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od autora

wieloletnie studia prowadzone nad wschodnimi 
impulsami w  rozwoju niżowej odmiany kultury pu-
charów lejkowatych przez profesora dr. hab. aleksan-
dra Kośko stanowią dla mnie inspirację. dlatego też 
przedstawioną przez aleksandra pozichowskiego pro-
pozycję współpracy nad badaniem pogranicza kultury 
pucharów lejkowatych i kultury trypolskiej w rejonie 
ostroga przyjęłam z radością i serdecznie mu dziękuję 
za wiele lat dyskusji. wdzięczna jestem również pro-
fesorowi dr. hab. janowi machnikowi za udział w ba-
daniach nad rubieżami tych kultur nad górnym dnie-
strem. dzięki nim mogłam rozpocząć na zachodniej 
ukrainie badania nad powyższymi relacjami. 

Bardzo wdzięczna jestem za pomoc i współpracę 
kolegom z instytutu archeologii ukraińskiej akademii 
Nauk we lwowie; andrejowi hawinskiemu, witalijo-
wi Konopli oraz gheni Širbu z instytutu dziedzictwa 
mołdawskiej akademii Nauk w  Kiszyniowie. Natalia 
Biłas i  igor tymiec udostępnili mi zbiory zabytków 
przechowywane w  muzeum w  winnikach. składam 
im za to  podziękowania. szczególne dużo ciepłych 
słów należy się aleksandrowi diachenko z  instytutu 
archeologii ukraińskiej akademii Nauk w Kijowie za 
wiele lat wspólnych badań i umożliwienie współpracy 
z dr. v. Bicbaevem z muzeum Narodowego w Kiszy-

niowie. dzięki dr. v. Bicbaevowi mogłam zapoznać się 
z zabytkami kultury pucharów lejkowatych z Brynzen-
-cyganki i Kostieszti, za co mu jestem bardzo wdzięcz-
na. chciałabym również podziękować profesor dr hab. 
marzenie szmyt za możliwość prezentacji wyników 
badań nad wschodnią rubieżą kultury pucharów lej-
kowatych na seminariach realizowanych w  ramach 
Zespołu Zadaniowego Badań pograniczy Kulturowych 
Komitetu Nauk pra- i protohistorycznych. w trakcie 
pisania tej pracy wiele słów życzliwości otrzymałam od 
profesora dr. hab. sylwestra czopka, za które jestem 
mu bardzo wdzięczna. wyrazy wdzięczności składam 
również dr. hab. prof. ur andrzejowi pelisiakowi, 
a także dr. dariuszowi Królowi. podziękowania należą 
się mgr. dymitrowi verteletskiemu za dyskusję i po-
moc w tworzeniu strony graficznej tej pracy. dzięku-
ję także mgr elżbiecie sieradzkiej. Bardzo wdzięczna 
jestem andrzejowi Boruckiemu, ówczesnemu dyrek-
torowi muzeum w  Łęczycy, dzięki którego pomocy 
mogłam spokojnie to  opracowanie realizować. rów-
nież renata Kaczmarek z tego muzeum pomagała mi 
uporać się z ilustracjami zamieszczonymi w tej pracy. 
szczególnie wdzięczna jestem mojej rodzinie za cier-
pliwość, a szczególnie mojej mamie, jadwidze rybic-
kiej za wiele ciepłych słów.
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sąsiedztwo dwóch wielkich neolitycznych kom-
pleksów kulturowych, takich jak kultura pucharów lej-
kowatych (K. jażdżewski 1936; j. Kruk, s. milisauskas 
1999) i kultura trypolska (w. Kruc 1994; m. Видeйко 
2003), pozwala postawić pytania, jak mogły społeczno-
ści tych odmiennych wspólnot obok siebie egzystować, 
jakie interakcje między nimi zachodziły, czy kontakty 
między nimi mogły wywoływać zmiany w  ich kultu-
rach, bowiem „pograniczność zaświadcza o odrębno-
ści, ale także o wymianie i przenikaniu” (j. pasterska, 
s. uliasz, a. luboń 2016, s. 7).

