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Anna Gawlik

Pochówki szkieletowe ze st. 1 z Witowa – interpretacja
obrządku pogrzebowego

Pochówki szkieletowe ze st. 1 z Witowa – interpretacja obrządku pogrzebowego. W 2005 roku na stanowisku w Witowie, gm. Koszyce, pow. Proszowice, odkryto dwa pochówki
szkieletowe kultury łużyckiej w jamach osadowych (ob. 138 – jeden szkielet i ob. 120 – jeden kompletny szkielet i dwa zdekompletowane). Materiał z tych obiektów oraz daty radiowęglowe
umieszczają je w ramach III OEB (1350–1100 p.n.e.). Wszystkie szczątki zidentyfikowano jako należące do kobiet. Fragmenty
naczyń z jam reprezentują formy typowe dla inwentarzy kultury
łużyckiej. Analizując podobieństwa w obrządku pogrzebowym
pomiędzy tymi pochówkami a analogicznymi obiektami w kulturze trzcinieckiej wysunięto hipotezę, iż groby te mogą być
pochówkami kobiet ze środowiska trzcinieckiego, których
mężowie należeli do nowej grupy osadników w rejonie
Krakowa – kultury łużyckiej.

S

tanowisko archeologiczne w Witowie
jest znane w literaturze naukowej od lat
20. XX wieku, lecz regularne prace badawcze
podjęto na nim dopiero w latach 60. Od 2002 r.
w Witowie były prowadzone przez Instytut Archeologii UJ prace ratownicze pod kierunkiem dr Anny
Gawlik i mgr. Piotra Godlewskiego. W wyniku tych
działań (kontynuowanych do chwili obecnej) stwierdzono, iż wysoki cypel w bezpośredniej bliskości Wisły
– tzw. ostroga witowska – był intensywnie zamieszkany m.in. przez społeczności kultury łużyckiej. Osadnictwo tej kultury można tu datować już od III OEB,
czyli od chwili pojawienia się pierwszych osadników
ze środowiska łużyckiego w zachodniej Małopolsce, aż
po fazę klasyczną grupy górnośląsko-małopolskiej. Nie
stwierdzono obecności obiektów, które można by jednoznacznie datować na okres HaD. O ważnej roli tego
stanowiska w sieci osadniczej kultury łużyckiej świadczy
fakt, iż w 2002 roku natrafiono tu na pozostałości drewniano-ziemnych fortyfikacji datowanych na lata 900–
600 p.n.e. (G a w l i k, G o d l e w s k i 2006; 2009).
W 2005 roku odkryto na terenie osady w Witowie
dwa pochówki, gdzie zmarłych nie poddano kremacji
(G a w l i k, G o d l e w s k i 2009). Za groby posłużyły dwie duże jamy trapezowate (prawie 2 m głębokości

Skeleton burials from site 1 at Witów – interpretation of
burial rite. In 2005, two skeleton burials were discovered in
the Lusatian culture settlement at Witów, Koszyce commune,
Proszowice district. They were deposited in household pits (feature 138 – one skeleton; feature 120 – one complete skeleton
and two incomplete ones). Archaeological material and radiocarbon analyses date the burials to Bronze Age Period III (ca
1350–1100 BC). All of the deceased were identified as females.
Fragments of clay vessels uncovered in the pits represent forms
typical of the Lusatian culture. Proceeding from the similarities
in burial rites between the discussed Lusatian culture burials and
analogical features from the Trzciniec culture, it has been proposed that the burials discovered at Witów held the remains
of the Trzciniec culture wives of the first Lusatian settlers in the Kraków area.

i około 2 m średnicy przy dnie) – ob. 138 i 120.
Obiekt 138 zawierał szczątki kobiety w wieku
adultus (ryc. 1:A). Zmarła była starannie ułożona na dnie jamy, przy jej północno-zachodniej ścianie, w pozycji skurczonej na lewym boku, lecz mimo
to szkielet był zdekompletowany (ryc. 1:B). Brakowało
dolnej części lewej kończyny, jej fragmenty (staw kolanowy) odkryto w północnej części jamy (na tym samym poziomie). Na dnie obiektu stwierdzono ponadto
obecność 6 całych naczyń ceramicznych, które można
uznać za wyposażenie grobowe. Obserwacje w terenie
pozwoliły ustalić, iż zaraz po złożeniu ciała i inwentarza
do jamy całość została zasypana ziemią, przy czym samo
dno jamy zasypano ciemną ziemią z dużą ilością popiołu, węgli drzewnych, polepy konstrukcyjnej (m.in.
ze śladami odcisków desek). W warstwie tej odkryto
liczne ułamki brązowych przedmiotów, które pomimo
silnej fragmentacji nie noszą śladów działania ognia. Są
to zarówno fragmenty ozdób (szpil, wisiorków, łańcuszków, skrętów), jak i ułamki narzędzi (haczyki na ryby,
dłutko) i broni (grot włóczni?).
Obiekt 120 również zawierał ciało kobiety w wieku adultus/maturus starannie ułożone przy północnej
ścianie jamy (ryc. 1:C). Jednak w tym wypadku ciało
nie spoczywało bezpośrednio na dnie jamy, ale około
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Ryc. 1. Witów, st. 1, gm. Koszyce, pow. Proszowice. A–B: ob. 138; C–D: ob. 120
Fig. 1. Witów, site 1, com. Koszyce, Proszowce district. A–B: feature 138; C–D: feature 120

