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ABSTRACT

A. Szczepanek, P. Jarosz 2013. The biritual cemetery of the Bronze Age from Opatów site 1, 
Kłobuck distr., Śląskie voiv. – the study of the funeral customs. Analecta Archaeologica Resso-
viensia 8, 25–48
The excavations on the cemetery were conducted in the years 1938–2007. There was un-
covered 1504 graves, 900 are of the Przeworsk culture and others from II–V period of the 
Bronze Age and Halsztadt C/D. The typical feature of the burial rite on this cemetery as well 
as others necropolises of the Górnośląsko-Małopolska Group of the Lusatian Culture is oc-
currence contemporaries crematory and skeletal burials side by side. The cremation graves 
dominated only 20% were skeleton burials. Most grave are connected with IV and V period 
of the Bronze Age only 15% are earlier (II and III period). The basic aim of the present study 
was to determine interrelations between the type of burial furnishings as well as sex and age 
of the buried individuals. One only can state that furnishings in grave were probably con-
nected with social position of the dead. Possibly other rules were practiced in infants graves 
because part of them were richly equipped.
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A vast necropolis at site No. 1 in Opatów dist. Kłobuck Silesian 
voivodeship was a burial place from the second period of the Bronze 
Age to the Hallstatt period C/D, and later during the Roman period. 
Excavations of the cemetery were conducted in 1938 by T. Reyman 
and S. Nosek (Nosek 1939; 1946; Reyman 1939; 1945), and then from 
1956 to 1983 by K. Godłowski (Godłowski 1986 – therein references 
to earlier literature). Between 1998 and 2007 the site which was being 
systematically destroyed by sand quarrying was further examined by 
A. Szczepanek, P. Jarosz and M. Wieczorek-Szmal (Fig. 1). Taking all 
these investigations into account between 1938 and 2007 some 1504 
graves were discovered of which more than 900 burials were dated to 
the Roman period and the rest to the II–V periods of the Bronze Age 
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and the Hallstatt period C/D (Godłowski 1986; Madyda-Legutko et al. 
2003, 263; Szczepanek et al. 2007a). The recent work has shown that 
the Bronze Age cemetery continues to a large extent to the W, N and 
S of the areas excavated between 1938 and 1983. Thus the many years 
of work have determined only the eastern extent of the Lusatian cul-
ture graves. The biritual necropolis at Opatów is typical of the Gliwice-
Częstochowa subgroup of the Górnośląsko-Małopolska group affiliated 

Fig. 1 . Cemetery at Opatów, site 1, Kłobuck dist ., Śląskie voiv . Plan of the excavet-
ed area: a – excavation works in 1938–1983, b – excavation works in 1998–2007, 
c – sandpits/sand quaries
Ryc . 1 . Cmentarzysko w Opatowie, stan . 1, pow . kłobucki, woj . śląskie – plan przeba-
danego obszaru: a – badania w latach 1938–1983, b – badania w latach 1998–2007, 
c – piaskownie
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to the Lusatian culture by the coexistence of cremation and inhuma-
tion burials in vast flat cemeteries (Szydłowska 1974).

The graves from the II–V period of the Bronze Age and Hallstatt 
period C / D are generally cremation graves (urn and urnless burials), 
with inhumation burials representing about 20% of the sepulchral fea-
tures and some cenotaphs also known (Fig. 2).

As for the older phase dated to phases II and III OEB, about 15% 
of the burials are related to that period. The rest belong to the IV and 
V OEB, and only three graves can be dated to the Hallstatt period C/D. 
The burials of the earlier phase are basically grouped in the central part 
of the examined area while the burials of younger phases are regularly 
distributed throughout the site. What is more the number of inhuma-
tion burials from the older phase is slightly greater than the urn cre-
mation graves while the burials of the younger phase are characterised 
by a predominance of urn cremation graves over other types of burials 
(Szczepanek et al. 2002, 363; Fig. 2).

The inhumation burials discovered at this site have analogies in 
other cemeteries of the Gliwice-Częstochowa subgroup of Górnośląsko-
Małopolska group affiliated to the Lusatian culture and dating to peri-
ods III–V of the Bronze Age (Gedl et al. 1971, 43; 2002). A distinctive 
feature of this type of burial is the presence of a large number of differ-

