


R U C H N A U K O W Y . 

PROF. R U D O L F VJRCHOW. 
Mowa przy otwarciu ogólnego zebrania Tow. Antrop. w Lubece 1897 r.*) 

Towarzystwo nasze w szerokich ramach badań antropologicznych, wytrwale 
i jak sądzę, z dobrym skutkiem, uwzględniło zadanie narodowościowe, zadanie 
które zresztą także i gdzieindziej córa,z więcej wysuwa się naprzód. Uważaliśmy 
za nasz pierwszy i główny obowiązek, zwracać uwagę rodaków naszych na zabytki 
krajowe i zachęcić ich do poszukiwania, oraz zachowywania naszych skarbów 
ojczystych. 

Kiedy rozpoczynaliśmy naszą pracę (w r. 1869-ym), panował w kołach, 
zajmujących się antropologią prąd inny: uwaga powszechna była zwrócona na 
zagadnienia ogólne; miano rozmaite, ogromnie śmiałe pomysły, mniemano, że 
można wyjaśnić, przez tysiące lat nierozwiązaną кwestyę pochodzenia człowieka 
wogóle i jego stosunku do zwierząt ssących, a mianowicie do małp; domyślano 
się istnienia osobnych ras przeddziej owych, które stały bliżej świata zwierzęcego: 
badano najdawniejsze szczegóły rozwoju ludów europejskich, przedewszystkiem 
zaś to, co wydobyły na jaw badania mieszha.ń palowych—i to wszystko, obok 
czysto paleontologicznych poszukiwań, dotyczących czasów renifera i ma-
muta. zajmowało zupełnie umysły. Dość przypomnieć kongresy międzynarodowe 
archeologii i antropologii przeddziej owej, które odbywały się w owych cza-
sach. Nieprzestaliśmy i teraz jeszcze zajmować się temi rzeczami, ale okazało 
się potrzebniejszem uwzględnienie tych zagadnień, do których wyjaśnienia my, jako 
Niemcy, szczególnie jesteśmy powołani, w przeciwieństwie do innych, któremi 
powinni zająć się badacze innych narodów. 

Także pod tym względem zaszła wielka zmiana. Kiedy występowaliśmy 
na widownię, zajmowano się w Niemczech wszędzie przeważnie badaniami liisto-
rycznemi. Nasze wystąpienie wywołało wśród historyków pewne niezadowolenie. 
Mniemali oni, że zamierzamy wtargnąć na ich terytoryum. Sprawa wyjaśniła się 
niebawem. Obecnie rzecz ma się raczej tak, że historycy zapuszczają się nieraz 
w dziedzinę, która nie jest wcale historyczną, lecz przeddziejową. My jednak nie 
jesteśmy tak drażliwi, jak właściwi historycy, którzy przez pewien czas brali nam 
za złe, że zajmujemy się niekiedjr badaniami, dotyczącemi epok historycznych. 
Zakreślić tu granicy niepodobna. Mówiłem o tem już tylokrotnie na ogólnych 
zebraniach tego Towarzystwa, że nie potrzebuję dziś tem się zajmować. To tylko 
zaznaczę raz jeszcze, że my, badacze przeddziej owi, tam uznajemy granicę, gdzie 
niema już dokumentów pisanych. Samej tradycyi, występującej pod postacią 
podań, bajek i innych, często bardzo niejasnych opowiadań, nie możemy uznawać 
za historyę. Tradycya opiera się na podstawie historycznej, ale wyraźnie rozpo-

*) Correspond. BI. d. d. Gr. f Antr. Etn. u. Urg. r. 1897, str. 67. 
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znać zwykle już jej nie można. My żądamy, aby to, co ma być historyczne, 
przedstawiało się też odpowiednio, aby miało wyraźną, postać i mogło dowieść 
swego charakteru historycznego. 

Ponieważ jednak jesteśmy nietylko badaczami czasów przeddziejowych, 
lecz i antropologami, i nie zajmujemy się tylko tym człowiekiem, którego zagrze-
bano. a mniej jeszcze tylko tym człowiekiem, którego pogrzebano przed tysią-
cami lat, lecz również człowiekiem współczesnym, to. też rzeczywiście wkraczam y 
mocno w zakres historyi, zajmujemy się przy sposobności historyą zupełnie świeżą, 
historyą teraźniejszości. Uczyniliśmy to, rozszerzając badania nasze w wiel-
kich rozmiarach na właściwości fizyczne pokolenia obecnego. Są to badania, do 
których końca jeszcze daleko, o których jednak możemy powiedzieć, że zrobiły 
nadzwyczajne postępy. 

Krótka ta uwaga starczy za wyjaśnienie, dlaczego nie uważamy się za 
powołanych do szczegółowego omawiania tego, co zawierają rzeczywiste doku-
menty. Jeżeli uwzględniamy je przy sposobności, to nie zamierzamy jednak 
bynajmniej wkraczać w dziedzinę rzeczywistej historyi. Muszę przytem zazna-
czyć, że nie zawsze łatwo znaleźć granicę, od której rozpoczyna się jedna lub 
druga dziedzina. Pozwólcie mi, Panowie, objaśnić to na szczególnie interesującym 
nas przykładzie, na przykładzie, dotyczącym ziemi i okolicy, w której dziś się 
znajdujemy. 