10–15 cm powyżej dna. Na dnie jamy (na poziomie
280 cm) natrafiono natomiast na dwa pofragmentowane szkielety (zapewne kobiet), pozbawione czaszek,
oraz części korpusu, rąk i nóg (ryc. 1:D). W obiekcie
nie zarejestrowano przedmiotów, które jednoznacznie
można by określić jako wyposażenie grobowe, choć
w wypełnisku jamy natrafiono na fragment brązowego dłutka (identycznego z odkrytym w obiekcie 138),
a przy głowie kobiety stwierdzono obecność rozcieracza i pozostałości kamienia żarnowego. Zasypisko jamy
wskazuje, iż wszystkie ciała zostały złożone do jamy
w tym samym czasie. O ile jednak dwa zdekompletowane ciała zostały wrzucone do jamy, to ciało pierwszej
kobiety zostało starannie ułożone przy samej ścianie
jamy w lekko skurczonej pozycji na prawym boku, z rękami przy głowie. Na zdekompletowanych szkieletach
nie stwierdzono śladów cięć czy wyłamywania stawów,
a wszystkie, nawet najmniejsze fragmenty szkieletów
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(dłonie, stopy) były ułożone w porządku anatomicznym, co może świadczyć, iż rozczłonkowania dokonano, gdy mięśnie uległy tylko częściowemu rozkładowi.
Zwłoki musiały więc być gdzieś wcześniej przechowywane, np. w tymczasowym grobie lub w specjalnym
budynku do tego przeznaczonym, tzw. domu śmierci.
Nic nie wskazuje na to, by jama była otwarta, lub tylko
częściowo zasypana przez dłuższy czas.
Wyposażenie obydwu pochówków (ceramika
i przedmioty brązowe) oraz daty 14C pozwalają datować je na BrD i HaA1 (1350–1100 p.n.e.) (G a w l i k,
G o d l e w s k i 2010, 92, tabela 1), czyli na okres, kiedy w rejonie Krakowa zakładane były najstarsze osady
i cmentarzyska kultury łużyckiej (G e d l 1982, 21–22;
G ó r s k i 1997, 12–14; 2010).
Najbliższe analogie w kulturze łużyckiej dla omawianych obiektów z Witowa możemy znaleźć wśród
materiałów grupy górnośląsko-małopolskiej.
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Ryc. 2. Pochówki kultury łużyckiej w obiektach osadowych. 1 – Kraków Nowa Huta-Pleszów, st. 17, ob. 1091; 2 – Kraków
Nowa Huta-Pleszów, st. 17, ob. 1196; 3 – Kraków Nowa Huta-Pleszów, st. 17, ob. 900; 4 – Kraków Nowa Huta-Wyciąże,
ob. 18a (1–3 – wg R a c h w a n i e c 1980; 4 – wg R y d z e w s k i 1996)
Fig. 2. Lusatian culture burials in settlements. 1 – Kraków Nowa Huta-Pleszów, site 17, feature 1091; 2 – Kraków Nowa Huta-Pleszów, site 17, feature 1196; 3 – Kraków Nowa Huta-Pleszów, site 17, feature 900; 4 – Kraków Nowa Huta-Wyciąże, feature
18a (1–3 – after R a c h w a n i e c 1980; 4 – after R y d z e w s k i 1996)

Przykładem może tu być pochówek z Krakowa Nowej Huty-Wyciąża, st. 5, gdzie na dnie jamy trapezowatej natrafiono na ciała dwóch mężczyzn (R y d z e w s k i 1996, 441; K a c z a n o w s k i 1996) (ryc. 2:4).
Ceramika odkryta w obiekcie to jedynie ułamki naczyń,
których nie można zaklasyfikować jako intencjonalne
dary grobowe. Pochówek wydatowano na III okres epoki brązu (OEB), czyli na ten sam przedział chronologiczny, co jamy z Witowa. Układ ciał (pozycja skurczona na lewym boku) również wykazuje podobieństwa do
sytuacji zaistniałej w Witowie.
Bardzo bliskie w formie i charakterze obiekty pochodzą ze stanowiska nr 17 w Krakowie Nowej Hucie-

