Kto mieszkał w Biskupinie

Dlaczego nie Prasłowianie?
Większość spośród setek
tysięcy gości, jacy rokrocz−
nie zwiedzają rezerwat bisku−
piński, opuszcza gród w dum−
nym przekonaniu, że jest on
dziełem ich dalekich przod−
ków − Prasłowian. Nie wgłę−
biając się w przyczyny, które
legły u źródeł wiary w pras−
łowiańskość Biskupina, mo−
żemy obecnie bez cienia wąt−
pliwości odłożyć ten pogląd
do lamusa legend archeologii
europejskiej. Współczesna
nauka oswoiła się już dostate−
cznie z myślą, że etnicznej
przynależności budowniczych
grodu biskupińskiego nie po−
znamy nigdy (chociaż w nau−
ce słowo nigdy padać podob−
no nie powinno...). Najważ−
niejszym bowiem wyznaczni−
kiem świadomości etnicznej
jest język, tego zaś starożytni
mieszkańcy ziem polskich za−
pisywać ani wówczas (tj. w
VIII−VII w. p.n.e.), ani przez
z górą następnych piętnaście
wieków nie potrafili.
Ludzi tych scharakteryzo−
wać możemy jedynie na pod−
stawie odkopywanych przez
archeologów śladów ich osad
i cmentarzysk, przedmiotów
codziennego użytku, typo−
wych zestawów ozdób i
uzbrojenia. Zespoły zabytków
podobnych w formie i stylu
zdobienia, znajdowanych na
podobnie rozplanowanych
osadach i cmentarzach, gro−
bów zakładanych według te−
go samego rytuału, nazywa−
my umownie kulturą arche−
ologiczną. Ludy, które zbu−
dowały Biskupin (i kilkana−
ście podobnych, znanych dziś
grodów) pozostawiły po so−
bie kulturę zwaną łużycką −
od XIII do V w. p.n.e. obej−
mowała ona ogromne obsza−
ry Europy Środkowej, miejs−
cami przetrwała nawet po III−
II w. p.n.e. W VI−V w. p.n.e.
doszło do rozpadu tej (w ar−
cheologicznym sensie) wspó−
lnoty łużyckiej. Na Pomorzu
pojawia się kultura pomors−
ka, dobrze znana ze swych
niezwykłych popielnic zdo−
bionych plastycznymi wize−
runkami twarzy ludzkich. W
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gicze) przy wykonywaniu ozdób z
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tym czasie Ludy zamieszku−
jące podówczas Mazowsze,
Podlasie i Lubelszczyznę cho−
wały swych zmarłych w cha−
rakterystycznych grobach ur−
nowych przykrywanych wie−
lkimi naczyniami z gliny −
kulturę tę nazywamy kulturą
grobów kloszowych. W obu
tych przypadkach nie wiemy,
kim byli ci ludzie, jak siebie
sami nazywali i za kogo się
uważali.
Pierwsze plemiona, które

ich wpływem doszło do rady−
kalnych − i chyba dość gwał−
townych − przemian w gospo−
darce, organizacji politycznej,
a być może i wierzeniach lu−
dów kultury pomorskiej, ku−
ltury grobów kloszowych i
późnych grup kultury łużyc−
kiej. Od przełomu III i II w.
p.n.e. archeologiczny obraz
ziem polskich ulega gruntow−
nej zmianie.
Na terenie Polski połud−
niowej i środkowej pojawia

po V w. n.e. W I w. n.e.
nastąpiła natomiast wyraźna
zmiana kultury ludności za−
mieszkującej Pomorze. Z wy−
posażeń grobowych znika zu−
pełnie broń, a bardzo charak−
terystyczne części stroju i
ozdoby wykonywane są nie−
mal wyłącznie z brązu, mo−
siądzu i srebra. Kulturę tę
nazywamy wielbarską. Od ko−
ńca II w. n.e. rozszerza ona
zasięg na Mazowsze wschod−
nie, Podlasie, Lubelszczyznę,

