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Przemiany kulturowe, które nastąpiły u progu pierw
szego wieku po Chr. na rozległych obszarach Barbari
om, od Dunaju po środkową Skandynawię, zaznaczyły 
się zdecydowanie mniej wyraźnie niż te, które objęły 
owe tereny dwa stulecia wcześniej, z początkiem młod
szego okresu przedrzymskiego. Wówczas prąd lateni- 
zacji, a także i inne towarzyszące temu procesowi czyn
niki, przede wszystkim destabilizacja istniejących sto
sunków społeczno-gospodarczych i kulturowych zwią
zana z ekspansją plemion swebskich ku południowemu 
wschodowi, były przyczyną zasadniczych przemian 
w zakresie gospodarki, kultury duchowej i w adaptacji 
nowych prądów stylistycznych. Natomiast zmiany kul
turowe zaistniałe z początkiem okresu rzymskiego* 1, 
w czasach panowania Oktawiana Augusta, związane 
z nową sytuacją polityczną na obszarach leżących na 
południe od Dunaju, a po części także na zachodnich 
rubieżach Barbaricum, zaznaczyły się przede wszyst

1 Tematyce poruszanej w niniejszym referacie była poświę
cona międzynarodowa konferencja „Kultury archeologiczne
i strefy kulturowe w Europie środkowej w okresie wpływów 
rzymskich”, zorganizowana w 1972 roku w Krakowie przez 
Instytut Archeologii UJ wraz z Polskim Towarzystwem Archeo
logicznym Oddział w Nowej Hucie. Materiały z tej konferencji 
zostały opublikowane w 22 zeszycie Prac Archeologicznych 
(Kraków 1976). Po upływie ćwierćwiecza, nawiązując do tej 
problematyki Instytut Archeologii UJ wraz z zespołem redak
cyjnym serii wydawniczej Monumenta Archaeologica Barbári
ca zorganizował w 1998 roku w Krakowie-Przegorzałach na
stępną międzynarodową konferencję „Die Kulturzoncn im euro
päischen Barbaricum".

Przypomnieć także należy iż profesorowie K. Godłowski oraz 
J. Okulicz-Kozaryn opublikowali w 1981 roku artykuł doty
czący tej problematyki [Prowincje kulturowe streß- środkowo
europejskiej w młodszym okresie przedrzymskim i iv okresie 
wpływów rzymskich (w:) T. Malinowski (red.). Problemy kultu
ry wielbarskiej, Słupsk 1981, s. 27-64]. Należy w tym miejscu 
zaznaczyć, że pomimo rozwoju badań nad społecznościami 
barbarzyńskiej Europy w okresie rzymskim, jaki nastąpił w cią
gu ostatniego dwudziestolecia, wiele zawartych w tym tekście 
uwag i spostrzeżeń nadal zachowuje swoją aktualność.

kim w adaptacji nowych wzorców stylistycznych, cze
go wyrazem było upowszechnienie unifikującego stylu 
silnego profilowania. Procesy przemian kulturowych, 
które miały miejsce na przełomie er na terenie środko
woeuropejskiego Barbaricum, nie były jednak stymu
lowane jedynie wpływami kultury rzymskiej. Poświad
czają to m.in. najnowsze rezultaty studiów nad genezą 
kultury wielbarskiej (U. Margos 1997). Proces jej for
mowania rozpoczął się bowiem w najmłodszym stadium 
młodszego okresu przedrzymskiego w środowisku kul
tury oksywskiej, czego przejawem są zachodzące już 
wówczas przemiany widoczne w materiałach sepulkral
nych - zwiększenie udziału pochówków szkieletowych 
oraz zmniejszenie ilości grobów z bronią. Te uwagi sta
nowią potwierdzenie wcześniejszych hipotez, wedle któ
rych przemiany kulturowe u progu nowej ery na Pomo
rzu nie były związane z wymianą zasadniczego trzonu 
ludności kultury oksywskiej (K. Godłowski, J. Okulicz 
1981, s. 46). Innym przykładem może być proces formo
wania się kultury bogaczewskiej, następujący od najmłod
szego stadium młodszego okresu przedrzymskiego, in
spirowany w znacznym stopniu wpływami z obszaru kul
tury przeworskiej (W. Nowakowski 1995, s. 18-19). 
W przypadku obydwu wymienionych wyżej jednostek 
dopiero w okresie wczesnorzymskim zestaw cech kultu
rowych zostaje uzupełniony o nowe tendencje stylistycz
ne, wywodzące się z terenów Imperium Rzymskiego.

