


U źródeł eUropy Środkowo-wschodniej: 
pogranicze polsko-Ukraińskie 

w perspektywie badań archeologicznych

Frühzeit ostmitteleUropas:
das polnisch-Ukrainische grenzgebiet 

aUs archäologischer perspektive



collectio archaeologica ressoviensis

tomUs v

collegiUm editorUm
sylwester czopek, michał parczewski, 

andrzej pelisiak, zbigniew pianowski, aleksander sytnyk, 
marcin wołoszyn



Fundacja rzeszowskiego ośrodka archeologicznego
instytut archeologii Uniwersytetu rzeszowskiego

rzeszów 2007

U źródeł Europy Środkowo-Wschodniej:
pogranicze polsko-ukraińskie w perspektywie badań 

archeologicznych

Frühzeit Ostmitteleuropas:
Das polnisch-ukrainische Grenzgebiet 

aus archäologischer Perspektive

maciej dębiec, marcin wołoszyn 
red. / hrsg.



isbn 978-83-60545-47-8

wydawca

35–205 rzeszów, ul. warszawska 5/7, tel./fax 017 861–26–69, 852–13–62

redaktorzy tomu:
maciej dębiec

marcin wołoszyn

redaktor techniczny:
marek bobowski (mitel)

korekta:
mitel

tłumaczenia:
romana kiełbasińska

korekta językowa:
Felix biermann

© copyright by instytut archeologii Uniwersytetu rzeszowskiego
© copyright by mitel



spis treŚci

inhaltsverzeichniss

Maciej Dębiec, Marcin Wołoszyn
einleitung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7

Jan Machnik, Dmytro Pavliv, Volodymyr Petehyryč
gemeinschaftliche polnisch-ukrainische Forschungen
zur vorgeschichte des oberen dnjestrgebietes . . . . . . . .  11

Marta Połtowicz-Bobak
der westen und der osten europas – verschiedene
gebiete, eine tradition. das östliche grenzgebiet
der spätpaläolitischen magdalénienkultur. . . . . . . . . . . .  35

Maciej Dębiec, Aleksander Dzbyński
eine neue epoche: die ersten ackerbauern
in südostpolen und in der westukraine
(6.–5. jt. v.u.z.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  53

Renata Zych
die gemeinschaften des gebietes zwischen dnjestr
und san im mittelneolithikum (4. jt. v.u.z.) . . . . . . . . . .  67

Andrzej Pelisiak
in den randbereichen der eurasischen grosssteppe. das
ostlmitteleuropa im 4.–3. jt. v. ch. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  81

Małgorzata Rybicka
die problematik der neolithisierung von pruska
ebene im lichte der ausgrabungen in równina
dolna, Fpl. 3, wojewodschaft warmińsko-mazurskie. . . 95

Sylwester Czopek
das ostmitteleuropäische grenzgebiet 
– zwischen ost und west in der bronze-
und Früheisenzeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  109

Maciej Karwowski
Hic Celticorum finis – die keltische besiedlung
im polnisch-ukrainischen grenzgebiet . . . . . . . . . . . . . .  127

Iwona Florkiewicz, Agnieszka Reszczyńska
Barbaricum Germanicorum – Barbaricum Europae
orientalia. die besiedlung zwischen der weichsel,
dem oberen bug und dem dnjestr vom 3. jh. v.u.z.
bis zum 5. jh. u.z. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  143

Michał Parczewski
das problem der lendzanen und die bildung
der polnisch-altrussischen ethnischen grenze . . . . . . . .  161

Maciej Dębiec, Marcin Wołoszyn
słowo wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7

Jan Machnik, Dmytro Pavliv, Volodymyr Petehyryč
wspólne polsko-ukraińskie badania nad pradziejami
dorzecza górnego dniestru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11

Marta Połtowicz-Bobak
zachód i wschód europy – różne obszary, jedna
tradycja. wschodnie pogranicze
schyłkowopaleolitycznej kultury magdaleńskiej . . . . . . .  35

Maciej Dębiec, Aleksander Dzbyński
nowa epoka: pierwsi rolnicy w polsce
południowo-wschodniej i na zachodniej Ukrainie
(vi–v tys. p.n.e.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  53

Renata Zych
społeczności międzyrzecza dniestru i sanu
w dobie środkowego neolitu (iv tys. p.n.e.) . . . . . . . . . .  67

Andrzej Pelisiak
na granicach wielkiego eurazjatyckiego stepu.
europa Środkowo-wschodnia w iv–iii tys. bc. . . . . . .  81

Małgorzata Rybicka
zagadnienie neolityzacji równiny pruskiej
– z perspektywy odkryć w równinie dolnej,
stan. iii, województwo warmińsko-mazurskie . . . . . . . .  95

Sylwester Czopek
Środkowoeuropejska rubież kulturowa – między
wschodem a zachodem w epoce brązu i wczesnej
epoce żelaza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  109

Maciej Karwowski
Hic Celticorum finis – osadnictwo celtyckie
na pograniczu polski i Ukrainy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  127

Iwona Florkiewicz, Agnieszka Reszczyńska
Barbaricum Germanicorum – Barbaricum
Europae orientalia. osadnictwo między wisłą,
górnym bugiem a dniestrem
w iii w. p.n.e. – v w. n.e. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  143

Michał Parczewski
problem lędzian a kształtowanie się
polsko-ruskiej rubieży etnicznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  161



Marcin Wołoszyn
zwischen gnesnen, krakau und kiev. archäologie
über frühmittelalterliche polnisch-altrussische
beziehungen und die gestaltung
des polnisch-altrussischen grenzgebietes . . . . . . . . . . . .  177

Joanna Berdowska
instytut für archäologie der Universität zu rzeszów  . .  207

Marcin Wołoszyn
między gnieznem, krakowem a kijowem.
archeologia o wczesnośredniowiecznych relacjach
polsko-ruskich i formowaniu polsko-ruskiego
pogranicza. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  177

Joanna Berdowska
instytut archeologii Uniwersytetu rzeszowskiego  . . . .  207



niniejszy tom zawiera zbiór studiów poświęconych prahistorii i wczesnemu średniowieczu ziem stanowią-
cych obecnie obszar pogranicza polski i Ukrainy. książka z pewnością nie wyczerpuje wszystkich zagadnień 
związanych z tą problematyką. autorami poszczególnych prac są pracownicy instytutu archeologii Uniwersy-
tetu rzeszowskiego, w serii szkiców przedstawili oni wynik swoich własnych badań dotyczących relacji miesz-
kańców europy Środkowo-wschodniej i jej wschodnich sąsiadów.

termin europa Środkowo-wschodnia nawiązuje oczywiście do propozycji zawartej w klasycznej już, choć 
w języku polskim dostępnej od niedawna monografii o. haleckiego1.

przemiany polityczne ostatnich dwóch dekad: rozpad systemu komunistycznego, upadek muru berlińskie-
go, poszerzenie Unii europejskiej oraz nato na wschód powodują, że dyskusja o podziałach naszego konty-
nentu, jak i ich trwałości nabrała nowego znaczenia.

w dyskusji tej w niewielkim stopniu wykorzystywane są ustalenia prahistoryków. słynny brytyjski histo-
ryk cywilizacji a. toynbee, analizując przemiany kulturowe wśród prawosławnych mieszkańców imperium 
osmańskiego zwraca uwagę, że ich narastająca emancypacja wobec tureckich władców przejawiała się także 
w noszeniu coraz bardziej zachodnioeuropejskich strojów. tego typu obserwacje – choć przydatne – określił 
on, z charakterystyczną dla angielskiego dżentelmena rezerwą mianem „krawieckiego świadectwa”2. niestety, 
właśnie tego typu „fakty” są najczęściej dostępnymi dla archeologa. dyscyplina ta koncentruje się na pozna-
waniu kultury materialnej minionych społeczności, więcej wiemy dzięki niej o elementach stroju noszonego 
w minionych epokach, czy półziemiankach niż o mentalności ludzi w nich mieszkających. jak wykorzystać 
to nieco „krawieckie świadectwo”, w dyskusji na temat cywilizacyjnych podziałów naszego kontynentu?

prób charakterystyki poszczególnych regionów europy dokonywać można, stosując bardzo wiele kryteriów, 
od analizy systemów podatkowych aż po studia nad sporami teologicznymi. jest tu więc także miejsce na ar-
cheologię.

przede wszystkim jednak stwierdzić należy, iż archeologia oferuje w studiach nad kulturą, nad cywilizacja-
mi i kontaktami między nimi zupełnie inną perspektywę czasową, niedostępną autorom klasycznych3, a i now-
szych4 studiów nad cywilizacjami ludzkimi. przy wszystkich kontrowersjach co do wymowy źródeł archeolo-
gicznych, zwłaszcza ich etnicznej czy ogólnie historycznej interpretacji5, walor głębi czasowej, jaka towarzyszy 
poznaniu archeologicznemu pozostaje niezaprzeczalnym atutem tej dyscypliny.

1 o. halecki, Historia Europy – jej granice i podziały, lublin 2002, s. 121–136. 
2 a. j. toynbee, Studium historii, warszawa 2000, s. 607.
3 a. j. toynbee, Studium...
4 s. p. huntington, Zderzenie cywilizacji i nowy kształt ładu światowego, warszawa 2007.
5 s. brather, Ethnische Interpretation in der frühgeschichtliche Archäologie. Geschichte, Grundlagen und Alternativen, ber-

lin–new york 2004.
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a. j. toynbee6 określił cywilizację egipską jako cywilizację „bez rodziców” – dzięki badaniom archeologicz-
nym wiemy, że to nieprawda. podobna sytuacja dotyczy także dziejów europy środkowo-wschodniej – jej hi-
storia nie zaczyna się wraz z relacją tacyta czy klaudiusza ptolemeusza.

po transformacji ustrojowej w naszej części europy (1989) badania nad kontaktami ze wschodem europy 
uległy gwałtownemu przyśpieszeniu. podejmowane w ostatnich latach prace wykopaliskowe, ale i ukazujące się 
syntetyczne opracowania dowodzą, że stare hasło Ex Oriente lux budzi nadzieję i mobilizuje do aktywności ba-
daczy tak z europy wschodniej, jak i zachodniej. mamy nadzieję, że aktywnym i wartościowym uczestnikiem 
tych prac będą także przedstawiciele rzeszowskiego ośrodka archeologicznego.

*
bezpośrednim impulsem dla przygotowania niniejszej pracy stał się udział pracowników instytutu ar-

cheologii Ur w dniach kultury polskiej (polen-markt) organizowanych – już po raz 10. – przez Uniwersytet 
w greifswaldzie. 21 Xi opublikowane tu artykuły zaprezentujemy w greifswaldzie w ramach osobnej sesji.

korzystając z okazji składamy podziękowania wszystkim, których życzliwości i zaangażowaniu zawdzię-
czamy możliwość udziału w greifswaldzkich dniach kultury polskiej. specjalne słowa podziękowania należą 
się prof. dr christianowi lübke. serdeczne podziękowania składamy także pani romanie kiełbasińskiej, która 
dokonała tłumaczenia na język niemiecki niniejszej książki, jak i prof. dr Felixowi biermannowi za korektę ję-
zykową przedkładanej publikacji.

mamy nadzieję, że niniejszy tom tak w polsce, jak i w niemczech znajdzie życzliwego czytelnika, a także 
że wśród archeologów, historyków pracujących w greifswaldzie obudzi zainteresowanie – z ich perspektywy 
raczej odległym – regionem europy. regionem z pewnością ważnym dla europy, a zarazem obszarem, którego 
systematyczne badania – zwłaszcza w zakresie wczesnego średniowiecza – dopiero się zaczynają.

rzeszów, październik 2007
maciej dębiec, marcin wołoszyn

6 a. j. toynbee, Studium..., s. 43.



der vorliegende band enthält studien über die vorgeschichte und das Frühmittelalter von gebieten, die ge-
genwärtig das grenzgebiet polens und der Ukraine bilden. das buch behandelt sicherlich nicht alle mit dieser 
problematik verbundenen Fragen in erschöpfender weise, aber doch einige wesentliche aspekte. die autoren 
sind sämtlich mitarbeiter des instituts für archäologie der Universität zu rzeszów. in einer reihe von skizzen 
haben sie die ergebnisse ihrer Untersuchungen über die beziehungen zwischen den bewohnern ostmitteleu-
ropas und ihren östlichen nachbarn dargestellt.

die bezeichnung „ostmitteleuropa“ knüpft an einen terminus o. haleckis1 an, den er in einer an sich schon 
klassischen, in der polnischen sprache aber erst seit kurzem zugänglichen monographie vorgeschlagen hat.

die politischen wandlungen der letzten zwei dekaden – der zerfall des kommunistischen systems, der Fall 
der berliner mauer, die erweiterung der europäischen Union und der nato nach osten – haben zur Folge, 
dass die diskussion über die einteilungen unseres kontinent sowie über ihre dauerhaftigkeit eine neue bedeu-
tung gewonnen hat.

in dieser diskussion werden die resultate der vorgeschichtsforschung in nur geringem maße genutzt. der 
berühmte britische historiker den menschlichen zivilisationen, a. j. toynbee weisst bei der analyse der kul-
turwandlungen unter den ortodoxen bewohnern des osmanischen imperiums darauf hin, dass ihre wachsende 
emantipation den türkischen herrschern gegenüber auch im immer mehr westeuropäischen gewand zum 
ausdruck kam. derartige beobachtungen auch wenn nützliche hat er – mit der für den englischen gentleman 
charakterischen zurückhaltung – als „schneiderzeugniss“2 bezeichnet. leider nur solche „tatsachen“ sind uns 
– archäologen – meist verfügbar. die archäologie konzentriert sich in der regel auf die erkenntnis der mate-
riellen kultur vergangener gesellschaften. infolge der spezifischen Quellen und methoden der archäologischen 
Forschung wissen wir – im grunde bedauerlicherweise – mehr von der historischen tracht oder der urge-
schichtlichen grubenhäusern als von der mentalität der diese nutzenden menschen. wie ist dieses „schneider-
zeugnis“ für die Frage der zivilisatorischen einteilungen unseres kontinents zu nutzen?

einzelne regionen europas lassen sich mit vielen kriterien charakterisieren, von der analyse der steuersysteme 
bis hin zu studien über die theologischen auseinandersetzungen. es gibt hier also auch platz für archäologie.

insbesondere bietet die archäologie für die studien zur kultur, zu den zivilisationen und ihren gegenseiti-
gen kontakten eine ganz eigentümliche perspektive, die sowohl den klassischen3 autoren als auch den heuti-
gen4 studien über die menschlichen zivilisationen unzugänglich ist. bei allen kontroversen über die aussage-
fähigkeit der archäologie, besonders zu ethnischen oder allgemein historischen Fragen5, ist unbestritten, dass 
ihre tiefe zeitperspektive ein grosser und weiterführender vorteil ist.

1 o. halecki, The Limits and Divisions of European History, london–new york 1950, s. 125–141.
2 a. j. toynbee, A Study of History, london–new york–toronto 1957, b. ii, s. 154.
3 a. j. toynbee, A Study...
4 s. p. hantington, The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order, new york 1996.
5 s. brather, Ethnische Interpretation in der frühgeschichtliche Archäologie. Geschichte, Grundlagen und Alternativen, ber-

lin–new york 2004.
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a. j. toynbee6 bezeichnete die ägyptische kultur als zivilisation „ohne eltern“ – dank archäologischer Un-
tersuchungen wissen wir, dass das unzutreffend war. dasselbe gilt für die geschichte ostmitteleuropas, die 
nicht erst mit dem bericht von tacitus oder claudios ptolemaios einsetzte.

nach der verfassungswandel in unserem teil europas (1989) haben die Untersuchungen über die kontakte 
mit dem osten europas eine rapide beschleunigung erfahren.

die in den letztzen jahren unternohmenen grabungsarbeiten sowie publizierte syntethische bearbeitungen 
weisen darauf hin, dass die alte parole Ex oriente lux die hoffnung erweckt und einen anlass zur wissenschaft-
lichen aktivität sowohl der ost- als auch westeuropäischen Forschern gibt. wir hoffen, dass auch die rzeszower 
archäologen ein bedeutenter teilneihmer an diese arbeiten sein werden.

*
eine direkte anregung zur vorbereitung der vorliegenden arbeit ist die teilnahme der mitarbeiter vom in-

stitut an polenmarkt, der schon zum 10. mal – von der greifswalder Universität – veranstaltet wird. am 21 Xi 
werden die in dem band zussamengestellten beiträge im rahmen eines workshops prezentiert.

bei dieser gelegenheit möchten wir uns bei allen bedanken, deren Freundlichkeit und angagemant wir unse-
re teilnahme an greifswalder treffen zu verdanken haben. ein besonderer dank gilt für prof. dr christian lüb-
ke, der dies maßgeblich möglich gemacht hat. außerdem möchten wir uns bei Frau romana kiełbasińska für die 
übersetzung der texte und bei prof. dr. Felix biermann für die sprachkorrektur bedanken.

wir hoffen, dass dieser band geneigte leser findet und das interesse für eine von greifswald zwar etwas 
entfernte, für die geschichte europas aber gleichwohl bedeutende region weckt, deren erforschung in vieler 
hinsicht noch am anfang steht.

reszów, im oktober 2007
maciej dębiec, marcin wołoszyn

6 a. j. toynbee, a Study..., b. i, s. 70.



Wprowadzenie
dorzecze górnego dniestru jest jednym z najcie-

kawszych i najważniejszych pod względem archeo-
logicznym obszarów europy Środkowo-wschod-
niej. rzut oka na mapę wystarczy, aby się przekonać, 
że stanowi on rodzaj pomostu pomiędzy kręgiem kul-
tur ukształtowanych w środkowo-zachodniej czę-
ści naszego kontynentu (np. kultura malicka, kultura 
pucharów lejkowatych, kultura ceramiki sznurowej), 
a tymi, których kolebką są obszary północno-wschod-
nich bałkanów, dorzecza dolnego dunaju, bądź też 
szerokiej, nadczarnomorskiej strefy stepowej (m.in. 
kultura bugo-dniestrzańska, cucuteni-trypolie, kul-
tura grobów jamowych). równocześnie obszar ten 
jest do pewnego stopnia otwarty poprzez szereg prze-
łęczy wschodniokarpackich i system sieci wodnej 
na kontakty z dorzeczem środkowego dunaju, w tym 
także na pobliski, bogaty w miedź siedmiogród. pod 
względem warunków ekologicznych teren dorze-
cza górnego dniestru z przewagą urodzajnych gleb, 
z obecnością licznych źródeł solnych w jego części 
podkarpackiej, znakomicie nadawał się zarówno dla 
wczesnego rolnictwa (tzn. dla jego odmiany kopienia-
czej i wypaleniskowo-odłogowej), jak też dla paster-
stwa rozwijającego się w środowisku mocno już, rzecz 
jasna, przekształconym, w wyniku długotrwałego ist-
nienia tych pierwszych form gospodarki rolnej.

Krótka historia archeologicznych badań 
nad Dniestrem

nie należy się zatem dziwić, że omawiany obszar 
wzbudzał zainteresowanie wielu badaczy, poczyna-
jąc od schyłku XiX w., związanych głównie z lwow-
skim i krakowskim ośrodkiem naukowym1. ich uwaga 
skupiała się przede wszystkim na licznych w tym te-
renie prahistorycznych kurhanach (głównie z późne-

1 machnik, pavliv, petehyryč 2006.

Einleitung
das obere dnjestrgebiet ist eines der interessantes-

ten und archäologisch bedeutendsten gebiete ostmit-
teleuropas. schon ein flüchtiger blick auf die karte er-
gibt, dass es eine art brücke zwischen den kulturen 
westmitteleuropas (z. b. malice-, trichterbecher- und 
schnurkeramikkultur) und jenen kulturen bildet, de-
ren wiege die nordöstlichen balkangebiete, das un-
tere donaugebiet oder eine breite steppenzone im 
schwarzmeerraum waren (u. a. bug-dnjestr, cucu-
teni-tripolje- und grabgrubenkultur). gleichzeitig 
ist die dnjestrregion bis zu einem gewissen grade of-
fen für kontakte mit dem mittleren donaugebiet, dar-
unter mit dem an kupfer reichen siebenbürgen, und 
zwar über eine reihe von ostkarpatischen pässen und 
durch das gewässernetz. das obere djestrgebiet war 
in seinem karpatischen teil infolge seiner frucht-
baren böden und zahlreicher salzquellen sowohl für 
den frühen ackerbau – d. h. für seine hackbau- und 
rodungs-brachfeld-variante – als auch für die hir-
tenwirtschaft geeignet, die in den durch menschliche 
eingriffe schon stark veränderten gebieten gute vor-
aussetzungen fand.

Kurze Geschichte der Grabungsarbeiten 
am Dnjestr

es kann nicht verwundern, dass das hier betrach-
tete gebiet schon ende des 19. jh. ins blickfeld der ar-
chäologischen Forschung geriet, vor allem von lem-
berg und krakau aus1. die aufmerksamkeit der ersten 
Forscher konzentrierte sich auf die zahlreichen vorge-
schichtlichen hügelgräber, die hauptsächlich aus dem 
spätneolithikum und aus den anfängen der bron-
zezeit stammen. sie wurden zunächst eher dilettan-
tisch ausgegraben, z. b. von a. chizzola, oberst der 
österreichischen armee, in balice (jetzt balyči) un-

1 machnik, pavliv, petehyryč 2006.
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go neolitu i z początków epoki brązu), które rozkopy-
wane były początkowo w sposób amatorski, np. przez 
płk. wojsk austriackich a. chizzolę w miejscowości 
balice (obecnie bałyči), niedaleko mościsk2, a z cza-
sem bardziej już naukowy, chociaż daleko odbiegający 
od dzisiejszych standardów. mamy tu na myśli zarów-
no badania z końca XiX w. i początku XX w. w. de-
metrykiewicza i archeologa węgierskiego m. roska, 
koło drohobycza3, jak też prowadzone w okresie mię-
dzywojennym na znacznie już większą skalę i na szer-
szym terenie akcje wykopaliskowe t. sulimirskie-
go4, j. pasternaka5, a wspomagane przez m. smiszkę6 
i amatora archeologii v. kobilnyka7.

po ii wojnie światowej badania tego typu udało się 
jeszcze przez jakiś czas kontynuować w latach 50. i 70. 

2 chizzola 1903.
3 demetrykiewicz 1897; roska 1919.
4 sulimirski 1935; 1968.
5 pasternak 1933; 1936.
6 smiszko 1933.
7 kobilnyk 1933.

weit von mostys’ka2. mit der zeit gewannen die Un-
tersuchungen an professionalität, wenn ihre Qualität 
auch immer noch stark von den heutigen standards 
abwich. zu erwähnen sind hier Untersuchungen vom 
ende des 19. und anfang des 20. jh. bei drohobyč, die 
von w. demetrykiewicz und dem ungarischen archä-
ologen m. roska vorgenommen wurden3 desweiteren 
groß angelegte, ein beachtliches terrain umfassende 
grabungsarbeiten, die in der zeit zwischen den bei-
den weltkriegen von t. sulimirski4 und j. pasternak5 
geleitet sowie von m. smiszko6 und dem amateur 
v. kobilnyk7 unterstützt wurden.

nach dem zweiten weltkrieg gelang es, die For-
schungen in den 1950er und 1970er jahren fortzuset-
zen, allerdings in einem geringeren ausmaß und fast 

2 chizzola 1903.
3 demetrykiewicz 1897; roska 1919.
4 sulimirski 1935; 1968.
5 pasternak 1933; 1936.
6 smiszko 1933.
7 kobilnyk 1933.

ryc. 1. mapka dorzecza górnego dniestru z oznaczonym poziomym kreskowaniem obszarem badań polsko-ukraińskiej ekspedycji 
archeologicznej w latach 1992–2007.
abb. 1. karte des oberen dnjestrgebiets, horizontale schraffur – Forschungsgebiet der polnisch-ukrainische archäologische expedi-
tion von 1992 bis 2007.
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lecz na znacznie już mniejszą skalę i to niemal wyłącz-
nie w rejonie drohobycza i sambora8. poważne ogra-
niczenie w tym okresie akcji terenowych w dorzeczu 
górnego dniestru spowodowane zostało nie tylko 
znacznym zmniejszeniem się w wyniku wojny i powo-
jennych zmian politycznych kadry lwowskich archeo- 
logów, ale przede wszystkim ze względu na militar-
no przygraniczny charakter tego obszaru, zwłaszcza 
jego przykarpackiej części, za czasów władzy sowiec- 
kiej. niejako na marginesie XiX- i XX-wiecznych za-
interesowań naddniestrzańskimi kurhanami, niekie-
dy także grodziskami, znalazły się inne stanowiska 
prahistoryczne. tym niemniej w 1942 r., mimo cza-
su wojny, udało się ukraińskiemu archeologowi j. 
pasternakowi przeprowadzić na niewielką skalę ba-
danie osady kultury ceramiki wstęgowej rytej w miej-

8 berniakovič 1959; Šviešnikov 1974.

ausschließlich im bereich von drohobyč und sambir8. 
die einschränkung der grabungsaktivitäten im obe-
ren dnjestrgebiet wurde nicht nur durch die perso-
nelle verringerung der lemberger archäologie verur-
sacht, die krieg und nachkriegszeit mit sich brachten, 
sondern auch durch den militärischen grenzcharak-
ter jenes gebietes in der sowjetperiode, besonders 
im Umkreis der karpaten. die Forschungen des 19. 
und 20. jh. im dnjestrraum betrafen fast nur hügel-
gräber, seltener burgwälle, während vorgeschichtliche 
siedlungen kaum untersucht wurden. allerdings ge-
lang es dem ukrainischen archäologen j. pasternak 
trotz des krieges (in dem jahre 1942), kleinflächige 
ausgrabungen in der linienbandkeramischen sied-
lung von kotovane bei drohobyč durchzuführen9. in 
den 1980er jahren entdeckte v. konopla aus lemberg 

8 berniakovič 1959; Šviesnikov 1974.
9 pasternak 1961.

ryc. 2. mapka międzyrzecza sanu i górnego dniestru z miejscami (oznaczonymi trójkątami), gdzie odkryto kurhany w ramach badań 
polsko-ukraińskiej ekspedycji archeologicznej do 2005 r.
abb. 2. karte des gebiets zwischen san und dem oberen dnjestr; mit dreiecken sind die bis 2005 von der polnisch-ukrainischen 
archäologischen expedition belegten Fundstellen von hügelgräbern gekennzeichnet.
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scowości kotovane koło drohobycza9, zaś po wojnie, 
w latach 80. v. konopla ze lwowa odkrył w trakcie do-
rywczych akcji kilka osadowych stanowisk wczesno-
neolitycznych (kultura malicka?) u ujścia rzeki tyś- 
mienicy do dniestru, m.in. w rejonie wsi radełyči 
i rudnyki (archiwum instytutu Ukrainoznawstwa 
nanU we lwowie).

Powstanie i działalność 
polsko-ukraińskiej ekspedycji

przełom polityczny, jaki dokonał się w latach 
1989 i 1990 w środkowej i wschodniej części europy, 
w wyniku którego powstała wolna Ukraina, umożli-
wił stworzenie w 1992 r. pierwszego wspólnego pol-
sko-ukraińskiego programu systematycznych badań 
archeologicznych w międzyrzeczu sanu i dniestru10. 
ich celem było w pierwszym rzędzie lepsze niż dotąd 
poznanie oraz porównanie sytuacji osadniczo-kultu-
rowej na terenach leżących bezpośrednio po obu stro-
nach obecnej granicy między polską a Ukrainą11. ba-
dania rozpoczęto więc od doliny rzeki wiar, prawego 
dopływu sanu, oraz rzeki strwiąż (ukr. stryvihor), 
wpadającej do dniestru w okolicy sambora12, posze-
rzając je wkrótce o dalsze tereny w kierunku wschod-
nim, leżące głównie w prawym dorzeczu dniestru13. 
w wyniku tych badań zweryfikowano stan zacho-
wania znanych już z literatury kurhanów, odkrywa-
jąc także kilkaset nieznanych wcześniej kopców (ryc. 
1–4), oraz znaczną liczbę innych stanowisk z róż-
nych czasów, w ścisłym powiązaniu z topografią te-
renu, co nie zawsze miało miejsce podczas wcześniej 
tu prowadzonych dorywczych poszukiwań archeolo-
gicznych14. niektóre z nich wytypowano do przepro-
wadzenia nowoczesnych badań wykopaliskowych.

i tak w 1996 r. zbadano w miejscowości side koło 
sambora pierwszą nad górnym dniestrem (odkry-
tą w ramach wspólnej ekspedycji polsko-ukraińskiej) 
niewielką, ulokowaną między kurhanami osadę (obo-
zowisko?) kultury ceramiki sznurowej (ryc. 5–7), 

 9 pasternak 1961.
10 cyhyłyk, machnik 1994; machnik, cyhyłyk 2001. pro-

gram ten realizowany był w ramach umowy o współpracy na-
ukowej, najpierw zawartej pomiędzy instytutem archeologii 
i etnologii pan a instytutem Ukrainoznawstwa im. i. v. krypja-
kevyča nanU we lwowie, a później pomiędzy tym ostatnim 
a Uniwersytetem w rzeszowie.

11 machnik, pavliv, petehyryč 2005.
12 machnik i inni 2006.
13 machnik, pavliv, petehyryč 2006a; 2006b.
14 machnik, pawliw, petehyrycz, hrybowycz 2000.

– eher ungeplant – einige frühneolithische siedlungs-
plätze der malice-kultur (?) an der mündung des 
Flusses tysmienica in den dnjestr, u.a. im bereich der 
dörfer radelyči und rudnyki (archiv des instituts für 
Ukrainekunde nanU in lemberg).

Entstehung und Aktivitäten 
der polnisch-ukrainischen Expedition

die politische wende von 1989 und 1990 in mittel- 
und osteuropa, die zur Unabhängigkeit der Ukraine 
führte, ermöglichte im jahre 1992 das erste gemein-
same polnisch-ukrainische Forschungsprogramm für 
systematische archäologische Untersuchungen im san- 
und dnjestrgebiet10. das ziel dieser kooperation war, 
die besiedlungs- und kultursituation in den gebieten 
beiderseits der heutigen polnisch-ukrainischen gren-
ze zu erforschen und zu vergleichen11. mit den Unter-
suchungen wurde in den tälern der Flüsse wiar, eines 
rechten nebenflusses des sans, und strwiąż (ukrai-
nisch stryvihor), der in der gegend von sambir in den 
dnjestr mündet, begonnen12. das arbeitsgebiet wur-
de bald nach osten erweitert, hauptsächlich rechts des 
dnjestr13. bei diesen Untersuchungen wurde der er-
haltungszustand der schon aus der literatur bekannten 
hügelgräber in ihrer beziehung zur topographie veri-
fiziert. dabei konnten überdies einige hundert bis da-
hin unbekannte grabhügel (abb. 1–4) sowie eine be-
trächtliche zahl weiterer Fundplätze aus verschiedenen 
perioden entdeckt werden, was bei den hier zuvor nur 
planlos durchgeführten prospektionen nicht immer 
der Fall gewesen war14. manche der Fundplätze wur-
den für grabungsarbeiten ausgewählt.

hernach wurde im jahre 1996 im ort side bei sam-
bir die erste siedlung bzw. lagerstätte (?) der schnur-
keramikkultur am oberen dnjestr untersucht (abb. 
5–7), ein kleiner, zwischen hügelgräbern liegender 
wohnplatz. der erst im rahmen der gemeinsamen 
polnisch-ukrainischen expedition entdeckte Fund-
platz stammt aus der frühesten schnurkeramischen 

10 cyhyłyk, machnik 1994; machnik, cyhyłyk 2001. dieses 
programm erfolgte im rahmen eines vertrags über wissens-
chaftliche zusammenarbeit, der zuerst zwischen dem institut für 
archäologie und ethnologie der polnischen akademie der wis-
senschaften und dem i. v. krypjakevyč-institut für Ukrainekun-
de nanU in lemberg abgeschlossen wurde und später zwischen 
dem letztegenannten und Universität zu rzeszów.

11 machnik, pavliv, petehyryč 2005.
12 machnik u. a. 2006.
13 machnik, pavliv, petehyryč 2006a; 2006b.
14 machnik, pawliw, petehyrycz, hrybowycz 2000.
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ryc. 3. bronycia, rej. drohobycz, jeden z zachowanych kurhanów na otwartej przestrzeni (Fot. J. Machnik).
abb. 3. bronycia, raj. drohobyč, eines der im offenen gelände erhaltenen hügelgräber (Foto J. Machnik).

ryc. 4. kolodijev, rej. kałusz, jeden z kurhanów w lesie odkrytych przez polsko-ukraińską ekspedycję archeolo-
giczną w 2006 r. nad rzeką siwką na północ od kałusza (Fot. J. Machnik).
abb. 4. kolodijev, raj. kaluš, eines der 2006 von der polnisch-ukrainischen archäologischen expedition am siv-
ka-Fluss, nördlich von kaluš, im wald entdeckten hügelgräber (Foto J. Machnik).
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z jej najwcześniejszej fazy chronologicznej, tzn. z ok. 
2900 r. bc15. w latach 1998, 1999 zbadano w miej-
scowości bykiv, rej. drohobycz, na stanowisku „bihi- 
jivka” kurhan wraz z otoczeniem (ryc. 8), pochodzący 
z późnej fazy tej kultury16. w tym samym czasie prze-
prowadzono badania wykopaliskowe na prawej terasie 
nadzalewowej dniestru, w miejscowości majnyč, rej. 
drohobycz (ryc. 9), odkrywając pozostałości osadnic-
twa neolitycznego, z początków epoki brązu, z okre-
su wpływów rzymskich (ryc. 10) i z wczesnego śred-
niowiecza17. w kolejnych dwóch latach (2000, 2001) 
ta sama ekspedycja zbadała trzy (spośród 17 kopców 
odkrytych przez nią w tej miejscowości) kurhany tej 
samej kultury we wsi nyžni haji, rej. drohobycz (ryc. 
11, 12). dwa z tych kurhanów zawierały wyłącznie 
pochówki dzieci18. w wymienionej już miejscowo-
ści bykiv, tylko na innym stanowisku (zwanym „bi-
hijivka”) niż to, na którym zbadano wspomniany kur-

15 machnik, sosnowska, cyhyłyk 1997.
16 machnik, pavliv, petehyryč 2006c.
17 cyhyłyk, hrybovyč, machnik 2006.
18 machnik 2003.

phase, d. h. von ca. 2900 v. chr.15 in den jahren 1998 
und 1999 wurde im ort bykiv, raj. drohobyč, an der 
Fundstelle „bihijivka“ ein aus der spätphase dieser 
kultur stammendes hügelgrab mitsamt seiner Um-
gebung erforscht (abb. 8)16. in derselben zeit wurden 
grabungsarbeiten auf der rechten, über dem über-
schwemmungsgebiet des dnjestr gelegenen terrasse 
im ort majnyč, raj. drohobyč, vorgenommen (abb. 
9). dabei wurden relikte neolithischer besiedlung, 
solcher vom anfang der bronzezeit, aus der römischen 
kaiserzeit (abb. 10) und aus dem Frühmittelalter auf-
gedeckt17. in den folgenden beiden jahren (2000, 2001) 
konnten drei von 17 hügelgräbern derselben kultur 
im dorf nyžni haji, raj. drohobyč, untersucht wer-
den (abb. 11, 12). zwei von diesen kurganen enthiel-
ten ausschließlich kinderbestattungen18.

am früher erwähnte ort bykiv, aber an einer ande-
ren, „koło Figury” („bei der Figur“) genannten Fund-
stelle, hat die polnisch-ukrainische expedition eine 
bestattung im bereich einer großen, rechteckigen gra-
benanlage freigelegt (abb. 13), die zu der sog. westpo-
dolien-gruppe aus der frühskythischen zeit (7./6. jh. 
v. chr.) gehörte19. im folgenden jahr wurden ebendort 
zwei gräber sowie siedlungsobjekte der mierzanowi-
ce-kultur ausgegraben20. an der Fundstelle „bihijiv-
ka” wurde in den jahren 2004–2006 außerdem eine 
palisadenbefestigte siedlung aus der mitte des 10. jhs. 
v. chr. entdeckt (abb. 14–15), die sich unter den dort 
vorhandenen älteren hügelgräbern erstreckt21.

Für die realisierung des gemeinsamen polnisch-
ukrainischen programms waren auch palynologische, 
geomorphologische und bodenkundliche Forschungen 
wichtig, die die rekonstruktion von änderungen im 
naturraum zuließen und das aufkommen der produk-
tionswirtschaft, also den beginn des neolithikums, 
beleuchten (abb. 16–17). das arbeitsgebiet hat sich 
als günstig für die realisierung eines solchen inter-
disziplinären programms erwiesen, da sich in der un-
mittelbaren nachbarschaft der archäologischen Fund-
plätze torfablagerungen – vor allem in dem breiten, 
sumpfigen dnjestrtal (abb. 9) – befinden und zahl-
reiche alluviale, die terrassen jenes stromes und sei-

15 machnik, sosnowska, cyhyłyk 1997.
16 machnik, pavliv, petehyryč 2006c.
17 cyhyłyk, hrybovyč, machnik 2006.
18 machnik 2003.
19 machnik, pavliv, petehyryč 2003.
20 machnik, pavliv, petehyryč 2005.
21 machnik, pawliw, pelisiak, petehyrycz 2005; machnik, 

pavliv, petehyryč 2006e; 2007.

ryc. 5. side, rej. sambor, planik jednej z grup kurhanowych i miej-
sce osady kultury ceramiki sznurowej (zakreskowany owal), bada-
nej przez polsko-ukraińską ekspedycję archeologiczną w 1996 r.
abb. 5. side, raj. sambir, lageplan einer der hügelgräbergrup-
pe und die lage einer siedlung  der schnurkeramischen kultur 
(schraffiertes oval), beides 1996 von der polnisch-ukrainischen 
archäologischen expedition entdeckt.
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han neolityczny, ekspedycja polsko-ukraińska odkryła 
pochówek w obrębie dużej, prostokątnej konstrukcji 
rowkowej (ryc. 13), należący do tzw. grupy zachodnio-
podolskiej z okresu wczesnoscytyjskiego, tzn. z vii/ 
/vi w. bc19. natomiast rok później na tym samym sta-
nowisku zbadano dwa groby i obiekty osadowe kul-
tury mierzanowickiej20, zaś na stanowisku „bihijivka” 
odkryto w całości w latach 2004–2006, osiedle otoczo-
ne palisadą z połowy X w. bc (ryc. 14, 15), ulokowane 
pośród istniejących tam starszych kurhanów21.

w trakcie realizacji wspólnego, polsko-ukraiń-
skiego programu naukowego pojawiła się potrzeba 
i możliwość poszerzenia go o badania przyrodnicze 
(palinologiczne, geomorfologiczne i gleboznawcze), 
zmierzające do odtworzenia zmian w środowisku na-
turalnym na przestrzeni dziejów, od momentu poja-
wienia się na tym obszarze gospodarki wytwórczej, 
czyli od początku neolitu (ryc. 16, 17). teren ten oka-
zał się bowiem bardzo wdzięczny dla realizacji takiego 

19 machnik, pavliv, petehyryč 2003.
20 machnik, pavliv, petehyryč 2004.
21 machnik, pawliw, pelisiak, petehyrycz 2005; machnik, 

pawliw, petehyrycz 2006e; 2007.

ner nebenflüsse bildende ablagerungen freigelegt 
werden konnten22.

Kurzer Bericht über die bisherigen Ergebnisse 
der Forschungen der polnisch-ukrainischen 

Expedition
ein bedeutender teil der bisherigen resultate un-

serer interdisziplinären Forschungen wurde jüngst 
im 3. band der prace komisji prehistorii karpat ver-
öffentlicht, unter dem titel „environment and man 
at the carpathian Foreland in the Upper dnister 
catchment from neolithic to early mediaeval peri-
od”23. die ergebnisse können hier folgendermaßen 
zusammengefasst werden: das obere dnjestrgebiet, 
das geographisch mit dem rechten teil der oberen 
weichselregion, darunter auch des sangebietes, zu-
sammenhängt, weist zahlreiche siedlungsspuren aus 
nahezu allen vorgeschichtlichen perioden und aus 
dem Frühmittelalter auf. was das neolithikum und 
die anfänge der bronzezeit anbelangt, so haben wir 
es hier auch mit denselben kulturen wie im weich-

22 harmata, machnik, starkel 2006.
23 harmata, machnik, starkel 2006.

ryc. 6. side, rej. sambor, badania polsko-ukraińskiej ekspedycji archeologicznej osady kultury ceramiki sznurowej 
w 1996 r., na pierwszym planie jedno z trwalszych palenisk w trakcie eksploracji (Fot. J. Machnik).
abb. 6. side, raj. sambir, die Forschungen der polnisch-ukrainischen archäologischen expedition (1996) an der 
siedlung der schnurkeramischen kultur, im vordergrund – eine der länger benutzten Feuerstellen während der 
exploration (Foto J. Machnik).
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ryc. 7. side, rej. sambor, fragmenty naczyń glinianych kultury ceramiki sznurowej z osady badanej przez polsko-ukraińską eks-
pedycję archeologiczną w 1996 r.
abb. 7. side, raj. sambir, tongefäßfragmente der schnurkeramischen kultur aus der 1996 von der polnisch-ukrainischen expe-
dition erforschten siedlung.
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interdyscyplinarnego programu ze względu na znaj-
dujące się w bezpośrednim sąsiedztwie stanowisk ar-
cheologicznych osadów torfowych, przede wszystkim 
w szerokiej, zabagnionej dolinie dniestru (ryc. 9), 
a także licznych odsłonięć osadów aluwialnych budu-
jących terasy tej rzeki i jej dopływów22.

Krótkie omówienia dotychczasowych wyników 
badań polsko-ukraińskiej ekspedycji

znaczna część uzyskanych rezultatów naukowych 
tych interdyscyplinarnych badań na omawianym ob-
szarze została niedawno opublikowana w iii tomie 
prace komisji prehistorii karpat, pt. „environment 
and man at the carpathian Foreland in the Upper 
dnister catchment from neolithic to early mediaeval 
period”23. najogólniej wyniki te można ująć w sposób 
następujący. dorzecze górnego dniestru, stanowią-
ce w znacznej mierze przedłużenia krain geograficz-
nych występujących w prawym dorzeczu górnej wisły, 
w tym także sanu, wykazuje liczne ślady osadnictwa 
z wszystkich niemal okresów pradziejowych i z wczes-
nego średniowiecza. jeśli zaś chodzi o neolit i począt-

22 harmata, machnik, starkel 2006.
23 harmata, machnik, starkel 2006.

sel- und sangebiet zu tun, d. h. mit der linienbandke-
ramischen kultur (u.a. kotovane, majnyč), mit man-
chen gruppen des lengyel-polgar-kulturkreises (u.a. 
majnyč, vološča, bykiv), mit der trichterbecherkultur 
(u.a. bykiv, majnyč, nyžni haji), mit der schnurkera-
mischen kultur, die u. a. dank der Untersuchung der 
siedlung in side und der hügelgräber in nyžni haji 
und bykiv besonders gut erforscht ist, mit der mierza-
nowice-kultur (u. a. bykiv, majnyč) und mit der  
trzciniec-kultur (u. a. bykiv).

erst in den späten phasen der bronze- und in der 
hallstattzeit kommen im untersuchten abschnitt des 
oberen dnjestr, nur wenige dutzend kilometer von 
der heutigen staatsgrenze entfernt, osteuropäische 
und eventuell transkarpatische kulturelemente auf. 
beispiele dafür sind die schon erwähnte grabanla-
ge (abb. 13) der sog. westpodolien-gruppe aus dem 
7./6. jh. v. chr. mit anknüpfungen an den skythischen 
kulturkreis (bykiv, Fundstelle „bei der Figur”) sowie 
die mit einer palisade umgebene siedlung aus dem 
10. jh. v. chr. (abb. 15), deren keramikfunde teilwei-
se merkmale der gava-holihrady-kultur aufweisen. 
diese kultur wird zum sog. thrakischen hallstatt ge-
rechnet (bykiv, Fundstelle „bihijivka”).

ryc. 8. bykiv, rej. drohobycz, stanowisko „bihijivka”, kurhan i kultury ceramiki sznurowej w początkowej fazie 
badań przez polsko-ukraińską ekspedycję archeologiczną w 1998 r (Fot. J. Machnik).
abb. 8. bykiv, raj. drohobyč, Fst. „bihijivka”, hügelgrab i der schnurkeramischen kultur in der ersten For-
schungsetappe der polnisch-ukrainischen archäologischen expedition von 1998 (Foto J. Machnik).



20 Jan Machnik, DMytro PaVliV, VoloDyMyr PetehyryČ

ki epoki brązu, mamy tu do czynienia także z tymi sa-
mymi kulturami, tzn. z kulturą ceramiki wstęgowej 
rytej (m.in. kotovane, majnyč), z niektórymi grupa-
mi kręgu kulturowego lengyel – polgar (m.in. maj-
nyč, vołošča, bykiv), z kulturą pucharów lejkowatych 
(m.in. bykiv, majnyč, nyžni haji), z kulturą ceramiki 
sznurowej (szczególnie dobrze rozpoznaną m.in. dzię-
ki zbadaniu osady w side i kurhanów w nyžnich ha-
jach i bykovie), z kulturą mierzanowicką (m.in. bykiv, 
majnyč) i z kulturą trzciniecką (m.in. bykiv).

die besiedlungs- und kulturverhältnisse der latè-
nezeit sind im arbeitsgebiet im lichte der polnisch-
ukrainischen Untersuchungen noch nicht ganz klar. 
es ist bislang nicht gelungen, eindeutige Fundplätze 
aus jener zeitspanne zu lokalisieren. das überrascht, 
da solche Fundorte mit keramik keltischen typs nur 
unfern des hier betrachteten raumes in den randzo-
nen des heutigen polens am san auftreten24.

24 ginalski, muzyczuk 1999; madyda-legutko 2003.

ryc. 9. majnyč, rej. drohobycz, wielokulturowe stanowiska archeologiczne na prawej terasie 
nadzalewowej dniestru, odkryte i badane przez polsko-ukraińską ekspedycję archeologiczną 
w latach 1998–2000: a – znalezisko pojedyncze, b – większa koncentracja znalezisk.
abb. 9. majnyč, raj. drohobyč, polykulturelle Fundstellen im bereich der rechten über-
schwemmungsterrasse des dnjestr, entdeckt und erforscht von der polnisch-ukrainischen ar-
chäologischen expedition in der zeit von 1998 bis 2000: a – einzelnfund, b – grössere kon-
zentration der Funde.
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dopiero w późnych fazach epoki brązu i w okre-
sie halsztackim pojawiają się na badanym odcinku 
górnego dniestru i to w niedużej, zaledwie kilkudzie-
sięciokilometrowej odległości od dzisiejszej granicy 
państwowej, wschodnioeuropejskie i ewentualnie za-
karpackie elementy kulturowe w postaci wspomniane-
go już założenia grobowego z vii/vi w. bc. tzw. grupy 
zachodniopodolskiej (ryc. 13), o nawiązaniach do scy-
tyjskiego kręgu kulturowego (bykiv, stanowisko „koło 
Figury”) oraz otoczonej palisadą osady z połowy X 
w bc (ryc. 15) z ceramiką o cechach kultury gava- 
-holihrady, zaliczanej do tzw. halsztatu trackiego 
(bykiv, stanowisko „bihijivka”).

sytuacja osadnicza i kulturowa w okresie lateń-
skim na omawianym obszarze, w świetle badań eks-
pedycji polsko-ukraińskiej, nadal nie przedstawia się 

die expedition hat hingegen die existenz von zahl-
reichen Fundstellen aus der römischen kaiserzeit am 
dnjestr bestätigt, insbesondere aus ihren späten pha-
sen. ihre kulturzugehörigkeit ist jedoch nicht ganz 
eindeutig. das Fundmaterial, besonders der in groß-
er menge vorliegende keramische Fundstoff (u.a. aus 
majnyč, vološča, ozerne-luka), weist merkmale so-
wohl der przeworsk- als auch der Černjachov-kultur 
auf (abb. 10). es sollte hier auch mit dem vorhanden-
sein von elementen anderer kulturen jener zeit gerech-
net werden, u.a. der sog. subkarpatischen hügelgräber-
kultur25.

die polnisch-ukrainischen Untersuchungen haben 
den weißen Fleck auf der besiedlungskarte der völ-
kerwanderungszeit, den das uns interessierende ge-

25 cyhyłyk, hrybovyč, machnik 2006.

ryc. 10. majnyč, rej. drohobycz, fragmenty naczyń glinianych i nóż żelazny z późnego okresu wpływów rzymskich z osady badanej 
w latach 1998–2000 przez polsko-ukraińską ekspedycję archeologiczną.
abb. 10. majnyč, raj. drohobyč, tongefäßfragmente und ein eisenmesser der spätrömischen kaiserzeit aus der von 1998 bis 2000 
von der polnisch-ukrainischen expedition erforschten siedlung.
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biet darstellt, bislang nicht ausfüllen können. dagegen 
wurde eine beträchtliche anzahl neuer Fundpunkte 
für das besiedlungsnetz des Frühmittelalters festge-
stellt, besonders aus den zeiten der kiever rus` und 
des Fürstentums von halič-volodymyr. es wurden 
nicht nur einige burgwälle verifiziert, die vielleicht 
in die stammeszeit gehören (u.a. holobutiv, kulčycí), 
sondern auch eine offene siedlung in majnyč am 
dnjestr – mit grubenhäusern und wirtschaftsobjek-
ten – freigelegt, die wahrscheinlich aus dem 9–12. jh. 
stammt26.

wichtige beobachtungen wurden auch zur besied-
lungsgeographie gemacht (abb. 17). es zeigte sich, 
dass ebenso wie im oberen weichselgebiet auch in 
dem von der polnisch-ukrainischen expedition un-
tersuchten bereich die besiedlung in manchen perio-
den bestimmte höher gelegene zonen bevorzugte27. so 
liegen die Fundstellen der frühneolithischen kulturen 
(der linienbandkeramischen kultur und des lengy-
el-polgar-kreises) fast ausschließlich in der zone des 
großen tales (abb. 17) auf einer hochwasserfreien dn-
jestrterrasse (z.b. majnyč, vołošča). eher eine ausnah-
me stellt die auf einer hochfläche gelegene Fundstel-
le der linienbandkeramischen kultur in kotovane bei 

26 cyhyłyk, hrybovyč, machnik 2006.
27 harmata, machnik, starkel 2006a, 246, 250. Fig. 1; 3.

jasno. nie udało się tu znaleźć całkiem pewnych sta-
nowisk z tego czasu, co jest tym bardziej zaskakujące, 
że występują one (z ceramiką typu celtyckiego) stosun-
kowo niedaleko od omawianego obszaru na południo-
wo-wschodnich krańcach dzisiejszej polski, w dorzeczu 
sanu24.

potwierdzona została natomiast przez tę ekspedy-
cję obecność licznych nad dniestrem stanowisk z okre-
su wpływów rzymskich, zwłaszcza z późnych jego faz 
chronologicznych, chociaż ich przynależność kulturo-
wa nie jest do końca jednoznaczna. materiał zabytkowy, 
a zwłaszcza liczna ceramika znaleziona na badanych 
przez ekspedycję stanowiskach z tego czasu (m.in. maj-
nyč, vołošča, ozerne – łuka) wykazuje cechy zarówno 
kultury przeworskiej jak też czerniachowskiej (ryc. 10). 
trzeba się tu także liczyć z obecnością elementów in-
nych jeszcze grup kulturowych z tego czasu, m.in. tzw. 
kultury kurhanów karpackich25.

jeśli dotychczasowe polsko-ukraińskie badania 
nie wypełniły na interesującym nas obszarze bia-
łej plamy na mapie osadnictwa z okresu wędrówek 
ludów, to wniosły one sporą liczbę nowych punk-
tów do sieci osadniczej z wczesnego średniowiecza, 
zwłaszcza z czasów rusi kijowskiej i księstwa hali-
cko-włodzimierskiego. nie tylko zweryfikowano kil-
ka grodzisk, pochodzących, być może, jeszcze z okre-
su plemiennego (m.in. holobutiv, kulczyce), ale także 
odkryto i rozpoznano metodą wykopaliskową otwartą 
osadę w majnyču nad dniestrem (z półziemiankowy-
mi chatami i obiektami gospodarczymi), prawdopo-
dobnie z iX–Xii w.26

ważnych obserwacji dokonano też w zakresie tzw. 
geografii osadniczej (ryc. 17). okazało się, że podob-
nie jak w dorzeczu górnej wisły, także na badanym 
przez ekspedycję polsko-ukraińską obszarze, osadni-
ctwo w poszczególnych okresach czasu preferuje okre-
ślone strefy wysokościowe27. i tak, stanowiska kultur 
wczesnoneolitycznych (ceramiki wstęgowej rytej, krę-
gu lengyel – polgar) usytuowane są niemal wyłącznie 
w strefie wielkodolinnej (ryc. 17), głównie na terasie 
nadzalewowej dniestru (np. majnyč, vołošča). raczej 
do wyjątków należy położone na wysoczyźnie stano-
wisko kultury ceramiki wstęgowej rytej w wymienio-
nej już miejscowości kotovane koło stupnyci. może 

24 ginalski, muzyczuk 1999; madyda-legutko 2003.
25 cyhyłyk, hrybovyč, machnik 2006.
26 cyhyłyk, hrybovyč, machnik 2006.
27 harmata, machnik, starkel 2006a, 246, 250. Fig. 1; 3.

ryc. 11. nyžni haji, rej. drohobycz, planik kurhanów odkrytych 
przez polsko-ukraińską ekspedycję archeologiczną.
abb. 11. nyžni haji, raj. drohobyč, lageplan der von der polnisch-
ukrainischen archäologischen expedition entdeckten hügelgräber.



23Wspólne polsko-ukraińskie badania... Gemeinschaftliche polnisch-ukrainische...

stupnycia dar. sie ist wohl auf die zahlreichen salzquel-
len in dieser gegend zurückzuführen.

die meisten von der polnisch-ukrainischen expe-
dition entdeckten besiedlungsspuren der trichterbe-
cherkultur nehmen höhere geländepositionen ein, auf 
plateaus, höheren hanglagen, kuppen und anhöhen 
(abb. 17); damit ähnelt ihre lage jener in den klein-
polnischen lössgebieten und im karpatenvorland. das 
gilt in noch höherem maße für die schnurkeramikkul-
tur, deren hügelgräber gewöhnlich auf hoch gelege-
nen, weithin sichtbaren plätzen angelegt wurden und 
dabei weit gestreute reihen bildeten. in einer ähnlich 
erhöhten position wurde die schon erwähnte siedlung 
jener kultur von side bei sambir gegründet28.

die Fundstellen der Frühbronzezeit (mierzano-
wice- und trzciniec-kultur) wurden sowohl in der 
zone des großen tales (z.b. majnyč) als auch auf den 
hochflächen (z.b. bykiv) festgestellt. die siedlungen 
aus den späteren phasen dieser epoche sowie jene, 
die möglicherweise schon in die hallstattzeit datieren, 
scheinen wiederum verstärkt in den hochlagen ver-

28 machnik, sosnowska, cyhyłyk 1997.

się to wiązać z obecnością w tej okolicy licznych sło-
nych źródeł (tzw. solanek).

większość natomiast odkrytych przez ekspedycję 
śladów osadnictwa kultury pucharów lejkowatych wy-
stępuje, podobnie jak na małopolskich wyżynach les-
sowych i pogórzach karpackich, znacznie wyżej, tzn. 
na wypłaszczeniach i w górnych partiach stokowych 
garbów oraz wzniesień (ryc. 17). dotyczy to jeszcze 
bardziej kultury ceramiki sznurowej, której kurhany 
lokowane były wyłącznie na wyniosłych, z dala wi-
docznych miejscach terenu, rozrzucone zazwyczaj łań-
cuchowo wzdłuż osi garbów. w takim samym wyso-
kim położeniu odkryta została również wymieniona 
już osada tej kultury w side, koło sambora28.

stanowiska z wczesnego okresu epoki brązu (kul-
tura mierzanowicka i trzciniecka), stwierdzone zosta-
ły zarówno w strefie wielkodolinnej (np. majnyč), jak 
i na wysoczyźnie (np. bykiv), natomiast ślady osad-
nictwa pochodzące z późniejszych faz tego okre-
su czy ewentualnie z halsztatu, występują znów, jak 
się wydaje, przeważnie w wyższej strefie krajobrazu 

28 machnik, sosnowska, cyhyłyk 1997.

ryc. 12. nyžni haji, rej. drohobycz, przekrój nasypu kurhanu nr 10 kultury ceramiki sznurowej, badany przez polsko- 
-ukraińską ekspedycję archeologiczną, na którym widoczna jest ciemna warstwa pierwotnego humusu, zaś na rzu-
cie poziomym jeden z dziecięcych grobów (Fot. J. Machnik).
abb. 12. nyžni haji, raj. drohobyč, schnitt durch das von der polnisch-ukrainischen archäologischen expedition 
entdeckte hügelgrab nr. 10 (schnurkeramik kultur); erkennbare dunkle schicht des primären bodens; im pla-
num – eines der kindergräber (Foto J. Machnik).
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teilt zu sein (z.b. bykiv), obgleich solche Fundplätze 
auch in der talzone vorkommen (z.b. majnyč).

interessant ist die lage der frühmittelalterlichen 
Fundstellen (abb. 17). die älteren siedlungen, die 
hauptsächlich aus der zeit vor dem 12. jh. stammen 
dürften, wurden in niedrig gelegenen positionen be-
obachtet, meist auf der oberhalb des überschwem-
mungsgebietes gelegenen dnjestrterrasse (z.b. maj-
nyč, vološča). das gilt nicht für die eventuell in jener 
zeit genutzten oder errichteten burgwälle z.b. jetzt 
kulčycí. die meisten siedlungen aus der jüngsten 
phase des Frühmittelalters, besonders aus dessen 
spätesten phasen, wurden dagegen fast ausschließlich 
auf der hochfläche registriert. das wird damit zu-
sammenhängen, dass dieses terrain erst im rahmen 
der frühfeudalen wirtschaft für ackerbauliche zwe-
cke erschlossen wurde.

Unzweifelhaft gehört zu den größten errungen-
schaften der 15jährigen tätigkeit der polnisch-ukra-
inischen expedition im oberen dnjestrgebiet die in-
ventarisierung von um 1300 hügelgräbern (abb. 1). 

(np. bykiv), chociaż spotykamy je także w wielkodo-
linnej (np. majnyč).

interesująco przedstawia się położenie stanowisk 
wczesnośredniowiecznych (ryc. 17). starsze z nich po-
chodzące, jak się wydaje, głównie jeszcze sprzed Xii 
wieku zostały odkryte w niższej strefie, ściślej na te-
rasie nadzalewowej dniestru (np. majnyč, vołošča). 
nie dotyczy to wiążących się ewentualnie z tym okre-
sem grodzisk kulczyce (dziś kulčycí). natomiast 
najliczniejsze ślady aktywności w najmłodszej fazie 
wczesnego średniowiecza, a zwłaszcza w późniejszych 
okresach, zarejestrowano niemal wyłącznie na wyso-
czyźnie. być może jest to związane z obejmowaniem 
tej strefy dopiero w tym czasie pod uprawy, już w ra-
mach gospodarki wczesnofeudalnej.

wydaje się nie ulegać wątpliwości, że jednym z naj-
większych osiągnięć 15-letniej działalności polsko- 
-ukraińskiej ekspedycji w dorzeczu górnego dniestru 
jest zainwentaryzowanie około 1300 zachowanych tam 
kurhanów (ryc. 1). praca ta nie jest jeszcze zakończo-
na; ostatnie akcje prowadzone na bardziej wschodnich 

ryc. 13. bykiv, rej. drohobycz, stanowisko „koło Figury”, czworokątne, rowkowe założenie grobowe oraz pochodzące z niego zabytki 
z wczesnego okresu scytyjskiego, odkryte w trakcie badań polsko-ukraińskiej ekspedycji archeologicznej w 2002 r.
abb. 13. bykiv, raj. drohobyč, Fst. „koło Figury”, grabenartige grabanlage von viereckigem Umriss mit den daraus stammenden 
Fundstücken der frühskythischen zeit, entdeckt 2002 von der polnisch-ukrainischen archäologischen expedition.
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ryc. 14. bykiv, rej. drohobycz, stanowisko „bihijivka”, planik wykopów archeologicznych z kolejnych lat badań polsko-
ukraińskiej ekspedycji, naniesionych na siatkę arową. kółkami oznaczone są kurhany – nr 1 (niebadany) i nr 2.
abb. 14. bykiv, raj. drohobyč, Fst. „bihijivka”, lageplan der grabungsschnitte in den einzelnen jahren der Forschungstä-
tigkeit der polnisch-ukrainischen archäologischen expedition – ar-raster-projektion; mit kreisen wurden die grabhü-
geln gekennzeichnet – nr 1 (unerforscht) und 2.

2

1
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ryc. 15. bykiv, rej. drohobycz, sta-
nowisko „bihijivka”, plan „zagrody” 
z połowy X w. przed chr. (hallstatt 
tracki) otoczonej rowkiem palisado-
wym, zbadanej przez polsko-ukra-
ińską ekspedycję archeologiczną 
(kółkami oznaczono domniemane 
kurhany).
abb. 15. bykiv, raj. drohobyč, Fst. 
„bihijivka”, plan eines vom pali-
sadengraben umgebenen „gehöf-
tes” aus der mitte des 10. jh. v.chr. 
(thrakische hallstattzeit), das von 
der polnisch-ukrainischen archäo-
logischen expedition erforscht wur-
de (mit kreisen wurden vermutli-
che grabhügeln gekennzeichnet).
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odcinkach tego obszaru29 wskazują na obecność jesz-
cze wielu tego rodzaju obiektów, z których znakomita 
większość, jak można sądzić po ich rozmiarach i po-
łożeniu, jest zapewne pozostałością ludności kultury 
ceramiki sznurowej. byłaby to jedna z największych 
koncentracji kurhanów tej kultury w całym jej ogrom-
nym zasięgu terytorialnym. przeprowadzone przez 
ekspedycję badania wykopaliskowe niektórych z tych 
kurhanów pozwoliły na lepsze niż dotąd poznanie 
ich budowy, cech obrządku pogrzebowego i chrono-
logii, a ponadto na stwierdzenie bardzo ważnego faktu 
sypania w sąsiedztwie niektórych większych kopców, 
także małych kopczyków, kryjących pochówki dzieci 
(ryc. 11, 12).

rzeczą niezmiernie istotną jest również dokładne 
datowanie metodą radiowęglową pierwszej, odkrytej 
nad dniestrem krótkotrwałej osady (obozowiska?) 
ludności kultury ceramiki sznurowej w side. okazu-
je się, że pojawia się ona tych terenach już w samym 
początku iii tys. bc, wcześniej niż możemy datować 
jej najstarsze ślady pobytu w północnej i zachodniej 
części europy30. jeśli to by się potwierdziło w dalszych 
badaniach, zaistniałaby wówczas potrzeba nowego 
spojrzenia na problem genezy fenomenu kultury ce-
ramiki sznurowej.

duże znaczenie dla odtwarzania pierwotnego kraj-
obrazu ma stwierdzenie obecności pod nasypami 
wszystkich zbadanych przez ekspedycję kurhanów (ryc. 
12) warstwy organicznej, w postaci tzw. zdegradowa-
nego czarnoziemu31. pozostaje to w zgodzie z podob-
nymi obserwacjami dokonanymi w trakcie dokładnych 
badań kurhanów tej kultury także na innych terenach, 
np. na grzędzie sokalskiej32.

warstwa organiczna pod kurhanami jest niewąt-
pliwie świadectwem długotrwałego, bezleśnego kra-
jobrazu w miejscach (na wysoczyznach) ich budo-
wy33. znajduje to potwierdzenie także w diagramach 
palinologicznych dokonanych na podstawie wier-
ceń we wspomnianych osadach torfowych z doliny 
dniestru34. proces niszczenia pierwotnego środowi-
ska leśnego na interesującym nas obszarze, w związ-
ku z osadniczo-gospodarczą działalnością człowie-

29 machnik, pavliv, petehyryč, prynada 2002; machnik, paw-
liw, petehyrycz 2007.

30 Furholt 2003, 135–143.
31 machnik, pavliv, petehyryč 2006, 105, fot. 14.
32 bagińska, machnik 2007.
33 gurba, wojtanowicz 1974, 60.
34 harmata, kalinovyč, budek, starkel, jacyšyn 2006.

diese arbeit ist noch nicht beendet; die jüngsten, in 
den weiter östlich gelegenen bereichen dieses gebietes 
durchgeführten prospektionen29 weisen auf die exis-
tenz noch vieler derartiger objekte hin, von denen die 
mehrzahl – ausweislich ihrer ausmaße und lage – auf 
die schnurkeramikkultur zurückgehen dürfte. trifft 
dies zu, haben wir eine der größten konzentrationen 
von hügelgräbern in deren ganzen verbreitungsgebiet 
vor uns. Unsere grabungsuntersuchungen haben eini-
ge aufschlüsse über die bauweise, die merkmale des 
bestattungsritus und die chronologie der kurgane 
gegeben. darüber hinaus konnte festgestellt werden, 
dass sich in der nachbarschaft mancher der größeren 
hügel auch kleine grabhügel mit kinderbestattungen 
befanden (abb. 11–12).

von besonderer bedeutung ist auch die radiokar-
bondatierung der ersten, nur kurz genutzten schnur-
keramischen siedlung oder lagerstätte (?) am dnjestr 
in side. sie ergab, dass die schnurkeramikkultur auf 
diesem gebiet schon zu beginn des 3. jt. v. chr. auf-
kommt; damit früher, als es sich bislang für diese kul-
tur in nord- und westeuropa abzeichnet30. sollte sich 
dieser chronologische ansatz bei den weiteren Unter-
suchungen bestätigen, müsste das problem der genese 
der schnurkeramischen kultur neu überdacht werden.

wichtig für die rekonstruktion der ursprünglichen 
landschaft ist die regelmäßige entdeckung einer or-
ganischen schicht, der sog. degradierten schwarzer-
de, unter den aufschüttungen der untersuchten hü-
gelgräber (abb. 12)31. dies stimmt mit beobachtungen 
überein, die bei Untersuchungen von hügelgräbern 
dieser kultur auch in anderen gebieten gemacht wur-
den, z.b. in grzęda sokalska32.

die organische schicht unter den hügelgräbern 
weist ohne zweifel auf eine seit längerem waldlose 
landschaft an ihren errichtungsorten – auf den hoch-
flächen – hin33. dies findet bestätigung in den paly-
nologischen diagrammen, die aus den erwähnten tor-
fablagerungen im dnjestrtal gewonnen wurden34. der 
mit den siedlungs- und wirtschaftsaktivitäten des 
menschen zusammengehende zerstörungsprozess 
der ursprünglichen bewaldung begann nach diesen 
paläobotanischen Untersuchungen (abb. 16) bereits 

29 machnik, pavliv, petehyryč, prynada 2002; machnik, paw-
liw, petehyrycz 2007.

30 Furholt 2003, 135–143.
31 machnik, pavliv, petehyryč 2006, 105, Fot. 14.
32 bagińska, machnik 2007.
33 gurba, wojtanowicz 1974, 60.
34 harmata, kalinovyč, budek, starkel, jacyšyn 2006.
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viel früher, etwa in der zweiten hälfte des 6. jt. v. chr., 
und intensivierte sich im 4. jt. v.ch. das war wohl eine 
Folge der damals von der bevölkerung der trichterbe-
cherkultur angewandten brandrodungs- und brach-
feldwirtschaft35.

