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WSTĘP

Badania antropologiczne ludności zamieszkują-
cej dorzecze Odry i Wisły w epoce brązu i w epoce 
żelaza są utrudnione z powodu ciałopalnego ob-
rządku pogrzebowego.

Na obszarze dorzecza Odry i Wisły znaleziono 
jednak pewną liczbę grobów szkieletowych dato-
wanych na epokę brązu i wczesną epokę żelaza 
(np. Kóčka 1949/1950, Gedl 1966, Szydłowska 
1974). Prowadzone ostatnio badania archeologicz-
ne związane z budową autostrad, przyczyniły się 
do pozyskania dość dużej liczby materiałów kost-
nych, z birytualnych cmentarzysk ludności kultury 
wielbarskiej. Opracowane zostały pod względem 
antropologicznym szkielety z cmentarzysk ludno-
ści kultury czerniachowskiej (Rudič 1998, 2003, 
Segeda 2001) oraz materiały szkieletowe z birytu-
alnych cmentarzysk ludności kultury przeworskiej 
(Piontek i in. 2008).

Także w przypadku badań kości z grobów cia-
łopalnych możliwe jest wyselekcjonowanie (z gro-
bów dziecięcych) zawiązków zębów stałych, na 
których można zbadać wiele cech morfologicz-
nych, wykorzystywanych w badaniach zmienności 
biologicznej człowieka (Kaczmarek 1981a, 1981b, 
Kaczmarek, Piontek 1982). 

Materiały kostne pochodzące z grobów szkie-
letowych oraz zawiązki zębów stałych pochodzące 

z grobów ciałopalnych posłużyły antropologom 
do opracowania zróżnicowania biologicznego 
populacji ludzkich łączonych przez archeologów 
z ludnością kultury łużyckiej, kultury pomorskiej, 
kultury przeworskiej, kultury wielbarskiej i kultu-
ry czerniachowskiej (Dąbrowski 2007, Kaczmarek 
1981a, 1981b, Kaczmarek, Piontek 1982, Kozak-
-Zychman 1996, Piontek i in. 2008, Rożnowski 
1985, Rożnowski, Gładkowska-Rzeczycka 1983, 
Wiercińska, Wierciński 1978, 1982 i inni). 

Rozwijając rozpoczęte przez Wiercińskich 
(1978, 1982), Kaczmarek (1981a, 1981b) oraz Kacz-
marek i Piontka (1982) badania, przy uwzględnie-
niu nowych materiałów szkieletowych dotyczą-
cych populacji z okresu rzymskiego oraz przy 
zastosowaniu nowych metod badania zmienności 
międzypopulacyjnej (odległość biologiczna, me-
toda składowych głównych) i wykorzystaniu no-
wych cech (cech odontologicznych), postanowili-
śmy sprawdzić, jakie jest podobieństwo biologicz-
ne populacji ludności kultury łużyckiej i ludności 
kultury pomorskiej do grup ludzkich, zamieszku-
jących dorzecze Odry i Wisły u schyłku starożyt-
ności i w okresie średniowiecza.

ANALIZA MATERIAŁÓW 
KRANIOLOGICZNYCH

W latach 70. ubiegłego wieku Wiercińscy (1978, 
1982) przedstawili wyniki badań antropologicz-
nych dotyczących roli ludności kultury trzcinieckiej 
i kultury łużyckiej w kształtowaniu się populacji 
Słowiańskich w dorzeczu Odry i Wisły. Rezultaty 
tych badań nie zostały – jak dotąd – wykorzystane 
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w różnych interdyscyplinarnych badaniach proce-
su etnogenezy Słowian. Nie zostały też zauważone 
przez archeologów badających populacje ludzkie 
z epoki brązu i wczesnych okresów epoki żelaza. 
Zatem warto poświęcić im trochę uwagi i wyko-
rzystać opublikowane przez Wiercińskich materia-
ły do dalszych analiz antropologicznych.

Materiał badawczy, jaki wykorzystali w bada-
niach Wiercińscy, stanowiły populacje szkieletowe 
z Żernik Górnych (kultura trzciniecka), populacje 
ludności kultury unietyckiej, populacja z okresu 
halsztackiego z Austrii, populacja ludności kultu-
ry łużyckiej (materiały kostne publikowane przez 
różnych autorów) oraz średniowieczna populacja 
szkieletowa z Wiślicy. 

Na populację ludności kultury łużyckiej skła-
dały się materiały kostne opracowane przez Gła-
dykowską (1958), Kapicę (1965), Kapicę i Łucza-
ka (1971), Kočkę (1949/1950), Malinowskiego 
(1964, 1965) i Wokroja (1949, 1958). W opraco-
waniu wykorzystano 6 pomiarów czaszki. Liczeb-
ność czaszek, w zależności od pomiaru, wahała 
się w granicach od 43 czaszek (pomiar najwięk-
szej szerokości czaszki) do 14 czaszek (pomiar 
największej szerokości twarzy). Badaniami objęto 
tylko czaszki męskie.

W wyniku wykonanej analizy podobieństwa 
morfologicznego populacji wczesnośredniowiecz-
nych z regionu kieleckiego (Wiślica) do populacji 
ludności kultury łużyckiej i kultury trzcinieckiej, 
Wiercińscy (1978, 1982) doszli do wniosku, że po-
równania te przemawiają za autochtonicznym mo-
delem etnogenezy Słowian. W opracowaniu tym 
autorzy stwierdzili, że „jest przeto wysoce prawdopo-„jest przeto wysoce prawdopo-„
dobne, że ludność pochowana w grobach szkieletowych 
kultury łużyckiej należała, procesualnie do kontinuum 
populacji, z których wywodzi się polska, a więc niewątpli-
wie słowiańska ludność okresu wczesnego średniowiecza” 
(Wiercińska, Wierciński 1982: 437). We wniosku 
końcowym Autorzy postawili natomiast diagnozę, 
że „wyniki badań [...] zdają się wyraźnie dowodzić za-
sadniczej kontynuacji ludności na ziemiach polskich, od 
kultury trzcinieckiej, poprzez kulturę łużycką, do okre-
su wczesnego średniowiecza” (Wiercińska, Wierciński 
1982: 442).

