
A R T Y K U Ł Y  I S T U D I A  M A T E R I A Ł O W E

HELENA HOŁUBOWICZ

STAROŻYTNE CENTRUM PLEMIENNE I MIEJSCE KULTU  
NA OSOBOWICACH WE WROCŁAWIU

W dzielnicy Osobowice na terenie dzisiejszego wielkiego Wrocławia 
znajdują się ruiny dwu grodów ludności tzw. kultury łużyckiej, które 
wzniesione zostały najprawdopodobniej pod koniec epoki brązu (V okres), 
na przełomie pierwszego tysiąclecia p.n.e., i po spaleniu odbudowane 
na nowo na początku epoki żelaza (700—600 p.n.e.). Większe z grodzisk 
leży na wzgórzu przy drodze prowadzącej z Osobowic do wsi Rędzin 
w odległości ok. 200 m od prawego brzegu Odry i posiada kształt prosto
kąta z zaokrąglonymi kątami. Powierzchnia jego wynosi ponad 6 ha. 
Z biegiem tysiącleci grodzisko zostało poważnie uszkodzone. Ruiny wału 
zbudowanego z drewna i ziemi, którego wysokość miałaby wynosić — 
zdaniem Segera — 4 m, a szerokość około 2 m, zachowały się od strony 
północno-zachodniej i od strony północno-wschodniej l. Uległy zniszcze
niu natomiast od strony południowo-wschodniej, padając ofiarą płynącej 
od tej strony w średniowieczu Odry, od strony południowo-zachodniej 
zostały zaś rozwiezione w 1859 r. na budowę pobliskiej tamy. Grodzisko 
to nosiło nazwę „Okopy szwedzkie”.

Drugie grodzisko, o znacznie mniejszej powierzchni (około 3A ha), 
znajduje się na linii prostej w odległości około 1 km na południowy 
wschód od pierwszego, na tzw. obecnie Górze Kaplicznej, na której stoi 
niewielki kościółek.

Oba grodziska leżą dzisiaj na prawym brzegu Odry, bieg tej rzeki 
w średniowieczu był jednak w tym miejscu zupełnie inny. Tworzyła 
ona w dolinie około 7 km szerokiej esowatej formy pętlę. Wskaźnikami

1 Por. H. S e g e r, Die Schwedenschanze bei Oswitz (Zeitschrift des Vereins 
für Geschichte Schlesiens, t. LIII, s. 83—84), oraz za nim W. K o r t a, Grodziska 
osobowickie (Z otchłani wieków, 1948, z. 9—10, s. 147. i n.).
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dla nas tego biegu rzeki jest rozłożenie na tym terenie łąk i łach. Wów
czas prawdopodobnie oba grodziska leżały na lewym brzegu rzeki. 
Jak już wyżej wspomniano, pastwą Odry padła wtenczas część grodziska 
od strony południowo-wschodniej. Jaki był bieg rzeki w starożytności, 
nie wiemy, dlatego też wydaje się jałowa dyskusja, czy omawiane grody 
leżały wówczas na tym samym brzegu Odry, czy też na brzegach prze
ciwległych.

Większe z grodzisk swoją nazwę „Okopy szwedzkie” miało zawdzię
czać rzekomemu zimowaniu na nim oddziałów szwedzkich w latach 1632— 
1633. Jak podaje Seger, nazwa ta pojawia się późno, bo dopiero w 1806 r. 
u Menzla2, a chwilowe przebywanie wojsk szwedzkich na grodzisku 
mogło ewentualnie mieć miejsce w latach 1642—1643. Nadawanie zaś 
przez lud takim miejscom, jak grodziska starożytne czy wczesnośrednio
wieczne, nazw związanych z późniejszymi wydarzeniami historycznymi, 
które pozostały w pamięci ludności miejscowej, jest — jak słusznie 
zaznacza Seger — faktem często spotykanym 3.