Zupełnie inne były przyczyny ukształtowania się kul
tur okresu rzymskiego na terenach Kotliny Czeskiej, po
łudniowych Moraw i przyległych do nich części połu
dniowo-zachodniej Słowacji oraz Dolnej Austrii. W do
rzeczu górnej Łaby, nad Wełtawą, w miejsce germańskie
go osadnictwa wywodzącego się z dorzecza środkowej 
Łaby, zaliczanego do horyzontu Plańany, pojawiają się 
liczne cmentarzyska i osady poświadczające znaną ze 
źródeł historycznych wędrówkę Markomanów przyby
łych z obszarów leżących między środkowymi biegami 
Menu, Neckaru i górnego Dunaju (E. Droberjar 1999, 
s. 2; E. Droberjar, V. Sakar 2000, s. 21-22). Wydarzenia
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Ryc. 1. Sytuacja kulturowa u schyłku młodszego okresu przedrzymskiego.
KP - kultura puchowska; KZ - kultura zemplińska; KPŁ - kultura Poienejti-Lukasevka.
Abb. 1. Die Kultursituation am Ausgang der jüngeren vorrömischen Eisenzeit.
KP - Püchov-Kultur. KZ - Zemplin-Kultur. KPŁ - Poiene$ti-Lukasevka-Kultur.

te miały miejsce po roku 9 przed Chr. W tym samym cza
sie południowe Morawy i wymienione przyległe do nich 
tereny, uprzednio częściowo zajęte przez środowisko cel
tyckie, a po części dackie, zostały zasiedlone przez Kwa- 
dów (T. Rolnik 1977; 1991; J. Tejral 1977; 1983, s. 85- 
88, ryc. 1, 2). Innym przykładem zmian kulturowych, 
które w jakiś sposób wiązać można ze znanymi nam wy
darzeniami historycznymi, jest pojawienie się w młod
szych odcinkach młodszego okresu przedrzymskiego nad 
górną Cisą osadnictwa wiązanego z napływem elemen
tów dackich, odgrywających tu istotną rolę aż do czasów 

ekspansji na te tereny kultury przeworskiej, w młodszym 
odcinku okresu wczesnorzymskiego2. Te przemiany kul
turowe były wynikiem ekspansywnej polityki dackiej za
początkowanej w czasach Burebisty. Następnym przy
kładem przemian kulturowych zachodzących w począt
kach okresu rzymskiego na terenie „barbarzyńskiej” Eu
ropy jest pojawienie się w 1. połowie I w. na terenie

2 M. B. Shchukin 1989, s. 276-285; V. Budinsky-Krićka, 
M. Lamiová-Schmiedlová 1990; M. Lamiová-Schmiedlová 
1992, s. 75-78, ryc. 1-3.
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Ryc. 2. Sytuacja kulturowa we wczesnym okresie rzymskim.
G - grupa gustowska; L - grupa lubuska: KL - kultura luboszycka; KP - kultura puchowska; KZ - kultura zemplińska: KLI - kultura lipicka.
Abb. 2. Die Kultursituation in der frührömischen Kaiserzeit.
G - Gusto«-Gruppe: L - Lebuser Gruppe: KL - Luboszyce-Kultur: KP - Püchov-Kultur: KZ - Zemplin-Kultur: KLI - Lipica-Kultur.

Wielkiej Niziny Węgierskiej w wyniku ekspansji na te 
tereny sarmackich Jazygów zupełnie nowej jednostki kul
turowej (A. H. Vaday 1989, s. 205, 206).

Na innych terenach środkowoeuropejskiego Barbari- 
cum proces przemian kulturowych na początku okresu 
wpływów rzymskich wiązał się przede wszystkim ze stop
niowym przejmowaniem nowych, wywodzących się 
z Cesarstwa prądów stylistycznych. Procesowi temu, tak 
jak widać to na przykładzie kultury przeworskiej, towa
rzyszyło nasilanie się innego typu przemian, widocznych 
już wcześniej w schyłkowej fazie młodszego okresu przed- 

rzymskiego oraz we wczesnym okresie rzymskim. Przy
kładem może być m.in. wzrost liczby pochówków po
pielnicowych oraz zmiany jakościowe i ilościowe w za
kresie reguł wyposażania zmarłych (K.. Godłowski 1981, 
s. 106-120). Zbliżony proces przemian kulturowych ob
serwujemy na terenie dorzecza Łaby, gdzie w miejsce 
kultury Jastorf od początków okresu rzymskiego wyróż
nia się kulturę określaną jako nadłabski krąg kulturowy.