Postawioną przez Wiercińskich (1978, 1982) 
hipotezę sprawdzała ostatnio Szczepanek (2008). 
Autorka ta dokonała porównań ludności kultury 
trzcinieckiej do innych populacji z okresu neolitu 
i epoki brązu. Jednak z przedstawionych danych 
trudno zorientować się, jakie zbiory czaszek i po-
jedynczych znalezisk były obiektem porównań.

Porównania między populacjami wykonano 
tylko w ujęciu synchronicznym, gdyż Szczepanek 

(2008: 248) uznała, że „pojawiające się w tym okresie „pojawiające się w tym okresie „
czasu [od powstania kultury łużyckiej] pojedyncze 
szkielety (za wyjątkiem grupy górnośląsko-małopolskiej 
kultury łużyckiej) nie są reprezentatywne dla całych popu-
lacji, ponieważ często należą do osobników allochtonicz-
nych, których <obce> pochodzenie zostało zaakcentowane 
odmiennym obrządkiem pogrzebowym”. 

Autorka omawianego opracowania stwierdziła, 
że przedstawione przez Wiercińskich (1978, 1982) 
wyniki badań empirycznych nie były podstawą do 
wyciągnięcia zaprezentowanych wniosków, lecz 
spowodowała je chęć udowodnienia tezy o cią-
głości rozwojowej kultur archeologicznych na zie-
miach polskich, co najmniej od epoki brązu. Nie-
stety na poparcie tej tezy Autorka pracy nie przed-
stawiła żadnych własnych ujęć analitycznych, gdyż 
trudno uznać za wiarygodne wyniki analizy antro-
pologicznej wykonane na pojedynczych czaszkach 
oraz stwierdzenie, że o podobieństwie biologicz-
nym między populacjami czy osobnikami decydu-
je forma obrządku pogrzebowego.

Wykorzystując dane o budowie morfologicznej 
populacji ludzkich żyjących w Europie Środkowej, 

Wykorzystując dane o budowie morfologicznej 
populacji ludzkich żyjących w Europie Środkowej, 

Wykorzystując dane o budowie morfologicznej 

w okresie od epoki brązu do wczesnego średnio-
wiecza (ujęcie diachroniczne), dodaliśmy do zbio-
ru populacji szkieletowych uwzględnionych w ba-
daniach Wiercińskich, dane dla populacji ludności 
kultury unietyckiej z cmentarzyska w Grossbrem-
bach (Ullrich 1972) i dane dla populacji ludności 
kultury wielbarskiej, przeworskiej i czerniachow-
skiej oraz dane dla wczesnośredniowiecznej po-
pulacji z Lubelszczyzny. Łącznie porównano 12 
męskich populacji szkieletowych z różnych okre-
sów chronologicznych (tabela 1). 

Szczątki kostne odkryte na terenie Europy 
Środkowej analizowano ze względu na 6 cech 

Szczątki kostne odkryte na terenie Europy 
Środkowej analizowano ze względu na 6 cech 

Szczątki kostne odkryte na terenie Europy 

metrycznych czaszki. Średnie arytmetyczne cech 
Środkowej analizowano ze względu na 6 cech 
metrycznych czaszki. Średnie arytmetyczne cech 
Środkowej analizowano ze względu na 6 cech 

kraniologicznych dla populacji z okresu neolitu, 
okresu brązu i okresu żelaza pochodzą z opraco-
wania Wiercińskiej i Wiercińskiego (1978, 1979); 
dla populacji z okresu rzymskiego (kultura wiel-
barska, przeworska i czerniachowska) – pochodzą 
z badań Dąbrowskiego (2007), Konduktorovej 
(1979) i badań własnych (Piontek i in. 2008, kul-
tura przeworska – 20 czaszek męskich); z okresu 
średniowiecza – z badań Kozak-Zychman (1996) 
oraz Wiercińskiej i Wiercińskiego (1978, 1979).

Układ badanych populacji względem dwóch 
pierwszych składowych głównych przedstawiono 
na rycinie 1. Pierwsza składowa wyczerpuje ponad 
42% zmienności wspólnej, druga ponad 30 %.

Na rycinie 1. populacje ludności kultury trzci-
nieckiej i unietyckiej tworzą oddzielne skupisko, 
natomiast populacje z okresu żelaza, w tym po-
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pulacja ludności kultury łużyckiej, zajmują miejsce 
pomiędzy populacjami neolitycznymi a populacja-
mi z okresu wczesnego średniowiecza. Podobień-
stwo populacji ludności kultury łużyckiej do po-
pulacji ludności z okresu rzymskiego jest bardzo 
wysokie, zarówno ze względu na pierwszą, jak i na 
drugą składową główną.

W literaturze antropologicznej opublikowano 
dane dotyczące budowy morfologicznej czasz-
ki ludności z różnych okresów chronologicznych 
z  terenu Europy Środkowej (por. Piontek i in. 
ki ludności z różnych okresów chronologicznych 
z  terenu Europy Środkowej (por. Piontek i in. 
ki ludności z różnych okresów chronologicznych 

2008, tam dalsza literatura). Wybraliśmy do po-
równań 30 populacji z Europy Środkowej i Euro-
2008, tam dalsza literatura). Wybraliśmy do po-
równań 30 populacji z Europy Środkowej i Euro-
2008, tam dalsza literatura). Wybraliśmy do po-

py Wschodniej. Populację ludności kultury łużyc-
kiej, na którą składają się czaszki z obszaru Polski, 
porównano z populacjami Słowian wschodnich 
(Dregowicze, Krzywicze Polanie, Radymicze, Sie-
wierzanie, Słowenie, Wiatycze), Słowian zachod-
nich (Wielkopolanie, Małopolanie, Mazowszanie, 
Pomorzanie, Ślężanie, Słowacy, Morawianie, lud-
nich (Wielkopolanie, Małopolanie, Mazowszanie, 
Pomorzanie, Ślężanie, Słowacy, Morawianie, lud-
nich (Wielkopolanie, Małopolanie, Mazowszanie, 

ność wczesnośredniowieczna Lubelszczyzny, śre-
dniowieczni mieszkańcy Galicza, Słowianie z Me-
klemburgii, Pomorzanie, ludność średniowiecznej 
Cedyni), ludnością kultury czerniachowskiej, kul-

Tabela 1. Charakterystyki statystyczne porównywanych populacji – czaszki męskie

Tab. 1. Statistis�e Charakteristik der vergli�enen Populationen – männli�e S�ädel.

tury przeworskiej, kultury wielbarskiej oraz lud-
nością pochodzenia germańskiego (Alamanowie, 
Bawarowie, Burgundowie, Frankowie, Islandczycy, 
Longobardowie, Norwedzy, Sasi, Szwedzi).