możemy nazwać z imienia w
sposób pewny i nie budzący
wątpliwości, pojawiły się na
ziemiach obecnej Polski w
IV w. p.n.e. Wówczas to gru−
py Celtów, którzy od V w.
p.n.e. zajęli ogromne obszary
Europy zachodniej, południo−
wej i środkowej przekroczy−
ły łuk Karpat i Sudetów osie−
dlając się na Śląsku w okoli−
cach obecnego Wrocławia, na
Wyżynie Głubczyckiej, w re−
jonie Krakowa, a zapewne tak−
że na Kujawach i nad Sanem.
Znajdowane tam zabytki od−
powiadają doskonale znalezi−
skom z terenów, na których
obecność plemion celtyckich
potwierdzona jest przez prze−
kazy starożytnych pisarzy
greckich i rzymskich. Pod

się tzw. kultura przeworska,
na Pomorzu bardzo do niej
podobna kultura oksywska.
Charakterystyczne dla nich
są rozległe cmentarzyska gro−
bów ciałopalnych bardzo ob−
ficie wyposażanych w przed−
mioty metalowe, przede
wszystkim żelazne. Żelazo
zresztą stosowane było bar−
dzo powszechnie, tak do pro−
dukcji broni i ozdób, jak i
narzędzi, opartych na wzor−
cach celtyckich − a właśnie
Celtowie uznawani byli przez
starożytnych za mistrzów w
dziedzinie obróbki żelaza. Ba−
dania wykopaliskowe osad i
cmentarzy rodowych kultu−
ry przeworskiej wykazują ich
ciągłe, nieprzerwane użytko−
wanie przez z górą 600 lat −

a częściowo Wielkopolskę i
Kujawy, sięgając także w oko−
lice opuszczonego już od kil−
kuset lat Biskupina. Najpóź−
niejsze zabytki kultury wiel−
barskiej pochodzą z V w. n.e.
Okres istnienia obu tych
wielkich kultur archeologi−
cznych odpowiada czasom
brzemiennych w skutki wy−
darzeń kulturowych i polity−
cznych w ówczesnym cen−
trum cywilizacji europejskiej
− rejonie Morza Śródziemne−
go. Rosnąca w siłę, świetnie
zorganizowana potęga polity−
czna, jaką była Republika, a
później Cesarstwo Rzymskie,
w toku ciągłych walk podbija
coraz większe tereny Europy,
by w początkach I w. n.e.
oprzeć swą północną granicę

na Renie i Dunaju − niespełna
200 km od ziem południowej
Polski. Wyprawy kupieckie i
wywiad wojskowy przynoszą
coraz więcej informacji o ba−
rbarzyńcach zamieszkujących
na północ od wielkich gór −
Karpat i Sudetów. Wiedza ta,
zanotowana przez rzymskich
historyków i geografów, do−
trwała do dziś. Wówczas to
zapisano nazwy rzek (Wisła −
VISTVLA) oraz liczne na−
zwy plemion. Archeologicz−
nej kulturze przeworskiej, a
przynajmniej jej większej czę−
ści odpowiada, określony
przymiotnikiem wielki, zwią−
zek Lugiów. Niektóre ple−
miona wchodzące w jego
skład to niewątpliwie Germa−
nie, np. lokowani w połud−
niowo−zachodniej Polsce Si−
lingowie (stąd nazwa Śląska),
jeden z głównych odłamów
Wandalów. Kulturze wielbar−
skiej odpowiadają natomiast
informacje o innych ludach
germańskich, Gotach i Gepi−
dach, którzy okołu przełomu
er przybyć mieli na Pomorze
ze Skandzy, tj. Skandynawii.
Odkrycia archeologiczne
uzupełniają i potwierdzają in−
formacje kronikarzy rzyms−
kich. Zabytki, osady i cmen−
tarze z 1. połowy I tysiąclecia
n.e. mają wiele cech wspól−
nych ze znajdowanymi na te−
renie obecnych Niemiec,
Czech i Austrii, gdzie źródła
historyczne umieszczają inne
ludy germańskie, różnią się
natomiast wyraźnie od znale−
zisk z terenów na wschód od
Bugu. Możemy zatem bez ża−
dnych wątpliwości powie−
dzieć, że większość plemion
zamieszkujących w tym cza−
sie ziemie polskie należała do
wielkiej grupy ludów germa−
ńskich. Wyjątkiem są tereny
Polski północno−wschodniej
− Mazury i Suwalszczyzna.
Obserwujemy tu przynaj−
mniej od połowy I tysiąclecia
p.n.e. aż po czasy historyczne
niezakłócony rozwój lokal−
nej kultury, stworzonej przez
plemiona bałtyjskie − przod−
ków dzisiejszych Litwinów i
Łotyszy. Sytuacja ta znajduje
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