Charakteryzując ogólnie sytuację kulturową w okresie 
wczesnorzymskim na terenie środkowoeuropejskiego 
Barbaricum, należy podkreślić, że wspomniane procesy 
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wynikające ze zmian na mapie politycznej Europy do
prowadziły do dalszej unifikacji kulturowej tych obsza
rów, przy czym uwaga ta w nieco tylko mniejszym stopniu 
odnosi się także do północnoeuropejskiego Barbaricum.

Większość terenów dorzecza Odry i Wisły zajęta była 
w tym czasie przez dwie jednostki kulturowe - przewor
ską i wielbarską. Od I w. naszej ery różnice między tymi 
kulturami rysują się bardziej wyraźnie, niż dzielące 
w młodszym okresie przedrzymskim kultury przeworską 
i oksywską zaliczane uprzednio do jednej jednostki, na
zywanej dawniej kulturą grobów jamowych. Kultura 
wielbarska w większym stopniu nawiązuje swoim cha
rakterem do szeroko rozumianej strefy kulturowej za
chodniego Bałtyku. Wykrystalizowanie się pełnego ze
stawu cech typowych dla tej kultury, najbardziej czytel
nych na cmentarzyskach typu Grzybnica-Węsiory-Odry, 
łączy się z napływającą w okresie wczesnorzymskim lud
nością gocką ze Skandynawii (R. Wołągiewicz 1995, 
s. 132-142). Mniej ostro niż w przypadku granicy dzielą
cej kultury wielbarską i przeworską rysują się podziały 
w strefie środkowo- i dolnoodrzańskiej. Na tych terenach 
w okresie wczesnorzymskim wyróżniają się dwie niewiel
kie jednostki określane mianem grupy gustowskiej i lu
buskiej (R. Wołągiewicz 198la, s. 201-209; H. Macha- 
jewski 2000, s. 246-247; T. Hauptmann 2002, s. 69-71). 
Pierwsza z nich wykazuje zarówno związki z kulturą wiel
barską, jak i z kręgiem nadłabskim; drugą charakteryzują 
ponadto silne powiązania z kulturą przeworską. W naj
młodszym odcinku okresu wczesnorzymskiego i w po
czątkach młodszego okresu rzymskiego grupa lubuska 
zostaje wchłonięta przez powstającą wówczas kulturę 
luboszycką, która w następnych odcinkach okresu rzym
skiego obejmuje rozległe obszary - północną część Dol
nego Śląska, Łużyce, południową część Brandenburgii 
oraz wschodnią Saksonię (G. Domański 1979). Podob
nie jak w przypadku obu wspomnianych wyżej grup, kul
tura ta wykazuje wyraźnie czytelne różnokierunkowe po
wiązania z kulturą przeworską, kulturą kręgu nadłabskie- 
go i kulturą wielbarską.

W Kotlinie Sądeckiej i w rejonie podkrakowskim, na 
prawym brzegu Wisły w okresie wczesnorzymskim roz
wijało się osadnictwo ludności kultury puchowskiej, łą
czonej powszechnie z celtyckimi Kotynami. Kultura ta 
ekspandowała na wspomniane tu tereny z obszarów pół- 
nocnosłowackich, zajmowanych przez nią od okresu prze- 
drzymskiego (K. Pieta 1982; R. Madyda-Legutko 1996, 
s. 47-51). Obraz strefy środkowoeuropejskiej uzupełnić 
należy informacjami o wzmiankowanym już osadnictwie 
Markomanów i Kwadów, a także uwagami o sytuacji 
kulturowej w dorzeczu górnej Cisy i górnego Dniestru. 
Na tych ostatnio wspomnianych terenach obserwujemy 
przenikanie się elementów kulturowych z dackiego krę
gu kulturowego (np. kultura zemplińska, kultura lipicka) 
oraz charakterystycznych dla kultury przeworskiej3.

1M. Śmiszko 1932; V. M. Cyhylyk 1975; D. N. Kozak 1984, 
1993; 1999; K. Godłowski 1985, s. 81-84, ryc. 5, 6; 1994, 
s. 70-73, ryc. 2.

Kolejnąjednostką kulturową należącą do strefy środ
kowoeuropejskiej tworzy wzmiankowany już krąg nad- 
łabski. Do tej jednostki nawiązuje wyraźnie kultura 
Markomanów i Kwadów, co znajduje potwierdzenie 
m.in. w formach ceramiki i specyficznych sposobach 
jej zdobienia, występujących od ujścia Łaby po połu
dniowe Morawy i zachodnią Słowację (E. Droberjar 
1997; V. Varsik 2003, s. 166-168).