Rycina 2. przedstawia układ porównywanych 
populacji względem dwóch pierwszych składo-
wych głównych. Pierwsza składowa główna wy-
czerpuje ponad 35% zmienności wspólnej, druga 
– ponad 28% zmienności wspólnej. Populacje lud-
ności pochodzenia germańskiego są wyraźnie od-
dzielone zarówno ze względu na pierwszą, jak i na 
drugą składową główną. Populacja ludności kul-
tury łużyckiej wykazuje największe podobieństwo 
do populacji słowiańskich oraz populacji ludno-
ści z okresu rzymskiego (ludność kultury czernia-
chowskiej, przeworskiej i wielbarskiej).

Przedstawione porównania 31 populacji jedno-
znacznie przemawiają za tym, że ludność wiąza-
na przez archeologów z kulturą łużycką, jest pod 
względem morfologicznym bardzo podobna do 
ludności reprezentującej Słowian oraz do ludności 
z okresu rzymskiego, zamieszkującej obszary dzi-
siejszej słowiańszczyzny, natomiast nie wykazuje 
podobieństwa w budowie morfologicznej czaszki 

Cecha

g-op eu-eu b-ba zy-zy apt-apt mf-ekL.p. Populacja Kod

N x N x N x N x N x N x

1. Kultura unietycka,
Austria i Morawy KU1 36 188,2 36 137,7 17 141,8 9 128,7 - - - -

2. Kultura unietycka,
Czechy KU2 59 194,7 57 134,6 31 141,9 20 127,7 - - - -

3. Kultura unietycka,
�l�sk KU3 17 190,9 17 134,8 8 139,1 7 125,7 5 24,8 6 41,2

4. Kultura unietycka,
Grossbrembach KU3 20 195,2 26 134,8 16 143,4 13 135,1 20 25,4 28 42,0

5. Kultura trzciniecka,
Ma�opolska KT 18 192,2 17 135,3 5 138,0 4 130,2 14 24,8 7 41,4

6. Okres hasztacki,
Austria OH 24 187,8 24 135,7 11 137,4 5 127,2 11 25,4 8 39,5

7. Kultura �u�ycka,
Polska K� 41 187,3 43 136,4 18 137,8 14 130,1 27 24,9 15 41,3

8. Kultura przeworska,
Polska KP 20 187,8 20 138,3 14 135,9 14 131,1 16 24,5 15 42,0

9. Kultura wielbarska,
Polska KW 53 186,0 53 139,3 33 139,2 31 129,5 39 23,8 41 40,2

10. Kultura czerniachowska,
Ukraina KCz 84 185,5 84 138,0 65 136,5 62 131,0 67 24,9 66 40,8

11. Wczesne �redniowiecze,
Ma�opolska WS 100 187,6 104 140,9 65 135,1 73 133,5 89 25,3 82 41,7

12. Wczesne �redniowiecze,
Wy�yna Lubelska WS 41 184,6 41 141,1 36 135,5 35 133,8 41 25,3 39 41,6
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Ryc. 1. Układ badanych 12. populacji męskich 
z Europy Środkowej względem dwóch pierwszych składowych głównych.

Abb. 1. Aufstellung von zwölf hinsi�tli� der ersten beiden Hauptbestandteile untersu�ten 
männli�en Populationen aus Mi�eleuropa.
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Rycina 1. Uk�ad badanych 12. populacji m�skich z Europy �rodkowej wzgl�dem dwóch 
pierwszych sk�adowych g�ównych.
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Rycina 2. Populacje m�skie ludno�ci kultury �u�yckiej, wielbarskiej, przeworskiej i 
czerniachowskiej oraz populacje S�owian wschodnich i S�owian zachodnich oraz 
ich s�siedzi (populacje pochodzenia germa�skiego), w uk�adzie dwóch pierwszych 
sk�adowych g�ównych.

Ryc. 2. Populacje męskie ludności kultury łużyckiej, wielbarskiej, przeworskiej i czerniachowskiej oraz 
populacje Słowian wschodnich i Słowian zachodnich oraz ich sąsiedzi (populacje pochodzenia germańskiego), 

w układzie dwóch pierwszych składowych głównych.

Abb. 2. Männli�e Populationen der Bevölkerung der Lausitzer, der Wielbark-, der Przeworsk- und der 
Černja�ov-Kultur sowie Populationen von Ost- und Westslawen und deren Na�barn 

(Populationen germanis�er Herkun�) in Zusammenstellung der ersten beiden Hauptbestandteile.



LUDNOŚĆ KULTURY ŁUŻYCKIEJ I KULTURY POMORSKIEJ A PROBLEM POCHODZENIA SŁOWIAN

63

do ludności pochodzenia germańskiego z okresu 
średniowiecza.

Podobny obraz zróżnicowania uzyskano po-
równując pod względem cech metrycznych czasz-
ki populację związana z kulturą łużycką, populacje 
z okresu rzymskiego (ludność kultury wielbarskiej, 
przeworskiej i czerniachowskiej) oraz średnio-
wieczne i nowożytne populacje z dorzecza Odry 
i Wisły (ryc. 3). Populacja ludności kultury łużyc-
kiej wykazuje, w tym ujęciu, największe podobień-
stwo do populacji z okresu rzymskiego. 

Na rycinie 4. przedstawiono zróżnicowanie 
populacji pochodzenia germańskiego i populacji 
ludności kultury łużyckiej, przeworskiej, wielbar-
skiej i czerniachowskiej. Populacje pochodzenia 
germańskiego różnią się wyraźnie strukturą mor-
fologiczną od populacji z okresu rzymskiego oraz 
populacji ludności kultury łużyckiej. 

W dyskusjach na temat interpretacji podo-
bieństw biologicznych populacji ludzkich określa-
nych na podstawie cech morfologicznych podnosi 
się czasami problem dziedziczenia cech morfolo-
gicznych. Ostatnio pisał o tym Dulinicz (2008) za-
dając pytanie: „czy za pomocą metody [rozumiem, że 

Autorowi chodziło o cechy morfologiczne czasz-
ki wykorzystywane w stosowanej metodzie], którą 
posługuje się Autor można wykazać rzeczywiste związ-
ki genetyczne między populacjami, czy też wynikiem jej 
zastosowania jest tylko stwierdzenie występowania podo-
bieństwa morfologicznego, bez możliwości wyjaśnienia 
jego przyczyn?”