-Pleszowie. Wśród obiektów osadowych kultury łużyckiej natrafiono tutaj na dwa pochówki szkieletowe: ob.
900 i ob. 1091 (R a c h w a n i e c 1980, 81–83, ryc. 2,
4) (ryc. 2:1,3). Ciała znajdowały się w pozycji skurczonej przy ścianach jam. W przypadku obiektu 900 z Pleszowa przy czaszce natrafiono na dużą misę odwróconą do góry dnem, którą można uznać za wyposażenie
grobowe. Badania antropologiczne wskazują, iż był to
pochówek kobiety w wieku adultus (Ł u c z a k 1980,
92). W jamie 1091, w bezpośredniej bliskości szkieletu
znajdowały się duże fragmenty naczyń i placka glinianego, których jednak nie można jednoznacznie zaliczyć
do kategorii inwentarza grobowego. Szczątki kostne
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wskazują, iż był to mężczyzna w wieku juvenis (Ł u c z a k 1980, 95). Materiał z jamy nr 900 zawierał dużą
misę profilowaną z uszkiem i trójkątnym występem oraz
czerpak z wklęsłym dnem, które to materiały pozwalają
datować ten zespół w ramach V OEB (R a c h w a n i e c
1980). Podobną pozycję chronologiczną, tzn. późną
epokę brązu, należy przypisać również obiektowi 1091.
Ze stanowiska nr 17 w Pleszowie pochodzą jeszcze trzy
inne pochówki łączone z kulturą łużycką, jednak ciała zmarłych w tych przypadkach zostały skremowane.
Grób nr 908 ma postać klasycznego pochówku popielnicowego w niewielkiej jamie grobowej z licznymi
przystawkami ceramicznymi (R a c h w a n i e c 1980,
82, ryc. 3). Podobny wygląd miał zapewne również grób
932, jednak duży stopień zniszczenia obiektu uniemożliwia jego dokładniejszą analizę (R a c h w a n i e c
1980, 83). Najciekawszy z tej grupy grobów, obiekt
1196, ma wiele cech wspólnych z pochówkami z Witowa (R a c h w a n i e c 1980, 84, ryc. 5) (ryc. 2:2), jest
to bowiem pochówek na dnie dużej jamy trapezowatej,
a naczynia w nim odkryte można zaklasyfikować do wyposażenia grobowego. Zostały one w staranny sposób
ułożone w jamie, a ich rozmieszczenie (pod ścianami
jamy) przypomina analogiczną sytuację w obiekcie 138
w Witowie. Jedno z naczyń (amfora) nosi ponadto ślady wtórnego przepalenia. Główną różnicę stanowi tutaj
jedynie sposób potraktowania zwłok, czyli kremacja1.
Wszystkie pochówki ciałopalne można datować na podstawie ceramiki na IV OEB (R a c h w a n i e c 1980,
88). Opisana sytuacja w Pleszowie, st. 17, jest interesująca z kilku powodów. Wszystkie pochówki znajdowały się w stosunkowo niewielkiej odległości od siebie,
co może sugerować, iż mamy tu do czynienia z cmentarzyskiem, tym bardziej, że w niewielkiej odległości
od opisanych grobów znajduje się skupienie grobów
ciałopalnych z IV i III w. p.n.e. i bliżej niezidentyfikowane groby szkieletowe (K o g u s 1963; R a c h w a n i e c 1980, 89). A. Rachwaniec skłania się ku tezie, iż
omawiane pochówki to część większego cmentarzyska
birytualnego grupy górnośląsko-małopolskiej. Jednak sama forma grobów naśladująca obiekty osadowe,
w tym wypadku jamy trapezowate, nie jest typowa dla
cmentarzysk z kręgu pól popielnicowych. Nie można
więc do końca wykluczyć tezy, iż mamy tu do czynienia
z wyjątkowymi pochówkami składanymi w „wydzielonej” części osiedla, i że nie był to jednorazowy akt, lecz
powtarzający się rytuał rozciągnięty w czasie. Niestety,
w chwili obecnej, m.in. ze względu na metodykę ówczesnych badań ratowniczych, nie można tej hipotezy ani
potwierdzić, ani ostatecznie wykluczyć.
W przypadku obiektu 1196 autor publikacji – A. Rachwaniec, wyraźnie mówi o pochówku ciałopalnym, popielnicowym
(R a c h w a n i e c 1980, 84). Jednak w opisie obiektu ani razu nie
wspomniano o odkryciu przepalonych kości ludzkich czy to w naczyniach, czy wypełnisku jamy (jak to miało miejsce w przypadku
innych grobów ciałopalnych z tego stanowiska). Autor zaznacza jedynie, że jedna z amfor (naczynie nr 4) nosi ślady działania ognia.
1
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Zbiorowy pochówek w jamie osadowej kultury
łużyckiej (ob. 1043) został odkryty również na wielokulturowej osadzie w Jakuszowicach, pow. Kazimierza
Wielka (K a c z a n o w s k i, R o d z i ń s k a - N o w a k 2004, 119–120). W wypełnisku odkryto szkielety dwóch osobników – kobiety w wieku około 60 lat
i dziecka, w wieku około 15 lat. Fragmenty naczyń oraz
przedmiotów żelaznych pozwalają datować ten pochówek na wczesną epokę żelaza.
Do przedstawionych analogii dobrze pasuje również
opis grobu zbiorowego z cmentarzyska kultury łużyckiej w Zofipolu, pow. Kraków (Ż a k i 1950, 179–181).
W dużej jamie, na różnych głębokościach, natrafiono na
szczątki 4 osobników. Autor badań sugeruje, iż ciała zostały wrzucone do jamy bezładnie i bez należytego szacunku, jakim obdarzano ciała zmarłych w środowisku
łużyckim. Jedynie ciało położone najniżej znajdowało
się w pozycji skurczonej na boku. Fragmenty naczynia
z różnych głębokości w jamie z Zofipola świadczą, iż
był to jednorazowy pochówek. Sądząc z opisu, znalezisko z Zofipola ma wiele cech wspólnych z pochówkiem