Fig. 2. Opatów, site 1, Kłobuck dist ., Śląskie voiv . Types of burials found on cemetery
Ryc . 2 . Opatów, stan . 1, pow . kłobucki, woj . śląskie . Typy pochówków występujące na 
cmentarzysku
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Fig. 3. Opatów, site 1, Kłobuck dist ., Śląskie voiv . Inhumation grave No 1348: a – stone 
pavement at the depth of 40–50 cm, b – stone pavement at the depth of 70–80 cm
Ryc . 3 . Opatów, stan . 1, pow . kłobucki, woj . śląskie . Grób szkieletowy 1348: a – bruk 
kamienny na głębokości  40–50 cm, b – bruk kamienny na głębokości 70–80 cm
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Fig. 4. Opatów, site 1, Kłobuck dist ., Śląskie voiv .: a – part of the cemetery with feature 
arrangement; b, c – grave goods in inhumation grave No 1343; d – ground plan of the 
grave pit level at the depth of 60 cm, e – necklace made of bronze
Ryc . 4 . Opatów, stan . 1, pow . kłobucki, woj . śląskie: a – fragment cmentarzyska 
z zaznaczonym układem obiektów; b, c – inwentarz grobu szkieletowego nr 1343, 
d – rzut poziomy jamy grobu na gł . 60 cm, e – naszyjnik z brązu
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ent stone structures such as pavements often comprising two or more 
layers of stones and kerbs of burial pits oriented approximately from 
NW to SE (Fig. 3). The extents of the paved areas are similar measuring 
some 200–270 cm in length by some 80–100 cm across. The frequent 
occurrence of pavements suggests that the graves which do not contain 
such constructions originally used to have them but they have been 
destroyed especially those discovered partly in a surface layer. These 
structures indicated the places of burial and the layout of graves in the 
cemetery was quite regular (Fig. 4: a), which probably allowed inhab-
itants to move freely between features. Pottery sheds and burnt bones 
are frequent finds among the paved stones. The pottery in the upper 
parts of the graves was probably from unknown ritual practices asso-
ciated with the cult of the dead (Młodkowska-Przepiórowska 1995), 
which probably took place at the location of the burial. On the other 
hand burnt bones likely came from the neighbouring shallowly buried 
cremation graves whose contents were disturbed during use of the area.

The dead body was originally placed in a pit (poorly visible in the 
sandy soil) under a paved area with the same orientation. Excavators 
noticed residual stone kerbs in many burial pits comprising two clus-
ters of rocks on opposite sides of the grave or individual stones lying 
around the pit (Fig. 5: a). In most cases skeletons were poorly preserved 
(Fig. 5: b). The deceased were placed in an extended position usually 
with the head oriented to the S, as evidenced by the location of poorly 
preserved skeletons in the pit with fragments of the skulls and teeth 
and in some cases bronze objects such as necklaces (Fig. 4: d, e). Only 
in a few instances do the graves of period III of the Bronze Age con-
tain bodies with the head oriented to the NW. A similar arrangement 
with the head in the northern part of the pit has been noticed for the 
burials of the early phase of the Lusatian culture in a nearby cemetery 
at Zbrojewsko Silesian voivodeship and Mikowice Opole voivodeship 
(Gedl 1964, 72; 1971, 148, 163).

Grave goods almost always consisted of pottery situated close to 
the legs or the head of the deceased often in an assemblage of dis-
tinctive chronologically diagnostic bronze objects (Fig. 6: s). A typi-
cal set of vessels in the graves of the younger phases included a pot 
a bowl a scoop a cup and sometimes a mug (Fig. 6: j, p). The location 
of bronze artefacts relative to the body provides some clues to their 
possible functions (Bukowski 1992, 78, 79). Head decorations consist-
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ed of knobs which were most likely sewn on a frontal band and coils 
of wire or rings attached to the band on the sides of the head (Nosek 
1946; Szczepanek et al. 2004a, 418; Fig. 2). Garments or shrouds fas-
tened by pins may be evidenced by the finds of pins in the middle of 
the grave pit between the bones of the rib cage. The remains of neck-
laces of amber beads or bronze are found on the upper part of the rib 
cage. The necks were decorated by bronze necklaces with bracelets on 
the forearms (Szczepanek et al. 2004a; Szczepanek and Jarosz 2006). 
There were also less frequent decorations such as bronze rings on the 
hands which helped to preserve these parts of the skeletons. Moreo-
ver metal axes were usually placed in the southern part of the grave 
near the skull and bronze arrowheads were located around the bones 
of the lower limb. The positions of these items indicates the location 
of entirely decomposed organic objects inside the pit (wooden axe 
handles quivers).

Fig. 5. Opatów, site 1, Kłobuck dist ., Śląskie voiv . Inhumation grave No 1292: a – stone 
kerbs of the pit grave, depth 70 cm, b – grave pit, depth 90 cm
Ryc . 5 . Opatów, stan . 1, pow . kłobucki, woj . śląskie . Grób szkieletowy 1292: a – obstawa 
kamienna jamy grobu, gł . 70 cm, b – jama grobu głębokość 90 cm
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An example of a richly furnished inhumation grave in which the 
condition of the remains made it possible to determine the age and 
sex of the deceased is No. 1112 (Fig. 6: b). Here the remains of a male 
aged senilis were discovered under a thick pavement (Fig. 6: a) locat-
ed at a depth of 50–90 cm in the grave pit. The skeleton was orien-
tated from NW to SE, with the head oriented to the SE, facing SW. In 
the SE part of the grave there was a bronze necklace lying next to the 
skull surrounded by coniferous charcoal and fragments of ribs. A coil 
of bronze wire was found to the E of the necklace and the skull frag-
ments with a richly ornamented cup and a damaged bowl in the south-
eastern part of the grave pit. In addition next to the pottery there was 
bronze coil and a ring. To the N of the necklace (probably where the 
right arm lay) a bronze pin was uncovered. Further to the NW, bronze 
bracelets were symmetrically arranged lying along the partially pre-
served bones of the forearm. In the NW part of the grave a pottery 
bowl and scoop were found.