Problem dziedziczenia cech morfologicznych 
czaszki, czy ogólniej dziedziczenia cech morfo-
logicznych u człowieka i innych organizmów ży-
wych, był przedmiotem licznych badań genetycz-
nych, opierających się głównie (w antropologii) 
na badaniach bliźniąt lub badaniach rodzinnych. 
W literaturze polskiej warto na przykład wska-
zać pracę Orczykowskiej-Świątkowskiej i Lebio-
W literaturze polskiej warto na przykład wska-
zać pracę Orczykowskiej-Świątkowskiej i Lebio-
W literaturze polskiej warto na przykład wska-

dy (1975). Autorki te na podstawie badań 344 par 
bliźniąt wykazały, że pomiary czaszki cechują się 
bardzo wysokimi współczynnikami odziedziczal-
ności. Wyniki ich badań potwierdziły jednoznacz-
nie hipotezę o szczególnie silnym uwarunkowaniu 
genetycznym wielkości puszki mózgowej w po-
równaniu z proporcjami wymiarów głowy, dlate-
go obecnie w badaniach antropologicznych wyko-
rzystuje się, do obliczania odległości biologicznej 
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Rycina 3. Podobie�stwo biologiczne populacji ludno�ci kultury �u�yckiej do populacji 
ludno�ci z okresu rzymskiego (ludno�� kultury wielbarskiej, przeworskiej i 
czerniachowskiej) oraz populacji ludno�ci �redniowiecznej z terenu Polski i 
Ukrainy (w porównaniach uwzgl�dniono populacje, dla których dysponowano tak�e
danymi o cz�sto�ci wyst�powania cech odontologicznych). 

Ryc. 3. Podobieństwo biologiczne populacji ludności kultury łużyckiej do populacji ludności 
z okresu rzymskiego (ludność kultury wielbarskiej, przeworskiej i czerniachowskiej) oraz populacji 

ludności średniowiecznej z terenu Polski i Ukrainy (w porównaniach uwzględniono populacje, 
dla których dysponowano także danymi o częstości występowania cech odontologicznych).

Abb. 3. Biologis�e Ähnli�keiten zwis�en der Population der Bevölkerung der Lausitzer Kultur 
und Populationen der Römis�en Kaiserzeit (Bevölkerung der Wielbark-, Przeworsk- und Černja�ov-Kultur) 

sowie mi�elalterli�en Populationen aus Gebieten Polens und der Ukraine (Beim Verglei� wurden au� 
Populationen berü�si�tigt, für die Daten über die Häufigkeit des Au�retens von odontologis�en 

Eigens�a�en vorhanden waren.)
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między populacjami, pomiary czaszek, a nie wskaź-
niki ilorazowe obliczone na ich podstawie. 

Rozwijając rozpoczęte przez Wiercińskich 
(1978, 1982) badania antropologiczne zmierzające 
do wyjaśnienia podobieństw biologicznych między 
populacjami zamieszkującymi Europę Środkową 
do wyjaśnienia podobieństw biologicznych między 
populacjami zamieszkującymi Europę Środkową 
do wyjaśnienia podobieństw biologicznych między 

w pradziejach, przy uwzględnieniu nowych ma-
teriałów szkieletowych dotyczących populacji 
z  okresu rzymskiego oraz przy zastosowaniu no-
wych metod badania zmienności międzypopula-
cyjnej, wykazaliśmy bardzo wysokie podobieństwo 
biologiczne populacji ludzkich, zamieszkujących 
dorzecze Odry i Wisły, od epoki brązu do okresu 
średniowiecza.

ANALIZA MATERIAŁÓW 
ODONTOLOGICZNYCH

Analizy odontologiczne przepalonych szcząt-
ków kostnych zapoczątkowała w Polsce Kaczma-
rek (1981a, 1981b). Stwierdziła ona, badając prze-
palono szczątki kostne z grobów ciałopalnych 
ludności kultury pomorskiej, że w trakcie spalania 
zwłok zawiązki koron zębów nie ulegają zniekształ-
ceniom pod wpływem wysokiej temperatury. Po-
nadto z uwagi na to, że nie biorą one jeszcze udzia-
łu w procesie żucia ich powierzchnie nie są star-

te, co pozwala rejestrować obecne na ich koronach 
różne cechy odontologiczne, badane standardowo 
w przypadku analiz materiałów szkieletowych.

Kaczmarek (1981a, 1981b) zbadała 779 gro-
bów ciałopalnych ludności kultury pomorskiej, 
pochodzących z 226 cmentarzysk. W badaniach 
uwzględniła zawiązki zębów stałych 52 osob-
ników, w tym siekaczy oraz górnych i dolnych 
trzonowców. Na zawiązkach rejestrowała: łopato-
watą formę językowej powierzchni siekaczy gór-
nych (ryc. 5), występowanie formy 4. guzkowej na 
pierwszym dolnym trzonowcu (ryc. 6), występo-
wanie formy 3. guzkowej na drugim górnym trzo-
nowcu (ryc. 7), występowanie formy 4. guzkowej 
na drugim dolnym trzonowcu (ryc. 8). 

Podobne badania zostały wykonane na zawiąz-
kach zębów stałych pochodzących z grobów cia-
łopalnych ludności kultury łużyckiej, odkrytych na 
cmentarzyskach w Wicinie, pow. Lubsko i Subieju-
chach koło Biskupina (Kaczmarek, Piontek 1982). 
Ogółem uzyskano zawiązki siekaczy i zębów trzo-
nowych 47 osobników, na których rejestrowano 
podobne cechy odontologiczne, jak w przypadku 
badań zawiązków pochodzących z grobów ciało-
palnych ludności kultury pomorskiej.