zbiorowym nr 120 z Witowa.
Znaleziska ludzkich szczątków na osadach ludności
kultury łużyckiej należą do obiektów wyjątkowych i jako
takie nie poddają się sztywnym ramom klasyfikacji (B u k o w s k i 1996, 322–328; G e d l 1996, 356; D ą b r o w s k i 2001; 2009, 219–221, 223–224). Do najbardziej znanych należą pochówki w dołach kultowych
na osadzie w Gzinie, pow. Bydgoszcz (C h u d z i a k o w a 1992). Obiekty te określono jako kultowe zarówno
ze względu na nietypowy kształt jamy (głęboki dół, mający wręcz formę studni), jak i charakter ich wypełniska.
Zawierały nie tyko szczątki ludzkie (często zdekompletowane i bez intencjonalnego ułożenia zwłok), zarówno
niespalone, jak i spalone, ale i szczątki zwierzęce, m.in.
w postaci warstwy spalenizny oraz fragmenty przedmiotów brązowych i naczyń ceramicznych. Jamy te datowane są na wczesną epokę żelaza. Z tego samego horyzontu
chronologicznego pochodzą również analogiczne do
opisanych wyżej obiektów z Gzina jamy ze szczątkami
ludzkimi ze stanowiska w Lossow (Frankfurt-Lossow,
Brandenburgia) (B u k o w s k i 1996, 322–326).
Obiekty z Gzina różnią się od opisanych wyżej pochówków z Witowa nie tylko datowaniem, ale i ogólnym
charakterem. Szkielety z Witowa noszą wszelkie cechy
intencjonalnych grobów (mimo nietypowego umiejscowienia na osadzie); interpretacja obiektów z Gzina
jest bardziej niejednoznaczna, a ich forma wskazuje na
bogatą obrzędowość, być może nawet z wykorzystaniem rytuałów kanibalistycznych (C h u d z i a k o w a
1992). Z osady Witowie, poza analizowanymi pochówkami, pochodzą również znaleziska pojedynczych kości
ludzkich odkrywanych zarówno w warstwach kulturowych osiedla, jak i obiektach osadowych wiązanych
z kulturą łużycką (M a r c i n i a k 1965, 119–120;
G a w l i k, G o d l e w s k i 2009, 90).
Kości ludzkie, zarówno w obiektach osadowych
jak i warstwie kulturowej, występują w epoce brązu
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również poza środowiskiem kultury łużyckiej. Jednym
z lepiej przebadanych stanowisk z licznymi znaleziskami szczątków ludzkich jest osada w Velim, okr. KolÍn
w Kotlinie Czeskiej (H a r d i n g et al. 2007, 85 n., 136,
149). W tym konkretnym przypadku jest to jednak zjawisko o odmiennym charakterze niż analizowana sytuacja w Witowie. Autorzy opracowania interpretują
obecność kości ludzkich jako pozostałości po konflikcie
zbrojnym i zabiegach rytualnych. Podstawową różnicą
w stosunku do obrządku pogrzebowego w Witowie jest
fakt, iż nie były to pochówki z klasycznym inwentarzem
grobowym. Zdecydowana większość obiektów na tym
stanowisku datowana jest na okres przejściowy pomiędzy kulturą mogiłową a łużycką, czyli na BrC2–BrD
(H a r d i n g et al. 2007, 84).
Pochówki szkieletowe w jamach osadowych występują ponadto w środowisku kultury knowiskiej (K o u t e c k ý 1990). Jest to jednak zjawisko nietypowe
i związane przede wszystkim z wczesnymi etapami formowania się tego środowiska.
Wiele elementów obrządku pogrzebowego z Witowa znajduje swoje odpowiedniki w środowisku kultury
trzcinieckiej, poczynając od formy pochówku, a na zdekompletowanych ciałach kończąc. Stąd też część badaczy wskazuje, iż obecność tego rodzaju grobów w kulturze łużyckiej ma swe korzenie w obrzędowości kultury
trzcinieckiej (G ó r s k i 2007, 41).
Ludność kultury trzcinieckiej miała niezwykle zróżnicowany obrządek pogrzebowy, jednak w większości
wypadków zmarłych chowano na wydzielonych cmentarzyskach. Pochówki na osadach nie były więc zjawiskiem powszechnym i – co ciekawe – większość z nich
skupia się w zachodniej Małopolsce (M a k a r o w i c z
2010, 220). Z sytuacją taką mamy do czynienia na stanowisku 55 w Krakowie Nowej Hucie-Mogile (rejon
kopca Wandy), gdzie zidentyfikowano kilka pochówków w obiektach osadowych (R a c h w a n i e c 1985).
Najbardziej zbliżony do analizowanych obiektów jest
pochówek A21, w którym ciało zmarłego znajdowało
się na dnie dużej jamy trapezowatej (ryc. 3:3). Materiał
ceramiczny z wypełniska obiektu nie może być uznany
za intencjonalne wyposażenie. Cały obiekt został zaliczony do kultury trzcinieckiej. W wypadku obiektów
228 i 92B określenie przynależności kulturowej jest już
znacznie trudniejsze. Obiekt 228 nie posiadał wyposażenia, zaś w jamie 92B, przy zdekompletowanym szkielecie, nie natrafiono na fragmenty ceramiki (ryc. 3:4).
Odkryto je jedynie w górnych partiach wypełniska
i były to charakterystyczne dla okresu wczesnołużyckiego misy profilowane. J. Górski (2007, 28) i P. Makarowicz (2010, 220 n.) omawiają ten obiekt jako należący
do trzcinieckiego kręgu kulturowego (rys. 2:4).
W Krakowie Nowej Hucie-Cle, na st. 65, odkryto
na terenie osady pochówek zbiorowy w jamie (G ó r s k i, Wr ó b e l 2000). Grób zawierał zwłoki dwójki
dzieci i mężczyzny (ryc. 3:2). Jedno z dzieci i mężczyzna zostali ułożeni bezpośrednio na dnie jamy, zaś drugie dziecko znajdowało się w górnej części wypełniska