problematyka ta budzi zainteresowanie badaczy od 
wielu lat. poszukując kolebki kultury pucharów lejkowa-
tych, obszarami ukrainy zainteresował się c.j. Becker 
(1947). Zwrócił on uwagę na wzajemne związki między 
tymi ugrupowaniami kulturowymi. relacjami między 
nimi zajmowali się ponadto badacze kultury trypolskiej 
(np. Ю. Захарук 1959), a także grup wschodniej i po-
łudniowo-wschodniej kultury pucharów lejkowatych 
(np. K. jażdżewski 1958; j. Kowalczyk 1962, 1969). Na 
szczególną jednak uwagę zasługują zaawansowane stu-
dia nad tą problematyką prowadzone od początku lat 
osiemdziesiątych XX wieku w poznańskim środowisku 
naukowym pod kierunkiem a.  Kośko, koncentrujące 
się na recepcji impulsów trypolskich w  środowisku 
niżowej odmiany kultury pucharów lejkowatych (np.: 
a. Kośko 1981, 1988a, 1988b, 2007; a. Kośko, m. szmyt 
2006, 2010a, 2010b, 2011, 2015; m. szmyt 2013)1. 

w ostatnich latach problematyka ta zajmuje rów-
nież istotne miejsce w programie badawczym instytutu 
archeologii uniwersytetu rzeszowskiego, a  inicjato-
rem studiów nad relacjami przestrzennymi osadnictwa 
kultury trypolskiej i kultury pucharów lejkowatych był 
a. pelisiak (2005, 2007, 2008). Zagadnienie to stano-
wiło też element projektu pod tytułem „studia nad 

1 problematyka południowo-wschodnich związków niżowych 
społeczności w badaniach zespołu kierowanego przez a. Kośko wy-
kracza poza czas funkcjonowania kultury pucharów lejkowatych. 
identyfikowane są również odziaływania reprezentujące końcowe 
etapy istnienia kultury trypolskiej (problem Łasina; v.i.  Kločko, 
a. Kośko 2011, s. 259–284; a. Kośko 2014).

wschodnim pograniczem środkowoeuropejskiej pro-
wincji kulturowej w pradziejach i wczesnym średnio-
wieczu”, którego kierownikiem był a. pelisiak, zaś ko-
ordynatorem terenowym j. machnik (K. harmatowa, 
j. machnik, m. rybicka 2013). rezultatem tego zada-
nia badawczego było rozpoznanie osiedla kultury pu-
charów lejkowatych w Kotorynach, usytuowanego nad 
górnym dniestrem, na pograniczu ekumeny kultury 
trypolskiej (a.  hawinskyj, w.  pasterkiewicz, m.  ry-
bicka 2013). wyniki prowadzonych tam badań i ma-
teriały, jakie zostały udostępnione z  rejonu ostroga 
przez a.  pozichowskiego, zaowocowały także poszu-
kiwaniem rubieży tych kultur na zachodnim wołyniu 
(d.  Król, a.  pozichowski, j.  rogoziński, m.  rybicka 
2013; w.  pasterkiewicz, a.  pozikhovski, m.  rybicka, 
d. verteletskyi 2013; m. rybicka 2013, 2015). począt-
kowo prace te były realizowane w ramach zadania ba-
dawczego pod tytułem „osadnictwo kultury pucharów 
lejkowatych i kultury trypolskiej w otoczeniu ostroga”, 
pod kierunkiem a. pozichowskiego i m. rybickiej, fi-
nansowanego przez fundację rzeszowskiego ośrodka 
archeologicznego. w  latach 2012–2013 przeprowa-
dzono prace wykopaliskowe w Nowomalinie, stanowi-
sko podobanka koło ostroga (a. diaczenko, d. Król, 
a.  Kyrylenko, m.  rybicka, d.  werteletski 2016). ich 
efektem jest obecnie realizowany w  instytucie ar-
cheologii uniwersytetu rzeszowskiego projekt NcN 
opus 8 umo 2014/15/B/ hs3/02486 pod tytułem 
„między wschodem a  zachodem. dynamika prze-
mian społeczno-osadniczych od Karpat wschodnich 
po wyżynę Naddnieprzańską w  iv i  początkach iii 
tys. Bc”2, w  ramach którego prowadzone są badania 