Wśród wymienionych jednostek kulturowych w okre
sie wczesnorzymskim zróżnicowanie regionalne rysuje 
się tylko na obszarze kręgu nadłabskiego i w kulturze 
przeworskiej. W pierwszym przypadku widoczne jest 
ono między północną i południową częścią kręgu nad- 
łabskiegof Natomiast w kulturze przeworskiej zazna
cza się pewna odrębność części wschodniej, będąca 
wynikiem wpływów kultury wielbarskiej (T. Dąbrow
ska 1981; J. Andrzejowski 2001, tam starsza literatura).

Bardzo wyraźnie rysuje się granica zachodnia oraz 
wschodnia rubież strefy środkowoeuropejskiego Bar
baricum. Na zachód od dorzecza Łaby w okresie wcze
snorzymskim wyróżnia się słabo poznany ze względu 
na charakter źródeł archeologicznych obszar osadnic
twa Germanów reńsko-wezerskich (R. v. Uslar 1938). 
Granica między tymi jednostkami kulturowymi rysuje 
się bardzo wyraźnie w północnej i w środkowej części 
międzyrzecza Łaby i Wezery, natomiast na terenach 
środkowoniemieckich jest trudna do określenia. Odręb
ność kulturowa Germanów reńsko-wezerskich przeja
wia się bardzo wyraźnie przede wszystkim w zwycza
jach pogrzebowych, stylu wyrobów ceramicznych, 
a w przypadku strefy przybrzeżnej Morza Północnego, 
także specyficznych form osadniczych (W. Haamagel 
1979; W. H. Zimmermann 1992)

Wyraźnie określona jest granica wschodnia strefy środ
kowoeuropejskiego Barbaricum, oddzielająca obszary, 
gdzie nadal w początkach nowej ery obserwujemy kon
serwatyzm, przeżywanie się tradycji wczesnej epoki że
laza. Są to tereny, na których w poprzednim okresie pro
ces latenizacji zaznaczył się jedynie na wybranych ob
szarach, a ponadto w znacznie mniejszym stopniu niż 
w Europie Środkowej wpłynął tam na przemiany kultu
rowe. Na wschód od zasięgu kultury przeworskiej rozwi
jały się w początkach okresu rzymskiego grupy kulturo
we tworzące horyzont postzarubiniecki (A. M. Oblom- 
skij 1993). Tu unifikujący styl wczesnorzymski zazna
czył się tylko w znikomym stopniu, nie nastąpiły też inne 
przeobrażenia zbliżające ogólny obraz kulturowy hory
zontu Rachny-Poćep-Ljuteź do strefy środkowoeuropej
skiej. Wyraźniejsze różnice obserwujemy, porównując 
środkowoeuropejskie Barbaricum z pozostałymi kultu
rami strefy leśnej i leśno-stepowej wschodniej Europy. 
Różnice te uwidaczniają się w typie osadnictwa, modelu 
gospodarki, obrządku pogrzebowym, w ubóstwie inwen
tarzy metalowych, jak i w prawie całkowitym braku śla
dów powiązań z kręgiem cywilizacji rzymskiej.

J A. v. Müller 1957; A. Leube 1976; T. Voigt 1976; 
E. Schmidt-Thielbeer 1998.
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Ryc. 3. Sytuacja kulturowa w młodszym i późnym okresie rzymskim.
GD - grupa dębczyńska; KL - kultura luboszycka; KD - kultury dackie; GPK - grupa póhrocnokarpacka.
Abb. 3. Die Kultursituation in der jüngeren und spätrömischen Kaiserzeit.
GD - Dębczyno-Gruppe; KL - Luboszyce-Kultur; KD - dakische Kulturen; GPK - nordkarpaiische Gruppe.

Inne uwagi nasuwają się, gdy porównywnujemy wy
mienione poprzednio kultury dorzecza Odry i Wisły 
z kulturami kręgu zachodniobałtyjskiego (J. Okulicz 
1973, s. 341-466; W. Nowakowski 1995; 1996; 1998). 
Pomimo adaptacji wielu „rzymskich” wzorców kultu
rowych charakterystycznych dla całej strefy środkowo- 
i północnoeuropejskiego Barbaricum kultury te zacho
wują sporo odrębnych rysów, przejawiających się m.in. 
w zestawie ozdób, stroju, pewnych cechach obrządku 
pogrzebowego, gospodarki i osadnictwa.