Natomiast starsza, średniowieczna nazwa grodziska „Winna Góra” 
związana jest z uprawą na niej w tym czasie winnej latorośli. Pierwszy 
przekaz pisany o „Winnej Górze” koło Osobowic pojawia się 12 V 1268 r. 
Z późniejszych przekazów i map wynika jasno, że „Winna Góra” to 
większe grodzisko koło Osobowic4. Jak nazywano to grodzisko przed 
XIII w., możemy się tylko z pewnym prawdopodobieństwem domyślać 
w zestawieniu ze starą polską nazwą grodziska na Górze Kaplicznej.

Nazwę tę przytacza O. Vug w formie zniemczonej. Mówi mianowicie, 
że Górę Kapliczną nazywano Gruttkeberg i że nazwy tej nie można 
łączyć z polskim słowem krótki, jak to uczynił Büsching w swej pracy o gro
dzisku na Górze Kaplicznej 5, wiążąc tę nazwę z jego wielkością i wysoko
ścią, lecz że nazwa oznacza w języku polskim w ogóle grodzisko, czyli gród. 
W tym wypadku wyczucie języka polskiego tylko nieco zawiodło Vuga 6. 
Rzeczywiście należy ją wiązać z polskim słowem gród, ale w brzmieniu 
zdrobniałym ze względu na małość określanego obiektu. Gruttkeberg tb 
po prostu po polsku gródek. Można przypuszczać, że nazwano gródkiem 
małe grodzisko na Górze Kaplicznej w odróżnieniu od dużego grodziska,

2 K. A. M e n z e l, Topographische Chronik von Breslau, Wrocław 1805, s. 889. 
patrz S e g e r , op. cit., s. 82.

3 S e g e r , op. cit., s. 82.
4 Por. tamże.
5 Niestety, pracy J. B ü s c h i n g a  Der Heilie Berg und dessen Umgebung in 

Oswitz, 1824 r., nie znam. Nie udało mi się jej uzyskać ani z bibliotek wrocław
skich, ani z pozawrocławskich.

6 O. Vug,  Schlesische Heidenschausen ihre Erbauer und die Handelsstraßen 
der Alten, nakład własny, 1890, s. 335.
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które być może przed XIII w. zwano grodem. Natomiast Büsching operuje 
drugą nazwą grodziska na Górze Kaplicznej, zowiąc je „Świętą Górą” 
i pisząc na ten temat, jak się Vug wyraża, poezje w 1824 r. 7 Wydaje 
nam się jednak, że Büsching miał dobre wyczucie, dopatrując się w tym 
grodzisku starożytnego miejsca kultu, o którym wiadomość przetrwała 
w tradycji ludowej. Prawdopodobnie długo uprawiane pogańskie prak
tyki religijne, podobnie jak na górze Ślęży, skłoniły kościół do wybudo
wania na początku XVIII w. na tym grodzisku kaplicy i uczynienia 
z niej miejsca pielgrzymek. O przetrwaniu kultowych obrzędów pogań
skich u miejscowej ludności zdaje się świadczyć zwyczaj zachowany 
w czasach nowożytnych, polegający na stawianiu na grobach naczyń 
z jadłem w określonym czasie, prawdopodobnie związanym ze świętem 
umarłych 8.