obiektu. Według autorów opracowania ciała na dnie
jamy złożono jako pierwsze i dopiero po jakimś czasie
zasypano grób, dodając ostatnie zwłoki. O niezasypaniu
obiektu ma świadczyć dyslokacja kilku kości w szkielecie mężczyzny, których przemieszczenie nie wynika ani
z działalności gryzoni, ani intencjonalnych zabiegów
rytualnych. Najwyżej położony szkielet dziecka jest
mocno zdekompletowany, brakuje prawie całej górnej
części tułowia, poza czaszką. Stan ten należy tłumaczyć
naruszeniem górnych partii obiektu przez późniejszy
wkop łączony już z fazą osadnictwa kultury łużyckiej.
Ceramika z obiektu pozwala datować całą jamę na fazę
klasyczną kultury trzcinieckiej.
Na stanowisku w Iwanowicach-Babiej Górze, pow.
Kraków (K a d r o w, M a c h n i k o w i e 1992, 40,
44), również odkryto groby szkieletowe w obiektach
osadowych łączonych z trzcinieckim kręgiem kulturowym. Do tej samej kategorii można zaliczyć obiekty
z osady w Słonowicach, pow. Kazimierza Wielka (st. G)
i Proszowicach (M a k a r o w i c z 2010, 220). Z wymienionego wyżej stanowiska nr 17 w Krakowie Nowej Hucie-Pleszowie pochodzi pojedynczy pochówek
szkieletowy, jednak w tym wypadku jama grobowa nie
przypomina obiektu osadowego, lecz regularną, prostokątną jamę o płaskim dnie (G ó r s k i 1995).
W bezpośrednim sąsiedztwie stanowiska nr 1 w Witowie również ujawnione zostały pochówki szkieletowe, związane ze środowiskiem trzcinieckim. Mowa tu
o stanowisku nr 3 w Koszycach, pow. Proszowice, które
położone jest niecałe 4 km od osady w Witowie (G ó r s k i 2008, 106–108, ryc. 3) (ryc. 3:1). Co ciekawe, ze
stanowiska tego pochodzą nie tylko obiekty trzcinieckie, ale i wczesnołużyckie jamy trapezowate2. Pochówek zbiorowy kultury trzcinieckiej zawierał szczątki 4
osobników oraz samą czaszkę piątej osoby. Większość
zwłok umieszczono w centralnej części jamy, tylko jeden szkielet został ułożony przy południowej ścianie
jamy. Razem z kośćmi ludzkimi znaleziono też szczątki
zwierzęce (owca/koza, świnia).
Wszystkie wymienione wyżej obiekty kultury trzcinieckiej mają wiele cech wspólnych z pochówkami
z Witowa. Po pierwsze, jest to sama forma pochówku
– jama osadowa. W większości wypadków ciała znajdowały się na dnie dużych jam trapezowatych, które
niczym nie różniły się od jam zasobowych. Zmarłych
układano w pozycji skurczonej bądź to na lewym, bądź
na prawym boku, lub wrzucano do jamy bez starannego
ułożenia. Układ ciał z podkurczonymi nogami i rękami w pobliżu głowy jest typowy dla pochówków kultury trzcinieckiej (M a k a r o w i c z 2010, 263–264).
Cytowany autor dokonał ciekawej obserwacji, iż układ
ciał ma ścisły związek z płcią zmarłego. W pochówkach
kobiet, większość zwłok została ułożona na lewym boku
(65,5%). Istnieją też pewne preferencje w orientacji
Za informację dziękuję mgr I. Wójcik, która kierowała pracami
wykopaliskowymi w Koszycach z ramienia Muzeum Archeologicznego w Krakowie.
2
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szkieletu w stosunku do stron świata. P. Makarowicz
sugeruje wręcz istnienie tabu zakazującego kierowanie
twarzy i głowy zmarłego w kierunku północnym (M a k a r o w i c z 2010, 267–269).
Kolejnymi elementami wspólnymi z obrzędowością
kultury trzcinieckiej było chowanie wielu ciał w jednym grobie czy dekompozycja zwłok (M a k a r o w i c z
2010, 244, 264 n.). Ten ostatni element obserwujemy
m.in. w pochówkach szkieletowych na osadach trzcinieckich (Nowa Huta-Mogiła, st. 55 – ob. 92B, Iwanowice-Babia Góra, grób 148). Brak części zwłok tłumaczy się różnorodnymi zabiegami rytualnymi, np.
naruszaniem ich w celu pozyskania relikwii.
Analizując obrządek pogrzebowy kultur archeologicznych można, stosując różne metody, odtworzyć za-