Można stwierdzić, że w okresie wczesnorzymskim, 
w czasach gdy powstawał opis Germanii Tacyta, istnia

ła w Europie Środkowej zwarta strefa kulturowa o wy
raźnie czytelnych granicach wschodniej i zachodniej. 
Jej południowy zasięg wyznaczał rzymski limes i linia 
zasięgu osadnictwa sarmackiego, a po części i dackie- 
go. Ta strefa odpowiada części Tacytowej Germanii 
określanej przez tego autora jako Swebia. Charaktery
zuje się ona pewną jednolitością w zakresie czytelnego 
w źródłach archeologicznych modelu kulturowego.

Z początkiem młodszego okresu rzymskiego w strefie 
środkowoeuropejskiej najistotniejsze zmiany zaszły na 
skutek ekspansji ludności kultury wielbarskiej ku połu
dniowemu wschodowi, na prawobrzeżne Mazowsze, 
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Podlasie i Lubelszczyznę, na tereny zajmowane uprzed
nio przez kulturę przeworską5. Ta ostatnia w tym samym 
okresie zajmuje tereny nad górną Cisą, zasiedlane przez 
nią stopniowo od końca fazy B2. Przesunięcia te skon
frontować możemy z danymi zawartymi w źródłach hi
storycznych. W przypadku ekspansji kultury wielbarskiej 
są to informacje w Scriptores Historiae Augustae (Vita 
Mará 14-15) i w Getice Jordanesa (25-28, 94-96), odno
śnie do przesunięć osadnictwa kultury przeworskiej dane 
Cassiusa Dio (Historia Romana LXX1, 12) o wandalskich 
Lakringach i Hasdingach docierających w latach siedem
dziesiątych II w. do północnych granic Dacji; a więc do
kładnie wówczas, gdy na tych terenach pojawiają się zu
pełnie nowe elementy kulturowe, wywodzące się z do
rzecza Odry i Wisły. Dalsze zmiany obserwujemy na 
Pomorzu, między dolną Odrą a Łebą, gdzie w młodszym 
okresie rzymskim doszło do ukształtowania się grupy 
dębczyńskiej na terenie zajmowanym uprzednio przez 
kulturę wielbarską i grupę gustowską. Grupa ta miała 
powiązania z kręgiem nadłabskim (H. Machąjewski 1992, 
s. 10; 1995, s. 188-195). Jednocześnie obserwuje się roz
wój kultury luboszyckiej, wykazującej nadal wielokie
runkowe powiązania z innymi kulturami strefy środko
woeuropejskiej, a także ze Skandynawią.

5 R. Wołągiewicz 198 lb, s. 85-87; K. Godłowski 1985, 
s. 67-88; A. Kokowski 1988a, 1988b; J. Andrzejowski 1989)

6 A. Leube 1976; B. Schmidt 1976; H-U. Voss 1993, s. 168- 
178; J. Bemmann 1999; 2000.

W młodszym okresie rzymskim, jak i w późniejszych 
odcinkach omawianego tu okresu nie ulega zmianie czy
telność granic środkowoeuropejskiej strefy kulturowej. 
W jej zachodniej części, w kręgu nadłabskim, u progu 
młodszego okresu rzymskiego następują przemiany kul
turowe i osadnicze. Przejawiają się one między innymi 
w zaniku wczesnorzymskich cmentarzysk i zakładaniu 
nowych nekropolii, a także w pojawieniu się innego 
modelu wyposażenia zmarłych oraz w zmianach w za
kresie wytwórczości ceramicznej. Te przemiany wyprze
dzają proces ekspansji nadłabskich plemion swebskich 
ku granicom Agri Decumates i konsolidacji na tym te
renie z początkiem III w. związku plemiennego Alama- 
nów (Die Alamannen 1998). Nieco później, z począt
kiem 2. połowy III stulecia, źródła pisane odnotowują 
po raz pierwszy istnienie innego, wielkiego związku 
plemiennego - Franków, zajmującego tereny zasiedla
ne uprzednio przez wiele mniejszych plemion, zalicza
nych do tzw. Germanów reńsko-wezerskich (Die Fran- 
ken 1997). Podobieństwa zachodnich rubieży Barbari- 
cum do strefy środkowoeuropejskiej widoczne są od 1. 
połowy III w. (fazy Clb) w przypadku materiałów wią
zanych z Alamanami, a od czwartego stulecia poświad- 
czająje pojedyncze znaleziska, przede wszystkim z ob
szarów górnonadreńskich, wiązane z Burgundami 
(J. Schuster 2001, tam starsza literatura).