Fakt stwierdzony przez archeologów niemieckich w pierwszej ćwierci 
XX w., że nie wszystkie grodziska na Śląsku — jak przedtem sądzono — 
są pochodzenia wczesnośredniowiecznego, że część z nich powstała w sta
rożytności, na przełomie I tysiąclecia p.n.e., stał się podstawą do powsta
nia szeregu teorii w odniesieniu do przyczyn powstania i przeznaczenia 
tych grodów kultury łużyckiej. Jedna z nich to teza o istnieniu na Śląsku 
specjalnego systemu obronnego, złożonego z tzw. grodów par. Teza ta 
nie została nigdy sformułowana w sposób jednoznaczny. Martin Jah n 9 
uważa, że występowanie grodów par w kulturze łużyckiej jest charaktery
styczne dla Śląska, uznając jeden z nich za gród „ludowy” (Volksburg), 
drugi zaś za siedzibę księcia i miejsce kultu. Wskazuje przy tym na fakt, 
że zarówno na małym grodzisku na Górze Kaplicznej, jak i na małym 
grodzisku koło Strzelnik w pow. brzeskim zbudowano kościoły, do któ
rych pielgrzymowano, nawiązując w ten sposób do miejsc „świętych” 
odległej przeszłości. Uhtenwoldt nie zgadza się z tezą Jahna o prze
trwaniu wśród ludności miejscowej pogańskich tradycji kultowych, co 
miało być przyczyną zbudowania kościółka w 1725 r. na grodzisku na 
Górze Kaplicznej i uczynienia z niej miejsca pielgrzymek. Twierdzi, że 
luka pomiędzy starożytnym miejscem kultu a wybudowaniem kościółka 
w XVIII w. jest zbyt duża, by pogańskie tradycje kultowe mogły prze
trwać u ludności miejscowej. Na podstawie jednak stwierdzonych faktów 
o przetrwaniu tradycji kultowych na ślęży w XIX w. 10 opinia ta zdaje

7 Tamże, s. 335.
8 E. B o e 1 i c h, Ein bronzezeitliches ,,Krematorium” aus' Kapellenwege bei 

Breslau (Schles. Mon., III, 1926, s. 115).
9 M. Jahn,  Vorgeschichte der Sudetenländer (Schles. Jahrb., VI, 1934, s. 14).
10 Na górze Ślęży jeszcze w XIX w. w wigilię św. Jana po odbyciu procesji na 

szczyt góry młodzież pozostawała przez noc na tzw. „targu małżeńskim”, który



się być nieuzasadniona. Uhtenwoldt na poparcie swej tezy przytacza starą 
nazwę polską góry Krotkeberg, nawiązując do interpretacji Biischinga, 
że pochodzi ona od słowa krótki, a nie — jak słusznie twierdzi Vug — 
od słowa gród. Nazwy zaś „Święta Góra”, która pojawia się u Biischinga 
w 1824 r., nie uważa za starszą od momentu budowy kościoła, którą to 
miał poprzedzić cud z obrazem N M P11.

Uhtenwoldt z kolei w grodach parach kultury łużyckiej, które są — 
jego zdaniem — bądź pewne, bądź przypuszczalne, dopatruje się świa
dectwa silnej władzy „książęcej” w tym okresie historycznym. Sądzi, 
że o budowie mniejszego grodu decydowały nie względy religijne, ale 
polityczne. Ludność, która zbudowała sobie ogromny gród „ludowy”, 
mający — jego zdaniem — charakter refugialny, była obowiązana do 
zbudowania swemu księciu obronnej siedziby, gdzie mogło również znaj
dować się miejsce kultu 12.

Omawiając powyższą tezę grodów par w kulturze łużyckiej na Śląsku, 
trzeba stwierdzić, że nie wydaje się ona wiarygodna. Przytaczane przez 
Uhtenwoldta jako typowe grody pary rzekome grodziska na górze Ślęży 
i górze Raduni są w rzeczywistości miejscami kultu ludności kul
tury łużyckiej, które były otoczone kręgami kamiennymi13. Również 
rzekome grody pary w Niemczy i Gilowie powstały w różnych czasach. 
Jeśli rzeczywiście w Niemczy istniała osada obronna w okresie halsztac
kim, to budowa grodu w Gilowie przypada na IX w. 14 Naszym zdaniem 
w okresie bytowania na Śląsku ludności kultury łużyckiej mogły istnieć 
w niedużej odległości od siebie dwa miejsca obwarowania wałem drew- 
niano-ziemnym; jedno duże — osada obronna stale zamieszkała, a nie 
będąca tylko refugium w okresie niebezpieczeństwa, oraz drugie mniej
sze, w którym można się dopatrywać miejsca kultu danej grupy ludności. 
Z obwarowywaniem wałem miejsca kultowego spotykamy się przecież 
we wczesnym średniowieczu na Słowiańszczyźnie 15. Nie może natomiast

w swej tradycji nawiązywał do starożytnych praktyk kultowych być może o cha
rakterze orgiastycznym.

