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Czy prawdę głosił niemiecki archeolog G.Kossina i późniejsi jego rasistowscy koledzy, że gospodarzami ziem polskich przez 

kilkaset lat byli najpierw Germanie, a dopiero po ich odejściu w V w. i stuletnim bezludziu, zawładnęły nią prymitywne plemiona 

Slowian i przyszłych Polaków , wyrojonych z bagnistych  puszcz nad Prypecią lub wygnanych gdzieś z Azji przez ordy Hunów?   

Otóż Polacy i Polska w Europie - już od około 38.000 lat ! 
- przemawia za tym genealogia genomiczna!  

1.  Wyniki badań genetycznych 51 ludzkich paleo-genomów z lat 45.000-7.000 temu, opublikowane przez 

międzynarodowy zespół naukowców Qiaomei Fu et al. 2016 "The genetic history of Ice Age Europe", umożliwiły tym 

i innym genetykom (np. S.Kozłow; J. Krause) opracowanie list i map stopnia pokrewieństwa ponad 150 kopalnych 

i dzisiejszych populacji świata, zwłaszcza Eurazji, z tzw. człowiekiem z jaskini Goyet (Belgia). Ów GOYET żył 

około 38-36 tys. lat temu, gdy obok żyli jeszcze neandertalczycy. Reprezentuje właściwie pierwszą grupę 

przybyszów człowieka współczesnego do Europy, wówczas z haplogrupą C1a i C1b  w ojcowskim Y-DNA  

 Autosomalne DNA człowieka Goyet, wskazujące na przynależność do jakiejś populacji,  jest dziedziczone 

zasadniczo przez wszystkich współczesnych Europejczyków; jest to więc bazowe DNA Europy. To genetyczne 

dziedzictwo Goyet jest jednak  mniej widoczne w rejonie, gdzie zmarł (Niemcy, Niderlandy, Francja), niż w populacji 

dzisiejszych POLAKÓW i na równi z nimi BAŁTÓW, tj. Litwinów i Łotyszy!  Polacy i Bałtowie są szczególnie 

bliscy człowiekowi Goyet. Tu bowiem jego potomkowie w okresie polodowcowym przybyli, żyjąc w kulturze 

świderskiej ok.14-9 tys. lat temu.   

http://www.tropie.tarnow.opoka.org.pl/images/ice.goyetq116-1.png 

2.  Z mezolitycznego, z lat około 6400 przed Chrystusem cmentarzyska na Jeleniej Wyspie (Oleni Ostrov) na 

jeziorze Onega, na pograniczu rosyjsko-fińskiej Karelii i Wepsji, spośród 177 tam pogrzebanych przebadano m.in.  

szczątki mężczyzny, umownie znanego jako KARELCZYK, pochowanego w skalistym podłożu w postawie stojącej, 

więc zapewne jako szamana, aby spełniał tę funkcję także w świecie zmarłych. W jego Y-DNA wykryto SNP  

R1a-M459, który jest ojcowskim głównie dla Słowian i wszystkich Praindoeuropejczyków w Europie i Azji, łącznie 

z indo-irańskimi Ariami. Tej grupy genetycznej z SNP M459 najwięcej jest w Polsce, bo do 57 procent ludności 

(reszta to dziesięć innych grup po kilka-kilkanaście procent każda)!   

http://www.tropie.tarnow.opoka.org.pl/images/hg.r1a_m459.jpg 

 

W ojcowskim Y-DNA i autosomalnym DNA  

Karelczyk najbliższy Polakom - to jakby nasz praojciec! 

Karelczyk z Oleni Ostrov, j Onega, 6400 lat przed Chr. 

< = Rekonstrukcja: M.M.Gerasimov). 

Co więcej, także w autosomalnym DNA, wskazującym  na szerszą populację praprzodków, ów Karelczyk znalazł 

najbliżej sobie podobnych wśród POLAKÓW (ku wielkiemu zdziwieniu genetyków rosyjskich)! Takie są wyniki 

badań naukowych zespołów W. Haaka 2015, Allentofta 2015 i innych. Zob. na mapie podobieństwa (IBS): 

http://www.tropie.tarnow.opoka.org.pl/images/ibd_oleniostrov2.jpg 

3.  W wielkiej archeologicznej kulturze ceramiki sznurowej (3000-2200 lat przed Chr.), która jest jakby 

praojczyzną ekspandujących stąd Praindoeuropejczyków, rozpoznano (Haak 2015, Allentoft 2015), zwłaszcza we 

wschodnich Niemczech i w Polsce, prawie wyłącznie genetyczny ród R1a, ale już ze snipem M417. Najbardziej 

bliskie jej potomstwo żyje w Polsce. Polacy są najbardziej do tych archeologicznych "sznurowców" podobni 

genetycznie nie tylko w ojcowskim Y-DNA (57%), ale także w autosomach DNA dzisiejsza ludność Polski, Białorusi 

i Ukrainy (na mapie kolor zielony) jest bliższa ludności kultury ceramiki sznurowej. Niemcy zaś (odcień czerwony) 

są bliżej kulturze jamowej znad Wołgi i Samary 

http://www.tropie.tarnow.opoka.org.pl/images/ibd_cwc.jamowa.jpg 

(na zachodnich krańcach Europy kolor zielony na mapie to strefa ludności śródziemnomorskiej) 

4.  Ludność kultury łużyckiej (z lat 1300-450 przed Chr.), choć szeroko w Europie upowszechniona także 

w kulturze urn popielnicowych, ma swoją najwyraźniejszą kontynuację zarówno co do Y-DNA, jak i w genach 

autosomalnych... w dzisiejszej  Polsce. Ujawniono to niedawne w badaniu DNA człowieka z Ludas kultury łużyckiej 

(grupa Kyjatice, BR2), wykonane przez genetyków... irlandzkich (Cassidy et al. 2015). 

http://www.tropie.tarnow.opoka.org.pl/images/cwc_modern.jpg 

 5. Jako Polacy jesteśmy więc, wbrew  niektórym zwolennikom rasisty G. Kossiny, mocno i jednoznacznie 

zakorzenieni w Europie; nie dopiero od V wieku po Chrystusie, ale co najmniej od 6,5 tysięcy lat  przed Chr. (w 

ojcowskim Y-DNA), a nawet od początków Europy (w autosomalnym DNA). Mamy więc potwierdzenie bycia 

u korzeni Europy, a zarazem swoją utrwaloną "osobowość" wspólnotową.  

Czy to nie powinno nas cieszyć, a zarazem skłaniać do większej i czynnej troski o Europę, jej korzenie 

i niepewny dziś jej stan moralny?                                                                                        ( 25.05.2016, aktualizacja 10.11.2016, xStP ) 
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