sady jakimi kierowały się dane społeczności w wyborze
konkretnych rytuałów i starać się zrozumieć wewnętrzną strukturę tychże społeczeństw. Jednym ze sposobów
jest rejestracja różnic w obrządku pogrzebowym poszczególnych grobów w korelacji z płcią zmarłego (R y s i e w s k a 1996). Wykorzystując tę metodę należy
jednak przyjąć założenie, że analizowane społeczności
miały organizację rodową opartą na więzach pokrewieństwa, i że więzy pokrewieństwa mogą być uchwytne
w kulturze materialnej, a więc np. różne rody stosowały
odmienne formy pochówków czy wyposażenia. Relacje
pomiędzy poszczególnymi rodami czy pojedynczymi
osobami były regulowane m.in. poprzez zasady rządzące wymianą małżeńską w danej społeczności. Reguły te
są w antropologii kulturowej jednym z najszerzej i naj-

Ryc. 3. Pochówki szkieletowe kręgu trzcinieckiego w obiektach osadowych. 1 – Koszyce, st. 3, ob. 235; 2 – Kraków-Nowa Huta-Cło, st. 65, ob. 108; 3 – Kraków-Nowa Huta-Mogiła, st. 55, ob. 21A; 4 – Kraków-Nowa Huta-Mogiła, st. 55, ob. 92B (1 – wg
G ó r s k i 2008; 2 – wg G ó r s k i, Wr ó b e l 2000; 3–4 – wg R a c h w a n i e c 1985)
Fig. 3. Skeleton burials in settlements of the Trzciniec complex. 1 – Koszyce, site 3, feature 235; 2 – Kraków-Nowa Huta-Cło,
site 65, feature 108; 3 – Kraków-Nowa Huta-Mogiła, site 55, feature 21A; 4 – Kraków-Nowa Huta-Mogiła, site 55, feature 92B
(1 – after G ó r s k i 2008; 2 – after G ó r s k i, Wr ó b e l 2000; 3–4 – after R a c h w a n i e c 1985)
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częściej omawianych zjawisk w tzw. społecznościach
tradycyjnych (N o w i c k a 2009, 319 n.). Wykorzystanie doświadczeń antropologii kulturowej w kontekście
materiału archeologicznego zostało z powodzeniem zastosowane m.in. w analizie struktury rodowej społeczności grupy górnośląsko-małopolskiej kultury łużyckiej
(R y s i e w s k a 1996). Wspomniana autorka podkreśla
znaczenie pewnego zjawiska, które powinno być brane
pod uwagę w tego typu analizach – małżeństwa z osobą
spoza grupy. Sytuacja taka wymaga rozważenia również
szeregu innych elementów, takich jak choćby wybór
przez małżonków siedziby rodowej (matry- lub patrylokalność), które są ściśle związane z zasadami rządzącymi
pokrewieństwem i dziedziczeniem. Mąż lub żona mogli
więc być postrzegani w niektórych społecznościach jako
„obcy” przez całe życie, a nawet i po śmierci, co może
manifestować się w materiale archeologicznym, w tym
wypadku w postaci różnic w obrządku pogrzebowym.
Analizując pochówki z Witowa w oparciu o wyżej
przedstawione założenia możemy dojść do interesujących wniosków. Obrządek pogrzebowy wskazuje na
rytuały stosowane powszechnie w środowisku kultury trzcinieckiej, zwłaszcza w zachodniej Małopolsce,
zaś wyposażenie grobowe w pełni odpowiada kulturze
materialnej kręgu łużyckiego. Znamienna dla dalszego
wnioskowania jest również płeć pochowanych osobników – są to wyłącznie kobiety. Biorąc pod uwagę te
fakty, należy chyba rozpatrzyć hipotezę, iż pochowane
w Witowie kobiety były autochtonkami z środowiska
trzcinieckiego i żonami pierwszych osadników kultury
łużyckiej, którzy w III OEB zasiedlili rejon podkrakowski. Omawiane groby byłyby więc świadectwem swego
rodzaju próby połączenia dwóch odmiennych tradycji. Ciekawy jest fakt, iż znaleziska z obydwu obiektów
z Witowa w żaden sposób nie odnoszą się do kultury
materialnej kręgu trzcinieckiego, a jedynie do wczesnołużckich inwentarzy z rejonu Krakowa, z zauważalnymi
wpływami z terenu Moraw i Słowacji (G a w l i k, G o d l e w s k i 2010). Trzcinieckie tradycje byłyby więc
widoczne jedynie w wyborze miejsca pochówku, formie
grobu i sposobie traktowania zwłok.
Hipoteza ta wymaga oczywiście dalszych badań i to
nie tylko od strony archeologicznej, ale przede wszystkim antropologicznej. Najbardziej perspektywiczne
wydają się tu być analizy DNA i izotopów strontu,
jednak największą przeszkodą w ich wykorzystaniu
jest brak grupy kontrolnej, czyli pewnych pochówków
wczesnołużyckich z najbliższej okolicy Witowa. Być
może sytuację tę zmieni pełne opracowanie materiału
ze stanowiska nr 3 w Koszycach, gdzie natrafiono na
obiekty kultury trzcinieckiej i łużyckiej.