In urn cremation graves the burned skeletal remains were placed 
inside pottery vessels. Urns were placed directly in the sand. Some of 
them were found under large paved areas or the place of deposit was 
marked by a small cluster of stones (Fig. 7; 10: a).

Urns were mainly in the form of pots vases cups or mugs (Fig. 9: 
a–c, g–i), particularly in some cases the remains were found in jugs 
as well as bowls. Typically the grave contained one vessel but there 
are examples of burial pits containing two urns. In a few graves urns 
were covered with vessels of the same type (Fig. 9: a) or bowls. In 
the younger phase graves apart from urns also contained vessels ac-
companying the burial including cups or scoops and less frequently 
bowls and mugs (Fig. 9: d–f). Accompanying artefacts were usually 
placed next to the urn but they may also have been placed inside the 
vessel. The number of accompanying artefacts in the grave was usu-
ally one or two and at most four items. The anthropological evidence 
shows that the set of vessels used in children graves was very varied. 
In these cases the role of urns was played by vases pots cups bowls 
and mugs (Szczepanek et al. 2004b). Female remains were placed al-
most exclusively in vases while males were mainly placed in vases or 
less frequently in pots.

Additional items of grave inventory were placed inside urns or di-
rectly in grave pits. The most frequent grave goods consisted of bronze 



The biritual cemetery of the Bronze Age from Opatów, site 1, Kłobuck distr., Śląskie voiv. – the study… | 33

Fig. 6. Opatów, site 1, Kłobuck dist ., Śląskie voiv . Inhumation grave no 1112: a – stone 
pavement in the depth 90 cm, b – ground plan of the grave pit level at the depth of 
100 cm, c–p – selected artifacts from grave (c–i: artifacts made of bronze, j–p: pottery)
Ryc . 6 . Opatów, stan . 1, pow . kłobucki, woj . śląskie . Grób szkieletowy 1112: a – bruk 
kamienny na głębokości  90 cm, b – rzut poziomu jamy grobowej na głębokości 
100 cm, c–p –  wybrane zabytki z grobu (c–i – zabytki wykonane z brązu, j–p – cera-
mika)
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Fig. 7. Opatów, site 1, Kłobuck dist ., Śląskie voiv .  Cremation urn grave No 1365: 
a – ground plan of the level at the depth of 40 cm, b – ground plan of the level at the 
depth of 70 cm, c – cinereary urn
Ryc . 7 . Opatów, stan . 1, pow . kłobucki, woj . śląskie . Grób ciałopalny popielnicowy 
1365: a – rzut poziomu na głębokości 40 cm, b – rzut poziomu na głębokości 70 cm, 
c – popielnica
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Fig. 8. Opatów, site 1, Kłobuck dist ., Śląskie voiv . Cremation urn grave No 1365: a–n 
– grave goods
Ryc . 8 . Opatów, stan . 1, pow . kłobucki, woj . śląskie . Grób ciałopalny popielnicowy 
1365: a–n – inwentarz grobu
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coils but sometimes there were bracelets knobs rings necklaces and 
pins made of bronze and bone objects.

An example of a richly equipped urn cremation burial is No. 1365. 
Just under a thick pavement covering on which there were fragments 
of a few pottery scoops and a part of a clay rattle there was an urn con-
taining the remains of a child aged Infans I (Fig. 7; 8). Inside the urn 
among the burned bones there was a necklace made of animal teeth 
fish vertebrae bird bone and coils made of bronze wire. In addition 

Fig. 9. Opatów, site 1, Kłobuck dist ., Śląskie voiv . Examles of the vessels – cinerary urns: 
1 – grave 1333, b – grave 1309, e – grave 1279, g – grave 1301, h – grave 1289, i – grave 
1299; burial accompanying artifacts: c, d – grave 1309, f – grave 1301
Ryc . 9 . Opatów, stan . 1, pow . kłobucki, woj . śląskie – przykłady naczyń – popielnic: 
a – grób 1333, b – grób 1309, e – grób 1279, g – grób 1301, h – grób 1289, i – grób 
1299; przystawki: c, d – grób 1309, f – grób 1301
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Fig. 10. Opatów, site 1, Kłobuck dist ., Śląskie voiv . Cremation urn grave No 1389: 
a – ground plan of the level at the depth of 40 cm, b – ground plan of the level at the 
depth of 50 cm, c – feature profile, d–g – pottery from the grave
Ryc . 10 . Opatów, stan . 1, pow . kłobucki, woj . śląskie . Grób ciałopalny popielnicowy 
1389: a – rzut poziomu na głębokości 40 cm, b – rzut poziomu na głębokości 50 cm, 
c – profil obiektu, d–g – ceramika z grobu
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the top part of the urn contained a cup (Fig. 8). The symbolic nature 
of the elements comprising the necklace and the large stone structure 
over the urn may indicate the special character of the funeral rites for 
this small child. Known examples of such graves in Opatów where 
even the graves of the youngest children are richly furnished indicate 
the right to burial of all community members regardless of their age 
or sex. Therefore the distribution of age and sex in the buried popula-
tion at this site is the result of the state of present knowledge and the 
extent of destruction.