11 Obraz miał wisieć na bardzo dużym dębie. Można przypuszczać, że drzewo 
to było czczone jako „święte’’ i że dlatego później powieszono na nim obraz NMP.

12 H. U h t e n w o l d t ,  Die Burgverjassung in der Vorgeschichte und Geschichte 
Schlesiens, Wroclaw 1938, s. 30.

13 H. C e h a k - H o ł u b o w i c z o w a ,  Kamienne kręgi kultowe na Raduni 
i Ślęży (Archeologia Polski, III, 1959, s. 51—100).

14 J. K a ź m i e r c z y k ,  Sprawozdanie z badań wykopaliskowych w Niemczy 
w 1962 r. (Śląskie Sprawozdania Archeologiczne, t. V, Wrocław 1962, s. 42). Now
sze badania dają podstawę do przypuszczenia, że w Gilowie istniał również starszy 
słowiański gród, którego okres użytkowania przypada prawdopodobnie na VI— 
—VII w.

15 Por. opis Thietmara świątyni w Radogoszczu, Kronika Thietmara, Poznań 
1953, s. 344.



być mowy w tym okresie historycznym, w którym na terenie Śląska 
żyje ludność kultury łużyckiej, o budowaniu grodu obronnego dla księ
cia. Jest to bowiem epoka wspólnoty pierwotnej, okres szczytowego 
rozwoju patriarchatu, kiedy to nie istniała jeszcze żadna „klasa panów”, 
na którą za Wahlem powołuje się Uhtenwoldt16. Wiemy natomiast, że 
obok osadnictwa obronnego istniało wówczas na Śląsku rozległe osad
nictwo otwarte, „wiejskie”. Można więc jedynie przypuszczać, że grody 
łużyckie mogły być stałą siedzibą władz plemiennych: starszyzny pa- 
triarchalnej (rodów patriarchalnych, fratrii, lub większych grup rodo
wych) poszczególnych grup plemiennych „łużyczan”, i stanowiły w razie 
niebezpieczeństwa obronne punkty oporu dla całych grup plemiennych. 
Miejscami zaś kultu mogły być dla nich małe gródki, leżące w niewiel
kiej odległości od grodów dużych.

Drugie zagadnienie poruszane w pracach badaczy niemieckich to przy
czyny powstawania umocnień obronnych ludności kultury łużyckiej. 
Seger 17 stoi na stanowisku, że te wielkie i pracochłonne umocnienia 
musiały powstawać w związku z niebezpieczeństwem grożącym z ze
wnątrz. Miało ono iść z północy. Zdaniem Segera, w tym właśnie czasie 
rozpoczął się najazd Germanów na południe. Zajmowali oni wówczas 
tereny nad dolną Wisłą. Seger archeologicznie identyfikuje Germanów 
z ludnością grobów skrzynkowych i podkloszowych. Podobne stanowisko 
reprezentują również Hellmich 18 i Petersen19, uznając, czego nie uczynił 
Seger, „łużyczan” za Ilirów. Szerzej potraktował ten problem H. Uhten
woldt. Ponieważ grody łużyckie zaczynają powstawać już w IV (?) i w V 
okresie epoki brązu, kiedy nie było jeszcze naporu Germanów z północy 
ani niebezpieczeństwa scytyjskiego i celtyckiego, przyczyny szukać należy 
gdzie indziej. Uhtenwoldt, opierając się na pracy W. Boegego20, widzi 
przyczynę powstawania pierwszych starszych grodów łużyckich w gwał
townym przyroście ludności kultury łużyckiej na całym obszarze jej wy
stępowania. Ludność ta, nie mogąc utrzymać się na terenach północnych, 
zaczyna przesuwać się na tereny rdzennie „łużyckie”, ku południowi 21. 
Pierwsi przybysze, pokrewni plemiennie, mogli być przyjmowani przez 
ludność miejscową życzliwie, gdy jednak napór z północy wzrastał,

