
Jeśli uznać, że zgodnie z aktualną wymową naukowych świadectw
miejsce, w którym Słowianie wyodrębnili się ze wspólnoty ludów
indoeuropejskich, znajdowało się na lesistych terenach dzisiej-

szej Białorusi i Ukrainy, skąd dopiero w V wieku zaczęli przenikać na
zachód, to warto zadać pytanie, jakie ludy mogły w tym czasie za-
mieszkiwać nasze ziemie. Pytanie to jest tym bardziej zasadne, że, jak
wskazują najnowsze odkrycia archeologiczne, słowiańscy przybysze po-
czątkowo zachowywali się raczej pokojowo, skromne osiedla zakładali
w pobliżu osad tubylców, od których mogli się wiele nauczyć i z który-
mi nawiązywali bliskie związki, również małżeńskie. Jeśli tak było –
a jest to bardzo prawdopodobne – to i w naszych żyłach, obok krwi
Prasłowian, płynie również odrobina krwi starożytnych germańskich
mieszkańców naszych ziem. Okazuje się bowiem, że od II wieku p.n.e.
aż do V wieku n.e. nad Odrą i Wisłą zamieszkiwały ludy germańskie,
sukcesywnie opuszczające skandynawską kolebkę i szukające lepszego
życia na południu. Pośród nich zaś najdłużej na naszych ziemiach prze-
bywali i największą rolę cywilizacyjną odegrali... Wandalowie, uznawa-
ni od 455 roku, kiedy to zdobyli i złupili Rzym, za największych barba-
rzyńców, czyli „wandali”, zajmujących się, jak głosi encyklopedia:
„rozmyślnym niszczeniem jakichś dóbr i wartości, szczególnie kultural-
nych”. I choć ów kompromitujący epitet ukształtował się i wszedł do
języka dopiero w X VIII wieku, to jednak dziś mało kto chciałby mieć
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w swym rodowodzie wandalskich przodków. Zresztą już samo przyję-
cie możliwości dłuższego pobytu starożytnych Germanów na naszych
ziemiach jeszcze do niedawna budziło sprzeciw w polskiej nauce. Co
najwyżej dopuszczano ich chwilową, nieistotną pod względem kultu-
rowym i osadniczym obecność, na przykład w trakcie przemarszu ze
Skandynawii na południe Europy. Tak utrzymywał Józef Kostrzewski.
We wspomnieniach, które ukazały się rok po jego śmierci, napisał:
„Zwalczałem błędne poglądy archeologów niemieckich na rzekome od-
wieczne zasiedlenie Śląska przez Germanów i zaznaczałem, że o ile
istotnie ludność germańska przebywała przelotnie na Śląsku, to nie ma
ona większych praw do tej dzielnicy niż Cyganie, którzy również włó-
czą się po całej Europie”. Prawda okazała się jednak różna od jego prze-
konań, a odrzucenie szowinistycznej idei archeologii zakładającej wy-
korzystywanie starożytnych układów etnicznych i kulturowych jako
argumentów we współczesnych dążeniach politycznych sprawiło, że
już bez uprzedzeń i ideologicznych celów archeolodzy mogli przystąpić
do odkrywania zagadki Wandalów, a także innych plemion germań-
skich żyjących na naszych ziemiach w starożytności. 

Najważniejszą, wręcz rewolucyjną zmianą, która w ostatnich latach na-
stąpiła w archeologicznym obrazie ziem naszego kraju w okresie przed-
rzymskim (II–I w. p.n.e.) i rzymskim (I–IV w. n.e.), jest nowa identyfika-
cja rozkwitającej wówczas na tym terenie (z wyjątkiem obszarów
północnych zamieszkiwanych przez ludy bałtyckie) kultury przewor-
skiej, wywodzącej swą nazwę od starożytnego cmentarzyska we wsi Gać
koło Przeworska. Ten zespół zabytków wytworzonych przez zwarty, wy-
odrębniający się lud nazywany był też kulturą grobów jamowych lub
kulturą wenedzką. W pierwszym przypadku chodziło o specyficzny ob-
rządek pogrzebowy polegający na wsypywaniu wprost do grobowej ja-
my popiołów i szczątków stosu, na którym dokonywano ciałopalenia
zmarłego. Druga nazwa nawiązuje do wspominanych już Wenetów
(Wenedów) lokalizowanych przez autorów antycznych mniej więcej na
naszych ziemiach i utożsamianych przez niektórych polskich archeolo-
gów ze Słowianami. Rewolucyjna zmiana polega zaś na tym, że Weneta-
mi okazali się nie Słowianie, których wówczas nie było jeszcze nad Odrą
i Wisłą, ale Wandalowie. 