Cremation graves with bones in organic containers were placed 
in shallow pits comprising small circular dense clusters of burned 
bones measuring 20–30 cm in diameter usually without grave goods 
(Fig. 11: a). The lack of artefacts makes it impossible to determine the 
chronology of the majority of these burials without radiocarbon dat-
ing. Indirect dating from their location suggests a late Bronze Age date. 
The dense cluster of burned bones indicates that the bones probably 
were originally placed in an organic container which has completely 
decomposed.

For the urnless cremation graves burned bone fragments were 
placed directly in the ground sometimes with stone structures such 
as small pavements or kerbs around the grave pits. Grave goods in 
urnless cremation graves mainly consisted of ceramics mostly pottery 
sherds from several vessels or sometimes a whole vessel. Sometimes 
these features contained bronze coils of wire pins necklaces bracelets 
and exceptionally a dagger blade.

With reference to outstanding features an urnless cremation 
grave of a child aged Infans I No. 1378 is noteworthy. The cremat-
ed remains were placed in the burial pit in anatomical order (Fig. 
11: b), whereby the skull fragments were in the northern part of the 
pit. What is more there were two bronze bracelets and a pin in the 
burial pit (Fig. 11: c–e). The arrangement of bones and grave goods 
imitated the way in which they would be placed in an inhumation 
burial. Amongst the poorly equipped urnless cremation graves it is 
worth mentioning grave No. 1310 (Szczepanek et al. 2000). Its grave 
inventory included a clay zoomorphic figurine which was accompa-
nied by a coil of bronze wire and pottery vessels – a rattle four scoops 
a pot a bowl and a vase. This grave contained the buried remains of 
a child aged Infans I (Fig. 12).
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Fig. 11. Opatów, site 1, Kłobuck dist ., Śląskie voiv . a – cremation urn  No 1380 in  an 
organic container, b – ground plan of the cremation urn No 1378, 60 cm depth, c–e 
– grave goods from grave No 1378, f–g – burnt human bones
Ryc . 11 . Opatów, stan . 1, pow . kłobucki, woj . śląskie . a – grób ciałopalny w pojemniku 
organicznym 1380, b – rzut poziomy grobu ciałopalnego bezpopielnicowego 1378, 
głębokość 60 cm, c–e – wyposażenie grobu 1378, f–g – przepalone kości ludzkie
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In addition to this the cemetery at Opatów also contained features 
without bone and these could be interpreted as inhumation graves 
without preserved skeletons or symbolic burials so-called cenotaphs 
often found at Lusatian cemeteries as well as traces indicating the cel-
ebration of funeral rites (Młodkowska-Przepiórowska 1995). The fea-
tures without bone had a different character. They were vessels placed 
in clean sand or in a small light brown grave pit. These occurred in 
clusters of stones under which there was a pit containing fragments of 
potsherds or features in which a dense cluster of stones formed a large 
rectangular or conical structure sometimes reaching considerable depth. 

Fig. 12. Opatów, site 1, Kłobuck dist ., Śląskie voiv . Grave goods from cremation urn-
less grave No 1310
Ryc . 12 . Opatów, stan . 1, pow . kłobucki, woj . śląskie . Wyposażenie grobu ciałopalnego 
bezpopielnicowego 1310
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Fig. 13. Fig . 11 . Opatów, site 1, Kłobuck dist ., Śląskie voiv . Grave No 1429: a – ground 
plan of the level, depth 40 cm, b – cross-section of the feature level, c–f – grave goods
Ryc . 13 . Opatów, stan . 1, pow . kłobucki, woj . śląskie . Grób 1429: a – rzut poziomu, 
głębokość 40 cm, b – przekrój pionowy obiektu, c–f – wyposażenie grobu

Undoubtedly a classic example of a cenotaph is feature 1429 (Fig. 13). 
The pit contained a pot and a vase an upside-down mug and a par-
tially destroyed bowl covering the pot. The pit did not contain bone 
even though on the grounds of similar features elsewhere in the cem-
etery the pot or a vase could be expected to have functioned as urns

* * *
The study of the Lusatian cemetery at Site 1 in Opatów supports 

analyses that have widened our knowledge of the funeral rites of a pop-
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ulation belonging to the Górnośląsko-Małopolska group of the Lusa-
tian culture. Apart from the analysis of the diversity of burial types it 
is possible to observe the relationship of assemblages with the age and 
sex of the dead as well as additional aspects of sepulchral customs re-
lated to the cult of the dead. Based on previous observations it can be 
concluded that age and sex did not determine the richness of grave 
goods. It might rather be presumed that the grave goods buried with 
the deceased reflected the social or economic status of the dead or that 
their composition was determined by their belief system. Probably dif-
ferent rules were applied in the case of children’s graves due to the fact 
that some of these graves were richly furnished.