Ше potrzebuję dopiero opowiadać, że celem każdego poszukiwania tego ro-
dzaju jest co najmniej j\iż oznaczenie czasu, do którego rzecz omawiana się od-
nosi. Rzeczywiste zrozumienie rzeczy zaczyna się dopiero z chwilą, kiedy okre-
śliliśmy jej stanowisko chronologiczne. Sprawa ta przedstawia się wprawdzie 
bardzo rozmaicie, zależnie od tego, czy zdołamy oznaczyć pewien rok lub przy-
najmniej krótszy okres czasu, czy też tylko wielkie okresy. Wiemy przecież, że 
paleontologia i. geologia znają także okresy czasowe, ale geologowie nie umieją 
nawet powiedzieć, czy taka epoka obejmowała tysiąc, dziesięć tysięcy, czy może 
nawet sto tysięcy łat; stosownie do swej bujniejszej lub mniejszej fantazyi. 
może każdy epoki takie skrócić lub rozszerzyć w nieskończoność. Próbowano 
także ścisłego określenia czasu w okresach przeddziejowych, ale próby te wyka-
zywały zawsze bezowocność takich starań, i porzucono je znowu. Tak np. za-
stanawiano się przez pewien czas, kiedy odkuto mieszkania palowe w Szwajcaryi 
nad rośnięciem torfowisk i nad tem, czy nie możnaby z grubości i wysokości pod-
kładów torfu robić wniosków o długości czasu, którego potrzebowały do swego po-
wstania i do określenia epoki, kiedy przedmioty, znajdowane w głębi torfowisk 
tam się dostały. Przekonano się powoli, że torf nie jest materyałem stałym, 
któryby zatrzymywał rzeczy na swojej powierzchni, że raczej przedmiot j', leżące 
' na jego powierzchni, w przebiegu wieków zmieniają swe miejsce, tak, że możnaby 
mówić o ich wędrówce, gdyby byty żywe. Wędrują one z górnych pokładów 
do niższych, dopóki nie dosięgną granic, gdzie zaczyna się piasek i gdzie dalszy 
pochód jest niemożliwy. Ta wędrówka zabytków i zarastanie ich nowemi war-
stwami, to rzecz nadzwyczaj zajmująca. 

Mamy dziś zaszczyt i nie dającą się dość gorąco wypowiedzieć radość, że 
widzimy w swoim gronie najwybitniejszego badacza Szwedzkiego, który zbadał 
sławne miejsce na południe od Sztokholmu, gdzie, jak mniemano, dom przeddzie-
jowy był zarosły torfem, i gdzie się okazało, że dom ten nie miał w sobie 
nic przeddziej owego. Można też w ogólności powiedzieć, że tego Rodzaju rachuba 
chronologiczna nie zda się prawie na nic. 



148 R U D O L F V 1 R С H O \V. 

Natomiast istnieje sprawa wygodniejsza do badania i obchodząca szczegól-
nie nas, Niemców, a mianowicie: jak dłngo kraj ten był zamieszkany przez Sło-
wian? albo—ponieważ Słowian zwią tu Wendami, jak się też często gdzieindziej 
nazywają,—czy Wendowie bjdi tu zawsze, czy też sprowadzili się dopiero później? 

Mogę pewnie powiedzieć, że krajem, gdzie sprawa słowiańska chwilowo 
jest palącą, są Czechy. Nasi sąsiedzi czescj', którzy z nami, antropologami utrzy-
mują obecnie bardzo dobre .stosunki naukowe, poruszyli sprawę tę świeżo w spo-
sób bardzo umiarkowany. Zdaniem ich, Słowianie przed dość dawnym czasem 
pojawili się w Europie Środkowej. Wprawdzie istnieją jeszcze osobiste różnice 
zapatrywań; jedni podają czasy nieco odleglejsze, inni bliższe: wszyscy jednak 
zgadzają się na to, że Słowianie niegdyś zajmowali bardzo rozległe obszary. Tru-
dno mianowicie członków nowożytnych narodów i państw słowiańskich odwieść 
od przekonania., że conajmniej do Łaby, a nawet dalej jeszcze, cały kraj był od-
wiecznie słowiański. Tymczasem chronologiczne określenie czasu, kiedy nastąpiło -
zajęcie pojedyńczych krajów, należy do głównych kwestyj nietyłko epoki przed-
dziejowej, lecz także historyi Niemiec. Jeżeli tego nie będzie można wyjaśnić, 
to utracimy wielką część pierwszorzędnych punktów widzenia. 

Trzeba tu przedewszystkiem stwierdzić, że próba wykazania istnienia Sło-
wian w naszych okolicach na podstawie grobów przeddziejowych i fizycznych 
właściwości resztek ludzkich, dotychczas nie powiodła się. Przez pewien czas mnie-
mano, że można po prostu na znalezionej czaszce rozpoznać, czy jest czaszką ger-
mańską lub też słowiańską. Zdaje mi się, że są zawsze jeszcze zapaleńcy, którzy 
hołdują temu mniemaniu, zupełnie tak samo. jak są jeszcze ludzie, którzy sądzą, 
że można o każdej skorupie wyrokować, czy jest germańską lub nie. Co się ty-
czy czaszek, to mogę, niestety, powiedzieć, że wszelkie próby, robione pod tym 
względem, zawodziły dotychczas, z przyczyny, która jest zupełnie historyczną. Jeżeli 
bowiem pomierzymy żyjących obecnie Słowian, to okaże się, że niema u nich 
jednolitości w budowie czaszki, że zatem u teraźniejszych Słowian nie można ob-
liczyć typowej czaszki słowiańskiej. Polaków nie można mierzyć tą samą miarą, 
co Słowaków, a gdybyśmy chcieli to uczynić, to otrzymalibyśmy karykatury: je-
dna czaszka jest za krótka, inna za długa, jedna za szeroka, druga za wązka, 
a gdy dojdziemy do twarzy, to spotkany się z trudnościami jeszcze poważniej-
szemu jamy oczne (oczodoły) są różne, nosy są różne, kości policzkowe są 
różne: jednem słowem, różnice są tak wielkie, że nie możemy sobie inaczej pora-
dzić, jak przez rozróżnianie kilku wielkich grup. PrzedewSżystkiem więc mamy 
różnice pomiędzy Słowianami południowymi, północnymi i zachodnimi, dalej dro-
bniejsze różnice w łonie pojedyńczych grup. Nie umiemy jednak oznaczyć wszę-
dzie dokładnej granicy pojedyńczych form. Gdzie zaczynają się dzisiejsi Sło-
wianie południowi, to wiemy w ogólności, ale w śeislem znaczeniu tego słowa 
niepodobna tego określić. Nie trzeba się więc dziwić, że gdy np. u nas otwo-
rzymy grób i zapytamy antropologa: czy to grób słowiaiiski czy germański?— 
uczony ten, szczerze mówiąc, nigdy nie zdoła, osądzić tego z czaszki lub szkie-
letu. Bóżnice, okazujące się przy różnych czaszkach i szkieletach, są również 
wielkie, jak u żyjących Słowian. 