16 U h t e n w o l d t ,  op. cit., s. 22.
17 S e g e r ,  op. cit., s. 93.
18 M. H e l l m i c h ,  Die Burghügel in Schlesien und der Burghügel in Walden

burg (Altschlesien, IV, s. 198).
19 E. P e t e r s e n ,  Schlesien von der Eiszeit bis ins Mittelalter, 1935, s. 88; 

por. s. 94.
20 W. B o e g e, Die Chronologie der jüngeren Bronzezeit in Mittelschlesien auf 

Grund der Grabfunde (Breslauer phil. Diss., 1934 — Teildruck).
21 U h t e n w o 1 d t, op. cit., s. 21.



ludność naciskana, sama mająca kłopoty z powodu przyrostu ludności, 
poczyna się temu przeciwstawiać. Powstają w tych warunkach najstarsze 
grody łużyckie zdobywane i palone przez napływającą ludność z północy. 
Właściwy jednak okres budowy grodów, również i zdaniem Uhtenwoldta, 
przypada na czas walk Ilirów (ludności kultury łużyckiej) z Germanami, 
a ściślej — według tego badacza — z Bastarnami (ludnością kultury 
grobów skrzynkowych, czyli kultury pomorskiej).

Reprezentowana przez badaczy niemieckich teza, uznająca kulturę 
łużycką etnicznie za iliryjską, była w okresie międzywojennym przed
miotem ostrej polemiki naukowej między archeologami polskimi i nie
mieckimi. Obecnie ogromna większość uczonych słowiańskich uznaje 
nosicieli kultury łużyckiej za ludność prasłowiańską. Do niej zalicza się 
również ludność kultury pomorskiej22. Pozostaje jeszcze sprawą nie 
rozstrzygniętą, czy należy się liczyć na południowo-zachodnim terenie 
Polski we wczesnym okresie żelaza z wpływami tej ostatnio wymienionej 
kultury na ludność „łużycką”, czy też z náporem zbrojnym ludności 
„pomorskiej” na ludność „łużycką” 23. Okresu jednak powstawania star
szych grodów kultury łużyckiej nie można wiązać z tą ewentualną inwa
zją z północy, która mogła mieć miejsce kilka wieków później. Wydaje 
się, że przyczyny powstawania starszych osad obronnych należy 
szukać w rozwoju stosunków społeczno-ekonomicznych24. Prawdopo
dobnie pod koniec epoki brązu następuje w kulturze łużyckiej inten
syfikacja hodowli zwierząt udomowionych, przede wszystkim bydła 
rogatego, przy równocześnie ulepszonej uprawie ziemi. Przyrost ludności 
w tych warunkach nie był momentem zubożającym, lecz przyczyniał się 
do wzbogacenia ludności, przybywało bowiem rąk do pracy. Świadczy 
o tym dalszy wspaniały rozwój kultury materialnej ludności „łużyckiej” 
w okresie halsztackim. W tym czasie — jak się wydaje — silniejsze, 
a więc liczniejsze rody patriarchálně zaczynają zabezpieczać swój ma
jątek przez budowanie grodów obronnych, uzależniając, być może, od 
siebie rody słabsze, mieszkające w osadach otwartych, niejednokrotnie 
rozległych. Grody — jak można stwierdzić — występują na terenach

22 Ostatnio wypowiedział się w tej sprawie W. H e n s e l , Polska przed tysią
cem lat, Wrocław—Warszawa—Kraków 1964, s. 19 i n. oraz 33 i n.

23 Za podbojem ziem „łużyczan” przez nosicieli kultury „pomorskiej” wypo
wiada się Józef Kostrzewski w książce: J. K o s t r z e w s k i ,  W. C h m i e l e w s k i ,  
K. J a ż d ż e w s k i ,  Pradzieje Polski, wyd. 2, Wrocław—Warszawa—Kraków 1965,
s. 22. Wydaje się jednak, że dotychczas przeprowadzono zbyt mało systematycz
nych badań na stanowiskach osadniczych tej kultury na terenie Polski południowej, 
by można było zdecydowanie przychylić się do wyżej przytoczonej tezy.