Weitere Forschungsfelder und Forschungsziele 
der polnisch-ukrainischen Expedition

die bisherigen interdisziplinären Forschungen der 
polnisch-ukrainischen expedition im oberen dnjes-
trgebiet (und zum teil auch in der sanregion) haben 
zwar eine reihe von bedeutenden ergebnissen ge-
bracht, doch sind viele wichtige Fragen noch nicht 
geklärt: z.b. die kulturverhältnisse in der mittel- und 
spätbronzezeit, in der hallstattzeit und vor allem in 
der latènezeit. was die älteren perioden anbelangt, so 
ist es bislang nicht gelungen, die merkmale der früh-
neolithischen gruppen oder kulturen aus dem lengy-
el-polgar-kreis vollständig zu definieren und die östli-
chen randgebiete dieser und anderer taxonomischer 
einheiten mitteleuropäischen charakters – insbeson-
dere der trichterbecher- und schnurkeramikkultur 
– zu bestimmen und zu erkennen. daraus ergibt sich 
die notwendigkeit der Fortsetzung der grabungsar-
beiten und studien. sie sollen auch weiter nach os-
ten ausgedehnt werden, vom Fluss stryj bis zur west-
grenze von pokucie und der podolien-platte; also in 
gebiete mit abweichenden geomorphologischen be-
dingungen, die im wesentlichen schon in den sied-
lungs- und einflussbereich der kulturen der schwarz-
meerzone (im weiteren sinne) gehören. der charakter 
der grenzzone und die erhellung gegenseitiger bezie-
hungen von kulturen mit so unterschiedlicher gene-
se werden im Fokus der künftigen wissenschaftlichen 
Forschungen stehen. ein entsprechendes polnisch-uk-
rainisches Forschungsprojekt ist schon vorbereitet36, 
und mit seiner realisierung wurde schon begonnen. 
arbeitsgebiet ist zunächst die sog. vojnilovska-hoche- 
bene zwischen den Flüssen sivka und lomnica, wo 
die gemeinsame polnisch-ukrainische expedition im 
herbst 2006 und Frühjahr 2007 in einem areal von 

35 kruk, milisauskas 1999.
36 es ist bestandteil eines neuen bilateralen vertrages über 

die zusammenarbeit zwischen der Universität in rzeszów und 
dem i. v. krypjakevyč-institut für Ukrainekunde nanU in lem-
berg, im rahmen eines internationalen, zwischen der polnischen 
akademie für kunst und wissenschaften (polska akademia 
Umiejętności) und der nationalakademie der wissenschaften 
der Ukraine in kiev für die jahre 2007–2010 abgeschlossenen 
abkommens.

ka, rozpoczął się, jak wykazują wspomniane badania 
paleobotaniczne (ryc. 16), znacznie wcześniej, mniej 
więcej od drugiej połowy vi tys. bc, a w ciągu iv tys. 
bc musiał się wyraźnie nasilić w wyniku stosowania 
wówczas na dużą skalę przez ludność kultury pucha-
rów lejkowatych, wypaleniskowo-odłogowej metody 
agrarnej35.

Nowe potrzeby i cele badawcze 
polsko-ukraińskiej ekspedycji

dotychczasowe interdyscyplinarne badania ekspe-
dycji polsko-ukraińskiej w dorzeczu górnego dniestru 
(i częściowo także sanu), jakkolwiek przyniosły sze-
reg istotnych wyników, nie wyjaśniły jednak jeszcze 
wielu ważnych kwestii, jak chociażby kształtowania 
się na tym obszarze sytuacji kulturowej w środkowym 
i późnym okresie epoki brązu, w okresie halsztac-
kim, a zwłaszcza lateńskim. co do zaś starszych 
epok, to nie udało się do końca zdefiniować diagno-
stycznych cech wczesnoneolitycznych grup czy kul-
tur z kręgu lendzielsko-polgarskiego, ani też wyzna-
czyć czy rozpoznać wschodnie rubieże tych i innych 
jednostek taksonomicznych o charakterze środkowo- 
-europejskim, zwłaszcza kultury pucharów lejkowa-
tych i kultury ceramiki sznurowej. rzeczą więc oczy-
wistą jest potrzeba kontynuacji badań terenowych 
i studiów, obejmujących tym razem także tereny leżące 
dalej na wschód w stosunku do dotąd rozpoznanych, 
poczynając od rzeki stryj aż do zachodniej granicy po-
kucia i płyty podolskiej, czyli do obszarów o odmien-
nych już warunkach fizjograficznych, wchodzących 
mniej lub bardziej w zasięg osadnictwa lub silnego od-
działywania kultur kręgu południowo-wschodniego, 
związanego z szeroko pojętą strefą nadczarnomorską. 
kształtowanie się wymienionych rubieży i wyznacze-
nie obszaru wzajemnego przenikania się cech kulturo-
wych o tak różnej genezie, będzie należeć do prioryte-
towych zagadnień w przyszłym projekcie naukowym. 
projekt takich wspólnych polsko-ukraińskich badań 
jest przygotowany36, a jego realizacja poniekąd już się 
rozpoczęła na tzw. wysoczyźnie wojniłowskiej, mię-
dzy rzekami siwką i łomnicą, gdzie jesienią 2006 r. 
i na wiosnę 2007 r wspólna ekspedycja polsko-ukra-

35 kruk, milisauskas 1999.
36 wchodzi on w zakres nowej, bilateralnej umowy o współ-

pracy między Uniwersytetem rzeszowskim a instytutem Ukrai-
noznawstwa im. i. v. krypjakevyča nanU we lwowie, mieszczą-
cym się w ramach szerszego, międzynarodowego porozumienia, 
zawartego przez polską akademię Umiejętności i narodową 
akademię nauk Ukrainy w kijowie na lata 2007–2010.
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ińska odkryła na przestrzeni o powierzchni około 75 
km2, ok. 200 nieznanych dotąd kurhanów i jedno gro-
dzisko37.

37 machnik, pawliw, petehyrycz 2007.

gut 75 km2 ca. 200 bisher unbekannte hügelgräber 
und einen burgwall entdeckt hat37.

37 machnik, pawliw, petehyrycz 2007.
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Marta Połtowicz-Bobak

czasy, w których lądolód zlodowacenia wisły 
osiągnął swój maksymalny zasięg są okresem niemal 
całkowitego zaniku osadnictwa ludzkiego na tere-
nach środkowej europy. ekstremalnie trudne warun-
ki przyrodnicze praktycznie uniemożliwiały bardziej 
trwałe osadzanie się na tych terenach. dyskusje na te-
mat obecności ludzi na terenach środkowo-europej-
skich trwają; część badaczy uznaje, że osadnictwo za-
nika całkowicie1, inni zaś twierdzą, że niewielkie grupy 
ludzkie eksplorowały te tereny przez cały czas, nawet 
jeśli pobyty te należały do krótkotrwałych2. wydaje się 
dziś, że druga z propozycji jest bardziej uzasadniona.

nie zmienia to jednak faktu, że rzeczywista reko-
lonizacja wyżyn europejskich miała miejsce już po za-
kończeniu ii pleniglacjału, a jej przebieg jest związany 
z jedną z najbardziej rozwiniętych kultur paleolitycz-
nych – technokompleksem magdaleńskim.

kolebką magdalenienu jest europa zachodnia 
– obszar południowo-wschodniej Francji i północnej 
hiszpanii (katalonia)3. powstała tam ok. Xviii tys. bp 
kultura zaczyna się rozpowszechniać, obejmując naj-
pierw coraz bardziej rozległe tereny Francji4, a następ-
nie ekspandując ku północy i wschodowi, i obejmując 
ostatecznie bardzo rozległe obszary aż po wschodnią 
polskę i morawy.

magdalenien jest dziś powszechnie uznawany 
za technokompleks. Uznaje się, że mimo istnienia 
wspólnych cech, przejawiających się między innymi 
w inwentarzach kamiennych i kościanych, wynikają-
cych zapewne ze wspólnych korzeni oraz podobnych 
sposobów adaptacji do zbliżonego środowiska natu-
ralnego, poszczególne rejony objęte przez osadnictwo 
magdaleńskie posiadają swoje własne cechy i kierunki 
rozwoju, a także wewnętrzne powiązania i zależności 

1 housley et al. 1997.
2 kozłowski 1999; terberger, street 2002.
3 djindjan 2000.
4 bosselin, djindjan 1988; djindjan 2000.

in dem zeitraum, in dem das binneneis der weich-
sel-vereisung seine maximale ausdehnung erreichte, 
kam es zu einem nahezu vollständigen schwund der 
besiedlung im mitteleuropäischen gebiet. extreme 
klimatische verhältnisse behinderten eine dauer-
hafte besiedlung dieses territoriums. die diskus- 
sionen über die anwesenheit von menschen in mittel-
europa zu jener zeit halten allerdings an; ein teil der 
Forscher ist der auffassung, dass die besiedlung völ-
lig verschwand1, während andere meinen, dass kleine 
menschengruppen diese gebiete auch in jener epoche 
nutzten, wenn ihre aufenthalte auch nur kurze zeit-
spannen umfassten2. die zuletzt genannte hypothese 
scheint besser begründet zu sein.

das ändert jedoch nichts an der tatsache, dass 
die umfassendere rekolonisation der europäischen 
hochebenen nach dem abschluss des ii. pleniglazials 
stattgefunden hat. dieser prozess ist mit einer der am 
höchsten entwickelten paläolithischen kulturen, dem 
magdalénien-komplex, verbunden.

das Ursprungsgebiet des magdaléniens ist west-
europa, namentlich der ostfranzösische und nordspa-
nische bzw. katalonische raum3. die dort ungefähr 
im 18. jt. bp entstandene kultur breitete sich zunächst 
in weiteren gebieten Frankreichs aus4, um dann nach 
norden und osten zu expandieren und schließlich 
große räume bis nach ostpolen und mähren einzu-
nehmen.

das magdalénien gilt heute allgemein als „techno-
komplex“. die gemeinsamen, u.a. in den stein- und 
knocheninventaren erkennbaren merkmale gingen 
sicherlich auf gleiche wurzeln und ähnliche anpas-
sungsweisen an die jeweils vergleichbaren Umweltbe-
dingungen zurück. zugleich wird beobachtet, dass die 

1 housley et al. 1997.
2 kozłowski 1999; terberger, street 2002.
3 djindjan 2000.
4 bosselin, djindjan 1988; djindjan 2000.

zachód i wschód eUropy – różne obszary, jedna tradycja. 
wschodnie pogranicze schyłkowopaleolitycznej kUltUry magdaleńskiej

der westen Und der osten eUropas – verschiedene gebiete, eine tradition. 
das Östliche grenzgebiet der spätpaläolithischen magdalénienkUltUr
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sprawiające, że nie mówi się już dziś o magdalenienie 
jako zwartej jednostce taksonomicznej. poszczególne 
rejony mają swoje własne cechy i dynamikę rozwoju.

jednym z takich obszarów, które, moim zdaniem, 
można traktować jako jedną z prowincji, nazwaną 
przeze mnie prowincją „wschodniośrodkowoeuropej-
ską” są obszary centralnych niemiec (turyngia, sak-
sonia), moraw, czech i polski. obszary te zarówno 
ze względu na analogie pomiędzy inwentarzami, eks-
ploatację źródeł surowców naturalnych, jak i eksplo-
atację terenów łączą na tyle silne związki, że można 
przypuszczać, iż żyjące na tych terenach grupy ludz-
kie, należące do tego samego kompleksu, były ze sobą 
powiązane w sposób bardziej ścisły niż tylko przez 
ogólne, szeroko rozumiane tradycje. tereny polski wy-
znaczają północną i wschodnią granicę zasięgu mag-
dalenienu, tereny moraw – jego wschodnie pograni-
cze po południowej stronie sudetów.

najwcześniejsze ślady osadnictwa magdaleńskiego 
z omawianych tu obszarów pochodzą z terenów pol-
ski – z jaskini maszyckiej koło krakowa. stanowisko, 

einzelnen siedlungsgebiete des magdalénien eigene 
merkmale und entwicklungen aufweisen, die jedoch 
untereinander in verbindung stehen. so kann man 
das magdalénien heute als eine taxonomische einheit 
betrachten. einzelne ihrer bereiche besitzen eigene 
merkmale und eine eigene entwicklungsdynamik.

eine zone, die m. e. eine eigene, als „ostmittel-
europäisch“ zu bezeichnende einheit darstellt, sind 
die gebiete mitteldeutschlands (thüringen, sach-
sen), mährens, böhmens und polens. diese gebiete 
weisen in hinsicht auf die analogien zwischen den 
Fundinventaren, die nutzungsweisen von rohstoffen 
und räumen eine so starke ähnlichkeit auf, dass man 
vermuten kann, dass die hier lebenden menschen-
gruppen miteinander enger verbunden waren als nur 
durch allgemeine traditionen. die polnischen gebiete 
liegen an der nord- und ostgrenze der verbreitung 
des magdalénien, die mährischen regionen an der 
östlichen grenze südlich der sudeten.

die ältesten spuren der magdalénien-besiedlung 
im hier behandelten raum stammen aus polen, und 

ryc. 1. magdaleńskie centra osadnicze we wschodniej części europy Środkowej.
abb. 1. besiedlungszentren des magdalénien im ostteil mitteleuropas.
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datowane na połowę Xv tys. bp (14520 ± 240 lat bp) 
jest wyjątkowe z wielu względów. jako jedyne z pol-
skich stanowisk magdaleńskich dostarczyło szczątków 
ludzkich i bogatego inwentarza kościanego. jest to też 
jedyne stanowisko na terenach wschodniego pogra-
nicza technokompleksu magdaleńskiego posiadające 
tak wyraźne, bezpośrednie analogie na terenach Fran-
cji, przy jednoczesnym braku bliższych nawiązań 
na terenach europy Środkowej. zasiedlenie jaskini 
maszyckiej wyprzedza pierwszą dużą falę osadnictwa 
magdaleńskiego o około 1000 lat. zarówno cechy in-
wentarza, jak i analiza pochodzenia surowców suge-
rują, że grupa łowców przybyła z terenów zachodniej 
europy (Francji), eksplorowała rozległe terytoria po-
łożone zarówno na zachód, jak i, co wydaje się bardzo 
ważne, na wschód od stanowiska, leżące już poza za-
sięgiem objętym kiedykolwiek przez osadnictwo mag-
daleńskie5.

5 kozłowski et al. 1993; allain et al. 1985.

zwar aus der maszycka-höhle bei kraków. die in 
die mitte des 15. jt. bp (14 520 ± 240 j. bp) datierte 
Fundstelle ist aus mehreren gründen einzigartig. sie 
ist die einzige polnische magdalénien-Fundstelle, die 
menschliche überreste und ein reiches knochenin-
ventar geliefert hat. sie ist auch der einzige Fundplatz 
im osten des magdalénien-technokomplexes, der 
unmittelbare analogien im französischen gebiet auf-
weist, wobei zugleich nähere anknüpfungen in mit-
teleuropa fehlen. die besiedlung der maszycka-höhle 
geht der ersten großen welle der magdalénien-besied-
lung um ca. 1000 jahre voran. sowohl die merkmale 
des Fundinventars als auch die herkunftsanalyse der 
rohstoffe weisen darauf hin, dass eine jägergruppe 
aus westeuropa, wohl aus dem heutigen französischen 
territorium, große räume westlich und bemerkens-
werterweise auch östlich des Fundplatzes aufgesucht 
hat, teils außerhalb des später durch die magdalénien-
besiedlung eingenommenen bereiches5.

5 kozłowski et al. 1993; allain et al. 1985.

ryc. 2. najważniejsze stanowiska magdalenienu w polsce.
abb. 2. die wichtigste Fundstellen von magdalénien polen.



38 Marta Połtowicz-BoBak

główne fale napływu osadnictwa ludności techno-
kompleksu magdaleńskiego miały miejsce w dwóch 
okresach: pierwsza w okresie dryasu i, po interstadia-
le epe oraz druga, największa, w czasach przypadają-
cych na bølling.

coraz większa precyzja datowania bezwzględne-
go metodą c14 oraz objęcie nią szeregu stanowisk 
datowanych dotychczas na podstawie danych geolo-
gicznych bądź typologicznych pozwoliły na weryfika-
cję naszych dotychczasowych poglądów na rozprze-
strzenienie osadnictwa magdaleńskiego w środkowej 
europie (tab. 1). przede wszystkim jest dziś oczy-
wiste, że ślady osadnictwa poprzedzającego bølling 
nie są jedynie pozostałościami epizodycznych pobytów 
lecz odzwierciedlają faktycznie falę bardziej stabilnego, 
stałego zajmowania terytoriów opuszczonych podczas 
maksimum pleniglacjalnego.

osadnictwo to poświadczone jest na terenach środ-
kowych niemiec (kniegrotte w turyngii)6, moraw (ja-

6 höck 2000.

die hauptwellen der bevölkerung des magdalé-
nien-technokomplexes erfolgten in zwei perioden: 
die erste in der zeit von dryas i., nach dem intersta-
dial epe, die zweite und umfangreichere fällt in die 
bølling-zeit.

eine immer größere genauigkeit bei der absolu-
ten datierung mit der 14c-methode und ihre anwen-
dung auf bisher lediglich anhand geologischer und ty-
pologischer angaben datierte Fundstellen haben zur 
veränderung unserer bisherigen auffassungen über 
die verbreitung der magdalénien-besiedlung in mit-
teleuropa geführt (taf. 1). es ist heute insbesondere 
klar, dass die spuren der der bølling-zeit vorausge-
henden besiedlung nicht nur von kurzen aufenthalten 
zeugen, sondern eine stabilere, dauerhafte einnahme 
von territorien widerspiegeln, die während des pleni-
glazial-maximums verlassen worden waren.

diese besiedlung wird im gebiet mitteldeutsch-
lands (kniegrotte, thüringen)6, mährens (höh-

 6 höck 2000.

Fundstelle land bp probe bibliographie

dzierżysław polen 

13500 ± 80
13370 ± 80
13220 ± 70
14150 ± 70
13180 ± 60 

gda-69
gda-193
gda-70

poz-10136
poz-10135

ginter, połtowicz 2001,
goslar – unpublieziertes bericht

hłomcza polen tl 13500 ± 2000
tl 14600 ± 2300 łanczont et al. 2002 

maszycka höhle polen 15490 ± 319
14520 ± 240 

ly-2454
ly-2453 kozłowski et al. 1993 

kniegrotte deutschland 

14470 ± 140
13520 ± 130
13310 ± 110
13190 ± 130
13160 ± 140
13130 ± 120
13120 ± 130
13090 ± 130
13585 ± 165 

oxa-4851
oxa-4852 
oxa-4832 
oxa-4846 
oxa-4850 
oxa-4849 
oxa-4845 
oxa-4853 
grn-6649 

höck 2000, 
street 2000 

balcarova höhle mähren 13930 ± 100 grn28448 valoch, nereuda 2005 

nova dratenicka höhle mähren
13870 ± 140
12900 ± 140
11670 ± 150 

oxa-1953
oxa-1954
oxa-1952 

valoch, nereuda 2005 

Žitneho höhle mähren 13220 ± 90 grn-28453 valoch, nereuda 2005 

tab. 1. datowanie bezwzględne stanowisk magdaleńskich poprzedzających interstadiał bølling w środkowej europie.
taf. 1. absolute datierung der vor interstadial bølling datieren magdalénien-Fundplätze in mitteleuropa.
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ryc. 3. zespoły z trójkątami: 1–8: hranice (wg valoch 2001), 9–20: kniegrotte (wg höch 2000), 21–30: dzierżysław.
abb. 3. Fundkomplexe mit dreiecken: 1–8: hranice (nach valoch 2001), 9–20: kniegrotte (nach höch 2000), 21–30: dzierżysław.
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skinie: pekarna, balcarka, Žitneho)7 oraz polski (dzier-
żysław, hłomcza, wilczyce)8.

charakterystyczny jest przy tym fakt, że osadni-
ctwo to już we wcześniejszej fazie osiąga swój maksy-
malny zasięg wschodni. jedynymi obszarami, z któ-
rych osadnictwo magdaleńskie nie jest znane sprzed 
bøllingu są tereny czech9 – trudno jednak ocenić dziś, 
czy jest to stan faktyczny, czy też wynik braku precy-
zyjnych datowań i szerszych badań nad zagadnieniem 
osadnictwa magdaleńskiego na tych obszarach.

warto podkreślić fakt braku bezpośredniego związ-
ku pomiędzy klimatem a rozprzestrzenianiem się 
osadnictwa. jak pokazują coraz liczniejsze stanowiska 
magdaleńskie datowane na okres poprzedzający ciepłą 
oscylację bølling, bardziej surowe warunki naturalne 
nie stanowiły przeszkody w wędrówkach łowców i zaj-
mowaniu przez nich nowych terenów. jest to, jak się 
wydaje, wynikiem bardzo dużych i dobrze rozwinię-
tych umiejętności adaptacyjnych do zastanych warun-
ków naturalnych, widocznych dziś w postaci zróżnico-
wania typów stanowisk i ich lokalizacji, elastycznego 
wyboru zwierzyny łownej czy umiejętności wykorzy-
stania źródeł surowców naturalnych10.

obserwacja mapy europy Środkowej pozwala 
na identyfikację kilku centrów osadniczych na oma-
wianych tu terenach. główne z nich to obszary turyn-
gii i saksonii11, morawski kras12, czeski kras i tere-
ny czech północno-zachodnich13, Śląsk, małopolska 
(okolice krakowa) oraz tereny polski południowo-
wschodniej14 z rysującym się ostatnio centrum (?) 
na wyżynie sandomierskiej (wilczyce15, mały an-
toniów16, niepublikowane badania w. migala i m. 
przeździeckiego na stanowiskach mały gawroniec, 
zawichost, jankowice, oraz badania w. migala, m. 
przeździeckiego i k. pyżewicz w łysowodach17). po-
między tymi centrami spotykane są jedynie, na niektó-
rych obszarach, pojedyncze stanowiska magdaleńskie. 

7 valoch, neruda 2005.
8 ginter, połtowicz w druku; łanczont et al. 2002.
9 vencl 1991.
10 połtowicz w druku.
11 weniger 1987.
12 valoch 2001.
13 vencl 1991.
14 połtowicz 2005; połtowicz w druku.
15 Fiedorczuk, schild 2002.
16 sawicki 1960.
17 informacja ustna w. migala. dziękuję panu w. migalowi 

za zgodę na cytowanie badanych przez niego i jego zespół stano-
wisk przed ich publikacją.

len von pekarna, balcarka, Žitneho)7 sowie polens 
(dzierżysław, hłomcza, wilczyce)8 bezeugt.

bezeichnend ist dabei der Umstand, dass diese be-
siedlung schon in der früheren phase ihre maximale 
östliche ausdehnung erreicht. die einzigen regionen 
ohne vor-bøllingzeitliche magdalénien-besiedlung 
liegen in böhmen9; es ist aber derzeit schwer zu ent-
scheiden, ob dies ein reales bild wiedergibt oder auf 
den Forschungsstand zurückzuführen ist.

erwähnenswert ist dabei das Fehlen eines unmit-
telbaren zusammenhangs zwischen dem klima und 
der besiedlung: die immer häufigeren magdalénien-
Fundplätze aus der zeit vor der bølling-periode zei-
gen, dass extreme klimabedingungen kein hindernis 
für die wanderungen der jäger und die erfassung neu-
er gebiete darstellten. das scheint eine Folge gut ent-
wickelter anpassungsfähigkeiten an die natürlichen 
verhältnisse zu sein, die an der differenzierung der 
Fundstellentypen und ihrer lokalisierung, an der fle-
xiblen auswahl der jagdtiere und der Fähigkeit, roh-
stoffe zu nutzen, erkennbar werden10.

in mitteleuropa können einige siedlungszentren in 
den behandelten gebieten identifiziert werden. dazu 
gehören: thüringen und sachsen11, der mährische 
karst12, der böhmische karst und die nordwestböh-
mischen gebiete13, schlesien, kleinpolen (die Umge-
bung von krakau) sowie südostpolnische regionen14 
mit dem erst in jüngerer zeit erkannten zentrum (?) 
auf der sandomierz-hochebene (wilczyce15; mały 
antoniów16; unveröffentlichte Untersuchungen von 
w. migal und m. przeździecki an den Fundplätzen 
mały gawroniec, zawichost und jankowice sowie 
die Untersuchungen von w. migal, m. przeździecki 
und k. pyżewicz in łysowody17). zwischen diesen re-
gionalen schwerpunkten sind teilweise nur einzelne 
magdalénien-Fundstellen bekannt. derartige besied-

 7 valoch, neruda 2005.
 8 ginter, połtowicz im druck; łanczont et al. 2002.
 9 vencl 1991.
10 połtowicz im druck.
11 weniger 1987.
12 valoch 2001.
13 vencl 1991.
14 połtowicz 2005; połtowicz im druck.
15 Fiedorczuk, schild 2002.
16 sawicki 1960.
17 mündliche information von w. migal. ich danke herrn 

w. migal für die freundliche zustimmung, auf die noch unveröf-
fentlichten, von ihm und seinem team untersuchten Fundstellen 
einzugehen.
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ryc. 4. zespoły z rylcami typu lacan: 1–7: wilczyce (wg Fiedorczuk, schild 2002), 8–13: hłomcza (wg łanczont et al. 2002).
abb. 4. Fundkomplexe mit sticheln vom lacan-typ: 1–7: wilczyce (nach Fiedorczuk, schild 2002), 8–13: hłomcza (nach łan-
czont et al. 2002).
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taka struktura osadnicza, z zaznaczającymi się regio-
nalnymi centrami jest typowa dla osadnictwa mag-
daleńskiego praktycznie na całym obszarze jego wy-
stępowania. od samego początku rysują się wyraźne 
regiony o widocznej koncentracji stanowisk, rozdzie-
lonych terenami, niekiedy rozległymi, pozbawiony-
mi czy prawie pozbawionymi stanowisk. do najlepiej 
znanych obszarów z zachodniej części europy Środko-
wej należy nadrenia i jura szwabska.

te poszczególne centra osadnicze obejmowały, jak 
się wydaje dość określone terytoria eksploatowane 
przez poszczególne grupy zbieraczy i łowców. można 
przypuszczać, że tereny te stanowiły swoiste mikrore-
giony, na których zaopatrywano się nie tylko w po-
żywienie, ale także w surowce naturalne18. wskazu-
ją na to zarówno surowce lokalne wykorzystywane 
na stanowiskach, które niemal zawsze stanowią prze-
ważającą większość łupanych surowców kamiennych, 
jak i importy skał. na całym omawianym tu obszarze 
zauważa się istnienie pewnych reguł rządzących dys-
trybucją surowców kamiennych. kierunki importów 
zasadniczo łączą morawy z południową polską oraz 
czechy z centralnymi niemcami19. dowodem relacji 
pomiędzy morawami a polską są importy krzemie-
nia jurajskiego pochodzącego z południowej polski, 
znajdowane na stanowiskach w jaskiniach pekarnej, 
byci skala, adlerova, kůlna i ochozska (?), krzemie-
nia czekoladowego znanego z ochozskiej i pekarnej 
oraz świeciechowskiego z pekarnej20. najdalej na po-
łudniowy zachód wysuniętym importem krzemienia 
jurajskiego są wióry z wspomnianej już jaskini gu-
denus w austrii21. na polskich stanowiskach importy 
z południa ograniczają się do nielicznych egzempla-
rzy radiolarytów (stanowiska dzierżysław 35, brzosk-
winia, wilczyce, Uście gorlickie), przy czym w więk-
szości przypadków trudno jest ustalić jednoznacznie 
ich pochodzenie. radiolaryty z brzoskwini czy wil-
czyc mogą pochodzić z pienin. radiolaryty z Uścia 
gorlickiego są przez p. valde-nowaka określane jako 
pienińskie22. ten brak importów na stanowiskach pol-
skich nie jest jednak zaskakujący, bo jest wynikiem 
braku surowców dobrej jakości po południowej stro-
nie karpat i sudetów.

18 połtowicz w druku.
19 połtowicz w druku.
20 valoch 2001.
21 cyrek 1986.
22 valde-nowak 1998.

lungsstrukturen mit regionalen zentren sind typisch 
für das gesamte magdalénien-verbreitungsgebiet; es 
gibt dort überall regionen mit deutlicher Fundplatz-
konzentration und dazwischen manchmal ausgedehn-
te gebiete ohne oder fast ohne Fundstellen. zu den 
bekanntesten zentralräumen aus dem westteil mittel-
europas gehören das rheinland und der schwäbische 
jura.

die einzelnen besiedlungszentren umfassten an-
scheinend bestimmte territorien, die von sammler- 
und jägergruppen genutzt wurden. man kann an-
nehmen, dass es spezifische mikroregionen waren, in 
denen man sich nicht nur mit nahrung, sondern auch 
mit rohstoffen versorgte18. darauf weisen sowohl die 
lokalen rohstoffe, die an fast allen Fundplätzen die 
dominierende grundlage für die steinbearbeitung bil-
deten, als auch die importierten steine hin. im ganzen 
hier betrachteten raum gibt es bei der distribution 
von steinrohstoffen gewisse regelmäßigkeiten. die 
importe verbinden grundsätzlich mähren mit südpo-
len sowie böhmen mit mitteldeutschland19. belege für 
die beziehungen zwischen mähren und polen liefern 
die aus südpolen stammenden jurafeuersteinimpor-
te, die in den höhlen pekarna, byci skala, adlerova, 
kůlna und ochozska (?) gefunden wurden, importe 
von „schokoladenfeuerstein“ aus der ochozska- und 
pekarna-höhle sowie solche von Świeciechów-Feuer-
stein aus pekarna20. die südwestlichsten Feuerstein-
importe sind klingen aus der gudenushöhle in Ös-
terreich21. an den polnischen Fundplätzen sind die 
importe aus dem süden auf wenige radiolarite be-
schränkt (Fundplätze dzierżysław 35, brzoskwinia, 
wilczyce, Uście gorlickie), deren herkunft allerdings 
meist nicht eindeutig zu bestimmen ist. die radiola-
rite aus brzoskwinia und wilczyce könnten aus dem 
pieniny-gebirge stammen. die radiolarite aus Uście 
gorlickie werden von p. valde-nowak als pieniny-ra-
diolarite bezeichnet22. das Fehlen von importen an 
den polnischen Fundstellen überrascht uns allerdings 
nicht, da es im süden der karpaten und sudeten an 
guten rohstoffen mangelt.

der kontakt zwischen böhmen und mitteldeutsch-
land wird einerseits durch das vorkommen der bečov-
Quarzite in thüringen (groitsch, kniegrotte), ander- 

18 połtowicz im druck.
19 połtowicz im druck.
20 valoch 2001.
21 cyrek 1986.
22 valde-nowak 1998.
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ryc. 5. zespoły z przekłuwaczami typu langbohrer: 1–7: klementowice kolonia (wg jastrzębski, libera 1988), 8–11: malomeři-
ce-borky (wg valoch 2001), 12–23: nebra (wg mania 1999).
abb. 5. Fundkomplexe mit bohrern vom langbohrer-typ: 1–7: klementowice kolonia (nach jastrzębski, libera 1988), 8–11: 
malomeřice-borky (nach valoch 2001), 12–23: nebra (nach mania 1999).
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łączność pomiędzy czechami a terenami środko-
wych niemiec poświadczona jest obecnością impor-
tów kwarcytów z bečova na stanowiskach w turyn-
gii (groitsch, kniegrotte) z jednej strony, z drugiej zaś 
wykorzystywaniem na stanowiskach czeskich krze-
mieni pochodzących ze złóż morenowych, leżących 
na północ od granicy czech.

importy surowców odbiegające od tego schema-
tu należą do rzadkości, choć należy zwrócić uwagę 
na obecność wióra z krzemienia świeciechowskiego 
na stanowisku w oelknitz w turyngii23, czy też kwar-
cytów bečovskich w malomeřicach-borkach i na mo-
rawach z jednej, a morawskich kryształów i radiolary-
tów o bliżej nieustalonej, ale wschodniej proweniencji 
na czeskim stanowisku hostim24 i putim oraz radiola-
rytów w jaskiniach krapnikovej i deravej. te impor-
ty mogą być dodatkową przesłanką wskazującą na ist-
nienie szerokich, choć najpewniej nieintensywnych 
relacji na obszarze całej wydzielonej tu prowincji. po-
łudniowy kierunek długodystansowych kontaktów 
pomiędzy grupami magdaleńskimi potwierdzać mogą 
także znaleziska wiórów z austriackiej jaskini gude-
nus25, leżącej poza granicami omawianego tutaj tery-
torium. zdaniem niektórych badaczy, tereny austrii 
należą do obszarów pozostających w ścisłych związ-
kach z terenami moraw26. pośrednio więc można by 
wskazywać na istnienie związków łączących polskę 
południową, morawy i austrię. można sądzić, że za-
sięg kontaktów wyznaczanych przez kierunki i zasię-
gi importów surowców kamiennych wyznacza jed-
nocześnie strefy eksploatowane przez poszczególne 
grupy łowców magdaleńskich.

tereny niemiec środkowych, obok wyraźnych 
kontaktów z czechami, wykazują także związki z tere-
nami niemiec południowo-zachodnich. jest to jedy-
ny rejon na omawianym tu terytorium, w przypadku 
którego można wskazać na istnienie dość ścisłych re-
lacji z obszarami położonymi dalej na zachód (m.in. 
importy jaspisu, radiolarytu, gagatu), z terenami po-
łożonymi w odległości około 300 km27. tereny te moż-
na by, być może uznać na rodzaj „łącznika” pomiędzy 
wschodnią a zachodnią prowincją technokompleksu 
magdaleńskiego.

23 kozłowski 1987.
24 vencl 1995.
25 cyrek 1986.
26 oliva 2002.
27 weniger 1987.

seits durch die benutzung- an den böhmischen Fund-
stellen- der Feuersteine aus den nördlich von böhmen 
gelegenen moränen bezeugt.

rohstoffimporte, die von diesem schema abwei-
chen, sind selten. hier ist einerseits auf eine klinge aus 
swieciechów-Feuerstein im thüringischen oelknitz23 
sowie auf bečov-Quarzite in malomeřice-borki i in 
mähren, andererseits auf mährische kristalle und ra-
diolarite unbestimmter provenienz in hostim24 und 
putim sowie auf radiolarite in den höhlen krapniko-
va und derava hinzuweisen. diese importe können als 
anzeichen weiträumiger, allerdings sicher nicht sehr 
intensiver beziehungen innerhalb des hier betrachte-
ten raumes gelten. die südliche richtung der Fern-
kontakte zwischen den magdalénien-gruppen dürfte 
auch von den klingen aus der österreichischen, schon 
außerhalb des arbeitsgebietes gelegenen gudenushöhle 
bezeugt werden25. nach der auffassung mancher For-
scher hatten die österreichischen gebiete enge bezie-
hungen mit mähren26. es kann also mittelbar auf ver-
bindungen zwischen südpolen, mähren und Österreich 
gedeutet werden. man kann annehmen, dass die rich-
tungen und verbreitungsbereiche importierter stein-
rohstoffe zugleich die zonen der streifzüge einzelner 
magdalénien-jägergruppen anzeigen.

die mitteldeutschen regionen weisen neben deut-
lichen kontakten mit böhmen auch verbindungen 
mit den gebieten südwestdeutschlands auf. dies ist 
der einzige teil des arbeitsgebietes, in dem recht 
enge beziehungen mit den teils mehrere 100 km wei-
ter westlich gelegenen gebieten erkennbar sind (z. 
b. importe von jaspis, radiolarit, gagat)27. der mit-
teldeutsche raum kann also als eine art „vermittler“ 
zwischen der ost- und der westprovinz des magdalé-
nien-technokomplexes angesehen werden.

von dem oben dargestellten modell überregio-
naler beziehungen weicht die provenienz der in der 
maszycka-höhle gefundenen importe deutlich ab. die 
steinrohstoffe stammen aus weiten räumen sowohl 
westlich als auch östlich des Fundplatzes28. neben 
dem dominierenden lokalen jurafeuerstein kommt 
hier sowohl Feuerstein vom plattensilex-typ, dessen 
lagerstätten in süddeutschland liegen, als auch wol-

23 kozłowski 1987.
24 vencl 1995.
25 cyrek 1986.
26 oliva 2002.
27 weniger 1987.
28 kozłowski et al. 1993.
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od przedstawionego powyżej modelu relacji mię-
dzyterytorialnych odbiega w zasadniczym stopniu kie-
runek napływu importów znalezionych na stanowisku 
w jaskini maszyckiej. surowce kamienne pochodzą 
z bardzo rozległych terytoriów położonych zarówno 
na zachód, jak i na wschód od stanowiska28. obok do-
minującego lokalnego krzemienia jurajskiego wystę-
puje tu zarówno krzemień typu plattensilex, którego 
wychodnie lokalizowane są na terenach południowych 
niemiec, jak i krzemień wołyński i naddniestrzański, 
którego złoża położone są już poza wschodnimi gra-
nicami kompleksu magdaleńskiego. słabiej natomiast 
poświadczony jest południowy kierunek kontaktów, 
który zaznaczony jest jedynie przez importy surowców 
pienińskich. jaskinia maszycka jest jedynym na oma-
wianym obszarze stanowiskiem, którego skład surow-
cowy wskazuje na inny – zachodnio-wschodni kieru-
nek wędrówki. brak bliższych związków z terenami 
południowymi i obszarem wschodniej części niemiec 
potwierdza także brak analogii typologicznych, które 
z kolei istnieją pomiędzy jaskinią maszycką a kilkoma 
stanowiskami francuskimi takimi jak np. jaskinie de la 
garenne, roc de marcamps, d’arly29.

najważniejsze i najbardziej charakterystyczne są na-
turalnie kościane navettes, ale podobieństwa obserwu-
je się także w inwentarzach kamiennych oraz, co szcze-
gólnie istotne, w stylistyce zdobień30. choć stanowiska 
francuskie są o około 1000 lat starsze od jaskini ma-
szyckiej, to jednak podobieństwa pomiędzy zespoła-
mi są tak wyraźne, że można bez trudu wykazać związ-
ki pomiędzy nimi. różnica chronologiczna jest w tym 
kontekście zrozumiała – co więcej, może ona w pew-
nym stopniu obrazować tempo rozprzestrzeniania się 
kultury archeologicznej na szerokie dystanse.

osadnictwo z j. maszyckiej można uznać za pierw-
szy „pionierski” epizod rekolonizacji terenów wschod-
nich przez ludność magdaleńską. epizod ten jest bar-
dzo słabo poznany i nie wiemy dziś ani jaki był jego 
zakres, ani jakie miał znaczenie dla dalszego rozprze-
strzeniania magdalenienu na wschód. trudno dziś 
także dopatrywać się jakichkolwiek związków pomię-
dzy nim a kolejnymi fazami zasiedlania wyżyn środ-
kowoeuropejskich.

dwie kolejne fazy są ze sobą ściśle powiązane 
i można chyba przyjąć, że w rzeczywistości obrazu-
ją one jedną, nieprzerwaną, choć zróżnicowaną pod 

28 kozłowski et al. 1993.
29 desbrosse, kozłowski 1988.
30 allain et al. 1985.

hynien- und dnjestr-Feuerstein vor, der aus regionen 
außerhalb der ostgrenzen des magdalénien-kom-
plexes stammt. schwächer belegt sind südliche bezie-
hungen, die nur durch rohstoffimporte aus dem pie-
niny-gebirge belegt werden. die maszycka-höhle ist 
der einzige Fundplatz im behandelten gebiet, dessen 
rohstoffinventar auf eine west-östliche wanderungs-
richtung hinweist. das Fehlen von näheren südverbin-
dungen und kontakten mit dem ostdeutschen raum 
wird durch den mangel an typologischen analogien 
untermauert. solche sind hingegen zwischen der ma-
szycka-höhle und einigen französischen Fundplätzen, 
wie z. b. mit den höhlen de la garenne, roc de mar-
camps und d’arly, vorhanden29.

am wichtigsten und charakteristischsten sind na-
türlich knochen-navettes, aber ähnlichkeiten werden 
auch bei den steininventaren und insbesondere in 
den verzierungsstilen beobachtet30. obwohl die fran-
zösischen Fundstellen ca. 1000 jahre älter sind als die 
maszycka-Fundstelle, so sind die ähnlichkeiten zwi-
schen den komplexen doch so deutlich, dass verbin-
dungen zwischen ihnen kaum zweifeln unterliegen 
können. in diesem zusammenhang ist der chronolo-
gische Unterschied verständlich, und er illustriert viel-
leicht die zeitspanne, in der sich eine archäologische 
kultur in weit entfernte gebiete ausbreitete.

die besiedlung des maszycka-Fundplatzes kann 
als die erste bahnbrechende episode der rekolonisa-
tion der östlichen räume durch die magdalénien-be-
völkerung angesehen werden. diese phase ist bislang 
nur sehr schwach erforscht. wir kennen derzeit weder 
ihre reichweite noch ihre bedeutung für die östliche 
verbreitung des magdaléniens. es fällt auch schwer, 
ihr verhältnis zu den weiteren phasen der besiedlung 
der mitteleuropäischen hochebenen zu benennen.

zwei weitere phasen sind sehr eng miteinander 
verbunden, und man kann wohl annehmen, dass sie 
tatsächlich eine ununterbrochene, unterschiedlich in-
tensive besiedlungswelle darstellen, die ausgedehnte 
räume der mitteleuropäischen hochebenen auf bei-
den seiten der karpaten und sudeten betraf. erwäh-
nenswert ist der Umstand, dass die magdalénien-jäger 
schon in der zeit des kalten dryas i die ostgrenzen 
ihres verbreitungsbereichs erreicht haben. die ex-
pansion der magdalénien-besiedlung war also nicht 
in wesentlicher Form abhängig von den an der wen-

29 desbrosse, kozłowski 1988.
30 allain et al. 1985.
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względem intensywności falę osadnictwa, zajmującą 
rozległe obszary wyżyn środkowoeuropejskich po obu 
stronach karpat i sudetów. warto zwrócić uwagę 
na fakt, że magdaleńscy łowcy docierają do wschod-
nich granic swojej penetracji już w okresie chłodne-
go dryasu i. ekspansja osadnictwa magdaleńskie-
go nie jest tu więc w zasadniczy sposób uzależniona 
od przemian warunków naturalnych, jakie miały miej-
sce na przełomie dryasu i i bøllingu.

kierunek rekolonizacji terenów środkowoeuro-
pejskich w tej najważniejszej fazie (fazach) rozwoju 
magdalenienu jest jednak zasadniczo różny od ob-
serwowanego dla pionierów z jaskini maszyckiej. po-
świadczony kierunek południe–północ wskazuje 
na to, że także zasiedlenie tych terenów odbywało się 
na tej linii. trudno jest dziś odtworzyć dokładny szlak 
wędrówek. datowania bezwzględne nie pozwalają 
na ustalenie, czy wcześniejsze było osadnictwo na mo-
rawach czy w polsce oraz którędy przebiegała droga 
z zachodu na wschód. moim zdaniem, nie ma podstaw 
do ustalenia, czy szlak ten wiódł z niemiec do polski 
i stamtąd na morawy, czy też z niemiec przez mora-
wy na tereny dzisiejszej polski. odpowiedzi na to py-
tanie nie dostarczają ani dane geochronologiczne, ani 
prześledzenie dróg importów, ani wreszcie dane wy-
nikające z analizy inwentarzy kamiennych (kościane 
są na ogół zbyt słabo zachowane, by na ich podsta-
wie można było wysuwać bardziej ogólne wnioski). 
osadnictwo magdaleńskie pojawia się na omawianych 
tu terenach mniej więcej w tym samym czasie z wy-
jątkiem terenów czech, co jednak może być pozorne 
i wynikać ze stanu badań na tym obszarze.

analiza inwentarzy krzemiennych najważniejszych 
i najbogatszych zespołów pokazuje nieco inny obraz 
relacji łączących tereny europy Środkowej na wschód 
od łaby. inwentarze krzemienne na całym tym obsza-
rze wykazują cały szereg cech wspólnych. wyróżnić 
tu można kilka facjesów, mających także nawiązania 
na terenach położonych dalej na zachód, w tym także 
na terenach klasycznych dla technokompleksu mag-
daleńskiego. do najbardziej charakterystycznych na-
leży z pewnością facjes z trójkątami znany z turyn-
gii (kniegrotte), moraw (hranice) i polskiego Śląska 
(dzierżysław). podobnie charakterystyczny jest facjes 
z rylcami typu lacan, poświadczony także na stanowi-
skach we wszystkich wymienionych powyżej rejonach: 
hłomcza i wilczyce w polsce, pekarna i malomeřice-
borky i na morawach, kniegrotte i oelknitz w turyn-
gii, czy zespoły z tzw. langbohrer, znane z klemen-

de von dryas i zur bølling-zeit erfolgenden verände-
rungen der klimatischen verhältnisse.

die richtung der rekolonisation mitteleuropä-
ischer gebiete in diesen bedeutendsten entwick-
lungsphasen des magdaléniens unterscheidet sich 
grundsätzlich von der früheren, in maszycka-höh-
le beobachteten phase. wahrscheinlich erfolgte die 
besiedlung in süd-nord-richtung. es ist allerdings 
schwer, den einwanderungsweg genau zu rekonstru-
ieren. die bisherigen absoluten datierungen lassen 
offen, ob die besiedlung zuerst in mähren oder erst 
in polen erfolgte, und wie die west-ost-ausbreitung 
verlief. m. e. ist derzeit nicht zu entscheiden, ob die-
ser weg von deutschland nach polen und von dort 
nach mähren führte, oder von deutschland durch 
mähren in die heutigen polnischen gebiete. weder 
geochronologische Forschungen noch die analyse 
der importwege oder der stein- und meist schlecht 
erhaltenen knocheninventare erhellen diesen pro-
blemkreis. die magdalénien-besiedlung erscheint in 
den hier besprochenen gebieten – mit ausnahme von 
böhmen – allerorten etwa zeitgleich. das mag aller-
dings nur scheinbar sein und könnte sich aus dem 
Forschungsstand ergeben.

die analyse der bedeutendsten und reichhaltigs-
ten Feuersteininventare zeigt ein etwas anderes bild 
der beziehungen zwischen den mitteleuropäischen 
gebieten östlich der elbe. die Fundensembles wei-
sen im ganzen raum eine reihe von gemeinsamen 
merkmalen auf. es können hier einige typen ausge-
sondert werden, die an die Formen der westlich ge-
legenen, teils für den magdalénien-technokomplex 
klassischen gebiete anknüpfen. zu den diesbezüg-
lich charakteristischsten ausprägungen gehört eine 
aus thüringen (kniegrotte), mähren (hranice) und 
polnisch-schlesien (dzierżysław) bekannte Fazies mit 
dreiecken. ebenso charakteristisch sind die stichel 
vom lacan-typ, die an Fundstellen in allen oben ge-
nannten regionen bezeugt sind (hłomcza und wil-
czyce in polen, pekarna und malomeřice-borky i in 
mähren, kniegrotte und oelknitz in thüringen), oder 
komplexe von sog. langbohrern, die aus klemento-
wice kolonia, malomeřice-borky oder nebra bekannt 
wurden. mehr oder weniger enge analogien sind in 
den inventaren vieler Fundplätze zu finden31. dabei 
werden – anders als bei der verbreitung der steinroh-
stoffe – keine verbindungen zwischen den einzelnen 

31 vgl. z.b. kozłowski 1987.
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towic kolonii, malomeřic borków czy nebry. bliższe 
lub dalsze analogie wśród inwentarzy można znaleźć 
dla wielu stanowisk31. nie obserwuje się tu związków 
łączących poszczególne obszary, tak jak to miało miej-
sce w przypadku rozkładu importów surowców ka-
miennych. z drugiej strony jednak prowincja wschod-
nia zachowuje charakterystyczne cechy odróżniające 
ją od terenów zachodniej europy. wydaje się, że te 
podobieństwa można interpretować pewną ciągłością 
tradycji, przejawiającą się długotrwałym zachowywa-
niem stylu i form wyrobów, ale także względami funk-
cjonalnymi i modelami przystosowania się do warun-
ków środowiskowych, odgrywającymi znaczącą, a być 
może decydującą rolę w produkcji określonych typów 
narzędzi.

na istnienie na omawianych tu obszarach od-
dzielnej „prowincji” magdalenienu wskazują też cha-
rakterystyczne cechy sztuki, na co zwrócił uwagę m. 
küßner32. jest to rejon występowania wyłącznie sztu-
ki ruchomej. malowidła naskalne są zupełnie niezna-
ne, poza jednym przedstawieniem z jaskini byči ska-
la na morawach33. nie jest to spowodowane brakiem 
jaskiń, które występują na wszystkich omawianych 
tu obszarach. bardzo charakterystyczne są też przed-
stawienia kobiece tzw. wenus typu gönnersdorf, nie-
znane na terenach położonych na zachód od renu. 
w tym przypadku należy mówić o szerszym, ale też 
wyłącznie środkowoeuropejskim zasięgu charaktery-
stycznych wyrobów magdaleńskich. charakterystycz-
ne są też motywy zdobnicze – geometryczne i figu-
ralne.

niewątpliwie do szczególnie interesujących zagad-
nień należy problem możliwych związków pomiędzy 
terenami zasiedlonymi przez ludność magdaleńską, 
na pograniczu zasięgu tej jednostki taksonomicznej 
a terenami położonymi dalej na wschód. na podsta-
wie dzisiejszego stanu badań uważa się, że osadnictwo 
ludności technokompleksu magdaleńskiego nie prze-
kroczyło linii bugu. poza wschodnią granicą dzisiej-
szej polski nie znaleziono dotąd żadnego stanowiska, 
które można by uznać za magdaleńskie. osadnictwo 
rozwijające się na terenach dzisiejszej Ukrainy łączy się 
z kompleksem epigraweckim, stanowiącym kontynua-
cję grawetienu34. tereny położone na wschód od pol-
ski są więc związane z innym światem kulturowym, 

31 por. kozłowski 1987.
32 küßner 2003.
33 oliva 2002; valoch 2001.
34 kozłowski 2004.

gebieten beobachtet. gleichwohl bewahrt die östliche 
provinz charakteristische merkmale, die sie von den 
gebieten westeuropas abheben. die ähnlichkeiten 
scheinen zunächst mit gemeinsamen traditionen zu-
sammenzuhängen, die sich in der beibehaltung von 
stil und Form der erzeugnisse manifestiert. dazu 
kommen funktionale aspekte und gleiche muster 
der anpassung an die natürlichen verhältnisse. die-
se spielten eine maßgebliche rolle bei der produktion 
von bestimmten werkzeugtypen.

auf die existenz einer besonderen „provinz“ des 
magdaléniens weisen auch charakteristische merk-
male der kunst hin, auf die m. küßner32 aufmerksam 
gemacht hat. im hier betrachteten gebiet kommt aus-
schließlich kleinkunst vor; mit ausnahme einer dar-
stellung aus der höhle byči skala in mähren33 ist höh-
lenmalerei unbekannt. das ist selbstredend nicht auf 
den mangel an höhlen zurückzuführen, die ja in allen 
hier behandelten gebieten vorkommen. sehr charak-
teristisch sind Frauendarstellungen wie die sog. venus 
vom typ gönnersdorf, die westlich des rheins unbe-
kannt sind. in diesem Fall kann von einer weiten, aber 
ausschließlich mitteleuropäischen verbreitung der 
charakteristischen magdalénien-erzeugnisse gespro-
chen werden. bezeichnend sind auch geometrische 
und figurale verzierungsmotive.

zu den interessantesten Fragen gehören mögliche 
verbindungen zwischen der östlichen magdalenién-
bevölkerung und den weiter östlich gelegenen ge-
bieten. derzeit wird die auffassung vertreten, dass 
die besiedlung des magdalénien-technokomplexes 
den bug nicht ostwärts überschritten hat. jenseits der 
heutigen polnischen ost-grenze gibt es bislang kei-
nen Fundplatz des magdalénien. die besiedlung in 
der heutigen Ukraine ist mit dem epigravettien ver-
bunden, das eine entwicklung aus dem gravettien 
darstellt34. die gebiete östlich polens sind von einer 
eher bodenständigen kulturwelt mit stark entwickel-
ten eigenen traditionen geprägt. zugleich wird an den 
magdalénien-Fundplätzen, vor allem aus den ostpol-
nischen gebieten, importierter wolhynien- und dn-
jestr-Feuerstein gefunden. solche importe sind schon 
aus maszycka-höhle bekannt35, außerdem aus ande-
ren Fundplätzen der dryas i- und bølling-zeit. das 
deutet auf kontakte zwischen diesen regionen und 

32 küßner 2003.
33 oliva 2002; valoch 2001.
34 kozłowski 2004.
35 kozłowski et al. 1993.
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bardziej „zasiedziałym”, o dobrze ukształtowanej tra-
dycji. jednocześnie na stanowiskach magdaleńskich, 
przede wszystkim z terenów wschodniej polski, znaj-
dowane są importy krzemieni wołyńskich i naddnie-
strzańskich. importy takie znane są już z j. maszyc- 
kiej35, a potem także z innych stanowisk datowanych 
zarówno na dryas i, jak i na bølling. dowodzi to ist-
nienia jakichś kontaktów między tymi dwoma rejona-
mi i być może także pomiędzy ludnością tych dwóch 
jednostek taksonomicznych. relacje te nie zostawiły 
jednak czytelnych śladów w inwentarzach kamien-
nych, mogących wskazywać na przesunięcie osadni-
ctwa magdaleńskiego na wschód, ani także na wpływy 
kulturowe, które mogłyby odcisnąć piętno na składzie 
czy stylistyce inwentarzy kamiennych. wydaje się, 
że obie tradycje były na tyle mocno ukształtowane, 
że nie podlegały łatwej akulturacji nawet przez jed-
nostkę, z którą utrzymywały kontakty.

Ślady osadnictwa magdaleńskiego nie są też do-
tychczas jednoznacznie poświadczone na terenach 
słowacji. żadne z dotychczas znanych stanowisk 
nie zostało uznane za magdaleńskie, choć, zdaniem 
niektórych badaczy, obecność osadnictwa związane-
go z tą jednostką taksonomiczną na terenach słowacji 
nie jest wykluczona. na możliwy związek z magdale-
nienem wskazuje się w przypadku stanowiska topo-
rec, z którego pochodzi krzemień typu birczańskiego36 
– być może można by wskazać także inne stanowiska. 
brak magdalenienu na terenach słowacji może być 
faktycznie pozorny. powszechnie uznaje się, że pasmo 
białych karpat stanowiło barierę, której ludność mag-
daleńska nie zdołała (lub nie chciała?) nigdy przekro-
czyć37. wydaje się jednak, że bariera ta nie powinna 
stanowić przeszkody poważniejszej niż choćby sudety, 
które przecież pokonywano wielokrotnie, na co wska-
zują choćby wspomniane powyżej kontakty na linii 
morawy – południowa polska; kontakt przez przełę-
cze karpackie, znany choćby z badań nad kulturą gra-
wecką, nie był niemożliwy. tereny małopolski niemal 
od najwcześniejszych etapów osadnictwa paleolitycz-
nego były powiązane licznymi relacjami z terenami 
słowacji. nie można wykluczyć, że brak magdalenie-
nu na wschód od jego granic jest pozorny, a w każdym 
razie należy się liczyć z istnieniem pomiędzy tymi ob-
szarami jakichś związków, których natura i znaczenie 
są dziś trudne do określenia.

35 kozłowski et al. 1993.
36 łanczont et al. 2002.
37 kozłowski 1992; kozłowski 1992.

ihrer bevölkerung hin. in den steininventaren haben 
diese beziehungen allerdings keine deutlichen spuren 
hinterlassen, die auf eine östliche verschiebung der 
magdalénien-besiedlung oder auf allgemeine kultur-
einflüsse zurückführbar wären. beide traditionen wa-
ren so stark, dass sie durch einflüsse der jeweils ande-
ren einheit nicht aufgegeben wurden.

auch in den slowakischen gebieten ist eine mag-
dalénien-besiedlung bislang noch nicht eindeutig be-
zeugt, obwohl manche Forscher ihre existenz in jener 
region für wahrscheinlich halten. möglicherweise 
stand der Fundplatz toporec in zusammenhang mit 
dem magdalénien, von wo der Feuerstein vom typ  
bircza stammt36; vielleicht kann auf weitere Fundstel-
len verwiesen werden. das Fehlen des magdalénien in 
den slowakischen gebieten mag nur scheinbar sein. 
es wird allgemein angenommen, dass der gebirgs-
zug der weißen karpaten eine barriere bildete, die die 
magdalénien-bevölkerung nicht überschreiten konn-
te oder wollte37. diese barriere dürfte allerdings kein 
größeres hindernis als die sudeten gewesen sein, die 
doch mehrfach bezwungen worden sind. darauf wei-
sen z.b. die oben erwähnten zeugen für kontakte zwi-
schen mähren und südpolen hin, und auch der bei 
Untersuchungen der gravettien-kultur erkennbare 
kontakt über die karpatenpässe hinweg war offen-
sichtlich möglich. die kleinpolnischen gebiete waren 
seit den frühesten etappen der paläolithischen be-
siedlung durch zahlreiche beziehungen mit den slo-
wakischen regionen verbunden. so ist nicht auszu-
schließen, dass das Fehlen des magdalénien östlich 
des hier im schwerpunkt behandelten raums vom 
Forschungsstand nur vorgespiegelt wird. in jedem Fal-
le aber gab es verbindungen aus dem magdalénien-
territorium nach osten, deren natur und bedeutung 
bislang nur schwer einzuschätzen sind.

die östliche peripherie des magdaléniens besitzt 
somit eigene merkmale sowie verbindungen in ande-
re bereiche jenes technokomplexes. die zone ist ein 
teil des magdalénien, stellt gleichzeitig aber eine ei-
gene, territorial eingegrenzte provinz dar, die eigene 
entwicklungen, wirtschaftsmuster, kulturelle bezie-
hungen und kontaktnetze aufweist.

die jägergruppen des magdalénien aus dem wes-
ten, wo sich die grundlagen ihrer kultur herausge-
bildet hatten, erlebten in ihren östlichen gebieten 
eine eigene entwicklung, bei der sie sich allmählich 

36 łanczont et al. 2002.
37 kozłowski 1992; kozłowski 1992.
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wschodnie pogranicze magdalenienu posiada 
więc własne cechy oraz sieć powiązań międzygrupo-
wych czyniących zeń obszar, który pozostając w krę-
gu technokompleksu magdaleńskiego, tworzy jed-
nocześnie odrębną prowincję rządzącą się własnymi 
modelami rozwoju i zagospodarowania pozostających 
w jej zasięgu obszarów, powiązaną relacjami między-
grupowymi, o ograniczonym zasięgu terytorialnym.

grupy łowców magdaleńskich, przybyłe z zacho-
du, gdzie ukształtowały się podstawy ich kultury, po-
dążają na zajętych przez siebie terenach swoją własną 
drogą rozwoju, wyodrębniającą je stopniowo w od-
rębną prowincję. warto tu chyba podkreślić przede 
wszystkim fakt istnienia kontaktów z terenami po-
łożonymi na wschód od dzisiejszych granic magda-
lenienu. w przypadku terenów polski południowo- 
-wschodniej, wschodni kierunek powiązań, najpew-
niej z odmienną od magdaleńskiej ludnością poświad-
czony jest znacznie wyraźniej niż relacje z terenami 
magdaleńskiemi leżącymi bardziej na zachód (tere-
ny Śląska czy podkrakowskie). widocznie ważniejsza 
była odległość i łatwość dostępu do potrzebnych za-
sobów niż powiązania kulturowe między zamieszku-
jącą go ludnością. wydaje się, że wschodnie granice 
magdalenienu nie były jednocześnie granicą nieprze-
kraczalną, lecz bardziej taką, która łączy tereny o od-
miennej genezie i tradycji.

zu einer besonderen gruppe formierten. erwähnens-
wert sind hier wohl vor allem die kontakte mit den 
gebieten östlich der heute bekannten grenzen des 
magdaléniens. in den südostpolnischen gebieten wa-
ren die östlichen verbindungen, die auf eine ande-
re bevölkerung zielten, intensiver als kontakte mit 
den westlich benachbarten magdalénien-gebieten, 
etwa nach schlesien oder aber Umgebung von kra-
kau. die geringe entfernung und ein leichter zugang 
zu den benötigten rohstoffen waren dafür ausschlag-
gebend, kulturelle verbindungen zwischen den un-
terschiedlichen bevölkerungen ein nebeneffekt. die 
ostgrenze des magdaléniens war offensichtlich nicht 
unüberschreitbar, sondern verband bereiche unter-
schiedlicher genese und tradition.
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Maciej Dębiec, Aleksander Dzbyński 

w drugiej połowie 5 tys. bc obszary położone 
na północ od łuku karpat zostają zasiedlone przez 
społeczności wczesnorolnicze, określane przez archeo- 
logów jako kultura ceramiki wstęgowej rytej. mecha-
nizm powstawania nowych siedlisk rolniczych powta-
rzał tu generalny model rozprzestrzeniania się neoli-
tu w europie Środkowej, co sugeruje, że w ramach tej 
kultury kierowano się wspólną zasadą poszukiwania 
dogodnych terenów pod zasiedlenie. osady wczesno-
neolityczne grupują się przede wszystkim na obsza-
rach pokrytych glebami lessowymi. zarówno w połu-
dniowo-wschodniej polsce, jak i w zachodniej europie 
70–100% stanowisk wczesnoneolitycznych jest sytuo-
wanych na terenach zajętych przez te utwory. wszę-
dzie tam osady zakładano najchętniej w pobliżu cie-
ków wodnych, nie dalej niż 500 m od koryta rzeki lub 
potoku. na stanowiskach oddalonych od naturalnych 
cieków wodnych odkrywa się niekiedy pozostałości 
studni drewnianych. z badań na wyżynach lessowych 
w dorzeczu górnej wisły wynika, że stanowiska naj-
starszych rolników położone są z reguły przy krawę-
dziach teras nadzalewowych, najczęściej w dolinach 
większych lub średnich rzek1. dotychczasowe obser-
wacje pod tym względem z terenu na wschód od wi-
sły, z podkarpacia, potwierdzają ten wzór osadnictwa.

tereny położone na prawym brzegu górnego bie-
gu wisły przez długi czas należały do słabo rozpozna-
nych archeologicznie obszarów. dopiero ostatnie lata 
przyniosły poprawę sytuacji. większość śladów osad-
nictwa najstarszych rolników została odkryta w latach 
90. XX w. w porównaniu z dawnym stanem badań na-
stąpił poważny przyrost ilości stanowisk tak, że obec-
nie znamy ich ok. 1702. taka liczba stanowisk pozwala 
na podejmowanie szczegółowych analiz osadniczych, 
które pozwalają np. określać gęstość zaludnienia tego 
terenu, związki ze środowiskiem naturalnym oraz 

1 Kruk, Milisauskas 1999.
2 Czekaj-Zastawny 2001.

in der zweiten hälfte des 5. jt. v.u.z. wurden die 
gebiete nördlich des karpatenbogens durch die frü-
hen agrargemeinschaften der linienbandkeramischen 
kultur besiedelt. das entstehungsmuster der neuen 
agrarsiedlungen entsprach dabei dem generellen mo-
dell der verbreitung des neolithikums in mitteleuro-
pa. das weist darauf hin, dass die besiedlung im rah-
men dieser kultur dem allgemeinen grundsatz der 
suche nach siedlungsgünstigen gebieten folgte. die 
frühneolithischen siedlungen ballen sich vor allem 
in den lössregionen. sowohl in südostpolen als auch 
in westeuropa liegen 70–100% der frühneolithischen 
Fundstellen in solchen territorien. die siedlungen 
wurden stets bevorzugt in der nähe von wasserläufen 
angelegt, selten weiter als 500 m von den gewässern 
entfernt. an den von den wasserläufen entfernteren 
Fundplätzen werden manchmal reste von holzbrun-
nen entdeckt. aus den Untersuchungen auf den löss-
hochebenen des oberen weichselgebietes geht hervor, 
dass die Fundstellen der ältesten ackerbauern in der 
regel in randbereichen der hochwasserfreien terras-
sen über den tälern größerer oder mittelgroßer Flüs-
se liegen1. die beobachtungen im gebiet östlich der 
weichsel und im karpatenvorland bestätigen dieses 
besiedlungsmuster.

die am rechten Ufer der oberen weichsel gele-
genen gebiete waren lange zeit archäologisch nur 
gering erforscht. erst die letzten jahre haben zu ei-
ner verbesserung der situation geführt: die meisten 
siedlungsspuren der ersten ackerbauern wurden in 
den 1990er jahren entdeckt. die zahl der Fundstel-
len hat sich dabei um ein vielfaches erhöht, so dass 
wir zur zeit ca.170 einschlägige Fundplätze kennen2. 
auf dieser grundlage sind eingehende analysen der 
besiedlung möglich, die z. b. die besiedlungsdichte, 
das verhältnis zur natürlichen Umwelt, gegenseitige 

1 kruk, milisauskas 1999.
2 czekaj-zastawny 2001.

nowa epoka: pierwsi rolnicy w polsce połUdniowo-wschodniej 
i na zachodniej Ukrainie (vi–v tys. p.n.e.)

eine neUe epoche: die ersten ackerbaUern in südostpolen 
Und in der westUkraine (6.–5. jt. v.U.z.)
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wzajemne relacje pomiędzy poszczególnymi osadami 
i skupiskami osadniczymi. region ten wyznacza rów-
nież południową granicę osadnictwa kultury cerami-
ki wstęgowej rytej na ziemiach polskich, a najbliższe 
skupiska osadnicze związane są już z terenami zakar-
packimi.

osadnictwo kultury ceramiki wstęgowej rytej 
na obszarze podkarpacia znane jest przede wszyst-
kim z terenów lessowych, rozciągających się na linii 
wschód–zachód od górnej wisły po środkowe do-
rzecze sanu. poza tymi terenami osadnictwo tej kul-
tury praktycznie nie jest znane. najbardziej liczne 
zgrupowania śladów osadnictwa występuje pomiędzy 
krakowem a tarnowem (skupisko zachodnie) oraz 
w środkowym biegu wisłoka (skupisko wschodnie). 
skupisko zachodnie składa się z licznych śladów osad-
nictwa na lessach wielicko-bocheńskich oraz sąsiadu-
jącej z nim grupy zlokalizowanej na prawym brzegu 
Uszwicy. natomiast w skupisku wschodnim można 
wyodrębnić jedno duże nagromadzenie stanowisk 
wokół rzeszowa oraz strefę nieco bardziej rozproszo-
nego osadnictwa między rzeszowem, przeworskiem 
a przemyślem. oba skupiska rozdzielone są dorze-
czem wisłoki, gdzie nie znaleziono dotąd stanowisk 
omawianej kultury3.

na terenach dzisiejszej Ukrainy kultura cerami-
ki wstęgowej rytej występuje w trzech podstawowych 
koncentracjach: na terenie wołynia, a w szczególności 
wokół miasta łuck i równe4 oraz nad górnym i nad 
środkowym dniestrem5. najbardziej charakterystycz-
ną cechą tych ugrupowań na terenie Ukrainy jest pra-
wie całkowity brak w zdobieniu naczyń tzw. ornamen-
tu żeliezowskiego (były to poprzeczne karby na liniach 
rytych), który to sposób zdobienia jest bardzo charak-
terystyczny i dla stanowisk podkrakowskich i podrze-
szowskich. jest to jedno z zagadnień, które archeo-
lodzy starają się wyjaśnić. grupy te wykazują pewne 
odrębne cechy lokalne, jakkolwiek najbardziej ich cha-
rakterystyczną wspólną cechą jest kontynuowanie de-
koracji ceramiki w stylistyce „nutowej” i jak już wspom- 
niano, prawie brak ornamentyki „żeliezowskiej”6. 
w efekcie zamieszkiwania na terenach obfitujących 
w dobrej jakości krzemień wołyński, bardzo szybko 
rozwinęła się tu również lokalna wytwórczość narzę-

3 Czekaj-Zastawny 2001.
4 Ochrimienko 2001.
5 larina 1991.
6 Kozłowski 1985.

kontakte zwischen einzelnen siedlungen sowie be-
siedlungskonzentrationen betreffen. die hier näher 
betrachtete region bildet die südliche grenze der li-
nienbandkeramischen kultur in den polnischen ge-
bieten; die nächsten entsprechenden besiedlungskon-
zentrationen liegen jenseits der karpaten.

die besiedlung der linienbandkeramischen kul-
tur im karpatenvorland ist vor allem von den löss-
böden bekannt, die sich von der oberen weichsel bis 
zum mittleren sangebiet in west-ost-richtung er-
strec-ken. außerhalb jener regionen ist eine besied-
lung dieser kultur praktisch unbekannt. die zahl-
reichsten besiedlungsspuren kommen zwischen 
krakau und tarnów (die westliche konzentration) so-
wie im mittleren wisłokgebiet (die östliche konzent-
ration) vor. die westliche konzentration besteht aus 
zahlreichen siedlungsresten in den lössgebieten um 
wieliczka und bochnia sowie am rechten Ufer der Us-
zwica. in der östlichen konzentration kann eine große 
anhäufung von Fundstellen um rzeszów sowie eine 
zone verstreuter besiedlung zwischen rzeszów, prze-
worsk und przemyśl benannt werden. die beiden bal-
lungsgebiete trennt die wisłokaregion, wo bislang kei-
ne solchen Fundplätze bekannt geworden sind3.

auf dem gebiet der heutigen Ukraine tritt die li-
nienbandkeramische kultur in drei hauptkonzent-
rationen auf: in wolhynien, besonders um die städ-
te luck und rivne4 sowie am oberen und mittleren 
dnjestr5. das charakteristischste merkmal der ukra-
inischen gruppierungen ist das nahezu vollständige 
Fehlen des sog. Želiezovce-verzierungsornaments an 
der keramik, das durch Querkerben auf ritzlinien ge-
bildet wird. diese verzierungsweise ist hingegen so-
wohl für die Fundstellen des krakauer landes als auch 
für jene der region von rzeszów überaus typisch. mit 
der herausarbeitung derartiger lokaler merkmale und 
den Ursachen für ihre verteilung beschäftigen sich 
die archäologen. die gruppen in der Ukraine wei-
sen gewisse lokale merkmale auf. ihre gemeinsamen 
charakteristika sind jedoch die Fortsetzung der ke-
ramikdekoration im „notenstil“ und das erwähnte, 
fast vollständige Fehlen des Želiezovce-ornaments6. 
die besiedlung der an qualitätvollem wolhynischem 
Feuerstein reichen gebiete hatte zur Folge, dass sich 
hier frühzeitig eine lokale produktion von werkzeu-

3 czekaj-zastawny 2001.
4 ochrimienko 2001.
5 larina 1991.
6 kozłowski 1985.
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dziowa, nieco odmienna od tego, co znamy z zachod-
niego obszaru występowania kultury wstęgowej.