Chciałbym przypomnieć, że także u Niemców nie jest inaczej. Niedawno 
jeszcze otrzymałem znowu uczoną rozprawę o typie germańskim. Chodzi tam 
znowu o pytanie: co to jest typ germański? Móżna wprawdzie dać na nie odpo-
wiedź i nazwać pewien typ czaszki germańskim, ale nie zawsze można wiedzieć, 
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co to określenie ma znaczyć. Jeżeli пр. otworzymy stare groby nad Renem 
i znajdziemy tam „typowe czaszki germańskie", to powiemy z zupełną pewnością: 
to są czaszki frankońskie i merowińskie. I m dalej jednak posuwamy się w głąb 
Niemiec, tem trudniejszą staje się sprawa. Narody frankońskie były, j ak wia-
domo. związkiem narodów, k tóry powstał dopiero nad Renem: w głębi Niemiec 
Franków nie było. Gdyby zaś chciano odtworzyć icli siedziby na podstawie cza-
szek grobowych, to otrzymalibyśmy nazwy plemion i związków w okolicach, które 
w owych czasach by ły kra jem czysto słowiańskim. Z tej s t rony (ze wschodu) 
Łaby przez kilka wieków większość niewątpliwie była słowiańska. Niektórzy 
s tara ją się wprawdzie zawsze jeszcze dowieść, że po nadejściu Słowian, w k r a j u 
pozostały resztki ludności germańskiej. Jes t to j ak gdyby np. dziś Japończycy 
chcieli osiedlić się w Hawaii nie ulega wątpliwości, że powoli zgnębiliby krajow-
ców. tak, że ostatecznie pozostałoby tylko kilku Kanaków. Tak też wystawiano 
sobie, że pozostały resztki Germanów, kiedy sprowadzili się Słowianie. Jes t to pe-
wno kwestya bardzo zajmująca, a mianowicie nabiera ona niemałego znaczenia 
jeżeli wstąpimy w dziedzinę legendy i bajki. Niestety dziedzina to bardzo tru-
dna. W każdym razie zaznaczam, że w ogólności możemy zawsze przyjmować 
za fak t niewątpl iwy, iż przestrzenie położone na wschód od Łaby niegdyś hyly 
rnllciem • słowiańskie. Łużyce, późniejsza Marka Brandenburska, Meklenburg, połu-
dniowo-wschodnia część Holsztynu, Pomorze, Szląsk, P r u s y Zachodnie z tej (za-
chodniej) s t rony Wisły, by ły niewątpliwie kra jami słowiańskiemi. JL w tych 
krajach słowiańskich zna jdujemy czasami groby z czaszkami tego typu, który 
zachwalają nam obecnie jako właściwie niemiecki, i który już przez Eckera wpro-
wadzony został do l i teratury - Są to czaszki stosunkowo długie, niezbyt wysokie, 
a średnio-szerokie z pięknie ukształtowaną twarzą, jakie zna jdu ją się przeważnie 
w tak zwanych grobach merowińskich. Kiedy czaszki takie pojawiły się także 
w naszej okolicy, sądziliśmy wszyscy, że by ły to groby merowińskie łub przy-
najmniej germańskie. Kiedjr znaleziono takie groby w Hanowerze, nazywano j e 
również merowińskiemi, a także niektóre w okolicy Miinchebergu w Marchii 
Brandenburskiej. Szukano dalej i znaleziono takie same groby nad Notecią 
i Wartą . Odtąd zadawano sobie wiele trudu, aby znaleźć w naszym kra ju groby 
ze szkieletami (Bestattungsleichen). Znaleziono ich też wiele, ale ani jednego, któ-
ryby odznaczał się wybi tnym typem południowo-słowiańskim. jaki obecnie można 
stwierdzić. Tle razy w okolicach, łużyckich zna jdu jemy grób ze' szkieletami (Be-
stattungsgrab), przypuszczamy zawsze, że by ł pewno słowiańskim, bo mamy po-
wody mniemać, że przed epoką ruchów masowych, ludności zwłoki palono. Groby 
starsze są bez w y j ą t k u grobami żarowemi, które, niestety, niewiele nas pouczają 
pod względem archeologii i t. d. Musimy sobie tam radzić inaczej: w ogólności 
marny t u jednak j akąś granicę. Tu i owdzie udało się znaleźć grób. którego do-
datki ma ją charakter słowiański, a który jednak był grobem żarowym (Brand-
grab). Są to jednak wypadki zupełnie wyjątkowe; zazwyczaj można przyjąć, że 
tam, gdzie widzimy grób żarowy (Brandgrab), możemy uważać go za przedslo-
wiańshi. Jeżeli nasi entuzyaści, pangćnnaniści , każdy taki grób uważa ją za staro-
niemiecki. to rzecz zupełnie obojętna. Twierdzenie takie nie ma żadnego znaczenia: 
nie można dowieść, że to grób germański. J ak się tedy zwali ci „Germanowie", 
którzy pozostawili groby żarowe, tego nie wiemy. Jes t to więc chwilowo rzecz, 
którą możemy pominąć, a która nie może nas zajmować poważnie, jako sprawa 
naukowa. 
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Natomiast zależy bardzo wiele na tem, aby stwierdzić, z pominięciem już 
grobów, co jest rzeczywiście słowiańskie, a pod tym względem posiadamy pierw-
sze wskazówki w skorupacli naczyń. J est to pierwszy krok, który zrobiono w kie-
runku oznaczenia czasu. Uczyniła go bardzo szczęśliwie dobrana komisya wybi-
tnych badaczów niemieckich i duńskich, w której pracowali pp. von Quast, Lisch 
i Worsaae. Komisya ta zwróciła się, korzystając zręcznie z podań history-
cznych, do Bugii. O wyspie tej posiadamy dokładne zapiski, które opisują nam, 
nawet z podaniem rodu, jak królowie duńscy zburzyli pewne świątynie i miejsca 
obronne, a przedewszystkiem zdobytą r. 1168-go Arkonę. Miejscowości tych nie 
zabudowano już od owych czasów. Pagórek, na którym wznosiła się stara sła-
wna świątynia Arkony, aż do naszych czasów nie był używany do niczego; nawet 
roli nie uprawiano tam regularnie. Mimo to znaleziono tam mało starych zabytków, 
z wyjątkiem skorup glinianych. O ile nie były to właśnie skorupy, zgubione 
przez pasterzy, którzy tam pasali swoje owce, to można było z wszelką pewno-
ścią przypuszczać, że pochodziły z czasów przed zburzeniem świątyni. Tak zdo-
byto pewien historyczny punkt oparcia. Do podobnych wyników doprowadziły 
badania w innych miejscowościach, w Garz, Julinie i t. cl. Z odczytu p. d-ra K. 
Ereunda, dowiecie się Panowie dgiś bliższych szczegółów o stosunkach tutejszych, 
a mianowicie o zburzonej r. 1138-go Starej Lubece. Chciałbym, tylko zwrócić 
uwagę na poświęcone nam wydawnictwo uroczystościowe, w którem umieszczono 
ryciny skorup ze Starej Lubeki na. tabl. X I I I i XIY, a cały garnek na tabl. V U 
pod Nr. 5. Są to typowe formy ceramiczne z czasów słowiańskich. Podobne 
znajdowaliśmy na całym obszarze, który niegdyś był niewątpliwie słowiańskim. 
Znajdujemy je w każdem grodzisku (Burgwall), wzniesionem przez Słowian, 
i sądzimy, że mamy prawo nazywać je ąłowiańskiem z powodu skorup, pomimo, 
że dla tego przypuszczenia nie ma specyalnie historycznego punktu oparcia. 