W młodszym i późnym okresie rzymskim nadal rysu
ją się wyraźne różnice pomiędzy północną a południo
wą częścią kręgu nadłabskiego6. W południowej części 

strefy środkowoeuropejskiej obserwujemy w dalszym 
ciągu powiązania z kręgiem nadłabskim, czego dowo
dem jest charakter materiałów typu Plotiśte z Kotliny 
Czeskiej i typu Kostelec z północnych Moraw (J. Tejral 
1975; A. Rybova 1979; 1980; K. Godłowski 1992). 
Zmiany nastąpiły natomiast na Słowacji. W jej północ
nej, górzystej części zanika z początkiem młodszego 
okresu rzymskiego osadnictwo kultury puchowskiej. 
Tereny te są penetrowane po części przez Kwadów, któ
rzy zamieszkują nadal w południowo-zachodniej Sło
wacji. Tereny górskie Słowacji zostały na nowo zasie
dlone w późnym okresie rzymskim i we wczesnej fazie 
okresu wędrówek ludów przez twórców tzw. grupy pół- 
nocnokarpackiej, która objęła w tym czasie także całe 
dorzecze Popradu (K. Pieta 1991; 2002, s. 15-18; R. Ma
dyda-Legutko 1996, s. 97). Pewne odrębności wykazują 
tereny wschodniej Słowacji, gdzie dla późnego okresu 
rzymskiego charakterystyczne są materiały typu Ostro- 
vany (M. Lamiova-Schmiedlova, B. Tomasova 1999).

Nadal bardzo czytelna granica dzieli strefę środkowo
europejską od obszaru osadnictwa sarmackich Jazygów. 
Bardziej ku wschodowi, na luku Karpat Wschodnich 
i częściowo Południowych, rozwijał się kompleks jed
nostek związanych ze środowiskiem dackim - kultura 
kurhanów karpackich, kultura Karpów i kultura Milita- 
rii-Chilia (Gh. Bichir 1976; 1980; L. V. Vakulenko 1977).

W południowej części wschodniej Europy w młod
szym okresie rzymskim doszło do zasadniczych prze
mian kulturowych. W wyniku m.in. ekspansji gockiej 
wykształciła się na podłożu sarmackim kultura czemia- 
chowska (B. Magomedov 2001, tam starsza literatura). 
Tym samym doszło do powstania jednostki kulturowej 
nawiązującej zarówno do środkowoeuropejskiej strefy 
kulturowej, przede wszystkim do kultury wielbarskiej 
i grupy masłomęckiej (A. Kokowski 1998, tam starsza 
literatura), jak i do północnoeuropejskiego Barbaricum, 
czego dowodzi horyzont Danćeny-Brangstrup (J. Wer
ner 1988).

W młodszym i późnym okresie rzymskim, podobnie 
jak w okresie wczesnorzymskim, kultury obszarów le
śnych i leśno-stepowych wschodniej Europy różnią się 
wyraźnie od środkowoeuropejskiej strefy kulturowej. Na 
części wspomnianych obszarów w młodszym okresie 
rzymskim zachodzą pewne przeobrażenia. Na terenach 
niegdyś zajętych przez grupy postzarubinieckie, w do
rzeczu górnego Dniepru, Desny i Sejnu, dochodzi do 
wykształcenia się kultury kijowskiej, reprezentującej 
zasadniczo model odpowiadający kulturom strefy leśnej, 
lecz wzbogacony o pojedyncze elementy świadczące 
o powiązaniach z kulturą czemiachowską (R. V. Terpi- 
lovskij, N. S. Abaśina 1992).

Osobnego omówienia wymagają powiązania obsza
rów środkowoeuropejskich z północnoeuropejskim Bar
baricum. Generalnie, te tereny nawiązują w sposób 
wyraźny do środkowej Europy. Widać to zwłaszcza 
w strefie zachodniego Bałtyku w fazach B2-C1 a. Po
cząwszy od następnego stadium chronologicznego, ob
serwujemy jednak pewne, pogłębiające się z czasem, 
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różnice między tymi dwiema strefami, czego przykła
dem może być m.in. uzbrojenie.