Dom i podwórze
pojedyncze gospodarstwo było podstawową jed-

nostką organizacji społecznej i ekonomicznej wczes-
nych rolników. na podstawie analizy rozmieszczenia 
różnych obiektów nieruchomych oraz materiałów za-
bytkowych, przeprowadzonych na stanowisku lan-
gweiler 8 w nadrenii ustalono, że działalność związa-
na z jednym gospodarstwem skupiała się w promieniu 
25 m wokół tzw. długiego domu o konstrukcji słupo-
wej. na tej podstawie możemy przypuszczać, że od-
ległości pomiędzy współcześnie funkcjonującymi do-
mostwami musiały być znaczne. wsie składały się 
zazwyczaj z kilku długich domów słupowych o wy-
miarach sięgających 50 m długości i 7 m szeroko-
ści. dachy takich domów były dwuspadowe, wsparte 
na dwu lub trzech rzędach poprzecznych słupów we-
wnętrznych.

na obszarze podkarpacia osady zbadane w róż-
nym stopniu ujawniły ślady od jednego do kilkunastu 
naziemnych domostw słupowych, charakterystycz-
nych dla tej kultury. wielkość osad, jak i zagęszcze-
nie obiektów nieruchomych na odkrytych powierzch-
niach jest różne. na przykład w brzeziu odsłonięto 18 
arów, na których znajdowały się pozostałości po trzech 
takich budowlach. natomiast na jednym z ostat-
nio badanych stanowisk w zwięczycy na powierzch-
ni 18 arów znajdowało się 8–9 długich domów kultu-
ry ceramiki wstęgowej rytej (pochodziły one jednak 
z różnych faza zabudowy). generalnie wszędzie za-
rysom domów towarzyszą jamy budowlane, powstałe 
na skutek wybierania surowca do wylepiania ścian. są 
to podłużne, bardzo duże obiekty, zawierające zazwy-
czaj największe ilości zabytków, pochodzące głównie 
z czasów użytkowania sąsiadujących z nimi naziem-
nych domów słupowych.

z badań na osadzie w olszanicy pod krakowem 
wynika, że układ zabytków ruchomych jest ściśle 
związany z rozmieszczeniem domostw słupowych 
i innych obiektów. w rezultacie tych analiz stwierdzo-
no na przykład, że narzędzia krzemienne nie były wy-
rzucane po ich całkowitym zużyciu lecz przechowy-
wane w jednym miejscu. z tego stanowiska pochodzą 
również sugestie dotyczące różnic w przestrzennym 
podziale przestrzeni gospodarczej na męską i żeńską. 
stwierdzono bowiem, że drapacze grupowały się w za-
chodniej części jednego z domostw, natomiast rdzenie 

gen entwickelte, deren typen etwas von jenen der 
westlichen bandkeramischen kultur abwichen.

Haus und Hof
der hof war die grundlegende einheit der gesell-

schaftlichen und wirtschaftlichen organisation der 
damaligen ackerbauern. bei der in langweiler Fpl.8 
(nordrhein-westfalen, deutschland) durchgeführten 
analyse der verteilung verschiedener siedlungsbe-
funde und Funde wurde festgestellt, dass sich die mit 
dem hof zusammenhängende wirtschaft im Umkreis 
von 25 m um das hauptgebäude, ein pfostenlanghaus, 
konzentrierte. daraus können wir schließen, dass die 
entfernungen zwischen diesen häusern beträchtlich 
waren. die siedlungen bestanden gewöhnlich aus ei-
nigen pfostenlanghäusern von bis zu 50 m länge und 
7 m breite. ihre satteldächer stützten sich auf zwei 
reihen von innenpfosten.

in den siedlungen des karpatenvorlandes wurden 
in unterschiedlichem ausmaß spuren von einem bis 
zu einem dutzend ebenerdiger pfostenhäuser beob-
achtet, wie sie für diese kultur charakteristisch waren. 
die siedlungsgröße, -intensität und befunddichte sind 
in den freigelegten Flächen unterschiedlich. in brze-
zie wurden beispielsweise auf einer Fläche von 18 ar 
reste von drei solchen bauwerken freigelegt. in einer 
der unlängst untersuchten Fundstellen in zwięczyca 
gab es auf der ebenso großen Fläche hingegen 8–9 
langhäuser der linienbandkeramischen kultur. sie 
stammten allerdings aus mehreren siedlungsphasen. 
allerorten treten neben den hausgrundrissen gru-
ben auf, die zur lehmentnahme für den wandbewurf 
dienten. es sind längliche, sehr große objekte, die in 
der regel größere mengen von Funden – hauptsäch-
lich aus der nutzungszeit der benachbarten pfosten-
häuser – enthalten.

in der siedlung von olszanica bei krakau konn-
te festgestellt werden, dass die verteilung der Funde 
mit der lage der pfostenhäuser und anderer objekte 
korrespondiert. so wurde beobachtet, dass die Feuer- 
steinwerkzeuge nach ihrem gebrauch nicht wegge-
worfen, sondern an einer bestimmten stelle aufbe-
wahrt wurden. von diesem Fundplatz stammen auch 
hinweise auf eine gliederung des wirtschaftsraumes 
in einen männlichen und einen weiblichen bereich: 
die kratzer gruppierten sich im westteil eines hauses, 
die kerne fast ausschließlich in seinem ostteil. die 
kratzer sollen laut dieser hypothese als kleine krat-
zende werkzeuge zur lederbearbeitung durch Frau-
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ryc. 2. wybór ceramiki kultury ceramiki wstęgowej rytej z terenów Ukrainy (wg passek, Černyš 1963).
abb. 2. eine auswahl der linienbandkeramik aus dem territorium der Ukraine (nach passek, Černyš 1963).
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występowały niemal wyłącznie w jego partii wschod-
niej. drapacze jako niewielkie narzędzia skrobiące 
miałyby służyć w myśl tej hipotezy do wyprawiania 
skór. natomiast obróbka rdzeni i wytwarzanie narzę-
dzi stanowiłyby domenę mężczyzn7.

w obrębie osad wstęgowych znajdowały się wy-
odrębnione miejsca przeznaczone do różnego rodza-
ju prac gospodarskich. w olszanicy pod krakowem 
natrafiono m.in. na piece gliniane, wykorzystywane 
prawdopodobnie do przygotowywania pożywienia8. 
w wypełniskach jam związanych z tymi konstrukcja-
mi znaleziono ślady kilku gatunków zbóż i innych ro-
ślin użytkowych (pszenica orkisz, komosa biała, rdest 
powojowy, przytulia fałszywa, goździkowate itp.). pie-
ce takie są dość rzadko spotykane na osiedlach wczes-
noneolitycznych. w olszanicy znaleziono je w skupi-
sku jam położonym w pewnej odległości od domów. 
nieco częstsze są piece na stanowiskach niemieckich, 
gdzie dzięki szerokopłaszczyznowym badaniom wy-
kopaliskowym uwaga badaczy nie skupia się wyłącz-
nie na domu i jego najbliższym otoczeniu.

na terenie podkarpacia jedyne jak dotąd pozo-
stałości pieca odkryto na osadzie w zwięczycy. swo-
ją budową i umiejscowieniem w obrębie skupiska 
różnej wielkości jam nawiązuje do odkryć wymie-
nionych powyżej. trudno jednoznacznie stwierdzić, 
czy było to otwarte palenisko, czy też całkiem zakry-
ty piec gliniany, albowiem zachowały się jedynie dol-

7 Milisauskas 1989; Milisauskas, Kruk 1999.
8 Milisauskas, Kruk 1999.

en gedient haben, während die bearbeitung der kerne 
und die anfertigung von werkzeugen männliche tä-
tigkeiten gewesen seien7.

in den siedlungen der bandkeramischen kultur 
befanden sich besondere plätze für diverse wirtschaft-
liche arbeiten. in olszanica bei kraków wurden u.a. 
tonöfen entdeckt, die wahrscheinlich für die nah-
rungszubereitung verwendet wurden8. in der ver-
füllung der mit diesen Öfen zusammenhängenden 
gruben wurden spuren von verschiedenen getrei-
dearten und anderen nutzpflanzen gefunden (spelz-
weizen, weißer gänsefuß, kleiner windenknöterich, 
Frühlings-kreuzlabkraut, nelkengewächse u.ä.). sol-
che Öfen sind in frühneolithischen siedlungen polens 
bislang nur selten nachgewiesen worden. in olszanica 
wurden sie in konzentration und etwas separiert von 
den häusern angetroffen. etwas häufiger sind derar-
tige Öfen an den deutschen Fundstellen, wo sich dank 
großflächiger grabungsarbeiten die aufmerksam-
keit der Forscher nicht nur auf das haus und dessen 
nächste Umgebung richtet.

die bisher einzigen ofenreste im karpatenvorland 
wurden in der siedlung von zwięczyca gefunden. es 
ist allerdings unklar, ob es sich um eine offene herd-
stelle oder um einen kuppelofen handelte, da sich nur 
untere konstruktionspartien erhalten hatten. aus ei-
ner grube direkt am ofen konnten viele gebrannte 
lehmbewurfreste geborgen werden, die vom ofen 

7 milisauskas 1989; milisauskas, kruk 1999.
8 milisauskas, kruk 1999.

ryc. 3. częściowo odkryty długi dom słupowy kultury ceramiki wstęgowej 
rytej na stanowisku zwięczyca 3 w pobliżu rzeszowa (Fot. M. Dębiec).
abb. 3. ein teilweise freigelegtes langhaus der linienbandkeramischen kul-
tur von der Fundstelle zwięczyca 3 in der nähe rzeszów (Foto M. Dębiec).
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ne partie konstrukcji. natomiast w głębokim obiekcie 
tuż obok pieca natrafiono na bardzo dużą ilość prze-
palonej polepy konstrukcyjnej, co sugeruje sytuację 
przedstawianą na rekonstrukcjach pieców do wypa-
łu ceramiki z terenów niemiec. po wypaleniu naczyń 
ceramicznych rozbijano górną część pieca i usuwano 
ją do pobliskiej jamy odpadkowej. być może miejsce 
to było następnie wykorzystywane jako zwykłe pale-
nisko, co sugerują analizy rozprzestrzenienia zabyt-
ków w najbliższej przestrzeni tego obiektu. nieco dalej 
od paleniska, wokół niego znajdowało się kilka jam, 
w których przeważał materiał kamienny i krzemienny. 
większość tego materiału stanowią narzędzia krze-
mienne, tłuki kamienne i krzemienne, odłupki, wióry 
oraz odpadki produkcyjne. nie są to zatem pozostało-
ści krótkotrwałych działań, a dodatkowo koncentrują 
się one idealnie wokół wcześniejszego pieca. wszystko 
wskazuje zatem na to, że odbywała się tam intensywna 
działalność gospodarcza, związana z wtórnym wyko-
rzystaniem miejsca obok domu, stanowiącego źródło 
ciepła i światła.

Wokół osady
wśród ważnych zagadnień archeologii istotne 

miejsce zajmują rozważania nad gospodarczymi pod-
stawami społeczności pradziejowych oraz ich związ-
ki ze środowiskiem naturalnym. ważnych informacji 
o rolnictwie we wczesnym neolicie dostarczają oszaco-
wania wielkości powierzchni uprawnej, niezbędnej dla 
wyżywienia ówczesnych grup ludzkich. jedną z metod 
badania tych zagadnień są próby ustalenia zależności 
między potrzebami grup ludzi zamieszkujących kon-
kretne osady a wielkością i charakterem danego ob-
szaru wraz z jego specyfiką środowiskową. punktem 
wyjścia takich studiów bywały rozmaite metody sta-
tystyczne, informacje z dziedziny ekologii, ekonomii 
czy informacje etnograficzne.

najpopularniejszym, szeroko stosowanym w od-
niesieniu do ludności różnych okresów pradziejów 
sposobem w badaniach zachowań terytorialnych spo-
łeczności pradziejowych jest metoda „site catchment”. 
w metodzie tej przyjęto za podstawę wnioskowania 
tzw. „zasadę najmniejszego wysiłku” sformułowaną 
przez g. z. zipfa9. w myśl tej zasady zdolności i moż-
liwości społeczności ludzkich do efektywnej eksploa-
tacji zasobów naturalnych zależały od wydatkowanej 
na ten cel energii. granicę opłacalności gospodaro-
wania „rolniczego” określa dystans wyznaczony przez 

 9 zipf 1965.

stammen und für eine kuppelkonstruktion sprechen. 
das objekt wäre dann mit brennöfen aus den deut-
schen gebieten vergleichbar. nach dem gefäßbrand 
wurde der obere teil des ofens zerschlagen und in 
der abfallgrube entsorgt. die vorrichtung dürfte spä-
ter als einfache Feuerstelle genutzt worden sein, wor-
auf die verteilung der Funde in ihrer nächsten Um-
gebung hindeutet. in größerer entfernung von der 
Feuerstelle gab es einige gruben, die stein- und silex-
material enthielten: vorwiegend Feuersteinwerkzeuge, 
schläger, abschläge, klingen und produktionsabfäl-
le. sie zeugen von länger währenden aktivitäten im 
Umkreis des früheren ofens. alles weist darauf hin, 
dass es dort zu intensiven wirtschaftlichen tätigkeiten 
kam, die mit der sekundären nutzung des neben dem 
haus gelegenen ofens als wärme- und lichtquelle 
verbunden waren.

Die Umgebung der Siedlung
Unter den archäologischen Fragen nehmen die 

überlegungen zu den wirtschaftlichen grundlagen 
der urgeschichtlichen gemeinschaften und deren ver-
hältnis zur natürlichen Umwelt einen bedeutenden 
platz ein. wichtige informationen über die agrarwirt-
schaft im Frühneolithikum liefert die bestimmung der 
für die ernährung der damaligen menschengruppen 
notwendigen ackerfläche. eine methodische heran-
gehensweise ist dabei der versuch, das verhältnis zwi-
schen den bedürfnissen der in der siedlung lebenden 
menschen und der größe sowie dem charakter des 
betreffenden wirtschaftsraumes und seinen geolo-
gisch-ökologischen eigenschaften zu bestimmen. die 
grundlage solcher studien sind verschiedene statisti-
sche methoden, informationen aus dem bereich der 
Ökologie, Ökonomie und ethnographie.

die populärste, für verschiedene vorgeschichtliche 
perioden oft angewandte methode zur erforschung 
von raumnutzungsmustern ist das „site catchment“. 
dabei bildet das von g. k. zipf formulierte sog. 
„prinzip des geringsten aufwandes“9 eine wesentliche 
grundlage. diesem grundsatz gemäß waren die Fä-
higkeiten und möglichkeiten der menschlichen ge-
meinschaften, die naturräumlichen angebote effek-
tiv zu nutzen, von der dafür aufzuwendenden energie 
abhängig. demnach ist agrarwirtschaft nur bis zu ei-
ner distanz von 5 km sinnvoll, was einem ca. einstün-
digen Fußmarsch entspricht; am effektivsten wird in 

 9 zipf 1965.
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godzinę marszu (5 km), zaś najefektywniej gospoda-
ruje się w promieniu 1 km od osady10.

ostrożne próby oszacowania terytorium eksplo-
atowanego przez osadę podjęto także w odniesieniu 
do osiedla „wstęgowego” w zwięczycy. omawiane sta-
nowisko usytuowane jest na lessowej terasie nadzale-
wowej lewego brzegu wisłoka. obecne koryto tej rzeki 
przebiega ok. 400 metrów na południe od stanowiska. 
osada położona jest na stoku nieznacznego wyniesie-
nia opadającego w kierunku terasy zalewowej wisło-

10 Vita-Finzi, Higgs 1972; Kruk, Alexandrowicz, Milisau-
skas, Śnieszko 1996.

einem Umkreis von 1 km von der siedlung gewirt-
schaftet10.

vorsichtige schätzungen gibt es auch für den 
wirtschaftsraum der bandkeramischen siedlung in 
zwięczyca. die behandelte Fundstelle befindet sich 
auf einer hochwasserfreien lössterrasse am linken 
wislokufer. heute verläuft der Fluss ca.400 m südlich 
der Fundstelle. die siedlung liegt am hang einer klei-
nen, zur überschwemmungsterrasse des wisłok und 
zu dem kleinen Fluss lubcza abfallenden erhebung. 

10 vita-Finzi, higgs 1972; kruk, alexandrowicz, milisau-
skas, Śnieszko 1996.

ryc. 4. najbliższe otoczenie (w promieniu 1 km) wokół osady kultury ceramiki wstęgowej rytej w zwięczycy 3.
abb. 4. das nachbargebiet (im radius von 1 km.) der siedlung der linienbandkeramischen kultur in zwięczyca 3.
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ka oraz niewielkiego cieku rzecznego lubczy. z trzech 
stron ograniczone jest dolinami rzek (wisłok, lubcza, 
paryja) oraz znacznym obniżeniem będącym paleo-
meandrem. jedyny łatwy dostęp do osady znajdował 
się od strony północno-zachodniej.

w myśl modelu „site catchment” dla stanowiska 
w zwięczycy obliczono obszar w promieniu 1 km 
od osady, który wynosi około 314 ha, przy czym samo 
stanowisko zajmuje 11,2 ha powierzchni. teren, 
na którym uprawy i wypasy w znacznym stopniu były 
ograniczone (terasa akumulacyjna) zajmował 171 ha 
i stanowił 54,5% wyznaczonego okręgu, teren sprzy-
jający uprawom i wypasowi (wyższe poziomy tera-
sy zalewowej, terasa nadzalewowa oraz wysoczyzna) 
obejmował 132 ha i zajmował 42% badanego obszaru. 
z obliczeń wyłączono obszar stanowiska, zakładając, 
że co najmniej część tego obszaru zajęta była przez bu-
dynki mieszkalne, inne urządzenia gospodarcze oraz 
pozostałości opuszczonych domów.

podobne wyliczenia można również przeprowa-
dzić odnośnie do obszarów niezbędnych dla hodowli. 
punktem wyjścia były tu ustalenia c. bakels11. doko-
nując obliczeń pod kątem wypasów uwzględniono całą 
analizowaną przestrzeń w promieniu 1 km, gdyż w tym 
celu mogła być również wykorzystywana strefa wyłą-
czona z upraw (chodzi tu szczególnie o pozyskiwanie 
paszy, a w mniejszym stopniu sam wypas). przeprowa-
dzone symulacje wykazały, że areał ziem nadających 
się pod uprawy nie był zbyt duży. populacja licząca 75 
osób musiałaby wykorzystywać prawie 50% wszystkich 
dostępnych pod uprawę obszarów w promieniu 1 km. 
jednocześnie prawie 86% całego obszaru zawartego 
w tak wyznaczonym terenie musiałoby być wykorzy-
stywane na pozyskiwanie paszy dla zwierząt12.

gospodarowanie około 75-osobowej grupy na te-
renie 1 km wokół osady powodowałoby zatem obcią-
żenie środowiska, które przekraczałoby jego możli-
wości produkcyjne. można więc sądzić, że terytorium 
eksploatowane przez osadę rozciągało się na teryto-
rium większym niż zawarte w okręgu o promieniu 
1 km, najprawdopodobniej w kierunku północnym. 
teren na południe oraz wschód najprawdopodobniej 
należy wykluczyć ze względu na przeszkodę w posta-
ci rzeki wisłok, stronę zachodnią częściowo ograni-
czał paleomeander. rzeczka paryja płynąca na północ 
od stanowiska nie stanowiła przeszkody terenowej 
w znacznym stopniu utrudniającej komunikację i eks-

11 Bakels 1992.
12 Dębiec, Dzbyński, Pelisiak 2005.

von drei seiten ist sie durch Flusstäler (wisłok, lub-
cza, paryja) sowie die niederung eines altarms be-
grenzt. der einzige leichte zugang zur siedlung ergab 
sich auf der nordostseite.

im sinne des „site catchment“-modells wurde für 
die Fundstelle in zwięczyca ein wirtschaftsareal mit 
einem radius von 1 km errechnet, was ca.314 ha Flä-
che entspricht, wobei die Fundstelle selbst eine Flä-
che von 11, 2 ha einnimmt. das terrain der akku-
mulationsterrasse, das nur in beschränktem maße für 
ackerbau und weidenutzung zur verfügung stand, 
nahm 171 ha ein und machte 54,5% des bestimmten 
bereiches aus. das für ackerbau und weide günsti-
ge areal – die höheren regionen der überschwem-
mungsterrasse, die über dem überschwemmungsge-
biet gelegene terrasse sowie die hochfläche – umfasste 
132 ha, und damit 42% des erschlossenen wirtschafts-
geländes. in dieses wurde der siedlungsbereich nicht 
mit eingerechnet, da sicherlich zumindest ein teil da-
von mit häusern, wirtschaftsanlagen und überresten 
aufgegebener gebäude belegt war.

ähnliche berechnungen kann man für die zur 
tierzucht notwendigen gebiete vornehmen. grund-
lage hierfür sind die überlegungen von c. bakels11. 
dafür wurde der ganze analysierte raum im Umkreis 
von 1 km berücksichtigt, weil für die weidewirtschaft 
auch die aus dem ackerbau ausgeschlossene zone ge-
nutzt werden konnte, und zwar für die gewinnung 
von Futter und in geringenem maße zur beweidung 
selbst. die kalkulation zeigt, dass das für den anbau 
geeignete areal nicht allzu groß war. eine 75 personen 
zählende population hätte fast 50% aller für den an-
bau zugänglichen bereiche im Umkreis von 1 km ge-
nutz während fast 86% des ganzen so bestimmten ge-
bietes für die gewinnung von viehfutter verbraucht 
werden müsste12.

die wirtschaftliche aktivität einer gruppe von 75 
personen auf einem gebiet von 1 km radius um die 
siedlung dürfte eine starke belastung für die Umwelt 
gewesen sein, die deren regenerationsmöglichkeiten 
überschritten hätte. es kann deshalb angenommen 
werden, dass das von den siedlern genutzte are-
al über 1 km radius hinausging, wahrscheinlich in 
nördlicher richtung. im süden und osten stellten der 
Fluss wisłok, im westen der altarm hindernisse für 
die ausweitung der wirtschaftsfläche dar. der kleine, 
nördlich der siedlung fließende Fluss paryja bildete 

11 bakels 1992.
12 dębiec, dzbynski, pelisiak 2005.
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ploatowanie środowiska poza nią. tam też znajdowały 
się tereny najdogodniejsze do rolniczej eksploatacji13.

Społeczeństwo
poważnym utrudnieniem w badaniach nad spo-

łeczeństwem wczesnych rolników na podkarpaciu 
jest całkowity brak cmentarzysk i grobów, które są na-
dal głównym źródłem wiedzy o społeczeństwie pra-
dziejowym. pojedyncze groby tej kultury odkryto do-
tychczas jedynie w aleksandrowicach w małopolsce 
w związku z budową autostrady a414. baza źródłowa 
będzie się na pewno powiększać w miarę tego, jak in-
tensyfikowane będą szerokopłaszczyznowe badania 
archeologiczne. doświadczenia archeologów krajów 
europejskich pod tym względem wskazują, że cmen-
tarzyska lokowano zwykle w pewnym oddaleniu 
od osad wstęgowych, które wynosi 400–600 m.

badania cmentarzysk (ale nie tylko) pozwalają 
nam dziś postrzegać społeczeństwo kultury cerami-
ki wstęgowej rytej jako mało zróżnicowane. wszel-
kie różnice w pozycji społecznej miały bezpośredni 
związek z płcią i wiekiem jednostek oraz z gospoda-
rowaniem domowym. kobietom przypadały głównie 
zadania w gospodarstwie przydomowym, natomiast 
mężczyźni zajmowali się pracą na roli, hodowlą oraz 
łowiectwem. władza bazująca na osobistym prestiżu 
jednostek należała do starszych mężczyzn, będących 

13 Dębiec, Dzbyński, Pelisiak 2005.
14 Czekaj-Zastawny 2000.

hingegen keine einschränkung für die kommunikati-
on und die nutzung des geländes jenseits des gewäs-
sers. dort befanden sich auch die für den ackerbau 
günstigsten gebiete13.

Gesellschaft
das verständnis der gesellschaftlichen verhält-

nisse der frühen ackerbauern im karpatenvorland 
wird durch das weitgehende Fehlen von gräbern er-
schwert, die nach wie vor die hauptquelle des wis-
sens über die vorgeschichtliche gesellschaft sind. ein-
zelne gräber der linienbandkeramik-kultur sind bis 
jetzt lediglich in aleksandrowice in kleinpolen ent-
deckt worden, im zusammenhang mit dem bau der 
autobahn a414. die Quellenbasis wird sich gewiss er-
weitern, wenn die großflächigen archäologischen Un-
tersuchungen häufiger werden. diesbezügliche erfah-
rungen der archäologie aus anderen teilen europas 
weisen darauf hin, das die gräberfelder meist in ge-
wisser entfernung von den bandkeramischen sied-
lungen lagen, etwa 400–600 m entfernt.

die Untersuchungen der gräberfelder und ande-
re aspekte der archäologischen Quellen lassen dar-
auf schließen, dass die gesellschaft der linienbandke-
ramischen kultur sozial wenig differenziert war. alle 
Unterschiede in der gesellschaftlichen position hin-
gen unmittelbar mit dem geschlecht und dem al-

13 dębiec, dzbynski, pelisiak 2005.
14 czekaj-zastawny 2000.

ryc. 5. Fragment glinianej figurki ludzkiej ze stanowiska zwięczyca 3 (Fot. 
M. Dębiec). 
abb. 5. Fragment der menschlichen tonplastik von der Fundstelle zwięczy-
ca 3 (Foto M. Dębiec).
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reprezentantami rodów. na taki obraz społeczeństwa 
wskazują analizy cmentarzysk z niemiec i czech, 
na których stwierdzono charakterystyczny rozkład 
wyposażenia grobowego. ciężkie kamienne narzędzia, 
będące zapewne zarówno oznaką prestiżu, jak i wyko-
nywanej roli, znajdowane są głównie w grobach star-
szych mężczyzn. natomiast drobne ozdoby i cerami-
ka występują zawsze w grobach kobiecych. niektóre 
narzędzia kamienne kultury ceramiki wstęgowej rytej 
musiały być nośnikiem specjalnych treści symbolicz-
nych, które archeolodzy definiują jako prestiżowe.

do takich bardzo rzadkich znalezisk należą czeka-
ny kamienne kultury ceramiki wstęgowej rytej, które 
odkryto na osadzie w zwięczycy. do dziś znamy ok. 
40 takich zabytków z całego terenu kultury cerami-
ki wstęgowej rytej15. w niemieckiej literaturze znane 
są pod nazwą doppellschneidige Hacken lub Doppelha-
cken16. nazwa taka wynika z ich formy jako narzędzia 
z poprzecznie wykonanym ostrzem, nawiązującym 
do motyki. również w polskiej literaturze m. cabal-
ska zwróciła uwagę na ten aspekt przedmiotu, propo-
nując nazwę motyka dwustronna17.

w literaturze przedmiotu można znaleźć przykła-
dy podobnych znalezisk. są one rozpatrywane głów-
nie w aspekcie ich znaczenia symbolicznego dla spo-
łeczności wczesnych rolników w europie. najnowsze 
omówienie tej problematyki znajduje się w artykule a. 
czekaj-zastawny18. najlepszym argumentem na rzecz 
takiej tezy jest konstrukcyjna podatność omawiane-
go narzędzia na uszkodzenia ze względu na obecność 
wywierconego otworu. z jednej strony osłabia on całą 
konstrukcję przedmiotu, a z drugiej strony otwór wy-
daje się zbyt mały, by mógł spełniać swoje funkcje. 
potwierdzeniem tych obserwacji jest fakt, że prawie 
wszystkie znane do tej pory czekany kamienne po-
siadają uszkodzenia właśnie części przyotworowej. 
nie przeszkadzało to jednak ludności kultury cera-
miki wstęgowej rytej, by umieszczać je w uszkodzonej 
postaci jako dary w grobach19.

czekany występują w dwóch typach obiektów, tj. 
w grobach ciałopalnych i w jamach osadowych oraz 
jako znaleziska luźne. najwięcej zabytków zostało od-
krytych jako znaleziska luźne. do tej kategorii należy 
również do niedawna jedyny znany z polski czekan 

15 czekaj-zastawny, zastawny 2002.
16 nieszery 1995, 157.
17 cabalska 1960; cabalska 1960a.
18 czekaj-zastawny 2004.
19 nieszery 1995, 381, grób 209.

ter der individuen sowie mit der wirtschaftsführung 
zusammen. den Frauen fielen hauptsächlich aufga-
ben in der hauswirtschaft zu, die männer waren mit 
ackerbau, viehzucht und jagd beschäftigt. macht ba-
sierte auf dem persönlichen prestige der jeweiligen 
individuen, in der regel älteren männer als vertre-
tern der Familien. auf dieses bild der gesellschaft 
weisen die analysen von gräberfeldern aus deutsch-
land und tschechien hin, bei denen eine charakteristi-
sche anordnung der grabausstattung festgestellt wur-
de: schwere steinwerkzeuge, wohl ein anzeichen des 
prestiges und der sozialen stellung, wurden haupt-
sächlich in gräbern älterer männer geborgen. klei-
ne schmuckstücke und die keramik treten dagegen 
in Frauengräbern auf. manche steinwerkzeuge der li-
nienbandkeramischen kultur waren wohl träger be-
stimmter symbolischer inhalte, die von den archäo-
logen als prestigeobjekte definiert werden.

zu den seltenen Funden gehören die steinhacken 
der linienbandkeramischen kultur, die in der sied-
lung in zwięczyca entdeckt wurden. derzeit kennen 
wir aus dem ganzen verbreitungsgebiet jener kultur 
ca.40 Funde15. in der deutschen literatur sind sie un-
ter dem namen doppelschneidige Hacken oder Dop-
pelhacken bekannt16. dieser name geht auf ihre Form 
mit einer quer angebrachten, an die hacke anknüp-
fenden schneide zurück. auch in polen hat m. ca-
balska auf diesen aspekt des gegenstandes verwiesen 
und die bezeichnung als doppelseitige Hacke vorge-
schlagen17.

in der literatur gibt es beispiele für ähnliche 
Funde. sie werden hauptsächlich unter dem aspekt ih-
rer symbolischen bedeutung für die gemeinschaften 
der damaligen ackerbauern in europa untersucht. 
die letzte besprechung dieser problematik enthält ein 
artikel von a. czekaj-zastawny18. das beste argu-
ment für die interpretation als symbol ist die beschä-
digungsanfällige konstruktion der hacken, die sich 
aus dem gebohrten loch ergibt. einerseits vermindert 
es die stabilität des gerätes, andererseits scheint das 
loch zu klein zu sein, um eine schäftung zu ermög-
lichen. diese überlegungen werden durch den Um-
stand untermauert, dass fast alle bisher bekannten ha-
cken beschädigungen im bereich der durchlochung 
aufweisen. das hinderte die bevölkerung der linien-

15 czekaj-zastawny, zastawny 2002.
16 nieszery 1995, 157.
17 cabalska 1960; cabalska 1960a.
18 czekaj-zastawny 2004.
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z krakowa (wola justowska). pochodzi on jeszcze 
z XiX-wiecznych zasobów muzeum archeologiczne-
go w krakowie i ostatnio opisany został w szerokim 
europejskim kontekście przez a. czekaj-zastawny 
i a. zastawnego20.

niezwykle rzadkim znaleziskiem na osadach wstę-
gowych jest również plastyka figuralna. z obszaru 
podkarpacia znanych jest kilka okazów. na osadzie 
w zwięczycy natrafiono na fragment figurki ludzkiej, 
który jednakże nie może być jednoznacznie przypo-
rządkowany do kultury ceramiki wstęgowej. zacho-
wana jest część udowa obu nóg oraz podbrzusze, nogi 
co najmniej w części górnej były ze sobą połączone, 
a krok został ukazany przy pomocy wgłębienia. za-
chowana niewielka odstająca krawędź może być po-
zostałością podbrzusza znaczniejszych rozmiarów 
lub też nadmiernie zaokrąglonych pośladków, czyli 
tzw. steatopygii, która jest częstą formą przedstawień 
na figurkach późniejszego kręgu lendzielskiego21. brak 
jest śladów zdobień. zachowane wymiary to: długość 
– 71 mm, szerokość – 51 mm, grubość – 28 mm.

zakładając, że twórca zachował proporcje ciała 
ludzkiego, figurka musiała mieć około 20 cm wyso-
kości. zachowany fragment nie posiada jakichkolwiek 
cech płciowych, choć we wczesnym neolicie euro-
pejskim znane są głównie przedstawienia żeńskie22. 
można zatem przypuszczać, że mamy do czynienia 
z przedstawieniem żeńskiej postaci stojącej. najbliższe 
analogiczne znaleziska związane z wczesnym neolitem 
wystąpiły dotąd na osadzie kultury ceramiki wstęgo-
wej rytej w gwoźdźcu23, gdzie znaleziono fragment 
glinianej nogi. wspomnieć wypada jeszcze o domnie-
manym fragmencie główki odkrytej w łańcucie24.

20 Czekaj-Zastawny, Zastawny (2002).
21 Kaczanowska, Kozłowski 2002, 130.
22 Biehl 2000, 36.
23 Kukułka 2000.
24 Gruszczyńska 1991.

bandkeramik jedoch nicht daran, sie in beschädigter 
Form als beigaben in gräbern niederzulegen19.

die hacken treten in brandgräbern und sied-
lungsgruben sowie als streufunde auf. letztere sind 
häufiger. dazu zählt auch das vor dem neufund ein-
zige derartige exemplar aus polen, ein stück von kra-
kau (wola justowska). er wurde im 19. jh. geborgen, 
befindet sich im archäologischen museum in krakau 
und wurde unlängst vor einem breiteren europäischen 
kontext von a. czekaj-zastawny und a. zastawny be-
schrieben20.

äußerst seltene Funde in den bandkeramischen 
siedlungen sind Figuralplastiken. aus dem karpaten-
vorland sind einige exemplare bekannt. in der sied-
lung in zwięczyca stieß man auf das Fragment einer 
kleinen menschlichen Figur, das allerdings nicht ein-
deutig aus der bandkeramischen kultur stammt. er-
halten haben sich der Unterleib sowie teile der beine, 
die zumindest im oberteil miteinander verbunden wa-
ren. der schoß wurde durch eine eintiefung markiert, 
der kleine abstehende rand dürfte den ansatz eines 
Unterleibes von größeren ausmaßen oder von über-
mäßig rundlichen gesäßbacken sein; also eine Figur 
mit kennzeichen der sog. steatopygie, die eine häufige 
darstellungsform bei den Figuren des späteren len-
gyel-kreises ist21. es fehlen verzierungsspuren. die 
erhaltenen ausmaße betragen in der länge 71 mm, in 
der breite 51 mm und in der dicke 28 mm.

wenn wir annehmen, dass der schöpfer die pro-
portionen des menschlichen körpers eingehalten hat, 
dürfte die Figur etwa 20 cm groß gewesen ein. das 
erhaltene Fragment wies keine geschlechtsmerk-
male auf, obwohl im europäischen Frühneolothi-
kum hauptsächlich weibliche darstellungen bekannt 
sind22. es kann also vermutet werden, dass wir es mit 
der darstellung einer stehenden Frauengestalt zu tun 
haben. die nächsten analogien, die aus dem frühen 
neolithikum stammen, traten in der linienbandkera-
mischen siedlung von gwoździec auf23. dort wurde 
ein beinfragment gefunden. außerdem gibt es ein an-
gebliches kopffragment aus lańcut24.

19 nieszery 1995, 381, grab 209.
20 czekaj-zastawny, zastawny 2002.
21 kaczanowska, kozłowski 2002, 130.
22 biehl 2000, 36.
23 kukułka 2000.
24 gruszczyńska 1991.
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Renata Zych

w iv tysiącleciu bc obszar dorzeczy sanu i dnie-
stru był terenem stykania się różnych kultur i prze-
nikania różnych cech i wzorców kulturowych między 
nimi. kulturami, które w tym czasie odegrały znaczą-
cą rolę były kultura trypolska (kt) oraz kultura pu-
charów lejkowatych (kpl).

kultura trypolska zajmowała obszar pomiędzy 
seretem i prutem a dniestrem. znana jest przede 
wszystkim z odkrytych osad. znaleziska cmentarzysk 
są stosunkowo rzadkie. na zajmowanym przez nią 
obszarze istniały wielkie osady zakładane na terasach 
rzek. domy były prostokątne ze ścianami glinianymi, 
po których pozostały zwały polepy tzw. płoszczad-
ki. domy były rozłożone półkoliście lub koliście wo-
kół centralnego placu, ewentualnie centralnie umiesz-
czonego, większego od innych budynku. osady były 
złożone z wielkiej liczby domów, tworząc nawet pew-
nego rodzaju protomiasta. oblicza się, że największe 
osady mogły być zamieszkane nawet przez 10–14 tys. 
mieszkańców. bardzo wysoki poziom osiągnęła kul-
tura materialna, zwłaszcza wytwórczość krzemieniar-
ska i przetwórstwo rud miedzi. znajdowane są licz-
ne wyroby miedziane takie jak: siekiery, topory, dłuta, 
zawieszki, bransolety itp. ceramika tej kultury pod 
względem technologicznym, jak i artystycznym należy 
do najznakomitszych w eneolicie. jest zdobiona tech-
niką odciskową, jak i przede wszystkim malowaniem. 
cechą charakterystyczną kultury trypolskiej jest wy-
stępowanie dużej ilości zoo- i antropomorficznych 
glinianych figurek oraz glinianych modeli domów. 
ludność kt prowadziła ekstensywną gospodarkę rol-
ną. w późnej fazie rozwoju tej kultury coraz większą 
rolę zaczęło odgrywać pasterstwo, a dzięki kontaktom 
z kulturami stepowymi wschodniej europy wprowa-
dzono hodowlę konia.

w drugiej połowie v tysiąclecia bc na obszarze 
od jutlandii po kujawy pojawiła się kultura pucharów 
lejkowatych. w czasie swojego rozkwitu zasięgiem ob-

im 4. jt. v.u. z. waren das san- und das dnjestrge-
biet ein berührungsraum verschiedener kulturen, 
der von gegenseitiger durchdringung verschiedener 
merkmale und vorbilder gekennzeichnet war. die 
tripolje-kultur (tk) und die trichterbecherkultur 
(tbk) spielten zu dieser zeit eine bedeutende rolle.

die tripolje-kultur nahm das gebiet zwischen 
seret, pruth und dnjestr ein. sie wird durch mehre-
re archäologisch untersuchte siedlungen beleuchtet, 
während gräberfelder bislang nur selten erfasst wur-
den. in ihrem gebiet existierten große siedlungen auf 
Flussterrassen. die häuser waren rechteckig und be-
saßen lehmwände, von denen lehmbewurfbrocken, 
die sog. „ploščadki“, zeugen. innerhalb der siedlungen 
waren die häuser halbkreis- oder kreisförmig um ei-
nen zentralen platz oder um ein durch seine größe 
hervorgehobenes, zentral gelegenes haus angeord-
net. die siedlungen bestanden aus zahlreichen bau-
ten und stellten eine art protostädte dar. die größten 
siedlungen könnten durchaus von 10–14 000 men-
schen bewohnt gewesen sein. die materielle kultur 
erreichte ein sehr hohes niveau, insbesondere die 
herstellung von Feuersteingerät und die kupferbe-
arbeitung. bei den ausgrabungen werden regelmä-
ßig große mengen von kupfererzeugnissen wie beile, 
äxte, meißel, anhänger, armringe u.ä. zutage geför-
dert. die keramik dieser kultur gehört zu der techno-
logisch und künstlerisch hervorragendsten irdenwa-
re des neolithikums. sie ist mit abdruckornamenten 
und vor allem durch bemalung verziert. ein charak-
teristisches merkmal der tripolje-kultur sind zoo- 
und anthropomorphe tonfiguren sowie tonmodelle 
von häusern. die bevölkerung der tk betrieb inten-
siven ackerbau. in der spätphase der entwicklung 
dieser kultur begann die viehzucht eine immer be-
deutendere rolle zu spielen, und infolge von kontak-
ten mit den steppenkulturen osteuropas wurde die 
pferdezucht übernommen.

społecznoŚci międzyrzecza dniestrU i sanU w dobie Środkowego neolitU 
(iv tys. p.n.e.)

die gemeinschaFten des gebietes zwischen dnjestr Und san 
im mittelneolithikUm (4. jt. v.U. z.)
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jęła tereny od holandii po zachodnią Ukrainę oraz 
od południowej szwecji po słowację i czechy. kultu-
ra pucharów lejkowatych znana jest zarówno z osad, 
jak i cmentarzysk, a zwłaszcza z wielkich grobow-
ców megalitycznych. pomimo elementów wspólnych, 
wielki obszar zajmowany przez tę kulturę można po-
dzielić na kilka grup regionalnych, charakteryzują-
cych się swoistymi cechami. dla przedstawianego 
tu tematu największe znaczenie posiada grupa płd.- 
-wsch. (małopolska) kpl. przedstawiciele tej grupy 
opanowali złoża krzemienia nad środkową wisłą i ka-
mienną, stwarzając jeden z największych w ówczes-
nej europie ośrodków produkcji kamiennych wiórów 
i siekier. w wyniku transformacji gospodarczo-spo-
łecznych nastąpił prężny rozwój tej kultury. wprowa-
dzono ekstensywną gospodarkę rolną, uprawę sprzę-
żajną oraz wykorzystywano zwierzęta do transportu. 
zmiany te umożliwiły opanowanie terenów niżowych, 
znacznie gorszych pod względem przydatności rol-
niczej od lessów obszarów starowyżynnych. kultura 
pucharów lejkowatych utrzymywała żywe kontakty 
z kulturami południowymi. coraz więcej danych po-
twierdza również oddziaływanie na siebie obu przed-
stawionych powyżej kultur.

celem tego artykułu jest zasygnalizowanie pew-
nych problemów związanych z relacjami kultury try-
polskiej z kulturą pucharów lejkowatych. dotyczy 
to głównie obszarów płd.-wsch. polski, które do tej 
pory nie były brane pod uwagę, tzn. kotliny sando-
mierskiej i karpat.

kontakty, jakie istniały między społecznościami 
tych kultur były niejednokrotnie omawiane w literatu-
rze. stanowiły one jeden z aspektów szerszego zagad-
nienia związków kt z innymi kulturami środkowej 
europy1 lub wspominano jedynie o nich przy okazji 
przedstawiania kontaktów kt z kulturami naddunaj-
skimi2. kontakty społeczności kpl z kt były też roz-
patrywane bardziej wnikliwie i szczegółowo3.

podstawową pracą odnoszącą się do tego zagad-
nienia jest wciąż książka a. kośki „Udział południo-
wo-wschodnioeuropejskich wzorców kulturowych 
w rozwoju niżowych społeczeństw kultury pucharów 
lejkowatych. grupa mątewska” z 1981 roku. przedsta-
wiono tam nie tylko materiały odzwierciedlające kon-
takty obu kultur, ale wyróżniono również najważniej-
sze cechy kt przejawiające się w kpl.

1 videiko 2000.
2 movsha 2000; kadrow, zakościelna 2000.
3 kośko 1981; 2000; budziszewski 2000.

in der zweiten hälfte des 5. jt. kam im raum zwi-
schen jütland und kujawien die trichterbecherkultur 
auf. in ihrer blütezeit umfasste sie regionen von den 
niederlanden bis in die westukraine sowie von süd-
schweden bis nach böhmen und in die slowakei. die 
trichterbecherkultur ist sowohl durch siedlungen als 
auch durch gräberfelder – hier vor allem durch große 
megalithische grabmonumente – bekannt. trotz ge-
meinsamer elemente kann das große von dieser kul-
tur eingenommene gebiet in einige regionale grup-
pen mit jeweils eigenen merkmalen gegliedert werden. 
Für das hier behandelte thema hat die südöstliche 
bzw. kleinpolnische gruppe der tbk die größte be-
deutung. die vertreter dieser gruppe verfügten über 
Feuersteinlagerstätten an der mittleren weichsel und 
in kamienna und schufen auf dieser grundlage eines 
der damals größten europäischen herstellungszentren 
für klingen und beile. infolge wirtschaftlich-gesell-
schaftlicher wandlungen kam es zu einer intensiven 
entwicklung dieser kultur. man hat einen extensiven 
ackerbau mit pfluggespannen eingeführt und tiere 
auch zum transport genutzt. diese veränderungen 
haben ermöglicht, auch niederungsgebiete zu besie-
deln, die für ackerbauzwecke allerdings schlechter als 
die lössböden des höher gelegenen altsiedellandes 
geeignet waren. die trichterbecherkultur unterhielt 
rege kontakte mit südlichen kulturen, und immer 
deutlicher wird auch eine gegenseitige beeinflussung 
von tbk und tk.

im Folgenden sollen diese beziehungen der tripol-
je- und der trichterbecherkultur thematisiert werden. 
im Fokus stehen dabei hauptsächlich die südöstlichen 
polnischen gebiete, die unter diesem gesichtspunkt 
bisher wenig untersucht wurden, und zwar die sando-
mierz-senke und karpaten.

kontakte zwischen den gemeinschaften dieser 
kulturen wurden allgemein schon mehrfach behan-
delt, im rahmen von Untersuchungen zu den bezie-
hungen der tk mit anderen kulturen mitteleuropas1 
oder bei der darstellung der kontakte der tk mit do-
nauländischen kulturen2. das gegenseitige verhält-
nis der gemeinschaften der tbk und der tk wurde 
ebenfalls bereits eingehender betrachtet3. grundle-
gend bleibt für diese problematik nach wie vor das 
1981 erschienene buch von a. kośko „Udział połu-
dniowo-wschodnioeuropejskich wzorców kulturo-

1 videiko 2000.
2 movsha 2000; kadrow, zakościelna 2000.
3 kośko 1981; 2000; budziszewski 2000.
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najważniejsze ślady kt w kpl to: malowana ce-
ramika, ornament sznurowy, zdobienia zoomorficz-
ne, domieszka tłuczonych muszli, naczynia ze ściętą 
krawędzią, użycie w wytwórczości krzemieniarskiej 
surowca wołyńskiego i występowanie cech technolo-
giczno-typologicznych krzemieniarstwa kt oraz do-
mostwa o konstrukcjach opartych na wzorcach trypol-

wych w rozwoju niżowych społeczeństw kultury pu-
charów lejkowatych. grupa mątewska” („der anteil 
südosteuropäischer kulturmuster an der entwicklung 
der in den niederungsgebieten siedelnden gemein-
schaften der trichterbecherkultur. die mątewska-
gruppe“). dort wurden nicht nur die auf kontakte 
der beiden kulturen hinweisenden materialien vorge-

ryc. 1. zasięgi adaptacji wzorców kt w strefie kpl (wg kośko 1981). 1 – ekumena kpl; 2 – ekumena kt; 3 – strefa akulturacji try-
polskiej; 4 – strefa adaptacji wzorców kt; 5 – centra stref; 6 – trasa infiltracji wzorców kt; 7 – hipotetyczna trasa infiltracji wzorców 
kt; 8 –trasy dalekosiężnych przemieszczeń.
abb. 1. verbreitung der adaptationen der vorbilder der tk im bereich der tbk (nach kośko 1981). 1 – Ökumene der tbk; 
2 – Ökumene der tk; 3 – bereich der tripolje-akkulturation; 4 – bereich der adaptation der vorbilder der tk; 5 – zentren der ein-
zelnen bereiche; 6 – infiltrationsweg der vorbilder der tk; 7 – hypothetischer iniltrationsweg der vorbilder der tk; 8 – wege weit-
reichender verlagerungen der.
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skich „płoszczadek”4. wyróżnione zostały również trzy 
kręgi, na obszarze których cechy te występują (ryc. 1) 
oraz przeprowadzono bardziej wnikliwą analizę im-
pulsów trypolskich i na tej podstawie zróżnicowano 
kręgi pod względem mocy i charakteru oddziaływań 
kt, jak i stopnia przyswojenia jej wzorców kulturo-
wych5. inni badacze w generalnym zarysie przyjęli ten 
model, niekiedy kładąc większy nacisk (zwłaszcza ba-
dacze ukraińscy) na wpływy kpl na kt6. tak zaryso-
wany model był w dużej mierze efektem dotychczaso-
wego stanu badań nad kulturą pucharów lejkowatych 
w polsce. jak możemy zaobserwować (ryc. 1), w mo-
delu tym obszar płd.-wsch. polski, tj. kotliny sando-
mierskiej i części karpat nie został zaznaczony jako 
zasiedlony przez społeczności kpl. niektórzy badacze 
umieszczali tam kulturę lubelsko-wołyńską (ryc. 2), 
inni kulturę badeńską (ryc. 3). w świetle dzisiejszej 
wiedzy obszar ten możemy włączyć do ekumeny „pu-
charowej” (ryc. 4). to jednak pociąga za sobą dalsze 
konsekwencje, m. in. związane również z relacjami 
kpl z kt.

4 kośko 1981, 98–117.
5 kośko 1981, 116–122.
6 videiko 2000, 27–47; videiko (hrsg.) 2004, 514.

legt, sondern auch die wichtigsten merkmale der tk 
in der tbk ausgesondert.

die bedeutendsten spuren der tk in der trb sind 
bei der keramik die bemalung, das schnurornament, 
zoomorphe verzierungen, die tonmagerung mit mu-
schelgrus und gefäße mit abgeschnittenem rand, 
beim Feuerstein die verwendung von wolhynischem 
silexrohstoff und bestimmte technologisch-typolo-
gische merkmale der produktionsweise. dazu kom-
men häuser, die nach dem vorbild der „ploščadki“-
konstruktionen (s. oben) gebaut wurden4. es wurden 
drei regionen bestimmt, in denen diese merkmale 
auftreten (abb. 1), sowie eine eingehende analyse der 
tripolje-impulse vorgenommen. auf dieser grund-
lage wurden kreise differenziert, die sich im hin-
blick auf die intensität und den charakter der aus-
wirkungen der tk sowie durch das aneignungsmaß 
der kulturellen vorbilder unterschieden5. andere For-
scher haben dieses modell im allgemeinen übernom-
men, wobei besonders die ukrainischen archäologen 
teilweise den einflüssen der tbk auf die tk eine grö-
ßere bedeutung beimaßen6. das so umrissene modell 

4 kośko 1981, 98–117.
5 kośko 1981, 116–122.
6 videiko 2000, 27–47; videiko (hrsg.) 2004, 514.

ryc. 2. osadnictwo kultury lubelsko-wołyńskiej – jej maksymalny zasięg (wg kadrow, zakościelna 2000).
abb. 2. besiedlung der lublin-wolhynien-kultur in ihrer maximalen ausdehnung (nach kadrow, zakościelna 2000).
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osadnictwo kpl w kotlinie sandomierskiej 
jest poświadczone zarówno przez znaleziska z badań 
powierzchniowych, jak i z nielicznych badań wyko-
paliskowych. liczba stanowisk jest tak duża, że two-
rzy struktury sieci osadniczej. nie można więc w tym 
wypadku mówić o doraźnej penetracji terenu, lecz 
o trwałym jego zasiedleniu7. z terenów dorzecza gór-
nego dniestru i obszarów przyległych znamy ponad 

7 zych 2004.

ist in bedeutendem maße durch den bisherigen For-
schungsstand über die tbk in polen bestimmt. wie 
die kartierung zeigt (abb. 1), war nach diesem modell 
das gebiet südostpolens, d. h. der sandomierz-sen-
ke und eines teils der karpaten, durch tbk-gemein-
schaften nicht besiedelt. manche Forscher lokali-
sierten dort die lublin-wolhynien-kultur (abb. 2), 
andere die badener kultur (abb. 3). nach dem heu-
tigen wissensstand können wir dieses gebiet in die 
Ökumene der tbk eingliedern (abb. 4). das hat aber 

ryc. 3. sytuacja kulturowa w okresie 3500–2750 bc (wg videiko 2000). 8 – kultura badeńska.
abb. 3. kultursituation im zeitraum 3500–2750 bc (nach videiko 2000). 8 – badener kultur.
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sto stanowisk kpl oraz wiele stanowisk kt. stanowi-
ska kpl zarejestrowano w górnym i środkowym do-
rzeczu dniestru, a stanowiska kt w górnym i dolnym. 
pozostałości osad kpl odkryte w bilszowcach, bere-
niach, koziczu i żwańcu zaprzeczają tezom o wzajem-
nym wykluczaniu się zasięgu osadnictwa obu kultur8. 

8 pelisiak 2005, 34, 37.

konsequenzen, u.a. in bezug auf die beziehungen der 
tbk mit der tk.

die besiedlung der tbk in der sandomierz-senke 
wird sowohl durch lesefunde als auch durch die weni-
gen ausgrabungen belegt. die zahl der Fundstellen ist 
so groß, dass sich strukturen eines besiedlungsnetzes 
abzeichnen. in diesem Falle kann also nicht nur von 

ryc. 4. zasięgi adaptacji wzorców kt w strefie kpl (wg kośko 1981 – poprawione). 1 – ekumena kpl; 2 – ekumena kt; 3 – strefa 
akulturacji trypolskiej; 4 – strefa adaptacji wzorców kt; 5 – centra stref; 6 – hipotetyczna trasa infiltracji wzorców kt; 7 – stanowi-
ska badane wykopaliskowo, na których wystąpiła ceramika z ornamentem sznurowym; 8 – stanowiska z badań powierzchniowych, 
na których wystąpiła ceramika z ornamentem sznurowym.
abb. 4. verbreitung der adaptation der vorbilder der tk im bereich der tbk (nach kośko 1981 – ergänzt). 1 – Ökumene der tbk; 
2 – Ökumene der tk; 3 – bereich der tripolje-akkulturation; 4 – bereich der adaptation der vorbilder der tk; 5 – zentren der einzel-
nen bereiche; 6 – hypothetischer weg der infiltrationder vorbilder der tk; 7 – ergrabene Fundstellen mit schnurverzierter keramik; 
8 – im rahmen der Feldbegenungen erkannte Fundstellen mit schnurverzierter keramik.
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trudno jest wyznaczyć dokładne ramy chronologicz-
ne osadnictwa kpl z kotliny sandomierskiej i karpat, 
gdyż z tego obszaru nie posiadamy dat radiowęglo-
wych. możemy jednak określić na podstawie ceramiki 
okres, w jakim funkcjonowały badane osady. z obsza-
ru kotliny sandomierskiej pochodzą trzy badane wy-
kopaliskowo osady. materiały ze stan. 17 w białobrze-
gach zostały zaklasyfikowane do fazy iibr9, ze stan. 3 
w wólce krowickiej do części późnej fazy iiib syste-
matyki kujawskiej10. osada w babisze, stan. 6, została 
określona na iiib/iiic11. z obszaru karpat dwie osady 
zostały określone chronologicznie – tarnawka stan. 9 
na fazę ivbr12. materiały ze stan. 13 w tarnawce moż-
na przypisać do późnej fazy rozwoju kpl, być może 
ivbr/vbr-vbr. można więc powiedzieć, że posia-
damy dane potwierdzające zajmowanie omawianych 
terenów przez osadnictwo kpl od fazy iiib do fazy 
va, może vb wg systematyki kujawskiej. jest to więc 
okres, w którym rejestrujemy ślady wpływów kt, tzn. 
jej faz ci i cii13. byłoby więc dziwne, gdyby społecz-
ności kultur kpl i kt egzystowały w tym samym 
czasie na sąsiadujących terenach (a częściowo za-
sięg ich osadnictwa nawet się pokrywał) bez jakich-
kolwiek kontaktów. oprócz tego stwierdzenia istnieją 
sensowne podstawy, aby mówić o śladach oddziały-
wań kt na kpl na obszarze kotliny sandomierskiej 
i karpat. spośród wymienionych powyżej cech kt za-
rejestrowanych w materiałach kpl z obszaru polski, 
w wydzielonych wcześniej trzech regionach, niektóre 
można zidentyfikować także w źródłach z omawiane-
go obszaru. są to: ornament sznurowy oraz surowiec 
wołyński używany w wytwórczości krzemieniarskiej. 
biorąc pod uwagę ornament sznurowy należy stwier-
dzić, że został on zarejestrowany na trzech z pięciu 
wymienionych stanowiskach, na których przeprowa-
dzono badania wykopaliskowe (ryc. 5: 4–9; 6: 1–3). 
ornament ten nie wystąpił na stan. 17 w białobrze-
gach i stan. 13 w tarnawce. zaznaczyć jednak trze-
ba, że osada w białobrzegach jest datowana na okres 
wcześniejszy, kiedy jeszcze wpływy kt nie są obec-
ne. stanowisko w tarnawce należy do późnej fazy 
osadnictwa kpl, a materiał zabytkowy tam znalezio-
ny jest nieliczny (około kilkunastu fragmentów ce-
ramiki). Fragmenty ceramiki z ornamentem sznuro-

 9 czopek, kadrow 1987, 85.
10 zych w druku.
11 ligoda i in. 2005, 100.
12 zych 2004, 301.
13 videiko (red.) 2004, 515.

einer zeitweiligen nutzung der region, sondern von 
deren dauerhafter besiedlung gesprochen werden7. 
aus dem oberen dnjestrgebiet und den benachbarten 
territorien sind uns über 100 Fundstellen der tbk 
sowie viele Fundstellen der tk bekannt. die Fund-
stellen der tbk wurden im oberen und mittleren, die 
Fundstellen der tk im oberen und unteren dnjes-
trgebiet registriert. die in bilszowce, berenie, kozicz 
und żwaniec entdeckten siedlungsreste der tbk wi-
dersprechen den thesen über den gegenseitigen aus-
schluss der verbreitung der beiden kulturen8. es fällt 
allerdings schwer, den chronologischen rahmen der 
besiedlung der tbk in der sandomierz-senke und 
im karpaten zu bestimmen, weil keine radiokarbon-
daten vorliegen. nur anhand der keramik lässt sich 
die laufzeit der untersuchten siedlungen bestimmen. 
im sandomierz-senke gibt es drei durch grabungen 
untersuchte siedlungen. die materialien vom Fpl. 17 
in białobrzegi wurden in die phase iibr eingeord-
net9, jene des Fpl. 3 in wólka krowicka in einen ab-
schnitt der spätphase iiib der für kujawien erstellten 
systematik10. die siedlung in babische, Fpl. 6, wurde 
in iiib/iiic datiert11. aus dem karpatengebiet wur-
den zwei siedlungen chronologisch bestimmt: tar-
nawka, Fpl. 9, in die phase ivbr12, materialien vom 
Fpl. 13 in tarnawka in die späte entwicklungsphase 
der tbk, vielleicht ivbr/vbr-vbr. man kann also 
feststellen, dass die hier behandelten gebiete von der 
phase iiib bis phase va, vielleicht vb nach der für 
kujawien erstellten systematik, durch die träger der 
tbk besiedelt wurden. dies ist also die zeitspanne, 
in der die spuren der einflüsse der tk, d.h. ihre pha-
sen ci und cii, registriert werden13. es wäre erstaun-
lich, wenn die gemeinschaften der tbk und tk zeit-
gleich in benachbarten, teils sogar denselben gebieten 
ohne jegliche kontakte existiert hätten. es gibt im üb-
rigen deutliche spuren der einwirkung der tk auf die 
tbk im gebiet der sandomierz-senke und des kar-
patens. von den oben genannten merkmalen der tk, 
die in den materialien der tbk in drei vorher ausge-
sonderten regionen aus dem polnischen gebiet be-
obachtet wurden, können manche auch in den sach-

 7 zych 2004.
 8 pelisiak 2005, 34, 37.
 9 czopek, kadrow 1987, 85.
10 zych im druck.
11 ligoda u. a. 2005, 100.
12 zych 2004, 301.
13 videiko (hrsg.) 2004, 515.
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ryc. 5. ceramika kpl z ornamentem sznurowym z obszaru kotliny sandomierskiej i karpat. 1, 2 – kop-
cie, stan. 28; 3 – witkowice, stan. 7; 4, 5 – wólka krowicka, stan. 3; 6–9 – tarnawka, stan. 9.
abb. 5. schnurverzierte keramik der tbk aus der sandomierz-senke und dem karpatengebiet. 
1, 2 – kopcie, Fpl. 28; 3 – witkowice, Fpl. 7, 4, 5 – wólka krowicka, Fpl. 3; 6–9 – tarnawka, Fpl. 9.
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ryc. 6. ceramika kpl z ornamentem sznurowym z obszaru kotliny sandomier-
skiej i karpat. 1, 2 – tarnawka, stan. 9; 3 – babicha, stan. 6.
abb. 6. schnurverzierte keramik der tbk aus der sandomierz-senke und dem 
karpatengebiet. 1, 2 – tarnawka, Fpl. 9; 3 – babicha, Fpl. 6.
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ryc. 7. wybór krzemieni z obszaru kotliny sandomierskiej. 1 – łukowa, stan. 8; 2 – osuchy, stan. 8; 3 – zalesie, stan. 
16; 4 – sobów, stan 51; 5 – jarocin, stan. 9; 6 – dąbrówka, stan. 6.
abb. 7. auswahl von Feuersteinen aus der sandomierz-senke. 1 – łukowa, Fpl. 8; 2 – osuchy, Fpl. 8; 3 – zalesie, Fpl. 
16; 4 – sobów, Fpl. 51; 5 – jarocin, Fpl. 9; 6 – dąbrówka, Fpl. 6.
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ryc. 8. wybór krzemieni z obszaru karpat. 1, 2 – przybówka, stan. 1; 3 – zarszyn, stan. 3; 4 – lubatowa, stan. 17; 
5 – korczyna, stan. 62; 6 – wojskie, stan. 4; 7 – łopuszka wielka, stan. 2; 8 – łowczów, stan. 2.
abb. 8. auswahl von Feuersteinen aus dem karpatengebiet. 1, 2 – przybówka, Fpl. 1; 3 – zarszyn, Fpl. 3; 4 – lu-
batowa, Fpl. 17; 5 – korczyna, Fpl. 62; 6 – wojskie, Fpl. 4; 7 – łopuszka wielka, Fpl. 2; 8 – łowczów, Fpl. 2.
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zeugen des hier besprochenen raumes identifiziert 
werden, und zwar das schnurornament sowie der für 
die Feuersteinbearbeitung genutzte wolhynische roh-
stoff. was das schnurornament anbelangt, so wurde 
es an drei der fünf erwähnten Fundplätze mit gra-
bungsuntersuchungen festgestellt (abb. 5: 4–9; 6: 1– 
–3). dieses ornament fehlte am Fpl. 17 in białobrzegi 
und Fpl. 13 in tarnawka. es sollte allerdings erwähnt 
werden, dass die siedlung in białobrzegi in einen 
früheren zeitraum datiert ist, als noch keine einflüsse 
der tk vorhanden waren. die Fundstelle in tarnaw-
ka gehört in die späte besiedlungsphase der tbk, und 
die dort entdeckten Funde sind nur spärlich (etwa 
ein dutzend keramische Fragmente). bei den kera-
mischen Fragmenten mit schnurornament handelt 
es sich um lesefunde. sie wurden auf dem Fpl. 28 in 
kopcie und am Fpl. 7 in witkowice geborgen (abb. 5: 
1–3). Unter den Feuersteinartefakten, die bei gelände-
begehungen in diesem gebiet aufgelesen wurden, do-
miniert wolhynischer rohstoff14. er überwog auch an 
den Fundplätzen, wo grabungsarbeiten durchgeführt 
wurden. der wolhynische Feuerstein kam auch in der 
siedlung białobrzegi, Fpl. 17, vor, wo – wie erwähnt 
– kein schnurornament aufgetreten ist. das Feuer-
steininventar von dieser Fundstelle wurde folgender-
maßen charakterisiert: „es fehlen hier elemente, die 
die behandelten materialien mit einem der zentren 
der ‘klassischen’ besiedlung der tbk in der südost-
gruppe in verbindung bringen lassen […]. manche 
anhaltspunkte dafür liefert die rohstoffstruktur des 
steininventars. vorherrschend ist hier der wolhynien-
Feuerstein (44,44%) […]. importrichtungen weisen in 
erster linie auf die verbindungen mit der besiedlung 
der tbk in der westwolhynien-hochebene, in gerin-
gerem maße mit der sandomierz-hochebene hin, wo-
bei solche mit westkleinpolen fehlen“15. nicht nur die 
art des rohstoffes verweist auf die richtung der kul-
turellen impulse, sondern auch techologisch-typolo-
gische herstellungsmerkmale der grabungs- und le-
sefunde (abb. 7–8). dies ist ein wichtiges indiz für 
kontakte der tbk mit der tk. manche Forscher sind 
der auffassung, es bestehe „kein zweifel, dass die evo-
lution der Feuersteinindustrie in der tk der schlüs-
sel zum verständnis der evolution der Feuersteinbe-
arbeitung in kleinpolen ist, die zur herausbildung 

14 zych 2004, 72.
15 kadrow 1987, 85.

wym pochodzą również z badań powierzchniowych. 
zostały znalezione na stanowiskach: kopcie stan. 28 
i witkowice stan. 7 (ryc. 5: 1–3). w materiałach krze-
miennych pochodzących z badań powierzchniowych 
na tym obszarze można zauważyć przewagę surowca 
wołyńskiego14. również przeważa on na stanowiskach, 
na których przeprowadzono badania wykopalisko-
we. krzemień wołyński wystąpił również na osadzie 
w białobrzegach stan. 17, gdzie (jak wyżej wspo-
mniano) nie wystąpił ornament sznurowy. inwentarz 
krzemienny z tego stanowiska został scharakteryzo-
wany w następujący sposób: „brakuje tu natomiast 
elementów pozwalających na łączenie omawianych 
materiałów z którymś z centrów ‘klasycznego’ osad-
nictwa kpl w grupie południowo-wschodniej” (...) 
pewne sugestie w tym zakresie przynosi struktura su-
rowcowa inwentarza kamiennego. przeważa tu krze-
mień wołyński (44,44%) (…) kierunki importu suge-
rują w pierwszym rzędzie powiązania z osadnictwem 
kpl na wyżynie zachodniowołyńskiej, w mniejszym 
stopniu z wyżyną sandomierską, przy braku takich 
z zachodnią małopolską”15. nie tylko sam rodzaj su-
rowca wskazuje kierunek oddziaływań kulturowych 
ale również technologiczno-typologiczne cechy wy-
twórczości, które można stwierdzić zarówno na wy-
tworach pochodzących ze stanowisk badanych wyko-
paliskowo, jak i z badań powierzchniowych (ryc. 7–8). 
jest to ważny ślad wskazujący na kontakty kpl z kt. 
niektórzy badacze uważają, że „nie ma żadnych wąt-
pliwości, że kluczem do zrozumienia ewolucji w pro-
cesie krzemieniarstwa w małopolsce prowadzącej 
do wyłonienia się przemysłu płd.-wsch. grupy kpl 
przedstawionego szczegółowo powyżej jest ewolucja 
przemysłu krzemiennego w kt”16.

przedstawione tu źródła wydają się potwierdzać 
istnienie pewnych oddziaływań kt na kpl w kot-
linie sandomierskiej i karpatach. prawdopodobnie 
trasa przenikania tych wpływów była bardziej bez-
pośrednia, niż ta przedstawiona na ryc. 1. wydaje się 
sensowne stwierdzenie, że biegła ona wzdłuż dnie-
stru i sanu. nie oznacza to jednak negowania istnie-
nia drogi oddziaływań z wołynia wzdłuż bugu. ten 
kierunek wydaje się być mocno potwierdzony przez 
źródła. najprawdopodobniej istniały dwa szlaki, któ-
rymi przenikały pewne cechy kulturowe, zarówno 

14 zych 2004, 72.
15 kadrow 1987, 85.
16 budziszewski 2000, 281.
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der oben eingehend dargestellten industrie der süd-
ostgruppe der tbk geführt hat“16.

die hier dargestellten beobachtungen scheinen 
die existenz gewisser einflüsse der tk auf die tbk 
in der sandomierz-senke und in den karpaten zu be-
zeugen. der weg dieser einflüsse war wahrschein-
lich viel unmittelbarer, als es auf der abbildung 1 
dargestellt ist. die vermittlungsachsen mögen dnjes-
tr und san gewesen sein, für impulse aus wolhynien 
spielte wahrscheinlich  der bug eine wichtige rol-
le. diese richtung ist durch die Quellen deutlich be-
legt. höchstwahrscheinlich bestanden zwei wege für 
die vermittlung bestimmter kulturmerkmale, sowohl 
aus der tripolje-kultur in die trichterbecherkultur als 
auch umgekehrt.

das hier analysierte gebiet wurde archäologisch 
noch nicht genügend erforscht. das betrifft sowohl 
geländeprospektionen (besonders im oberen dnjes-
trgebiet) als auch grabungsarbeiten. das obere dn-
jestrgebiet ist im hinblick auf die gegenseitige durch-
dringung der beiden kulturen besonders interessant. 
eine genaue erforschung der besiedlung würde eine 
bestimmung der chronologischen verhältnisse zwi-
schen den siedlungen der tbk und der tk ermög-
lichen. das würde aufschluss darüber geben, ob die 
siedlungen beider kulturen gleichzeitig und neben-
einander existierten, oder ob dieses gebiet in einan-
der folgenden phasen jeweils ausschließlich durch die 
bevölkerung einer kultur eingenommen wurde. wei-
tere räume, die für die bestimmung des weges kultu-
reller impulse der tk in die Ökumene der tbk wich-
tig sind, stellen das obere dnjestr- und das sangebiet 
dar. hier durchgeführte grabungen könnten eine sol-
che richtung des eindringens von tripolje-merkma-
len bestätigen oder ausschließen. die Untersuchung 
des problemkreises wird erschwert durch die unklare 
rolle, die die bevölkerung der lublin-wolhynien-
kultur und der späten phase der malice-kultur in den 
kontakten mit der tk gespielt hat. das sollte bei der 
erforschung der kulturverhältnisse jener gebiete im 
mittelneolithikum berücksichtigt werden.