The sites situated in the immediate vicinity of the Opatów necrop-
olis form a cluster of Lusatian sites characteristic of the basin of the 
Liswarta River during the Bronze Age (Gedl 2002). This cluster con-
sists of two long-lived cemeteries situated on topographic elevations 
(sites 1 and 7) and several surrounding settlement sites (Opatów sites 
4, 5, 6 and Rębielice Królewskie site 2). To the N of the Opatów clus-
ter there are sites with related cemeteries at Danków and Zbrojewsko 
(Gedl 1995). It should be noted that the cemeteries at Opatów Zbro-
jewsko and Danków share many analogous artefacts which may in-
dicate that these cemeteries were used in the same period by popula-
tions with similar traditions.
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Birytualne cmentarzysko z epoki brązu w Opatowie 
stan. 1, pow. kłobucki, woj. śląskie – studium obrządku 
pogrzebowego

Rozległa nekropolia ze stanowiska nr 1 w Opatowie, pow. kłobucki, woj. 
śląskie stanowiła miejsce pochówku zmarłych od II okresu epoki brązu do 
okresu halsztackiego C/D, a następnie w okresie wpływów rzymskich. Ba-
dania wykopaliskowe na cmentarzysku były prowadzone w 1938 roku przez 
T. Reymana i S. Noska (Nosek 1939; 1946; Reyman 1939; 1945), a następnie 
w latach 1956–1983 przez K. Godłowskiego (Godłowski 1986 – tam wcze-
śniejsza literatura). W latach 1998–2007 roku na systematycznie niszczonym 
przez wybieranie piasku stanowisku badaniami wykopaliskowymi kierowa-
li A. Szczepanek, P. Jarosz i M. Wieczorek-Szmal (Ryc. 1). Łącznie w latach 
1938–2007 odkryto 1504 groby, z czego ponad 900 pochodzi z okresu wpły-
wów rzymskich, a pozostałe z II–V okresu epoki brązu i z okresu halsztac-
kiego C/D (Godłowski 1986; Madyda-Legutko et al. 2003, 263; Szczepanek 
et al. 2007a). W wyniku prowadzonych w ostatnich latach prac stwierdzo-
no, że cmentarzysko z epoki brązu kontynuuje się znacznie w kierunku za-
chodnim, północnym i południowym od przebadanego w latach 1938–1983 
obszaru. Wieloletnie badania pozwoliły na wyznaczenie tylko wschodniego 
zasięgu występowania grobów kultury łużyckiej.

Birytualna nekropolia w Opatowie jest typowa dla podgrupy częstochow-
sko-gliwickiej grupy górnośląsko-małopolskiej kultury łużyckiej ze względu 
na współwystępowanie w przemieszaniu jednoczasowych grobów ciałopal-
nych i szkieletowych tworzących rozległe, płaskie cmentarzyska (Szydłowska 
1974). Wśród grobów z cmentarzyska w datowanych na II–V okres epoki brą-
zu i okres halsztacki C/D przeważają groby ciałopalne (popielnicowe i bezpo-
pielnicowe), pochówki szkieletowe stanowią ok. 20% obiektów sepulkralnych, 
stwierdzono także występowanie cenotafów (Ryc. 2). Z fazą starszą, datowaną 
na II i III OEB, związane jest ok. 15% pochówków, pozostałe pochodzą z IV 
i V OEB, tylko 3 groby datować można na okres halsztacki C/D. Pochówki 
fazy starszej w zasadzie grupowały się w centralnej części przebadanego ob-
szaru, natomiast pochówki fazy młodszej były regularnie rozmieszczone na 
całym obszarze stanowiska. W fazie starszej groby szkieletowe nieznacznie 
przeważały ilościowo nad ciałopalnymi popielnicowymi, natomiast w fazie 
młodszej zaznacza się przewaga grobów ciałopalnych popielnicowych nad 
innymi typami pochówków (Szczepanek et al. 2002, 363, ryc. 2).

Odkrywane na stanowisku pochówki szkieletowe posiadały analogiczną 
formę jak groby znane z innych cmentarzysk podgrupy częstochowsko-gliwic-
kiej grupy górnośląsko-małopolskiej kultury łużyckiej datowanych na III–V 
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okres epoki brązu (Gedl et al. 1971, 43; 2002). Charakterystyczną cechą tego 
typu obiektów jest występowanie dużej ilości różnych konstrukcji kamiennych 
takich jak bruki nagrobne złożone nieraz z dwu lub więcej warstw kamieni 
i obstawy jam grobowych, zorientowane w przybliżeniu wzdłuż osi NW-SE 
(Ryc. 3). Rozmiary bruków były zbliżone do siebie i najczęściej wynosiły 200– 
–270 x 80–100 cm. Częste występowanie bruków nagrobnych skłania do przy-
puszczenia, że groby ich nie zawierające, pierwotnie posiadały konstrukcje 
kamienne, ale w czasach późniejszych uległy one zniszczeniu, zwłaszcza, że 
te obecnie odkrywane zalegają już częściowo w warstwie humusu. Konstruk-
cje te, zaznaczały miejsca pochówku, a układ grobów na cmentarzysku był 
dość regularny (Ryc. 4: a), umożliwiając zapewne swobodne przemieszczania 
się pomiędzy obiektami. Pośród kamieni bruku często znajdowano fragmen-
ty naczyń oraz przepalone kości. Ceramika występująca w górnych partiach 
grobów jest przypuszczalnie śladem po bliżej nieznanych praktykach obrzę-
dowych związanych z kultem zmarłych (Młodkowska-Przepiórowska 1995), 
których odbywanie umożliwiała też zapewne dokładna lokalizacja miejsca 
pochówku. Natomiast przepalone kości najprawdopodobniej pochodziły z są-
siednich płytko zalegających grobów ciałopalnych, z których materiał ulegał 
przemieszczeniom w trakcie użytkowania terenu.