2 Instytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego re-
prezentują w nim M. Rybicka (kierownik projektu) oraz D. Król. 
Koordynatorem prac na Ukrainie jest A. Diachenko, natomiast 
w Mołdawii – G. Širbu. W ramach tego projektu ukierunkowa-
nego na relacje kręgu badeńskiego i  kultury trypolskiej prze-
prowadzono badania wykopaliskowe w  Kurganach-Dubowa 
nad górnym Horyniem (A.  Diaczenko, D.  Król, A.  Kyrylenko, 
M. Rybicka, D. Werteletski 2016), których inicjację można łą-
czyć z  osiedlami typu Nowomalin-Podobanka (M.  Rybicka, 
A. Diaczenko 2015, 2016).

wprowadZeNie



nad wzajemnymi związkami między kulturą trypolską 
a kręgiem badeńskim i kulturą pucharów lejkowatych. 
jego elementem jest próba zdefiniowania relacji mię-
dzy kulturą trypolską a kulturą pucharów lejkowatych.

Zidentyfikowanie w Kotorynach, na prawobrzeż-
nych obszarach górnego dniestru, stabilnej osady 
kultury pucharów lejkowatych dało podstawy do po-
nownej oceny zasięgu przestrzeni zajmowanej przez 
społeczności wymienionej kultury (por. s.  Kadrow 
2005, 2016; a. pelisiak 2005, 2007, 2008; m. rybicka 
2015). Najbardziej na wschód wysuniętymi obszara-
mi zasiedlonymi przez te  ugrupowania nie były, jak 
do niedawna przyjmowano w literaturze przedmiotu, 
rejony nadbużańskie (por. a. Kośko, m. szmyt 2011), 
ale górnodniestrzańskie (m.  rybicka 2015). Zmienia 
to również sposób patrzenia na relacje między kulturą 
trypolską a  ugrupowaniami pucharowymi. aby oce-
niać intensywność recepcji obcych wzorców, koniecz-
ne jest spojrzenie na ich znaczenie wśród społeczności 
zajmujących sąsiadujące ze sobą tereny. ugrupowania 
kultury pucharów lejkowatych z  międzyrzecza Bugu 
i  górnego horynia oraz górnego dniestru stanowią 
obecnie ważne ogniwo w ocenie znaczenia oddziały-

wań kultury trypolskiej, i można zakładać, że to one 
mogły transmitować na zachód wschodnie wzorce. 
Należałoby w  związku z  tym przyjrzeć się intensyw-
ności ich recepcji przez społeczności pucharowe 
z szeregu obecnie znanych z tamtych terenów osiedli 
(np. winniki-lisiwka: a. Гавінський 2013a; rudniki: 
B. Конопля, a. Гавінський 2013), a także podjąć pró-
bę oceny, czy „biorcami” nowych impulsów były tylko 
te „zachodnie” ugrupowania, czy też miały one wpływ 
na zmiany zachodzące w obrębie kultury trypolskiej.

wyniki ostatnio prowadzonych prac na rubieżach 
opisywanych jednostek kulturowych na zachodniej 
ukrainie dają podstawy do ponownej oceny proble-
matyki kontaktów między nimi z perspektywy bliskie-
go ich sąsiedztwa (a.  hawinskyj, w.  pasterkiewicz, 
m. rybicka 2013; d. Król, a. pozichowski, j. rogoziń-
ski, m.  rybicka 2013; m.  rybicka 2015; m.  rybicka, 
a. diaczenko 2015, 2016), a nie recepcji „południowo-
-wschodnioeuropejskich wzorców kulturowych” przez 
społeczności pucharowe zasiedlające obszary usytu-
owane w odległości kilkuset kilometrów od ekumeny 
kultury trypolskiej (por. a.  Kośko 1981), i  stanowią 
dopełnienie dotychczasowych badań. 