16 budziszewski 2000, 281.

z kultury trypolskiej do kultury pucharów lejkowa-
tych, jak i w stronę przeciwną.

analizowany teren nie jest dostatecznie rozpoznany 
archeologicznie. dotyczy to zarówno badań powierzch-
niowych (zwłaszcza dorzecze górnego dniestru), jak 
i badań wykopaliskowych. dorzecze górnego dnie-
stru jest terenem szczególnie interesującym ze wzglę-
du na przenikanie się obu kultur na tym obszarze. do-
kładne zbadanie osadnictwa pozwoliłoby na ustalanie 
relacji chronologicznych pomiędzy osadami kpl a kt, 
dzięki czemu można byłoby stwierdzić, czy osady obu 
kultur egzystowały w tym samym czasie obok siebie, 
czy teren ten był zajmowany w kolejnych fazach wy-
łącznie przez ludność jednej kultury. drugim obsza-
rem szczególnie ważnym dla określenia szlaku przeni-
kania wzorców kulturowych kt na obszary ekumeny 
kpl jest teren ciągnący się wzdłuż górnego dniestru 
i sanu. przeprowadzone tu wykopaliska mogłyby po-
twierdzić lub wykluczyć taki kierunek przenikania 
cech trypolskich. zagadnienie to jest bardziej skom-
plikowane ze względu na rolę, jaką w kontaktach z kt 
odegrała ludność kultury lubelsko-wołyńskiej i późnej 
fazy kultury malickiej, co powinno zostać wzięte pod 
uwagę przy badaniu sytuacji kulturowej tych terenów 
w okresie środkowego neolitu.
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czwarte i trzecie tysiąclecie bc w starym Świecie 
obfitowało w liczne przemiany w zakresie osadnictwa, 
gospodarki i organizacji społecznej. początki tego 
okresu to czas kształtowania się najstarszych miast 
w dorzeczu eufratu i tygrysa oraz w egipcie. pod ko-
niec iv tys. bc na krecie powstają centra cywiliza-
cji minojskiej, a na przełomie iv i iii tys. bc rozpo-
czyna się tam epoka brązu. od przełomu v i iv tys. 
bc na półwyspie bałkańskim, w dorzeczu środkowe-
go i dolnego dunaju, w mołdawii oraz na zachodniej 
i środkowej Ukrainie rozpoczyna się epoka miedzi. 
społeczności ludzkie zamieszkujące te tereny nie żyły 
w izolacji. wręcz przeciwnie, wszelkie zmiany i inno-
wacje, które miały tam miejsce, były w znacznej części 
pochodną różnorakich, bezpośrednich i pośrednich, 
niekiedy długodystansowych kontaktów, których roz-
legła i skomplikowana sieć pokrywała obszary od mię-
dzyrzecza i doliny indusu na południowym wscho-
dzie, po rozległe stepy eurazjatyckie na wschodzie 
oraz europę Środkową i zachodnią na zachodzie1. 
na tych ogromnych terenach można wskazać obsza-
ry o szczególnym znaczeniu, które odgrywały pierw-
szoplanową rolę w przemieszczaniu się idei, umiejęt-
ności, dóbr materialnych i samych ludzi. taką strefą 
były obszary środkowej i zachodniej Ukrainy oraz re-
giony wokół zachodniego wybrzeża morza czarnego. 
tutaj krzyżują się dwie wielkie strefy naturalnych szla-
ków komunikacyjnych. pierwszy z nich to rozciągają-
cy się równoleżnikowo szeroki pas wielkiego eurazja-
tyckiego stepu, który rozciąga się od środkowej azji 
do środkowej i środkowo-północnej europy (ryc. 1). 
step łączył społeczności mieszkające w jego obrębie, 
a poprzez kaukaz i ośrodki cywilizacyjne na obsza-
rach azji Środkowo-wschodniej z ludnością euro-
py Środkowej, a pośrednio z zachodniej2. strefa dru-

1 sherratt 1997.
2 sherratt 2003.

das vierte und dritte jt. v. chr. führten in der al-
ten welt zu großen wandlungen in der besiedlung, 
der wirtschaft und der gesellschaftlichen organisati-
on. zu anfang dieses zeitraums bildeten sich die äl-
testen städte im euphrat- und tigrisgebiet sowie in 
ägypten heraus. gegen ende des 4. jt. entstanden auf 
kreta zentren der minoischen zivilisation und an der 
wende vom 4. zum 3. jt. v. chr. begann dort die bron-
zezeit. seit der wende vom 5. zum 4. jt. v. chr. setzte 
auf dem balkan, an der mittleren und unteren donau, 
in der moldau sowie in der west- und mittelukraine 
die kupferzeit ein. die gesellschaften in diesen gebie-
ten waren nicht isoliert; im gegenteil waren alle ver-
änderungen und innovationen Folgen verschieden-
artiger, unmittelbarer und mittelbarer, häufig lange 
andauernder kontakte, deren ausgedehntes und kom-
plexes netz den großen raum zwischen dem zwei-
stromland sowie dem industal im südosten, den wei-
ten eurasischen steppen im osten sowie mittel- und 
westeuropa im westen umfasste1. in diesen riesigen 
gebieten sind zonen hervorzuheben, die für die ver-
breitung von ideen, Fähigkeiten, materiellen gütern 
und den menschen selbst eine herausragende rol-
le gespielt haben. dazu zählen die gebiete der mit-
tel- und westukraine und der westliche schwarzmeer-
raum. hier überschneiden sich zwei große natürliche 
kommunikationswege: der eine war der breite gür-
tel der großen eurasischen steppe, der sich von mit-
telasien bis nach nordmitteleuropa erstreckte (abb. 
1). die steppe verband ihre bewohner über den kau-
kasus mit den zivilisationszentren mittelostasiens, 
mit der bevölkerung mitteleuropas und indirekt auch 
mit westeuropa2. der zweite, von nord nach süd ver-
laufende kontaktbereich erstreckte sich von anato-
lien über die balkan-halbinsel, gebiete westlich des 

1 sherratt 1997.
2 sherratt 2003.

na granicach wielkiego eUrazjatyckiego stepU. eUropa Środkowo-wschodnia 
w iv–iii tys. bc.

in den randbereichen der eUrasischen grosssteppe das ostmitteleUropa 
im 4.–3. jt. v. chr.
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ga kontaktów, o przebiegu południkowym rozciąga 
się od anatolii, poprzez półwysep bałkański, obszary 
na zachód od morza czarnego i przełęcze karpackie 
po europę północną i zachodnią. łączyła ona ośrodki 
cywilizacyjne anatolii, południowej części półwyspu 
bałkańskiego i przyległych wysp ze społecznościami 
ludzkimi europy Środkowej, zachodniej i Środkowo-
wschodniej. obie strefy transkontynentalnych szla-
ków komunikacyjnych łączyły się na terenach mołda-
wii i zachodniej Ukrainy (ryc. 2).

obszary mołdawii i zachodniej Ukrainy to pod 
wieloma względami strefa graniczna. tędy przebiega 
jedna z głównych w tej części europy granic klima-
tycznych, pomiędzy terenami z klimatem o cechach 
kontynentalnych na wschodzie i kontynentalno-atlan-
tyckim i atlantyckim na zachodzie. druga granica do-
tyczy roślinności. na wschodzie zaczynają się rozległe 
obszary stepu, lasostepu i suchego stepu przechodzą-
cego w pustynie – na zachodzie zaczyna się strefa wie-
logatunkowych lasów. obszary te są również ważną 
cywilizacyjną strefą pograniczną. w iv tysiącleciu 
bc zajmowała ją kultura cucuteni-tripolye, która na-
leżała do nadczarnomorsko-bałkańskiego kręgu kul-
turowego i jednocześnie stanowiła jego najodleglejszy 

schwarzen meeres und die karpatenpässe bis nach 
nord- und westeuropa. dieser bereich verband zivi-
lisationszentren anatoliens, des südlichen teiles der 
balkan-halbinsel, sowie der angrenzenden inseln mit 
der bevölkerung mittel-, ostmittel- und sogar west-
europas. beide zonen transkontinentaler kommuni-
kationswege trafen in den gebieten moldawiens und 
der westukraine zusammen (abb. 2).

die territorien moldawiens und der westukra-
ine sind in vieler hinsicht eine grenzzone. hier ver-
läuft eine bedeutende klimatische grenze zwischen 
den gebieten mit binnenländischem klima im osten 
und mit kontinental-atlantischem, atlantischem kli-
ma im westen. dasselbe gilt für die pflanzenwelt: im 
osten breiten sich großräumige steppen, waldsteppen 
und trockensteppen aus, die in wüsten übergehen; 
im westen beginnt die waldzone mit verschiedenen 
baumarten. diese gebiete bildeten außerdem eine 
bedeutende zivilisationsgrenzzone: im 4. jt. existierte 
dort die cucuteni-tripolje-kultur, die zum schwarz-
meer-balkan-kulturkreis gehörte und zugleich seinen 
entlegenen, nordwestlichen bestandteil bildete (abb. 
3). die träger dieser kultur erreichten ein sehr hohes 
zivilisationsniveau, das in praktisch jedem lebensas-

ryc. 1. zachodnia część eurazjatyckiego stepu. a – obszar przedstawiony na rycinie 5. 
abb. 1. westlicher teil der eurasischen steppe. a – dargestellt auf abb. 5.
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północno-zachodni element (ryc. 3). społeczności tej 
kultury osiągnęły bardzo wysoki poziom cywilizacyj-
ny, który przejawiał się praktycznie w każdym aspek-
cie ich życia3. na zachód i północny zachód od niej, 
na początku iv tysiąclecia bc istniały kultury o gene-
zie „naddunajskiej” z cyklu lendzielsko-polgarskiego. 
ostatnim jego ogniwem była kultura lubelsko-wołyń-
ska, która zanika około połowy iv tys. bc4. od po-
łowy iv tys. bc obszary na zachód od kultury cucu-
teni-tripolye zostają zasiedlone przez społeczności 
kultury pucharów lejkowatych. ludność tej kultury 
w przeciwieństwie do kultury cucuteni-tripolye na-
leży do środkowo- i północnoeuropejskiego neoli-
tycznego kompleksu kulturowego. w dorzeczu górne-
go dniestru przebiega zatem granica między dwoma 
światami cywilizacyjnymi: środkowo-północnoeuro-
pejskim i nadczarnomorsko-bałkańskim.

3 videiko 2000; videiko 2001; videiko 2004.
4 kadrow, zakościelna 2000; videiko 2000.

pekt zum vorschein kommt3. westlich und nordwest-
lich davon existierten zu beginn des 4. jt. kulturen, 
die mit dem lengyel-polgar-kreis des donauraums 
in verbindung standen. dazu zählte die lublin-wol-
hynische kultur, die gegen mitte des 4. jt. v. chr. im 
schwinden begriffen war4. von der mitte des 4. jt. 
v. chr. an wurden die gebiete westlich der cucuteni-
tripolje-kultur von gemeinschaften der trichterbe-
cherkultur aufgesiedelt. die träger dieser kultur ge-
hörten – im gegensatz zur cucuteni-tripolje-kultur 
– zum mittel- und nordeuropäischen neolitihischen 
kulturkomplex. im oberen dnestrgebiet verlief also 
die grenze zwischen zwei zivilisationszonen: der mit-
tel- bis nordeuropäischen kulturzone und jener des 
balkan-schwarzmeerraums.

die gemeinschaften des lengyel-polgar-kreises, 
der lublin-wolhynischen kultur und der trichterbe-

3 videiko 2000; videiko 2001; videiko 2004.
4 kadrow, zakościelna 2000; videiko 2000.

ryc. 2. główne strefy transkontynentalnych szlaków komunikacyjnych i kierunki przemieszczania się innowacji kulturowych i eko-
nomicznych w iv i iii tys. bc.
abb. 2. hauptzonen transkontinentaler verkehrswege und verbreitungsrichtungen von kulturellen und wirtschaftlichen innovatio-
nen im 4. und 3. jt. v. chr.
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społeczności cyklu lendzielsko-polgarskiego, kul-
tury lubelsko-wołyńskiej i kultury pucharów lejko-
watych charakteryzowały się osiadłym trybem życia. 
ludność ta zamieszkiwała w różnej wielkości, niekiedy 
dużych osiedlach zajmujących powierzchnie do kilku-
nastu i więcej hektarów. podstawą ich egzystencji były 
uprawy zbożowe i hodowla zwierząt. znamy również 
ich groby, niekiedy bogato wyposażone w różnorakie 
przedmioty, w tym wykonane z miedzi5.

nawet największe osiedla ludności cyklu lendziel-
sko-polgarskiego i kultury pucharów lejkowatych pre-
zentują się bardzo skromnie przy osadach ludności 
kultury trypolskiej6. wielkie osady społeczności tej 
kultury rozciągały się na przestrzeni niekiedy przekra-
czającej 500 hektarów. zamieszkiwać je mogło kilka 
i więcej tysięcy osób. osady zbudowane były według 
przyjętego planu. budynki były niekiedy dwukon-
dygnacyjne. domy stanowiące zewnętrzny pierścień 
osiedla stykały się ze sobą, a ich ściany szczytowe 
tworzyły w istocie mur otaczający osadę. o tym, jak 
wyglądały domy i jak zagospodarowywano ich wnę-
trza wiemy na podstawie ich ruin, tzw. płoszczadek 
oraz modeli domów, w tym również takich, w któ-
rych z dużą pieczołowitością oddano wszelkie sprzęty 
w ich wnętrzu. w społecznościach kultury trypolskiej 
rozkwitły i osiągnęły bardzo wysoki poziom różnora-
kie dziedziny wytwórczości. naczynia charakteryzu-
ją się bogactwem form i ornamentyki, starannością 
wykonania. wysoki poziom osiągnęła wytwórczość 
krzemieniarska. rozwijała się metalurgia miedzi. 
z surowca tego wykonywano m.in. topory, sztyle-
ty i różnorakie ozdoby. liczne są na osadach kultury 
trypolskiej figurki przedstawiające ludzi i zwierzęta. 
wszystkie te cechy świadczą o zaawansowanym, nie-
spotykanym nigdzie indziej w ówczesnej europie, po-
ziomie cywilizacyjnym tych społeczności.

społeczności kultury cucuteni-tripolye przez cały 
czas istnienia tego ugrupowania utrzymywały różno-
rakie kontakty z ludnością mieszkającą w jej otocze-
niu. ich śladem są obce elementy kulturowe zaadapto-
wane i zaakceptowane przez tę ludność. najwyraźniej 
zaznaczają się one w zdobieniu i kształtach niektórych 
„trypolskich”naczyń glinianych7. z drugiej strony, 
na stanowiskach wielu kultur w otoczeniu komplek-
su cucuteni-tripolye odnajdujemy wiele przedmio-
tów, które są genetycznie związane z tym komplek-

5 wilk 2004.
6 videiko 2004.
7 movsha 2000; tsvek 2000; videiko 2000.

cherkultur folgten einer sesshaften lebensweise. sie 
lebten in unterschiedlich großen, manchmal sehr aus-
gedehnten siedlungen mit Flächen von einem dut-
zend und mehr hektar. getreideanbau und viehzucht 
waren ihre wirtschaftsgrundlage. bekannt sind ihre 
gräber, die manchmal reich mit beigaben u. a. aus 
kupfer ausgestattet waren5.

sogar die größten siedlungen des lengyel-polgar-
kreises und der trichterbecherkultur sind von nur 
bescheidenen ausmaßen, wenn wir sie mit den sied-
lungen der tripolje-kultur vergleichen6. die größ-
ten siedlungen jener kultur erstreckten sich zuweilen 
über 500 ha Fläche. sie dürften von einigen tausend 
personen bewohnt gewesen sein. die siedlungen er-
scheinen planmäßig strukturiert. die häuser waren 
manchmal zweigeschossig. die erste, äussere reihe der 
häusern unmittelbar aneinander gebaut, bildete ringe 
um die siedlungen und stellten damit zugleich verteidi-
gungsanlagen dar. über das aussehen der häuser und 
ihre innenausstattung sind wir durch ihre archäolo-
gischen reste, die sog. „ploščadka“ sowie hausmodelle 
informiert, bei denen mitunter alle einrichtungsgegen-
stände mit großer sorgfalt wiedergegeben wurden. die 
gemeinschaften der tripolje-kultur blühten auf und 
erreichten bei verschiedenen wirtschaftsbereichen ein 
sehr hohes niveau. so zeigen die tongefäße eine reiche 
Formen- und ornamentvielfalt sowie eine hohe her-
stellungsqualität. ein beträchtliches niveau erreichte 
auch die steinbearbeitung. zudem entwickelte sich die 
kupfermetallurgie. aus diesem rohstoff wurden u.a. 
äxte, dolche und verschiedene schmuckgegenstände 
angefertigt. sehr zahlreich sind in der tripolje-kultur 
menschen- und tierfiguren vertreten. alle diese merk-
male weisen auf das fortgeschrittene zivilisationsni-
veau dieser gemeinschaften hin, das im damaligen eu-
ropa kaum einen vergleich findet.

die gemeinschaften der cucuteni-tripolje-kul-
tur unterhielten in der gesamten zeit ihres bestehens 
kontakte unterschiedlicher art und intensität mit be-
nachbarten gruppen. dies bezeugen einerseits frem-
de kulturelemente, die diese bevölkerung übernom-
men und akzeptiert hat. sie sind in der verzierung 
und Form mancher „tripolischen“ tongefäße beson-
ders gut sichtbar7. andererseits wurden an den Fund-
plätzen vieler kulturen in der Umgebung des cucu-
teni-tripolje-kulturkomplexes etliche gegenstän-

5 wilk 2004.
6 videiko 2004.
7 movsha 2000; tsvek 2000; videiko 2000.
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sem. przede wszystkim chodzi o znakomitej jakości 
krzemienie wołyńskie i naddniestrzańskie (ich złoża 
są na obszarach zasiedlonych przez ludność kultury 
trypolskiej) wykorzystywane na ogromnych obsza-
rach europy Środkowej8. efektem takich kontaktów 
są również fragmenty naczyń kultury trypolskiej od-
krywane na stanowiskach innych kultur oraz nawią-
zania do stylistyki „trypolskiej” czytelne w kształtach 
i zdobnictwie naczyń9.

granica między „wschodem” a „zachodem” czy-
telna jest również w drugiej połowie iv i pierwszej 
iii tys. bc (ryc. 4, 5). wówczas jednak, od połowy iv 
tys. bc zaczyna się zaznaczać na zachodnich rubie-
żach wielkiego eurazjatyckiego stepu obecność mo-
bilnych grup ludności pasterskiej reprezentowanych 
przez krąg kultur jamowych10. na zachodzie od prze-
łomu iv i iii tys. bc zamieszkują również pasterskie 
społeczności środkowo- i zachodnioeuropejskiej kul-
tury ceramiki sznurowej11 oraz wywodzącej się z neo-

 8 balcer 1981; balcer 1983; kaczanowska 1985.
 9 gumiński 1989; jastrzębski 1985; poklewski 1958.
10 Prehistoric Steppe...; rassamakin 1999; Šapošnikova 1985; 

telegin 1987.
11 Environment and...; machnik 1979; machnik 1997; mach-

nik 2002; machnik 2003; machnik 2004; machnik, cyhyłyk 
2001; machnik, pawliw, petehyrycz, hrybowycz 2000; machnik, 

de aufgefunden, die mit diesem genetisch verbunden 
waren. es handelt sich vor allem um wolhynien- und 
dnestrfeuersteine ausgezeichneter Qualität, deren la-
gerstätten sich in den siedlungsgebieten der tripolje-
kultur befanden, und die in riesigen räumen mittel-
europas genutzt wurden8. als resultat dieser kontakte 
können auch die von Fundplätzen anderer kulturen 
bekannten gefäßfragmente der tripolje-kultur gelten. 
es gibt dort außerdem „tripolische“ stileinflüsse bei 
Formen und dekoren der gefäße9.

die grenze zwischen ost und west ist weiter-
hin in der zweiten hälfte des 4. und der ersten hälfte 
des 3. jt. v. chr. fassbar (abb. 4, 5). allerdings zeich-
net sich seit der mitte des 4. jt. v. chr. in den west-
lichen randbereichen der großen eurasischen step-
pe die anwesenheit von nomadischen hirtengruppen 
ab, die durch den yamnaya-kulturkreis vertreten wer-
den10. im westen lebten seit der wende vom 4. zum 3. 
jt. v. chr. auch hirtengemeinschaften der mittel- und 
westeuropäischen schnurkeramik11 sowie der kugel-

 8 balcer 1981; balcer 1983; kaczanowska 1985.
 9 gumiński 1989; jastrzębski 1985; poklewski 1958.
10 Prehistoric Steppe...; rassamakin 1999; Šapošnikova 1985; 

telegin 1987.
11 Environment and...; machnik 1979; machnik 1997; mach-

nik 2002; machnik 2003; machnik 2004; machnik, cyhyłyk 

ryc. 3. kultury archeologiczne z pierwszej połowy iv tys. bc w europie Środkowej i Środkowowschodniej.
abb. 3. archäologische kulturen aus der ersten hälfte des 4. jt. v. chr. in mittel- und ostmitteleuropa.
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litu północnoeuropejskiego kultury amfor kulistych12. 
ludność tych kultur nie wznosiła dużych i długo-
trwałych osad. mieszkano w niewielkich obozowi-
skach, których zresztą znamy jak do tej pory niewie-
le. liczne natomiast są groby przykrywane nasypami 
kurhanów, które tworzą niekiedy rozległe cmentarzy-
ska, składające się z kilkudziesięciu kopców. podsta-
wową rolę w gospodarce tych społeczności odgrywa-
ły hodowane zwierzęta: bydło i owce. pasterze kultur 
jamowych i kultury ceramiki sznurowej byli jedno-
cześnie wojownikami. Świadczą o tym groby wy-
posażone w topory kamienne, siekiery krzemienne 
i krzemienne groty strzał. ludność pasterska może 
współistnieć z rolniczą ludnością osiadłą. natomiast 
bardzo rzadko się zdarza, aby dwie różne społeczno-
ści pasterskie tolerowały się na tym samym teryto-
rium. dlatego też nie dziwi, iż obszary okupowane 
i wykorzystywane przez społeczności kultury cera-
miki sznurowej, kultury amfor kulistych i kultur ja-
mowych wykluczały się wzajemnie. warto również 
podkreślić, iż społeczności kultury ceramiki sznuro-
wej i kultury amfor kulistych nie wkroczyły w głąb 
wielkiego stepu.

w drugiej połowie v i w iv tys. bc mają miejsce 
doniosłe zdarzenia ekonomiczne i społeczne, które 
określa się mianem „secondary products complex” 
lub „secondary products revolution”13. kluczo-
we znaczenie przypisuje się w tym zakresie ludno-
ści zamieszkującej obszary środkowo-wschodniej 
azji, głównie międzyrzecze eufratu i tygrysa (ryc. 
2). wśród wielu wprowadzonych wówczas nowych 
zachowań gospodarczych i społecznych ważną rolę 
odegrało wynalezienie i stosunkowo szybko po tym 
szerokie stosowanie wozu i trakcji oraz udomowie-
nie konia i z czasem wykorzystywanie go na różne 
sposoby, w tym w transporcie zarówno ludzi jak i to-
warów. ważną rolę w tych procesach odegrali ludzie 
zamieszkujący obszary stepu. chodzi tu zarówno 
o samo udomowienie konia, jak i rozpowszechnie-
nie różnorakiego wykorzystania koni w centralnej 
europie.

szczególnie wiele emocji budzi obfitująca w nie-
kiedy zupełnie odmienne poglądy dyskusja nad udo-
mowieniem i wykorzystaniem konia, w szczególno-
ści, kiedy zaczęto używać konia w zaprzęgu i do jazdy 

pawliw, petehyrycz, prynada 2000; machnik, pawliw, petehyrycz, 
prynada 2002; machnik, sosnowska, cyhyłyk 1997.

12 szmyt 1999.
13 sherratt 1997.

amphorenkultur. diese ist aus dem nordeuropäischen 
neolithikum herzuleiten12. die träger dieser kulturen 
haben keine großen, dauerhaften siedlungen errich-
tet. sie lebten in kleinen lagerplätzen, von denen uns 
bis jetzt nur wenige bekannt sind. zahlreich sind da-
gegen die mit hügeln bedeckten gräber, die manch-
mal weit ausgedehnte, aus einigen dutzend hügeln 
bestehende gräberfelder bilden. eine grundlegende 
rolle in der wirtschaft dieser gemeinschaften hat die 
rinder- und schafzucht gespielt. die hirten der yam-
naya- und schnurkeramikkultur waren zugleich krie-
ger. darauf weisen die mit steinäxten, Feuersteinbei-
len und -pfeilspitzen ausgestatteten gräber hin. die 
hirtenbevölkerung mag mit den sesshaften acker-
bauern zusammengelebt haben. es kommt aber nur 
selten vor, dass sich zwei verschiedene hirtengemein-
schaften auf demselben territoririum duldeten. es 
verwundert daher nicht, dass sich die verbreitungs-
räume der schnurkeramik-, kugelamphoren- und 
yamnaya-kultur gegenseitig ausschlossen. es ist au-
ßerdem erwähnenswert, dass die gemeinschaften der 
schnurkeramik- und kugelamphorenkultur nicht weit 
in die große steppe eingedrungen sind.

in der zweiten hälfte des 5. jt. und im 4. jt. v. chr. 
kam es zu bedeutenden wirtschaftlichen und gesell-
schaftlichen ereignissen, die als „secondary products 
complex” oder „secondary products revolution” be-
zeichnet werden13. eine schlüsselbedeutung kommt 
dabei den bewohnern mittel- und westasiens, haupt-
sächlich jenen des zweistromlandes zwischen euphrat 
und tigris, zu (abb.2). Unter den vielen damaligen 
wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Umwand-
lungen haben die erfindung und verhältnismäßig ra-
sche durchsetzung des wagens und die nutzung der 
landwege sowie die domestikation des pferdes, sei-
ne verschiedenartige verwendung zum transport von 
menschen und waren, eine wichtige rolle gespielt. 
die bewohner der steppe spielten dabei eine erheb-
liche rolle, und zwar sowohl für die domestikation 
des pferdes als auch für die verbreitung diverser nut-
zungen des pferdes in zentraleuropa.

besonders kontrovers ist die diskussion über die 
domestikation und nutzung des pferdes, vor allem 
über die Frage, wann begonnen wurde, das pferd 

2001; machnik, pawliw, petehyrycz, hrybowycz 2000; mach-
nik, pawliw, petehyrycz, prynada 2000; machnik, pawliw, pete-
hyrycz, prynada 2002; machnik, sosnowska, cyhyłyk 1997.

12 szmyt 1999.
13 sherratt 1997.
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wierzchem14. samo udomowienie konia miało miejsce 
w v tys. bc i co do tego nie ma większych wątpliwo-
ści. natomiast zastrzeżenia pojawiają się co do najstar-
szych pozostałości wiązanych ze stosowaniem wędzi-
deł i wykorzystywania konia pod wierzch. chodzi 
tu o ślady, które na zębach końskich miałyby pozo-
stawić wędzidła oraz o sposób wykorzystania przed-
miotów określanych jako „pobocznice”. zabytki takie, 
wykonane z rogu odkrywane są dość licznie w inwen-
tarzach różnych kultur archeologicznych z iii tys. bc 
na rozległych obszarach stepu i europy Środkowej. 
koń był niewątpliwie zwierzęciem bardzo użytecznym 
dla pasterzy, szczególnie na obszarach stepu. niemniej 
wielu badaczy poddaje w wątpliwość, uznawany przez 
nich za romantyczny, wizerunek siedzącego na koniu 
wojownika-pasterza z iii tys. bc.

ważnym i niezwykle użytecznym urządzeniem 
w codziennym życiu, a w szczególności przy prze-
mieszczaniu się na znaczne odległości z całym do-
bytkiem jest wóz zaprzężony w zwierzęta pociągowe. 
wykorzystanie wozów poświadczone jest zabytkami 
od drugiej połowy iv tys. bc, a najstarsze jego wy-

14 anthony, brown 2003; benecke, dietz 2003; bökönyi 
1978; 1987; von den driesch 2003; levine 1999; mashkour 2003; 
oates 2003; olsen 2003; shishlina 2003.

zum einschirren und reiten zu nutzen14. die do-
mestikation selbst fand nahezu unzweifelhaft im 5. 
jt. statt. es gibt dagegen gewisse probleme mit den 
ältesten Funden, die mit dem gebrauch der pferde-
trense und der reitnutzung des pferdes in verbin-
dung gebracht werden. es handelt sich hier um spu-
ren, die die trensen und die seitenstangen an den 
pferdezähnen hinterlassen haben. solche aus horn 
gefertigten stücke kommen recht zahlreich in den 
inventaren verschiedener archäologischer kulturen 
des 3. jt. in weiten gebieten der steppe und mittel-
europas zum vorschein. das pferd war für die hirten 
zweifellos ein sehr nützliches tier, besonders in der 
steppe. dennoch stellen viele Forscher das bild eines 
auf dem pferd sitzenden krieger-hirten aus dem 3. 
jt., das sie zu romantisch finden, in Frage.

eine äußerst nützliche sache ist der mit zugtie-
ren bespannte wagen, im alltag und insbesondere bei 
wanderungen über große entfernungen mitsamt der 
habe. wagen werden durch Funde seit der zweiten 
hälfte des 4. jt. v. chr. belegt; ihre älteste darstellung 
findet sich auf einem gefäß der trichterbecherkultur 

14 anthony, brown 2003; benecke, dietz 2003; bökönyi 
1978; 1987; von den driesch 2003; levine 1999; mashkour 2003; 
oates 2003; olsen 2003; shishlina 2003.

ryc. 4. kultury archeologiczne z drugiej połowy iv i początków iii tys. bc w europie Środkowej i Środkowowschodniej.
abb. 4. archäologische kulturen aus der zweiten hälfte des 4. und vom beginn des 3. jt. v. chr. in mittel- und ostmitteleuropa. 
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obrażenie odnotowano na naczyniu kultury pucharów 
lejkowatych z bronocic15. specyficznym zastosowa-
niem wozu zaprzężonego w konie jest rydwan, znany 
co najmniej od końca iii tys. bc16. tę postać zaprzęgu 
wywodzi się z terenów azji Środkowo-wschodniej, 
skąd miałaby się rozprzestrzenić na obszary stepu eur-
azjatyckiego, a stamtąd dotrzeć na obszary centralnej 
europy17.

w odniesieniu do kultury ceramiki sznurowej i kul-
tury jamowej na stepach europy wschodniej stoso-
wano tutaj wielokrotnie termin „pasterstwo”. nie cho-
dzi tu jednak tylko o dominujące znaczenie hodowli 

15 kruk, milisauskas 1999; milisauskas, kruk 1982; 1991; 
kuzmina 2003; sherratt 2003.

16 oates 2003.
17 sherratt 1997.

von bronocice15. eine spezifische Form des pferdewa-
gens ist der zumindest vom ende des 3. jt. an bekann-
te zweirädrige wagen16. dieser typ kommt aus mittel- 
und ostasien, verbreitete sich in die eurasische steppe 
und von dort aus nach zentraleuropa17.

in bezug auf die schnurkeramik- und yamnaya-
kultur in den steppen osteuropas wurde hier mehr-
fach der terminus „hirtentum“ benutzt. dies meint 
allerdings nicht nur die in der wirtschaft dieser ge-
meinschaften dominierende tierzucht. diese ist 
ein wichtiges element der wirtschaft auch in ande-
ren kulturen, ohne dass man sie mit hirten verbin-

15 kruk, milisauskas 1999; milisauskas, kruk 1982; 1991; 
kuzmina 2003; sherratt 2003.

16 oates 2003.
17 sherratt 1997.

ryc. 5. strefy pograniczne i zasięgi głównych kultur archeologicznych w końcu iv i w pierwszej połowie iii tys. bc. 1 – kultura try-
polska, 1a – zasięg kultury trypolskiej; 2 – kultura pucharów lejkowatych, 2a – zasięg kultury pucharów lejkowatych; 3 – kultura ce-
ramiki sznurowej, 3a – zasięg kultury ceramiki sznurowej; 4 – kultura amfor kulistych, 4a – zasięg kultury amfor kulistych; 5 – kom-
pleks kultury badeńskiej.
abb. 5. kontaktzonen und verbreitung der archäologischen hauptkulturen am ende des 4. und in der ersten hälfte des 3. jt. 
v. chr. 1 – tripolje-kultur, 1a – verbreitungsbereich der tripolje-kultur; 2 – trichterbecherkultur, 2a – verbreitungsbereich der 
trichterbecherkultur; 3 – schnurkeramikkultur, 3a – verbreitungsbereich der schnurkeramikkultur; 4 – kugelamphorenkultur, 
4a – verbreitungsbereich der kugelamphorenkultur; 5 – badener kulturkreis.
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zwierząt w gospodarce tych społeczności. hodowla 
jest ważną częścią gospodarki również ludności wielu 
innych kultur, natomiast określanie jej (ludności) jako 
pasterskiej nie znajduje uzasadnienia. termin „paster-
stwo” stosowany jest tutaj w szerszym zakresie w rozu-
mieniu takim, jak zaprezentował to j. kruk18: chodzi 
nie tylko o chów zwierząt, ale o złożony system spo-
łeczno-ekonomiczny, w którym hodowla i przemiesz-
czanie się odgrywało istotną rolę.

Ukształtowanie się pasterstwa jako specyficznego 
stylu życia łączy się z wieloma zmianami społeczny-
mi, ekonomicznymi, a także i takimi, które obejmo-
wały środowisko naturalne. zaznaczają się one od po-
czątku iv tysiąclecia bc, przy czym ich tempo narasta 
od połowy iv tys. bc. podlegały im zarówno mniej 
lub bardziej osiadłe społeczności rolniczo-hodowlane 
europy Środkowej i Środkowo-wschodniej, jak i lud-
ność zamieszkująca lasostep i step. ich wyrazem była 
m.in. wzrastająca rola hodowli zwierząt, szczególnie 
bydła, owiec i kóz zaznaczająca się w materiałach ar-
cheologicznych praktycznie wszystkich kultur europy 
Środkowej, np. w młodszych fazach kultury pucharów 
lejkowatych, w kulturze amfor kulistych, młodszych 
fazach kultury trypolskiej oraz w kulturze badeń-
skiej i kulturach z nią związanych. zmiany te dotyczy-
ły, co należy podkreślić, głównie ludności zamieszku-
jącej środowiska wielogatunkowych lasów niekiedy 
mocno zmienione (odlesienia) w trakcie prowadzo-
nej tam długotrwałej gospodarki rolno-hodowlanej, 
której najbardziej agresywnym wariantem w stosun-
ku do środowiska naturalnego było rolnictwo wypa-
leniskowe. zwiększenie się roli hodowli bydła, owiec 
i kóz dotyczyło głównie ludności zamieszkującej śro-
dowiska zmienione przez człowieka, głównie regiony 
w znacznym stopniu odlesione z dużymi obszarami 
trawiastymi.

nieco inaczej procesy te przebiegały na obrzeżach 
stref zasiedlonych przez społeczności rolniczo-ho-
dowlane, tj. w strefie lasostepu i stepu. tam zmiany 
społeczne i ekonomiczne miały szerszy zasięg i poważ-
niejsze konsekwencje. w strefie lasostepu i na obsza-
rach wielkiego stepu eurazjatyckiego należy upatrywać 
kolebkę pasterstwa jako odrębnej, nowej i specyficznej 
formacji społeczno-gospodarczej, a jednocześnie stylu 
życia różnego od tego, który charakteryzował osiad-
łe społeczności rolniczo-hodowlane. kształtowanie 
się społeczności pasterskich eurazji związane było 
z otwartymi przestrzeniami stepu i lasostepu obfitu-

18 kruk 2004.

den möchte. der terminus „hirtentum“ wird hier in 
einem weiteren sinne angewandt, wie er von j. kruk 
vertreten wurde18. demnach geht es nicht nur um die 
tierzucht, sondern um ein komplexes gesellschaftlich-
wirtschaftliches system, in dem zucht und ortswech-
sel eine bedeutende rolle gespielt haben.

die herausbildung des hirtentums als spezifischer 
lebensstil hängt mit vielen gesellschaftlichen und 
wirtschaftlichen, aber auch klimatischen und natur-
räumlichen änderungen zusammen. sie sind seit an-
fang des 4. jt. v. chr. erkennbar, zunehmend seit der 
mitte jenes jt. in diese prozesse einbezogen waren so-
wohl mehr oder weniger sesshafte ackerbauern und 
viehzüchter in mittel- und mittelosteuropa als auch 
die bewohner der waldsteppe und steppe. ihr re-
sultat war u.a. die zunehmende bedeutung der vieh-
zucht, besonders von rind und schaf/ziege, die bei 
praktisch allen mitteleuropäischen kulturen erfassbar 
sind; so z.b. in den jüngeren stufen der trichterbe-
cherkultur, in der kugelamphorenkultur, in den jün-
geren phasen der tripolje-kultur sowie in der bade-
ner kultur und in den mit ihr verbundenen kulturen. 
von diesen änderungen war hauptsächlich jene be-
völkerung betroffen, welche die teils stark verän-
derten waldgebiete mit verschiedenen baumarten be-
wohnten und dort ackerbau und tierzucht betrieben. 
der aggressivste Umgang mit der natürlichen Umwelt 
war die auf rodung gegründete landwirtschaft. die 
wachsende rolle der rinder-, schaf- und ziegenzucht 
betraf vor allem die menschen, die in weitgehend ent-
waldeten regionen mit großen grasflächen lebten.

etwas anders verliefen diese prozesse in den rand-
bereichen der durch die ackerbauern und hirten be-
wohnten räume, d.h. in der waldsteppen- und step-
penzone. das ausmaß der gesellschaftlichen und 
wirtschaftlichen änderungen war dort viel größer, 
ihre Folgen waren einschneidender. die waldsteppen-
zone und die gebiete der großen eurasischen steppe 
sind die wiege des hirtentums als besondere gesell-
schaftlich-wirtschaftliche Formation und als lebens-
stil, der von dem der sesshaften ackerbauern- und 
hirtenbevölkerungen abwich. die herausbildung von 
hirtengruppen in eurasien hing mit den weiten of-
fenen steppen- und waldsteppengebieten zusammen, 
die mit ihrer grasvegetation gute voraussetzungen für 
die zucht großer tierherden, vor allem von rind und 
schaf/ziege, boten. dieser naturraum erleichterte 
auch die wanderung von menschen mit ihren her-

18 kruk 2004.
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jącymi w roślinność trawiastą niezbędną w hodowli 
dużych stad zwierząt, głównie bydła, owiec i kóz, uła-
twiających, a czasami determinujących przemieszcza-
nie się ludzi z ich stadami w obrębie dużych obszarów 
i na znaczne odległości. początku tego procesu upa-
trywać należy w drugiej części pierwszej połowy iv 
tysiąclecia bc. od połowy iv tysiąclecia bc społecz-
ności pasterskie oraz pasterski system społeczno-eko-
nomiczny rozprzestrzeniają się stopniowo, obejmując 
praktycznie całą strefę stepu i lasostepu od azji Środ-
kowej po środkowo-wschodnią europę19. działo się 
to głównie za sprawą ekspansji kultur jamowych, któ-
rych lokalne warianty pojawiają się po dorzecze du-
naju na zachodzie. pod koniec iv i na początku iii 
tysiąclecia bc, na obrzeżach rolniczo-hodowlanych 
kultur trypolskiej i pucharów lejkowatych tworzy się 
również lokalne środkowoeuropejskie ugrupowanie 
pasterskie, tj. kultura ceramiki sznurowej. powstało 
ono już poza obszarem naturalnego stepu jednak w re-
gionach o środowisku naturalnym wcześniej mocno 
przekształconym przez aktywność osadniczą i gospo-
darczą społeczności neolitycznych, głównie kultury 
pucharów lejkowatych. ludność ta zajmowała przede 
wszystkim rozległe obszary odlesione, gdzie środowi-
sko naturalne miejscami było bardzo podobne do ste-
pu i lasostepu.

z problematyką neolitu europy Środkowowschod-
niej i wschodniej łączy się dyskutowany od dawna, 
budzący duże emocje i obfitujący w przeciwstawne 
hipotezy problem pochodzenia języków indoeuro-
pejskich, a szerzej indoeuropejczyków. omówienie 
tej pasjonującej dyskusji zajęłoby wiele miejsca. war-
to jednak odnotować, iż w ostatnich dziesięciole-
ciach dominują w niej dwie grupy poglądów. autorką 
pierwszej z nich jest wielka badaczka tej problematy-
ki m. gimbutas20. twierdzi ona, że języki indoeuro-
pejskie (czy praindoeuropejskie) pojawiły się w eu-
ropie za sprawą kilku fal migracji ludności stepowej 
z obszarów europy południowo-wschodniej. migra-
cje te miały mieć miejsce i w iv i iii tys. bc, a głów-
ną falę stanowiła ludność kompleksu jamowego. od-
mienne zdanie ma c. renfrew21. według tego badacza 
nie sposób mówić o indoeuropejczykach jako o kon-
kretnym ludzie. pojawienie się języków indoeuropej-
skich, czy raczej „przodków” tych języków, w europie 

19 kotova 2004; kuzmina 2003; bunyatyan 2003; shishlina 
2003; stanko 2003; Nomadyzm...

20 gimbutas 1970; 1973; 1977; 1979; 1980.
21 renfrew 1987.

den innerhalb großer gebiete und über weite entfer-
nungen. der anfang dieses prozesses lag im jünge-
ren abschnitt der ersten hälfte des 4. jt. v. chr. von 
der mitte des 4. jt. v. chr. an breiteten sich die hir-
tengruppen und ihr gesellschaftlich-wirtschaftliches 
system aus und beherrschten nach und nach die gan-
ze steppen- und waldsteppenzone von mittelasien bis 
nach mitteleuropa19. dafür war hauptsächlich die ex-
pansion der yamnaya-kulturen verantwortlich, de-
ren varianten im westen bis in das donaugebiet vor-
kommen. gegen ende des 4. und zu beginn des 3. jt. 
v. chr. bildete sich in den randgebieten der acker-
bauern- und hirtenkulturen, insbesondere der auf 
ackerbau und viehzucht basierenden tripolje- und 
trichterbecherkultur, auch eine lokale mitteleuropä-
ische hirtengruppierung heraus: die schnurkeramik-
kultur. sie ist außerhalb der steppe entstanden, al-
lerdings in regionen, deren naturraum zuvor durch 
neolithische wirtschafts- und siedlungsaktivitäten, 
hauptsächlich der trichterbecherkultur, stark verän-
dert worden waren. die bevölkerung der schnurke-
ramikkultur bewohnte vor allem die grösseren, ent-
waldeten zonen, wo der naturraum-stellenweise- der 
steppe- und waldsteppe glich.

mit dem problemkreis des neolithikums ostmit-
tel- und osteuropas hängt die seit langem überaus 
kontrovers diskutierte Frage der herkunft indoeuro-
päischer sprachen und – im weiteren sinne – der in-
doeuropäer zusammen. die behandlung dieser span-
nenden diskussion würde viel platz in anspruch 
nehmen. es ist hier nur darauf hinzuweisen, dass in 
den letzten jahrzehnten prinzipiell zwei meinungen 
vorherrschen. maßgeblich für die erste ansicht ist die 
große Forscherin m. gimbutas20. ihr zufolge erschie-
nen die indoeuropäischen (oder urindoeuropäischen) 
sprachen durch mehrere wanderungswellen südost-
europäischer steppenbevölkerung in europa. diese 
migrationen könnten im 4. und 3. jt. v. chr. stattge-
funden haben, wobei die träger des yamnaya-kom-
plexes die hauptwelle bildeten. eine andere meinung 
vertritt c. renfrew21. seiner ansicht nach ist es nicht 
möglich, die indoeuropäer als konkretes volk zu be-
trachten. das aufkommen von indoeuropäischen 
sprachen – oder eher ihren vorläufern – in europa 
führt er auf die ersten wanderungswellen der neoli-

19 kotova 2004; kuzmina 2003; bunyatyan 2003; shishlina 
2003; stanko 2003; Nomadyzm...

20 gimbutas 1970; 1973; 1977; 1979; 1980.
21 renfrew 1987.
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wiąże zaś z pierwszymi falami ludności neolitycznej, 
która przybyła do europy z anatolii. początek tego 
procesu łączy z początkami neolitu, czyli okresem 
od vii tysiąclecia bc. dyskusja nad tą problematyką 
chyba jeszcze długo nie będzie rozstrzygnięta, a obie 
grupy hipotez mają zarówno gorących zwolenników, 
jak i zagorzałych przeciwników.

przedstawiony wyżej szkic ukazuje jedynie niektó-
re problemy łączące się z neolitem i eneolitem europy 
zogniskowane na terenach zachodnich rubieży wiel-
kiego eurazjatyckiego stepu i przyległych do nich ob-
szarach europy Środkowej i Środkowo-wschodniej. 
jest to strefa z wielu powodów ważna. z jednej stro-
ny stanowiła ona – tak w iv jak i w iii tysiącleciu bc  
– jedno z najistotniejszych w europie pograniczy śro-
dowiskowych i kulturowych. tutaj kończył się „świat” 
środkowo- i zachodnioeuropejski i rozpoczynał świat 
eurazjatyckiego stepu na wschodzie i cywilizacji nad-
czarnomorsko-bałkańskiej na południu. z drugiej 
strony pogranicze to stwarzało jedyną w swoim ro-
dzaju możliwość wielokierunkowych kontaktów oraz 
wymiany dóbr i informacji między ludźmi żyjącymi 
na ogromnych obszarach. zaowocowało to rozprze-
strzenianiem się wielu wynalazków tamtej epoki. ob-
szar ten był, i można to bez cienia przesady stwierdzić, 
swego rodzaju wrotami europy zachodniej, europy 
południowej i eurazji, przez które przemieszczali się 
zarówno ludzie, jak i wszelkiego rodzaju nowinki kul-
turowe. tak pojmując interesujący nas teren, można 
go uznać za jedną najważniejszych stref w pradziejach 
eurazji.

thischen bevölkerung aus anatolien zurück. den be-
ginn dieses prozesses bringt er mit den anfängen des 
neolithikums in verbindung, also vom 7. jt. v. chr. 
an. die diskussion über diese problematik wird wohl 
noch lange währen, und beide hypothesen haben so-
wohl überzeugte anhänger als auch erklärte gegner.

die hier vorgelegte skizze behandelte nur manche 
der mit dem neolithikum und äneolithikum in den 
westlichen randbereichen der großen eurasischen 
steppe und in den benachbarten gebieten mittel- und 
mittelosteuropas zusammenhängenden probleme. es 
handelt sich um einen aus mehreren gründen wich-
tigen raum. erstens war er sowohl im 4. als auch im 
3. jt. v. chr. eine der relevantesten kontaktzonen eu-
ropas, in hinsicht auf das natur- als auch das kultur-
milieu. hier endete die mittel- und westeuropäische 
„welt“, jene der eurasischen steppe im osten und die 
der schwarzmeer-balkanischen zivilisation im süden 
setzten ein. zweitens bot das randgebiet einzigartige 
möglichkeiten für vielseitige kontakte sowie für den 
austausch von gütern und informationen zwischen 
den bewohnern der riesigen räume. dies hatte die 
verbreitung von vielen innovationen jener epoche 
zur Folge. ohne übertreibung kann diese region als 
tor west- und südeuropas sowie eurasiens bezeich-
net werden, durch das die menschen zogen und aller-
lei kulturelle neuigkeiten drangen. insofern kann es 
als eine der wichtigsten zonen der Urgeschichte eu-
rasiens gelten.
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Małgorzata Rybicka

1. Wprowadzenie
stanowisko iii w równinie dolnej, gm. korsze 

(ryc. 1), województwo warmińsko-mazurskie, jest usy-
tuowane na obszarze nazywanym równiną sępopol-
ską1 lub też równiną pruską. w roku 2001 wyróżnio-
no w równinie dolnej, stan. iii liczny zbiór ceramiki 
wstępnie łączonej z okresem neolitu. wyniki analizy 
cech technologii, zdobnictwa i morfologii2 pozwoliły 
identyfikować wspomniane ułamki ceramiki z kulturą 
późnej ceramiki wstęgowej (dalej: kpcw). materia-
ły te zostały odkryte na obszarze traktowanym do tej 
pory jako anekumena osadnicza społeczności wczes-
noagrarnych, bowiem równina sępopolska, zarówno 
w ujęciu j. okulicza3, a szczególnie w koncepcji j. ko-
walczyka4 była obszarem, na którym gospodarka rol-
na pojawiła się dopiero w późnym neolicie. rejon ten 
miał być natomiast zasiedlany przez społeczności sub-
neolityczne5 reprezentowane m. in. przez kulturę zed-
mar. odkrycie na tym terenie materiałów reprezentu-
jących społeczności wczesnoagrarne pozwala obecnie 
postawić kilka pytań, odnoszących się do problema-
tyki chronologii pierwszych impulsów neolitycznych 
na obszarach północno-wschodniej polski i ich inten-
sywności, a także wzajemnych związków między spo-
łecznościami naddunajskimi a sub- i paraneolityczny-
mi. to ostatnie zagadnienie było ostatnio interesująco 
prezentowane przez w. gumińskiego6. wymaga ono 
jednak dalszych, szczegółowych studiów. szczególnie 
interesującym problemem jest określenie, jaki charak-
ter mogło mieć osadnictwo kpcw na równinie sę-
popolskiej. ponieważ na wspomnianym terenie zare-

1 kondracki 1981.
2 rybicka, wysocki 2004.
3 okulicz 1973.
4 kowalczyk 1969.
5 okulicz 1973; kempisty 1973.
6 gumiński 1999; 2001.

1. Einleitung
der Fundplatz 3 in równina dolna, gemein-

de korsze (abb. 1), wojewodschaft warmińsko-ma-
zurskie, liegt in der sępopolska1 oder pruska-ebe-
ne. im jahre 2001 wurde dort von jenem Fundplatz 
eine große kollektion von keramik ausgesondert, die 
vorläufig mit dem neolithikum in verbindung ge-
bracht wird. die resultate ihrer analyse nach techno-
logischen merkmalen, der verzierung und morpho-
logie2 sprachen für eine zuordnung zur kultur der 
spätbandkeramik kultur (fortan: sbkk). diese mate-
rialien stammen aus einem territorium, das als be-
siedlungsökumene der Frühagrargesellschaften gilt: 
die sępopolska-ebene war sowohl laut j. okulicz3 als 
besonders auch nach j. kowalczyk4 ein gebiet, auf 
dem der ackerbau erst im spätneolithikum aufgekom-
men sei. es sei zuvor vielmehr von subneolithischen 
gemeinschaften besiedelt gewesen5, die u.a. durch die 
zedmar-kultur repräsentiert wurden. die entdeckung 
von materialien, die Frühagrargemeinschaften anzei-
gen, wirft einige Fragen zur chronologie der ersten 
neolithischen impulse im nordostpolnischen gebiet, 
zu deren intensität und zu den beziehungen zwischen 
den gemeinschaften des donauraumes und den sub- 
und paraneolithischen gemeinschaften des nordens 
auf. die letztgenannte Frage wurde unlängst sehr in-
teressant von w. gumiński6 behandelt, bedarf aller-
dings weiterer, eingehender studien. ein besonders 
wichtiges problem ist die nähere bestimmung des 
charakters der besiedlung der kultur der spätband-
keramik auf der sępopolska-ebene.

1 kondracki 1981.
2 rybicka, wysocki 2004.
3 okulicz 1973.
4 kowalczyk 1969.
5 okulicz 1973; kempisty 1973.
6 gumiński 1999; 2001.

zagadnienie neolityzacji równiny prUskiej – z perspektywy odkryć 
w równinie dolnej, stan. iii, województwo warmińsko-mazUrskie

die problematik der neolithisierUng von prUska ebene 
im lichte der aUsgrabUngen in równina dolna, Fpl. 3, 

wojewodschaFt warmińsko-mazUrskie
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jestrowano do tej pory tylko jedno stanowisko kultur 
wczesnoagrarnych (równina dolna, stan. iii) należa-
łoby podjąć próbę oceny, czy teren ten mógł być trwa-
le zasiedlany przez te społeczności. należałoby zatem 
określić, czy obszary równiny sępopolskiej umoż-
liwiały społecznościom naddunajskim prowadzenie 
tam gospodarki rolnej. w prezentowanym artykule 
podjęta zostanie próba odpowiedzi na wyżej posta-
wione pytania.

da im arbeitsgebiet bislang nur ein Fundplatz der 
Frühagrarkulturen registriert wurde (równina dol-
na, Fpl. 3), ist zu fragen, ob diese region durch jene 
gemeinschaften dauerhaft besiedelt wurde. es soll-
te entsprechend erforscht werden, ob das gebiet der 
sępopolska-ebene den gemeinschaften des donau-
raums ackerbau ermöglichte. in diesem artikel wird 
versucht, darauf eine antwort zu geben.

ryc. 1. położenie równiny sępopolskiej. równina dolna – stanowisko iii w równinie dolnej, woj. warmińsko-mazurskie; dudka 
– stanowisko kultury zedmar w dudce, woj. warmińsko-mazurskie.
abb. 1. lage der sępopolska-ebene. równina dolna – Fpl. 3 in równina dolna, wojewodschaft warmińsko-mazurskie; dudka 
– Fundstelle der zedmar-kultur in dudka, wojewodschaft warmińsko-mazurskie.
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2. Obszary zasiedlane 
i gospodarczo wykorzystywane 

przez społeczności cyklu naddunajskiego
szczególne znaczenie dla studiów nad osadni-

ctwem kultur cyklu wstęgowego mają studia osad-
nicze przeprowadzone przez j. kruka7 dla obszarów 
małopolskich. truizmem jest obecnie stwierdze-
nie, że społeczności te zajmowały zasobne tereny 
lessowe, preferując aluwialne strefy dolin. j. kruk 
i s. milisauskas8 podkreślili również, że w świet-
le publikowanych danych ludność kultury cerami-
ki wstęgowej rytej (dalej: kcwr) mogła eksploato-
wać nadzalewowe terasy lessowe i grunty aluwialne, 
prowadząc gospodarkę ogrodową. społeczności 
młodszych kultur cyklu naddunajskiego na obsza-
rach lessowych stosowały podobne reguły w zakre-
sie osadnictwa i gospodarki do charakteryzujących 
starsze stadium neolitu9. na obszarach niżowych do-
godnymi warunkami dla osadnictwa ludności kul-
tur wczesnoagrarnych charakteryzowały się regio- 
ny o glebach powstałych na glinach bogatych w wę-
glan wapnia i bogatej sieci hydrograficznej (kujawy, 
pyrzyce), czyli obszary ekologicznie bliskie lessom. 
badania prowadzone przez r. grygiela10 w rejonie 
osłonek i brześcia kujawskiego nad osadnictwem 
kcwr wykazały również stosowanie tych samych 
wzorców zachowań gospodarczych i osadniczych, 
jakie zaobserwowano na obszarach lessowych11. war-
to jednak podkreślić, że niżowe społeczności kcwr 
zaczęły poszerzać ekumenę osadniczą o tereny cha-
rakteryzujące się potencjalnie gorszymi warunka- 
mi środowiska w porównaniu do charakteryzują-
cych obszary lessowe i czarne kujawy, czego przykła- 
dem są zgrupowania stanowisk na ziemi chełmiń-
skiej12 i w niektórych rejonach pojezierza krajeńskie-
go13.

3. Krótka charakterystyka cech środowiska 
geograficznego Równiny Sępopolskiej

obszar usytuowany między miejscowościami kor-
sze, sępopolem a królewcem jest nazywany równi-
ną pruską (ryc. 1). w obrębie granic polski znajdu-

 7 kruk 1973; 1980.
 8 kruk, milisauskas 1999.
 9 kruk 1973; 1980; kruk, milisauskas 1999.
10 grygiel 2004.
11 kruk 1973; 1980.
12 kirkowski 1994; gurtowski, kirkowski 1994.
13 rączkowski 1987; cofta-broniewska, kośko 1982.

2. Die durch die Gemeinschaften 
des Donauländischen Kreises besiedelten 

und genutzten Gebiete
Für die erforschung der besiedlung der kulturen 

des bandkeramischen kreises sind die von j. kruk7 
im kleinpolnischen gebiet durchgeführten Untersu-
chungen von besonderer bedeutung. es ist bekannt, 
dass jene gemeinschaften meist die fruchtbaren löss-
gebiete besiedelten, wobei sie alluviale talbereiche be-
vorzugten. j. kruk und s. milisauskas8 haben auch 
betont, dass die bevölkerung der linienbandkera-
mischen kultur (fortan: lbkk) die hochwasserfreien 
lössterrassen und alluviale böden genutzt und gar-
tenwirtschaft betrieben haben könnte. die träger der 
jüngeren kulturen des donauländischen kreises in 
den lössgebieten haben in hinsicht auf siedlung und 
wirtschaft ähnliche muster befolgt wie die gemein-
schaften des älteren stadiums des neolithikums9. in 
den niederungen wiesen die regionen mit an kalzi-
umkarbonat reichen böden und einem verzweigten 
gewässersystem (kujawien, pyrzyce [„pyritzer wei-
zacker“]), also den lössböden nahestehende geomor-
phologische regionen, günstige bedingungen für die 
Frühagrarkulturen auf.

die von r. grygiel10 in der gegend von osłonki 
und brześć kujawski über die besiedlung der lbkk 
durchgeführten Forschungen wiesen darauf hin, dass 
hier die gleichen wirtschafts- und siedlungsmodelle 
existierten wie in den lössgebieten11. es sollte aber er-
wähnt werden, dass die gemeinschaften der lbkk in 
den niederungen ihre besiedlungsökumene um ge-
biete mit im vergleich mit den lössböden und den 
böden des „schwarzen kujawien“ ungünstigeren Um-
weltbedingungen zu erweitern begannen. beispiele da-
für sind ballungen von Fundstellen im kulmerland12 
und in manchen teilen der krajeńsk-seenplatte13.

3. Kurze Charakteristik der geographischen 
Umwelt der Sępopolska-Ebene

das gebiet zwischen den ortschaften korsze, 
sępopol und królewiec (kaliningrad) wird pruska-
ebene genannt (abb. 1). innerhalb der polnischen 

 7 kruk 1973; 1980.
 8 kruk, milisauskas 1999.
 9 kruk 1973; 1980; kruk, milisauskas 1999.
10 grygiel 2004.
11 kruk 1973; 1980.
12 kirkowski 1994; gurtowski, kirkowski 1994.
13 rączkowski 1987; cofta-broniewska, kośko 1982.



98 Małgorzata rybicka

je się niewielka część tego regionu nazwana przez 
j. kondrackiego14 równiną sępopolską. rzeźba tego 
obszaru ma charakter równinny. sieć hydrograficzna 
składa się z licznych zastoisk, oczek polodowcowych 
i rzek, często o rozległych terasach dennych (np. gu-
ber) oraz jezior. jednym z rodzajów podłoża glebo-
wego są tam płaty glin zwałowych, bogate w węglan 
wapnia. powstały na nich gleby w typie czarnych ziem 
kujawskich. cechy rzeźby tego regionu, sieci wodnej 
czy podłoża glebowego bliskie są cechom charaktery-
zującym niektóre rejony kujaw i ziemi chełmińskiej. 
przedstawione wcześniej reguły osadniczo-gospodar-
cze społeczności wczesnoagrarnych pozwalają sądzić, 
że warunki ekologiczne równiny sępopolskiej mogły 
sprzyjać osadnictwu tych społeczności. pierwszym 
sygnałem świadczącym o eksploatacji gospodarczej 
tego regionu jest stanowisko iii w równinie dolnej, 

14 kondracki 1981.

grenzen liegt nur ein geringer teil dieser von j. 
kondracki14 als sępolska-ebene bezeichneten, fla-
chen und im höhenrelief kaum gegliederten region. 
das gewässernetz besteht aus zahlreichen rand- und 
gletscherseen, Flüssen und ausgedehnten gelände-
terrassen (z. b. gubra). eine gängige bodenart jenes 
raumes sind streifen von geschiebelehm, der an kal-
ziumkarbonat reich ist. darauf sind die böden vom 
typ der schwarzerdeböden kujawiens entstanden. die 
geomorphologischen merkmale der hier betrachte-
ten region stehen jenen mancher bereiche kujawiens 
und des kulmerlandes nahe. die oben dargestellten 
besiedlungs- und wirtschaftsmuster der Frühagrar-
gemeinschaften lassen den schluss zu, dass die ökolo-
gischen bedingungen der sępopolska-ebene die be-
siedlung durch diese gruppen begünstigten. das erste 
anzeichen für die entsprechende wirtschaftliche nut-

14 kondracki 1981.

ryc. 2. równina dolna, stan. iii, województwo warmińsko-mazurskie. plan wykopu: a – jamy kpcw, b – jamy trapezowate kpcw, 
c – jama prostokątna kpcw, d – kurhany kcsz; kpcw – kultura późnej ceramiki wstęgowej; kcsz – kultura ceramiki sznurowej.
abb. 2. równina dolna, Fpl. 3. wojewodschaft warmińsko-mazurskie. grabungsplan: a – gruben von sbkk, b – trapezförimige 
gruben von sbkk, c – rechteckige gruben von sbkk, d – grabhügel von skk; sbkk – spätbandkeramische kultur;  skk 
– schnurkeramikkultur.

– a
– b
– c
– d
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gm. korsze. zastanowić się zatem trzeba, czy odkry-
cia tam dokonane mogą stanowić pozostałość trwałej 
osady, czy też obozowiska. ważną przesłanką, umoż-
liwiającą ocenę chronologii, intensywności i charak-
teru ingerencji człowieka w środowisko przyrodnicze 
na obszarze północno-wschodniej polski są wyniki 
analiz licznych diagramów palinologicznych z obsza-
ru mazur15. szczególne znaczenie dla prezentowanej 
tu problematyki ma ocena znaczenia wyróżnianych 

15 ralska-jasiewiczowa (red.) 2004; wacnik 2005.

zung dieser region liefert der Fundplatz 3 in równi-
na dolna, gm. korsze. daher ist zu erwägen, ob die 
dortigen befunde als reste einer dauerhaften siedlung 
oder eines lagerplatzes gelten können. eine wichtige 
grundlage für die Untersuchung der chronologie, der 
intensität und des charakters der menschlichen ein-
griffe in das natürliche milieu im nordostpolnischen 
gebiet sind die ergebnisse zahlreicher pollenanaly-
sen in masuren15. besonders interessant sind die darin 

15 ralska-jasiewiczowa (hrsg.) 2004; wacnik 2005.

ryc. 3. lokalizacja stanowisk z okresu neolitu w  rejonie równiny dolnej. kpcw – kultura późnej ceramiki wstęgowej;  zedmar 
– kultura zedmar; kpl – kultura pucharów lejkowatych; kcsz – kultura ceramiki sznurowej.
abb. 3. lage der Fundstellen des neolithikums in der gegend von równina dolna. kpcw – spätbandkeramische kultur;  zedmar 
– zedmar-kultur; kpl – trichterbecherkultur; kcsz – schnurkeramikkultur.
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w nich przejawów aktywności gospodarczej, datowa-
nych na przełom v i iv tys. bc16.

4. Równina Dolna, stan. III, gm. Korsze, 
województwo warmińsko-mazurskie

w roku 2001 na stanowisku iii w równinie dol-
nej, gm. korsze, odkryto pozostałość neolitycznej 
warstwy kulturowej, która zajmowała powierzchnię 
około 2 arów (ryc. 2). pochodzi z niej około 1200 frag-
mentów naczyń kpcw. w latach 2002–2003, oprócz 
licznych zabytków ruchomych tej kultury, wyróż-
niono także różnego typu jamy gospodarcze. w su-
mie w latach 2001–2003 badaniami objęto przestrzeń 
o powierzchni około 1500 m2. na całym tym obsza-
rze rejestrowane były zabytki kpcw. materiały te re-
jestrowano na obszarach terasy nadzalewowej i teras 
wyższych doliny gubra (ryc. 3). badaniami nie zo-
stała natomiast objęta rozległa terasa zalewowa. jak 
już wcześniej wspomniano, badania w równinie dol-
nej, stan. iii, były już prowadzone od 1995 roku. w la-
tach 1995–2000 badaniami wykopaliskowymi obję-
to obszar kilkudziesięciu arów. w zbiorze materiałów 
z tych lat wyróżniono również ułamki naczyń kpcw.