Pod brukiem, w zwykle słabo widocznej, w piaszczystym podłożu jamie, 
zorientowanej analogicznie jak bruk, pierwotnie spoczywały zwłoki zmarłego. 
W jamach grobowych wielu pochówków zlokalizowano szczątkową obsta-
wę kamienną złożoną z dwóch skupień kamieni na przeciwległych krańcach 
grobu lub z pojedynczych kamieni leżących na obwodzie jamy (Ryc. 5: a). 
Szkielety w większości przypadków były źle zachowane (Ryc. 5: b). Zmarłego 
układano w pozycji wyprostowanej, przeważnie głową na południe o czym 
świadczy położenie w jamie o słabo zachowanych szkieletach fragmentów 
czaszki i zębów oraz niekiedy wyrobów z brązu np. naszyjników (Ryc. 4: 
d, e). Jedynie w kilku grobach datowanych na III okres epoki brązu zmarli 
położeni byli głową ku NW. Podobny układ z głową w północnej części jamy 
w grobach datowanych na wczesną fazę kultury łużyckiej zaobserwowano 
na pobliskim cmentarzysku w Zbrojewsku, woj. śląskie oraz w Mikowicach, 
woj. opolskie (Gedl 1964, 72; 1971, 148, 163).

Wyposażenie grobów stanowiły prawie zawsze naczynia gliniane, ustawia-
ne przy nogach lub przy głowie nieboszczyka oraz często charakterystyczne 
dla danego okresu czasu przedmioty wykonane z brązu (Ryc. 6: c–i). Typo-
wy zestaw naczyń w grobach fazy młodszej tworzyły: garnek, misa czerpak, 
czarka i czasami kubek (Ryc. 6: j–p). Na podstawie położenia przedmiotów 
brązowych w stosunku do szczątków zmarłych, można było z dużym prawdo-
podobieństwem wnioskować o ich funkcjonalnym zastosowaniu (Bukowski 
1992, 78, 79). W skład ozdób głowy wchodziły guzy naszywane najprawdo-
podobniej na przepaskę czołową oraz skręty z drutu lub kółka zawieszane na 
opasce po bokach głowy (Nosek 1946; Szczepanek et al. 2004a, 418, ryc. 2). 
Najprawdopodobniej o spinaniu szat lub całunów szpilami świadczy ich po-
łożenie w środkowej części jam grobowych, między kośćmi klatki piersiowej. 
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O noszeniu kolii złożonych z paciorków bursztynowych czy też wykonanych 
z brązu można wnioskować z ich lokalizacji na górnej części klatki piersio-
wej. Ozdobę szyi stanowiły naszyjniki brązowe, na przedramiona nakładano 
natomiast bransolety (Szczepanek et al. 2004a; Szczepanek, Jarosz 2006). Do 
rzadszych ozdób należały pierścienie brązowe obecne na paliczkach dłoni, 
które to części szkieletu dzięki temu zachowały się. Zaobserwowano także, 
że zazwyczaj części metalowe siekierek układano w południowej części gro-
bu, w pobliżu czaszki, a grociki brązowe składano w pobliżu kości kończyn 
dolnych. Takie położenie tych przedmiotów wskazuje na pierwotną obecność 
w jamie przedmiotów wykonanych z materiałów organicznych (drewniane 
trzonki siekier, kołczany), które następnie uległy rozkładowi.

Przykładem bogato wyposażonego grobu szkieletowego, w którym stan 
zachowania szczątków umożliwił określenie wieku i płci zmarłego jest ozna-
czony nr 1112 (Ryc. 6: b). Pod zwartym brukiem kamiennym (Ryc. 6: a) 
zalegającym na głębokości 50–90 cm w jamie grobowej odkryto szczątki 
mężczyzny w wieku senilis. Szkielet ułożony był wzdłuż osi NW-SE, głową 
skierowaną na SE, a twarzą zwróconą na SW. W partii SE grobu, tuż obok 
czaszki leżał naszyjnik brązowy, wokół którego znajdowały się drobne wę-
gielki drzewne z drzewa szpilkowego oraz fragmenty żeber. Na wschód od 
naszyjnika i fragmentów czaszki znaleziono skręt z drutu brązowego, a na SE 
bogato zdobioną czarkę oraz zniszczoną misę. Obok naczyń leżały kolejne 
przedmioty wykonane z brązu – skręt oraz kółko. Na N od naszyjnika, praw-
dopodobnie w miejscu gdzie pierwotnie znajdowało się prawe ramię leżała 
szpila brązowa. Dalej na NW symetrycznie rozmieszczone były bransolety 
brązowe obejmujące częściowo zachowane kości przedramienia. W partii 
NW grobu złożono dwa naczynia: misę i czerpak.