24 W. H o ł u b o w i c z ,  Śląsk w epoce wspólnoty pierwotnej (Historia Śląska,
t. I, Wrocław I960, s. 97).



w tym czasie gęściej zaludnionych, a nie na pasach granicznych, gdzie 
można by im przypisać charakter obronny przed nieprzyjacielem z ze
wnątrz. Wydaje się przy tym, że tak rozmieszczone wśród osadnictwa 
nieobronnego grody mogły w danych okolicznościach stanowić ochronę 
i punkt oporu w razie niebezpieczeństwa dla całej grupy plemiennej 
wokół nich mieszkającej. Taki charakter miał najprawdopodobniej gród 
większy („Okopy szwedzkie”) na Osobowicach dla plemiennej grupy 
„łużyckiej” zamieszkującej Śląsk Środkowy.

Badania na grodzisku dużym przeprowadził H. Seger w 1917 r. Można 
je nazwać badaniami weryfikacyjnymi. Mianowicie w sierpniu 1914 r. 
po wybuchu pierwszej wojny światowej wojsko niemieckie założyło 
okopy wokół Wrocławia, między innymi i na grodzisku dużym, wyzy
skując ku temu ruiny wału. W 1917 r. Seger oczyścił profile okopów 
dla obserwacji nawarstwień wału i przeprowadził w dwu miejscach 
przedłużenie tych przecięć, uzyskując w ten sposób pełny poprzeczny 
przekrój przez wał. Na podstawie tych prac weryfikacyjnych postawił 
kilka bardzo śmiałych, ze względu na szczupłość materiału źródłowego, 
hipotez. Tezy te brzmią: po pierwsze, w IV okresie epoki brązu na 
wzgórzu osobowickim później obwarowanym istniała nieobronna osada 
kultury łużyckiej; po drugie, w V okresie epoki brązu wybudowano 
pierwszy wał obronny, składający się ze skrzyń (izbic) wypełnionych 
ziemią, który spalił się wraz z całych grodem; po trzecie, po pewnej 
przerwie w osadnictwie około 600 r. p.n.e. zbudowano na ruinach pierw
szego po raz wtóry gród z wałem drewniano-ziemnym podobnej kon
strukcji. Uległ on również zniszczeniu przez pożar.

Na Górze Kaplicznej przeprowadził Seger badania sondażowe, które 
doprowadziły go do wniosku, że tak jak na grodzisku dużym również 
i na mniejszym dwukrotnie budowano wał o konstrukcji drewniano- 
-ziemnej i że uległ on spaleniu podobnie jak na grodzisku dużym 25. 
U stóp obu grodzisk odkryto w okresie międzywojennym cmentarzyska 
łużyckie, które częściowo przebadano. Groby pochodzą z IV i V okresu 
brązu i okresu halsztackiego.

W Polsce Ludowej podjęto długofalowe badania wykopaliskowe na 
stanowiskach kultury łużyckiej na Osobowicach, które winny wyjaśnić 
zagadnienie, czy w okresie trwania kultury łużyckiej mamy do czynienia 
przy występowaniu dwu grodów w pobliżu siebie zbudowanych z grodem 
obronnym i miejscem kultu obwarowanym danej grupy plemiennej tej 
prasłowiańskiej ludności. Za takim przypuszczeniem przemawia prak
tyka stosowana później przez Słowian. Thietmar bowiem podaje pisząc

Ko r t a ,  op. cit., s. 150.