Literatura:
B u k o w s k i Z., 1996 Kult- und Opferplätze der Bevölkerung der Lausitzer Kultur im Stromgebiet von Oder und
Weichsel, (w:) M. A l m a g r o - G o r b e a (red.), Archäologische Forschungen zum Kultgeschehen in der jüngeren

Bronzezeit und frühen Eisenzeit Alteuropas: Ergebnisse eines
Kolloquiums in Regensburg (Regensburger Beiträge zur prähistorischen Archäologie 2), Regensburg, 301–333.
C h u d z i a k o w a J., 1992 Grodzisko kultury łużyckiej
w Gzinie, Toruń.
D ą b r o w s k i J., 2001 Osady ludności kultury łużyckiej
jako obiekty kultowe, Przegląd Archeologiczny 49, 35–46.
2009 Polska przed trzema tysiącami lat. Czasy kultury łużyckiej, Warszawa.
G a w l i k A., G o d l e w s k i P., 2006 Ein Bericht von
den Ausgrabungen an der Fundstelle 1 in Witów, Gde. Koszyce in der Saison 2002–2003, Recherches Archéologiques de
1999–2003, 113–118.
2009 Rescue excavations at site 1 in Witów, Proszowice district. Seasons 2004–2005, Recherches Archéologiques NS 1,
83–99.
2010 Elementy zakarpackie w materiałach wczesnołużyckich
ze stan. 1 w Witowie, gm. Koszyce, (w:) J. G a n c a r s k i
(red.), Transkarpackie kontakty kulturowe w epoce kamienia,
brązu i wczesnej epoce żelaza, Krosno, 331–352.
G e d l M., 1982 Periodyzacja i chronologia kultury łużyckiej
w zachodniej Małopolsce, (w:) M. G e d l (red.), Południowa
strefa kultury łużyckiej i powiązania tej kultury z południem,
Kraków-Przemyśl, 11–33.
1996 Symbolgut, Opferplätze und Deponierungsfunde
in Süd- und Ostpolen, (w:) M. A l m a g r o - G o r b e a
(red.), Archäologische Forschungen zum Kultgeschehen in
der jüngeren Bronzezeit und frühen Eisenzeit Alteuropas:
Ergebnisse eines Kolloquiums in Regensburg (Regensburger
Beiträge zur prähistorischen Archäologie 2), Regensburg,
349–360.
G ó r s k i J., 1995 Grób z początków starszego okresu epoki
brązu ze stanowiska 17 w Nowej Hucie-Pleszowie, Materiały
Archeologiczne Nowej Huty 18, 17–21.
1997 Główne etapy rozwoju kultury trzcinieckiej na obszarze Nowej Huty na tle przemian tej kultury w Zachodniej Małopolsce, Materiały Archeologiczne Nowej Huty 20,
7–37.
2007 Chronologia kultury trzcinieckiej na lessach Niecki Nidziańskiej (Biblioteka Muzeum Archeologicznego w Krakowie 3), Kraków.
2008 Pochówki zwierząt i depozyty zwierzęce w kulturze
trzcinieckiej (wstęp do problematyki), (w:) J. B e d n a r c z y k et al. (red.), Na pograniczu światów. Studia z pradziejów międzymorza bałtycko-pontyjskiego ofiarowane profesorowi Aleksandrowi Kośko w 60. rocznicę urodzin, Poznań,
105–114.
2010 Migration and cultural change. Western Lesser Poland
in 1300–1200 BC, (w:) K. D z i ę g i e l e w s k i et al. (red.),
Migration in Bronze and Early Iron Age Europe (Prace Archeologiczne 63), Kraków, 153–172.
G ó r s k i J., Wr ó b e l J., 2000 Zbiorowy grób szkieletowy
kultury trzcinieckiej z Nowej Huty-Cła, stan. 65, Materiały
Archeologiczne Nowej Huty 22, 21–34.
H a r d i n g A., Š u m b e r o v á R., K n ü s e l Ch., O u t r a m A., 2007 Velim. Violence and death in Bronze Age Bohemia, Prague.
K a c z a n o w s k i K., 1996 Ocena antropologiczna szkieletów z grobu kultury łużyckiej z Nowej Huty-Wyciąża, stan. 5,
347