4. 1. Chronologia
w zbiorze ceramiki z równiny dolnej, stan. iii, 

odnotowano dwie podstawowe grupy: fragmenty na-
czyń wykonane z gliny tłustej (ryc. 4: 1, 3) oraz schu-
dzanej tłuczniem kamiennym (ryc. 4: 2, 4; 5: 4, 5). 
w zakresie intensywności zdobnictwa wyróżniono 
również dwa zbiory ceramiki: naczynia ornamento-
wane bardzo rozbudowanymi układami (ryc. 5: 1–3) 
i zdobione prostymi, jednoelementowymi wątkami 
(ryc. 5: 4, 5). naczynia bardzo bogato zdobione ście-
giem bruzdowym (ryc. 6: 9, 11), podwójnym stemp-
lem w typie rössenskiego (ryc. 6: 2, 3, 5–7, 12–15; F. 
niquet 1937) były wykonywane zarówno z gliny tłu-
stej (ryc. 5: 1–3; 6: 1–13), jak i schudzanej tłuczniem 
kamiennym. nie stwierdzono jednak w „przełomach” 
naczyń o takiej ornamentyce gruboziarnistego tłucz-
nia kamiennego. ceramika o cechach zdobnictwa 
i morfologii grupy brzesko-kujawskiej kultury len-
dzielskiej była wykonywana również z gliny tłustej 
(ryc. 4: 1, 3) i schudzanej tłuczniem mineralnym (ryc. 
4: 2, 4)17.

analogie do form i zdobnictwa naczyń orna-
mentowanych prostymi, jednoelementowymi wąt-

16 wacnik 2005.
17 rybicka, wysocki 2004.

festgestellten symptome wirtschaftlicher aktivitäten 
an der wende vom 5. zum 6. jt.16

4. Równina Dolna, Fpl. 3, Gm. Korsze, 
Wojewodschaft Warmińsko-Mazurskie

im jahre 2001 wurden am Fundplatz 3 in równi-
na dolna, gm. korsze, reste einer neolithischen kul-
turschicht freigelegt, die eine Fläche von 2 a einnahm 
(abb. 2). aus dieser strate stammen ca. 1200 gefäß-
fragmente der sbkk. in den jahren 2002 und 2003 
wurden neben zahlreichen Funden dieser kultur ver-
schiedenartige wirtschaftsgruben beobachtet. in den 
jahren 2001-2003 wurde ein insgesamt etwa 1500 m2 

großer bereich erforscht. auf dem ganzen areal gab 
es Funde der sbkk. sie wurden auf den hochwasser-
freien terrassen über dem tal der gubra registriert 
(abb. 3). die weit ausgedehnte überschwemmungs-
terrasse wurde noch nicht erforscht. wie schon er-
wähnt, wurden die Forschungen in równina dolna, 
Fpl. 3, seit 1995 durchgeführt. in den jahren 1995-
2000 wurde ein terrain von einigen dutzend aren er-
forscht. Unter den dabei gewonnenen Funden wurden 
auch gefäßbruchstücke der sbkk erkannt.

4. 1. Chronologie
in der keramik aus równina dolna, Fpl. 3, wur-

den zwei hauptgruppen ausgesondert, nämlich ge-
fäßfragmente aus fettem ton (abb. 4: 1, 3) sowie sol-
che aus mit steingrus gemagertem ton (abb. 4: 2, 4; 5: 
4, 5). in hinblick auf die verzierung wurden ebenfalls 
zwei keramikgruppen gebildet: erstens gefäße mit 
reicher ornamentik (abb. 5: 1–3), zweitens solche mit 
lediglich einfachem, aus einem element bestehendem 
muster (abb. 5: 4, 5). die gefäße mit reicher Furchen-
stichverzierung (abb. 6: 9, 11) und mit doppelstem-
peln vom rössener typ (abb. 6: 2, 3, 5–7, 12–15; F. 
niquet 1937) waren sowohl aus fettem ton (abb. 5: 
1–3; 6: 1–13) als auch aus dem mit steingrus gemager-
ten ton gefertigt. in den bruchflächen der gefäße mit 
einer solchen ornamentik wurde kein grobkörniger 
steingrus festgestellt. die keramik mit verzierungs- 
und morphologiemerkmalen der brzesko-kujawien-
gruppe der lengyel-kultur war desgleichen sowohl 
aus fettem (abb. 4: 1, 3) als auch aus grusgemagerten 
ton (ryc. 4: 2, 4)17 hergestellt worden.

analogien zu den Formen und verzierungen der 
einfachen, mit nur einem element ornamentierten 

16 wacnik 2005.
17  rybicka, wysocki 2004.
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ryc. 4. równina dolna, stan. iii, gm. korsze, województwo warmińsko-mazurskie. wybór ceramiki kultury późnej ceramiki 
wstęgowej.
abb. 4. równina dolna, Fpl. 3, gm. korsze, wojewodschaft warmińsko-mazurskie. keramik der spätbandkeramischen kultur.

3
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ryc. 5. równina dolna, stan. iii, gm. korsze, województwo warmińsko-mazurskie. wybór ceramiki kultury późnej 
ceramiki wstęgowej.
abb. 5. równina dolna, Fpl. 3, gm. korsze, wojewodschaft warmińsko-mazurskie. keramik der spätbandkera-
mischen kultur.

0     5 cm
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kami można znaleźć w zespołach grupy brzesko-ku-
jawskiej kultury lendzielskiej zarówno w boguszewie 
na ziemi chełmińskiej18, jak i na kujawskich stano-
wiskach: w gustorzynie19, brześciu kujawskim (jama 
742)20, kruszy zamkowej21. w opublikowanych zbio-
rach ceramiki kpcw zdobnictwo w typie rösseńskim 
jest stosunkowo rzadkie. cechy takie odnajdujemy 
w konarach22, gustorzynie23, czyli na stanowiskach re-
prezentujących wczesne etapy kpcw, a także w zbio-
rach reprezentujących tzw. grupę górowską24.

4.2. Wnioski
bardzo trudno jest obecnie ocenić chronologię ba-

danego zbioru. można sądzić jedynie, że jest młod-
szy od kujawskich konar25 i barłożna, usytuowanego 
na pomorzu gdańskim26. można go zapewne syn-
chronizować z przełomem faz i i ii kpcw w ujęciu 
l. czerniaka27.

prezentowane tutaj dane pozwalają sądzić, że od-
kryte w równinie dolnej, stan. iii, zabytki nie są po-
zostałością krótkotrwałego pobytu ludności kpcw, 
ale stosunkowo trwałej osady. na tej podstawie można 
domniemywać, że na równinie sępopolskiej mogło 
funkcjonować stabilne osadnictwo kultur wczesno-
rolniczych w środowisku zbliżonym do charakteryzu-
jącego inne niżowe ekumeny społeczności naddunaj-
skich.

5. Informacje palinologiczne
w opublikowanych ostatnio wynikach analiz pa-

linologicznych opracowanych dla otoczenia stano-
wiska kultury zedmar w dudce (ryc. 1) wyróżniono 
bardzo interesującą fazę antropogenicznych zakłó-
ceń zbiorowisk roślinnych, której początek jest dato-
wany na 5060 ± 45 conv. lat bp. wyznacza ją m. in. 
pojawienie się pyłku cerealia28. z przełomem at/ 
/sb łączy się również pojawienie babki lancetowatej 
(plantago lancedata), szczawiu i pokrzywy oraz rdestu 
ptasiego w diagramie z j. mikołajskiego29, czyli roślin 

18 kirkowski, sosnowski 1994.
19 grygiel 1996.
20 grygiel 1996.
21 kamieńska, kozłowski 1990.
22 czerniak 1978; 1979.
23  grygiel 1996.
24 wojciechowski 1974.
25 czerniak1978.
26 Felczak 2005.
27 czerniak 1980; 1994.
28 wacnik 2005, 23.
29 kruk 1980.

gefäße sind in den Fundkomplexen der brzesko-ku-
jawien-gruppe der lengyel-kultur sowohl in bogu-
szewo im kulmerland18 als auch an den Fundstellen 
in kujawien – gustorzyn19, brześć kujawski (grube 
742)20 und krusza zamkowa21 – zu beobachten. in den 
publizierten keramikmaterialien der sbkk kommt 
die verzierung vom rössener typ relativ selten vor. 
solche merkmale finden wir in konary22 und gus-
torzyn23, also an den die früheren phasen der sbkk 
vertretenden Fundplätzen, wie auch in den die sog. 
górowska-gruppe repräsentierenden keramiken-
sembles24.

4.2. Schlussfolgerungen
es ist derzeit sehr schwierig, die chronologie des 

untersuchten Fundstoffs näher zu bestimmen. er 
dürfte allerdings jünger als die Funde aus konary in 
kujawien25 und barłożno in pommerellen26 zu da-
tieren sein. die zeitstellung kann sicherlich mit der 
wende der phasen i und ii der sbkk nach l. czerni-
ak27 synchronisiert werden.

die hier dargestellten Funde und befunde legen 
nahe, dass in równina dolna, Fpl. 3, nicht nur ein 
kurzer aufenthalt von gruppen der sbkk erfolgte, 
sondern hier vielmehr eine relativ dauerhafte sied-
lung bestand. insofern kann man darauf schließen, 
dass in der sępopolska-ebene eine stabile besiedlung 
der Frühagrarkulturen bestand. diese hatte Umwelt-
bedingungen, die jenen anderer niederungsökume-
nen der donauländischen gemeinschaften ähnelten.

5. Palynologische Informationen
in den unlängst publizierten resultaten von pol-

lenanalysen im Umkreis des Fundplatzes der zedmar-
kultur in dudka (abb. 1) wurde eine sehr interessante 
phase anthropogener störungen der pflanzengemein-
schaft identifiziert, deren anfang auf 5060 +/-45 
(conv.) bp datiert ist. ihre determinante ist das auf-
kommen der cerealia-pollen28. mit der wende at/sb 
wird auch das auftreten von spitzwegerich, ampfer 

18 kirkowski, sosnowski 1994.
19 grygiel 1996.
20 grygiel 1996.
21 kamieńska, kozłowski 1990.
22 czerniak 1978; 1979.
23 grygiel 1996.
24 wojciechowski 1974.
25 czerniak1978.
26 Felczak 2005.
27 czerniak 1980; 1994.
28 wacnik 2005, 23.
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ryc. 6. równina dolna, stan. iii, gm. korsze, województwo warmińsko-mazurskie. wybór ceramiki kultury późnej ceramiki 
wstęgowej.
abb. 6. równina dolna, Fpl. 3, gm. korsze, wojewodschaft warmińsko-mazurskie. keramik der spätbandkeramischen kultur.

stanowiących symptomy zapewne neolitycznej inge-
rencji człowieka w środowisko. j. kruk30, przedsta-
wiając gospodarkę społeczności neolitycznych, zwró-
cił uwagę na wyniki starszych analiz palinologicznych 
wykonanych dla równiny pruskiej i północnych czę-
ści mazur, w których dopuszczano możliwość prze-
jawów gospodarczej działalności na tych terenach 
znacznie wcześniej (w połowie at). m. ralska-jasie-
wiczowa i a. wacnik31 odnotowały ponadto cerealia 
i inne rośliny antropogeniczne w warstwie datowanej 
na około 5100 conv. bp w diagramie z rejonu szcze-
panek, usytuowanym w pobliżu jeziora stawińskiego. 

30 kruk 1980, 171.
31 ralska-jasiewiczowa, wacnik 2006, 29.

und brennessel sowie vogelknöterich im diagramm 
aus dem mikołajskie-see in verbindung gebracht29; 
von pflanzen also, die anzeichen des sicherlich neo-
lithischen menschlichen eingriffs in die Umwelt sind. 
j. kruk30 wies in seinen studien zur wirtschaft der ne-
olithischen gemeinschaften auf die ergebnisse der äl-
teren palynologischen Forschungen für pruska-ebe-
ne und den nordteil von masuren hin, denen zufolge 
anzeichen wirtschaftlicher aktivität in diesen ge-
bieten schon wesentlich früher (mitte at) vorhan-
den waren. m. ralska-jasiewiczowa und a. wacnik31 

29 kruk 1980.
30 kruk 1980, 171.
31 ralska-jasiewiczowa, wacnik 2006, 29.
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na podstawie przedstawionych danych palinologicz-
nych można domniemywać, że już w końcu okresu 
atlantyckiego mogły być niektóre rejony opisywane-
go obszaru okresowo wykorzystywane przez ludność 
prowadzącą gospodarkę rolną.

6. Podsumowanie
zgrupowanie osadnictwa kcwr i kpcw odkry-

te na pomorzu gdańskim32 oraz osada w równinie 
dolnej, stan. iii, województwo warmińsko-mazur-
skie33 są świadectwami bardzo wczesnego włączenia 
tych terenów w nurt przemian neolitycznych. o ile 
nie powinno budzić wątpliwości funkcjonowanie eku-
meny wczesnoagrarnej w rejonie dolnego biegu wi-
sły, to w przypadku równiny sępopolskiej istnienie 
jej tam może wydawać się dyskusyjne. jednakże liczne 
dowody paleobotaniczne wskazują na znacznie wcześ-
niejsze niż do tej pory przyjmowano34 pojawienie się 
rolnictwa na obszarze północno-wschodniej polski 35.

w przedstawionej przez p. boguckiego36 wizji ko-
lonizacji niżu przez społeczności kcwr ważne zna-
czenie ma założenie, że społeczności te, aby zasiedlić 
nowe tereny, musiały je wcześniej rozpoznać. wyróż-
nił on dwie fazy zajmowania nowych terenów: taktyki 
i strategii. taktyka w tym ujęciu stanowi wstępne roz-
poznanie terenu, strategia natomiast jego trwałe za-
siedlenie. pozostałościami fazy taktyki powinny być 
miejsca krótkotrwale zasiedlone. w równinie pru-
skiej, stan. iii, mamy natomiast do czynienia z trwałą 
osadą. stanowić ona może pozostałość fazy strategii 
w ujęciu p. boguckiego37. cechy topograficzne usy-
tuowania tej osady nawiązują do wzorców cechują-
cych osadnictwo naddunajskie. dane te pozwalają do-
mniemywać, że na tym terenie mogły funkcjonować 
inne miejsca trwale zamieszkiwane przez społeczności 
wczesnoagrarne.

trudno obecnie określić drogę napływu społecz-
ności wstęgowych na obszar równiny sępopolskiej. 
warto jednak zwrócić uwagę, że ostatnio odkryto 
na pomorzu gdańskim zgrupowanie stanowisk tych 
kultur, w tym kpcw, w materiałach, z których zare-
jestrowano ceramikę o cechach rösseńskich np.: bar-

32 Felczak 2005.
33 rybicka, wysocki 2004.
34 kulczycka-leciejewiczowa 1979.
35 wacnik 2005.
36 bogucki 1988.
37 bogucki 1988.

haben darüber hinaus cerealia und andere anthro-
pogene pflanzen in einer auf ca. 5100 (conv.) bp da-
tierten schicht im diagramm aus szczepanki – in der 
nähe des stawinski-sees – festgestellt. aufgrund die-
ser palynologischen beobachtungen kann man ver-
muten, dass manche bereiche des beschriebenen 
gebietes schon am ende des atlantikums durch die 
ackerbauwirtschaft betreibende bevölkerung zeitwei-
se genutzt wurden.

6. Zusammenfassung
die konzentration der in pommerellen und pom-

mern entdeckten besiedlung der lbkk und sbkk32 
und die siedlung in równina dolna, Fpl. 333 bezeu-
gen eine sehr frühe einbeziehung dieser gebiete in 
die neolithischen wandlungen. während die existenz 
einer Frühagrarkultur im unteren weichselgebiet kei-
ne zweifel erwecken dürfte, so ist ihr bestehen in der 
sępopolska-ebene schon eher unsicher. allerdings 
weisen paläobotanische belege auf ein früheres auf-
kommen des ackerbaus im nordöstlichen polnischen 
gebiet hin34, als es bisher angenommen wurde35.

Für das von p. bogucki36 entworfene bild der ko-
lonisierung der niederungsgebiete durch die bevöl-
kerung der lbkk ist die annahme wichtig, dass die 
entsprechenden gruppen jene räume vor deren be-
siedlung erkundet haben dürften. er hat zwei phasen 
bei der erschließung dieser gebiete angenommen, 
die phase der taktik und jene der strategie. die erste 
ist nach auffassung boguckis die vorerkundung des 
territoriums, die zweite seine dauerhafte besiedlung. 
zeugen der taktikphase sollten kurzzeitig besiedelte 
plätze sein. in równina pruska, Fpl. 3, haben wir es 
dagegen mit einer dauerhaften siedlung zu tun. nach 
p. boguckis37 gliederung dürfte sie also ein überrest 
der strategiephase sein. die topographischen merk-
male dieser siedlung knüpfen an die für die donau-
ländische besiedlung charakterischen vorbilder an. 
diese Feststellungen lassen die vermutung zu, dass in 
diesem gebiet auch weitere, durch die Frühagrarge-
meinschaften dauerhaft bewohnte plätze funktioniert 
haben könnten.

32 Felczak 2005.
33 rybicka, wysocki 2004.
34 kulczycka-leciejewiczowa 1979.
35 wacnik 2005.
36 bogucki 1988.
37 bogucki 1988.
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łożno38 i nowy dwór39. zespół z barłożna, stan. 12, 
wydaje się być starszy typologicznie od wcześniej pre-
zentowanego zbioru z równiny dolnej, stan. iii. moż-
na więc przypuszczać, że społeczności naddunajskie 
na obszar równiny sępopolskiej przybyły z terenów 
pomorza gdańskiego.

ostatnie odkrycia pozwalają sądzić, że obraz kul-
turowy wschodniej części pomorza gdańskiego40 
nawiązuje do charakteryzującego kujawy i ziemię 
chełmińską. analiza tych odkryć zapewne umożliwi 
szczegółową ocenę cech osadnictwa i gos-podarki kul-
tur wstęgowych zasiedlających peryferie kujaw i zie-
mi chełmińskiej i ich porównanie z wzorcami wypra-
cowanymi dla obszarów lessowych41.

podsumowując, do niedawna północną grani-
cę osadnictwa kultur wstęgowych stanowiła ziemia 
chełmińska. obecnie osadnictwo ich obejmuje po-
morze gdańskie, zaś granicę stanowi równina sę-
popolska. systematyczne studia nad społecznościami 
wczesnoagrarnymi pozwolą zapewne wyjaśnić wiele 
zagadnień związanych z genezą zespołów subneoli-
tycznych, odkrywanych we wschodniej strefie nadbał-
tyckiej i pozwolą określić, które z wyróżnianych tam 
wspólnot przyjęły ceramikę i inne cechy kultur wczes-
noagrarnych w wyniku kontaktów z lokalnymi wspól-
notami wstęgowymi.

38 Felczak 2005.
39 rzepecki, rybicka 2001.
40 Felczak 2005.
41 kruk 1973; 1980.

der einwanderungsweg der bandkeramiker in die 
sępopolska-ebene ist schwer zu bestimmen. es soll 
allerdings darauf hingewiesen werden, dass jüngst 
in pommerellen eine konzentration von Fundstel-
len dieser kulturen – darunter auch der sbkk – ent-
deckt wurde. dabei wurden auch plätze mit keramik 
registriert, die rössener merkmale aufweisen, z.b. 
barłożno38 und nowy dwór39. der Fundkomplex aus 
barłożno, Fpl. 12, scheint typologisch älter zu sein als 
jener von równina dolna, Fpl. 3.

die donauländischen gemeinschaften könnten 
aus pommerellen in die sępopolska-ebene gekommen 
sein. den jüngsten entdeckungen ist zu entnehmen, 
dass das kulturbild des ostteils pommerellens40 an je-
nes kujawiens und des kulmer landes anknüpft. eine 
eingehende analyse dieser entdeckungen ermöglicht 
es, die merkmale der besiedlung und der wirtschaft 
der bandkeramischen kulturen in den peripheren 
bereichen kujawiens und des kulmer landes auszu-
werten und sie mit den kulturmustern der lössge-
biete zu vergleichen41.

zusammenfassend ist festzustellen, dass bis vor 
kurzem das kulmer land als nordgrenze der bandke-
ramischen kulturen galt. derzeit umfasst ihre besied-
lung auch pommerellen, wobei die sępopolska-ebe-
ne ihre grenze bildet. systematische studien über die 
Frühagrargemeinschaften werden es zukünftig sicher-
lich erlauben, viele Fragen zur genese der im ostteil 
des ostseeraumes entdeckten subneolithischen kom-
plexe zu klären. zugleich sollten sie feststellen, welche 
der dortigen gemeinschaften die keramik und andere 
merkmale der Frühagrarkulturen durch kontakte mit 
lokalen bandkeramischen gemeinschaften übernom-
men haben.

38 Felczak 2005.
39 rzepecki, rybicka 2001.
40 Felczak 2005.
41 kruk 1973; 1980.
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Sylwester Czopek

pogranicze środkowo- i wschodnioeuropejskiej 
prowincji kulturowej jest dla epoki brązu i wczesnej 
epoki żelaza problemem bardzo ważnym. chodzi tu-
taj zwłaszcza o określenie przynależności dużych ob-
szarów europy Środkowo-wschodniej do określo-
nych kręgów kulturowych, które można rozpatrywać 
w kategoriach centrum i peryferii ówczesnego świata. 
dla epoki brązu, a zwłaszcza dla wczesnej epoki żela-
za w skali globalnej takim centrum był bez wątpienia 
świat śródziemnomorski. pod jego wpływem znajdo-
wały się jednak pewne terytoria, które w określonych 
przedziałach chronologicznych stawały się niejako 
wtórnymi centrami cywilizacyjnymi, oddziaływa-
jącymi na dalej położone obszary. w realiach środ-
kowoeuropejskich takim centrum był najpierw krąg 
unietycko-straubiński, następnie mogiłowy, a później 
południowo-zachodnia część kręgu pól popielnico-
wych oraz cywilizacja halsztacka. jednostki te można 
określić jako typowe właśnie dla dużego terytorium 
(zmieniającego się jednak w czasie) europy Środko-
wej, zwłaszcza jej zachodniej części. nie bez racji bę-
dzie jednocześnie twierdzenie, że są to ugrupowania 
będące częścią świata zachodnioeuropejskiego, przo-
dującego w charakterystycznych dla tamtych czasów 
przemianach kulturowo-cywilizacyjnych, których źró-
deł należy szukać m.in. na południu.

we wschodniej części europy środowisko przy-
rodnicze, wyraźniej niż gdzie indziej, miało decydu-
jący wpływ na kształt stosunków kulturowych. w in-
nym tempie rozwijały się ugrupowania strefy stepu, 
odmiennie strefy leśno-stepowej. ta pierwsza prawie 
zawsze wyznaczała tutaj zasadniczy rytm przemian, 
a druga była niejako ich pochodną lub zgoła odręb-
nym, bardziej „archaicznym światem”. obszar ten ce-
chowały jedynie dalekie echa zmian dokonujących się 
w środkowo-zachodniej części kontynentu europej-
skiego. istotną jego cechą jest natomiast związek z te-
renami jeszcze dalej położonymi na wschodzie oraz 

die bestimmung des grenzgebietes der mittel- und 
osteuropäischen kulturprovinzen ist für die bronze- 
und Früheisenzeit ein wichtiges problem. dabei geht 
es besonders um die zugehörigkeit großer bereiche 
ostmitteleuropas zu bestimmten kulturkreisen, die 
eher zentralen oder eher peripheren bereichen der 
damaligen welt angehörten. in der bronze- und vor 
allem in der Früheisenzeit war ein solches zentrum im 
globalen maßstab ohne zweifel der mittelmeerraum. 
Unter seinem einfluss standen allerdings manche ter-
ritorien, die zeitweise eine art sekundärer zivilisa- 
tionszentren darstellten und auswirkungen auf wei-
ter entfernte gebiete ausübten. in mitteleuropa waren 
dies zunächst der aunjetitz-straubinger kreis, dann 
der hügelgräberkreis, später der südwestliche teil des 
Urnenfelderkreises sowie endlich die hallstattzivili-
sation. diese einheiten waren für das große, sich im 
laufe der zeit wandelnde territorium mitteleuropas 
charakteristisch, insbesondere für seinen westteil. der 
westeuropäische raum war in jener epoche führend, 
wozu südliche einflüsse in hohem maße beitrugen.

im osten europas hatten die Umweltbedingungen 
mehr als im westen einen entscheidenden einfluss 
auf die kulturverhältnisse. die gruppierungen der 
steppenzone entwickelten sich in anderer weise und 
mit anderen zeitverhältnissen als jene der waldstep-
penzone. die zuerst genannten kulturen gaben das 
grundlegende muster der wandlungen vor, die kul-
turen der waldsteppe entwickelten sich in abhängig-
keit von den veränderungen in der steppe oder bil-
deten einfach eine eigentümliche „archaische welt“. 
die entwicklung in diesem gebiet spiegelte in man-
chen aspekten von fernher die veränderungen im 
westmitteleuropäischen raum wider. ein wesentliches 
merkmal dieses kulturraums waren seine verbin-
dungen mit den noch weiter östlichen räumen und 
mit dem kaukasischen zivilisationzentrum der bron-
zezeit.

ŚrodkowoeUropejska rUbież kUltUrowa – między wschodem 
a zachodem w epoce brązU i wczesnej epoce żelaza

das ostmitteleUropäische grenzgebiet – zwischen ost Und west 
in der bronze- Und Früheisenzeit



110 SylweSter Czopek

z kaukaskim ośrodkiem cywilizacji epoki brązu. kau-
kaz stał się dla całej europy wschodniej prężnym 
ośrodkiem transmisyjnym wpływów mających swe 
źródło w bliskowschodnich centrach cywilizacyjnych. 
była to zatem alternatywna, w stosunku do śródziem-
nomorsko-bałkańskiej, droga rozwoju kulturowego 
w epoce brązu.

wczesna epoka brązu (XXiv–Xvii w. bc) rozpo-
czyna wyraźny podział ziem polskich na dwie strefy, 
który będzie czytelny i w czasach późniejszych. jej za-
chodnia część, związana z kulturą unietycką1, rozwija 
się w podobnym tempie jak inne pokrewne jednost-
ki tego kręgu kulturowego (unietycko-straubińskie-
go). miarą przemian jest rozwinięta metalurgia brą-
zu, stabilne struktury osadnicze i daleko posunięta 
dyferencjacja społeczna z wykształconą warstwą ary-
stokracji rodowej. przeciwieństwem tego modelu kul-
turowego jest kultura mierzanowicka2, nawiązująca 
do swych neolitycznych korzeni, z najbardziej rzu-
cającym się w oczy rozwiniętym krzemieniarstwem, 
stanowiącym swego rodzaju substytut niedostępnego 
dla tych społeczności brązu. kultura ta także podlega 
istotnym przeobrażeniom w kierunku cech typowych 
dla wczesnej epoki brązu – stabilizacja osadnicza, 
rozwinięte struktury wymiany i rozwarstwienie spo-
łeczne3. trudno ją jednak uznać za typową jednostkę 
wschodnioeuropejską, gdzie wprost jeszcze przez kil-
ka stuleci dominowały kultury ukształtowane w neo-
licie (np. kultura środkowodnieprzańska), a więc ar-
chaiczne w stosunku do głównego nurtu rozwojowego 
wczesnej epoki brązu.

w starszej epoce brązu (Xviii–Xiii w. bc4) kul-
tury mogiłowe objęły swoim zasięgiem znaczny ob-
szar zachodniej części europy Środkowej. na obsza-
rze polski ten typ kultury reprezentuje tzw. kultura 

1 machnik 1978, 81–117; kadrow 2001.
2 machnik 1978, 30-80; kadrow, machnik 1997.
3 kadrow 2001.
4 datowanie poszczególnych kresów epoki brązu nie jest spra-

wą prostą. dawniej przyjmowano zmiany dokonujące się nieomal 
liniowo. dzisiaj wiemy, że określenia „wczesna epoka brązu”, „star-
sza epoka brązu” itd. są nie tylko pojęciami z zakresu chronolo-
gii, ale też można je rozumieć jako specyficzny model kulturowy. 
nie ma między nimi ostrych granic, a datowania przyrodnicze 
(dendrochronologia, c14) wyraźnie wskazują na ich wzajemne, 
czasowe zazębianie się. doskonale wykazał to ostatnio jan dą-
browski (2004) w studium poświęconym starszej epoce brązu. 
dlatego w niniejszym artykule podawana jest zmodyfikowana 
chronologia historyczna (bc – p.n.e.), uwzględniająca tego ro-
dzaju ustalenia, a więc częściowe nakładanie się na siebie poszcze-
gólnych okresów „chronologicznych”. 

der kaukasus ist für ganz osteuropa zu einem 
wichtigen vermittler von einflüssen aus den nahöst-
lichen zivilisationszentren geworden. diese richtung 
der kulturentwicklung war somit ein zur mittelmeer-
balkan-kulturströmung alternativer, gleichwohl sehr 
relevanter weg von einflüssen in der bronzezeit.

die Frühbronzezeit (24 jh.–17 jh. v. chr.) leitet 
eine deutliche gliederung des polnischen gebietes 
in zwei zonen ein, die auch später erhalten blieb. der 
westliche, mit der aunjetitzer kultur verbundene teil1 
entwickelte sich in ähnlicher weise wie die verwand-
ten einheiten des aunjetitz-straubinger kreises. die 
hoch stehende bronzemetallurgie, stabile besiedlungs-
strukturen und eine starke gesellschaftliche differen-
zierung mit einer ausgeprägten schicht des geburts-
adels waren die determinanten dieser wandlungen. 
den gegenpol zu diesem kulturmodell bildete die 
mierzanowice-kultur2, die an neolithische wurzeln 
anknüpfte und über eine auffallend gute silexbearbei-
tung verfügte, die einen ersatz für die diesen gesell-
schaften unzugängliche bronze lieferte. diese kultur 
unterlag auch den wesentlichen für die Frühbronzezeit 
typischen wandlungen – stabile besiedlungsmuster, 
entwickelte austauschstrukturen und eine deutliche 
gesellschaftliche schichtung3. es fällt aber schwer, sie 
als typisch osteuropäische einheit anzusehen, da dort 
noch einige jahrhunderte lang die im neolithikum 
herausgebildeten kulturen vorherrschten, so z.b. in 
der mitteldnjepr-kultur. dort blieben die verhältnisse 
im vergleich mit den hauptentwicklungsströmen der 
Frühbronzezeit somit archaisch.

in der jüngeren bronzezeit (18.–13. jh. v. chr.4) 
nahmen die hügelgräberkulturen einen beträcht-
lichen teil westmitteleuropas ein. im polnischen ge-
biet werden sie durch die sog. vorlausitzer kultur ver-

1 machnik 1978, 81–117; kadrow 2001.
2 machnik 1978, 30–80; kadrow, machnik 1997.
3 kadrow 2001.
4 die datierung der zeiträume der bronzezeit ist nicht ein-

fach. Früher wurde angenommen, dass sich die wandlungen na-
hezu linear vollzogen. heute wissen wir, dass die bezeichnungen 
„Frühbronzezeit“, „ältere bronzezeit“ usw. nicht nur chronolo-
gische abschnitte bedeuten, sondern auch als spezifisches kul-
turmodell verstanden werden können. zwischen ihnen gibt es 
keine scharfen grenzen und die absoluten naturwissenschaft-
lichen datierungen (dendrochronologie, c 14) weisen auf ihre 
gegenseitige zeitliche überschneidung hin. dies hat kürzlich jan 
dąbrowski (2004) in einer studie zur älteren bronzezeit ausge-
zeichnet nachgewiesen. in diesem artikel wird deshalb die modi-
fizierte historische chronologie verwendet (bc – v.u.z.), die die 
teilweise überlagerung der einzelnen perioden berücksichtigt. 
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przedłużycka5, zwana też polską kultura mogiłową, 
z wydzielanymi dwiema podgrupami – śląską i środ-
kowośląsko-wielkopolską6. jest to jednocześnie pół-
nocno-wschodnia peryferia całego kręgu mogiło-
wego7. jedną z jego wyraźniej rysujących się cech 
jest rozwinięta metalurgia brązu, której pozostałości 
w postaci efektownych ozdób, broni i narzędzi odkry-
wamy dziś jako znaleziska luźne, skarby i wyposaże-
nie grobów. w bardzo wyraźny sposób kontrastuje 
to z drugą kulturą tego czasu na ziemiach polskich, 
a mianowicie kulturą trzciniecką. tutaj z kolei prze-
jawy wytwórczości metalurgicznej należą do rzadko-
ści (większość tego rodzaju zabytków tutaj rejestrowa-
nych to importy), a nasycenie zabytkami metalowymi 
jest zdecydowanie mniejsze. jeśli zatem za miarę po-

 5 gedl 1992.
 6 gediga 1978.
 7 gedl 1997.

treten5, die auch unter dem namen hügelgräberkultur 
firmiert und zwei Untergruppen aufweist: die schle-
sische und die mittelschlesisch-großpolnische grup-
pe6. sie bildet zugleich die nordöstliche peripherie des 
gesamten hügelgräberkreises7. eines seiner merkmale 
ist die entwickelte bronzemetallurgie, die von ansehn-
lichen schmuckstücken, waffen und werkzeugen in 
streufunden, horten und gräbern bezeugt wird. dies 
steht in deutlichem gegensatz zu der zweiten groß-
en kultur jener zeitspanne im polnischen gebiet, der 
trzciniec-kultur. hier wiederum sind die anzeichen 
für die metallurgie rar. die meisten metallobjekte im 
trzciniec-zusammenhang sind importe, und sie sind 
insgesamt spärlich. sollten also die bronzeobjekte als 
anzeiger des Fortschritts und der entwicklung gel-

 5 gedl 1992.
 6 gediga 1978.
 7 gedl 1997.

ryc. 1. mapa kompleksu trzciniec–komarów–sośnica (wg berezanskaja 1972; dąbrowski 1972; z uzupełnieniami).
abb. 1. karte des trzciniec-komarów-sośnica-komplexes (nach berezanskaja 1972; dąbrowski 1972, mit ergänzungen).



112 SylweSter Czopek

stępu i rozwoju cywilizacyjnego uznać zabytki brązo-
we, to mamy tutaj do czynienia z dwiema wyraźnie 
innymi prowincjami kulturowymi (światami epoki 
brązu). związki formalne wielu przejawów kultury 
(obrządek pogrzebowy i wierzenia, gospodarka, cha-
rakterystyczna ceramika, posługiwanie się narzędzia-
mi kamiennymi i krzemiennymi) kierują nas wyraźnie 
na wschód. podobną ceramikę spotkać można na po-
lesiu, wołyniu, podolu, nawet nad dnieprem8. czasa-
mi mówi się o wielkim (w sensie terytorialnym) kom-
pleksie kultur trzciniec–komarów–sośnica (ryc. 1), 
sięgającym od dorzecza warty na zachodzie po do-
rzecze desny i sejmu na wschodzie9. obserwujemy 
wprawdzie terytorialne zróżnicowanie tej prowincji, 
ale zasadnicze cechy kultury materialnej są bardzo 
podobne. warto np. zasygnalizować duże zbieżności 
między obszarem wyżyny wołyńskiej a lubelszczy-
zną10. dalej na wschód, w kierunku dniepru, kultura 
jest w miarę jednorodna przede wszystkim w zakresie 
stylistyki i technologii naczyń glinianych11.

konkluzja musi być tutaj oczywista – przez zie-
mie polskie w starszej epoce brązu przebiegała kolej-
na wyraźna rubież kulturowa między światem „zacho-
du” a „wschodu”. nie była to oczywiście ostra granica 
w sensie współczesnych granic państwowych i admi-
nistracyjnych, a raczej pewna strefa przejściowa mię-
dzy tymi dwoma odrębnymi światami. potwierdzają 
to szczegółowe studia prowadzone w wielkopolsce 
i na Śląsku12, a także w skali całości ziem polskich13. 
to swoiste bikulturowe terytorium (generalnie – stre-
fa od kujaw po górną wartę) jest raczej lokalną specy-
fiką niż obszarem dokumentującym szersze kontakty 
na linii wschód–zachód. dla starszej epoki brązu, po-
dobnie jak dla czasów późniejszych istotne są raczej 
powiązania południkowe, odbywające się na linii pół-
noc–południe. jest to tradycyjny szlak (kierunek) wy-
miany brązu i bursztynu14, a później także żelaza, soli 
i innych surowców oraz dóbr cywilizacyjnych. miał 
on pierwszorzędne znaczenie dla dziejów tej części 
kontynentu. był nie tylko dostarczycielem określo-
nych, poszukiwanych dóbr materialnych i surowców, 
ale także stymulował przepływ informacji i innowa-

 8 berezanskaja 1972.
 9 dąbrowski 1972, 90.
10 taras 1995.
11 lisenko 2002, 172–173.
12 kłosińska 1997, 131–140.
13 dąbrowski 2004, 106–114.
14 bukowski 2002.

ten können, so haben wir es mit zwei eindeutig diver-
genten kulturprovinzen der bronzezeit zu tun. die 
beziehungen vieler trzciniec-ausprägungen weisen 
nach osten, so beim bestattungsritus und glauben, 
in der wirtschaft, bei der keramik und im gebrauch 
von stein- und Feuersteinwerkzeugen. der gleichen 
keramik wie in der trzciniec-kultur begegnet man in 
polesie, wolhynien, podolien und sogar am dnjepr8. 
manchmal wird daher von einem großen territorialen 
komplex der trzciniec-komarów-sośnica-kulturen 
(abb. 1) gesprochen, der vom warthegebiet im wes-
ten bis zum desna- und sejmgebiet im osten reichte9. 
es werden zwar einige regionale differenzierungen 
innerhalb dieses raumes beobachtet, aber die grund-
legenden merkmale der sachkultur sind sehr ähnlich. 
erwähnenswert sind große gemeinsamkeiten im ar-
chäologischen Fundgut der wolhynischen hochebene 
und des lubliner landes10. weiter ostwärts, zum dn-
jepr hin, erscheint die kultur verhältnismäßig homo-
gen, vor allem in bezug auf stil und technologie der 
tongefäße11.

als schlussfolgerung ergibt sich, dass durch das 
polnische gebiet in der älteren bronzezeit ein deut-
licher kulturgrenzbereich zwischen west und ost ver-
lief. es war keine scharfe grenze, wie sie etwa gegen-
wärtige verwaltungs- und staatsgrenzen darstellen, 
sondern vielmehr eine übergangszone zwischen die-
sen verschiedenen welten. das bestätigen die einge-
henden studien, die in großpolen und schlesien12 so-
wie im ganzen polnischen territorium13 durchgeführt 
worden sind. die eigentümliche, von zwei kulturen 
geprägte region zwischen kujawien und der oberen 
warthe stellt mit seinen starken kontakten nach wes-
ten und osten einen besonderen kulturraum dar. Für 
die älterebronzezeit sind ebenso wie für die späteren 
perioden eher ost-westlich verlaufende verbindungen 
von bedeutung. dies ist der traditionelle weg im aus-
tausch von bronze und bernstein14, und später auch 
von eisen, salz sowie anderen rohstoffen und gü-
tern. er war von großer bedeutung für die geschichte 
dieses teils des kontinents. auf diesem weg wurden 
nicht nur bestimmte begehrte handwerksprodukte 

 8 berezanskaja 1972.
 9 dąbrowski 1972, 90.
10 taras 1995.
11 lisenko 2002, 172–173.
12 kłosińska 1997, 131–140.
13 dąbrowski 2004, 106–114.
14 bukowski 2002.
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cji na wszystkich płaszczyznach, stając się najważniej-
szym stymulatorem procesów kulturowo-cywilizacyj-
nych.

właśnie z taką gruntowną zmianą układu kul-
turowego mamy do czynienia pod koniec starszej 
i w środkowej epoce brązu (Xiv–Xiii w. bc), kiedy 
upowszechnia się na terenie całej europy zwyczaj kre-
macji zmarłych i chowania ich w glinianych popiel-
nicach (urnach) na dużych, płaskich cmentarzyskach. 
tworzą się w ten sposób charakterystyczne „pola po-
pielnic”, od których bierze nazwę krąg kultur pól po-
pielnicowych. prawie cała europa Środkowa i większa 
część europy zachodniej (ryc. 2) to obszar związany 
z nowym typem kultury15. poza tym zasięgiem noto-
wane są jego wpływy (czasami bardzo silne) i szersze 
rozpowszechnienie idei kremacji. na ziemiach pol-
skich dokonuje się podobna transformacja kulturowa. 
w miejsce kultur przedłużyckiej i trzcinieckiej poja-
wia się kultura łużycka, jedna z klasycznych jedno-
stek kręgu popielnicowego. właśnie to różne podłoże 
decyduje w tym przypadku o odmiennościach w ma-

15 gedl 1997.

und rohstoffe verhandelt, sondern auch informati-
onen und innovationen aller art vermittelt. so hat-
te diese straße eine wichtige rolle für die weitergabe 
kultureller impulse inne, die zivilisatorische prozesse 
anregten.

zu einer einschneidenden veränderung der kul-
turverhältnisse kam es gegen ende der älteren und in 
der mittelbronzezeit (14.–13. jh. bc), als sich in ganz 
europa die sitte verbreitete, die verstorbenen ein-
zuäschern und in tonurnen auf großen Flachgräber-
feldern zu bestatten. so entstanden charakteristische 
„Urnenfelder“, von denen der name des Urnenfelder-
kreises abgeleitet wird. beinahe ganz mitteleuropa und 
der größte teil westeuropas (abb. 2) wurden durch 
diesen neuen kulturtyp erfasst15. auch außerhalb sei-
nes eigentlichen verbreitungsgebietes werden seine 
teils sehr starken einflüsse und eine verbreitung des 
brandbestattungsritus verzeichnet oben gesprachene 
Umwandlungen finden auch auf dem polnischen ge-
biet statt. an die stelle der vorlausitzer kultur und der 
trzciniec-kultur trat die lausitzer kultur, eine klas-

15 gedl 1997.

ryc. 2. mapa kręgu kultur mogiłowych (kolor niebieski) i popielnicowych (kolor czerwony) w europie (wg gedl 1997).
abb. 2. karte der hügelgräberkulturen (blau) und Urnenfelderkulturen (rot) in europa (nach gedl 1997).
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teriałach zachodnio- i wschodniołużyckich. można 
je mierzyć np. nasyceniem brązów, powtarzających 
w dużej mierze wcześniejsze obserwacje z wczesnej 
i starszej epoki brązu. są to jednak odrębności rysują-
ce się w ramach jednego systemu kulturowego, które-
go nadrzędną cechą identyfikacyjną jest popielnicowa 
forma grobu i charakterystyczny styl naczyń glinia-
nych. można stwierdzić, że wschodni zasięg tych cech 
wyznacza rubież zachodnioeuropejskiej cywilizacji 
epoki brązu. przebiega ona na wschód od dzisiejszych 
granic polski, sięgając prawobrzeża bugu i górnego 
styru, a więc występując w części północnego podola 
i południowego wołynia16.

oprócz zmian w obrządku pogrzebowym z kulturą 
łużycką wiążą się także i inne istotne przemiany. do-
tyczą one np. powstania bardziej stabilnych struktur 
osadniczych, co jest z kolei egzemplifikacją efektyw-
nej gospodarki rolniczej, która zastąpiła dominującą 
w poprzednim okresie gospodarkę hodowlaną. na-
stępuje teraz rozwój wielu gałęzi wytwórczości, oży-
wia się wymiana lokalna i dalekosiężna, zmieniają się 
struktury społeczne.

trzeba zwrócić uwagę na złożoność procesów kul-
turowych i ich zróżnicowanie chronologiczne. kultura 
łużycka trwała nieco ponad 1000 lat. trudno zatem są-
dzić, że wszystkie cechy kulturowe, a nawet zasięgi te-
rytorialne były przez ten czas niezmienne. istniała na-
wet w polskiej literaturze koncepcja migracji ludności 
kultury łużyckiej daleko na wschód. Śladów jej obec-
ności próbowano się doszukiwać nawet nad dnie-
prem17. jest to oczywiste nieporozumienie i wynik 
nieznajomości miejscowych źródeł. chodzi tu prze-
de wszystkim o pojedyncze znaleziska zabytków brą-
zowych, nawiązujących do pierwowzorów łużyckich, 
z których część może być po prostu importami metalo-
wymi, a część miejscowymi ich naśladownictwami18.

prawie zawsze w sytuacji sąsiedztwa wielkich syste-
mów kulturowych (w dużej mierze także małych kul-
tur i grup) da się wyselekcjonować pewne kategorie 
lub typy źródeł, które poświadczają istnienie wzajem-
nych kontaktów. nie zawsze jednak potrafimy dobrze 
(prawidłowo) interpretować ich istotę, co jest oczy-
wiście kwestią wtórną. nie powinna zatem dziwić 
obecność pojedynczych zabytków brązowych w typie 
„łużyckim” na wschodzie, tak jak w podobnym stop-
niu elementy wschodnie są obecne w dorzeczu wi-

16 dąbrowski 1972, 120–162; krušel’nic’ka 1985, 60–93.
17 sulimirski 1936b.
18 dąbrowski 1972, 180, ryc. 31.

sische einheit des Urnenfelderkreises. die somit un-
terschiedlichen grundlagen der lausitzer kultur führ-
ten zu differenzen in den kulturellen erscheinungen 
und zu einer gliederung in einen westlichen und ei-
nen östlichen lausitzer kreis. so ergeben sich in der 
lausitzer kultur Unterschiede in der Fundfrequenz 
von bronze, wobei deren aufkommen in den einzel-
nen teilregionen meist demjenigen der frühen und äl-
teren bronzezeit entspricht. zu diesen besonderheiten 
kommt es allerdings vor dem hintergrund eines recht 
einheitlichen kultursystems, dessen wichtigste kenn-
zeichen die grabform und der charakteristische stil 
der tongefäße sind. der östliche verbreitungsbereich 
dieser ausprägungen umreißt das grenzgebiet der 
westeuropäischen bronzezeitlichen zivilisation. die-
ser grenzraum liegt östlich der heutigen grenzen po-
lens und erstreckt sich bis zum linken Ufer des bugs 
und bis zum oberen styr, also bis nach nordpodolien 
und südwolhynien16.

neben änderungen im bestattungsritus erfol-
gen in der lausitzer kultur auch andere wesentliche 
wandlungen. es kam z.b. zur entstehung stabilerer 
besiedlungsstrukturen, was mit einer leistungsfähigen 
agrarwirtschaft einherging. diese löste die im voran-
gehenden zeitraum dominierende viehzucht ab. ver-
schiedene nichtagrarische produktionszweige blühten 
auf, der lokale und weiträumige austausch nahm zu 
und die gesellschaftlichen strukturen wandelten sich.

es sollte auch auf den komplexen charakter der 
kulturprozesse und ihre chronologische differenzie-
rung verwiesen werden. die lausitzer kultur dauerte 
etwas über 1000 jahre an. so versteht sich von selbst, 
dass ihre kulturellen merkmale und auch die territo-
riale verbreitung während dieser zeitspanne einigem 
wandel unterlagen. in der polnischen wissenschaft 
gab es das konzept, die bevölkerung der lausitzer 
kultur habe sich weit nach osten ausgebreitet. man 
hat ihre spuren sogar am dnjepr gesucht17. dies ist al-
lerdings wohl unzutreffend und eher eine Folge der 
fehlenden kenntnis lokaler Quellen. bei den betref-
fenden Funden handelt es sich vor allem um einzelne, 
an lausitzer vorbilder anknüpfende bronzefunde, die 
z. t. metallexporte, teils auch lokale nachahmungen 
gewesen sein werden18.

im vorfeld großer kulturen, in bedeutendem maße 
auch bei kleineren gruppen und kulturen, lassen sich 

16 dąbrowski 1972, 120–162; krušel’nic’ka 1985, 60–93.
17 sulimirski 1936b.
18 dąbrowski 1972, 180, abb. 31.
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sły. spośród tych ostatnich niewątpliwie najciekaw-
sze są łączące się z kręgiem kultur noa-sabatinovka19. 
ważne jest przy tym, że nie można ich interpretować 
jako enklaw obcego osadnictwa. zabytki te pojawia-
ją się bowiem w wyraźnym miejscowym kontekście 
– np. wśród grobów na cmentarzyskach w paluchach 
i grodzisku dolnym20.

kwestia wschodnich peryferii kręgu popielnico-
wego łączy się z tzw. kulturą wysocką21, którą daw-

19 bukowski 1976, 46–56.
20 czopek 1996, 114–115; 2003.
21 sulmirski 1931; hozer 2005.

fast immer sachzeugen für gegenseitige kontakte be-
obachten. wir sind aber nicht immer im stande, sie 
im Folgeschritt richtig zu interpretieren. die bronze-
nen einzelfunde vom „lausitzer“ typ im osten und 
östliche elemente im weichselgebiet können bei einer 
berücksichtigung dieses sachverhalts aber nicht ver-
wundern. von den zuletzt genannten, östlichen ele-
menten in polen sind sicherlich die mit dem kreis der 
noa-sabatinovka-kulturen verbundenen stücke am 
interessantesten19. sie belegen nicht etwa enklaven ei-

19 bukowski 1976, 46–56.

ryc. 3. stanowiska ze „scytyjskimi” zausznicami gwoździowanymi (1) i miejscem ich produkcji (2 – zawada k. połańca) na ziemiach 
polskich.
abb. 3. Fundstellen „skythischer“ nagelohrringe (1) und ihr herstellungsort (2 – zawada bei połaniec) im polnischen gebiet.
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niej traktowano nawet jako lokalną grupę kultury 
łużyckiej. charakteryzuje ją przede wszystkim biry-
tualizm w obrządku pogrzebowym. nowsze odkrycia 
i badania pozwalają mówić o podobnych procesach, 
jakie zachodziły w czasach (środkowa epoka brązu 
– Xiii–Xii w. bc) powstawania lokalnego ugrupowa-
nia kultury łużyckiej w południowo-wschodniej pol-
sce – tzw. grupa tarnobrzeska. materiały z wczesno-
wysockich cmentarzysk (np. petryków)22 wykazują 
dużą zbieżność z cmentarzyskami wczesnotarnobrze-
skimi (np. grodzisko dolne, chodaczów, manasterz, 
paluchy)23. na dość dużym obszarze od dorzecza sanu 
na zachodzie aż po dorzecze środkowego dniestru 
musiały zachodzić wtedy istotne przemiany kulturo-
we, polegające na wypieraniu inhumacji przez krema-
cję i upowszechnianiu nowego modelu ekonomiczno- 
-społecznego. katalizatorem tych zmian były wpływy 
z wykrystalizowanych już prowincji świata pól popiel-
nicowych. tam, gdzie były one silniejsze (grupa tar-
nobrzeska) doszło do całkowitego zaniechania grzeba-
nia zmarłych niespalonych, a tam, gdzie były słabsze 
(kultura wysocka) stopniowo malała rola kremacji. 
właśnie tym należy tłumaczyć swego rodzaju „rozej-
ście” się dróg rozwoju grupy tarnobrzeskiej i kultu-
ry wysockiej w czasach młodszej, a zwłaszcza późnej 
epoki brązu. w tym czasie na obszarze południowo- 
-wschodniej polski mamy do czynienia z klasycznymi 
cmentarzyskami w typie popielnicowym i swoistym 
stylem wytwórczości ceramiki.

dalej w kierunku wschodnim w stosunku do kul-
tury wysockiej wydziela się kulturę biełohrudowską 
(głównie Xii–Xi w. bc)24, sięgającą aż do środkowe-
go dniepru25. model kulturowy jest tu wyraźnie róż-
ny od „popielnicowego”, dosyć wyraźnie nawiązują-
cy do starszego podłoża „wschodniotrzcinieckiego”, 
a więc w swym charakterze wschodnioeuropejskiego. 
później (X–iX/viii w. bc) pojawia się kultura czar-
noleska26.

we wczesnej epoce żelaza (iX/viii–v w. bc) 
układ kulturowy w europie zdecydowanie się zmie-
nia. głównym czynnikiem sprawczym jest tutaj po-
jawienie się dwóch prężnych ośrodków kulturowych: 
wschodnioeuropejskiego ośrodka scytyjskiego oraz 
zachodnioeuropejskiej cywilizacji halsztackiej. teren 

22 bandriv’skij 2002.
23 czopek, ormian, trybała 2005; godlewski 2005.
24 lisenko 2002.
25 dąbrowski 1972, 171–180.
26 krušel’nic’ka 1998; lisenko 2002.

ner fremden besiedlung, da sie in einem deutlichen lo-
kalen kontext – z.b. unter den bestattungen auf den 
gräberfeldern in paluchy und grodzisko dolne20 
– auftreten.

die Frage der östlichen peripherie des Urnenfel-
derkreises hängt mit der sog. wysocko-kultur zu-
sammen21, die früher als lokale gruppe der lausitzer 
kultur galt. sie zeichnet sich durch einen birituellen 
bestattungsritus aus. neuere entdeckungen und Un-
tersuchungen lassen bei dieser kulturerscheinung auf 
eine ähnliche genese schließen wie bei der sog. tar-
nobrzeg-gruppe, einer lokalen, während der mittel-
bronzezeit (13.–12. jh. bc) entstandenen spielart der 
lausitzer kultur in südwestpolen. die Funde aus den 
gräberfeldern der frühen wysocko-kultur (z.b. pe-
tryków)22 weisen eine große übereinstimmung mit 
den gräberfeldern der frühen tarnobrzeg-kultur auf 
(z.b. grodzisko dolne, chodaczów, manasterz, palu-
chy)23. in einem recht großen territorium zwischen 
dem sangebiet im westen und dem mittleren dne-
strgebiet müssen sich damals bedeutende kulturwan-
dlungen vollzogen haben, zu denen die verdrängung 
der inhumation durch die brandbestattung und die 
verbreitung eines neuen wirtschaftlich-gesellschaftli-
chen modells gehörten. die einflüsse aus den gebie-
ten mit bereits entwickelten varianten der Urnenfel-
derkultur waren für diese änderungen sehr wichtig. 
dort, wo diese impulse stärker waren (wie in der tar-
nobrzeg-gruppe), wurde die körperbestattung aufge-
geben. dort, wo sie schwächer waren (so in der wy-
socko-kultur), verringerte sich die bedeutung der 
einäscherung. gerade damit ist die auseinanderent-
wicklung der tarnobrzeg- und der wysocko-kultur in 
der jüngeren und vor allem in der spätbronzezeit zu 
erklären. in diesem zeitraum haben wir es im südös-
tlichen polnischen gebiet mit klassischen gräberfel-
dern vom Urnentyp und einem besonderen stil in der 
keramikproduktion zu tun.

Östlich der wysocko-kultur wird die belogru- 
dovka-kultur geortet (hauptsächlich 12.–11. jh. bc)24, 
die bis zum mittleren dnjepr reichte25. sie unterschei-
det sich in wesentlichen zügen vom „Urnenfeldermo-
dell“ und knüpft deutlich an die ältere, osteuropäische 

20 czopek 1996, 114–115; 2003.
21 sulmirski 1931; hozer 2005.
22 bandriv’skij 2002.
23 czopek, ormian, trybała 2005; godlewski 2005.
24 lisenko 2002.
25 dąbrowski 1972, 171–180.
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europy Środkowej, a precyzyjniej mówiąc ziem pol-
skich, staje się wówczas znowu (podobnie jak w star-
szej epoce brązu) obszarem ścierania się wpływów 
tych ośrodków. w polsce zachodniej widzimy bar-
dzo silne, bo zmieniające oblicze kulturowe miejsco-
wych jednostek systematyki archeologicznej (np. tzw. 
faza/kultura białowicka), oddziaływania kręgu hal-
sztackiego27. nie bez racji używa się dla nich termi-
nu „halsztatyzacja”. są one najlepiej czytelne na Śląsku 
(w obrębie śląskiej grupy kultury łużyckiej), a w nie-
co mniejszym stopniu także w wielkopolsce i pol-
sce Środkowej. dotyczą one tak fundamentalnych dla 
kultur prahistorycznych cech jak obrządek pogrzebo-
wy (groby komorowe), system osadniczy (grody), kul-
tura materialna z najbardziej typowym wyróżnikiem 
w postaci ceramiki (śląska ceramika malowana, inna 
stylistyka i technologia tradycyjnej ceramiki łużyckiej) 
i bardzo licznymi importami „halsztackimi”. te ostat-
nie, jednak w dużo mniejszym natężeniu, napływają 
także na obszar polski wschodniej, świadcząc jedynie 
o dalekosiężnych kontaktach wymiennych. dotyczy 

27 gedl 1991.

„ost-trzciniec-grundlage“ an. später, im 10.–9./8. jh. 
bc, kommt die Černoles-kultur auf26.

in der Früheisenzeit (9./8.–5. jh. bc) erfuhr das 
europäische kultursystem erneut bedeutende än-
derungen. das ist mit dem aufkommen von zwei 
starken kulturzentren zu erklären: einem osteuro-
päischen, skythischen zentrum und der westeuropä-
ischen hallstattzivilisation. das mitteleuropäische, ge-
nauer gesagt polnische gebiet wurde damals wieder 
– wie schon in der älteren bronzezeit – zu einem ter-
ritorium, in dem die einflüsse beider zentren zusam-
mentrafen. in westpolen sind sehr starke einflüsse des 
hallstattkreises erkennbar, die das kulturbild der lo-
kalen einheiten veränderten (z.b. billendorfer-phase 
bzw. –kultur)27. nicht zu Unrecht wird dafür der ter-
minus „hallstattisierung“ benutzt. am besten ist diese 
in schlesien, im bereich der schlesischen gruppe der 
lausitzer kultur, festzustellen, ferner auch in großpo-
len und mittelpolen. die einflüsse und änderungen 
beziehen sich auf so wesentliche merkmale wie den 
bestattungsritus (kammergräber), das besiedlungs-
system (burgwälle) sowie die materielle kultur und 
hier besonders die keramik (schlesische bemalte ke-
ramik, stilistisch-technologische änderungen der tra-
ditionellen lausitzer keramik). es gibt überdies recht 
zahlreiche hallstattimporte. solche erreichten auch 
das ostpolnische gebiet, waren dort aber seltener 
und künden lediglich von Fernaustauschkontakten. 
das gilt besonders für manche metallenen streu- und 
schatzfunde.

das eigentliche skythien28 bildeten – überschlägig 
betrachtet – steppen- und z. t. waldsteppengebiete 
nördlich des schwarzen meeres. neben diesem zen-
tralen skythischen kreis gab es eine weite einfluss- 
und wirkungszone der skythischen kultur. Für eine 
ganze reihe von ostmitteleuropäischen kulturen kön-
nen wir von einer art „skythisierung“ sprechen. das 
betrifft z.b. die wysocko-kultur und die post-wy-
socko-gruppen (z.b. Čerepin-lagodiv; ležnica)29, die 
milogrady-kultur30 sowie die lausitzer kultur, was u. 
e. am wichtigsten ist. darin hebt sich ihr östlicher teil 
besonders deutlich hervor. dort beobachten wir we-
sentliche änderungen im bestattungsritus und in den 
typen und varianten der grabausstattung, z.b. auf 

26 krušel’nic’ka 1998; lisenko 2002.
27 gedl 1991.
28 smirnow 1974; il’inskaja, terenožkin 1986; meljukova 1989.
29 vgl. krušel’nic’ka 1976; 1993.
30 melnikovskaja 1967.

ryc. 4. przykład garnka o wschodnich, „scytyjskich” 
konotacjach z osady z wczesnej epoki żelaza w gro-
dzisku dolnym, stan. 22 (południowo-wschodnia 
polska).
abb. 4. vorbild eines topfes mit östlichen, „sky-
thischen” konnotationen aus der früheisenzeit-
lichen siedlung in grodzisko dolne, Fst. 22 (süd-
ostpolen).
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to zwłaszcza niektórych znalezisk metalowych, luź-
nych i występujących w skarbach.

właściwa scytia28 to, najogólniej mówiąc, tereny 
stepowe i w części leśno-stepowe położone na północ 
od morza czarnego. poza tym zasadniczym kręgiem 
scytyjskim istniała dosyć szeroka strefa wpływów i od-
działywań kultury scytyjskiej. w stosunku do całe-
go szeregu kultur wschodnio- środkowoeuropejskich 
możemy mówić nawet o swego rodzaju „scytyzacji” 
kultury materialnej. dotyczy to np. kultury wysockiej 
i grup postwysockich (np. czerepin-łagodów; leżni-
ca)29, kultury miłogradzkiej30 oraz, co najbardziej istot-
ne z naszego punktu widzenia, także kultury łużyc-
kiej. tutaj zdecydowanie wyróżnia się jej wschodnia 
część. obserwujemy wówczas dość istotne przemiany 
w zakresie obrządku pogrzebowego (wyposażenie gro-
bów, niektóre ich typy i odmiany – np. cmentarzysko 
w krupach ze spalonymi konstrukcjami drewniany-
mi31 i podobne na innych stanowiskach), wytwórczości 
ceramicznej, wykorzystywaniu ozdób i broni pocho-
dzenia scytyjskiego. obszarem najbardziej związanym 
ze światem scytyjskim jest bez wątpienia południowo- 
-wschodnia polska (dorzecze sanu, wisły i górnego 
bugu). miarą zachodzących przemian jest powstanie 
lokalnego ośrodka produkującego zabytki uważane 
za „scytyjskie” – zausznice i elementy uprzęży koń-
skiej. pozostałości takiego warsztatu zidentyfikowa-
no na osadzie grupy tarnobrzeskiej w zawadzie k. po-
łańca32. mapa tej grupy zabytków wyraźnie pokazuje 
ich terytorialne konotacje (ryc. 3). do tego należy do-
dać inne przedmioty, mniej zaawansowane technolo-
gicznie, ale naśladujące obce pierwowzory – np. blasz-
kowate kolczyki typu kłyżów, czy inne drobne ozdoby 
drucikowate. bezpośrednich analogii dostarczają tak-
że niektóre typy naczyń, wykonywane zgodnie z regu-
łami technologicznymi i stylistycznymi w typie „leś-
no-stepowym” (ryc. 4–5)33. podobne związki można 
zaobserwować na obszarze lubelszczyzny34. elementy 
wschodnioeuropejskie przenikają także dalej na pół-
noc i zachód. spotykamy je na kujawach, w polsce 
środkowej i w wielkopolsce.

28 smirnow 1974; il’inskaja, terenožkin 1986; meljukova 1989.
29 por. krušel’nic’ka 1976; krušel’nic’ka 1993.
30 melnikovskaja 1967.
31 misiewicz 1991; 2001; 2003.
32 michalski 1982; chomentowska 1989.
33 por. też czopek 2003.
34 kłosińska 2005.

dem gräberfeld in krupy mit abgebrannten holzkons-
truktionen31 und ähnliche an anderen Fundstellen. es 
gibt desweiteren veränderungen in der keramikher-
stellung, und man nutzte schmuck und waffen sky-
thischer herkunft. der mit der skythischen welt am 
intensivsten verbundene raum war zweifellos südost-
polen mit dem san-, weichsel- und oberen buggebiet. 
ein ausdruck der sich vollziehenden änderungen war 
dort die entstehung eines lokalen zentrums, in dem 
als „skythisch“ geltende denkmäler – ohrgehänge 
und elemente des pferdegeschirrs – hergestellt wur-
den. reste einer entsprechenden werkstatt wurden 
in einer siedlung der tarnobrzeg-gruppe in zawa-
da bei połaniec ausgegraben32. die kartierung dieser 
Fundgruppen zeigt deutlich ihre territoriale reich-
weite (abb. 3). überdies sollten weitere gegenstän-
de genannt werden, die technologisch weniger fort-
geschritten waren und fremde vorbilder nachahmten: 
z.b. lamellenohrringe vom kłyżów-typ oder anderer 
kleiner drahtschmuck. Unmittelbare analogien im 
skythischen milieu haben auch manche gefäßtypen, 
die nach ihren technologisch-typologischen merkma-
len als „waldsteppen-typ“ bezeichnet werden kön-
nen (abb. 4–5)33. ähnliche verbindungen lassen sich 
im lubliner land beobachten34. osteuropäische ele-
mente drangen auch weiter nach norden und westen 
vor und können in kujawien, mittel- und großpolen 
festgestellt werden.

momentan ist es schwer, ein konkretes ausgangs-
gebiet dieser einflüsse zu benennen. in allgemeiner 
Form handelt es sich um den bereich der osteuropä-
ischen waldsteppe. dabei sollte auch auf eine deut-
liche verringerung der territoritorialen distanz zwi-
schen der skythischen welt und dem lausitzer kreis 
verwiesen werden. die nordwestlichsten Fundplätze 
der „skythischen“ westpodolien-gruppe werden heu-
te am oberen dnestr lokalisiert (vgl. grabhügel in by-
ków)35. die situation ist allerdings wohl komplexer, 
da sich gewisse „östliche“ impulse im ost- und süd-
östlichen polnischen gebiet etwas früher zeigen als 
der eigentliche skythische horizont. das gilt für im-
mer deutlicher erkennbare östliche bezüge in den 
materialien der Černoles-kultur (abb. 5). sie betref-
fen hauptsächlich keramik, und hier besonders ihre 

31 misiewicz 1991; 2001; 2003.
32 michalski 1982; chomentowska 1989.
33 vgl. auch czopek 2003.
34 kłosińska 2005.
35 machnik, pavliv, petegirič 2003.
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ryc. 5. ceramika z okolic rzeszowa [łąka, stan. 16 (m); nowa wieś, stan. 1 (e–g); rzeszów, stan. 42 (n), 54 (h–l); rzeszów-wilkowy-
ja, stan. 96 (a–c); trzebownisko, stan. 12 (d)] o cechach zbliżonych do kultury czarnoleskiej i „wczesnoscytyjskiej”.
abb. 5. keramik aus der Umgebung von rzeszów [łąka, Fst. 16 (m); nowa wieś, Fst. 1 (e–g); rzeszów, Fst. 42 (n), 54 (h–l); rzeszów- 
wilkowyja, Fst. 96 (a–c); trzebownisko, Fst. 12 (d)] mit der Černoles- und „frühskythischen“ kultur ähnlichen merkmalen.
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trudno na razie wskazać konkretny, macierzy-
sty dla tych kontaktów obszar. najogólniej mówiąc, 
jest to strefa wschodnioeuropejskiego lasostepu. war-
to w tym miejscu zasygnalizować wyraźne zmniej-
szenie dystansu terytorialnego między światem scy-
tyjskim a kręgiem łużyckim. najdalej na północny 
zachód wysunięte stanowiska „scytyjskiej” grupy za-
chodniopodolskiej lokalizuje się teraz nad górnym 
dniestrem (por. kurhan w bykowie)35. opisana sy-
tuacja może mieć jednak bardziej złożony charakter. 
o pewnych, „wschodnich” oddziaływaniach na obsza-
rze wschodniej i południowo-wschodniej polski mo-
żemy mówić bowiem w czasach nieco wcześniejszych 
niż właściwy horyzont scytyjski. chodzi tu o coraz 
liczniejsze analogie w materiałach kultury czarnole-
skiej (ryc. 5). dotyczą one głównie ceramiki, a prze-
de wszystkim jej zdobnictwa. wpływy i nawiąza-
nia scytyjskie byłyby w tym kontekście wydłużeniem 
wschodnich związków w czasie.

warto w tym miejscu przypomnieć interesują-
cą hipotezę wędrówki neurów wymienionych przez 
herodota36. wiele wskazuje na to, że przeważający 
do tej pory w literaturze pogląd o ich migracji z za-
chodu na wschód37 był błędny. bardziej prawdopo-
dobna jest obecnie wędrówka ze wschodu na zachód38, 
co mogłoby wytłumaczyć coraz liczniejsze dowody 
na związki dorzecza wisły ze strefą lasostepu ukraiń-
skiego we wczesnej epoce żelaza. swego rodzaju po-
twierdzeniem jest toponimia neuryjska spotykana 
na dużym obszarze europy Środkowej i wschodniej39. 
nie rozstrzygamy oczywiście w tym ujęciu przyna-
leżności językowo-etnicznej neurów, która także 
nie jest tak oczywista, jak dawniej przyjmowano. po-
twierdzeniem przesunięć ludnościowych ze wschodu 
na zachód może być datowana w przybliżeniu na ten 
sam czas wędrówka plemion bałtyjskich i ich pojawie-
nie się w północno-wschodniej części polski. dotyczy 
to jednak już strefy leśnej europy wschodniej.

istnieje jednak jeszcze inny aspekt scytyzacji kul-
tury na obszarze południowo-wschodniej polski, nie-
zależny od przytoczonych kwestii etnicznych. można 
zaryzykować twierdzenie, że mogła tutaj istnieć jakaś 
forma zwierzchności (dominacji) scytyjskiej – poli-
tyczno-militarnej. nie może być bowiem przypad-

35 machnik, pavliv, petegirič 2003.
36 rybakov 1979.
37 tymieniecki 1951; nosek 1952; plezia 1952.
38 moszyński 1954.
39 melnikovskaja 1967.

verzierung. skythische einflüsse und anknüpfungen 
könnten dann eine tradition östlicher verbindungen 
aufgenommen haben

hier soll an eine interessante hypothese zur wan-
derung der von herodot erwähnten neuren erin-
nert werden36. vieles weist darauf hin, dass die bis-
lang vorherrschende auffassung über ihre migration 
von westen nach osten37 unzutreffend ist. als wahr-
scheinlicher gilt derzeit die umgekehrte richtung, die 
wanderung von osten nach westen38. das könnte die 
immer zahlreicheren belege für die verbindungen des 
weichselgebietes mit der zone der ukrainischen wald-
steppe in der Frühbronzezeit erklären. die auf einem 
großen mittel- und osteuropäischen gebiet heraus-
gearbeiteten neurischen toponyme sind in gewisser 
weise eine bestätigung für diese hypothese39. dabei 
nehmen wir nicht zur sprachlich-ethnischen zugehö-
rigkeit der neuren stellung, die keineswegs so selbst-
verständlich ist wie früher angenommen. eine mig-
ration von menschen von osten nach westen fände 
eine parallele in der annähernd zeitgleichen wande-
rung der baltischen stämme in nordostpolnische re-
gionen. dieser vorgang spielte sich allerdings in der 
waldzone osteuropas ab.

es gibt noch einen weiteren, von den angespro-
chenen ethnischen Fragen unabhängigen aspekt bei 
der skythisierung der kultur in südostpolen. es kann 
vermutet werden, dass hier eine Form von skythischer 
politisch-militärischer vorherrschaft bestand. es dürf-
te nämlich kein zufall sein, dass das ende jener be-
siedlung, die länger als in anderen lausitzer regionen 
andauerte, zeitlich mit dem verfall der skythischen 
dominanz in den steppen zusammenging (4.–3. jh. 
bc).

aus dem mitteleuropäischen gebiet sind uns dar-
über hinaus zahlreiche skythische militaria, haupt-
sächlich pfeilspitzen, bekannt40. ihre verbreitung und 
chronologie sowie allgemeine erwägungen geben 
für diese stücke zu einer anderen interpretation an-
lass als für den schmuck: sie werden als spuren von 
skythischen einfällen – oder eines einfalls – aus dem 
karpatenbecken gedeutet, wohin ein teil der skythen 
in der zweiten hälfte oder gegen ende des 4. jh. bc 
umgesiedelt war.