Analiza porównawcza częstości występowania 
badanych cech odontologicznych na zawiązkach 
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Rycina 4. Podobie�stwo biologiczne populacji ludno�ci kultury �u�yckiej do populacji 
ludno�ci kultury wielbarskiej, przeworskiej, czerniachowskiej oraz populacji o 
pochodzeniu germa�skim

Ryc. 4. Podobieństwo biologiczne populacji ludności kultury łużyckiej do populacji ludności kultury 
wielbarskiej, przeworskiej, czerniachowskiej oraz populacji o pochodzeniu germańskim

Abb. 4. Biologis�e Ähnli�keiten zwis�en Populationen der Bevölkerung der Lausitzer Kultur 
und Populationen der Bevölkerung der Wielbark- , Przeworsk- und Černja�ov-Kultur sowie 

Populationen germanis�er Herkun�.
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Ryc. 5. Łopatowatość pierwszych siekaczy szczeki.

Abb. 5. Spatelförmigkeit der ersten 
S�neidezähne.

Ryc. 6. Pierwszy dolny trzonowiec 
o czterech guzkach.

Abb. 6. Erster unterer Ba�enzahn mit vier 
Knöt�en.

Ryc. 7. Drugi górny trzonowiec o trzech 
guzkach.

Abb. 7. Zweiter oberer Ba�enzahn mit drei 
Knöt�en.

Ryc. 8. Drugi dolny trzonowiec o czterech guzkach.

Abb. 8. Zweiter unterer Ba�enzahn mit vier 
Knöt�en.

zębów stałych ludności kultury łużyckiej i ludno-
ści kultury pomorskiej wykazała, że te dwie gru-
py ludnościowe nie różnią się budową morfolo-
giczną zębów. Obliczono odległość biologiczną 
Sjøvolda (MMD) na podstawie częstości występo-
wania cech niemetrycznych siekaczy i zębów trzo-
nowych. Wartości odległości biologicznej MMD 
okazały się nieistotne statystycznie (Kaczmarek, 
Piontek 1982).

Ostatnio zostały opracowane materiały szkie-
letowe z cmentarzysk birutyalnych związanych 
z ludnością kultury wielbarskiej. Opublikowa-
no dane dotyczące częstości występowania cech 
odontologicznych ludności kultury wielbarskiej 

pochowanej na cmentarzysku w Masłomęczu 
i Gródku (Kozak-Zychman, Segeda 1994), Ro-
gowie (Piontek i in. 2006), Kowalewku (Segeda 
i in. 2005). Opublikowano także dane (Piontek 
i in. 2008) dotyczące częstości występowania cech 
odontologicznych u ludności ze średniowiecz-
nych i nowożytnych cmentarzysk z terenu Polski 
(Cedynia – Pomorze, Słaboszewo i Łekno – Kuja-
wy) oraz dane dotyczące ludności kultury czernia-
chowskiej (Segeda 1994) i ludności pochowanej 
na średniowiecznych cmentarzyskach na obszarze 
Ukrainy (Segeda 1999, Grawere 1987).
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Omówione powyżej wyniki badań odontolo-
gicznych ludności kultury wielbarskiej, czernia-
chowskiej oraz ludności z okresu średniowiecza 
z terenu Polski i Ukrainy zastały zestawione w uję-
ciach tabelarycznych (tabele 2 – 5), a następnie 
wykorzystane do porównań z danymi dotyczący-
mi ludności kultury łużyckiej i pomorskiej.

Analizy porównawcze badanych populacji wy-
konano metodą składowych głównych. Porów-
nano 15 populacji przy uwzględnieniu 4 cech 
odontologicznych. Na rycinie 9. przedstawio-
no układ porównywanych populacji względem 
dwóch pierwszych składowych głównych. Pierw-
sza składowa główna wyczerpuje aż 45% zmien-
ności wspólnej, druga – 26%. Populacje ludności 
kultury łużyckiej i kultury pomorskiej wykazują 
wysokie ogólne podobieństwo do populacji lud-
ności kultury wielbarskiej, czerniachowskiej i sło-
wiańskich populacji średniowiecznych. 

DYSKUSJA WYNIKÓW

W badaniach antropologicznych procesów et-
nogenezy ludów europejskich przyjmowano, że 
zadaniem antropologii fizycznej w tych badaniach 
jest dostarczanie opisów biologicznych grup ludz-
kich, określanie różnic biologicznych między gru-
pami ludzkimi oraz współudział w interpretacji 
przyczyn powstawania tych różnic (Czekanowski 
1967). Ta postawa badawcza umożliwiała przej-
ście od statystycznych badań porównawczych, nie 
zawsze zrozumiałych dla niektórych przedstawi-
cieli nauk humanistycznych, do wieloaspektowych 
monograficznych studiów interdyscyplinarnych. 

Po wielu dyskusjach i sporach antropolodzy 
uznali wówczas, że typ antropologiczny, główny 
model badawczy w dawnym typologicznym sys-
temie teoretycznym, może być traktowany jedy-
nie jako tzw. „realność biologiczno-rachunkowa”, czyli 

Populacja

Łopatowatość I1

Autor
N

Stopnie 2-3

n %

Kultura łużycka
Sobiejuchy
Wicina

47
12
35

3
1
2

6,4
8,3
5,7

Kaczmarek, Piontek 1982
Kaczmarek, Piontek 1982

Kultura pomorska 52 3 5,8 Karczmarek 1981

Kultura wielbarska
Kowalewko
Rogowo
Gródek
Masłomęcz
Grupa masłomęcka (Masłmęcz+Gródek)

98
53
20
 9
16
25

6
2
1
1
2
3

6,1
3,8
5,0
11,1
12,5
12,0

Segeda i in. 2005
Piontek i in. 2008
Kozak-Zychman, Segeda 1994

Kozak-Zychman, Segeda 1994
Kozak-Zychman, Segeda 1994

Kultura czerniachowska
Boromla
Chołmskoje
Czerniachów
Gawriłowka
Koblewo
Pierejesław
Sad
Uspienka
Żurawka

59
11
4
5

10
4
-
1
1

23

3
1
-
-
-
1
-
-
-
1

5,1
9,1
-
-
-

25,0
-
-
-

4,3

Segeda 1994
Segeda 1994
Segeda maszynopis
Segeda 1994
Segeda 1994
Segeda maszynopis
Segeda maszynopis
Segeda 1994
Segeda 1994

Średniowiecze - Polska
Cedynia
Łekno
Słaboszewo

84
40
12
32

6
1
1
4

7,1
2,5
8,3

12,5

Piontek i in. 2008
Piontek i in. 2008
Piontek i in. 2008

Średniowiecze – terytorium Ukrainy
Galicz
Grigoriwka, Buczaki
Kazarowiczi
Kijów, Ljubecz, Wytycziw
Lipowe
Łuka

46
4

20
4
4
9
5

2
-
1

1
-

4,3
-

5,0
-
-

11,1
-

Segeda 2002
Segeda 2002
Segeda 2002
Grawere 1987
Segeda 2002
Segeda maszynopis

Tabela 2. Częstość występowania łopatowatości pierwszego górnego siekacza (I1).