Podsumowując zarysowaną powyżej sytuację kultu
rową europejskiego Barbaricum w okresie wpływów 
rzymskich, podkreślić należy istnienie na tym obszarze 
kilku stref kulturowych. Na podstawie znanego nam 
zestawu źródeł archeologicznych można sądzić, że mają 
one cechy wspólnot komunikatywnych - wskazuje na 
to powtarzalność występowania pewnych cech, we
wnętrzne ujednolicenie i własna specyfika, widoczna 
w analizie podstawowych wzorców kultury materialnej 
i uchwytnych dla nas przejawów kultury duchowej. Dal
szą cechą wspólną, na którą wskazują źródła archeolo
giczne, jest zbliżony typ gospodarki. W obrębie stref 
obserwuje się ponadto ślady licznych wzajemnych 
kontaktów, a równocześnie przejawy odmiennej percep
cji rzymskich wzorców kulturowych. Najwyraźniej wyo
drębnia się strefa środkowoeuropejska, o czytelnej grani
cy wschodniej i zachodniej, powiązana z północnoeuro- 
pejskim Barbaricum, następnie strefa kultur leśnych oraz 
strefa osadnictwa Sarmatów, zachowujących odrębność 

przez cały okres rzymski. Pomimo występowania w stre
fie środkowoeuropejskiej szeregu interregionalnych cech 
i zjawisk podlegających podobnemu rytmowi przemian 
widoczne jest jej wewnętrzne zróżnicowanie, przejawia
jące się przede wszystkim w odmiennych upodobaniach 
stylistycznych, jak np. w preferowaniu żelaza czy metali 
kolorowych.

Na większości obszarów Barbaricum koniec okresu 
rzymskiego i początek okresu wędrówek ludów nie łą
czy się z istotnymi przeobrażeniami kulturowymi. Zmia
nie ulega tylko sytuacja na terenach zajmowanych przez 
Hunów, na stepach nadczarnomorskich, a nieco później 
na terenie Wielkiej Niziny Węgierskiej (I. Bona 1991;
I. P. Zaseckaja 1994). Zmiany w Europie Środkowej 
nastąpiły dopiero u schyłku wczesnej fazy okresu wę
drówek ludów, przed końcem 1. połowy V w., gdy zani
kło osadnictwo związane z kulturą przeworską, wiel- 
barską i luboszycką, a około pół wieku później w strefie 
Pomorza. Zupełnie nowy cykl kulturowy na większości 
tych obszarów rozpoczęła najstarsza faza wczesnośre
dniowiecznego osadnictwa słowiańskiego.
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Die Kulturzonen im mitteleuropäischen Raum 
in der römischen Kaiserzeit 

(Zusammenfassung)

Die Kulturumwandlungen, die sich an der Schwelle 
des ersten nachchristlichen Jahrhunderts in dem ausge
dehnten Gebiet des Barbaricums, von der Donau bis 
nach Mittelskandinavien vollzogen haben, haben einen 
weniger deutlichen Niederschlag gefunden, als jene, von 
denen dieser Raum zwei Jahrhunderte früher, d.h. am 
Anfang der jüngeren vorrömischen Eisenzeit erfasst 
worden war. Damals verursachten der Latenisierungs- 
prozess sowie die mit dem Vordringen der suebischen 
Stämme nach Südosten zusammenhängende Destabili
sierung der bestehenden sozial-wirtschaftlichen Verhält
nisse die umwälzenden Veränderungen im Bereich der 
Wirtschaft, der geistigen Kultur und der Übernahme der 
neuen stilistischen Strömungen. Dagegen kamen die am 
Anfang der römischen Kaiserzeit, in der Regierungszeit 
des Octavian Augustus stattgefundenen Kulturum
wandlungen, die mit der neuen politischen Situation in 
den Gebieten südlich der Donau, zum Teil auch an der 
westlichen Peripherie des Barbaricums verbunden wa
ren, vor allem in der Übernahme der neuen stilistischen 
Vorbilder zum Ausdruck, was in der allgemeinen Ver
breitung des vereinheitlichenden Stils der starken Pro
filierung seinen Niederschlag gefunden hat. Die Kultur
umwandlungen an der Zeitenwende im Barbaricum 
wurden jedoch nicht allein durch die Ausstrahlungen der 
römischen Kultur geprägt. Der Herausbildungsprozess 
der Wielbark- und der Bogacevo-Kultur setzte beispiels
weise im jüngeren Stadium der jüngeren vorrömischen 
Eisenzeit ein, und erst während der frührömischen Kai
serzeit wird das Spektrum der Kulturzüge durch die 

Auswirkungen der neuen aus dem reichsrömischen Ge
biet herzuleitenden stilistischen Tendenzen ergänzt.