Peregrinationes archaeologicae in Asia et Europa Joanni Chochorowski dedicatae, Kraków 2012

(w:) J. C h o c h o r o w s k i (red.), Problemy epoki brązu
i wczesnej epoki żelaza w Europie Środkowej. Księga jubileuszowa poświęcona Markowi Gedlowi w sześćdziesiątą rocznicę
urodzin i czterdziestolecie pracy w Uniwersytecie Jagiellońskim,
Kraków, 449–450.
K a c z a n o w s k i P., R o d z i ń s k a - N o w a k J., 2004
Die Siedlung mehrerer Kulturen in Jakuszowice, FSt. 2, Gde.
Kazimierza Wielka, Woiw. świętokrzyskie, Recherches Archéologiques de 1993-1998, 115–125.
K a d r o w S., M a c h n i k o w i e A. i J., 1992 Iwanowice,
stanowisko Babia Góra. Część II. Cmentarzysko z wczesnego
okresu epoki brązu, Kraków.
K o g u s A., 1963 Cmentarzysko z wczesnego okresu kultury łużyckiej w Nowej Hucie-Pleszowie, Materiały Archeologiczne 4, 103–111.
K o u t e c k ý D., 1990 Skeletal „burials“ in the pits of Knovíz settlements in Bohemia, Antropologie 28/2–3, Brno,
175–188.
Ł u c z a k E., 1980 Analiza antropologiczna szczątków
kostnych ze stanowiska 17 w Nowej Hucie-Pleszowie, woj.
krakowskie, Wiadomości Archeologiczne 45/1, 90–95.
M a k a r o w i c z P., 2010 Trzciniecki krąg kulturowy –
wspólnota pogranicza Wschodu i Zachodu Europy, Poznań.

M a r c i n i a k J., 1965 Sprawozdanie z badań wykopaliskowych w Witowie, pow. Kazimierza Wielka, w 1963 roku,
Sprawozdania Archeologiczne 17, 119–124.
N o w i c k a E., 2009 Świat człowieka – świat kultury, Warszawa.
R a c h w a n i e c A., 1980 Groby kultury łużyckiej odkryte
na stanowisku 17 w Nowej Hucie-Pleszowie, woj. krakowskie, Wiadomości Archeologiczne 45/1, 81–89.
1985 Materiały archeologiczne ze starszego okresu epoki
brązu oraz kultury łużyckiej z rejonu Kopca Wandy w Nowej Hucie-Mogile, Materiały Archeologiczne Nowej Huty 9,
89–191.
R y d z e w s k i J., 1996 Nowe groby ludności kultury łużyckiej z Nowej Huty-Wyciąża, st. 5, (w:) J. C h o c h o r o w s k i
(red.), Problemy epoki brązu i wczesnej epoki żelaza w Europie
Środkowej. Księga jubileuszowa poświęcona Markowi Gedlowi w sześćdziesiątą rocznicę urodzin i czterdziestolecie pracy w
Uniwersytecie Jagiellońskim, Kraków, 437–448.
R y s i e w s k a T., 1996 Struktura rodowa w społecznościach
pradziejowych. Cmentarzyska z epoki brązu i wczesnej epoki
żelaza w południowej Polsce, Wrocław.
Ż a k i A., 1950 Początki rozwoju kultury łużyckiej w dorzeczu górnej Wisły, Annales Univeristatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio F 3, 1–214.

Anna Gawlik
Uniwersytet Jagielloński, Instytut Archeologii
Kraków, Polska
a.gawlik@uj.edu.pl

348