0 większości naszych „grodzisk" (Burgwälle) poci względem historycznym nie-
wierny nic zgoła; nie wiemy, kiedy je zburzono, ani jacy ludzie je zamieszkiwali, 
mamy prawie tylko resztki naczyń. Odznaczają się one jednak tem, że nie są. 
jak wiele garnków znajdowanych w grobach, zrobione umyślnie do celów pogrze-
bowych, lecz są zwykłym sprzętem, domowym ówczesnych mieszkańców. Są to 
nłamki garnków, których ludzie używali w domu, naczynia do gotowania, do je-
dzenia, zabawki i t. d. Wprowadzają nas więc wprost w wewnętrzne życie do-
mowe: nie możemy wątpić, że tam była osada, że mieszkali tam ludzie i wyko-
nywali swoje zajęcia domowe. 

Zbadałem osobiście szereg grodzisk (Burgwälle) na całym obszarze pomię- ; 

dzy Łabą, a Wisłą, wprawdzie nie wszystkie grodziska, ale jednak wielką ich 
liczbę. Wykazało się przytem, że na całej tej przestrzeni spotyka się zawsze to samo 
naczynie z drobnemi różnicami miejscowemi, zawsze te same formy zasadnicze 
1 te same lub pokrewne ornamenta, tak, że często z jednej już podniesionej sko-
rupy można odrazu wywnioskować, że to skorupa starosłowiańska. Dla tego też 
powinno dla kolegów naszych z Niemiec południowych i wschodnich bj'ć bardzo 
zajmującem, że mogą wyrobić sobie sąd na podstawie własnych spostrzeżeń o ta-
kiej miejscowości, jak Stara Lubeka, której rok zburzenia dokładnie jest znany. 