W grobach ciałopalnych popielnicowych przepalone szczątki kostne skła-
dane były do wnętrza naczynia glinianego. Popielnice tkwiły bezpośrednio 
w piasku, znajdowano je pod rozległymi brukami nagrobnymi lub też miejsce 
ich złożenia zaznaczone było przez niewielkie skupiska kamieni (Ryc. 7; 10: a).

Funkcję popielnic pełniły głównie garnki, wazy, czarki lub kubki (Ryc. 9: 
a–c, g–i), wyjątkowo zdarzały się także pochówki w dzbanach, jak również 
w misach. Zazwyczaj w grobie ustawiano tylko jedną naczynie, zdarzały się 
jednak jamy zawierające dwie popielnice. W nielicznych grobach urny na-
kryte zostały naczyniami tego samego typu (Ryc. 9: a) lub misami. W gro-
bach fazy młodszej oprócz popielnic w jamach grobowych umieszczano na-
czynia – przystawki, którymi były czarki lub czerpaki, rzadziej misy i kubki 
(Ryc. 9: d–f). Przystawki umieszczone były zwykle obok popielnicy, zdarza-
ło się także, że wkładano je do środka naczynia. Liczba przystawek w grobie 
była różna, najczęściej jedna lub dwie, najliczniej – cztery sztuki. Ustalenia 
antropologiczne wykazały, że zestaw naczyń, w których znaleziono szczątki 
dzieci był bardzo urozmaicony. Urnami w tym przypadku były wazy, garn-
ki, czarki, misy i kubki (Szczepanek et al. 2004b). Szczątki kobiet umieszcza-
no niemal wyłącznie w wazach, natomiast mężczyźni składani byli głównie 
w wazach oraz o wiele rzadziej w garnkach.
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Dodatkowe elementy wyposażenia umieszczano wewnątrz popielnicy lub 
w jamie grobowej. Najczęściej w wyposażenie grobu stanowiły skręty brązo-
we, czasami występowały bransolety, guzy, kółka, naszyjniki i szpile z brązu, 
a także przedmioty kościane.

Przykładem bogato wyposażonego pochówku ciałopalnego popielnicowego 
jest obiekt nr 1365. Pod zwartym brukiem nagrobnym, w którym pomiędzy 
kamieniami licznie znajdowano fragmenty ceramiki, z których zrekonstru-
owano kilka czerpaków oraz fragmenty grzechotki glinianej, znajdowała się 
urna zawierająca szczątki dziecka w wieku Infans I (Ryc. 7; 8). W popielnicy, 
pomiędzy przepalonymi kośćmi znaleziono naszyjnik złożony z nieprzepa-
lonych zębów zwierzęcych, kręgów rybich, kości ptasiej oraz skręty z drutu 
brązowego. Ponadto, w górnej części urny umieszczona była czarka (Ryc. 8). 
Symboliczny charakter elementów tworzących naszyjnik oraz rozległa kon-
strukcja kamienna nad popielnicą stanowić mogą świadectwo odbywania 
szczególnych obrzędów związanych z pochówkiem małego dziecka. Znane 
z cmentarzyska w Opatowie bogato wyposażone pochówki najmłodszych 
nawet dzieci wskazują zarazem na funkcjonujące w tej społeczności prawo 
do pochówku wszystkich członków społeczności bez względu na ich wiek 
bądź płeć. W konsekwencji rozkład wieku i płci pochowanych na takim sta-
nowisku stanowi wypadkową jego stanu przebadania i stopnia zniszczenia.

Groby ciałopalne z kośćmi złożonymi w pojemniku organicznym były 
płytko zalegającymi, małymi, kolistymi, zwartymi skupieniami przepalonych 
kości o średnicy ok. 20–30 cm, zwykle zupełnie pozbawionymi wyposażenia 
(Ryc. 11: a). Brak wyposażenia uniemożliwił ustalenie pozycji chronologicz-
nej większości tego typu pochówków, ich pośrednie datowanie oparte jest na 
położeniu w strefie występowania obiektów ze schyłku epoki brązu. Zwarte 
skupisko przepalonych kości wskazuje, że prawdopodobnie kości pierwot-
nie umieszczone były w popielnicy z substancji organicznej, która następnie 
uległa całkowitemu rozkładowi.