36 rybakov 1979.
37 tymieniecki 1951; nosek 1952; plezia 1952.
38 moszyński 1954.
39 melnikovskaja 1967.
40 bukowski 1977; 1979.
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kowy fakt, że kres tego osadnictwa (które trwa w tej 
formie dłużej niż w innych prowincjach łużyckich) 
zbiega się w czasie z upadkiem dominacji scytyjskiej 
na stepach (iv–iii w. bc).

z terenu europy Środkowej znane są poza tym licz-
ne znaleziska militariów scytyjskich, głównie groci-
ków do strzał40. ich rozmieszczenie (przede wszystkim 
w polsce zachodniej) i inna chronologia, a także prze-
słanki bardziej ogólne, wskazują na odmienną w sto-
sunku do ozdób interpretację. Uważa się je za ślad 
zbrojnych najazdów (lub najazdu?) scytyjskich, do-
konywanych z terenu kotliny karpackiej, dokąd część 
scytów przeniosła się w drugiej połowie lub pod ko-
niec vi wieku bc.

można zatem stwierdzić, że w epoce brązu i we 
wczesnej epoce żelaza rubież między kulturowo-ekolo-

40 bukowski 1977; 1979.

man kann also feststellen, dass in der bronze- und 
in der frühen eisenzeit die grenzzone zwischen den 
kulturellen und ökologischen bereichen west- und 
osteuropas keine konstanz hatte, sondern schwan-
kungen unterlag; allgemein verlief sie im weichselge-
biet (abb. 6), doch war es weder eine feste noch line-
are grenze. vielmehr kann von einer übergangszone 
mit gemischten kulturelementen gesprochen werden. 
in der Früh- und älteren bronzezeit verlief sie westlich 
der weichsel. in den späteren phasen der bronzezeit 
rückte sie weiter ostwärts bis über den bug hinaus, um 
sich in der Früheisenzeit wieder in die weichselregi-
on zu verlagern und diese nur wenig zu überschreiten. 
die begriffe „osten“ und „westen“ sind hier natürlich 
eher kategorisch. sie bezeichnen bestimmte typen der 
materiellen und symbolischen, für das vorgeschicht-
liche europa charakteristischen kultur. über einzel-

ryc. 6. mapa sumaryczna – rubieże i kierunki oddziaływań między „wschodem” a „zachodem” w epoce brązu i wczesnej epoce że-
laza: 1 – przybliżona wschodnia rubież unietyckiego kręgu kulturowego (łącznie z tzw. kulturą iwieńską) z wczesnej epoki brązu; 
2 – przybliżona zachodnia rubież kultury trzcinieckiej ze starszej epoki brązu; 3 – wschodnia rubież kultury łużyckiej w epoce brązu; 
4 – przybliżona zachodnia rubież „wschodnich oddziaływań leśno-stepowych” („scytyjskich”) we wczesnej epoce żelaza.
abb. 6. verbreitungskarte – grenzgebiete und einflussrichtungen zwischen ost und west in der bronze- und Früheisenzeit: 1 – un-
gefähres östliches grenzgebiet des aunjetitzer kulturkreises (einschließlich der iwno-kultur) in der Frühbronzezeit; 2 – ungefähres 
westliches grenzgebiet der trzciniec-kultur in der älteren bronzezeit; 3 – östliche grenzzone der lausitzer kultur in der bronzezeit; 
4 – ungefähre westliche grenzzone „östlicher“ bzw. „skythischer“ einflüsse der waldsteppenzone in der Früheisenzeit.
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giczną strefą europy zachodniej a europą wschodnią 
nie była stała, ale przebiegała ona najogólniej mówiąc 
w dorzeczu wisły (ryc. 6). nie miała ona charakteru 
liniowego. możemy raczej mówić o istnieniu swego 
rodzaju strefy przejściowej, o mieszanych elementach 
kulturowych. dla wczesnej i starszej epoki brązu prze-
biega ona na zachód od wisły. w późniejszych fazach 
epoki brązu przesuwa się ona dalej na wschód, poza 
dorzecze bugu, by we wczesnej epoce żelaza znowu 
osiągnąć i nieznacznie przekroczyć rubież wisły. po-
jęcia „wschód” „zachód” są tutaj oczywiście umowne. 
określają one pewien typ kultury materialnej i sym-
bolicznej, charakterystycznej dla prahistorycznej eu-
ropy. nie możemy w tym przypadku mówić o incy-
dentalnych kontaktach czy nawet funkcjonujących 
przez dłuższy czas szlakach wymiany surowcowej lub 
towarowej, bo te w tej części europy mają zdecydo-
wanie układ południkowy (z północy na południe). 
jest to niewątpliwie podział generalny, oznaczający 
przynależność do odrębnych prowincji kulturowych.

Ukształtowanie terenu europy Środkowo-wschod-
niej sprzyja kontaktom na linii wschód–zachód. moż-
na powiedzieć, że dla tej jej części jest to tradycyjny 
kierunek powiązań, czytelny także w czasach później-
szych (nawet historycznych). wydaje się, że można 
tutaj mówić o dwóch wyraźniejszych strefach kontak-
towych. pierwsza to stosunkowo wąska, tzw. brama 
przemyska, ograniczona z jednej strony karpatami, 
a z drugiej wyniesieniami roztocza, łącząca dorze-
cze dniestru z doliną sanu, a dalej dorzeczem wisły. 
druga natomiast to „wołyńskie wrota”, szeroka strefa 
kontaktowa między wyżyną wołyńską a wyżyną lu-
belską. na północ od niej znajduje się nizinny obszar 
polesia, charakteryzujący się dosyć trudnymi warun-
kami naturalnymi, znacznie ograniczającymi warunki 
komunikacji. różnice między tymi strefami nie są tyl-
ko przyrodnicze. podole, a więc szeroko pojmowane 
dorzecze dniestru, charakteryzuje się w epoce brązu 
silnymi związkami z kotliną karpacką41, decydują-
cymi w dużym stopniu o specyficznym obliczu kul-
turowym tego obszaru. nie można zatem wykluczać, 
że pewne elementy kulturowe uznawane tradycyj-
nie za „południowe” mogły docierać na obszar połu-
dniowo-wschodniej polski także szlakiem południo-
wo-wschodnim, naddniestrzańskim. obszar wołynia, 
w zasadzie bez barier przyrodniczych, sprzyjał obu-
stronnym kontaktom. nie może dziwić zatem z jed-

41 krušel’nic’ka 1985.

kontakte oder über längere zeit funktionierende aus-
tauschwege für rohstoffe und waren brauchen wir in 
diesem zusammenhang nicht zu sprechen, zumal sie 
in diesem teil europas einen vorwiegend süd-nörd-
lichen verlauf aufwiesen. die gliederung in ost und 
west ist zweifellos eine generelle, die zugehörigkeit 
zu unterschiedlichen kulturprovinzen bestimmende 
gliederung.

die ost-westlichen kontakte werden durch die ge-
ländegestalt ostmitteleuropas begünstigt. man kann 
sagen, dass es sich hier um eine für diesen teil euro-
pas traditionelle richtung der verbindungen handelt, 
die auch noch in den späteren vorgeschichtlichen und 
in den historischen epochen erkennbar ist. man kann 
zwei wesentliche kontaktzonen bezeichnen. die ers-
te, relativ schmale kontaktzone ist die sog. przemyśl-
pforte, die auf einer seite durch die karpaten, auf der 
anderen durch die roztocze-erhebung begrenzt wird. 
sie verbindet das dnestrgebiet mit dem santal und 
weiter mit dem weichselgebiet. die zweite, breitere 
kontaktzone ist das „wolhynische tor“ zwischen der 
wolhynischen und der lubliner hochebene. nördlich 
von ihr liegt das flache gebiet von polesie, dessen na-
turraum die kommunikation einschränkte. die Unter-
schiede zwischen diesen zonen sind nicht nur durch 
den naturraum bedingt. podolien, also das dnestrge-
biet im weiteren sinne, zeichnete sich in der bron-
zezeit durch enge verbindungen mit dem karpaten-
becken aus41, die in hohem maße für die spezifische 
kulturausprägung dieses gebietes ausschlaggebend 
waren. es kann also nicht ausgeschlossen werden, dass 
gewisse, traditionell als “südlich“ geltende kulturele-
mente auf dem südöstlichen, durch das dnestrgebiet 
führenden weg nach südostpolen gelangt sind. das 
wolhynische gebiet, das keine natürlichen barrieren 
aufwies, begünstigte bilaterale kontakte. deshalb ver-
wundern uns weder die lausitzer „expansion“ nach 
osten noch die existenz „östlicher“ gruppierungen 
wie der frühbronzezeitlichen strzyżów-kultur oder 
der für die Früheisenzeit typischen materialien der 
post-wysocko-kultur (ležnica-gruppe) auf der west-
seite des oberen bug.

die dominanz östlicher und westlicher einflüs-
se steht einerseits mit den expansionsbestrebungen 
und zivilisationsmöglichkeiten der entsprechenden 
kulturen, andererseits mit der schwäche und dem je-
weils eher archaisch-rückständigen charakter ande-

41 krušel’nic’ka 1985.
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nej strony „ekspansja” łużycka na wschód, a z drugiej 
obecność po zachodniej stronie górnego bugu takich 
ugrupowań „wschodnich” jak wczesnobrązowa kultu-
ra strzyżowska, czy typowe dla wczesnej epoki żelaza 
materiały postwysockie (grupa leżnicka).

dominacja wschodnich lub zachodnich oddziały-
wań (bodźców) ma związek z jednej strony z ekspan-
sywnością i cywilizacyjnymi możliwościami domina-
cji, a z drugiej ze słabością i archaicznym charakterem 
(dla danego czasu) innych jednostek kulturowych. 
należy przez to rozumieć nie tylko wszelkie material-
ne (a więc stosunkowo łatwe do identyfikacji) prze-
jawy kultury, ale całość złożonego systemu kulturo-
wego (wierzenia, struktura społeczno-ekonomiczna, 
kultura symboliczna itd.). ziemie polskie wykazują 
tutaj wyraźne związki ze wschodnioeuropejską stre-
fą leśno-stepową. strefa stepu, w epoce brązu wyka-
zująca także silne tendencje do generowania oddzia-
ływań skierowanych na zachód, łączy się z obszarem 
przyczarnomorskim i kotlina karpacką. najbardziej 
uchwytnym przykładem są tutaj oczywiście potwier-
dzone infiltracje plemion koczowniczych – kimme-
rów i scytów – ze schyłku epoki brązu i wczesnej epoki 
żelaza42. skierowane były one w nieco inny typ środo-
wiska przyrodniczego niż obszary położone na pół-
noc od karpat oraz w kierunku ówczesnych, rzeczy-
wistych centrów kulturowych.

42 meljukova 1989; chochorowski 1993.

rer kultureinheiten in verbindung. das betrifft nicht 
nur die materiellen, vergleichsweise leicht identifi-
zierbaren kulturaspekte, sondern das ganze komplexe 
kultursystem (religion, gesellschaftlich-wirtschaft-
liche struktur, symbolik usw.). das polnische gebiet 
weist hier deutliche verbindungen mit der osteuro-
päischen waldsteppenzone auf. die steppenzone, die 
in der bronzezeit stark nach westen orientiert war, ist 
auch mit dem schwarzmeerraum und dem karpaten-
becken verbunden. ein gut erfassbares beispiel dafür 
ist selbstverständlich die infiltration durch nomaden-
stämme wie die der kimmerer und skythen am aus-
gang der bronzezeit und in der Früheisenzeit42. sie 
waren auf ein anderes naturräumliches milieu ausge-
richtet, als es die gebiete nördlich der karpaten boten, 
und zugleich auf die damals vorherrschenden kultur-
zentren orientiert.

42 meljukova 1989; chochorowski 1993.
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Maciej Karwowski

kwestia obecności osadnictwa starożytnych cel-
tów – twórców kultury lateńskiej – na północ od pas-
ma karpat i sudetów podnoszona była w literaturze 
już w pierwszej połowie XX wieku. dotyczyło to prze-
de wszystkim najlepiej udokumentowanych obsza-
rów Śląska, gdzie wydzielone zostały dwa wyraźne 
skupiska: dolnośląskie w okolicach wrocławia i środ-
kowośląskie w okolicach opola. trzecie skupisko 
z wyraźnym osadnictwem celtyckim, zdefiniowane 
później jako tzw. grupa tyniecka, zlokalizowane było 
w zachodniej małopolsce, w rejonie krakowa (ryc. 1). 
w latach 70. XX w. podejmowane były także próby 
umieszczania bardzo wysuniętej grupy osadnictwa 
celtyckiego w północnej polsce, na kujawach. hipo-
tezy te nie znalazły jednak jak dotąd właściwego po-
parcia w materiale archeologicznym. w tym samym 

die Frage der anwesenheit der kelten, der träger 
der latène-kultur, nördlich von karpaten und sude-
ten wurde in der literatur schon in der ersten hälfte 
des 20. jh. behandelt. es handelte sich vor allem um 
zwei gut erforschte gebiete schlesiens, in denen deut-
liche konzentrationen einer vermutlich keltischen 
siedlung festgestellt wurden: eine niederschlesische in 
der gegend von wrocław und eine mittelschlesische 
in der gegend von opole. eine dritte konzentration 
keltischer besiedlung, die später als tyniec-gruppe 
definiert wurde, liegt im westlichen kleinpolen um 
kraków (abb. 1). in den 70er jahren des 20. jh. wur-
de auch versucht, eine weit nach norden vorgerückte 
keltische besiedlung in kujawien zu lokalisieren. die-
se hypothesen konnten allerdings im archäologischen 
material nicht belegt werden. in derselben zeit wurde 

ryc. 1. zasięg grup kultury lateńskiej w polsce.
abb. 1. verbreitung von gruppen der latène-kultur in polen.

HIC CELTICORUM FINIS – osadnictwo celtyckie
na pograniczU polski i Ukrainy

HIC CELTICORUM FINIS – die keltische besiedlUng  
im polnisch-Ukrainischen grenzgebiet
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okresie zwrócono także uwagę na coraz liczniejsze 
znaleziska ceramiki w typie „celtyckim” (z domieszką 
mineralnego grafitu w masie ceramicznej) na podkar-
paciu, w strefie pogranicza polski i Ukrainy. na obsza-
rze tym już wcześniej rejestrowano pojedyncze zabytki 
o charakterze celtyckim, co interpretowane było jako 
dowód sporadycznych kontaktów miejscowej ludno-
ści z terenami zajętymi przez kulturę lateńską bądź 
to w zachodniej małopolsce, bądź też po drugiej stro-
nie karpat – nad górną cisą.

lata 90. XX w. oraz pierwsze lata obecnego stu-
lecia przyniosły swoisty przełom w postrzeganiu za-
gadnienia obecności kultury lateńskiej w polsce. istot-
nym elementem nowego spojrzenia stało się bardziej 
precyzyjne określenie chronologii obserwowanych 
zjawisk, co z kolei pozwoliło na podejmowanie prób 
umieszczania tych zjawisk w określonym kontekście 
historycznym. doszło także do wyraźnego postępu 
w badaniach materiałów celtyckich na podkarpaciu. 
obecnie większość badaczy jest zgodna, że na obsza-
rze tym znajdowała się peryferyjna enklawa osadnic-
twa kultury lateńskiej, choć nadal nie można precy-

auch auf die immer zahlreicheren Funde von keramik 
„keltischen typs“ mit graphitmagerung im karpa-
tenvorland des polnisch-ukrainischen grenzgebietes 
aufmerksam gemacht. schon zuvor waren in jenem 
raum einzelfunde keltischen charakters registriert 
worden. diese hatte man als beleg für sporadische 
kontakte der lokalen bevölkerung mit den gebieten 
der latène-kultur in westkleinpolen oder jenseits der 
karpaten an der oberen theiß interpretiert.

die 1990er jahre sowie die ersten jahre unseres 
jahrhunderts haben zu einer wende in der wahrneh-
mung der latène-kultur in polen geführt. grundla-
ge dafür war die genauere bestimmung der chrono-
logie, so dass diverse kulturhistorische erscheinungen 
besser in den historischen kontext eingeordnet wer-
den können. zudem ist ein deutlicher Fortschritt in 
der erforschung keltischer Funde im karpatenvor-
land zu verzeichnen. die meisten Forscher stimmen 
nun darin überein, dass dieser raum ein peripheres 
siedlungsgebiet der latène-kultur darstellte, obgleich 
man weiterhin weder seine geographische ausdeh-
nung (abb. 2) noch seine kulturverbindungen oder 

ryc. 2. zasięg występowania materiałów kultury lateńskiej na podkarpaciu z zaznaczonymi głów-
nymi stanowiskami omówionymi w tekście (a – osady, b – znaleziska pojedyncze): 1. albigowa, 
2. bachórz, 3. humniska, 4. jasło, 5. krosno, 6. kruhel mały, 7. lipnik, 8. medyka, 9. mrukowa, 
10. pakoszówka, 11. przemyśl, 12. radymno, 13. rzeszów, 14. sanok-biała góra, 15. trepcza.
abb. 2. verbreitung der Funde der latène-kultur im karpatenvorland mit markierten im text be-
handelten hauptfundstellen (a – siedlungen, b – einzelfunde): 1. albigowa, 2. bachórz, 3. hum-
niska, 4. jasło, 5. krosno, 6. kruhel mały, 7. lipnik, 8. medyka, 9. mrukowa, 10. pakoszówka, 
11. przemyśl, 12. radymno, 13. rzeszów, 14. sanok-biała góra, 15. trepcza.
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zyjnie określić jej ani zasięgu geograficznego (ryc. 2), 
ani powiązań kulturowych oraz dokładnej chronolo-
gii pochodzących stąd materiałów1. otwarta pozostaje 
także kwestia występowania materiałów kultury lateń-
skiej na terenach bezpośrednio graniczących z oma-
wianym obszarem od wschodu, nad górnym dnie-
strem, w zachodniej Ukrainie.

odkrycia pierwszych śladów obiektów o charakte-
rze osadniczym i jednoznacznie związanych z kulturą 
lateńską na podkarpaciu dokonał jeszcze pod koniec 

1 za udostępnienie często niepublikowanych materiałów 
oraz dokumentacji, jak też za liczne pomocne wskazówki i in-
formacje składam podziękowania w. blajerowi, j. ginalskiemu, 
a. koperskiemu, p. kotowiczowi, a. muzyczuk, m. parczewskie-
mu, w. poradyle, m. przybyle oraz m. Świątkowi.

die chronologie der dortigen Funde präzise bestim-
men kann1. offen bleibt auch der problemkreis des 
vorkommens von Funden der latène-kultur im öst-
lich benachbarten gebiet, d. h. am oberen dnjestr in 
der westukraine.

die ersten siedlungsspuren der latène-kultur im 
karpatenvorland wurden ende der 1970er jahre von 
m. parczewski (institut für archäologie der jagiel-
lonenuniversität in krakau) entdeckt, und zwar bei 

1 Für die überlassung von oft noch unveröffentlichten 
Funden und dokumentationen sowie für zahlreiche wertvolle 
weiterführende hinweise und informationen bin ich w. blajer, 
j. ginalski, a. koperski, p. kotowicz, a. muzyczuk, m. parczew-
ski, w. poradyło, m. przybyła und m. Świątek zu großem dank 
verpflichtet.

ryc. 3. obiekt kultury lateńskiej w bachórzu w trakcie eksploracji (Fot. M. Parczewski).
abb. 3. objekt der latène-kultur in bachórz in der exploration (Foto M. Parczewski).
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lat 70. XX w. m. parczewski z instytutu archeologii 
w krakowie. badania wykopaliskowe prowadzone 
były na wielokulturowej osadzie w bachórzu, poło-
żonej na rozległym cyplu w dolinie sanu, w kotlinie 
dynowskiej. odkryto tu dużą półziemiankę, w wypeł-
nisku której znajdowały się liczne typowe dla kultury 
lateńskiej skorupy ceramiczne. w trakcie najnowszych 
wykopalisk w bachórzu – w roku 2003 – ten sam ba-
dacz odkrył drugą, analogiczną półziemiankę (ryc. 3), 
z której poza materiałem ceramicznym, wydobyto 
także fragment charakterystycznej celtyckiej szklanej 
bransolety wykonanej z niebieskiego szkła z białym 
zdobieniem. zabytek, który pochodzi przypuszczal-
nie z terenów położonych nad środkowym dunajem, 
datować można na początek drugiej połowy iii w. p. 
ch., czyli najwcześniejszą fazę środkowego okresu la-
teńskiego.

zintensyfikowanie w latach 80. i 90. XX w. archeo-
logicznych prac wykopaliskowych w rejonie górnego 
sanu doprowadziło do zlokalizowania dalszych stano-
wisk z wyraźnymi pozostałościami osadnictwa kultu-
ry lateńskiej. dwie mieszkalne półziemianki należące 
niewątpliwie do kultury lateńskiej odkrył m. parczew-
ski na osadzie w sanoku-białej górze. podobnie jak 
w przypadku osady w bachórzu, w jednym z obiektów 
wraz z typową ceramiką celtycką znaleziona została 
szklana bransoleta (ryc. 4 i 5b).

grabungsarbeiten in einer mehrperiodigen siedlung 
bei bachórz. die siedlung nahm einen ausgedehn-
ten sporn im san-tal ein, in der sog. dynów-senke. 
hier wurde ein großes grubenhaus mit vielen für 
die latène-kultur typischen keramikscherben frei-
gelegt. während der jüngsten grabungsarbeiten in 
bachórz – im jahre 2003 – hat m. parczewski ein 
zweites, gut vergleichbares grubenhaus dokumen-
tiert (abb. 3). in dessen verfüllung kam neben ke-
ramik auch das Fragment eines charakteristischen 
keltischen armrings aus blauem glas mit weißer 
verzierung ans tageslicht. dieser ring, der wahr-
scheinlich aus dem mittleren donaugebiet stammt, 
kann an den anfang der zweiten hälfte des 3. jh. v. 
chr. – also in die früheste phase der mittellatènezeit 
– datiert werden.

die intensivierung der grabungsarbeiten in den 
1980er und 90er jahren am oberen san führte zur lo-
kalisierung von weiteren Fundplätzen mit siedlungs-
spuren der latène-kultur. zwei zweifellos zur latène-
kultur gehörende grubenhäuser wurden von m. 
parczewski in der siedlung in sanok-biała góra ent-
deckt. ebenso wie in der siedlung in bachórz wurde in 
einem der objekte ein glasarmring geborgen, zusam-
men mit typisch keltischer keramik (abb. 4 und 5b).

weitere interessante entdeckungen wurden in ei-
ner einige kilometer nordwestlich von sanok ent-
fernten siedlung bei pakoszówka gemacht. bei den 

ryc. 4. częściowo zrekonstruowane ceramiczne naczynie z osady w sanoku-białej 
górze (Fot. A. Muzyczuk).
abb. 4. zum teil rekonstruiertes keramikgefäß aus der siedlung in sanok-biała 
góra (Foto A. Muzyczuk).
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kolejnych interesujących znalezisk dokonano 
na położonej kilka kilometrów na północny zachód 
od sanoka osadzie w pakoszówce. w trakcie badań 
wykopaliskowych, prowadzonych przez a. muzyczuk 
i e. pohorską-kleję z muzeum okręgowego w kroś-
nie, odkryte zostały trzy prostokątne obiekty, przy-
puszczalnie paleniska, w wypełniskach których znaj-
dowały się fragmenty charakterystycznej ceramiki 
kultury lateńskiej. w tym przypadku mamy być może 
do czynienia z pozostałościami osady z zabudową 
o konstrukcji słupowej, która pozostawia ślady trudno 
uchwytne metodami archeologicznymi. w trakcie wy-
kopalisk znaleziono także fragment żelaznej zapinki 
– znaleziska typowego dla kultury lateńskiej oraz frag-
ment niezwykle interesującego paciorka wykonanego 
z niebieskiego szkła z białymi zdobieniami, należące-
go to tzw. paciorków „twarzowych” (ryc. 5d). pacior-
ki takie przypuszczalnie nie są wytworami warsztatów 
celtyckich, lecz pochodzą z północnych lub zachod-
nich wybrzeży morza czarnego. dość wyraźna kon-
centracja ich znalezisk w dorzeczu górnej cisy pozwa-
la przyjąć, że właśnie stamtąd w rejon sanu dostał się 
egzemplarz z pakoszówki. nie można także wykluczyć 
drogi napływu biegnącej wzdłuż dniestru. zarówno 
żelazną zapinkę, jak i paciorek „twarzowy” datować 

von a. muzyczuk und e. pohorska-kleja vom kreis-
museum in krosno durchgeführten grabungsarbeiten 
wurden drei rechteckige objekte freigelegt, bei denen 
es sich wahrscheinlich um Feuerstellen handelte. in 
ihrer verfüllung fanden sich charakteristische gefäß-
fragmente der latène-kultur. die siedlung dürfte von 
pfostenhäusern geprägt gewesen sein, die nur schwer 
erfassbar waren. bei den grabungsarbeiten wurden 
auch ein Fragment einer für die latène-kultur cha-
rakteristischen eisenfibel sowie das bruchstück einer 
interessanten blauen perle mit weißer verzierung er-
fasst, teil einer sog. gesichtsperle (abb. 5d). solche 
perlen waren wohl keine keltischen erzeugnisse, son-
dern stammen aus dem nördlichen oder westlichen 
schwarzmeerraum. eine deutliche konzentration 
derartiger perlen im oberen theißgebiet lässt vermu-
ten, dass das exemplar aus pakoszówka von dort ins 
sangebiet gelangt war. allerdings kann auch eine ein-
fuhr über den dnjestr nicht ausgeschlossen werden. 
sowohl die eisenfibel als auch die gesichtsperle sind 
in die zweite hälfte des 3. jh. v. chr., also in die ent-
wickelte mittellatènezeit, zu datieren.

entdeckungen durchaus sensationellen charakters 
haben die von j. ginalski (museum für volksbaukunst 
in sanok) geleiteten grabungen am frühmittelalter-

ryc. 5. Fragmenty szklanych bransolet z albigowej (a), sanoka-białej góry (b) 
i trepczy (c), oraz fragment paciorka „twarzowego” z pakoszówki (d) (Fot. W. Bla-
jer, K. Pollesch, Fotolabor IUFG Wiedeń).
abb. 5. bruchstücke der glasarmringen aus albigowa (a), sanok-biała góra (b) und 
trepcza (c), sowie Fragment einer gesichtsperle aus pakoszówka (d) (Foto W. Blajer, 
K. Pollesch, Fotolabor IUFG Wien).
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można na drugą połowę iii w. p. ch., czyli na rozwi-
nięty środkowy okres lateński.

odkryć o być może sensacyjnym charakterze do-
starczyły badania na terenie wczesnośredniowieczne-
go grodziska „horodyszcze” w trepczy, prowadzone 
przez j. ginalskiego z muzeum budownictwa ludo-
wego w sanoku. stanowisko położone jest na lewym 
brzegu sanu, w miejscu największego przewężenia 
doliny, tzw. przełomu międzybrodzkiego, stworzone-
go przez wzgórza pogórza dynowskiego oraz pasmo 
gór słonnych (ryc. 6). lokalizacja ta, umożliwiając 
kontrolę nad szlakiem komunikacyjnym biegnącym 
wzdłuż sanu, posiadała istotne walory strategiczne. 
grodzisko „horodyszcze” położone jest na wysokim 
(429 m n.p.m.) wzgórzu, wyniesionym około 140 m 
nad dno doliny. niewielki majdan grodziska otoczony 
jest potężnym wałem.

w trakcie prac archeologicznych, mających na celu 
zbadanie nawarstwień wału, rozpoznano trzy wy-
raźne jego fazy budowy, spośród których środkową 
fazę z pewnym prawdopodobieństwem wiązać moż-

lichen burgwall „horodyszcze” in trepcza erbracht. 
die Fundstelle liegt am linken san-Ufer, an der größ-
ten verengung des tals, dem sog. międzybrodzie-
durchbruch. den durchbruch bilden die sich an das 
linke san-Ufer anlehnenden hügel des dynów-vor-
gebirgslandes sowie die an das rechte Ufer anstoßende 
bergkette des słonne-gebirgszuges (abb. 6).

diese strategisch günstige lage ermöglichte die 
kontrolle des kommunikationsweges am Fluss. der 
burgwall „horodyszcze” liegt auf einem hügel (429 m 
ü. nn), der sich 140 m über das tal erhebt. das kleine 
burginnere war von einem mächtigen wall umgeben.

bei der archäologischen erforschung des walls 
wurden drei deutlich erkennbare bauphasen ausge-
sondert, deren mittlere mit einer gewissen wahr-
scheinlichkeit mit der keltischen siedlung in zu-
sammenhang gebracht werden kann: eine 4 m breite 
lehmaufschüttung, die hofseitig mit einer pfostenrei-
he begrenzt war. die mächtigen pfosten waren im ab-
stand von 30 cm aufgestellt und mit einigen schich-
ten von großen Felsblöcken und kleineren steinen 

ryc. 6. grodzisko „horodyszcze” w trepczy z zaznaczonym przebiegiem obwałowań (Fot. J. Ginalski).
abb. 6. burgwall „horodyszcze” in trepcza mit markiertem wallverlauf (Foto J. Ginalski).
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na z osadnictwem celtyckim. odkryto tu gliniasty na-
syp o szerokości 4 m, ograniczony od strony majdanu 
rzędem potężnych drewnianych słupów ustawionych 
w 30-cm odstępach. słupy te obłożone były kilkoma 
warstwami dużych głazów i kamieni (ryc. 7). z kon-
strukcjami tymi wiązać należy pozyskane w trakcie 
eksploracji fragmenty naczyń ceramicznych typowych 
dla kultury lateńskiej oraz fragment szklanej bransole-
ty wykonanej z jasnozielonego szkła z niebieskim i żół-
tym zdobieniem (ryc. 5c). jest to okaz bardzo rzadki, 
występujący jednak dość równomiernie na bardzo du-
żych obszarach kultury lateńskiej. bransolety takie na-
leżą do najwcześniejszych wytworów szklarstwa celty-
ckiego i datować je można przypuszczalnie nawet na 
połowę iii w. p. ch. podobną chronologię ma również 
złota moneta celtycka – stater typu nike, odkryta przy-
padkowo na zboczach grodziska jeszcze w latach 60. 
ubiegłego stulecia (ryc. 8a). znaleziska te są podstawą 
do przypuszczeń, że w iii i ii w. p. ch. na grodzisku 
„horodyszcze” funkcjonowała umocniona wyżynna 
osada celtycka. gdyby w wyniku dalszych badań tere-
nowych teza ta została udowodniona, byłoby to nie tyl-
ko pierwsze tego typu znalezisko na ziemiach polskich, 

verkleidet worden (abb. 7). mit diesen befestigungen 
sind die bei der grabung zu tage geförderten Frag-
mente typischer latène-keramik sowie das Fragment 
eines glasarmrings aus hellgrünem glas mit blau-
er und gelber verzierung in verbindung zu bringen 
(abb. 5c). es handelt sich dabei um einen seltenen, 
allerdings in großen gebieten der latène-kultur ver-
breiteten typ. solche armringe gehören zu den frü-
hesten erzeugnissen des keltischen glashandwerks 
und könnten schon in die mitte des 3. jh. v. chr. da-
tiert werden. eine ähnliche zeitstellung weist eine kel-
tische goldmünze – ein stater vom nike-typ – auf, 
die als einzelfund an den hängen des burgwalls be-
reits in den 1960er jahren gefunden wurde (abb. 8a). 
diese Fundsachen lassen die vermutung zu, dass im 
3. und 2. jh. v. chr. am burgwall „horodyszcze” eine 
befestigte keltische höhensiedlung existierte. sofern 
sich diese these bei den weiteren grabungsarbeiten 
bestätigt, hätten wir es hier nicht nur mit dem ersten 
derartigen platz auf polnischem gebiet, sondern auch 
mit einer der nordöstlichsten befestigten höhensied-
lungen der latène-kultur überhaupt zu tun. das vor-
handensein weiterer derartiger anlagen an der abge-

ryc. 7. elementy konstrukcyjne wału grodziska „horodyszcze” w trepczy w trakcie eksploracji (Fot. J. Ginalski).
abb. 7. konstruktionselemente des burgwalls „horodyszcze” in trepcza in der exploration (Foto J. Ginalski).
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lecz przede wszystkim najdalej wysunięta na północny 
wschód obronna osada kultury lateńskiej. istnienie tego 
typu założeń na tak odległej peryferii świata celtyckie-
go nie było jak dotąd potwierdzone badaniami archeo-
logicznymi.

pewne światło na geograficzny zasięg osadnictwa 
kultury lateńskiej na podkarpaciu rzucają wyniki no-
wych wykopalisk w krośnie i lipniku. pozostałości 
celtyckiej osady stwierdzone zostały – w trakcie ra-
towniczych badań prowadzonych przez a. muzyczuk 
na rynku w krośnie – na zachodnim brzegu wisło-
ka. odkryta tu została pojedyncza prostokątna jama 
– palenisko, analogiczna do obiektów znanych z osa-
dy w pakoszówce, z charakterystyczną dla kultury la-
teńskiej ceramiką grafitową (ryc. 9). północny zasięg 
osadnictwa kultury lateńskiej na podkarpaciu okre-
ślony jest jak na razie poprzez badaną przez w. bla-
jera i m. przybyłę z instytutu archeologii w krakowie 
osadę w lipniku. stanowisko położone jest na samej 
granicy strefy karpat, na tzw. podgórzu rzeszow-
skim. odkryto tu dwie silnie zniszczone półziemian-
ki oraz kilka trudnych do jednoznacznej interpretacji 

legenen peripherie der keltischen welt konnte bislang 
noch nicht beobachtet werden.

licht auf die geographische ausdehnung der 
latène-besiedlung im karpatenvorland werfen er-
gebnisse neuer grabungen in krosno und lipnik. bei 
den von a. muzyczuk auf dem marktplatz von kros-
no durchgeführten rettungsuntersuchungen wurden 
am westufer des wisłok reste einer keltischen sied-
lung festgestellt. dort wurde eine rechteckige Feuer-
stelle freigelegt, die den befunden aus der siedlung 
von pakoszówka ähnelt und die für die latène-kultur 
charakteristische graphittonkeramik lieferte (abb. 9). 
die nördliche verbreitung der besiedlung der latène-
kultur haben w. blajer und m. przybyła vom institut 
für archäologie in krakau bei den Untersuchungen 
auf der siedlung von lipnik bestimmt. der Fundplatz 
liegt direkt im grenzgebiet der karpaten, auf dem sog. 
rzeszów-gebirgsvorland. hier wurden zwei stark ge-
störte grubenhäuser sowie einige funktional nur 
schwer interpretierbare, unterschiedlich große gru-
ben freigelegt, die charakteristische keltische tonware 
enthielten; darunter befanden sich graphittonkeramik 
und technologisch-stilistisch an dakische traditionen 
anknüpfende keramik. Unter den Funden aus lipnik 
fällt ein Fragment charakteristisch keltischer, mit ro-
ten streifen bemalter keramik auf (abb. 10). ein ge-
fäß von derartiger Qualität dürfte nicht an ort und 
stelle hergestellt worden sein, sondern auf unmittel-
bare kontakte der lokalen bevölkerung mit den be-
nachbarten gebieten, vielleicht jenen südlich der kar-
paten, hinweisen.

einen ähnlichen charakter scheint die siedlung 
in medyka aufzuweisen, die von w. poradyło (muse-
um des landes von przemyśl in przemyśl) untersucht 
wird. der Fundplatz liegt bereits außerhalb des kar-
patengebietes im bereich der przemyśl-pforte. dies 
ist eine der östlichsten siedlungen mit Funden der 
latène-kultur in polen. bei den ausgrabungen ka-
men vier stark zerstörte siedlungsbefunde zum vor-
schein, in denen neben keramik der latène-kultur 
– hauptsächlich graphittonware und graue keramik 
(abb. 11) – solche vom dakischen typ auftrat (abb. 
12). die siedlungen in medyka und lipnik erbrachten 
somit gleichermaßen hinweise auf kontakte mit den 
dakischen siedlungsgebieten oder weisen auf frühe 
migrationen aus jenen räumen hin. aus dem bereich 
der przemyśl-pforte stammen auch weitere belege für 
nach süden und südosten gerichtete kontakte: sil-
berne, mit der östlich-keltischen münzprägung ver-

ryc. 8. złota moneta z trepczy (a) oraz srebrne 
monety z mrukowej (b) i medyki (c); skala 1:1 
(Fot. D. Szuwalski, M. Świątek, wg kunysz 1981).
abb. 8. goldene münze aus trepcza (a) und sil-
berne münzen aus mrukowa (b) und medyka 
(c); maßstab 1:1 (Foto D. Szuwalski, M. Świątek, 
nach kunysz 1981).
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jam różnej wielkości, zawierających typową ceramikę 
celtycką, w tym grafitową, jak również ceramikę tech-
nologicznie i stylistycznie nawiązującą do tradycji da-
ckich. wśród znalezisk z lipnika szczególną uwagę 
zwraca fragment charakterystycznej celtyckiej cerami-
ki malowanej w czerwone pasy (ryc. 10). ceramika tej 
jakości najprawdopodobniej nie była wytwarzana lo-
kalnie, a jej obecność poświadczać może bezpośrednie 
kontakty miejscowej ludności z terenami sąsiednimi, 
przypuszczalnie położonymi na południe od karpat.

podobny charakter do stanowiska w lipniku wyda-
je się mieć osada w medyce, badana przez w. poradyłę 
z muzeum ziemi przemyskiej w przemyślu. stanowi-
sko to położone jest już poza strefą karpat, w obrębie 
tzw. bramy przemyskiej. jest to najbardziej na wschód 
wysunięta osada po polskiej stronie granicy, na któ-
rej stwierdzono występowanie materiałów kultury la-
teńskiej. w trakcie wykopalisk odkryte zostały cztery 
silnie zniszczone obiekty osadnicze, w których obok 
ceramiki kultury lateńskiej (głównie grafitowej i tzw. 
siwej; ryc. 11), wystąpiła ceramika w typie dackim 
(ryc. 12). osady w medyce i lipniku mogą być ślada-
mi kontaktów z obszarami zamieszkałymi przez da-
ków lub nawet wczesnych migracji ludności z tamtych 
terenów. z rejonu bramy przemyskiej pochodzą po-
nadto dalsze dowody kontaktów skierowanych na po-
łudnie i południowy wschód. są to związane z menni-

bundene münzen, die zum huşi-vovrieşti-typ gehö-
ren. dieser typ entstand in der ersten hälfte des 2. 
jh. v. chr. im gebiet des heutigen moldawiens, also in 
damals von germanischen bastarnen bewohnten ge-
bieten. es sind streufunde: zwei münzen stammen aus 
medyka (abb. 8c), ein Fund aus kruhel mały. kon-
takte mit dem unteren donauraum werden durch eine 
dakische münze aus przemyśl belegt – ein exemplar 
vom virteju-bucureşti-typ, das gegen ende des 2. jh. 
v. chr. geprägt worden sein dürfte.

das bild der besiedlung der latène-kultur im kar-
patenvorland wird durch recht zahlreiche oberflä-
chenfunde ergänzt, denen es natürlich am archäolo-
gischen Fundkontext mangelt. neben den erwähnten 
münzen sind fast 40 plätze mit solchen Funden zu er-
wähnen: hauptsächlich keltische graphittonkeramik, 
seltener nichtkeramische kleinfunde.

besonders beachtenswert sind zwei Funde aus den 
nördlichen randbereichen des hier besprochenen 
territoriums: ein keltisches schwert aus dem wisłok 
in rzeszów, dessen scheide mit dem motiv eines dra-
chenpaares verziert ist, sowie ein Fragment eines kel-
tischen glasarmringes aus albigowa (abb. 5a). bei-
de Funde sind in die zweite hälfte des 3. jh. v. chr. 
zu datieren. vermutlich durch vermittlung der kel-
ten sind auch griechische münzen in das karpaten-
vorland gelangt. es gibt drei silberne exemplare: zwei 
tetradrachmen alexanders des großen aus mrukowa 

ryc. 9. palenisko z materiałami kultury lateńskiej z osady odkrytej na 
rynku w krośnie (wg muzyczuk 2002, fot. A. Muzyczuk).
abb. 9. Feuerstelle mit Funden der latène-kultur aus der auf dem markt-
platz in krosno entdeckten siedlung (nach muzyczuk 2002, Foto A. Mu-
zyczuk).
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ctwem wschodnioceltyckim srebrne monety należące 
do tzw. typu huşi-vovrieşti wybijanego w pierwszej 
połowie ii w. p. ch. na terenach dzisiejszej mołda-
wii, czyli obszarach zamieszkałych wówczas przez 
germańskich bastarnów. wszystkie są znaleziskami 
luźnymi – dwie z medyki (ryc. 8c), jedna z kruhela 
małego. kontakty z terenami nad dolnym dunajem 
potwierdza znalezisko dackiej monety z przemyśla 
– jest to egzemplarz należący do tzw. typu virteju- 
-bucureşti, wybity przypuszczalnie pod koniec ii w. 
p. ch.

obraz osadnictwa kultury lateńskiej na podkarpa-
ciu uzupełniony jest dość licznymi powierzchniowymi 
znaleziskami luźnymi, czyli nieposiadającymi dobre-
go kontekstu archeologicznego. poza wspomnianymi 
już monetami, na obszarze tym zarejestrowano prawie 
40 stanowisk z takimi znaleziskami, głównie grafito-
wej ceramiki celtyckiej, ale też nielicznych zabytków 
nieceramicznych.

na szczególną uwagę zasługują dwa znaleziska 
z północnych obrzeży omawianej enklawy: żelazny 
celtycki miecz z pochwą zdobioną motywem pary 
smoków, wydobyty z wisłoka w rzeszowie, oraz frag-
ment celtyckiej szklanej bransolety z albigowej (ryc. 
5a). oba zabytki datować należy w obrębie drugiej po-
łowy iii w. p. ch. przypuszczalnie za sprawą celtów 
w rejon podkarpacia dostały się także monety gre-
ckie. z terenu tego znane są trzy srebrne egzemplarze: 
dwie tetradrachmy aleksandra wielkiego, znalezio-
ne w mrukowej (ryc. 8b) i w jaśle, oraz jedna moneta 
ptolemeusza iii z humnisk.

omawiając materiały kultury lateńskiej z podkar-
pacia nie sposób pominąć jeszcze jednego znaleziska, 
którego związek ze starożytnymi celtami jest ciągle 

(abb. 8b) und jasło sowie eine münze des ptolemäus 
iii. aus humniska.

bei der besprechung der Funde der latène-kultur 
aus dem karpatenvorland sollte noch ein Fund her-
vorgehoben werden, dessen verbindung mit den kel-
ten noch immer umstritten ist. es handelt sich um 
einen 1826 beim dorf radymno aus dem san gebor-
genen stierkopf aus silber (abb. 13). dieser Fund ge-
riet bald in verlust, doch haben sich eine abbildung 
und eine beschreibung erhalten. demnach war der 
kopf aus silberblech gefertigt und nur das Fragment 

ryc. 10. Fragmenty celtyckiej ceramiki grafitowej oraz ceramiki malowanej z osady w lipniku (Fot. M. Karwowski).
abb. 10. bruchstücke keltischer graphitkeramik sowie bemalter keramik aus der siedlung in lipnik (Foto M. Karwowski).

ryc. 11. Fragmenty celtyckiej ceramiki grafitowej z osady w me-
dyce (Fot. M. Karwowski).
abb. 11. bruchstücke keltischer graphitkeramik aus der siedlung 
in medyka (Foto M. Karwowski).
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eines größeren objektes. der kopf von radymno fin-
det zwar keine direkte analogie im keltischen bereich, 
die mehrheit der Forscher hält seine latènezeitliche 
chronologie aber für wahrscheinlich.

* * *
obwohl die zahl und die Qualität der keltischen 

Funde aus dem karpatenvorland noch immer un-
befriedigend sind, haben die jüngeren Forschungen 
doch die zweifel am vorhandensein einer besiedlung 
der latène-kultur in diesem gebiet zerstreut. die-

przedmiotem dyskusji. jest to głowa byka wykonana 
ze srebra, którą wydobyto w 1826 roku z sanu na wy-
sokości miejscowości radymno (ryc. 13). zabytek 
wkrótce potem zaginął, zachował się jednak jego ry-
sunek i dokumentacja, z której wynika, że głowa wy-
konana była ze srebrnej blachy i pochodzić musiała 
od większej całości. głowa z radymna nie znajdu-
je wprawdzie bezpośredniej analogii w środowisku 
celtyckim, większość badaczy jest jednak zgodna, 

ryc. 12. Fragmenty charakterystycznej ceramiki dackiej z osady w medyce (Fot. M. Karwowski).
abb. 12. bruchstücke charakteristischer dakischer keramik aus der siedlung in medyka (Foto M. Karwowski).
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że jej przynależność do okresu lateńskiego wydaje się 
najbardziej prawdopodobna.

* * *
pomimo że zarówno ilość, jak i jakość celtyckich 

znalezisk z podkarpacia jest wciąż niezadowalająca, 
nowsze badania dostarczyły danych, które rozwiewa-
ją wątpliwości dotyczące istnienia na tym obszarze re-
gularnego osadnictwa kultury lateńskiej. odkrycia te 
pozwoliły także na znacznie szersze określenie zasięgu 
występowania znalezisk – obecnie już wyraźnie poza 
środkowe dorzecze sanu, gdzie dotąd odnotowywa-
no największe ich koncentracje. zachodnia granica 
lokalnego osadnictwa celtyckiego wydaje się opierać 
o dorzecze górnej wisłoki, północna natomiast o re-
jon środkowego i dolnego wisłoka. nadal nie jest jas-
na kwestia wschodniego zasięgu enklawy, z pewnością 
jednak materiały celtyckie występują także po ukraiń-
skiej stronie granicy. powierzchniowe znaleziska ce-
ramiki o takim charakterze znane są z prawego brze-
gu dolnego wiaru i przypuszczalnie liczyć się należy 
także z ich występowaniem nad górnym dniestrem. 
w ostatnich latach rozpoczęto na tych terenach syste-
matyczną akcję polsko-ukraińskich archeologicznych 
badań powierzchniowych, która – jak można mieć na-
dzieję – pomoże wyjaśnić także zagadnienia związane 
z występowaniem materiałów poświadczających osad-
nictwo celtyckie.

se Funde ermöglichten auch, ihre ausdehnung nä-
her zu bestimmen. sie ging deutlich über das mittlere 
sangebiet hinaus, wo bisher ihre größte konzentra-
tion zu verzeichnen war. im westen scheint die kel-
tische besiedlung bis zum oberen wisłokagebiet ge-
reicht zu haben, im norden bis zum mittleren und 
unteren wisłokgebiet. die Frage der östlichen aus-
dehnung jenes kulturraumes bleibt weiterhin unklar, 
aber keltische Funde treten gewiss auch auf der uk-
rainischen seite der grenze auf. entsprechende kera-
mische oberflächenfunde sind vom rechten Ufer des 
unteren wiar bekannt, und man kann wohl auch mit 
ihrem vorkommen am oberen dnjestr rechnen. in 
den letzten jahren wurden polnisch-ukrainische ge-
ländebegehungen vorgenommen, die – so ist zu hof-
fen – zur klärung der Frage keltischer besiedlung in 
jenen gebieten beitragen werden.

die enklave der latène-kultur im karpaten-
vorland, deren erste spuren in die mitte des 3. jh. v. 
chr. zu datieren sind, dürfte ein randgebiet der sich 
zu jener zeit intensiv entwickelnden keltischen be-
siedlung in der karpato-Ukraine gebildet haben, mit 
dem dortigen zentrum gališ-lovačka (die heutige 
stadt mukačevo). diese an der oberen theiß liegen-
den siedlungsgebiete werden in der regel mit den 
aus schriftlichen Quellen bekannten anarten – einem 
keltischen, durch ptolemäus und cäsar erwähnten 

ryc. 13. głowa byka wykonana ze srebrnej bla-
chy z radymna (wg antoniewicz 1954).
abb. 13. stierkopf aus silberblech aus radymno 
(nach antoniewicz 1954).
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stamm – in zusammenhang gebracht. ptolemä-
us nennt auch den stamm der anartophracti, die er 
nördlich der karpaten lokalisiert. es könnte sich um 
eben jenes volk handeln, das über die karpatenpäs-
se aus dem oberen theißgebiet eingewandert war. es 
ist schwer zu sagen, warum sich die kelten im kar-
patenvorland niedergelassen haben. möglicherweise 
spielten reiche salzlagerstätten und zahlreiche salz-
quellen in diesem gebiet dafür eine rolle, deren aus-
beutung noch im 19. jh. erfolgte. das auch „weißes 
gold“ genannte salz war im altertum sehr wertvoll 
und hat bei der herausbildung der latène-kultur in 
ihren kerngebieten eine große bedeutung gehabt. die 
Funde dokumentieren auch sehr frühe, sogar bis in 
das 5. jh. v. chr. zurückreichende kontakte der be-
völkerung des karpatenvorlandes mit westeuropa, wo 
es damals zur entstehung der archäologischen kultur 
der antiken kelten gekommen ist. es handelt sich hier 
um eine aus przemyśl stammende bronzefibel des 
sog. marzabotto-typs sowie um das Fragment eines 
grünen glasrings, das in einem grab der tarnobrzeg-
lausitzer-kultur in przędzel entdeckt wurde.

der problemkreis des ausklingens der keltischen 
besiedlung im karpatenvorland bleibt weiterhin un-
gelöst. beim derzeitigen Forschungsstand kann weder 
eindeutig festgestellt werden, wann die kelten ihre 
siedlungen in diesem gebiet verlassen haben, noch 
warum dies geschah. ein hinweis könnte hier das 
Fehlen von gut datierten Funden aus dem 1. jh. v. chr. 
sein, also aus der spätlatènezeit. das weist darauf hin, 
dass die siedlungsstrukturen der latène-kultur zu je-
ner zeit zusammengebrochen waren, doch bedarf es 
zur klärung weiterer grabungsarbeiten.

enklawa kultury lateńskiej na podkarpaciu, któ-
rej pierwsze ślady datować należy na połowę iii w. p. 
ch., stanowiła najpewniej swoistą peryferię intensyw-
nie rozwijającego się w tym okresie osadnictwa celty-
ckiego na Ukrainie zakarpackiej, z funkcjonującym 
tu ośrodkiem gališ-lovačka (dzisiejsze miasto mu-
kačevo). tereny te, położone nad górną cisą, łączone 
są zazwyczaj z osadnictwem znanych ze źródeł pisa-
nych anartów, celtyckiego plemienia, wymienianego 
przez ptolemeusza i cezara. ptolemeusz wzmiankuje 
także plemię anartophracti, których lokalizuje na pół-
noc od karpat. być może jest to właśnie ten lud, który 
przesiedlił się poprzez przełęcze karpackie znad gór-
nej cisy. trudno orzec, co skłoniło celtów do osiedle-
nia się na podkarpaciu, warto jednak zwrócić uwagę, 
że na tym obszarze znajdują się bogate złoża soli oraz 
liczne słone źródła, których eksploatacja potwierdzona 
jest jeszcze w XiX wieku. sól, nazywana również bia-
łym złotem, była w starożytności niezwykle wartościo-
wym towarem i odegrała istotną rolę w kształtowaniu 
się kultury lateńskiej na jej rdzennych terenach. w ma-
teriale archeologicznym znajdują się bardzo wczesne, 
bo sięgające nawet v w. p. ch. dowody kontaktów lud-
ności zamieszkujących ziemie podkarpacia z obsza-
rami zachodniej europy, na których doszło wówczas 
do powstania archeologicznej kultury starożytnych 
celtów. jest to brązowa zapinka tzw. typu marzabot-
to pochodząca z przemyśla oraz fragment pierścienia 
wykonanego z zielonego szkła odkryty w grobie tarno-
brzeskiej kultury łużyckiej w przędzelu.

nadal niejasna pozostaje kwestia końca osadnic-
twa celtyckiego na podkarpaciu. przy obecnym stanie 
badań nie można jednoznacznie stwierdzić, ani kiedy 
celtowie opuścili swoje siedziby na tym terenie, ani 
co było tego bezpośrednią przyczyną. pewną wska-
zówką może tu być brak dobrze datowanych znalezisk 
z i w. p. ch. (czyli z późnego okresu lateńskiego), su-
gerujący, że w okresie tym struktury osadnicze kultu-
ry lateńskiej uległy załamaniu. wyjaśnienie tej kwestii 
wymaga jednak dalszych badań wykopaliskowych.
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Iwona Florkiewicz, Agnieszka Reszczyńska

w czasie dominacji w europie kultury lateńskiej 
związanej z ludnością celtycką, na ziemiach polskich 
na przełomie iii i ii w. p.n.e. ukształtowała się nowa 
jednostka określana jako kultura przeworska, której 
rozwój możemy śledzić aż do schyłku starożytności, 
czyli do połowy v w. n.e. jej rdzenny obszar stano-
wiły głównie tereny polski zachodniej i środkowej, 
czyli wielkopolska, Śląsk, kujawy i zachodnia część 
mazowsza, gdzie w poprzednim okresie istniała kul-
tura pomorska i jej wschodni odłam – kultura gro-
bów kloszowych. jednak już w drugiej połowie ii w. 
p.n.e. możemy zaobserwować nasilenie osadnictwa 
przeworskiego i jego ekspansję właściwie we wszyst-
kich kierunkach. ta przemiana była przede wszyst-
kim wynikiem oddziaływania kultury lateńskiej, pod 
wpływem której doszło do ujednolicenia modelu gos-
podarczo-społecznego na przeważającej części euro-
py Środkowej i zachodniej, do którego zaliczyć należy 
także kulturę przeworską. całą tę zlatenizowaną stre-
fę, obejmującą wiele różnych jednostek kulturowych 
w literaturze archeologicznej określa się jako „euro-
pejskie barbaricum”. model ten charakteryzował się 
rozpowszechnieniem produkcji żelaza i rozwojem ko-
walstwa, stosowaniem podobnych zwyczajów pogrze-
bowych, a także podobieństwem form i zestawów wy-
twarzanych przedmiotów1.

w ii w. p.n.e. na obszarze strefy wschodniej kul-
tury przeworskiej, czyli ziem położonych na prawym 
brzegu środkowego biegu wisły, można przypuszczać, 
że przez jakiś czas współistniały obok siebie funkcjo-
nująca jeszcze kultura grobów kloszowych i nowa kul-
tura przeworska, a do pełnej stabilizacji osadniczej 
musiało dojść trochę później niż w polsce zachodniej. 
do opóźnień przy tym procesie mogła się też przy-
czynić kultura jastorfska, której materiały odkrywa-
ne we wschodniej polsce, łączone są przez badaczy 

1 kaczanowski, kozłowski 1998, 212–213.

während im westlichen zentraleuropa die mit der 
keltischen bevölkerung verbundene latène-kultur 
vorherrschte, hatte sich an der wende vom 3. zum 2. 
vorchristlichen jh. im polnischen gebiet eine neue, als 
przeworsk-kultur bezeichnete einheit herausgebildet, 
derer entwicklung bis zum ausgang des altertums, 
also bis zur mitte des 5. jh. u.z., verfolgt werden kann. 
ihr kernbereich waren gebiete in west- und mittel-
polen, und zwar großpolen, schlesien, kujawien und 
der westteil masowiens, wo in der vorhergehenden 
zeit die pommersche kultur und ihre östliche vari-
ante, die glockengräberkultur, existiert hatten. al-
lerdings kann schon in der zweiten hälfte des 2. jh. 
v.u.z. eine intensivierung der przeworsk-besiedlung 
und eine expansion in nahezu alle richtungen beob-
achtet werden. dieser wandel war vor allem eine Fol-
ge der ausstrahlungen der latène-kultur, unter deren 
einfluss es zur vereinheitlichung des wirtschaftlich-
gesellschaftlichen modells in großen teilen mittel- 
und westeuropas gekommen ist. das galt auch für die 
przeworsk-kultur. diese ganze latènisierte, viele ver-
schiedene kultureinheiten umfassende zone wird in 
der archäologischen literatur als „europäisches bar-
baricum” bezeichnet. die entsprechende kulturzone 
war durch die verbreitung der eisenherstellung und 
die entwicklung des schmiedewesens, einander ähn-
liche bestattungssitten sowie auch durch die ähnlich-
keit von Formen und garnituren der sachkultur ge-
prägt1.

im 2. jh. v.u.z. scheinen im bereich der östlichen 
przeworsk-kultur, in den gebieten am rechten Ufer 
der mittleren weichsel, die noch bestehende glocken-
gräberkultur und die neue przeworsk-kultur zeitweise 
nebeneinander existiert zu haben, und zur vollen be-
siedlungsstabilisierung dürfte es erst etwas später als 
in westpolen gekommen sein. zu den verzögerungen 

1 kaczanowski, kozłowski 1998, 212–213.

BARBARICUM GERMANICORUM – BARBARICUM EUROPAE ORIENTALIA. 
osadnictwo między wisłą, górnym bUgiem a dniestrem 

w iii w. p.n.e. – v w. n.e.