Nie zdołałbym przeprowadzić tego poglądu wszechstronnie, bo terytoryum 
tej ceramiki i równoczesnych zabytków jest bardzo rozległe. Wynikająca ztącl 
niepewność jest w związku z tą okolicznością, że nie udało się dotąd wyjaśnić 
pewnej sprawy, która jest również dla Lubeki bardzo ważną, a dotyczy właśnie 
początków epoki historycznej. 
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W czasach, bowiem, kiedy .Niemcy sprowadzili się napowrót do tych kra7 

J ów, przy procesie powtórnej germanizacyi, kiedy Niemcy osiedlili się na nowo 
pomiędzy Łabą a Wisłą, znaleźli tam już zorganizowaną żeglugę. Pierwsze wia-
domości historyczne, które istnieją o tej żegludze i pozwalają nam rozpoznać drogi 
wodne pomiędzy wybrzeżami Bałtyku, dotyczą kilku miejscowości. Przedewszy-
stkiem musimy wymienić tu Stary Julin, który niewątpliwie znajdował się po 
wschodniej stronie ujścia Odrjr. W tradycyi staroislaudzkiej mamy kilka oso-
bnych podań, które zajmują się historyą Kolonii wojskowej Jomsburg- Sam 
znalazłem pi'zy wschodniem ramieniu zatoki, przy Divenow, tuż przy teraźniej-
szem mieście Wolinie, wielką osadę palową, której naczynie gliniane wykazuje 
typ znany z grodzisk słowiaiiskicli '( Burgwall i. Położenie jej zgadza się zupeł-
nie z tradycyą, pozostawioną przez pierwszych kronikarzy niemieckich, którzy 
przybyłi w te strony. Stąd rozpoczęło się nawracanie Pomorzan na Chrześcijań-
stwo przez „apostoła Pomorza", biskupa bamberskiego Ottona. Posiadamy z tego 
czasu (pierwszej połowy X I I wieku) treściwe opisy podróży i stosunków miej-
scowych, tak, że sprawa ta nie ulega wątpliwości. W Julinie zrzucono Ottona 
z mostu, na który się schronił; wpadł w bagno, został wydobyty—jednem sło-
wem wszystkie szczegóły są zapisane. Starzy kronikarze ówcześni, Adam Bre-
meński, a po nim Helmold, donoszą, że w tem mieście spotykali się ludzie naj-
różnorodniejszycli narodowości, nawet „Graeci". Byli to ludzie z nad morza 
Czarnego i z Bizancyi, nie owi starożytni Achaj o wie, lecz Grecy, późniejsi przed-
stawiciele tej wytrwałej kultury, która zachowała się tak długo w krajach czar-
nomorskich. W tę stronę więc zdążał rucli handlowy. Wiemy jednak również, 
że przybywali tam żeglarze ze wszystkich stron. Tak, przechowało się sprawo-
zdanie jakiegoś emisaryusza anglosaskiego, którego król wysłał na morze Bał-
tyckie, aby zbadał kraje tamtejsze. Istniały również już stosunki pomiędzy 
Szlezwikiem, a Prusami Zachodniemi, jakbj»śmy dziś mówili. Tam, na wscho-
dniem wybrzeżu było Hedaby, tu, u wschodniego ramienia Wisły, w pobliżu 
dzisiejszego Elblągu, Truso. Dodać do tego trzeba dwie miejscowości szwedzkie, 
Wisby na wyspie Gottlaiid i Birka, ową stawną miejscowość nad jeziorem Mä-
lor, którą znamy z dziejów zaprowadzenia Chrześcijaństwa w Szwecyi. Aż dotąd 
sięgały dające się stwierdzić drogi handlowe. Mamy więc terytoryum handlowe, 
którego rozległość oznaczały cztery miejscowości, Julin, Truso, Birka i. Hedaby,— 
Wisby mogę pominąć, ponieważ leżało w pośrodku. Był to obszar morski, o który 
rozchodziło się w czasach dawniejszych. Na nim rozwinął się ruch handlowy, 
który w ogólności nie miał nic albo niewiele wspólnego z lądowym handlem nie-
mieckim, przynajmniej o ile możemy to osądzić. 

Co się tyczy handlu lądowego, to posiadamy kilka punktów oparcia, które 
wskazują na dalsze stosiinki z południem. Poznaliśmy z nich mianowicie jeden, 
który zaznaczył się zabytkami nie tak pospolitemi jak skorupy typu grodzisk 
słowiańskich. Znajdujemy tam tak zwane skarby (Depotfunde). Zakopywano 
skarby w zietni z obawy przed grabieżą nieprzyjacielską. W czasach, o których 
mowa, było to przeważnie srebro. Pierwszy raz w epoce przeddziejowej naszej 
kultury występuje tu srebro w wielkich ilościach. Pojedyńcze przedmioty sre-
brne dostawały się już wcześniej do rąk ludów północnych, mianowicie za cza-
sów cesarstwa rzymskiego, ale wielkie wykopaliska srebrne pochodzą prawie 
wszystkie z późniejszych czasów słowiańskich, a w każdym razie nie wcześniejszych 
od w. IX. Epoka ta sięga do X I I i X I I I w. Około roku 1000—,1100, a więc krótko 
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po panowaniu Karola Wielkiego zakopano największą liczbę skarbów. Wielką część 
tych zabytków stanowią ozdoby srebrne, ale obok nich. składano także często srebrne 
monety i to monety najróżniejszych krajów, które w handlu ówczesnym odgrywały 
rolę, nie tylko najbliższych Znajdujemy tam pieniążki słowiańskie, bite w kraju, 
ale także monety niemieckie aż ze Strassburga i t. d., anglosaskie, a najwięcej 
kufickich i arabskich. Wiodą nas one znowu do krajów, położonych na południe 
i wschód od morza Kaspijskiego, do Merwu, Samarkandy, Bucliarj', Cliiwy, sa-
mych dzielnic „arabskich", które szukać musiały związków z północą przez morze 
Kaspijskie i Wołgę Tak więc udało nam się rzeczywiście znaleść dowód, że 
handel wówczas sięgał do Julinu. jak dziś do Niższego Nowogrodu Na tej dro-
dze spotkał on najprzód narody fińskie. Ale możemy śledzić go aż daleko do 
południowego wybrzeża Bałtyku i aż do Łaby. Łaba stanowi, jak wykazałem 
poprzednio, wyraźną granicę: po zachodniej stronie Łaby nie znajdujemy już ta-
kich „skarbów". Tłomaczy się to tylko tą okolicznością, że nowe cesarstwo nie-
mieckie pod panowaniem Franków, było już tak silne, iż nad Łabą istniała gra-
nica celna. Główną komorą celną był Bardowiek. 