W grobach ciałopalnych bezpopielnicowych przepalone szczątki kostne 
składano bezpośrednio w ziemi. Niekiedy obiekty te posiadały konstrukcje 
kamienne w postaci niewielkich bruków lub obstaw jam grobowych. Wypo-
sażenie grobów ciałopalnych bezpopielnicowych stanowiła głównie ceramika 
– przede wszystkim były to fragmenty skorup pochodzące z kilku naczyń lub 
czasami całe naczynia. Niekiedy w tego typu obiektach znajdowano przed-
mioty wykonane z brązu takie jak skręty z drutu brązowego, szpile, naszyj-
niki, bransolety i wyjątkowo – głownię sztyletu.

Do wyróżniających się obiektów należy także ciałopalny grób bezpopiel-
nicowy kolejnego dziecka w wieku Infans I oznaczony numerem 1378. Prze-
palone szczątki dziecka zostały ułożone w jamie grobu w porządku anato-
micznym (Ryc. 11: b) przy czym fragmenty czaszki spoczywały w północnej 
części jamy. W jamie grobu złożono także dwie bransolety i szpilę wykona-
ne z brązu (Ryc. 11: c–e). Układ kości i wyposażenia grobu naśladuje w ten 
sposób pochówek szkieletowy. Na tle skromnie wyposażonych grobów ciało-
palnych bezpopielnicowych wyróżnia się grób 1310 (Szczepanek et al. 2000) 
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– w skład jego inwentarza wchodziła gliniana figurka zoomorficzna, której 
towarzyszył inwentarz złożony ze skrętu wykonanego z drutu brązowego 
oraz ceramiki – grzechotka, cztery czerpaki, garnek, misa, waza. W grobie 
tym pochowano szczątki dziecka w wieku Infans I (Ryc. 12).

Na cmentarzysku w Opatowie wystąpiły również obiekty które nie zawie-
rały materiału kostnego i mogły być grobami szkieletowymi o nie zachowa-
nych szkieletach, stanowić pochówki symboliczne tzw. cenotafy, spotykane na 
wielu cmentarzyskach kultury łużyckiej lub być śladem odprawiania obrzę-
dów zaduszkowych (Młodkowska-Przepiórowska 1995). Obiekty nie zawie-
rające materiału kostnego miały różny charakter. Były to naczynia ustawione 
w czystym piasku lub w niewielkiej, jasnobrunatno zabarwionej jamie gro-
bowej, występowały w postaci skupisk kamieni pod którymi znajdowała się 
jama zawierająca fragmenty ceramiki lub obiekty, w których zwarte skupisko 
kamieni tworzyło rozległą, prostokątną lub stożkowatą konstrukcję osiąga-
jącą niekiedy znaczną głębokość. Klasycznym przykładem cenotafu jest bez 
wątpienia obiekt 1429 (Ryc. 13). W jamie grobowej znaleziono tu garnek oraz 
wazę, odwrócony do góry dnem kubek oraz nakrywającą garnek, częściowo 
zniszczoną misę. Grób nie zawierał materiału kostnego, choć na podstawie 
obserwacji podobnych obiektów, ale zawierających kości można przypusz-
czać, że rolę urny mógł pełnić zarówno garnek jak i waza.

* * *
Cmentarzysko ludności kultury łużyckiej z Opatowa, st. 1 ze względu na 

znaczny stopień rozpoznania pozwala na prowadzenie szeregu analiz zmie-
rzających do jak najpełniejszego poznania obrzędów funeralnych ludności 
grupy górnośląsko-małopolskiej kultury łużyckiej. Oprócz analiz zróżni-
cowania typów pochówków, pozwala na obserwacje związku wyposażenia 
z wiekiem i płcią pochowanych, a także dodatkowych elementów zwycza-
jów sepulkralnych związanych z kultem zmarłym. Na podstawie dotychcza-
sowych obserwacji można stwierdzić, że wiek oraz płeć pochowanych nie 
determinowały bogactwa inwentarza grobowego. Można raczej domniemy-
wać, że dary składane przy zmarłym odzwierciedlały pozycję społeczną lub 
majątkową pochowanych albo też ich skład był sankcjonowany praktyka-
mi wierzeniowymi. Zapewne inne reguły stosowano w przypadku grobów 
dzieci, których część pochówków wyróżniała się bogactwem wyposażenia.

Łącznie stanowiskami położonymi w najbliższym sąsiedztwie nekropolia 
z Opatowa tworzy charakterystyczne dla dorzecza Liswarty w epoce brązu 
zgrupowanie stanowisk kultury łużyckiej (Gedl 2002). W skład zgrupowa-
nia wchodzą 2 położone na wyniesieniach, długotrwale użytkowane cmen-
tarzyska (stanowisko 1 i 7) oraz kilka otaczających je stanowisk osadowych 
(Opatów, stanowiska: 4, 5, 6 i Rębielice Królewskie, stanowisko 2). Na pół-
noc od zgrupowania opatowskiego zlokalizowane są stanowiska związane 
z cmentarzyskami w Dankowie i Zbrojewsku (Gedl 1995). Podkreślić na-
leży, że cmentarzyska w Opatowie, Zbrojewsku i Dankowie posiadają wiele 
analogicznych inwentarzy świadczących o użytkowaniu cmentarzysk w tym 
samym okresie czasu przez ludność o zbliżonych tradycjach.
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