Świadectwem tej teorii są nie tylko odkrycia najwcześniejszych
identyfikowanych niewątpliwie jako słowiańskie zabytków na obszarze
Białorusi i Ukrainy przy równoczesnym ich braku na naszych ziemiach
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w okresie rzymskim, ale także oczywiste podobieństwo między kultu-
rą przeworską i kulturą już bezsprzecznie wandalską, zarejestrowaną
przez archeologów na terenie Słowacji i północnych Węgier, dokąd
przenieśli się Wandalowie po klęskach zadanych im przez również ger-
mańskich Gotów. Fakt osiedlenia się Wandalów nad Cisą i jej dopływa-
mi potwierdza również gocki historyk Jordanes. Wandalowie toczyli
wyniszczające walki z Gotami już wcześniej, zaraz po przybyciu tego
wojowniczego plemienia ze skandynawskiego matecznika na teren
środkowego i wschodniego Pomorza. Goci pojawili się tu w połowie 
II wieku n.e., a archeologicznym świadectwem ich pobytu na naszych
ziemiach jest kultura wielbarska (nazwa pochodzi od ich cmentarzyska
w Wielbarku leżącego na przedmieściach Malborka) nazywana wcześ-
niej gocką lub gocko-gepidzką. W połowie III wieku jej ekspansja obję-
ła cały obszar naszego kraju położony na prawym brzegu Wisły, dopro-
wadzając do wyparcia stamtąd, szczególnie z żyznych obszarów
wschodniej Małopolski, kultury przeworskiej. Wnioskować więc moż-
na, że w konfrontacji tej Goci byli zwycięzcami, a Wandalowie zmusze-
ni zostali do poszukiwania innych ziem. 

Zanim jednak większość tego ludu przeniosła się nad Cisę, Wanda-
lowie, mieszkając przez kilka stuleci na naszych ziemiach, doprowa-
dzili je do rozkwitu gospodarczego i kulturowego. Wbrew bowiem
czarnej legendzie, wymyślonej o nich przez wrogów i stronniczych hi-
storyków, byli przede wszystkim ludźmi pokojowej pracy, a bogactwa
zdobywali nie na wojnie, ale w warsztatach rzemieślniczych i na polach
uprawnych. Paradoksalnie to właśnie oni byli najbardziej zamiłowany-
mi rolnikami pośród wielu innych ludów germańskich tamtych nie-
spokojnych czasów. Ich wielkimi mistrzami w tym dziele byli Celtowie,
pierwsi i najważniejsi cywilizatorzy barbarzyńskiej Europy, twórcy roz-
ległej prowincji kulturowej od V do II wieku p.n.e. obejmującej Euro-
pę Zachodnią i Środkową poza granicami imperium rzymskiego. To od
nich Wandalowie nauczyli się wytopu żelaza – najcenniejszego surow-
ca tamtych czasów – oraz wytwarzania z niego o wiele doskonalszych,
niż znali wcześniej, narzędzi również rolniczych, takich jak radlice, kro-
je podłużne, a nawet pługi. Celtowie nauczyli ich też produkcji wyso-
kiej jakości naczyń ceramicznych formowanych na kole garncarskim,
wypalanych w piecach utrzymujących wysoką temperaturę, pokazali,
jak uzyskiwać sól z kujawskich solanek, zainteresowali pozyskiwaniem
i obróbką bursztynu. 
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