Owe srebra jednak przewożono nietylko na. lądzie. Nowe odkrycia „skar-
bów" dowiodły, że dostawały się także do Danii, a wyjątkowo także na zacho-
dnie wybrzeża Anglii. Bardzo liczne są „skarby srebrne" na wyspach szwedz-
kich i w samej Szwecyi, w której prowincyach południowych znaleziono obfitość 
najpiękniejszych wyrobów ozdobnych. 

Dopiero w nowszych czasach poznaliśmy nieco dokładniej zabytki srebrne, 
znalezione w Czechach i krajach okolicznych. Jest prawdopodobnem, że zabytki 
te były przedmiotem handlu słowiańskiego, chociaż nie można ani materyahi ani 
wyrobu samego uważać za produkt krajowy. Jeden tylko przedmiot znajduje 
się pomiędzy niemi, który, jak się zdaje, stanowił bezpośrednie przejście do wy-
twórczości słowiańskiej Są to omawiane wiele zausznice (Schläfenringe)— 
otwarte pierścienie szczególnej formy, z jednym końcem tępym, a drugim ślima-
kowatym (aufgerollt), które noszono na pasie rzemiennym, na czole. Srebrne-, 
a w tym razie zwykle mniejsze obrączki tego rodzaju trafiają się nie rzadko 
w znalezionych skarbach (Depotfuudei, ale znajdujemy je także często na głowach 
szkieletów, a w takim wypadku są one wyrobione z metalów nieszlachetnych, 
z miedzi, cyny, ołowiu i t. d. Przyzwyczajono się teraz uznawać takie groby 
za słowiańskie, ponieważ zausznice (Schlafenringei znajdują się t j Jko w takich 
krajach, które niegdyś były zamieszkane przez Słowian. 

Doświadczenia te pozwalają wnosić, że za czasów Karola Wielkiego istniał 
bardzo ożywiony ruch handlowy, który nietylko łączył pojedyńcze kraje bałtyc-
kie, lecz sięgał także po za icli granico, a szczególnie doliną Wołgi dochodził aż 
do Wschodu. 

Mówiąc o tym ruchu handlowym należy wspomnieć także o sprawie wa-
żnej dla stosunków tu omawianych, a uwzględnianej także więcej już przez pi-
sarzy czasów ostatnich. Mam tu na myśli handel śledziowy. Jeszcze za czasów 
starego kronikarza Helmolda, śledzie przybywały z morza Polarnego aż do naszych 
wód i pojawiały się wielkiemi ławicami w Bałtyku, z jeduej strony przy Bornhoł-
mie, z drugiej przy wyspie Rui czyli Bujanie (Rügen). Mianowicie w pobliżu Rui 
połów taki bywał bardzo obfity i ożywiony. Ponieważ śledź już weześnie stał się 
nlubionem pożywieniem w całym kraju, odległym od morza (Hinterland), więc był 
też główną przyczyną rozwoju handlu w kierunku stałego lądu. Lubeka była nie-
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wątpliwie szczególnem ogniskiem, tego handlu, a jeżeli później stała się głową 
Hanzy, to mojem zdaniem niepodobna wątpić, że było to w pierwszej linii na-
stępstwem tego starozj ' tnego handlu śledziowego. Helmold opowiada, że w owych 
czasach ze wszystkich stron zbiegały się statki dla połowu śledzi. Śledzie jednak 
z biegiem czasu nie zdołały pokrywać strat ponoszonych i nabrały wreszcie prze-
konania, że Bałtyk jest dla nich okolicą wrogą, zwróciły się też w inne strony. 
Obecnie pojawiają się w Bał tyku tylko jeszcze małe i nieliczne ławj r , wielkie 
zaginęły od kilku wieków. Chcąc dziś łowić śledzie, trzeba W3'jeżdżaó do wiel-
kiej ławicy piaskowej pomiędzy Anglią, a Skandynawią, gdzie obecnie odbywają 
się walki pomiędzy rybakami niemieckimi i angielskimi, i trzeba ustawiać niemieckie 
okręty wojenne, albo też trzeba udawać się W3'żej ku północy, na wybrzeże Norwegii, 
gdzie oddawna odbywa się g łówny połów. Że j ednak 'na morzach naszych jeszcze 
w czasach przeddziejowych stworzono podstawę dla wielkiego ruchu morskiego, 
że przez to musiały wyrobić się stosunki z wszystkiemi narodami wybrzeża i weszły 
w użycie pewne formy prawne w krajach, objętych tym handlem, to pewno ro-
zumie się samo przez się. 