Die Kulturumwandlungen im mitteleuropäischen 
Raum dürften wohl auch mit den bekannten historischen 
Ereignissen in Verbindung zu setzen sein, wie etwa die 
Wanderung der suebischen Stämme - Markomannen 
und Quaden aus dem mittleren Main- und Neckargebiet 
und dem oberen Donaugebiet in das Gebiet des Böhmi
schen Beckens, Südmährens und in die angrenzenden 
Teile der Slowakei und Niederösterreichs. Ein anderes 
Beispiel für solche Umwandlungen ist das Aufkommen 
im oberen Theißgebiet der mit dem Zustrom dakischer 
Elemente zusammenhängenden Besiedlung infolge der 
Expansiven, noch in der Zeit des Burebista eingeleite
ten Politik der Daken sowie die Einwanderung der sar- 
matischen Jazygen in das Gebiet der Großen Ungari
schen Tiefebene in der ersten Hälfte des 1. Jh.

In den übrigen Gebieten des mitteleuropäischen Bar
baricums kamen die zu Beginn der römischen Kaiser
zeit stattgefunden Kulturumwandlungen vor allem in 
einer allmählichen Übernahme der neuen aus dem 
Reichsgebiet herzuleitenden stilistischen Strömungen 
zum Ausdruck.

In den Karten (Abb. 1-3) wird die Kultursituation im 
europäischen Raum am Ausgang der jüngeren vorrömi
schen Eisenzeit sowie in der frühen, jüngeren und spä
ten Kaiserzeit veranschaulicht.

Indem man die geschilderte Kultursituation in der rö
mischen Kaiserzeit im europäischen Barbaricum zusam
menzufassen versucht, so sei für diesen Raum auf das 
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Bestehen mehrerer Kulturzonen hingewiesen. Nach dem 
uns vorliegenden Bestand von archäologischen Quellen 
zu urteilen, dürften ihnen die Merkmale kommunikati
ver Gemeinschaften zuzusprechen sein - einen Hinweis 
darauf liefern nämlich die Wiederholbarkeit des Auf
tretens mancher Züge, die innere Vereinheitlichung und 
die lokale Eigenart, die in einer Analyse der grundle
genden Muster der materiellen Kultur und der uns 
fassbaren Erscheinungen der geistigen Kultur nachweis
bar wird. Ein weiteres gemeinsames Merkmal, das sich 
aus den archäologischen Quellen ergibt, ist die angenä
herte Wirtschaftsweise. Für die betreffenden Kulturzo
nen lassen sich darüber hinaus deutlich fassbaren Wech
selbeziehungen nachweisen. Eine weitere Beobachtung, 
die auf das Bestehen dieser Kulturzonen ein Licht wirft, 
ist eine unterschiedliche Übernahme der römischen 
Kulturvorbilder. Am deutlichsten sondert sich die mit
teleuropäische Kulturzone aus, die eine deutlich ausge
prägte Ost- und Westgrenze und die Beziehungen zu dem 
nordeuropäischen Barbaricum erkennen lässt. Als näch
stes folgen die Zone der Waldkulturen sowie die Be
siedlungszone der Sarmaten, die über die ganze römi
sche Kaiserzeit hinweg ihre Eigenständigkeit bewahrt
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hatten. Obwohl in der mitteleuropäischen Kulturzone 
eine Reihe interregionaler Züge und Erscheinungen vor
handen sind, die einem ähnlichen Umwandlungsrhyth
mus unterliegen, lässt sie doch eine innere Differenzie
rung erkennen, die sich vor allem in den verschiedenen 
stilistischen Präferenzen offenbart, wie etwa in der Be
vorzugung von Eisen oder Buntmetallen.

Das Ende der römischen Kaiserzeil und der Anfang der 
Völkerwanderungszeit hängt nicht mit den Kulturum
wandlungen in den meisten Teilgebieten des Barbaricums 
zusammen. Eine Umwandlung erfährt nur die Situation 
in dem Siedlungsgebiet der hunnischen Stämme, im 
Steppengebiet am Schwarzen Meer, und etwas später auch 
in der Großen Ungarischen Tiefebene. Die Umwandlun
gen im Mitteleuropa erfolgten erst am Ausgang der frü
hen Völkerwanderungszeit in der ersten Hälfte des 5. Jh., 
als die mit der Przeworsk-, Wielbark- und Luboszyce- 
Kultur verbundene Besiedlung und ungefähr ein halbes 
Jahrhundert später auch die Besiedlung im Gebiet Pom
merns ausgeklungen war. Die neue Etappe einer kultu
rellen Vereinheitlichung in den meisten dieser Gebiete 
brachte das Aufkommen der slawischen Besiedlung in 
der ältesten Phase des frühen Mittelalters mit sich.
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