BARBARICUM GERMANICORUM – BARBARICUM EUROPAE ORIENTALIA. 
die besiedlUng zwischen der weichsel, dem oberen bUg Und dem dnjestr 

vom 3. jh. v.U.z. bis zUm 5. jh. U. z.
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z wędrówką nad morze czarne plemienia bastarnów, 
utożsamianego z tą kulturą2.

osadnictwo na interesującym nas obszarze mię-
dzy wisłą, górnym bugiem i dniestrem miało w tym 
okresie kulturowo niejednolity charakter. w widłach 
wisły i sanu zamieszkiwała jeszcze ludność grupy tar-
nobrzeskiej, ale coraz wyraźniej widoczne były tu od-
działywania grupy tynieckiej z okolic krakowa, której 
mieszany charakter przeworsko-celtycki odzwiercied-
lał się także w odkrywanych na stanowiskach materia-
łach archeologicznych.

na przełomie ii i i w. p.n.e. kultura przeworska 
rozpoczęła stopniową kolonizację terenów od środko-
wego biegu wisły wzdłuż rzeki wieprz (ryc. 1). Ślady 
jej penetracji widoczne są w tym okresie na przedpo-
lu roztocza. przykładem takim może być pojedynczy 

2 dąbrowska 1998, 25–26.

bei diesem prozess könnte die jastorf-kultur beige-
tragen haben, deren die in ostpolen entdeckte mate- 
rialien auf die wanderung des stammes der bastarnen 
zurückgeführt werden2.

die besiedlung im hier interessierenden raum zwi-
schen der weichsel, dem oberen bug und dem dnjestr 
wies in jener zeit einen uneinheitlichen kulturcharakter 
auf. im gebiet zwischen weichsel und san lebte noch 
die bevölkerung der tarnobrzeg-gruppe, aber immer 
stärker wirkte sich hier die tyniec-gruppe aus der Um-
gebung von kraków aus. der gemischte charakter der 
zuletzt genannten gruppierung – mit elementen der 
przeworsk-kult und keltischer art – spiegelt sich auch 
in den archäologischen materialien wider.

an der wende vom 2. zum 1. jh. v.u.z. begann 
sich die przeworsk-kultur allmählich vom mittleren 

2 dąbrowska 1998, 25–26.

ryc. 1. rozprzestrzenienie kultury przeworskiej w iii/ii – ok. poł. i w. p.n.e. (wg kokowski 2004).
abb. 1. verbreitung der przeworsk kultur von 3./2. jh. bis zur ersten hälfte des 1. jh. vor chr. (nach kokowski 2004).
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pochówek wojownika z zubowic. spalone szczątki 
złożono w importowanym z italii, metalowym wia-
drze, przykrywając go glinianą misą. oprócz skremo-
wanych kości, zdeponowano również dolne okucie 
drzewca włóczni, kilka nitów od umba oraz zapinkę. 
inne groby przeworskie pochodzą z miejscowości lip-
sko, gdzie odkryto m.in. miecz oraz fibulę3. takie poje-
dyncze znaleziska mogą świadczyć o tym, iż koloniza-
cja tego obszaru nie była zbyt intensywna, a obszarem 
docelowym dla ludności kultury przeworskiej mogły 
być tereny nad górnym bugiem i dniestrem. na dal-
szą kolonizację w kierunku południowym i południo-
wo-wschodnim może wskazywać także cmentarzysko 
z hryniova na Ukrainie. odkryte tam przedmioty na-
leży bez wątpienia wiązać z kulturą przeworską. były 
to m.in. miecze, groty, fragmenty umb, a także naczy-
nia z pogrubionym, facetowanym brzegiem. na tym 
obszarze potwierdzone jest również funkcjonowanie 
osad, a jako przykład może posłużyć tu stanowisko 
w miejscowości Čerepin4.

przybyła nad górny dniestr ludność kultury prze-
worskiej zetknęła się w krótkim czasie z przedstawi-
cielami zupełnie odmiennych jednostek kulturowych, 
a mianowicie z sarmatami oraz przybyłymi z obsza-
rów dzisiejszej rumunii dakami. sarmaci to koczow-
niczy lud pochodzenia irańskiego, który nie zakła-
dał osad, a także nie pozostawił śladów po swoich 
obozowiskach. jedyne dane jakie możemy uzyskać 
na temat ich kultury materialnej pochodzą z cmenta-
rzysk. mimo iż głównym celem tej ludności były łu-
pieskie najazdy na prowincje rzymskie, penetrowa-
li oni również obszary północne. Świadectwem tego 
są m.in. cmentarzyska w miejscowości lenkovcy oraz 
neportovo, a także kiselev i ostrivec. wydaje się, 
że nie można tu mówić o jakiejś ekspansji sarmackiej, 
gdyż odkryto tu niewiele ponad 20 grobów. charak-
terystyczne szkieletowe pochówki, z koczowniczym 
wyposażeniem oraz metalowymi lustrami są jedyny-
mi pozostałościami po ich obecności na tym terenie5.

z kolei obecność ludności dackiej na obszarze gór-
nego dniestru potwierdzają nam znaleziska pocho-
dzące z cmentarzyska w górnej lipicy. przebadane 
zostało ono w poł. XiX w. odkryto tam ciałopalne po-
chówki popielnicowe, w większości w naczyniach wy-
konanych na kole garncarskim, niejednokrotnie na-
krywane dodatkowo misami lub fragmentami innych 

3 kokowski 2005, 120.
4 kokowski 2005, 121.
5 kokowski 2005, 124.

weichsellauf aus entlang des Flusses wieprz auszu-
dehnen (abb. 1). spuren dieses prozesses sind in der 
Umgebung von roztocze sichtbar. ein zeugnis dafür 
könnte auch die einzelbestattung eines kriegers aus 
zubowice sein: seine verbrannten überreste wurden 
in einem aus italien importierten, metallenen, mit 
einer aus ton gemachten schüssel bedeckten eimer 
niedergelegt. neben verbrannten dingen wurden hier 
auch ein lanzenschaftsbeschlag, einige schildnieten 
sowie eine Fibel deponiert. andere przeworsk-grä-
ber stammen aus der ortschaft lipsko, wo u.a. ein 
schwert und eine Fibel gefunden wurden3. solche 
einzelfunde zeugen wohl davon, dass die aufsiedlung 
dieses gebietes nicht allzu intensiv war, und das ziel-
gebiet der träger der przeworsk-kultur am oberen 
bug und dnjestr gelegen haben dürfte. auf die weitere 
kolonisation in südlicher und südöstlicher richtung 
mag auch das gräberfeld aus hryniov in der Ukrai-
ne hinweisen. die dort entdeckten gegenstände sind 
zweifellos mit der przeworsk-kultur in verbindung zu 
bringen, u.a. schwerter, lanzenspitzen, schildbuckel 
sowie gefäße mit verdicktem, facettiertem rand. be-
legt sind dort auch siedlungen, z. b. mit einer Fund-
stätte bei Čerepin4.

die an den oberen dnjestr gewanderte bevölke-
rung der przeworsk-kultur kam in kurzer zeit mit 
vertretern ganz unterschiedlicher kultureinheiten in 
berührung, und zwar mit den sarmaten und den aus 
dem gebiet des heutigen rumänien eingewanderten 
dakern. die sarmaten waren ein nomadenvolk ira-
nischer abstammung, das keine siedlungen angelegt 
und keine spuren von lagerplätzen hinterlassen hat. 
die einzigen informationen über ihre materielle kul-
tur entstammen den gräberfeldern. obwohl dieses 
volk vorwiegend raubüberfälle auf römische provin-
zen durchführte, hat es auch nördliche gebiete auf-
gesucht. das bezeugen u.a. die gräberfelder in len-
kovcy, neportovo, kiselev und ostrivec. man kann 
hier allerdings nicht von einer sarmatischen expansi-
on sprechen, da nur knapp über 20 gräber freigelegt 
worden sind. charakteristische körperbestattungen 
mit nomadenausstattung und metallspiegeln sind die 
einzigen zeugen ihrer anwesenheit5.

die existenz dakischer bevölkerung im oberen 
dnjestrgebiet wird durch Funde aus dem gräber-
feld in górna lipica belegt. erforscht wurde es mit-

3 kokowski 2005, 120.
4 kokowski 2005, 121.
5 kokowski 2005, 124.
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ryc. 2. naczynia charakterystyczne dla kultury lipickiej (wg Śmiszko 1932), bez skali.
abb. 2. Für die lipicka kultur charakteristischen gefäße (nach Śmiszko 1932), ohne masstab.
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naczyń. pozbawione były one w zupełności broni, 
a jedyne ich wyposażenie stanowiły nieliczne ozdoby, 
a także narzędzia, takie jak noże lub przęśliki. od na-
zwy tego stanowiska utworzono nazwę kultura lipic-
ka. najbardziej charakterystyczną formą naczyń dla 
tej jednostki kulturowej są lepione ręcznie stożkowate 
kubki tzw. czasze dackie oraz toczone na kole pucha-
ry na wysokiej nóżce (ryc. 2). chronologia tej kultury 
nadal budzi spory, jednak wydaje się, że czas jej funk-
cjonowania musiał być niezwykle krótki. pozostaje 
pytanie, z jakiego powodu ludność dacka zdecydo-
wała się na opuszczenie swoich rdzennych terenów 
i emigrowała na północ? jedną z przyczyn mógł być 
opisywany w źródłach najazd wojsk rzymskich dowo-
dzonych przez placiusza elianusa, jaki miał miejsce 
w 52 r. n.e. wtedy to wzięto w niewolę prawdopodob-
nie ok. 100 tys. jeńców6. podobnych akcji mogło być 
więcej, co być może spowodowało, że część ludności 
zdecydowała się chronić ucieczką na północ. istnieje 
teza, że ludność ta po jakimś czasie wróciła na swoje 
macierzyste tereny. nie wiadomo jednak, co było po-
wodem takiej decyzji.

z powyższych przedstawień wynika niezbicie, 
że rejon górnego dniestru stanowił ciekawą mieszan-
kę kulturową. Świadczyć o tym mogą również inne 
odkrycia. jednym z nich jest cmentarzysko w rejo-
nie zvenyhorodu na Ukrainie. zarejestrowano tam 
kilka grobów ciałopalnych oraz szkieletowych z wy-
posażeniem, które budzi wątpliwości co do etnicz-
nej przynależności pochowanych tam osób. z jednej 
strony ciałopalenie jest charakterystyczne dla kultury 
przeworskiej, podobnie jak obecna w grobach rytual-
nie niszczona broń. pochówek szkieletowy natomiast 
jest typowy dla ludności sarmackiej, a toczone na kole 
naczynia użyte jako popielnice mają wszelkie cechy, 
które pozwalają je łączyć z wyrobami dackimi. tak 
zróżnicowane pochówki świadczą zapewne o tym, iż 
ludność przeworska podczas swojej wędrówki wzdłuż 
rzeki wieprz w kierunku południowo-wschodnim 
zetknęła się w pewnym momencie zarówno z daka-
mi, jak i z sarmatami. niewykluczone jest również, 
że doszło do asymilacji i przejmowania niektórych 
zwyczajów, jak np. do zawierania małżeństw pomię-
dzy przedstawicielami odmiennych kultur7. złożoność 
oddziaływań kulturowych, jakie kształtowały społecz-
ności znad górnego dniestru dokumentuje również 
ciałopalny pochówek wojownika z cmentarzyska nr 2 

6 kokowski 2005, 130.
7 kokowski 2005, 125.

te des 19. jh. dort wurden brandbestattungen in Ur-
nen entdeckt, meist scheibengedrehte, oft zusätzlich 
mit schüsseln oder Fragmenten anderer behältnisse 
bedeckte gefäße. waffenbeigaben fehlten; ihre ein-
zige ausstattung bildeten wenige schmuckstücke und 
werkzeuge wie messer oder spinnwirtel. der Fundplatz 
war namengebend für die lipica-kultur. eine art leit-
form dieser kultureinheit sind handgemachte, konische 
tassen, die sog. dakischen schalen sowie scheibenge-
drehte becher mit hohem Fuß (abb. 2). die chronolo-
gie dieser kultur wird nach wie vor kontrovers disku-
tiert. ohne zweifel existierte sie nur sehr kurz. es bleibt 
offen, aus welchem grund die dakische bevölkerung 
ihre kerngebiete verließ und nach norden zog. eine 
der Ursachen mag der überfall der römischen truppen 
unter befehl von placius elianus des jahres 52 u.z. ge-
wesen sein, bei dem wahrscheinlich 100 000 menschen 
gefangen genommen wurden6. es mag mehr solche ak-
tionen gegeben haben, so dass sich ein teil der bevöl-
kerung zur Flucht nach norden entschlossen haben 
könnte. es wird auch vermutet, dass diese bevölkerung 
nach einiger zeit in ihre heimatgebiete zurückgekehrt 
ist, doch bleiben die gründe dafür unbekannt.

aus den obigen darstellungen wird deutlich, dass 
sich im oberen dnjestrgebiet eine interessante ver-
mischung verschiedener kulturen ergab. das wird 
auch durch andere entdeckungen bezeugt, so durch 
das gräberfeld bei zvenyhorod in der Ukraine. dort 
wurden einige brand- und körpergräber mit ausstat-
tungen beobachtet, die zweifel über die ethnische zu-
gehörigkeit der dort bestatteten personen erweckten: 
auf der einen seite ist die brandbestattung für die 
przeworsk-kultur charakteristisch, ebenso wie die ri-
tuell zerstörten waffen in den gräbern. auf der ande-
ren seite ist die körperbestattung für die sarmatische 
bevölkerung typisch, und die scheibengedrehten, als 
Urnen genutzten gefäße weisen verbindungen mit 
dakischen erzeugnissen auf. bestattungen mit so un-
terschiedlichen merkmalen zeugen davon, dass die 
przeworsk-bevölkerung während ihrer wanderung 
entlang des Flusses wieprz nach südosten zu einem 
gewissen zeitpunkt sowohl mit den dakern als auch 
mit den sarmaten in berührung gekommen ist. es 
ist auch nicht ausgeschlossen, dass es zur assimila-
tion und übernahme mancher sitten gekommen ist, 
wie z.b. zu eheschließungen zwischen den vertretern 
unterschiedlicher kulturen7. die komplexen kultu-

6 kokowski 2005, 130.
7 kokowski 2005, 125.
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w hryniovie, datowany na początek i w. n.e. jako wy-
posażenie do grobu złożone zostały groty włóczni, 
umbo tarczy, ostrogi, nożyce, noże, naczynia lepione 
ręcznie, a także dacki dzban wykonany na kole oraz 
miecz z bogato zdobioną ażurową pochwą. nie wiado-
mo do końca, z kim utożsamiać należy ten pochówek. 
rytuał pogrzebowy wskazywałby na przedstawiciela 
kultury przeworskiej. nie można jednak wykluczyć, 
że był to np. zasymilowany na przeworskim gruncie 
emigrant dacki8.

na początku i w. n.e. ludność kultury przeworskiej 
rozpoczęła zakładanie osad i cmentarzysk na obsza-
rze między wisłą i bystrzycą. przykładem mogą być 
cmentarzyska w miejscowości opoka, kraśnik pia-
ski czy opole lubelskie. wydaje się, że osadnictwo 
to preferowało tereny doliny wisły, nie przekraczając 
jej w kierunku wschodnim9. kolonizacja kultury prze-
worskiej zmierzała wyraźnie w kierunku południo-
wym. z wyraźną eksplozją osadniczą mamy do czy-

8 kokowski 2005, 128.
9 kokowski 2005, 160.

rellen einwirkungen, die die gemeinschaften im obe-
ren dnjestrgebiet prägten, werden auch durch eine an 
den anfang des 1. jh. u.z. datierte brandbestattung 
eines kriegers aus dem gräberfeld in hryniov doku-
mentiert. als ausstattung wurden lanzenspitzen, ein 
schildbuckel, sporen, scheren, messer, handgemach-
te gefäße, ein dakischer drehscheibenkrug und ein 
schwert mit reich verzierter, durchbrochener scheide 
beobachtet. es ist nicht völlig geklärt, mit wem die-
se bestattung in kultureller hinsicht zu verbinden ist. 
der bestattungsritus würde auf einen vertreter der 
przeworsk-kultur hinweisen. es kann aber nicht aus-
geschlossen werden, dass es sich um einen auf prze-
worsk-grundlage assimilierten dakischen auswande-
rer gehandelt hat8.

zu beginn des 1. jh. u.z. hat die bevölkerung der 
przeworsk-kultur siedlungen und gräberfelder auf 
dem gebiet zwischen, weichsel und bystrzyca an-
gelegt. als beispiele sind gräberfeldern von opo-
ka, kraśnik piaski oder ader opole lubelskie ge-

8 kokowski 2005, 128.

ryc. 3. rozprzestrzenienie kultury przeworskiej pod koniec i – poł. ii w. n.e. (wg kokowski 2004).
abb. 3. verbreitung der przeworsk kultur am ende des 1. jh. bis zur hälfte des 2. jh. nach chr. (nach kokowski 2004).
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ryc. 4. zabytki kultury przeworskiej z cmentarzyska w trójczycach, pow. przemyśl (1, 2, 6, 10, 12; wg poradyły 2004) oraz z osady z 
otałęży, pow. mielec (3, 4, 5, 7, 8, 9, 11; wg podgórskiej-czopek 1999).
abb. 4. Fundstücke der przeworsk-kultur aus dem gräberfeld in trójczyce, kr. przemyśl (1, 2, 6, 10, 12; nach poradyło 2004) und aus 
der siedlung in otałęż, kr. mielec (3, 4, 5, 7, 8, 9, 11; nach podgórska-czopek 1999).
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nienia dopiero od końca i w. n.e., zarówno w obrębie 
kotliny sandomierskiej, jak i na obszarach na połu-
dnie od niej, aż do środkowego sanu włącznie (ryc. 3). 
w tym czasie miało miejsce nie tylko kształtowanie 
się nowych skupisk osadniczych, ale również znaczny 
wzrost gęstości zaludnienia na obszarach już zasiedlo-
nych. z tego okresu pochodzi cmentarzysko w gaci, 
które badane było wykopaliskowo w 1905 r. przez 
k. hadaczka. wówczas było to największe znane 
cmentarzysko ciałopalne z okresu rzymskiego z te-
renu europy Środkowej. odkryto tam 180 grobów, 
w których znajdowały się bardzo interesujące zabyt-
ki. na uwagę zasługują m.in. żelazne noże, nożyce, 
krzesiwa, miecze, okucia pochew i tarcz (tzw. umba 
i imacze), groty oszczepów, dziryty i ostrogi10. dzi-
siaj to cmentarzysko nadal jest największe, ale jedy-
nie na obszarze polski południowo-wschodniej. duże 
osady w tej strefie odkryto i częściowo przebadano 
m.in. w tarnobrzegu-zakrzowie11, mielcu12 czy otałę-
ży (ryc. 4–5)13. zarejestrowano w nich zarówno obiek-
ty, które można łączyć z budowlami mieszkalnymi, jak 
również jamy mające charakter gospodarczy. odkryte 
zabytki to przede wszystkim liczne fragmenty naczyń, 
gliniane przęśliki oraz ciężarki tkackie, żelazne narzę-
dzia oraz ozdoby takie jak zapinki, paciorki, amule-
ty14. dość intensywnie zasiedlone były również lessy, 
gdzie do najważniejszych osiedli zaliczyć można osa-
dę w jarosławiu15. najważniejszym cmentarzyskiem 
jest wspomniane już cmentarzysko w gaci, a także 
w trójczycach16 czy radawie17. w tym miejscu należy 
zaznaczyć, że kwestia znajomości cmentarzysk z ob-
szaru obecnego województwa podkarpackiego przed-
stawia się nie najlepiej. oprócz wspomnianych wyżej 
miejsc sepulkralnych, znane jest również cmentarzy-
sko w kopkach oraz pojedyncze, pochodzące często 
z przypadkowych odkryć pochówki, m.in. z przecła-
wia, rzeszowa, bud łańcuckich, grodziska dolnego, 
a także rozwadowa i rzeczycy. rytuał pogrzebowy 
w zasadzie nie odbiegał od tendencji znanych w kultu-
rze przeworskiej. charakterystyczne było nadal ciało-
palenie zwłok, spotyka się zarówno groby popielnico-
we, jak i i bezpopielnicowe, gdzie szczątki zsypywane 

10 czopek 1999, 170.
11 podgórska-czopek, czopek 1991.
12 mitura 1994.
13 podgórska-czopek 1999.
14 czopek 1999, 165.
15 kieferling 1999.
16 poradyło 2004.
17 kieferling 2000; 2001.

nannt werden. diese besiedlung bevorzugte wohl die 
gebiete im weichseltal, wobei sie es im osten nicht 
überschritt9. die kolonisation der przeworsk-kultur 
dehnte sich deutlich nach süden aus. mit einer regel-
rechten „besiedlungsexplosion“ haben wir es seit dem 
ende des 1. jh. u.z. sowohl in der sandomierz-sen-
ke als auch in den südlich von ihr gelegenen gebie-
ten, einschließlich des territoriums am mittleren san 
(abb. 3), zu tun. zu dieser zeit bildeten sich nicht nur 
neue besiedlungskonzentrationen heraus, sondern 
es stieg auch die besiedlungsdichte in den schon zu-
vor erschlossenen gebieten beträchtlich an. aus die-
ser zeit stammt das gräberfeld von gać, das im jah-
re 1905 von k. hadaczek ausgegraben worden ist. es 
war damals das größte bekannte brandgräberfeld der 
römischen kaiserzeit in mitteleuropa. dort wurden 
180 gräber freigelegt, die sehr interessante Funde bar-
gen. bemerkenswert sind u.a. eiserne messer, scheren, 
Feuerstähle, schwerter, scheiden- und schildbeschlä-
ge (schildbuckel und -fesseln), speerspitzen, pfeile 
und sporen10. heute ist dieses gräberfeld nurmehr der 
größte bekannte bestattungsplatz in südwestpolen.

große siedlungen wurden in dieser region u.a. in 
tarnobrzeg-zakrzów11, mielec12 und otałęża13 ent-
deckt und teilweise untersucht (abb. 4–5). dort wur-
den sowohl reste von wohnbauten als auch gruben 
wirtschaftlichen charakters registriert. bei den Fun-
den handelt es sich vor allem um zahlreiche gefäß-
fragmente, tonspinnwirtel, webgewichte, eiserne 
werkzeuge sowie solche schmuckstücke wie Fibeln, 
perlen und amulette14. recht intensiv besiedelt waren 
auch die lössböden. eine der bedeutendsten dort ge-
legenen siedlungen ist der wohnplatz von jarosław15. 
Unter den gräberfeldern sind der oben erwähnte be-
stattungsplatz von gać, jene von trójczyce16 und ra-
dawa17 hervorhebenswert. hier muss bemerkt wer-
den, dass der Forschungsstand zu den gräberfeldern 
im gebiet der heutigen wojewodschaft podkarpac-
kie nicht sehr gut ist. neben den erwähnten bestat-
tungsplätzen sind auch das gräberfeld in kopki so-
wie einzelne, oft zufällig entdeckte bestattungen u.a. 

9 kokowski 2005, 160.
10 czopek 1999, 170.
11 podgórska-czopek, czopek 1991.
12 mitura 1994.
13 podgórska-czopek 1999.
14 czopek 1999, 165.
15 kieferling 1999.
16 poradyło 2004.
17 kieferling 2000; 2001.
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ryc. 5. ceramika kultury przeworskiej z osady w otałęży (wg podgórskiej-czopek 1999).
abb. 5. keramik der przeworsk-kultur aus der siedlung in otałęż, kr. mielec (nach podgórska-czopek 1999).
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były bezpośrednio do jamy grobowej. na cmenta-
rzysku w trójczycach zarejestrowana została bardzo 
rzadko występująca forma grobu, tzw. obiekt row-
kowy. szczątki pokremacyjne złożone były w row-
kach, których kształt przyjął zarys kwadratu18. na tym 
cmentarzysku wystąpił także dosyć rzadki w kultu-
rze przeworskiej pochówek szkieletowy19. odkryciem 
ostatnich kilku lat jest cmentarzysko w miejscowo-
ści prusiek koło sanoka. obecnie prace wykopali-
skowe są w toku, jednak już dziś można powiedzieć, 
że materiały pochodzące z nekropoli wykazują wyraź-
ne związki z obszarem tzw. wschodniej strefy kultury 
przeworskiej i być może są śladem wędrówki ludności 
tej kultury na południe poza obszar karpat20. cmen-
tarzysko na podstawie dotychczasowych badań funk-
cjonowało od ii do początku iii w. n.e.21 omawiając 
materiały kultury przeworskiej z wczesnego okresu 
rzymskiego z polski południowo-wschodniej należy 
zaznaczyć, że w inwentarzach tej kultury wyraźnie wi-
doczne są pewne elementy, które wskazują na wpływy 
z kręgu kultur geto-dackich i to zarówno na osadach, 
jak i na cmentarzyskach. są to przede wszystkim ma-
teriały ceramiczne – formy naczyń i dość charaktery-
styczne zdobienia za pomocą guzów czy nalepianych 
listew22.

od początku iii w. n.e. na obszarze międzyrzecza 
wisły, górnego bugu i dniestru mamy do czynienia 
ze zmianą stosunków kulturowych. zanikły wcześniej 
czytelne oddziaływania kultury lipickiej związanej 
z ludnością dacką. duże cmentarzyska kultury prze-
worskiej w tym czasie zostały opuszczone, natomiast 
pojawiły się nowe osiedla. na niektórych obszarach, 
takich jak kotlina jasielsko-krośnieńska, ich ilość 
jest bardzo duża, co wskazuje na intensyfikację pro-
cesów osadniczych i znaczne rozszerzenia obszaru za-
mieszkiwanego przez ludność kultury przeworskiej. 
jednak nie są to już te same osady, jakie spotykamy 
w okresie wcześniejszym. można zaobserwować ogól-
ną tendencję do lokalizowania osad w wyższych par-
tiach terenu niż poprzednio, na lekko nachylonych 
stokach lub krawędziach teras nadzalewowych, prze-
ważnie w strefach zbiorowisk leśnych23. na ich obsza-
rze oprócz typowych znalezisk rejestrowane są także 

18 czopek 1999, 167.
19 poradyło 2001.
20 madyda-legutko, rodzińska-nowak, zagórska-telega 2006.
21 madyda-legutko, rodzińska-nowak, pohorska-kleja 2005.
22 madyda-legutko 1996; Florkiewicz 2004; 2006.
23 madyda-legutko 1996, 70.

aus przecław, rzeszów, budy łańcuckie, grodzisko 
dolne, rozwadów und rzeczyca zu nennen. der be-
stattungsritus wich nicht prinzipiell von jenem der 
przeworsk-kultur ab. charakteristisch war die lei-
chenverbrennung. man kennt Urnengräber und lei-
chenbrandgruben ohne gefäße. auf dem gräberfeld 
von trójczyce wurde eine sehr seltene grabform do-
kumentiert, das sog. grabenobjekt: der leichenbrand 
wurde hier in einer quadratischen grabenanlage nie-
dergelegt18. auf diesem gräberfeld trat auch eine der 
in der przeworsk-kultur nur spärlich vertretenen kör-
perbestattungen auf19. eine entdeckung der letzten 
jahre ist das gräberfeld von prusiek bei sanok. die 
grabungsarbeiten sind derzeit noch im gange, aber 
man kann schon jetzt sagen, dass die Funde und be-
funde jener nekropole deutliche verbindungen mit 
der sog. ostzone der przeworsk-kultur illustrieren. 
sie bezeugen vielleicht eine wanderung der bevölke-
rung dieser kultur in den süden über das karpatenge-
biet20. nach ausweis der bisherigen Untersuchungen 
wurde das gräberfeld vom 2. bis anfang des 3. jh. u.z. 
genutzt21. in bezug auf die materialien der przeworsk-
kultur aus der frührömischen kaiserzeit in südostpo-
len sollte betont werden, dass in den inventaren die-
ser kultur gewisse elemente deutlich sichtbar werden, 
die auf einflüsse aus dem kreis der geto-dakischen 
kulturen hinweisen, und zwar sowohl in den siedlun-
gen als auch auf den gräberfeldern. es sind vor allem 
merkmale der keramik: gefäßformen und charakte-
ristische verzierungen mit buckeln oder aufgesetzten 
leisten22.

seit anfang des 3. jh.u.z. lässt sich im gebiet zwi-
schen weichsel, oberem bug und dnestr eine ände-
rung der kulturverhältnisse erkennen. die zuvor re-
gistrierten auswirkungen der lipica-kultur, die mit 
dakischer bevölkerung zu verbinden ist, sind abge-
klungen. große gräberfelder der przeworsk-kultur 
brechen in dieser zeit ab, hingegen entstehen neue 
siedlungen. in manchen gebieten – wie z.b. in der 
jasło-krosno-senke – sind sie recht zahlreich, was 
auf eine intensivierung der besiedlung und eine be-
trächtliche erweiterung des von den trägern der 
przeworsk-kultur bewohnten bereiches hindeutet. 
es sind allerdings nicht mehr die gleichen siedlungen 

18 czopek 1999, 167.
19 poradyło 2001.
20 madyda-legutko, rodzińska-nowak, zagórska-telega 2006.
21 madyda-legutko, rodzińska-nowak, pohorska-kleja 2005.
22 madyda-legutko 1996; Florkiewicz 2004; 2006.
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przedmioty obcego pochodzenia, nie posiadające cech 
„przeworskich”. jednocześnie nie odkryto dotychczas 
cmentarzysk ludności, która zamieszkiwała te nowe 
osiedla. być może wynika to z odmienności stosowane-
go obrządku, jakiejś formy obrzędu ciałopalnego, gdzie 
szczątki zmarłych rozsypywane były po polach, wsypy-
wane do rzek lub swobodnie rozsiewane przez wiatr24.

patrząc na mapę osadnictwa podkarpacia i stre-
fy karpackiej w iii w. n.e. można wyraźnie zauważyć 
dwie strefy: zachodnią, obejmującą obszar zamknięty 
między dopływami wisły po jej prawej stronie biegu 
i dolnego sanu oraz wschodnią, rozciągającą się w do-
rzeczu górnego sanu. w pierwszej z tych stref domino-
wała ludność kultury przeworskiej, która na przełomie 
ii i iii w. rozpoczęła kolonizację obszarów wcześniej 
nie zasiedlonych, położonych w wyższych partiach 
gór, wchodząc głęboko w dolinę dunajca, gdzie moż-
na zaobserwować wyraźne skupisko osad ludności 
związanej z tą kulturą. niestety, brak jest w tej stre-
fie cmentarzysk. może być to spowodowane spłukiwa-
niem pochówków ze stoków przez procesy erozyjne, 
ale a. kokowski przypuszcza, że mogło się zdarzyć, 
iż nowi koloniści natrafili na wcześniejszych miesz-
kańców gór, którzy nie zakładali cmentarzysk takich 
jak ludność kultury przeworskiej i podporządkowali 
się nieznanemu sobie wcześniej zwyczajowi25. główny 
kierunek wspomnianej kolonizacji w iii i iv w. prze-
biegał od północy z nadwiślańskich obszarów mało-
polski wzdłuż dolin prawobrzeżnych dopływów wisły 
– raby, dunajca, wisłoki i sanu26. niewątpliwie ta-
kie usytuowanie osadnictwa możliwe było dzięki po-
stępowi w dziedzinie rolnictwa i upowszechnieniu się 
okutego w radlice wspomaganego kroju radła, dzię-
ki któremu można było uprawiać mniej dogodne gle-
by27. jednak przyczyn tego procesu badacze dopatru-
ją się w konieczności szukania nowych terenów pod 
zakładanie osiedli przez ludność przeworską, spowo-
dowaną utratą ziem położonych na wschód od środ-
kowej wisły na rzecz kultury wielbarskiej związanej 
z ludnością gocką, która bardzo silnie ekspandowała 
na południowy wschód w kierunku morza czarne-
go28. kultura przeworska w swojej wędrówce na po-
łudnie, oprócz ziem polskich rejestrowana jest w tym 

24 kokowski, 2005, 447.
25 kokowski 2005, 448.
26 madyda-legutko 1996, 96, 106–107.
27 madyda-legutko 1996, 107; kokowski 2005, 448.
28 godłowski 1985, 105; madyda-legutko 1996, 106–107; 

kokowski 2005, 448.

wie im früheren zeitraum. es kann eine allgemeine 
tendenz beobachtet werden, die siedlungen auf hö-
her gelegenen terrains, auf leicht geneigten hängen 
oder an den rändern der hochwasserfreien terrassen 
anzulegen, meist in den waldzonen23. in ihren are-
alen werden neben typischen przeworsk-Funden auch 
gegenstände fremder herkunft registriert, die keine 
“przeworsk“- merkmale aufweisen. es wurde bisher 
keines der gräberfelder gefunden, die zu den neuen 
siedlungen gehört haben dürften. das kann sich aus 
einem veränderten ritus ergeben haben; einer lei-
chenverbrennung, deren überreste auf den Feldern 
verstreut, in die Flüsse geschüttet oder vom wind ver-
weht wurden24.

auf der siedlungskarte des karpatenvorlandes 
und des karpatenbereichs im 3. jh. u.z. sind zwei zo-
nen deutlich erkennbar: die westliche, die die regi-
on zwischen den nebenflüssen der weichsel auf ihrer 
rechten seite und dem unteren san einnahm, sowie 
die östliche, die sich im oberen sangebiet erstreckte. 
in der erstgenannten zone war die bevölkerung der 
przeworsk-kultur dominant. sie begann an der wen-
de vom 2. zum 3. jh. mit der kolonisation der zuvor 
nicht besiedelten höheren bergpartien, indem sie tief 
in das dunajec-tal vordrang. davon zeugt dort eine 
deutliche ballung von mit dieser kultur verbunde-
nen siedlungen. leider fehlen entsprechende grä-
berfelder. dies könnte auf die zerstörung der be-
stattungen durch erosionsprozesse an den hängen 
zurückgeführt werden. a. kokowski vermutet indes, 
dass die neuen ansiedler auf die früheren bergbe-
wohner gestoßen sind, die solche gräberfelder nicht 
anlegten. die bevölkerung der przeworsk-kultur 
könnte sich den sitten der bergbewohner angepasst 
haben25. die hauptrichtung der erwähnten kolonisa-
tion verlief im 3. und 4. jh. vom norden her aus dem 
kleinpolnischen weichselgebiet entlang der täler der 
rechtsseitigen nebenflüsse der weichsel: raba, duna-
jec, wisłoka und san26. diese siedlungsprozesse wur-
den gewiss durch Fortschritte im ackerbau und die 
verbreitung des hakenpfluges mit pflugschar ermög-
licht, mit dem auch weniger gute böden bearbeitet 
werden konnten27. als Ursache dieses prozesses wird 
in der Forschung angenommen, dass die träger der 

23 madyda-legutko 1996, 70.
24 kokowski 2005, 447.
25 kokowski 2005, 448.
26 madyda-legutko 1996, 96, 106–107.
27 madyda-legutko 1996, 107; kokowski 2005, 448.
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czasie nawet na terenach wschodniej słowacji, Ukrai-
ny zakarpackiej, północno-wschodnich węgier i pół-
nocno-zachodniej rumunii29.

w drugiej strefie osadnictwa w dorzeczu górne-
go sanu obraz sytuacji kulturowej jest nieco bardziej 
skomplikowany. oprócz nasuwających się od półno-
cy elementów kultury przeworskiej, docierały na te te-
reny także wpływy z kręgów południowych. na osa-
dach odkrywane są fragmenty naczyń ceramicznych 
toczonych na kole, których technologia wyrobu, for-
my i sposób zdobienia wyraźnie nawiązują do stre-
fy rozciągającej się wzdłuż zewnętrznego łuku kar-
pat wschodnich i południowych, zamieszkałej przez 
ludność dacką. r. madyda-legutko przypuszcza, iż 
w tym okresie należy się liczyć nie tylko z wpływami, 
ale być może także z penetracją ludności kultury kar-
pów, pochodzącej z obszarów obecnej mołdawii nad 
seretem i prutem, której ślady wpływów odkrywane 
są po dniestr30. niewykluczone jest także, że na strefę 
nadsańską mogła oddziaływać również kultura kurha-
nów karpackich rozwijająca się na zewnętrznym łuku 
karpat, której stanowiska sięgają na północ wzdłuż 
prawobrzeża dniestru po rzekę stryj. niektórzy bada-
cze uważają, iż właśnie z tą kulturą należałoby łączyć 
kurhany z łukawicy na południowych stokach rozto-
cza, które to stanowisko wyznaczałoby północno-za-
chodnią granicę enklawy tej kultury (ryc. 6)31.

w drugiej połowie iv w. n.e. nie tylko obszary po-
łudniowo-wschodniej polski, ale także sporej części 
środkowoeuropejskiego barbaricum podległy pro-
cesom przemian. rozwój większości kultur uległ za-
hamowaniu, a niedługo później kultura przeworska 
zaczęła zanikać. w strefie od górnej wisły po górne 
dorzecze dniestru i wzdłuż łuku karpat rejestruje-
my obszar występowania zaledwie pojedynczych gro-
bów kultury przeworskiej. to załamanie dynamiczne-
go dotąd rozwoju kultury przeworskiej spowodowane 
zostało burzliwymi wydarzeniami, jakie rozegrały się 
w europie wraz z pojawieniem się nowych przybyszów 
ze wschodu. po raz kolejny w dziejach do wschodnich 
granic europejskich dotarły plemiona nomadów sieją-
ce zamęt i spustoszenie wśród ludów zamieszkujących 
zarówno obszary barbaricum, jak i strefę zdominowa-
ną przez cesarstwo rzymskie, do której tłumnie za-
częły uciekać plemiona przerażone wizją zbliżających 
się hunów. na ziemiach polskich także rejestrujemy 

29 kaczanowski, kozłowski 1998, 284.
30 madyda-legutko 1996, 76, 108.
31 kokowski 2005, 442–446; madyda-legutko 1996, 98.

przeworsk-kultur neue siedlungsgebiete benötigten, 
weil sie gebiete östlich der mittleren weichsel an die 
gotische, nach südosten in richtung des schwarzen 
meeres expandierende bevölkerung der wielbark-
kultur verloren hatten28. die przeworsk-kultur wird 
bei ihrer wanderung in den süden nicht nur im pol-
nischen gebiet, sondern auch in der ostslowakei, der 
karpatoukraine, in nordostungarn und nordwestru-
mänien registriert29.

in der zweiten besiedlungszone, im oberen san-
gebiet, ist das kulturbild etwas komplizierter. neben 
den von norden kommenden elementen der prze-
worsk-kultur drangen auch südliche einflüsse in di-
ese gebiete vor. in den siedlungen werden Fragmente 
von scheibengedrehten tongefäßen entdeckt, deren 
herstellungstechnologie, Form und verzierungswei-
se deutliche impulse aus dakischen regionen im äu-
ßeren west- und südkarpatenbogen erkennen lassen. 
r. madyda-legutko nimmt an, dass man in diesem 
zeitraum nicht nur mit einflüssen, sondern vielleicht 
auch mit der einwanderung von menschen aus der 
karpen-kultur an seret und prut, im gebiet der heu-
tigen moldau, rechnen kann. ausstrahlungen die-
ser kultur wurden bis zum dnjestr entdeckt30. es ist 
auch nicht ausgeschlossen, dass der sanraum durch 
die karpaten-hügelgräberkultur beeinflusst wurde, 
die sich am äußeren karpatenbogen entwickelte und 
deren Fundplätze sich im norden entlang der rechten 
dnjestrseite bis zum Fluss stryj erstreckten. manche 
Forscher sind der auffassung, dass mit dieser kultur 
die grabhügel aus łukawica, an den südhängen von 
roztocze, in verbindung gebracht werden sollten. di-
ese Fundstelle würde dann die nordwestliche grenze 
der enklave jener kultur markieren (abb. 6)31.

in der zweiten hälfte des 4. jh. u.z. unterlagen 
nicht nur das gebiet südostpolens, sondern auch ein 
beträchtlicher teil des mitteleuropäischen barbari-
cums einem einschneidenden wandel. die entwick-
lung der meisten kulturen geriet ins stocken, bald 
darauf begann die przeworsk-kultur abzuklingen. 
in der zone von der oberen weichsel bis zum obe-
ren dnjestrgebiet und entlang des karpatenbogens 
werden nur noch einzelgräber der przeworsk-kultur 
registriert. der zusammenbruch der bis dahin dyna-

28 godłowski 1985, 105; madyda-legutko 1996, 106–107; 
kokowski 2005, 448.

29 kaczanowski, kozłowski 1998, 284.
30 madyda-legutko 1996, 76, 108.
31 kokowski 2005, 442–446; madyda-legutko 1996, 98.
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ryc. 6. ceramika z kurhanu w łukawicy, pow. lubaczów (wg kokowski 1988).
abb. 6. keramik aus dem kurgan in łukawica, kr. lubaczów (nach kokowski 1988).
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ślady łupieżczych wypraw tego ludu w postaci po-
chówków huńskiego „księcia” z jakuszowic w mało-
polsce oraz bogato wyposażonej kobiety z jędrzycho-
wic na Śląsku. tym znaleziskom datowanym na fazę 
załamania osadnictwa kultury przeworskiej w połu-
dniowej części ziem polskich towarzyszą osady, któ-
re mogą wskazywać na fakt wejścia tych terenów 
w obszar oddziaływania państwa hunów w panonii. 
na dwóch osadach w jakuszowicach i w Świlczy koło 
rzeszowa odkryte zostały przedmioty, które być może 
świadczą o istnieniu w małopolsce lokalnego ośrod-
ka władzy związanego z hunami32. badania wykopa-
liskowe przeprowadzone w latach 70. XX w. na pod-
rzeszowskim stanowisku w Świlczy doprowadziły 
do odkrycia pozostałości trzech drewnianych chat, 
które przy pomocy metody dendrochronologicznej 
wydatowane zostały na połowę v w. n.e. na stanowi-
sku zarejestrowano niewielką ilość ceramiki z naczyń 
zarówno lepionych w ręku, jak toczonych na kole, po-
nad 200 sztuk paciorków bursztynowych, ich frag-
mentów oraz bułę bursztynu, ponadto przedmioty 
z kamienia i kości zwierzęce. znaczna ilość burszty-
nu i wyrobów z niego wskazuje na funkcjonowanie 
w tym miejscu pracowni bursztyniarskiej, która praw-
dopodobnie zlokalizowana była na wolnym powietrzu 
przed jednym z obiektów mieszkalnych. jednak najcie-
kawsze znalezisko znajdowało się w przybudówce cha-
ty nr 2. na głębokości 2,8 m pod powierzchnią grun-
tu odkryto skarb ozdób i monet, złożony pierwotnie 
w skórzanym woreczku. skarb zawierał: 2 fibule srebr-
ne pozłacane, bardzo bogato zdobione w stylu sösdala 
i 2 srebrne typu wiesbaden i niemberg, złoty kolczyk 
typu huńskiego, zawieszkę brązową, srebrną branso-
letę z nanizanymi srebrnymi zawieszkami oraz wiele 
fragmentów innych srebrnych drucikowatych zawie-
szek (ryc. 7). poza ozdobami odkryto także 10 srebr-
nych denarów ułożonych w rulonik z emisji datowanej 
na okres wcześniejszy z ii w. n.e.33 niewątpliwie osa-
dę w Świlczy należy łączyć z funkcjonowaniem szlaku 
bursztynowego. mogła ona stanowić miejsce pośred-
nie w handlu bursztynem, gdzie być może spotykali 
się kupcy pochodzący ze strefy nadbałtyckiej i połu-
dnia europy. być może także z egzystencją tej osady 
należałoby wiązać znalezisko wielkiej ilości surowca 
i wytworów bursztynowych, z których zachowało się 
około 300 kg, pochodzących z miejscowości basonia 

32 mączyńska 2004, 193.
33 gruszczyńska 1984, 109–122.

mischen entwicklung wurde von stürmischen ereig-
nissen verursacht, die sich in europa zusammen mit 
dem aufkommen von invasoren aus dem osten ab-
gespielt haben.

erneut waren nomadenstämme bis zu den ost-
europäischen grenzen vorgedrungen, die verwir-
rung und verwüstung unter jenen völkern säten, die 
das barbaricum und die durch das römische kaiser-
reich beherrschte zone bewohnten. in diese begannen 
die vor den heranrückenden hunnen erschrockenen 
stämme massenhaft zu flüchten. im polnischen gebiet 
wurden auch spuren von raubzügen dieses volkes 
erfasst, in Form der bestattungen eines hunnischen 
„Fürsten“ aus jakuszowice in kleinpolen sowie einer 
reich ausgestattenen Frau aus jędrzychowice in schle-
sien. diese befunde sind in die phase des zusammen-
bruchs der besiedlung der przeworsk-kultur in süd-
polen zu datieren. zugleich kommen siedlungen vor, 
in denen es anzeichen dafür gibt, dass sich der ein-
flussbereich des hunnenreiches in pannonien bis in 
den polnischen raum erstreckte. in den siedlungen 
von jakuszowice und Świlcza bei rzeszów wurden 
gegenstände entdeckt, die die existenz eines loka-
len, mit den hunnen verbundenen machtzentrums in 
kleinpolen bezeugen könnten32. während der in den 
1970er jahren in Świlcza vorgenommenen grabungs-
arbeiten wurden reste von drei holzhütten ans ta-
geslicht gebracht, die mit der dendrochronologischen 
methode in die mitte des 5. jh.u.z. datiert wurden. 
an der Fundstelle wurden wenige handgemachte und 
scheibengedrehte keramikscherben, über 200 bern-
steinperlen, ihre Fragmente sowie ein rohbernstein-
brocken, gegenstände aus stein und tierknochen ge-
borgen. die beträchtliche Fundzahl von rohbernstein 
und -erzeugnissen weist auf eine bernsteinwerkstatt 
hin, die unter freiem himmel vor einem der wohn-
objekte gelegen haben könnte. der interessanteste 
Fund befand sich allerdings im anbau der hütte nr. 
2: in einer tiefe von 2,8 m unter der oberfläche wur-
de ein ursprünglich in einem lederbeutel deponierter 
schmuck- und münzschatz zum vorschein gebracht. 
der schatz enthielt zwei silberne, vergoldete, reich im 
sösdal-stil verzierte Fibeln, zwei silberne Fibeln vom 
wiesbadener und niemberger typ, einen goldenen 
ohrring hunnischen typs, bronzeanhänger, einen sil-
bernen armring mit aufgefädelten silbernen anhän-
gern sowie viele Fragmente anderer silberner drahtan-
hänger (abb. 7) g. außer dem schmuck wurden auch 

32 mączyńska 2004, 193.
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ryc. 7. ozdoby ze skarbu w Świlczy, pow. rzeszów (wg gruszczyńskiej 1984).
abb. 7. schmuckstücke aus dem hort in Świlcza, kr. rzeszów (nach gruszczyńska 1984).
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nad wisłą na lubelszczyźnie datowany na ten sam 
okres34. chata w Świlczy, w której odkryto skarb była 
zrujnowana, a pozostałości drewna nosiły ślady ognia. 
podobne ślady pożaru odkryte zostały także na innej 
osadzie z tego obszaru na stanowisku w lesku, którą 
na podstawie panońskiego naczynia szklanego datuje 
się również na przełom iv i v w. n.e.35

prawdopodobnie spłonęła także część osady w ry-
trze, położonej podobnie jak trzy inne: moszczenica 
wyżna i piwniczna, jeszcze dalej na południe w beski-
dzie sądeckim. na ich obszarze znajdowane były to-
czone na kole dzbany z kanalikiem w uchu, które mają 
analogie nad środkowym dunajem i na słowacji, i na-
leżałoby je łączyć nie z kulturą przeworską, ale z gru-
pą północnokarpacką, której centrum znajdowało się 
w dorzeczu popradu i na orawie36. osady te położone 
były wysoko w trudno dostępnych rejonach górskich, 
na co poza środowiskiem mogły mieć wpływ także 
czynniki polityczno-kulturowe i konieczność szukania 
bezpiecznych schronień. rejestrowane na osadach po-
łudniowo-wschodniej polski datowanych na pierwsza 
połowę v w. n.e. ślady pożarów i zniszczeń świadczą 
o tym, że czasy te nie należały do spokojnych. praw-
dopodobnie jakieś gwałtowne wydarzenia wstrząs-
nęły dotychczasową strukturą osadniczą, co musiało 
w konsekwencji spowodować prawie całkowite wylud-
nienie obszaru małopolski w drugiej połowie v w.37

odrębną kategorią zabytków przynoszącą infor-
mację na temat osadnictwa obszaru między wisłą 
a górnym biegiem dniestru u schyłku starożytności 
są znaleziska monet. złote, brązowe i srebrne monety 
emitowane pod koniec iv i w pierwszej połowie v w. 
koncentrują się na przedpolu przełęczy dukielskiej 
i łupkowskiej, tworząc szlak wzdłuż głównych rzek, 
przy których położone były także wcześniej wymie-
nione osady. trochę bardziej na północ odkryty zo-
stał skarb solidów w witowie w małopolsce, do któ-
rego analogię można znaleźć w depozytach znanych 
z kotliny karpackiej, które mogą być śladem trybutów 
płaconych huńskiemu władcy attyli przez cesarzy za-
chodnio- i wschodniorzymskich38.

koniec osadnictwa na obszarze między wisłą 
a górnym bugiem i dniestrem można synchronizo-
wać z upadkiem państwa hunów w kotlinie karpac-

34 kokowski 2005, 503, 510.
35 barłowska 1984.
36 madyda-legutko 1996, 97; mączyńska 1999, 27; 2004, 193.
37 madyda-legutko 1996, 107; mączyńska 1999, 31.
38 mączyńska 1999, 31; 2004, 195.

10 zusammengerollte silberdenare aus der früheren 
phase des 2. jh. u.z. entdeckt33. die siedlung in Świlcza 
ist zweifellos mit der bernsteinstraße in verbindung 
zu bringen. sie könnte ein vermittlungsplatz im bern-
steinhandel gewesen sein, wo sich kaufleute aus dem 
ostseeraum und aus südeuropa trafen. gleichfalls auf 
die existenz dieser siedlung ist möglicherweise der 
Fund einer großen zahl von rohbernstein und bern-
steinerzeugnissen im gesamtgewicht von ca. 300 kg im 
ort basonia an der weichsel im lubliner land zurück-
zuführen, die in dieselbe zeit datieren34. das gebäude 
in Świlcza, in dem der schatz ans licht kam, war zer-
stört, und die holzreste wiesen Feuerspuren auf. ähn-
liche brandspuren wurden auch in einer anderen sied-
lung jener region, in lesko, entdeckt, die unter bezug 
auf ein dort geborgenes pannonisches glasgefäß an die 
wende vom 4. zum 5. jh. u.z. datiert wird35.

durch Feuer zerstört wurde wahrscheinlich auch 
ein teil der siedlung in rytro, die ebenso wie drei an-
dere in moszczenica wyżna und piwniczna noch wei-
ter südlich in den sądecki-beskiden liegt. dort wurden 
scheibengedrehte krüge mit einer rinne im henkel 
aufgefunden, die analogien an der mittleren donau 
und in der slowakei besitzen und nicht mit der prze-
worsk-kultur, sondern mit der nordkarpaten-gruppe 
zu verbinden sind. das zentrum der zuletzt genann-
ten kulturerscheinung befand sich im popradgebiet 
und in orava36. diese siedlungen lagen in größerer 
höhe in schwer zugänglichen gebirgsregionen. das 
dürfte außer durch Umwelteinflüsse auch durch po-
litisch-kulturelle Faktoren und die notwendigkeit, si-
chere zufluchtsorte zu haben, verursacht worden sein. 
die brand- und zerstörungsspuren in den südostpol-
nischen siedlungen aus der mitte des 5. jh. u.z. weisen 
auf die unruhigen zeiten hin. sie dürften von gewalt-
samen ereignissen geprägt worden sein, die eine fast 
völlige entvölkerung des kleinpolnischen gebietes in 
der zweiten hälfte des 5. jh. zur Folge hatten37.

eine besondere Fundkategorie, die informationen 
über die besiedlung des gebietes zwischen der weich-
sel und dem oberen dnjestr am ausgang des alter-
tums liefert, sind die münzfunde. goldene, bronze-
ne und silberne münzen, die gegen ende des 4. und 
in der ersten hälfte des 5. jh. ausgegeben wurden, 

33 gruszczyńska 1984, 109–122.
34 kokowski 2005, 503, 510.
35 barłowska 1984.
36 madyda-legutko 1996, 97; mączyńska 1999, 27; 2004, 193.
37 madyda-legutko 1996, 107; mączyńska 1999, 31.
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kiej w połowie v w. prawdopodobnie już w drugiej 
połowie tego wieku na obszarze małopolski znaleźli 
swoje miejsce słowianie, w terminologii archeologicz-
nej określani jako praska prowincja kulturowa39. mapy 
rozmieszczenia pierwszych znalezisk słowiańskich 
wskazują, iż prawdopodobnie nie mieli oni kontaktu 
z resztkami dawniejszej ludności kultury przeworskiej, 
a dotychczasowe wyniki badania osad nie dostarczyły 
do tej pory jednoznacznych dowodów współistnienia 
obydwu tych ludów, choć takiej możliwości nie mo-
żemy zupełnie wykluczyć40. jednak już na początku 
vi w. międzyrzecze wisły, bugu i dniestru stało się 
zachodnią strefą świata słowiańskiego i reprezentowa-
ło zupełnie nowy i diametralnie różny od poprzednie-
go model gospodarczo-społeczno-kulturowy.

39 parczewski 1988, 53, 113, 119.
40 mączyńska 2004, 195.

konzentrieren sich im vorland des dukielska- und 
łupkowska-passes. sie markieren auch einen weg 
entlang der hauptflüsse, an denen auch die schon er-
wähnten siedlungen lagen. etwas weiter nördlich, in 
witów in kleinpolen wurde ein solidusschatz ent-
deckt. seine analogien finden sich unter den hort-
funden des karpatenbeckens, die auf west- und ost-
römische zahlungen an den hunnenherrscher attila 
zurückgehen dürften38.

der Untergang der besiedlung im gebiet zwi-
schen weichsel, oberem bug und dnjestr kann mit 
dem verfall des hunnenreiches im karpatenbecken 
in der mitte des 5. jh. synchronisiert werden. wahr-
scheinlich schon in der zweiten hälfte jenes jahr-
hunderts trafen die slawen – träger der prager kul-
tur – im gebiet kleinpolens ein39. die verbreitung der 
ersten slawischen Funde weist darauf hin, dass die sla-
wen wahrscheinlich keinen kontakt mit den resten 
der früheren bevölkerung der przeworsk-kultur hat-
ten. die bisherigen ergebnisse der Untersuchung von 
siedlungen haben bislang keine eindeutigen belege für 
die koexistenz der beiden völker geliefert, obgleich 
sie nicht völlig auszuschließen ist40. schon zu anfang 
des 6. jh. war das gebiet zwischen weichsel, bug und 
dnjestr zum teil der slawischen welt geworden und 
vertrat ein neues wirtschaftlich-gesellschaftlich-kul-
turelles modell, das vom früheren muster gänzlich ab-
wich.

38 mączyńska 1999, 31; 2004, 195.
39 parczewski 1988, 53, 113, 119.
40 mączyńska 2004, 195.



bibliographie

barłowska a.
1984 Osada z późnego okresu wpływów rzymskich w Lesku, woj. 

Krosno, msroa (1976–1979), s. 51–101.
czopek s.
1999 Pradzieje Polski południowo-wschodniej, rzeszów.
dąbrowska t.
1998 Wschodnie tereny kultury przeworskiej w młodszym okre-

sie przedrzymskim, wa 54, s. 25–36.
Florkiewicz i.
2004 Problem dackich elementów kulturowych w Karpatach pol-

skich oraz na Podkarpaciu we wczesnym okresie wpływów 
rzymskich – stan badań, [in:] Okres lateński..., s. 659– 
–678.

2006 Elementy dackie w kulturze przeworskiej we wczesnym ok-
resie wpływów rzymskich, analecta archaeologica resso-
viensia 1, s. 195–237.

godłowski k.
1985 Przemiany kulturowe i osadnicze w południowej i środko-

wej Polsce w młodszym okresie przedrzymskim i w okresie 
rzymskim, wrocław–warszawa–kraków–gdańsk–łódź.

gruszczyńska a.
1984 Osada z wczesnego okresu wędrówek ludów w Świlczy, woj. 

Rzeszów, msroa (1976–1979), s. 103–129.
kaczanowski p., kozłowski j. k.
1998 Wielka historia Polski, b. i: Najdawniejsze dzieje ziem pol-

skich, kraków.
kieferling g.
1999 Zabytki z młodszego okresu przedrzymskiego i z okresu 

wpływów rzymskich w zbiorach Muzeum w Jarosławiu, 
[in:] s. czopek, a. kokowski (hrsg.), Na granicach anty-
cznego świata. Sytuacja kulturowa w południowo-wschod-
niej Polsce i regionach sąsiednich w młodszym okresie 
przedrzymskim i okresie rzymskim (Materiały z konferen-
cji – Rzeszów, 20–21 XI 1997), s. 229–269.

2000 Badania wykopaliskowe przeprowadzone w 1999 r. na wie-
lokulturowym stan. nr 8 w Radawie, pow. Jarosław, rprze-
myski 36/1, s. 55–66.

2001 Archeologiczne badania wykopaliskowe przeprowadzone 
w 2000 r. na wielokulturowym stanowisku nr 8 w Radawie, 
pow. Jarosław, rprzemyski 37/1, s. 33–41.

kokowski a.
1988 Zagadnienie interpretacji kulturowej materiałów z młodsze-

go okresu rzymskiego typu Łukawica, apolski 33, s. 164– 
–191.

2004 Die Przeworsk-Kultur. Ein Völkerverband zwischen 200 
vor Ch. und 375 nach Ch., [in:] a. kokowski, ch. leiber 

(hrsg.), Die Wandalen. Die Könige-Die Eliten-Die Krie-
ger-Die Handwerker, holzminden, s. 77–183.

2005 Starożytna Polska, warszawa.
madyda-legutko r.
1996 Zróżnicowanie kulturowe polskiej strefy beskidzkiej w okre-

sie lateńskim i rzymskim, kraków.
madyda-legutko r., rodzińska-nowak j., pohorska-kleja e.
2005 Cmentarzysko w Prusieku, gm. Sanok, woj. podkarpackie, 

stan. 25. Uwagi o przenikaniu ludności kultury przewor-
skiej w strefę Karpat polskich we wczesnym okresie rzym-
skim, aac 40, s. 115–128.

madyda-legutko r., rodzińska-nowak j., zagórska-telega j.
2006 Cmentarzysko ludności kultury przeworskiej w Prusieku, 

stan. 25, rprzemyski 42/2, s. 59–67.
mączyńska m.
1999 Schyłkowa faza kultury przeworskiej [in:] Kultura prze-

worska, b. iv, lublin, s. 25–53.
2004 Zmierzch kultury przeworskiej [in:] j. andrzejowski, 

a. kokowski, ch. leiber (hrsg.), Wandalowie – strażnicy 
bursztynowego szlaku, lublin–warszawa, s. 192–198.

mitura p.
1994 Sprawozdanie z badań wielokulturowego stanowiska nr 16 

w Mielcu, woj. Rzeszów, w 1993 roku, msroa (1993), 
s. 317–325.

parczewski m.
1988 Najstarsza faza kultury wczesnosłowiańskiej w Polsce, kra-

ków.
podgórska-czopek j.
1999 Osada z okresu rzymskiego z Otałęży, pow. Mielec, woj. 

podkarpackie (stanowisko 1), msroa 20, s. 89–163.
podgórska-czopek j., czopek s.
1991 Materiały z osad kultury łużyckiej (grupy tarnobrzeskiej) 

i kultury przeworskiej ze stanowiska 1 w Tarnobrzegu-Za-
krzowie, msroa (1980–1984), s. 71–114.

poradyło w.
2001 Grób szkieletowy z cmentarzyska kultury przeworskiej 

w Trójczycach, pow. Przemyśl, rprzemyski 37/1, s. 91– 
–102.

2004 Cmentarzysko ludności kultury przeworskiej w Trójczy-
cach, w powiecie przemyskim, msroa 25, s. 125–158.

Śmiszko m.
1932 Kultury wczesnego okresu epoki cesarstwa rzymskiego 

w Małopolsce Wschodniej, lwów.



Michał Parczewski

1
do nadzwyczaj inspirujących uroków mediewisty-

ki należą stawiane przez nią wyzwania interdyscypli-
narne. nieustannie konfrontujemy próby odpowiedzi 
na te same pytania, które – przy użyciu właściwych 
poszczególnym dyscyplinom środków – niezależnie 
od siebie biorą na warsztat historycy, archeologowie, 
historycy sztuki, lingwiści czy etnologowie.

w ostatnich dziesięcioleciach XX w. weszła do obie-
gu naukowego olbrzymia liczba źródeł archeologicz-
nych z późnej doby plemiennej (viii – schyłek X w.), 
które odkryto w międzyrzeczu wisły i dniepru. mamy 
do czynienia nie tylko z przyrostem ilościowym, 
ale również ze skokiem jakościowym. obecnie o wiele 
więcej wiemy na temat geografii osadnictwa słowiań-
skiego, coraz dokładniej odczytujemy rytm przemian 
kulturowych, lepiej rozpoznajemy obce infiltracje 
w tym środowisku.

przed ćwierćwieczem powstały2 pierwsze poważ-
niejsze próby zmierzenia się archeologów z pytaniem 
o przynależność plemienną oraz etniczną (wschod-
nio- lub zachodniosłowiańską) ludności zamieszku-
jącej wspomniany obszar. opierały się one jednak 
na punktowo wybranych znaleziskach.

późniejszy postęp prac terenowych, tak wykopalis- 
kowych, jak zwłaszcza poszukiwawczych, przyniósł 
nową perspektywę poznawczą, umożliwiając między 
innymi uchwycenie przybliżonego zasięgu przestrzen-
nego terytoriów plemiennych. na innym miejscu 
przedstawiłem dostrzegalne poprzez materiał archeo-
logiczny przejawy zarysowującego się nie wcześniej 
niż w X w. podziału świata północnosłowiańskiego 

1 pierwodruk artykułu ukazał się w tomie Civitas Schinesghe 
cum pertinentiis, red. w. chudziak, toruń 2003, s. 151–165. panu 
dr. m. wołoszynowi dziękuję za trud włożony w przeredagowa-
nie tego utworu.

2 nowakowski 1972; sedov 1982.

1
zu den großen reizen der mediävistik gehören 

ihre interdisziplinären herausforderungen. oft er-
geben sich problemkreise von allgemeinem histo-
rischem interesse, deren Untersuchung historiker, 
archäologen, kunsthistoriker, sprachwissenschaftler 
und ethnologen unabhängig voneinander unter an-
wendung ihrer jeweiligen methoden angehen.

in den letzten jahrzehnten des 20. jh. konnte die 
zahl archäologischer Quellen aus der späten stam-
meszeit (8. – ende 10. jh.) im gebiet zwischen weich-
sel und dnjepr enorm vermehrt werden. wir haben es 
dabei nicht nur mit einem zahlenmäßigen zuwachs, 
sondern auch mit einem deutlichen Qualitätssprung 
zu tun. wir wissen nun viel mehr über die geogra-
phie der slawischen besiedlung, immer genauer lässt 
sich der rhythmus kultureller wandlungen erkennen, 
und äußere einflüsse in dieser Umwelt werden viel 
deutlicher als zuvor.

vor einem guten vierteljahrhundert kam es zu ers-
ten namhaften versuchen, die Frage der stammeszu-
gehörigkeit und des ethnischen, d. h. ost- oder west-
slawischen charakters der bevölkerung in dem oben 
erwähnten gebiet aufzuhellen2. sie basierten allerdings 
nur auf einer auswahl von Funden, die weder systema-
tisch zusammengestellt noch ausgewertet war.

der folgende Fortschritt bei den grabungsarbeiten 
und insbesondere bei den Feldbegehungen hat neue 
erkenntnisse gebracht, die u.a. die ungefähre ausdeh-
nung der stammesterritorien erkennbar machten. an 
anderer stelle habe ich bereits erörtert, dass die glie-
derung der nordslawischen welt in einen ost- und ei-

1 der erstabdruck dieses artikels findet sich im band Civi-
tas Schinesghe cum pertinentiis, hrsg. von w. chudziak, toruń 
2003, s. 151–165. bei dieser gelegenheit möchte ich mich bei 
herrn dr. m. wołoszyn für seine mühe bei der vorbereitung der 
deutschen Fassungs dieses beitrags herzlich bedanken.

2 nowakowski 1972; sedov 1982.
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na odłam wschodni i zachodni3. tutaj pragnę skupić 
uwagę na najbardziej może zagadkowej – z polskiego 
punktu widzenia – wczesnośredniowiecznej wspólno-
cie plemiennej naszych odległych przodków. zanim 
w tej sprawie przywołamy argumentację historyczną, 
a następnie archeologiczną, zatrzymajmy się wpierw 
nad pewnym fenomenem leksykalnym.

2
powstanie i konsolidacja państwa pierwszych pia-

stów stworzyły ramy do uformowania się nowej wiel-
kiej słowiańskiej wspólnoty etnicznej, której uczest-
nicy częściowo dobrowolnie, częściowo zapewne pod 
przymusem (wszakże siłą później długo jeszcze roz-
gniatano odwieczne tradycje plemienne) przyjęli na-
zwę polaków, dla swego kraju natomiast zaakcepto-
wali miano polski. obydwie nazwy upowszechniły się 
w świecie i – po dostosowaniu do rozmaitych norm 
językowych – reprezentują nas w niemal każdym za-
kątku kuli ziemskiej.

część bliskich sąsiadów wyłamała się jednak od tej 
reguły (ryc. 1). dlaczego węgrzy nazywają polaków 
lengyel, a litwini lenkas? czemu średniowieczna 
ruś posługiwała się formą lachowie? znamy wpraw-
dzie od dawna częściową odpowiedź na te pytania, 
ale osnuty wokół nich spór naukowy wcale nie styg-
nie. otóż, roztrząsając problem pochodzenia nietypo-

3 parczewski 1991.

nen westteil in den archäologischen materialen erst 
im 10. jh. umrissartig sichtbar wird3. hier möchte ich 
meine aufmerksamkeit auf die aus polnischer sicht 
wohl rätselhafteste frühmittelalterliche stammes-
gemeinschaft unserer fernen vorfahren richten: die 
lendzanen. bevor wir in dieser sache die historische 
und dann archäologische argumentation vorbringen, 
sollten wir ein lexikalisches phänomen besprechen. 

2
die entstehung und konsolidierung des staates der 

ersten piasten haben einen rahmen für die bildung 
einer neuen slawischen ethnischen großgemeinschaft 
geschaffen, deren mitglieder zum teil freiwillig, zum 
teil gezwungenermaßen – die uralten stammestradi-
tionen wurden noch lange mit gewalt unterdrückt – 
den namen polen angenommen haben. auch für ihr 
land akzeptierten sie die bezeichnung polen. beide 
namen haben sich verbreitet und repräsentieren uns 
– angepasst an die verschiedenen idiome – fast über-
all auf der erde.

ein teil unserer nachbarn hat sich allerdings von 
dieser regel gelöst (abb. 1). warum nennen die Un-
garn die polen „lengyel“, und die litauer „lenkas“? 
warum bediente sich die mitelalterliche rus` der Form 
„liachen“? wir haben zwar seit langem eine teilwei-
se antwort auf diese Fragen, aber die entsprechende 
wissenschaftliche diskussion lässt nicht nach. bei den 
überlegungen über die untypischen bezeichnungen 
für die polen haben wir bedeutende Fragen vor uns: 
wo verlief die früheste grenze zwischen dem ost- und 
dem westslawentum? wann und warum ist es zu einer 
so folgenschweren einteilung gekommen?

ein großer teil der Ursachen und Umstände der 
zweiteilung der nordslawischen welt bleibt in tiefes 
dunkel gehüllt; weit mehr wissen wir über die Folgen 
jenes historischen dramas. können die studien über 
die ethnische terminologie etwas mehr licht darauf 
werfen, was unter den aufschichtungen des letztens 
jahrtausends verborgen ist? versuchen wir einmal, 
eine zutreffende perspektive für die beurteilung des 
erkenntniswertes „sonderbarer“ namen polens und 
der polen einzunehmen.

3
wie erwarben die europäischen völker ihre na-

men, ihre eigen- und Fremdbezeichnungen? es gab da-
bei verschiedene konstellationen: fremde eroberung, 

3 parczewski 1991.

ryc. 1. rozmieszczenie etnonimu polaków urobionego od lę-
dzian (litwa, ruś, wołoszczyzna, węgry) na tle przypuszczalne-
go zasięgu lędzian w X w. (obszar zakreskowany).
abb. 1. verbreitung der von den lendzanen abgeleiteten be-
zeichnung der polen (litauen, rus`, walachei, Ungarn) mit den 
vermutlichen sitzen der lendzanen im 10. jh. (gestreiftes Feld).
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wych etnonimów określających polaków, stajemy wo-
bec kwestii znacznie donioślejszych: jak przebiegała 
najdawniejsza granica pomiędzy wschodnią a zachod-
nią słowiańszczyzną? kiedy i dlaczego doszło do tak 
brzemiennego w skutkach podziału?

znaczna część przyczyn i okoliczności rozpadu 
świata północnych słowian na dwa skrzydła wciąż 
pozostaje w głębokim cieniu, na pewno więcej wie-
my o końcowych rezultatach niegdysiejszego drama-
tu dziejowego. czy studia nad terminologią etniczną 
mogą rzucić nieco światła na to, co skryte pod nawar-
stwieniami ostatniego tysiąclecia? spróbujmy najpierw 
znaleźć właściwą perspektywę dla oceny wartości po-
znawczej „dziwnych” nazw polski i polaków.

3
jak dzisiejsze narody europejskie zdobywały swo-

je miana – te własne oraz te nadane im przez innych? 
sytuacje zdarzały się różne: obcy podbój, odziedzicze-
nie nomenklatury po dawniejszych mieszkańcach tego 
samego terytorium, poszerzenie (często w ślad za eks-
pansją zbrojną) partykularnego imienia szczepowe-
go na większą całość, zbiorowe przezwisko. wiemy 
już, że nieraz sąsiedzi zakonserwowali w swoim języ-
ku określenie całkiem odmienne, niż etnonim rodzi-
my. wszelakich przykładów można podać sporo, tutaj 
ograniczymy się do wskazania kilku, a każdy z nich 
jest na swój sposób niezwykły.

przodkowie Francuzów sąsiadowali w iii–viii w. 
od wschodu z germańskim ugrupowaniem alama-
nów: dziś wszyscy niemcy to po francusku allemands. 
w iX–Xi w. część bałtów, która w dalszym rozwoju mia-
ła stać się łotyszami, graniczyła ze słowiańskim plemie-
niem krywiczów. trwały ślad pozostał do dzisiaj: miano 
krews przeszło na łotwie na późniejszych rosjan.

Francuzi wzięli swą nazwę od germańskich Fran-
ków, zdobywców dawnej galii w v–vi w. także bułga-
rzy, lud stepowy pochodzenia tureckiego o pierwotnej 
genezie azjatyckiej (blisko spokrewniony z hunami), 
zawojował pod koniec vii w. słowian znad dolne-
go dunaju, a po upływie nie więcej niż dwóch stule-
ci rozpłynął się we wschodniobałkańskim morzu sło-
wiańskim, pozostawiając na wieczną pamiątkę swój 
najważniejszy identyfikator etniczny.

pod koniec X i w Xi stuleciu dokonała się zadzi-
wiająca transplantacja nazwy rusów w środowisko 
słowiańskie, rozciągnięte pomiędzy jeziorem ładoga 
a stepami nadczarnomorskimi. „dawcy” tego określe-
nia byli skandynawami, którzy w iX–X w. przejawiali 

übernahme der namen von den früheren bewohnern 
des jeweiligen territoriums, oft mit kriegerischer ex-
pansion einhergehende erweiterung des partikularen 
stammesnamens auf einen kollektivnamen. es ist gut 
bekannt, dass die nachbarn manchmal eine ganz ande-
re bezeichnung in ihrer sprache bewahrten als die je-
weiligen eigenbezeichnungen. dafür können viele bei-
spiele angeführt werden, doch wollen wir uns hier auf 
wenige exempel beschränken, von denen jedes in sei-
ner weise ungewöhnlich erscheint.

die vorfahren der Franzosen hatten im 3.–8. jh. als 
östliche nachbarn germanische gruppierungen der 
alemannen: die deutschen sind heute auf Französisch 
die „allemands“. im 9.–11. jh. grenzte jener teil der 
balten, der in der weiteren entwicklung zu letten wer-
den sollte, an den slawischen stamm der kriwitschen. 
eine spur davon gibt es noch heute: die bezeichnung 
„krews“ ist in lettland auf die russen übergegangen.

die Franzosen haben ihren namen von den ger-
manischen Franken, den eroberern galliens im 5.-6. 
jh., übernommen. auch die bulgaren, ein den hun-
nen eng verwandtes steppenvolk türkischer herkunft 
mit ursprünglich asiatischer genese, haben gegen 
ende des 7. jh. die slawen im unteren donauraum 
unterworfen und gingen im laufe von lediglich etwa 
zwei jahrhunderten in dem ostbalkanischen slawi-
schen „meer“ auf, wobei es uns zum ewigen anden-
ken seinen namen hinterließ.

gegen ende des 10. und im 11. jh. vollzog sich 
eine sonderbare übertragung des namens der altrus-
sen auf die slawische Umwelt zwischen ladogasee und 
den steppen des schwarzmeerraums. die „namensge-
ber“ waren skandinavier, die im 9.–10. jh. eine große 
wirtschaftliche und militärische aktivität in den ost-
europäischen gebieten entfalteten. ihr beitrag zur 
entstehung und zum aufblühen des kiever machtbe-
reiches ist kaum zu überschätzen. so setzen die rus-
sen und weißrussen, und bis in die neuzeit auch die 
ruthener-Ukrainer, das namenserbe der frühmittelal-
terlichen normannischen altrussen fort.

zu einem recht typischen vorgang kam es an der 
oberen elbe und moldau, wo einer der slawischen 
stämme im 9.–10. jh. seine oberherrschaft und sei-
ne benennung den anderen gruppierungen aufzwang; 
darin haben die tschechen ihren Ursprung. bis heute 
sind sie bei den deutschen als böhmen bekannt, ein 
erbe des lateinischen namens der region zwischen 
erzgebirge, sudeten und donau: boiohaemum (bohe-
mia). die grundlage dieses begriffes reicht in das 4.–1. 
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ogromną aktywność gospodarczą i militarną na ob-
szarach wschodnioeuropejskich, a ich wkład w po-
wstanie i rozkwit kijowskiej potęgi państwowej trud-
no przecenić. w ten sposób rosjanie i białorusini, 
a do czasów nowożytnych również rusini-Ukraińcy, 
kontynuują nazewnicze dziedzictwo wczesnośrednio-
wiecznych rusów normańskich.

dość typowy mechanizm zadziałał nad górną łabą 
i wełtawą, gdzie jedno z plemion słowiańskich narzuci-
ło w iX–X w. zwierzchność oraz miano innym ugrupo-
waniom – i stąd swój rodowód czerpią czesi. do chwili 
obecnej niemcy znają ich jednak jako böhmen, co sta-
nowi dziedzictwo łacińskiej nazwy krainy między ru-
dawami i sudetami a dunajem: boiohaemum (bo-
hemia). źródłosłów tego z kolei pojęcia sięga iv–i w. 
p.n.e., gdy na terenie dzisiejszych czech siedział celty-
cki lud bojów. dodajmy, że współcześni bawarzy rów-
nież wywodzą swoją godność od owych niegermań-
skich bojów. to nadzwyczaj trwałe prahistoryczne imię 
plemienne nie utraciło jeszcze do niedawna swego uro-
ku, skoro dziewiętnastowieczni badacze nie oparli się 
przed wysunięciem karkołomnej tezy o celtycko-„bo-
jowym” pochodzeniu karpackich bojków, ukraińskich 
pobratymców i sąsiadów łemków na wschodzie.