Brak nam jednak jeszcze początku tych związków handlowych. 
B,ozpoczynam znowu od Karola W. i jego najbliższych następców. Kiedy 

przekroczono już Łabę i Niemcy parli coraz silniej z zachodu na wschód, handel 
lądowy ustał. Znajdowali się jednak ludzie, którzy posiadali dość odwagi do 
puszczania się w wąt łe j łodzi na nie zawsze bezpieczne fale Bałtyku. Czyniono 
to także już przed nimi. Kiedy się to rozpoczęło, nie wiemy. ' Posiadamy tylko 
jedną wiadomość, która daje się jako tako użyć do określenia granicy czasu; 
jes t to wiadomość skandynawska, że w wieku I X Kuroni przybyli z Kurlandyi 
do Szwecyi. Te pierwsze napady „Corów", tak nazywają ich stare dokumenty, 
nastąpiły dość późno, mniej więcej w te j epoce, o której właśnie mówiłem. 
Wskazówki, dotyczące ważniejszych stosunków, zdołałem uzyskać tylko na 
bardzo zajmującym, a niestety przez Niemców nielicznie zwiedzonym ze-
szłorocznym kongresie archeologicznym w Rydze, gdzie zebrano wszystkie 
przeddziejowe skarby prowincyj bałtyckich, począwszy od granicy zachodniej aż 
do jeziora Ładogi. Było wśród tych zabytków 4—5 bronzów, które można, było 
uznać za „stare bronzy" w przeciwieństwie do naszych bronzów cynkowych; ale 
z tych kilku niektóre są niewątpliwie skandynawskiego pochodzenia, a miano-
wicie z wyspy Oesel, która dla dzielnic balt3 'ckich była tem samem, czem Got-
tland dla południowej Szwecyi. Nie ma jednak śladów godnego uwagi ruchu 
handlowego, któreby dowodziły, że w dawnych czasach istniały ożywione sto-
sunki ze Skandynawią. Einnowie, którzy t am później mieszkali, Liwończycy i Es-
tonowie i t. d. sprowadzili się, j a k się zdaje, dopiero w późniejszych czasach. 
0 ich rilćhtt morskim w dawnych czasach w każdym razie nic nie wiadomo. 
Odkąd ich znamy, bj 'li to ludzie spokojni, którzy,, obok rolnictwa, zajmowali się 
conaj wyżej wybrzeżnym połowem ryb. . 

J edynym punktem oparcia w czasach przeddziejowych jest dla nas wj rspa 
R u j a Ktokolwiek bj^ł kiedy na Rui, zauważył pewnie potężne bryły krzemienne 
które w długich szeregach spoczywają w tamtejszych warstwach skał kredowych. 
Z tych to brył naturalnych krzemiennych wyrabiano owo nieskończone mnóstwo na-
rzędzi krzemiennych, których bogate zbiory zna jdu jemy w muzeach w Stralsundzie 
1 Berlinie. Na Rui znajdowało się oczywiście główne ognisko północno-nie-
mieckiaj epoki kamienia; tam wyrabiano narzędzia krzemienne i przewożono je 

Światowit, t. :l. 20 
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później na ląd stały. Mojem zdaniem, nic nie przemawia przeciw przjrpuszczeniu, 
że Buja była rynkiem handlowym także dla tego ruclm. Nikt jednak nie zdoła 
powiedzieć, kiedjr to było. W każdym razie było to w czasach kamienia, 
a w tych wyróżniamy epokę nowszą (neolityczną) i dawniejszą paleolityczną. Dat 
dokładnych to nie ma. Ruch ten odbywał się oczywiście przeważnie w epoce 
neolitycznej. 

Chciałem na tych przykładach wykazać tylko, jak to trudno uzyskać ścisłe 
określenie czasu, któreby wystarczało do wyrobienia sobie sądu o tem, co z hi-
stoi'yi wiemy o ruchu dawnych ludów. 

Pozwólcie mi, Panowie, poruszyć jeszcze inną sprawę, która jest szczegól-
nie zajmująca. Go się tyczy stosunków historycznych przodków naszych z zagra-
nicą, to musimy z większą jeszcze pewnością przypuszczać, że ruch plemion skie-
rowany był w stronę Renu. Ponieważ dziś jeszcze Niemiec częściej podróżuje 
nad R,en, aniżeli do ujścia Dunaju, to też wystawiamy sobie łatwo, że tak było 
również dawniej. Można to nawet jako tako udowodnić, gdy chodzi o koniec 
dawnej epoki, bo kiedy Cezar dotarł do górnego Renu i na polach Alzac}ri stoczył 
ową sławną bitwę z Ariowistem (Jarowi.tem), miał pod sobą głównie narod3', 
które zwały się Suevi. Otóż nazwa Suevi niekoniecznie jasno występuje w sta-
rych ziemiach niemieckich. Najlepsi filologowie jednak mniemali, że stwierdzili, 
blizki stosunek pomiędzy Suewami historycznymi, a owym narodem, który za 
czasów Tacyta zamieszkiwał kraje pomiędzy Łabą a Odrą, Semnonami. Ci je -
dnak znikają bardzo rychło z widowni, i niewiadomo, gdzie się podzieli. Nie 
jest więc rzeczą niemożliwą, że kiedy Suevi wyprowadzili się nad Ren. Słowianie 
zajęli, już ich miejsca nad Łabą. Nasuwa się tu pytanie: Czy Suewowie tak 
doszczętnie się wynieśli, że Słowianie zastali kraj zupełnie pusty? Czy też może 
pozostały. ich resztki.'? Kraj ten musiał w owych czasach być bardze pustym. 
Znamy szczegół, na który chciałem zwrócić uwagę: jest to emigracya Lango-
bardów. 

