Ausgang des 2. Jh. bis 
zur Mitte des 5. Jh. eine große Gemeinschaft existierte, 
deren Hinterlassenschaften von den Archäologen als die 
Kiever Kultur bezeichnet werden (R. V. Terpilovskij, 
N. S. Abasina 1992) (Abb. 2). Im Grunde genommen 
nur für diesen Raum lässt sich im zweiten Viertel des 1. 
Jahrtausends u.Z. eine unbestrittene, voll umfassende 
und engste Übereinstimmung zwischen den belegten 
paläoethnographischen Strukturen und den entsprechen
den Merkmalen etwas jüngerer Gruppierungen von be
stätigter slawischer Metrik nachweisen. Zwischen dem 
Ausgang des 4. und der Mitte des 5. Jh. erfolgte eine flie
ßende Umwandlung der Kiever Kultur in die Kolocin- 
und Penkovka-Kultur; überdies trug die Kiever Kultur 
zur Herausbildung der Prager Kultur bedeutend bei 
(V. D. Baran 1985, S. 84-85; R. V. Terpilovskij 1985, 
S. 98; O. M. Prichodnjuk 1998, S. 72-73).

Von dem östlichen Ursprungsgebiet der Slawen legt 
eine der Schriftquellen ein unmittelbares Zeugnis ab. 
Der im 7. oder 8. Jh. lebende sog. Geograph von Ravenna 
erwähnt die Heimat der Skythen, aus dein Geschlecht 
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der Sklavinen stammt (Cosmographia I, 12). Die bei 
Jordanes überlieferten frühesten, aus der gotischen Tra
dition geschöpften Berichte über die Slawen-Veneten 
lassen ebenfalls den osteuropäischen Ursprung erken
nen. In der zweiten Hälfte des 4. Jh. sollen nämlich im 
Gebiet der heutigen Nordukraine die kriegerischen Aus
einandersetzungen zwischen den Ostgoten und den 
Veneten ausgetragen worden sein, wobei den letzteren 
nachgesagt wird, sie seien zwar schlecht in der Kriegs
kunst, doch zahlenmäßig stark (Getica XXIII, 119).

Die in den Schriftquellen greifbaren jüngeren Etap
pen der großen Wanderung der Slawen in der zweiten 
Hälfte des 6. Jh. und in späterer Zeit finden auch im 
archäologischen Fundstoff einen Niederschlag (Abb. 4). 
Durch besondere Aktivität und Starke zeichnete sich die 
Gruppierung der Sklavinen aus, denen es gelang (zu
sammen mit den Anten), fast den ganzen Balkan zu er
obern und selbständig in die Gebiete heutigen Mittel
und Westpolens, der Slowakei, Mährens und Böhmens, 
wie auch in die peripheren Teile der heutigen Gebiete 
Ungarns und Niederösterreichs sowie nach Ostdeutsch
land bis zur Elbe und Saale Fuß vorzudringen. Im Fund-
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material kommt diese Erscheinung in der sehr umfang
reichen Verbreitung der Prager Kultur, und im Oder
gebiet und in Nordostdeutschland - der Sukow-Kultur, 
die ein eigenartiges jüngeres Stadium der umgewandel
ten Prager Kultur repräsentiert (möglicherweise bei der 
Beteiligung der Elemente aus dem Nordosten), datiert 
frühestens an den Ausgang des 6. oder sogar in das 7. 
Jh., zum Ausdruck (M. Parczewski 1989, S. 47-49; 
M. Dulinicz 2001, S. 206-214). Es handelte sich also 
dabei um eine spätere Erscheinung als die frühesten 
Anzeichen für die „reine” Prager Kultur Ostpolens, ins
besondere Kleinpolens.

Die frühslawische Kultur hat demnach keine eigenen 
Wurzeln im Oder- und Weichselgebiet. In diesem Raum 
ist bisher kein einziger Befund mit frühslawischen Merk
malen belegt worden, das unbestritten in das 5. Jh. u. Z. 
datiert werden könnte. Indessen liegen derartige Fund
komplexe aus dem osteuropäischen Raum ziemlich 
reichhaltig vor (Abb. 1:2f). Die Gemeinschaft, die die 
Denkmäler der Kiever Kultur hinterlassen hat, ist der
zeit als die gesicherte Quelle des ursprünglichen Sla
wentums zu betrachten.
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