0 Radogoszczu 26: „Ile okręgów w tym kraju, tyle znajduje się świątyń
1 tyleż wizerunków bożków doznaje czci niewiernych, między nimi 
jednak wspomniany wyżej gród posiada pierwszeństwo”. Można postawić 
jako tezę roboczą przypuszczenie, że na Osobowicach istniał w okresie 
wymienionym ogromny gród obronny stale zamieszkały przez starszyznę 
jednej z grup plemiennych mieszkającej na Śląsku Środkowym, która 
posiadała swe miejsce kultu na Górze Kaplicznej. Natomiast na górze 
Ślęży, Raduni i Kościuszki znajdowało się centralne miejsce kultu dla 
wielu grup plemiennych bliżej lub dalej mieszkających, co w rezultacie 
między innymi poprzez wspólnie odprawiane praktyki kultowe doprowa
dziło do zlania się tych grup w jedno plemię na Śląsku Środkowym, 
noszące we wczesnym średniowieczu nazwę Ślężan. Centrum kultowym 
dla pogańskich Ślężan pozostała góra Ślęża, plemiennym zaś ośrodkiem 
był dzisiejszy Wrocław.

Dalsza, nieco węższa problematyka wiąże się ze zbadaniem zabudowy 
dużego grodu oraz konstrukcji wałów obronnych. Prace planowane na 
grodzisku małym mają dać odpowiedź na pytanie, czy na nim mieściło 
się domniemane miejsce kultu.

Od 1961 r. badania wykopaliskowe prowadzone są z ramienia Katedry 
Archeologii Polski Uniwersytetu Wrocławskiego na grodzisku dużym. 
Objęto nimi ruinę wału oraz wnętrze grodu. Badania trwają już przez 
cztery sezony wykopaliskowe. Dotychczasowe ich wyniki nie dają możli
wości do bezbłędnego zorientowania się w konstrukcji budowy wału. 
Potwierdza się dwukrotne jego wznoszenie. Brak jednak danych, prze
mawiających za izbicową konstrukcją wału. Są natomiast wskaźniki, że 
mogła ona być przekładkowa 27, tak często później we wczesnym średnio
wieczu stosowana przy budowie wałów na Śląsku.

Badania wnętrza grodu potwierdziły naszą tezę o jego stałym za
mieszkaniu. Dotychczas zostały odkryte zarysy jednego domu naziem
nego, być może budowanego na zrąb (?) z paleniskiem wewnątrz, oraz 
kilka palenisk, które prawdopodobnie użytkowane były poza obrębem 
domostw. Zabytki ruchome, jak ceramika, kamienie Żarnowe, przęśliki, 
kości zwierzęce, również przemawiają za tezą o stałym zamieszkaniu 
owego grodu. Użytkowanie tego miejsca przez ludność kultury łużyckiej 
począwszy od IV okresu epoki brązu potwierdza się. Nie można jednak 
obecnie dać odpowiedzi na pytanie, czy w IV okresie epoki brązu istniała 
na Osobowicach osada nieobronna, czy też już wtedy otoczona była 
wałem.

26 Kronika Thietmara, s. 348.
27 B. G e d i g a, Badania wykopaliskowe na terenie osiedla obronnego kultury 

łużyckiej we Wrocławiu-Osobowicach w 1962 roku (Sprawozdania Archeologicz
ne, t. XVI, s. 61).



Z tego co dotychczas powiedzieliśmy, wynika jasno, że prace na 
stanowiskach archeologicznych na Osobowicach muszą trwać nadal. 
Upłynie jeszcze wiele sezonów wykopaliskowych, zanim uzyskamy od
powiedź, opartą na materiale źródłowym, na interesujące nas pytania. 
Rozwiązanie tych zagadnień przyczyni się w dużym stopniu do podbu
dowy naszych wiadomości o związkach kulturowych łączących prasło
wiańską kulturę łużycką z kulturą wczesnośredniowieczną plemion pra
polskich na Śląsku w szczególności i w Polsce w ogóle.