Tab. 2. Häufigkeit des Au�retens der Spatelförmigkeit des ersten oberen S�neidezahns (I1).
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Populacja
Forma M1

Autor
N

Stopnie y4, +4, x4
n %

Kultura łużycka
Sobiejuchy
Wicina

48
19
29

1
1
-

2,1
5,3

-
Kaczmarek, Piontek 1982
Kaczmarek, Piontek 1982

Kultura pomorska 52 3 5,8 Karczmarek 1981

Kultura wielbarska
Kowalewko
Rogowo
Gródek
Masłomęcz
Grupa masłomęcka (Masłmęcz+Gródek)

136
64
22
21
29
50

14
6
1
2
5
7

10,3
9,4
4,5
9,5

17,2
14,0

Segeda i in. 2005
Piontek i in. 2008

Kozak-Zychman, Segeda 1994
Kozak-Zychman, Segeda 1994
Kozak-Zychman, Segeda 1994

Kultura czerniachowska
Boromla
Chołmskoje
Czerniachów
Gawriłowka
Koblewo
Pierejasław
Sad
Uspienka
Żurawka

105
25
11
5

11
9
2
4

10
28

8
2
1
-
2
-
-
-
1
2

7,6
8,0
9,1

-
18,2

-
-
-

10,0
7,1

Segeda 1994
Segeda 1994
Segeda maszynopis
Segeda 1994
Segeda 1994
Segeda maszynopis
Segeda maszynopis
Segeda 1994

Segeda 1994
Średniowiecze - Polska

Cedynia
Łekno
Słaboszewo

195
56
56
83

19
7
2

10

9,7
12,5

3,6
12,0

Piontek i in. 2008
Piontek i in. 2008
Piontek i in. 2008

Średniowiecze - Ukraina
Galicz
Grigiriwka, Buczaki
Kazarowiczi
Kijów, Ljubecz, Wytycziw
Lipowe
Łuka

131
28
30
15
15
28
15

10
3
2
2
1
1
1

7,6
10.7

6.7
13,3

6,7
3.6
6,7

Segeda 2002
Segeda 2002
Segeda 2002
Grawere 1987
Segeda 2002
Segeda maszynopis

Tabela 3. Częstość występowania formy 4. guzkowej na pierwszym dolnym trzonowcu (M1).

Tab. 3. Häufigkeit des Au�retens der Vierknöt�en-Form am ersten unteren Ba�enzahn (M1).

Ryc. 9. Podobieństwo biologiczne populacji 
ludności kultury łużyckiej i ludności kultury 
pomorskiej do populacji ludności kultury

 wielbarskiej, czerniachowskiej i 
średniowiecz nych populacji z terenu Polski 
i Ukrainy (w porównaniach uwzględniono 
populacje, dla których dysponowano także 
danymi o cechach morfologicznych czaszki).

Abb. 9. Biologis�e Ähnli�keiten zwis�en 
Populationen der Bevölkerung der Lausitzer 
und Pommers�en Kultur und Populatio-
nen der Bevölkerung der Wielbark- und der 
Černja�ov-Kultur sowie mi�elalterli�en 

Populationen aus Gebieten Polens und 
der Ukraine (Beim Verglei� wurden 

Populationen berü�si�tigt, für die Daten 
zu morphologis�en S�ädeleigens�a�en 

vorhanden waren).
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Populacja

Forma M2

Autor
N

Stopnie 3, 3+

n %

Kultura łużycka
Sobiejuchy
Wicina

38
11
27

19
3

16

50,0
27,3
59,3

Kaczmarek, Piontek 1982
Kaczmarek, Piontek 1982

Kultura pomorska 24 13 54,2 Karczmarek 1981

Kultura wielbarska
Kowalewko
Rogowo
Gródek
Masłomęcz
Grupa masłomęcka (Masłmęcz+Gródek)

145
62
21
13
18
31

37
15
6
5
3
8

25,5
24,2
28,6
38,5
16,7
25,8

Segeda i in. 2005
Piontek i in. 2008
Kozak-Zychman, Segeda 1994
Kozak-Zychman, Segeda 1994
Kozak-Zychman, Segeda 1994

Kultura czerniachowska
Boromla

Chołmskoje
Czarniachów
Gawriłowka
Koblewo
Pierejesław
Sad
Uspienka
Żurawka

105
12
10
11
13
10
-
4
7

38

26
2
5
1
1
4
-
1
1
11

24,8
16,7
50,0
9,1
7,7

40,0
-

25,0
14,3
28,9

Segeda 1994
Segeda 1994
Segeda maszynopis
Segeda 1994
Segeda 1994
Segeda maszynopis
Segeda maszynopis
Segeda 1994
Segeda 1994

Średniowiecze - Polska
Cedynia
Łekno
Słaboszewo

204
99
59
46

46
22
10
14

22,5
22,2
16,9
30,4

Piontek i in. 2008
Piontek i in. 2008
Piontek i in. 2008

Średniowiecze - Ukraina
Galicz
Grigiriwka, Buczaki
Kazarowiczi
Kijów, Ljubecz, Wytycziw
Lipowe
Łuka

180
27
32
13
67
27
14

53
6

12
2

20
8
5

29,4
22,2
37,5
15,4
29,9
29,6
35,7

Segeda 2002
Segeda 2002
Segeda 2002
Grawere 1987
Segeda 2002
Segeda maszynopis

Tabela 4. Częstość występowania formy 3. guzkowej na drugim górnym trzonowcu (M2).

Tab. 4. Häufigkeit des Au�retens der Dreiknöt�en-Form am zweiten oberen Ba�enzahn (M2).

coś, co jest tylko narzędziem do poznania zmien-
ności biologicznej, a nie rzeczywistym obiektem 
badawczym (istniejącą obiektywnie jednostką tak-
sonomiczną). W ramach zaproponowanych w la-
tach 50. ubiegłego wieku przez Wankego (1953, 
1955) dwóch metod statystycznej analizy zmien-
ności biologicznej (metody punktów odniesie-
nia i metody stochastycznej korelacji wielorakiej), 
różnice w składach antropologicznych (obliczane 
tymi metodami) mogły być traktowane jako swo-
istego rodzaju informacje o odległości biologicz-
nej między grupami ludzkimi (Bergman 2003).