Wiemy o nich bardzo dokładnie; że byli najbliższymi sąsiadami Semno-
nów w kierunku północno-zachodnim. Zajmowali oni północno-wschodnie powiaty 
teraźniejszej prowincyi Hanowerskiej. Zastajemy tam w czasach późniejszych 
Karolingowskie okręgi graniczne, których komorą celną był Bardowek, viens 
Bardorum. Pewnego pięknego dnia część Langobardów wyprowadziła się, jak 
donosi ich historyk Paulin Diaconus: druga część pozostała po lewej stronie Łaby. 
Pozostawiony przez Pawła Dyakoua opis tego pochodu, który trwał przeszło dwa 
wieki, wymienia wszystkie możliwie narody, z którymi się zetknęli, ale drogi ich 
nie udało się dotąd oznaczyć dokładnie. Spotykamy ich znowu dopiero nad Du-
najem. Zetknęli się tam z innym szczepem niemieckim, który wyprowadził się 
był z krajów nadbałtyckich, z Rujanami (P.prz. red.). Pobili ich i W3'tępili, a potem 
wyruszyli dalej ku Pannonii j przybyli wreszcie w te strony, w których osie-
dlili się na zawsze, do północno-wschodniego kącika Włoch północnych, który dziś 
nazywamy Triaul. 

Otóż pochód Langobardów dostarcza nam wyraźnej wskazówki w sprawie 
drogi, która wiodła na południe. Także Rujanie osiedlili się nad Dunajem (!prz. red.)-, 
tam starli się z nimi Langobardowie. W strony te wiedzie tylko jedna przy-
stępna droga, a mianowicie ta, którą dochodzi się od źródeł Odry do rzeki Morawy. 
Po jednej stronie leżą Karpaty, po drugiej Sudety, pomiędzy niemi zaś znajduje 
się średnio szeroki .i. niezb3't wyniosły pas kraju, którym można przejść dość wy-
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godnie. Jestem przekonany, że Longobardowie tędy przechodzili, że szli pod 
górę wzdłuż Odry, a zstępowali w dolinę nad Morawą. (March). Ale tam dopiero 
obecność ich daje się stwierdzić historycznie Wreszcie zajęli Pannonię 
i pozostali tam przez czas pewien, a potem przekroczyli Alpy. Stąd w roku 568 
zestąpili wprost do Włoch północnych tam, gdzie dolina rzeki. Poo otwiera się 
szeroko ku wschodowi. Zdobyli tam najpierw warownię, stare Porum Julii, a na-
stępnie zajęli tam pięknj' kraj, któiy od ich nazwy otrzymał nazwę Lombardyi. 

Na innych drogach Langobardowie w pochodzie swoim byliby się spotkali 
z wielkiemi trudnościami. Trudniejszym jednak jeszcze byłby ich pochód przez 
kraje, położone nad górną Odrą, gdyby nie były puste. Przypuśćmy, że Lango-
bardowie musieliby przebijać się przez Słowian, którzy zajęli tymczasem już 
miejsce Semnonów, to ci Słowianie byliby pewno starali się przeszkodzić im 
w pochodzie. Tymczasem było to w początkach wędrówki pewno niezbyt licz-
ne wojsko. Przecież jeszcze po dwóch wiekach król ich Albom uważał za po-
trzebne sprowadzić posiłki z siedzib pierwotnych. Gdyby cały kraj, przez który 
musieli przechodzić Langobardowie, był zamieszkiwany, to plemiona słowiańskie, 
które go zajęły, byłyby pewno stawiły silny opór. O tem jednak nic nie wiemy. 
Jest to jedną z przyczyn, z których wnoszę, że były to czasy, kiedy ziemie ongi 
semnońskie były puste. Nie chcę zajmować się bliżej tą sprawą sporną; możnaby 
przytoczyć jeszcze inne okoliczności jako dowód, że kraj ten był nie zamieszkany. 
00 do mnie, to wierzę, że dawna ludność wyprowadziła się zupełnie z okolic 
po prawym brzegu Łaby. Tem też tłumaczę fakt, że niewiele później, prawdo-
podobnie jeszcze w VI wieku, na całej tej przestrzeni pojawia się ludność sło-
wiańska, która dopiero przez powracającą falę emigracyi niemieckiej, a miano-
wicie dolnoniemieckiej, została napowrót wyparta. 

Dla tego też spotykamy na tym całym obszarze zawsze mieszaninę plemion 
germańskich i słowiańskich. Przynajmniej jest bardzo wątpliwe czy w tej lub 
owej okolicy zachowały się resztki czysto słowiańskie lub czysto germańskie: 
zazwyczaj znajdujemy tam żywioł mieszany. Rozłączenie ich należy do zadań, 
których dziś jeszcze nie można stawiać żadnemu antropologowi. Doświadczony 
antropolog znajdzie pewne punkty oparcia, ale rzadko kiedy będzie mógł wydać 
sąd stanowczy. Zrozumiecie więc Panowie, że tylko z pewncm wahaniem przy-
stępujemy do wyrobienia sobie pewnych przekonań. .Będziemy unikali, o ile to 
możliwe, przypuszczeń, a będziemy się starali o wykrycie rzeczywistej prawdy 
1 ją tylko uważali za wiedzę. 

Badania nad dobą przedhistoryczną Galicyi. 
Dr. Włodzimierz Demetrykiewicz, sekretarz komisyi Antropologicznej Akad. 

Umiej, w Krakowie, zebrawszy i zbadawszy krj'tycznie nagromadzonj' dotąd ma-
teryał źródłowy, t. j. wszystkie zabytki przedhistoryczne, znalezione w G-alicyi, 
rozproszone po różnych muzeach krajowych i obcych, oraz wszystkie wiadomości 
o wykopaliskach, zawarte w literaturze, starał się go po raz pierwszy za pomocą 
studyów porównawczych nad zabytkami krajów ościennych chronologicznie upo-
rządkować. Okazało się, że na obszarze Galicyi znajdują się zabytki tych wszyst-