ALTERTÜMLICHES STAMMESZENTRUM UND KULTSTÄTTE 
ZU WROCLAW-OSOBOWICE

Im Bereiche Groß-Wroclaws, und zwar im Stadtteil Osobowice, befinden sich 
Reste zweier Burganlagen der Lausitzer Kultur. Ihre Errichtung kann in die 
ausgehende Bronzezeit — etwa um die Wende des 1. Jahrtausends vor unserer 
Zeitrechnung — datiert werden; während der Hallstattzeit wurden sie erneut 
auf gebaut. Die eine der Anlagen ist an der von Osobowice nach dem Dorfe 
Rędzin führenden Straße gelegen, bedeckt eine beachtliche Fläche von 6 ha und 
trägt die Bezeichnung „Schwedenschanze”. Die zweite, weit kleinere (3—4 ha), 
befindet sich genau südöstlich davon in einer Entfernung von reichlich 1 km 
Luftlinie auf dem Kapellenberg. Die deutsche Forschung deutete die Osobowicer 
Anlagen als Beispiel für das Auftreten eines Burgenpaares in Schlesien. Ihrer 
Auffassung nach diente die größere als „Volksburg”, die kleinere dagegen als 
Fürstensitz und zugleich als Kultstätte. Jedoch fällt auf polnischem Gebiet die 
Lausitzer Kultur zeitlich zusammen mit der Urgesellschaft, und die patriarchalische 
Gentilordnung erreichte erst gegen Anfang der Eisenzeit den Höhepunkt ihrer 
Entwicklung. Darum kann auch in jener Epoche nicht von Fürstenherrschaft die 
Rede sein. Die Weisungsgewalt lag bei der Ältenstenschaft einer Sippe und 
diese errichtete als ständigen Wohnsitz eine Burg. Diese Burgen der Sippen
ältesten lagen inmitten des offenen Wohnplatzes einer Lausitzer Dorfgemeinde. 
Solche große Burganlagen dienten gleichzeitig als Zufluchts- und Wehreinrich
tungen einer ganzen im umliegenden Gebiet ansässigen Stammesgruppe, während 
die Kleinburgen in unmittelbarer Nähe wohl Kultstätten der gleichen Stammes- 
gruppe gewesen sind.

Als derartige ständig bewohnte Burg des Sippenältesten erscheint uns die 
größere der Osobowicer Anlagen. Daß die kleinere aber Stammeskultort gewesen 
ist, läßt darauf auch die alte Bezeichnung des Kapellenberges, „Heiliger Berg”, 
schließen.

Seit 1961 führt der Lehrstuhl für Archäologie Polens bei der Universität 
Wroclaw in Osobowice Grabungen durch. Ihr Ziel ist die Aufklärung folgender 
Fragen: war die Großburg eine ständig bewohnte Wehranlage und welche Rolle 
spielte sie in der Wirtschafts- und Gesellschaftsstruktur ihrer Erbauer? Ferner: 
welche Funktionen hatte die Kleinburg, befand sich hier in alter Zeit eine Kult
stätte? Die bisherigen Grabungsergebnisse bestätigen im ersten Falle die bereit' 
von Seger angenommene ständige Besiedlung. Die zwei Bauphasen lassen sich 
aus der Stratographie des Walles erweisen. Dagegen lassen sich noch keine ge
naueren Angaben über die Konstruktion des aus Holz und Erdaufschichtungen 
errichteten Walles machen. Immerhin scheint eine Konstruktion aus liegender



Bohlen wahrscheinlicher als der von Seger vermutete Blockbau. Weitere Gra
bungen werden vermutlich eine exakte Antwort ermöglichen.

Die Anlage auf dem Kapellenberg ist bisher noch nicht systematisch unter
sucht worden. Zwischen den beiden Weltkriegen wurden hier lediglich Sondie
rungsarbeiten durchgeführt, die das Vorhandensein ähnlicher Befestigungen wie 
auf der Großburg ergaben. Geplant sind z.Zt. an diesem Objekt Grabungen, 
die den Verwendungszweck klären sollen. Für die vermutete Kultstätte sprechen, 
wie schon erwähnt, der alte Name „Heiliger Berg”, ferner die bis zur Neuzeit 
zu beobachtenden heidnischen Gebräuche im Totenkult der ortsansässigen Be
völkerung und schließlich die Tatsache, daß auch die frühmittelalterlichen Slawen 
die Kultstätte durch einen Wall befestigten.