Analizy antropologiczne wykonane tymi meto-
dami stały się matematycznym odwzorowaniem 
zmienności biologicznej człowieka, co upodob-
niło je do późniejszych analiz wykorzystujących 
populacyjną koncepcję rasy. Dlatego ujęcia syn-
tetyczne, przedstawione przez Czekanowskiego 
(1967), Kóčkę (1958) czy później przez Wierciń-

skiego (1955, 1973, 1976), Rożnowskiego (1985) 
i innych, przedstawiają do dzisiaj, wiarygodne in-
terpretacje procesów etnogenezy Słowian, cho-
ciaż wykonane były „dość skomplikowanymi” 
metodami statystycznymi i oparte były na niezbyt 
licznym materiale szkieletowym.

Główne dotychczasowe ustalenia antropolo-
gów, przy wykorzystaniu tych metod badawczych, 
można streścić następująco: 

Czekanowski (1967) uważał, że przestawione 
przez niego wyniki badań pozwalają na stwierdze-
nie, że dane antropologiczne dokumentują ciągłość 
zaludnienia obszaru między Bałtykiem a Sudetami 
i Karpatami od neolitu aż po czasy teraźniejsze. 

Kóčka (1958) wykazywał natomiast, że wspól-
nota praindoeuropejska ukształtowała się na ba-
zie naddunajskich plemion w obszarze Europy 
Środkowej i Środkowo-Wschodniej. W trzecim 
zie naddunajskich plemion w obszarze Europy 
Środkowej i Środkowo-Wschodniej. W trzecim 
zie naddunajskich plemion w obszarze Europy 

i drugim tysiącleciu przed naszą erą wyodrębniły 
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Populacja

Forma M2

Autor
N

Stopnie y4, +4, x4

n %

Kultura łużycka
Sobiejuchy
Wicina

23
10
13

21
9

12

91,3
90,0
92,3

Kaczmarek, Piontek 1982
Kaczmarek, Piontek 1982

Kultura pomorska 29 29 100,0 Karczmarek 1981

Kultura wielbarska
Kowalewko
Rogowo
Gródek
Masłomęcz
Grupa masłomęcka (Masłmęcz+Gródek)

119
63
25
13
18
31

98
50
21
10
17
27

82,4
79,4
84,0
76,9
94,4
87,1

Segeda i in. 2005

Piontek i in. 2008

Kozak-Zychman, Segeda 1994
Kozak-Zychman, Segeda 1994
Kozak-Zychman, Segeda 1994

Kultura czerniachowska
Boromla
Chołmskoje
Czerniachów
Gawriłowka
Koblewo
Pierejasław
Sad
Uspienka
Żurawka

105
22
8
5

13
11
1
4
5

36

101
21
8
5

13
10
1
4
4

35

96,2
95,5

100,0
100,0
100,0
90,9

100,0
100,0
80,0
97,2

Segeda 1994
Segeda 1994
Segeda maszynopis
Segeda 1994
Segeda 1994
Segeda maszynopis
Segeda maszynopis
Segeda 1994
Segeda 1994

Średniowiecze - Polska
Cedynia
Łekno
Słaboszewo

166
65
56
45

150
59
51
40

90,4
90,8
91,1
88,9

Piontek i in. 2008

Piontek i in. 2008

Piontek i in. 2008
Średniowiecze - Ukraina

Galicz
Grigiriwka, Buczaki
Kazarowiczi
Kijów, Ljubecz, Wytycziw
Lipowe
Łuka

135
33
26
16
20
26
14

105
18
20
15
16
23
13

77,8
54,5
76,9
93,8
80,0
88,5
92,9

Segeda 2002
Segeda 2002
Segeda 2002
Grawere 1987
Segeda 2002
Segeda maszynopis

Tabela 5. Częstość występowania formy 4. guzkowej na drugim dolnym trzonowcu (M2).

Tab. 5. Häufigkeit des Au�retens der Vierknöt�en-Form am zweiten unteren Ba�enzahn (M2).

się, w wyniku krzyżowania tej ludności z grupami 
rybacko-myśliwskimi, główne grupy etniczne Eu-
ropy, natomiast protosłowiański zespół etniczny 
wyodrębnił się na obszarze dorzecza Odry i Wi-
sły.

Wierciński (1976) stwierdził na podstawie ana-
lizy procesualnej i strukturalnej zbioru populacji 
z okresu neolitu, brązu i wczesnego średniowie-
cza, pochodzących z dorzecza Odry i Wisły, że 
neolityczna „ludność zaliczana do kultury trzcinieckiej 
mogła należeć do zbioru populacji antropologicznie wyj-
ściowych Prasłowiańszczyzny”. Wykonane porówna-
nia ujawniły – zdaniem Wiercińskiego – prasło-
wiański charakter ludności kultury trzcinieckiej 
i kultury łużyckiej, a wyniki badań procesualnych 
i strukturalnych stały się jednoznacznie dowodem 
na kontynuację ludnościową na ziemiach polskich, 
od kultury trzcinieckiej, poprzez kulturę łużycką, 
do okresu wczesnego średniowiecza.

W kolejnych opracowaniach antropologo-
wie wykorzystywali nowo pozyskiwane materia-
ły szkieletowe oraz wzbogacali liczbę materiałów 
porównawczych. Badaniami obejmowano także 
nowe kompleksy cech, to znaczy cechy odonto-
logiczne, cechy niemetryczne czaszki oraz dane 
dotyczące stanu i dynamiki biologicznej populacji 
szkieletowych.

Wyniki tych badań, w tym i nasze, nie potwier-
dzają tezy o dyskontynuacji zasiedlenia obszarów 
w dorzeczu Odry i Wisły między starożytnością 
a wczesnym średniowieczem. Badania te wykazują 
natomiast wysokie podobieństwo biologiczne po-
między ludnością zamieszkującą te ziemie od cza-
sów starożytnych. 

W miarę powiększania się bazy źródłowej wy-
nik ten nie ulega zmianie. Kolejne opracowania, 
naszych poprzedników i nasze uzyskiwane już no-
wymi metodami, w coraz precyzyjniejszy sposób, 
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Die in letzter Zeit im Zusammenhang mit dem 
Bau von Autobahnen erfolgten archäologischen 
Untersuchungen trugen zu einem bedeutenden 
Zuwachs am von birituellen Gräberfeldern der 
Wielbark-Kultur stammenden Knochenmaterial 
bei. Anthropologisch untersucht wurden in die-
sem Zusammenhang Skelette von Gräberfeldern 
der Černjachov-Kultur (Rudič 1998, 2003; Segeda 
2001) sowie Skelett-Material von birituellen Gräber-
feldern der Przeworsk-Kultur (Piontek u.a. 2008).

Unter Berücksichtigung des neuen Skelett-Ma-
terials beschlossen wir zu prüfen, wie sich die bio-
logische Ähnlichkeit zwischen der Bevölkerung 
der Lausitzer und der Pommerschen Kultur und 
den am Ende des Altertums und im Mittelalter die 
Flussgebiete von Oder und Weichsel bewohnen-
den Menschengruppen gestaltet.

In Erweiterung der früher durchgeführten an-
thropologischen Untersuchungen, die eine Klä-
rung der biologischen Ähnlichkeiten zwischen den 
in der Urzeit Mitteleuropa bewohnenden Popula-
tionen anstrebten, sowie unter Einbeziehung des 
neuen Skelett-Materials von Populationen aus der 
Römischen Kaiserzeit (Untersuchungen von metri-
schen Schädelmerkmalen) und unter Anwendung 
neuer Methoden zur Erforschung der innerhalb 
der Populationen auftretenden Veränderlichkeit 
konnten wir große biologische Ähnlichkeiten zwi-
schen den von der Bronzezeit an bis ins Mittelalter 
die Flussgebiete von Oder und Weichsel bewoh-
nenden menschlichen Populationen nachweisen.

Mit Hilfe von odontologischen Merkmalen un-
tersuchten wir ebenfalls die zwischen den mensch-
lichen Populationen bestehenden Unterschiede. 
Zum Vergleich zogen wir die Forschungsergebnis-
se von Kaczmarek (1981a, 1981b) heran, die 779 
Brandgräber der Bevölkerung der Pommerschen 
Kultur analysiert hatte, die von insgesamt 226 
Gräberfeldern stammten. Bei ihren Untersuchun-
gen hat sie bei 52 Personen die Zahnanlagen der 
bleibenden Zähne, darunter Schneidezähne sowie 
obere und untere Backenzähne, miteinbezogen. In 
Bezug auf  die Bevölkerung der Lausitzer Kultur 
nutzten wir Untersuchungen der Zahnanlagen von 
bleibenden Zähnen, die aus den auf  den Gräber-
feldern von Wicina (Kreis Lubsko) und Sobieju-
chy bei Biskupin (Kaczmarek, Piontek 1982) frei-
gelegten Brandgräbern der Pommerschen Kultur 
stammten. In diesen Untersuchungen wurden die 

Anlagen der Schneide- und Mahlzähne von ins-
gesamt 47 Personen erfasst, bei denen ähnliche 
Merkmale registriert werden konnten wie im Falle 
von den aus Brandgräbern der Pommerschen Kul-
tur stammenden Zahnanlagen. Eine vergleichende 
Analyse der Häufigkeit des Auftretens der an den 
Zahnanlagen der bleibenden Zähne der Bevölke-
rung der Lausitzer und der Pommerschen Kultur 
untersuchten odontologischen Merkmale ergab, 
dass sich diese beiden Bevölkerungsgruppen hin-
sichtlich des morphologischen Zahnaufbaus nicht 
voneinander unterscheiden. Die errechnete biolo-
gische Entfernung nach Sjøvold (MMD) hat sich 
als statistisch unerheblich erwiesen.

Zwecks weiterer Vergleiche zogen wir das Skelett-
material von den mit der Bevölkerung der Wielbark- 
Kultur verbundenen birituellen Gräberfeldern sowie 
Daten zur Häufigkeit des Auftretens von odontolo-
gischen Merkmalen bei der auf  den Gräberfeldern 
von Masłomęcz und Gródek (Kozak-Zychman, Se-
geda 1994) sowie Rogowo (Piontek u.a. 2006) und 
Kowalewko (Segeda u.a. 2005) bestatteten Bevölke-
rung der Wielbark- Kultur heran. Darüber hinaus 
nutzten wir Daten zur Häufigkeit des Auftretens 
von odontologischen Merkmalen bei der mit mittel-
alterlichen und neuzeitlichen Gräberfeldern in Po-
len (Piontek u.a. 2008) verbundenen Bevölkerung 
wie auch Daten zur Bevölkerung der Černjachov-
len (Piontek u.a. 2008) verbundenen Bevölkerung 
wie auch Daten zur Bevölkerung der Černjachov-
len (Piontek u.a. 2008) verbundenen Bevölkerung 

Kultur (Segeda 1994) und zur auf  mittelalterlichen 
Gräberfeldern auf  dem Gebiet der Ukraine (Segeda 
1999, Grawere 1987) bestatteten Bevölkerung.

Die Vergleichsanalyse der untersuchten Popu-
lationen erfolgte mittels der Hauptkomponenten-
Methode. Verglichen wurden vier odontologische 
Merkmale bei insgesamt 15 Populationen (Abb. 9). 
Die Populationen der Bevölkerung der Lausitzer 
und der Pommerschen Kultur weisen bezüglich 
der Populationen der Wielbark- und Černjachov-
und der Pommerschen Kultur weisen bezüglich 
der Populationen der Wielbark- und Černjachov-
und der Pommerschen Kultur weisen bezüglich 

Kultur sowie der mittelalterlichen slawischen Po-
pulationen große allgemeine Ähnlichkeiten auf.

Die Ergebnisse anthropologischer Untersu-
chungen verschiedener Autoren, darunter auch un-
sere, stützen immer stärker die Auffassungen eini-
ger Forscher, die daran festhalten, dass die zwischen 
dem Ende des Altertums und dem frühen Mittelal-
ter in Europa vor sich gegangenen Kulturprozesse 
zu kompliziert waren, als dass sie – wie einige Wis-
senschaftler vorschlagen – mit Hilfe eines einfachen 
Migrationsmodells erklärt werden könnten.
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DER HERKUNFT DER SLAWEN
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