4
po tym wszystkim trudno się dziwić, że i we włas-

nej nazwie polaków kryje się żywa skamielina: jeszcze 
w pierwszej połowie X w. polanie tworzyli tylko jedno 
z większych plemion w dorzeczu odry i wisły. gdy-
by nie korzystny właśnie dla nich los historyczny (a 
więc racjonalnie wykorzystany potencjał ekonomicz-
ny i wojskowy oraz dogodne położenie geopolitycz-
ne), to zapewne realizowalibyśmy teraz nasze zbioro-
we interesy jako wspólnota goplan, wiślan, lędzian 
(o nich będzie jeszcze mowa) lub dziadoszan albo na-
wet głupiogłowców (Lupiglaa) – co już jednak mniej 
prawdopodobne ze względu na peryferyjne położe-
nie, gdzieś nad górną odrą, małego ludu o tej niezbyt 
chwalebnej nazwie.

w oczach piszących po łacinie sąsiadów z zacho-
du już od przełomu X i Xi w. stawaliśmy się polakami 
(Poloni), a nasz kraj polonią. proces zewnętrznej (jak 
i wewnętrznej) identyfikacji polaków dopiero się jed-
nak wtedy zaczynał.

dzisiaj jesteśmy więc nimi wskutek swoistego 
przypadku historycznego, a ściślej – efektu gry sił ple-
miennych przed ponad tysiącleciem. budzi to całkiem 
usprawiedliwioną ochotę do uruchomienia wyobraź-

jh. v.u.z. zurück, als auf dem heute tschechischen ge-
biet das keltische volk der bojer ansässig war. wir kön-
nen noch hinzufügen, dass die bayern ihren namen 
ebenfalls von diesen nichtgermanischen bojern herlei-
ten. dieser äußerst langlebige prähistorische stammes-
name hat noch bis in die neuzeit zu deutungen gereizt. 
so wurde noch im 19. jh. eine tollkühne these über die 
keltisch – „boische” herkunft der karpatischen bojker, 
ukrainischen stammesverwandten und östlichen nach-
barn der lemken, vertreten.

4
nach alldem ist es nicht überraschend, dass auch 

im eigennamen der polen ein „lebendiges Fossil“ 
enthalten ist: noch in der ersten hälfte des 10. jh. bil-
deten die polanen einen der größeren stämme im 
oder- und weichselgebiet. ohne das für sie günstige 
historische schicksal – ein rational ausgenutztes wirt-
schaftliches und militärisches potential sowie eine 
günstige geopolitische lage – würden wir jetzt sicher-
lich gemeinsame interessen nicht als polen, sondern 
als goplanen, wislanen, lendzanen (von ihnen wird 
noch gesprochen werden) oder dadosesanen, viel-
leicht gar als glupioglowzen (Lupiglaa – vermutlich 
„dummköpfe“) realisieren, wobei letzteres wohl eher 
unwahrscheinlich ist: die Lupiglaa waren ein kleines 
volk mit peripheren sitzen irgendwo an der oberen 
oder und mit einem nicht besonders rühmlichen na-
men.

in den augen der lateinisch schreibenden west-
lichen nachbarn wurden wir schon seit der wen-
de vom 10. zum 11. jh. polen (Poloni), unser land 
„polonia“. der prozess der äußeren wie auch inne-
ren identitätsbildung der polen fing allerdings da-
mals erst an.

heute sind wir also infolge eines spezifischen his-
torischen zufalls polen, genauer: als resultat eines 
spiels der stammeskräfte vor über tausend jahren. 
das weckt das interesse, die vorstellungskräfte zu mo-
bilisieren und einige unkonventionelle Fragen zu be-
antworten.

an dieser stelle ersparen wir uns die erste entspre-
chende Frage, warum nur ein polen und nicht zwei 
oder mehr „polnische staaten“ entstanden sind. sie ist 
übrigens nicht so absurd, wie sie vielleicht zunächst 
erscheint. wir wollen vielmehr ein ebenso interes-
santes problem in den vordergrund stellen: wer – au-
ßer den polanen – erhielt die einzigartige chance, sich 
im namen eines der größten mitteleuropäischen völ-
ker zu verewigen?
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ni i odpowiedzenia na parę niekonwencjonalnych py-
tań.

pierwszą z narzucających się kwestii (dlaczego po-
wstało tylko pojedyncze, a nie dwa lub więcej „państw 
polskich”?) na tym miejscu sobie darujemy. wcale 
zresztą nie jest ona taka absurdalna, na jaką, być może, 
wygląda. pozostańmy natomiast przy równie frapują-
cym problemie: kto jeszcze oprócz polan miał tę jedy-
ną i niepowtarzalną szansę zakonserwowania pamięci 
o sobie w nazwie własnej jednego z większych naro-
dów środkowoeuropejskich?

5
pod wspomnianym względem okoliczności uło-

żyły się pomyślnie dla lędzian. ludy usadowio-
ne na wschód i południowy wschód od polskie-
go ugrupowania etnicznego dają w tej sprawie dość 
jednoznaczne świadectwo. językoznawcy zgadza-
ją się co do tego, że zarówno ruskie określenie „la-
chowie”, jak i litewskie „lenkas” stanowią nieco 
przetworzoną nazwę lędzian-lęchów. w kwestii 
węgierskiego „lengyen” (wymawiaj: lendien), za-
stąpionego później przez „lengyel”, komentarz właś-
ciwie jest zbyteczny, gdyż podobieństwo każdy musi 
uznać za oczywiste4.

wspólną cechą wszystkich wygasłych peryferyj-
nych ludów „nazwotwórczych” musiał być wysoki po-
tencjał demograficzny oraz/lub militarny, a także ob-
szerna przestrzeń życiowa. chyba tylko wtedy obce 
wspólnoty – z elementarnej życiowej konieczności pil-
ni obserwatorzy swojego strategicznego przedpola – 
miały wystarczający powód, aby gremialnie uznać owo 
nazewnicze pars pro toto. lędzianie byli z pewnością 
ludem licznym, prężnym i zasobnym w ziemię, skoro 
ich pozycja i siła (bo chyba nie tylko samo usytuowa-
nie na obrzeżach kształtującego się polskiego masywu 
etnicznego) wywarły aż takie wrażenie na naszych są-
siadach wschodnich i południowo-wschodnich.

6
dopiero w tym miejscu chciałbym włączyć do roz-

ważań treść źródeł pisanych. nie będę próbował ani 
referować dziejów egzegezy tych dokumentów, ani 
prezentować aktualnego stanu badań historycznych 
– świetną erudycyjną ocenę przedstawił g. labuda5. 
pozwolę sobie zaprzątnąć uwagę czytelników pró-
bą zestawienia nieemendowanych przekazów źródło-

4 makarski 1996, 60–76.
5 labuda 1988, s. 167–211; labuda 1996.

5
in dieser hinsicht waren die Umstände günstig für 

die lendzanen. die der polnischen ethnischen grup-
pe östlich und südöstlich benachbarten völker geben 
davon ein recht eindeutiges zeugnis. die sprachwis-
senschaftler stimmen darin überein, dass sowohl die 
altrussische bezeichnung „lachen” als auch die litau-
ische benennung „lenkas” eine Umgestaltung des na-
mens der lendzanen-lenchen darstellt. beim ungari-
schen „lengyen” (sprich: lendien), das später durch 
„lengyel” ersetzt wurde, ist jeder kommentar über-
flüssig, weil die ähnlichkeit unzweifelhaft ist4.

gemeinsame merkmale aller untergegangenen und 
peripheren, jedoch „namensgebenden“ völker dürften 
wohl ein hohes demographisches oder militärisches 
potential sowie auch ein umfangreiches siedlungs-
gebiet sein. nur deshalb konnten fremde gemein-
schaften – aufgrund elementarer lebensnotwendig-
keit fleißige beobachter ihres strategischen vorfeldes 
– einen ausreichenden grund haben, dieses onomas-
tische pars pro toto allgemein anzuerkennen. die len-
dzanen dürften demnach ein großes, tatkräftiges und 
an land reiches volk gewesen sein, wenn ihre posi- 
tion und stärke (und nicht nur ihre sitze am ran-
de der sich herausbildenden polnischen ethnischen 
großgemeinschaft) solchen eindruck auf unsere öst-
lichen und südöstlichen nachbarn gemacht haben.

6
erst an dieser stelle möchte ich den inhalt der 

schriftquellen in meine überlegungen einbeziehen. 
ich werde weder über die geschichte der exegese die-
ser dokumente zu berichten versuchen, noch den ak-
tuellen stand historischer Forschungen wiedergeben 
– eine vortreffliche auswertung verdanken wir g. la-
buda5. ich erlaube mir vielmehr, eine übersicht über 
die schriftquellen zu geben, die von den lendzanen 
künden, unter berücksichtigung der lokalisierung 
der anderen völker im westlichen teil des territo- 
riums zwischen weichsel und dnjepr. dabei möchte 
ich mich auf die berichte beschränken, die mit ge-
wissheit das uns interessierende gebiet betreffen. 
deshalb beziehe ich die mitteilungen von al-mas’ūdī 
über das volk w.līnānā nicht mit ein, das mit den wo-
lhynianen, den wieleten, den bewohnern des pom-
merschen wolin, oder den mährern identifiziert 
wird. die sog. ostkroaten dürften das san- und obere 

4 makarski 1996, 60–76.
5 labuda 1988, 167–211; labuda 1996.
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wych, mówiących o lędzianach na tle lokalizacji in-
nych ludów w zachodniej partii międzyrzecza wisły 
i dniepru. poprzestanę na tych relacjach, które na pew-
no odnoszą się do interesującego nas terytorium. dla-
tego nie uwzględniam wiadomości al-mas’ūdīego 
o ludzie w.līnānā, który bywa utożsamiany z wołynia-
nami, wieletami, mieszkańcami pomorskiego wolina, 
bądź wreszcie morawianami. również tzw. wschodni 
chorwaci mieliby zamieszkiwać dorzecze sanu i gór-
nego dniestru, chociaż nie da się tego wiarygodnie 
uzasadnić6. naukowy fantom rzekomych „podkarpa-
ckich” chorwatów uzyskał w nowszej historiografii 
rosyjskiej i ukraińskiej zaskakująco mocną pozycję7, 
choć trzeba odnotować, że u wschodnich sąsiadów 
polski nie ma w tej sprawie zupełnej jednomyślności8. 
sięgnijmy więc do takich doniesień źródłowych, które 

6 por. labuda 1988, 193–194, 197, 200.
7 por. np. sedov 1982, 123–129; smilenko, jurenko 1990.
8 por. Florja 1991.

dnjestrgebiet bewohnt haben, obwohl das nicht plau-
sibel zu begründen ist6. das wissenschaftliche phan-
tom der angeblich „vorkarpatischen“ kroaten hat in 
der neueren russischen und ukrainischen historio-
graphie eine überraschend starke position erlangt7, 
obzwar darüber bei den östlichen nachbarn polens, 
muß ich zugeben, keine einmütigkeit herrscht8. be-
schränken wir uns also auf solche Quellenberichte, 
die recht sicher auswertbar sind (abb. 2).

es gibt zu denken, aber kein einziges im frühmit-
telalterlichen polen entstandenes dokument erwähnt 
den stamm der lendzanen. es wird lediglich gemut-
maßt, dass auf unklare weise von ihnen der name le-
chiten-polen herrühren könnte und gegen ende des 
12. jh. von dem chronisten vincent kadłubek in das 
schrifttum eingeführt wurde.

6 vgl. labuda 1988, 193–194, 197, 200.
7 vgl. z.b. sedov 1982, 123–129; smilenko, jurenko 1990.
8 vgl. Florja 1991.

ryc. 2. Usytuowanie geograficzne oraz chronologiczne autorów źródeł pisanych, którzy informu-
ją o plemionach słowiańskich w iX–X w. nad górną wisłą oraz na prawobrzeżu dniepru.
abb. 2. geographische position und zeitstellung der autoren von schriftquellen, die über die 
slawischen stämme im 9.–10. jh. an der oberen weichsel und im rechtsseitigen dnjeprgebiet in-
formieren.

 – bayerischer geograph (mitte des 9. jh.)

 – vita des heiligen method (885 / 886)

 –  alfred der grosse, beschreibung germaniens 
(ende des 9. jh.)

	– konstantin porphyrogennetos (948–952)

	– die sog. Urkunde des prager bistums (1086)

	– die nestorchronik (ende des 11. – anfangs 
des 12. jh.) 

Entstehungs- bzw. Redaktionszeit der Schriftquelle
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można uznać za stosunkowo najmniej obciążone ryzy-
kiem „szumu informacyjnego” (ryc. 2).

to zastanawiające, ale żaden powstały w polsce 
średniowiecznej dokument, żadna odnotowana przez 
ówczesnych kronikarzy tradycja nawet nie wspomi-
na plemienia lędzian. istnieje tylko domniemanie, iż 
– w jakiś niezbyt dla nas przejrzysty sposób – może 
od nich właśnie urobione zostało imię lechitów-pola-
ków, wprowadzone do piśmiennictwa jeszcze u schył-
ku Xii w. przez kronikarza wincentego kadłubka.

7

mniej lub bardziej bezpośrednio dowiadujemy się 
o lędzianach z trzech źródeł obcych, z których tyl-
ko jedno, powstałe w odległym bizancjum, możemy 
określić jako pełnowartościowe.
1. pochodzący z połowy iX w. tzw. „geograf bawar-

ski” wymienia znaczną liczbę 98 grodów, który-
mi mieli władać „lendizi”. niestety, nic pewne-
go nie da się powiedzieć o położeniu siedzib tego 
ugrupowania.

2. w dziele „O zarządzaniu imperium”, powstałym 
w połowie następnego stulecia, cesarz bizantyjski 
konstantyn porfirogeneta podaje garść kapital-
nych informacji: zarówno wierny pod względem 
fonetycznym przekaz imienia plemiennego (Len-
dzaninoi/Lendzeninoi), jak i dane wystarczające 
do orientacyjnej lokalizacji siedzib tego ludu (ryc. 
3). dowiadujemy się zatem, że lędzianie zamiesz-
kiwali teren obejmujący fragment sieci wodnej 
dniepru, a ich ziemie sąsiadowały z koczowiska-
mi nomadzkich pieczyngów – krainą Iabdiertim 
(która ponadto miała styczność z dziedzinami 
drewlan, Uliczów oraz innych słowian), że wresz-
cie posiadali status sojuszników, albo, jak w innej 
wzmiance, trybutariuszy (tzn. poddanych) rusów 
kijowskich.

3. ponadto wszystko wskazuje na to, że pod znie-
kształconą już nazwą „lachów” występują lędzia-
nie w „powieści dorocznej”, zredagowanej osta-
tecznie z początkiem Xii w. (ryc. 4). zamieszczony 
tam zwięzły zapis informuje, że w roku 981 ksią-
żę kijowski włodzimierz „poszedł (...) ku Lachom 
i zajął grody ich, Przemyśl, Czerwień i inne grody, 
które są i do dziś dnia pod Rusią”.
z przytoczonych danych wyłania się dość oczywi-

sta konkluzja: w połowie X w. siedziby lędzian obej-
mowały na wschodzie jakąś znaczącą partię zlewiska 
prypeci, a aż do roku 981 w ich zasięgu pozostawało 

7
mehr oder weniger unmittelbar berichten drei 

fremde Quellen über die lendzanen, von denen nur 
ein im fernen byzanz entstandener text als vollwertig 
bezeichnet werden kann.
1. der aus der mitte des 9. jh. stammende sog. „baye- 

rische geograph“ nennt eine beträchliche zahl 
von 98 burgen bei den „lendizi”. leider lässt sich 
nichts sicheres über die lage der sitze dieser grup-
pierung sagen.

2. in seinem im mittleren 10. jh. entstandenen werk 
„Über die Verwaltung des Imperiums” gibt der by-
zantinische kaiser konstantin porphyrogenne-
tos einige wichtige informationen, und zwar die 
in phonetischer hinsicht getreuliche überliefe-
rung des stammesnamens (Lendzaninoi/Lendzeni-
noi) und angaben über die ungefähren sitze dieses 
volkes (abb. 3). wir erfahren, dass die lendzanen 
ein gebiet im dnjepr-Flusssystem bewohnten, ihre 
gebiete jenen der nomadischen petschenegen – der 
region Iabdiertim – benachbart waren, sie mit den 
territorien der derevljanen, Uličen und anderer 
slawen in berührung kamen, und dass sie schließ-
lich den status von verbündeten oder – wie es in 
einer anderen erwähnung steht – tributpflichtigen 
(d.h. Untertanen) der kiever rus’ innehatten.

3. darüber hinaus weist alles darauf hin, dass unter 
dem verformten namen „lachen” die lendzanen in 
dem zu beginn des 12. jh. abschließend redigierten  
nestorchronik auftraten (abb. 4). die dortige kur-
ze aufzeichnung teilt für das jahr 981 mit: der kie-
ver Fürst wladimir „zog zu den Ljachen und nahm 
ihre Städte: Peremyšl‘, Červen und die anderen Städ-
te, die bis zu diesem Tag unter [die Herrschaft] der 
Rus‘ sind”.
aus den angeführten angaben geht eine schluss-

folgerung klar hervor: mitte des 10. jh. umfassten die 
sitze der lendzanen im osten eine beträchtliche par-
tie des zuflussgebietes des pripjet und bis zum jahr 
981 blieben mindestens das san- sowie das obere und 
mittlere buggebiet in ihrem siedlungsbereich.

diese schlussfolgerung ist nur schwer mit ei-
ner anderen, eher wirren überlieferung des „jahresbe-
richtes“ in einklang zu bringen: die „Duleben (...) lebten 
am Bug, wo jetzt [d.h. sicherlich zu beginn des 12. jh. 
– m.p.] Wolynier” leben, obwohl wir einige abschnitte 
früher erfahren, dass dasselbe gebiet von „Bužanen, 
weil sie am Bug siedeln, später aber [von] Wolynier” be-
wohnt gewesen sei (abb. 4). die existenz der bužanen 
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przynajmniej dorzecze sanu oraz górnego i środkowe-
go bugu.

wniosek ten jest niezmiernie trudny do pogodze-
nia z innym, bardzo skądinąd zagmatwanym przeka-
zem „powieści dorocznej”, zgodnie z którym czytamy 
w jednym miejscu, że w dobie plemiennej „D u l e -
b o w i e  (...) mieszkali nad Bugiem, gdzie dziś [tzn. za-
pewne w początkach Xii w. – m.p.] Wołynianie”, cho-
ciaż parę ustępów wcześniej dowiadujemy się, że ten 
sam teren zajmowali „B u ż a n i e, ponieważ siedzieli 
nad Bugiem, później zaś Wołynianie” (ryc. 4). istnienie 
jakichś bużan w iX w. potwierdza geograf bawarski, 
lecz nie podaje ich lokalizacji.

8
kim zatem byli w X w. rdzenni mieszkańcy ziem 

pomiędzy wieprzem, sanem, górnym dniestrem 

im 9. jh. bestätigt der bayerische geograph, allerdings 
ohne ihre lokalisierung anzugeben.

8
welche stämme bewohnten im 10. jh. also die ge-

biete zwischen wieprz, san, dem oberen dnjestr und 
horyn’? sind die angaben des „purpurgeborenen“ 
byzantiners oder die um mindestens ein jahrhun-
dert späteren ausführungen des kiever chronisten 
richtig? dieses rätsel hat eine große anziehungskraft 
und lenkt seit den zeiten j. lelewels die aufmerk-
samkeit der hervorragendsten mediävisten sowie der 
polnischen, russischen und ukrainischen, aber auch 
z.b. deutschen, tschechischen und ungarischen ge-
schichtsforschen auf sich.

innerhalb des letzten halben jahrhunderts ha-
ben u.a. h. paszkiewicz, b. grekov, h. łowmiański, 

ryc. 3. geografia plemienna międzyrzecza wisły i dniepru na podstawie informacji konstantyna porfirogenety: a – ludy i krainy poza 
obszarem pieczyngów, b – nazwy okręgów pieczyńskich, c – lud zlokalizowany na podstawie tradycji przekazanej poprzez serbię.
abb. 3. stammesgeographie des gebietes zwischen weichsel und dnjepr anhand der informationen konstantin porphyrogennetos’: 
a – völker und regionen außerhalb des petschenegengebietes, b – namen der kreise der petschenegen, c – das aufgrund der über 
serbien überlieferten tradition lokalisierte volk.
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i horyniem? czy racja leży po stronie „urodzone-
go w purpurze” bizantyjczyka, czy późniejszych 
o co najmniej stulecie kronikarzy kijowskich? za-
gadka powyższa ma magnetyczną moc i od czasów j. 
lelewela przyciąga uwagę najwybitniejszych medie-
wistów oraz słowianoznawców polskich, rosyjskich 
i ukraińskich, ale także np. niemieckich, czeskich 
czy węgierskich.

w ciągu ostatniego półwiecza szczególny wkład 
do dyskusji wnieśli m. in. h. paszkiewicz, b. grekow, 
h. łowmiański, t. lehr-spławiński, s. m. kuczyński, 
F. persowski, g. labuda, j. kotlarczyk, j. isajevyč, t. 
wasilewski, v. v. siedov, w. swoboda, j. nalepa, b. n. 
Florja i w. makarski. długoletni spór nie dał wpraw-
dzie jakiegoś ostatecznego rozstrzygnięcia, ale przybli-
żył ocenę wiarygodności źródeł, z których czerpiemy 
podstawy naszej wiedzy.

t. lehr-spławiński, s. m. kuczyński, F. persowski, g. 
labuda, j. kotlarczyk, j. isajevyč, t. wasilewski, v. v. 
sedov, w. swoboda, j. nalepa, b. n. Florja und w. 
makarski beiträge zur diskussion geleistet. die lan-
ge währende kontroverse hat zwar keine endgültige 
entscheidung erbracht, aber die glaubwürdigkeit der 
Quellen, aus denen wir unsere kenntnisse schöpfen, 
näher herausgearbeitet.

in unserer sache scheint das recht aufseiten des ge-
lehrten byzantinischen kaisers zu liegen. Für den por-
phyrogennetos spricht nicht nur die gründlichkeit 
seiner sonstigen berichte über das zeitgenössische ost-
europa, sondern auch die erstaunlich genaue aufzeich-
nungsform des namens der lendzanen: „lendzaninoi” 
und „lendzeninoi”. konstantins angaben zur westlichen 
peripherie des altrussischen einflussbereiches im 10. jh. 
verdienen ein größeres vertrauen als die enigmatische 

ryc. 4. geografia plemienna międzyrzecza wisły i dniepru na podstawie informacji „powieści dorocznej”: a – liczba wzmianek w pd 
o danym plemieniu, b – co najmniej kilkanaście wzmianek o danym plemieniu.
abb. 4. stammesgeographie des gebietes zwischen der weichsel und dem dnjepr aufgrund der informationen in der „nestorchro-
nik”: a – anzahl der erwähnungen in der „nestorchronik“ eines bestimmten stammes, b – mindestens ein dutzend erwähnungen 
eines bestimmten stammes.
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w tej konkretnej sprawie racja zdaje się pozo-
stawać po stronie światłego cesarza bizantyjskie-
go. za porfirogenetą przemawia nie tylko rzetelność 
innych jego przekazów, odnoszących się do euro-
py wschodniej (relacjonował przy tym fakty sobie 
współczesne), ale również zdumiewająco wierna for-
ma zapisu nazwy lędzian: „lendzaninoi” i „lendze-
ninoi”. dane konstantyna na temat zachodniej pe-
ryferii kręgu wpływów ruskich w X w. z pewnością 
zasługują na większe zaufanie, niż enigmatyczne 
i niejasne sformułowania kijowskiego latopisu, do-
tyczące dziwnej plemiennej „sekwencji nadbużań-
skiej”.

klucz do odtworzenia przebiegu wschodniej gra-
nicy lędzian leży w identyfikacji tajemniczej krainy 
iabdiertim, zamieszkiwanej w połowie X w. przez je-
den z dzikich i agresywnych szczepów nomadzkich. 
i właśnie owe odstraszające cechy pieczyngów dają 
szansę na uchwycenie zasięgu terytorium iabdiertim. 
jeśli w X w. panoszyli się tam budzący trwogę koczow-
nicy, to osiadła ludność słowiańska z pewnością omi-
jała takie miejsce z daleka!

tutaj przychodzi wreszcie pora na argumentację 
zaczerpniętą z analizy źródeł wykopaliskowych.

9
i rzeczywiście, niedoskonała jeszcze wprawdzie 

archeologiczna mapa rozmieszczenia słowiańskiego 
osadnictwa plemiennego pomiędzy wisłą, karpata-
mi i dnieprem ukazuje całkiem rozległą przestrzeń 
niezasiedloną. U podstaw tego zjawiska leżą warun-
ki geobotaniczne, panujące od tysiącleci w europie 
wschodniej. pustkę dostrzegamy w północnych par-
tiach wyżyny podolskiej i naddnieprzańskiej, po oby-
dwu stronach wielkiego działu wodnego, który rozgra-
nicza dorzecze dniepru od zlewiska dniestru i bohu 
(ryc. 5). obszar ten tworzy odnogę strefy leśno-stepo-
wej, wysuniętą daleko ku północnemu zachodowi ni-
czym groźny palec orientalnego satrapy. to peryferyj-
na cząstka gigantycznego euroazjatyckiego wielkiego 
stepu, naturalnego od tysiącleci środowiska koczow-
ników.

nie ma lepszej lokalizacji dla pieczyńskiego iab-
diertim. wiemy na pewno, że w X w. ten właśnie teren 
sąsiadował od północy z domenami drewlan, a od po-
łudnia – najprawdopodobniej z Uliczami. dla lędzian 
pozostawałaby zachodnia i północno-zachodnia otu-
lina „jęzora” leśno-stepowego: górne dorzecza dnie-
stru, bugu oraz styru, a zapewne również i horynia 

und unklare Formulierung des kiever chronisten über 
die sonderbare stammesfolge im buggebiet.

der schlüssel zur rekonstruktion der ostgrenze 
der lendzanen ist die lokalisierung der geheimnis-
vollen region Iabdiertim, die mitte des 10. jh. durch 
einen der wildesten und agressivsten nomadischen 
stämme bewohnt wurde. gerade diese abschrecken-
den merkmale der petschenegen bieten die chance, 
die ausdehnung des territoriums Iabdiertim zu um-
reißen. sollten dort im 10. jh. furchterregende noma-
den gewütet haben, hätte die ansässige slawische be-
völkerung diese region sicher weiträumig gemieden!

damit kommen wir zu den archäologischen Quel-
len und argumenten.

9
tatsächlich zeigt die – allerdings noch unvollkom-

mene – archäologische verbreitungskarte der slawi-
schen stammessiedlung zwischen weichsel, karpaten 
und dnjepr einen ausgedehnten unbesiedelten raum. 
dies hat Ursachen in den geomorphologischen und 
botanischen, seit jahrtausenden in osteuropa herr-
schenden verhältnissen. wüste räume haben wir in 
den nordteilen der podolien- und dnjepr-hochebe-
ne vor uns, zu beiden seiten der großen wasserschei-
de, die das dnjeprgebiet von dem zuflussgebiet der 
Flüsse dnjestr und boh trennt (abb. 5). dieser raum 
bildet einen weit nach nordosten vorgerückten aus-
läufer der waldsteppenzone, wie ein drohender Fin-
ger eines orientalischen satrapen. es ist ein teil der 
riesigen eurasischen steppe, einer seit jahrtausenden 
natürlichen Umwelt der nomaden.

es gibt keine bessere lokalisierung für das Iab-
diertim der petschenegen. wir wissen sicher, dass 
eben jenes gebiet im 10. jh. im norden den sitzen 
der derevljanen und im süden wahrscheinlich jenen 
der Ulitčen benachbart war. Für die lendzanen wür-
den dann die westlichen und nordwestlichen rand-
gebiete der waldsteppenzone verbleiben: das obe-
re dnjestr-, bug- und styrgebiet, sicherlich auch das 
horyngebiet (abb. 6). es ist schwer zu bestreiten, 
dass die archäologischen Fakten ausgezeichnet mit 
den informationen konstantin porphyrogennetos’ 
korrespondieren!

10
neue, über die schriftquellen hinausgehende in-

formationen liefern die entdeckungen von altungari-
schen gräberfeldern in przemyśl und halič.
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(ryc. 6). trudno zaprzeczyć, iż fakty archeologiczne 
doskonale korespondują z informacjami konstantyna 
porfirogenety!

10

nowe, nieznane źródłom pisanym treści wnoszą 
także odkrycia cmentarzysk starowęgierskich z prze-
myśla oraz halicza. przez co najmniej kilka lat w prze-
dziale czasu pomiędzy przełomem iX/X a początkiem 
2. połowy X w. (w grę wchodzi raczej wcześniejszy 
okres) chowano tutaj wojowników oraz (w przemyślu) 
członków ich rodzin. lokalizacja wspomnianych pla-
cówek węgierskich wykazuje zadziwiającą zbieżność 
wyboru miejsca z usytuowaniem tu grodów o specjal-
nym znaczeniu, które później (przemyśl od schyłku 

dort wurden krieger und (in przemyśl) auch ihre 
Familienangehörigen bestattet, und zwar über min-
destens einige jahre in der zeitspanne zwischen der 
wende vom 9. zum 10. jh. und dem anfang der zwei-
ten hälfte des 10. jh. wahrscheinlich geschah dies in 
der früheren periode. die lage dieser ungarischen 
vorposten weist eine erstaunliche übereinstimmung 
mit der lokalisierung der burgen an jenen orten auf, 
die später – przemyśl seit dem ende des 11., halič seit 
der ersten hälfte des 12. jh. – zu zentren der fürst-
lichen macht im ostkarpatenvorland geworden sind. 
lagen also der entwicklung beider zentren irgend-
welche gemeinsamen, wenn auch sicherlich aus der 
initiative und überlegenheit der nomaden hervor-
gehende, ungarisch-slawische Unternehmungen zu-
grunde?

ryc. 5. rozmieszczenie siedzib słowiańskich na terenie międzyrzecza wisły i dniepru w viii–X w. w świetle znalezisk archeologicz-
nych: a – obszary zasiedlone, b – brak danych archeologicznych o osadnictwie, c – strefa leśno-stepowa, d – step, e – bagna, f – góry 
powyżej 500 m n.p.m. wg opracowań różnych autorów.
abb. 5. verbreitung der slawischen sitze im gebiet zwischen der weichsel und dem dnjepr im 8.–10. jh. im lichte der archäo-
logischen Funde: a – besiedelte gebiete, b – keine archäologischen angaben zur besiedlung, c – waldsteppenzone, d – steppe, 
e – sümpfe, f – berge über 500 m ü.mn. nach bearbeitungen verschiedener autoren.
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Xi w., halicz od 1. połowy Xii w.) stały się ośrodka-
mi władzy książęcej nad wschodnim podkarpaciem. 
czy u podłoża rozwoju obu centrów politycznych sta-
nęły zatem jakieś wspólne (choć zapewne wynikające 
z inicjatywy i przewagi nomadów) węgiersko-słowiań-
skie przedsięwzięcia?

obecność madziarskiej drużyny wojskowej świad-
czy o sprawowaniu kontroli nad przemyskim węzłem 
strategicznym, gdzie znajduje się punkt wyjściowy 
dla jednej z najdogodniejszych dróg do wtargnięcia 
ze wschodu przez karpaty w głąb basenu środkowe-
go dunaju. nie wydaje się, aby węgrzy z przemyśla 
i halicza byli drużynnikami na usługach miejscowych 
(lub np. kijowskich) książąt, skoro trzymali w swo-
ich rękach miejsca o żywotnym znaczeniu dla bezpie-
czeństwa własnych koczowisk nad górną cisą, odda-
lonych tylko o ok. 160 km w linii powietrznej. wprost 
przeciwnie, z niektórych przekazów pisanych wynika, 

die magyarische militärische gefolgschaft in 
przemyśl zeugt von der kontrolle über diesen strate-
gisch wichtigen verkehrsknoten, ausgangspunkt für 
einen der besten wege aus dem osten über die kar-
paten in das becken der mittleren donau. die Ungarn 
aus przemyśl und halič scheinen keine gefolgsleute 
im dienste der lokalen oder z.b. kiever Fürsten gewe-
sen zu sein; sie kontrollierten vielmehr plätze, die für 
die sicherheit der eigenen, nur 160 km luftlinie ent-
fernten gebiete an der oberen theiß besonders wich-
tig waren. aus manchen schriftlichen überlieferungen 
geht auch hervor, dass sich die Ungarn zur zeit der 
einwanderung aus den schwarzmeersteppen in das 
karpatenbecken vom kiever Fürstentum und den 
dnjestr-stämmen vorübergehend huldigen ließen. zu 
beginn des 10. jh. informierte der arabische schrift-
steller ibn rosteh, die Ungarn herrschten „über alle 
ihnen benachbarten Slawen, belegen sie mit schwerem 

ryc. 6. mapa etniczna międzyrzecza wisły i dniepru około połowy X w.: a – plemiona słowiańskie i ruś, b – nazwy okręgów pieczyń-
skich, c – plemię słowiańskie o nieznanej nazwie, d – strefa leśno-stepowa, e – step, f – bagna, g – góry powyżej 500 m n.p.m.
abb. 6. ethnische karte des gebietes zwischen der weichsel und dem dnjepr um die mitte des 10. jh. a – slawische stämme und die 
rus’, b – namen der petschenegenkreise, c – slawischer stamm unbekannten namens, d – waldsteppenzone, e – steppe, f – sümpfe, 
g – berge über 500 m ü.mn.
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że w okresie wędrówki ze stepów nadczarnomorskich 
do kotliny karpackiej węgrzy okresowo zhołdowa-
li księstwo kijowskie i plemiona naddniestrzańskie. 
na samym początku X w. arabski pisarz ibn rosteh 
poinformował, iż węgrzy panują „nad wszystkimi są-
siadującymi z nimi Słowianami, nakładają na nich 
ciężkie daniny, oni zaś są w ich rękach jako brańcy wo-
jenni” (przekład t. lewickiego).

stacjonowane w przemyślu i haliczu oddziały woj-
skowe nie tylko pełniły funkcje obronne, jako placów-
ki chroniące przejścia przez karpaty, ale – i to dla nas 
jest szczególnie ważne – musiały najpewniej stano-
wić siłę wykonawczą zewnętrznego, to znaczy w tym 
wypadku węgierskiego, ośrodka władzy nad przynaj-
mniej częścią tutejszych słowian.

11
czy słowianie znad sanu i górnego dniestru byli 

lędzianami? nazwa lędzian trafiła do języka wę-
gierskiego w niezwykle wiernej postaci. pośredni-
ctwo ruskie wydaje się wykluczone. jej zaadaptowanie 
i upowszechnienie wymagało bezpośredniego, bli-
skiego, zapewne stosunkowo długotrwałego kontak-
tu reprezentatywnych grup obydwu etnosów, realnego 
ze względu na okoliczności historyczne nie wcześniej 
niż na przełomie iX i X w. i nie później niż w połowie 
X w. czy mogło się to dokonać tylko poprzez najazdy 
stepowców na okolicę ujścia sanu i południową lu-
belszczyznę, gdzie, zdaniem niektórych autorów, na-
leży umiejscawiać lędzian? dlaczego nazwa lędzian, 
a nie wiślan, przeszła w języku węgierskim na okre-
ślenie wszystkich polaków, skoro łupieżcze rajdy z po-
łudnia (idące m.in. doliną dunajca) objęły również 
terytorium tych drugich? a z perspektywy kotliny 
karpackiej to właśnie wiślanie musieliby stanowić 
frontowe plemię krystalizującego się kręgu lechickie-
go, jeśli nad sanem siedzieli np. chorwaci.

miano lędzian stało się dla ich wschodnich i połu-
dniowo-wschodnich sąsiadów wyróżnikiem rozległej 
zachodniej konstelacji ludów o obcej przynależności 
grupowej w stosunku do słowian siedzących głębiej 
w dorzeczu dniepru. proces utożsamiania lędzian 
z polakami mógł dokonać się u schyłku X lub najpóź-
niej na przełomie X i Xi w., ale nie wiemy, jak dawno 
przed tą datą zaistniały na tyle wyraźne objawy pęk-
nięcia masywu słowiańskiego, by plemię to – w oczach 
obserwatorów z zewnątrz – otrzymało niebudzą-
cą wątpliwości pozycję po zachodniej stronie rubie-
ży etnicznej. wcale nie jest zresztą pewne, że chodziło 

Tribut, sie hingegen sind in ihren Händen als Kriegsge-
fangene“9.

die in przemyśl und halič stationierten militä-
rischen truppen erfüllten nicht nur eine verteidi-
gungsfunktion für die karpatenübergänge, sondern 
hatten sicherlich auch eine vollzugsgewalt in den un-
garischen machtzentren über wenigstens einen teil 
der dortigen slawen inne.

11
waren die slawen aus dem san- und dem oberen 

dnjestrgebiet lendzanen? der name der lendzanen 
ist in einer sehr getreuen Form in die ungarische spra-
che eingegangen. die altrussische vermittlung scheint 
ausgeschlossen zu sein. die adaption und verbrei-
tung dieses namens bedurfte eines direkten, nahen, 
sicherlich relativ lange andauernden kontaktes reprä-
sentativer gruppen beider ethnien, der infolge der 
historischen Umstände nicht früher als an der wen-
de vom 9./10. und nicht später als in der mitte des 10. 
jh. möglich war. könnte dies nur durch überfälle der 
steppenbevölkerung in das sanmündungsgebiet und 
das südliche lublin-land geschehen sein, wo nach 
ansicht mancher autoren die lendzanen zu lokalisie-
ren sind? warum ist dann nur der name der lendza-
nen und nicht jener der wislanen in der ungarischen 
sprache auf die bezeichnung aller polen übergegan-
gen, wenn die raubzüge aus dem süden (u.a. durch 
das dunajectal) auch das territorium der letztgenann-
ten stammesgruppe umfassten? aus der perspektive 
des karpatenbeckens müssten gerade die wislanen 
der „Frontstamm“ des sich herauskristallisierenden 
lechitischen kreises gewesen sein, wenn am san z.b. 
kroaten saßen.

der name der lendzanen ist für ihre östlichen 
und südöstlichen nachbarn zur determinante einer 
ausgedehnten westlichen konstellation von völkern 
geworden, deren gruppenzugehörigkeit von den wei-
ter östlich im dnjeprgebiet lebenden slawen abwich. 
der prozess der identifikationsbildung als polen dürf-
te sich im ausgehenden 10. jh., spätestens an der wen-
de vom 10. zum 11. jh. vollzogen haben. allerdings 
wissen wir nicht, wie lange vor diesem datum derma-
ßen deutliche risse im „slawischen massiv“ entstan-
den sind, dass dieser stamm – in den augen der äu-
ßeren beobachter – eine unzweifelhafte position auf 
der westseite des ethnischen grenzgebietes erhielt. es 

9 deutsche Fassung nach der polnischen ausgabe von t. le-
wicki.
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ist übrigens nicht sicher zu sagen, ob es schon damals 
irgendwelche deutlicheren sprachlichen differenzen 
gab.

das stammesgebiet der lendzanen („lechen-la-
chen”) nahm einen landstrich beträchtlicher ausdeh-
nung am berührungspunkt des weichsel-, dnjepr- 
und dnjestrgebietes ein. sicherlich erst im 10. jh. hat 
das schicksal die gemeinschaft der lendzanen in die 
rolle eines kurzzeitigen östlichen „bollwerkes“ für den 
sich bildenden ethnischen block gedrängt. die terri-
toriale spaltung, die sich durch die expansion der alt-
russischen und piastischen staaten vollzog, hatte zur 
Folge, dass die bedeutende mehrheit der lendzanen 
vom ostslawischen element verschlungen wurde. von 
ihnen blieb nur der name, der den Ungarn, litauern  
und Ukrainern heute mehr bedeutet als den polen.

już wówczas o jakieś wyraźniejsze zróżnicowanie ję-
zykowe.

plemienna ojczyzna lędzian („lęchów-lachów”) 
obejmowała całkiem okazałą połać ziemi na styku do-
rzeczy wisły, dniepru i dniestru. zapewne dopiero 
w X w. los obsadził wspólnotę lędziańską w roli krót-
kotrwałego wschodniego „przedmurza” dla integru-
jącego się polskiego bloku etnicznego. rozbiór te-
rytorialny, dokonany w wyniku ekspansji państwa 
ruskiego i piastowskiego sprawił, że znakomitą więk-
szość lędzian wchłonął żywioł wschodniosłowiański. 
potem została po nich tylko nazwa, która dzisiaj wię-
cej znaczy dla węgrów, litwinów i Ukraińców, niż dla 
polaków.
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Marcin Wołoszyn

nawet mając świadomość postępującej laicyzacji 
społeczeństw europejskich wiemy, że różnice religijne 
są i raczej nadal będą ważnym czynnikiem kształtują-
cym funkcjonowanie naszych społeczności. by się o tym 
przekonać, niekoniecznie czytać trzeba opasłe dzieła po-
litologów czy religioznawców, wystarczy w miarę syste-
matycznie oglądać wiadomości telewizyjne, donoszą-
ce o śmierci holenderskiego reżysera theo van gogha 
(2004), czy o zamieszkach we Francji w 2006 r.

rozszerzająca się na wschód Unia europejska 
w coraz większym stopniu obejmuje także kraje pra-
wosławnej europy, wciąż powracającym pytaniem 
jest kwestia włączenia do tej wspólnoty islamskiej 
turcji. rzecz jasna, problem skrajnych odłamów  isla-
mu ma się nijak do współczesnych różnic wśród wyz-
nawców chrystianizmu i to nawet pamiętając o wiel-
kich wojnach religijnych Xvi–Xvii w. warto jednak 
i na przykładzie funkcjonowania średniowiecznego 
pogranicza polsko-ruskiego zastanowić się nad koeg-
zystencją wyznawców różnych religii.

dalsze rozważania rozpocząć należy od wyjaśnie-
nia, że obszar rzeczypospolitej polskiej w jej obecnych 
granicach obejmuje także ziemie, które w X–Xiii w. 
stanowiły zasadniczo część rusi kijowskiej. przesu-
nięcie punktu ciężkości polski na wschód w Xiv w. 
spowodowało, że ziemie te oraz obszary dzisiejszej za-
chodniej Ukrainy i białorusi przez wiele stuleci ściśle 
związane były z historią polski. w interesującym nas 
tu okresie wczesnego średniowiecza tereny te stanowi-
ły jednak zachodnie rubieże rusi.

szczegółowy przebieg granic między monarchią 
piastów i rurykowiczów możliwy jest do odtworzenia 
dopiero dla Xiv w., przebieg granicy polsko-ruskiej 
wyznaczała ówczesna wschodnia granica ziemi kra-
kowskiej, sandomierskiej oraz mazowsza i odpowied-
nio zachodnia ziem: sanockiej, przemyskiej, chełm-
skiej i podlasia (ryc. 1–2).

auch im bewußtsein der fortschreitenden laizisie-
rung der europäischen gesellschaften wissen wir, dass 
die glaubensunterschiede ein bedeutender, das Funk-
tionieren unserer gemeinschaften gestaltender Fak-
tor sind und weiterhin sein werden. Um sich davon zu 
überzeugen, braucht man keine dicken werke von po-
litologen oder religionswissenschaften zu lesen, es ge-
nügt, sich möglichst systematisch die Fersehnachrich-
ten anzuschauen, die über den tod des holländischen 
regisseurs theo van gogh (2004) oder über die Un-
ruhen in Frankreich im jahre 2006 berichten.

die sich nach osten erweiternde europäische Uni-
on umfasst in immer größerem maße auch russisch-
orthodoxe länder. eine immer wieder aufkommende 
Frage ist die aufnahme der islamischen türkei in die-
se gemeinschaft. es ist klar, dass das problem der ex-
tremen bewegungen innerhalb des islams in keinen 
vergleich zu den gegenwärtigen differenzen unter 
den bekennern des christianismus gesetzt werden 
kann, selbst wenn wir an die großen religionskriege 
im 16.–17. jh. denken. es würde dafür stehen, auch 
am beispiel des polnisch-altrussischen grenzgebietes 
über die koexistenz der bekenner verschiendener re-
ligionen nachzudenken.

zu beginn der weiteren erwägungen sollte er-
klärt werden, dass das gebiet der heutigen republik 
polen innerhalb seiner gegenwärtigen grenzen auch 
jene gebiete umfasste, die im 10.–13. jh. eigentlich ei-
nen teil der kiever rus’ bildeten. die verschiebung 
des schwerpunktes polens im 14. jh. nach westen ver-
ursachte, dass diese gebiete, sowie die der heutigen 
westukraine und weißrusslands jahrhunderte lang 
mit der geschichte polens eng verbunden waren. in 
dem uns interessierenden frühmittelterlichen zeit-
raum waren diese bereiche grenzgebiete der rus’.

den genauen verlauf der grenzen zwischen der 
piasten- und rurikiden-monarchie zu rekonstruie-

między gnieznem, krakowem a kijowem. 
archeologia o wczesnoŚredniowiecznych relacjach polsko-rUskich 

i FormowaniU polsko-rUskiego pogranicza

zwischen gnesen, krakaU Und kiev. 
archäologie über Frühmittealterliche polnisch-altrUssische beziehUngen 

Und die gestaltUng des polnisch-altrUsischen grenzgebietes
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abstrahując od ocen historyczno-politycznych ta-
kiego, a nie innego losu wschodnich obszarów dzi-
siejszej polski warto podkreślić, iż ziemie te stanowią 
kapitalny wręcz obszar dla studiów historycznych, ję-
zykoznawczych, religioznawczych, a wreszcie archeo-
logicznych poświęconych pograniczu katolicko-pra-
wosławnemu.

niniejszy szkic bazować ma zasadniczo na wyni-
kach badań archeologicznych1, trudno jednak całko-
wicie pominąć przekazy pisane.

1 w prezentowanym szkicu bazowałem na ustaleniach uzy-
skanych w trakcie przygotowywania pracy doktorskiej pt. Ar- 

ren, ist erst für das 14. jh.möglich. der verlauf der 
polnisch-altrussischen grenze war durch die dama-
lige ostgrenze des krakauer und sandomierz-landes 
sowie masowiens einerseits und durch die westgrenze 
des sanok-, przemyśl- und chełm- landes sowie pod-
lasie anderseits bestimmt (abb. 1–2).

von historisch-politischen Urteilen über das 
schicksal der ostgebiete des heutigen polen abgese-
hen, sollte erwähnt werden, dass diese gebiete ein 
ausgezeichneter bereich für historische, sprachwissen-
schaftliche, religionswissenschaftliche und schließlich 
archäologische, dem katholisch-russisch-orthodoxen 
grenzgebiet gewidmete studien ist.

ryc. 1. polska w czasach kazimierza ii sprawiedliwego i leszka białego (wg wyrozumski 1999, ryc. 80) na tle współczesnych granic 
polski: a – granica państwa kazimierza sprawiedliwego w 1194 r.; b – zachodnia część ziemi krakowskiej przekazana mieszkowi plą-
tonogiemu w 1177 r.; c – współczesne granice polski.
abb. 1. polen zur zeit von kasimir ii. der gerechte und leszek der weise (nach wyrozumski 1999, abb. 80) und die heutige staats-
grenze polens: a – grenze des Fürstentums von kasimir ii. der gerechte im jahre 1194; b – westlicher teil des krakauer landes, der 
1777 an mieszko i. hzg. v. ratibor und oppeln übergegeben wurde; c – heutige staatsgrenze polens.
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ryc. 2. rzeczpospolita polska i jej współczesne granice: a – średniowieczna granica polsko-ruska (wg makarski 1996, mapa 5); 
b – granica polsko-bałtyjska (wg makarski 1996, mapa 5); c – lokalizacja miejscowości wzmiankowanych w tekście. 1. poznań, woj. 
wielkopolskie; 2. ostrów legnicki (lednogóra), woj. wielkopolskie; 3. gniezno, woj. wielkopolskie; 4. daniłowo, woj. podlaskie; 
5. lutomiersk, woj. łódzkie; 6. wrocław, woj. dolnośląskie; 7. opole, woj. opolskie; 8. kraków, woj. małopolskie; 9. sandomierz, woj. 
świętokrzyskie; 10. sąsiadka, woj. lubelskie; 11. chełm, woj. lubelskie; 12. gródek, woj. lubelskie; 13. czermno, woj. lubelskie; 14. beł-
żec, woj. lubelskie; 15. przemyśl, woj. podkarpackie; 16. trepcza, woj. podkarpackie.
abb. 2. republik polen und ihre gegenwärtige staatsgrenzen: a – mittelalterliche polnisch-altrussische grenze (nach makarski 
1996, karte 5); b – mittelalterliche polnisch-baltische grenze (nach makarski 1996, karte 5); c – lage, der im text erwähnten ort-
schaften. 1. posen, wojewodschaft wielkopolskie; 2. ostrów legnicki (lednogóra), wojewodschaft wielkopolskie; 3. gniezno, wo-
jewodschaft wielkopolskie; 4. daniłowo, wojewodschaft podlaskie; 5. lutomiersk, wojewodschaft łódzkie; 6. breslau, wojewod-
schaft dolnośląskie; 7. opeln, wojewodschaft opolskie; 8. krakau, wojewodschaft małopolskie; 9. sandomierz, wojewodschaft 
świętokrzyskie; 10. sąsiadka, wojewodschaft lubelskie; 11. chełm, wojewodschaft lubelskie; 12. gródek, wojewodschaft lubelskie; 
13. czermno, wojewodschaft lubelskie; 14. bełżec, wojewodschaft lubelskie; 15. przemyśl, wojewodschaft podkarpackie; 16. trep-
cza, wojewodschaft podkarpackie.
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monarchie piastów i rurykowiczów sąsiadowa-
ły ze sobą i oczywiście już ten fakt tłumaczy inten-
sywność wzajemnych relacji. znaleźć można wie-
le przykładów na wzajemną niechęć i wrogość, wiele 
jest jednak przykładów współdziałania, wiele wojen, 
ale i wiele wspólnych biesiad podczas weselnych uczt, 
gdy przedstawiciele obu rodów żenili się ze sobą.

trudno wyliczać tu większą ilość przykładów, zde-
cydowałem się ograniczyć do dwóch, zaczerpniętych 
z średniowiecznych kronik.

cheologiczne zabytki pochodzenia bizantyńskiego i ruskiego z Pol-
ski południowej z okresu od połowy X do połowy XIII w. ogromna 
ilość zabytków ruskich z terenu polski spowodowała, że w pra-
cy uwzględniono jedynie zabytki odkryte na południe od linii 
równoleżnika 52 szerokości geograficznej północnej. z tego też 
powodu na niektórych mapach (ryc. 6; 14–15) ograniczam się 
do omówienia zabytków z polski południowej.  

dieser beitrag soll eigentlich auf den ergebnissen 
archäologischer Untersuchungen basieren1, allerdings 
dürfen die schriftlichen überlieferungen nicht ganz 
unbeachtet gelassen werden.

die monarchien der piasten und rurikiden wa-
ren benachbart und schon diese tatsache erklärt die 
intensität der gegenseitigen beziehungen. man kann 
viele beispiele für den gegenseitigen widerwillen und 
die Feindlichkeit finden, es gibt allerdings auch viele 
beispiele für die zusammenwirkung, viele kriege 
aber auch viele gemeinsame Festmähler während der 
hochzeitsschmaus, wenn die vertreter beider natio-
nen sich miteinander vermählten.

es ist hier schwer, eine größere zahl von beispie-
len anzuführen, deshalb habe ich bechlossen, mich 
auf zwei den mittelalterlichen annalen entnommenen 
beispielen zu beschränken.

mitte des 12. jh. haben der krakauer bischof mat-
häus und der hochadelige peter wlast einen brief an 
den berühmten prediger, den begründer des zistenzi-
enserklosters, bernard von clairvoux vorbereitet. er 
betraf die möglichkeit, lateinische missionsaktionen 
auf dem gebiet der rus’ aufzunehmen. das problem 
selbst ist für uns unwichtig, aber beide autoren des 
briefes äußern sich bei dieser gelegenheit ausführ-
licher über ihre östlichen nachbarn. Unter vielen in-
formationen fällt die markante bezeichnung der rus’ 
“[...] die ist wie eine andere welt [...]“ auf.2 braucht 
man einen besseren nachweis für das gefühl der ei-
gentümlicheit, gegenseitiger Fremdheit?

die zweifeln kommen allerdings schon dann auf, 
wenn wir uns etwas näher mit der gestalt eines der 
autoren des briefes, peter wlast, bekannt machen. 
seine Frau war nämlich... eine altrussin, maria, die 
tochter von oleg sviatoslavič, aus der Černichov-li-
nie der rurikiden.

Und das zweite beispiel, auch von der mitte des 
12. jh. im kiever latopis hat der autor unter dem 

1 ausgangspunkt für weitere eröterungen stellen ergebnisse 
meiner dissertation, Kleinfunde byzantinischer oder altrussischer 
Provenienz aus der Zenit von der Mite 10. – bis Mite 13. Jh. aus 
dem Gebiet Südpolens. das arbeitsgebiet umfasst die teritorien 
südlich vom 52. nördlichen breitengrad. die beschränkung auf 
das südliche teil der republik polen ist durch eine sehr grosse 
anzahl von Funde bedingt, auf die ich bei den nachforschungen 
in den museen gestossen habe. deswegen gewisse karten (abb. 
6; 14–15) zeigen verbreitung altrussischer Fundstücke nur auf 
dem gebiet süd-polens.

2 List biskupa, 324–325. deutsche Fassung nach der polnis-
chen ausgabe von b. kürbis.

ryc. 3. miniatura z kodeksu gertrudy (Xi w.) przedstawiająca 
gertrudę i jej syna jaropełka-piotra (z małżeństwa z ruskim księ-
ciem iziasławem) w trakcie modlitwy do św. piotra, wg smorąg-
różycka 2003, ryc. 5.
abb. 3. miniatur aus dem codex gertrudianus (11. jh.): ger-
trud mit ihrem sohn jaropolk-peter (aus der ehe mit altrus-
sischem Fürstem izjaslav), während gebets an heiligen petrus; 
nach smorąg-różycka 2003, abb. 5.
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w połowie Xii w. krakowski biskup mateusz oraz 
polski możnowładca piotr włostowic przygotowali 
list do słynnego kaznodziei, twórcy zakonu cystersów 
bernarda z clairvoux. dotyczył on możliwości podję-
cia łacińskich akcji misyjnych na terenie rusi. samo 
zagadnienie nie jest dla nas istotne, przy okazji jed-
nak obaj polscy autorzy listu szerzej wypowiadają się 
na temat swych wschodnich sąsiadów, wśród wielu in-
formacji pada znamienne określenie rusi „[...] która 
jest jak drugi świat [...]”2. czyż potrzebny lepszy do-
wód na poczucie całkowitej odrębności, wzajemnej 
obcości?

wątpliwości pojawiają się jednak już wtedy, gdy 
nieco bliżej zapoznamy się z postacią jednego z auto-
rów listu, piotra włostowica. jego żoną była bowiem...
rusinka, maria, córka olega Światosławowicza z czer-
nichowskiej linii rurykowiczów.

i drugi przykład, również z połowy Xii w. w Lato-
pisie kijowskim pod rokiem 1149 jego autor zamieścił 
streszczenie listu książąt polskich bolesława kędzie-
rzawego i henryka sandomierskiego oraz króla wę-
gierskiego gejzy ii do władców ruskich księcia ro-
stowsko-suzdalskiego jerzego dołgorukiego i jego 
brata wiaczesława. celem listu było pogodzenie wy-
mienionych właśnie książąt ruskich z iziasławem 
mścisławiczem. w liście ze strony katolickich książąt 
pada znamienne zdanie: „[...] my jesteśmy z woli boga 
wszyscy chrześcijanie, bracia dla siebie, i nam przystoi 
wszystkim być ze sobą [w zgodzie]”3.

wydaje się – zwłaszcza w zestawieniu z inny-
mi znanymi nam faktami – że niniejszy cytat zawie-
ra prawdziwe przesłanie, że nie jest to tylko przykład 
średniowiecznej retoryki.

chciałbym jeszcze na chwilę zatrzymać się przy 
analizie źródeł pisanych. im oczywiście, a nie wyni-
kom badań archeologicznych zawdzięczamy wiado-
mości o małżeństwach polsko-ruskich. dla okresu 
X–Xiii w. posiadamy dane o około 13 rusinkach wy-
danych za władców polskich i ok. 8 polkach wydanych 
za mąż na rurykowiczów.

małżeństwa – jak wiadomo – dzielą się przede 
wszystkim na udane i nieudane, warto jednak zasta-
nowić się nad wymową małżeństw między katolickimi 
piastami a prawosławnymi rurykowiczami.

zwłaszcza w polskiej mediewistyce (j. kłoczowski, 
F. sielicki) traktuje się polsko-ruskie małżeństwa jako 

2 List biskupa, 324–325.
3 Latopis kijowski, 83.

jahr 1149 eine zusammenfassung des briefes der 
polnischen Fürsten boleslav iv. der kraushaare und 
heinrich von sandomierz sowie des ungarichen kö-
nigs géza ii. an die altrussischen herrscher – den 
Fürsten jurij dolgorukij und seinen bruder vjačeslav 
gesetzt. das ziel des briefes war die versöhnung der 
eben genannten altrussichen Fürsten mit izjaslav 
mstislavič. in dem brief der katholischen Fürsten fällt 
ein markanter satz auf: „[...] wir alle sind von gottes 
gnade christen, brüder für sich, und es gehört sich 
uns, miteinander zu sein [in eintracht]“3.

es scheint, – besonders im vergleich zu anderen 
uns bekannten tatsachen – dass dieser zitat eine wah-
re botschaft enthält, dass dies nicht nur ein beispiel 
der mittelalterlichen rhetorik ist.

ich möchte noch kurz bei der analyse der schrift-
lichen Quellen bleiben. ihnen natürlich, und nicht 
den egebnissen archäologischer analysen verdan-
ken wir die informationen über die polnisch-altrus-
sischen ehen. Für den zeitraum 10.–13. jh. verfügen 
wir über etwa 13 den polnischen herrschern vermähl-
ten altrussinen und ca. 8 polinen, die an rurikiden 
verheiratet wurden.

die ehen teilen sich bekanntlich in gelungene und 
ungelungene ein, man sollte aber die aussprache der 
ehen zwischen den katholischen piasten und den rus-
sisch-othodoxen rurikiden überlegen.

besonders in der polnischen mediävistik (j. kło-
czowski, F. sielicki) werden die polnisch-altrussische 
ehen als beweis für eine außergewöhnliche – vor dem 
europäischen hintergrund – in mittelalterlichem mit-
tel- östlichem europa herrschende religiöse toleranz.

die ehen zwischen den vertretern von piasten 
und rurikiden weisen zweifellos auf das Fehlen von 
bedeutenderen vorurteilen hin. ein ausgezeichne-
tes beispiel dafür ist das  schicksal von gertrud, der 
tochter des polnischen köngigs, mieszkos der ii. und 
von richeze, aus dem ezzo-haus, die um 1043 dem 
altruschisen Fürsten izjaslaw vermählt wurde4 (abb. 
3). diese tatsache dürfte aber nicht überschätzt, d.h. 
nicht als ein besonderes merkmal der polnisch-altrus-
sischen beziehungen interpretiert werden. rurikiden 
haben sich in der uns ineresierenden periode mit den 
ehenbanden auch mit anderen häusern lateinichen 
europas, d.h. deutchlands, skandinaviens, böhmens, 
verbunden.

3 Latopis kijowski, 83. deutsche Fassung nach der polnischen 
ausgabe von e. goranin.

4 poppe 2001.
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dowód na wyjątkową – na tle europejskim – toleran-
cję religijną panująca w europie Środkowo-wschod-
niej w wiekach średnich.

niewątpliwie małżeństwa pomiędzy przedstawicie-
lami piastów i rurykowiczów dowodzą braku poważ-
niejszych uprzedzeń, świetnym przykładem los ger-
trudy (córki króla polskiego mieszka ii i wywodzącej 
się z niemieckiej rodziny ezzonów rychezy) wydanej 
ok. 1043 za księcia ruskiego izjasława4 (ryc. 3). wyda-
je się jednak, iż faktu tego nie należy przeceniać, tzn. 
nie interpretować jako jakiejś szczególnej cechy rela-
cji polsko-ruskich. rurykowicze w interesującej nas 
epoce wiązali się więzami małżeńskimi także z inny-
mi domami łacińskiej europy, tj. niemiec, skandyna-
wii, czech.

także małżeństwa między bizantyńskimi paleo-
logami a przedstawicielami łacińskich dworów były 
zjawiskiem dość częstym, dla Xi–Xiii poświadczo-
ne są także małżeństwa między „zwykłymi” „Franka-
mi”5 a bizantyńczykami. wydaje się, iż na obszarach 
granicznych świata łacińskiego i prawosławnego ko-
nieczność wzajemnych kontaktów, w tym zawierania 
sojuszy (gwarancją trwałości których były przecież 
międzydynastyczne małżeństwa) wymuszała pewną 
tolerancję. dobrym przykładem są Xii-wieczne połu-
dniowe włochy i sycylia, gdzie pod rządami norma-
nów, zwłaszcza za rogera ii, obserwujemy bardzo sze-
roką tolerancję religijną.

z drugiej strony wiemy, iż małżeństwa między ła-
cinnikami i bizantyńczykami nie wykluczały gene-
ralnie bardzo napiętych stosunków między tymi gru-
pami.

i wreszcie uwaga bazująca na obserwacjach doty-
czących XiX i XX w. w galicji małżeństwa katolików 
i grekokatolików wcale nie były nieliczne, a przecież 
obecność w tym czasie napięć i sporów polsko-ukra-
ińskich nie ulega wątpliwości. małżeństwa serbsko- 
-chorwackie (jak i inne zawierane między prawosław-
nymi i katolikami) nie zapobiegły krwawemu rozpa-
dowi jugosławii.

osobiście nie przeceniałbym więc znaczenia mał-
żeństw pomiędzy arpadami, piastami a rurykowi-
czami. niewątpliwie były one okazją dla wzajemnego 
poznania kultur, mogły w pewnym stopniu hamować 
napięcia polityczne. czy uznać je należy za szczególną 

4 poppe 2001.
5 Frankami określali bizantyńczycy łacińskich mieszkańców 

wschodniej części basenu morza Śródziemnego, jacy pojawiali 
się tam od czasu wypraw krzyżowych. 

eine häufige erscheinung waren auch die ehen 
zwischen den byzantinichen paläologen und den ver-
tretern lateinischer höfe. Für das 11.–13. jh. sind auch 
die ehen zwischen den ‘gewöhnlichen’ Franken5 und 
den byzantinern bezeugt. die notwendigkeit gegen-
seitiger kontakte, darunter auch der bündnisse (de-
ren dauerhaftigkeit doch interdynastische ehen ga-
rantierten) durfte eine gewisse toleranz erzwungen 
haben. ein gutes beispiel sind süditalien und syzilien, 
wo unter der regierung von normanen, besonders 
unter roger ii. eine sehr breite relgiöse toleranz be-
obachtet wird.

andererseits wissen wir, dass die ehen zwischen 
den lateinern und den byzantinern sehr gespannte 
beziehungen zwischen diesen gruppen generell nicht 
ausschloßen.

Und schließlich eine bemerkung, die auf den das 
19. und 20. jh. betreffenden beobachtungen basiert. 
in galizien war die zahl der ehen von katholiken 
und griechisch-katholiken gar nicht gering, obwohl 
das vorhandensein von polnisch-ukrainischen span-
nungen und streitigkeiten in dieser zeit keinem zwei-
fel unterliegt. die serbisch-kroatischen ehen (ebenso 
wie andere zwischen den orthodoxen und katho-
liken) haben den blutigen zerfall jugoslawiens nicht 
verhindert.

ich würde also die bedeutung der ehen zwischen 
arpaden, piasten und rurikiden nicht überschätzen. 
sie boten bestimmt die gelegenheit zum kennenler-
nen der kulturen, sie konnten in gewissem maße die 
politischen spannungen hemmen. sollten sie für ein 
besonderes merkmal des slawischen teiles europas 
angesehen werden? Für die zahl derartiger ehen war 
einfach die geographie ausschlaggebend – die gren-
ze der monarchien von rurikiden und piasten ist die 
längste grenze zwischen den katholischen und ortho-
doxen gebieten damaligen europas.

* * *
vielleicht sollte man nicht an alle abenteuer von 

indiana jones glauben, allerdings scheint die arbeit 
des archäologen interesanter als die des historikers 
zu sein. der preis des letztgenannten sind ergeb-
nisse seiner studien: er kann über die Untugenden 
der mittelalterlichen mönche-chronisten lachen, er 
kann wahre dramen von wirklichen leuten erleben, 
er braucht sie nicht an den scherbenfragmenten, ver-

5 als Franken bezeichneten die byzantiner die lateinschen 
bewohner des ostteils des mittelmeerraumes, die dort seit den 
kreuzzügen aufkammen. 
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cechę słowiańskiej części europy? wydaje się, iż o ilo-
ści tego typu związków zadecydowała po prostu geo-
grafia – granica monarchii rurykowiczów i piastów 
to najdłuższa granica pomiędzy obszarami katolicki-
mi i prawosławnymi ówczesnej europy.

* * *
może nie warto wierzyć we wszystkie przygody in-

diany jonesa, niemniej jednak praca archeologa rze-
czywiście wydaje się ciekawsza od zawodu history-
ka. nagrodą dla tego ostatniego są jednak wyniki jego 
studiów: może śmiać się z przywar średniowiecznych 
mnichów-kronikarzy, może przeżywać prawdziwe 
dramaty prawdziwych ludzi, nie musi domyślać się 
ich we fragmentach skorup, pordzewiałych mieczach 
czy poniszczonych ozdobach.

czy archeolog-mediewista skazany więc jest tylko 
na ilustrowanie wywodów historyka, czy przy studiach 
nad pograniczem polsko-ruskim jego rola ograniczać 
się musi tylko do wyboru zdjęć co efektowniejszych 
krzyży czy ozdób?

podstawowym atutem źródeł archeologicznych 
jest ich ciągły przyrost, postęp nauki umożliwia coraz 
pełniejszą ich analizę, coraz lepiej wiemy, jak i z ja-
kiego surowca, a przede wszystkim kiedy zostały wy-
tworzone. w niniejszym tekście spróbuję pokazać, jak 
wyniki badań archeologicznych mogą nie tylko ilu-
strować, ale i wzbogacać dyskusję nad relacjami pol-
sko-ruskimi.

badania archeologiczne przynoszą co roku nowe 
odkrycia. z tego też względu w opracowaniach bazu-
jących na danych archeologicznych ważne jest określe-
nie stanu badań nad danym zagadnieniem. nieopubli-
kowane, zalegające muzealne półki zespoły zabytkowe 
są zmorą tej dyscypliny!

niestety, nasza wiedza o zabytkach ruskich z ob-
szaru wschodniej polski jest dalece niewystarczająca. 
zagadnienie relacji polsko-ruskich czy też formowa-
nia się pogranicza polsko-ruskiego w średniowieczu 
nie należały do najczęściej poruszanych w okresie 
powojennym. realizowany w latach 50. XX w. pro-
gram badań tzw. grodów czerwieńskich uległ bardzo 
szybko załamaniu. do dziś wyniki badań na najważ-
niejszych z interesującego nas punktu widzenia sta-
nowiskach (gródek, sąsiadka [badania z okresu mię-
dzywojennego], czermno [badania lat 70.]) pozostają 
nie opublikowane. Gross środków przekazywanych 
na badania archeologiczne w latach 60., 70. XX w. kie-
rowane było na prace związane z powstaniem państwa 
pierwszych piastów (tzw. badania milenijne), obsza-

rosteten schwerten oder zerstörten schmuckstücken 
zu erraten.

ist also der archäologe-mediävist nur auf das il-
lustrieren von ausführungen des historikers angewie-
sen, muss sich seine rolle bei den studien über das 
polnisch-altrussische grenzgebiet nur auf die auswahl 
von Fotos der effektvollsten kreuze oder schmuck-
stücke beschränken?

der grundlegende vorteil der archäologischen 
Quellen ist deren zuwachs. der Fortschritt der wis-
senschaft ermöglicht eine immer eingehendere ana-
lyse, immer besser wissen wir, aus welchem rohstoff, 
und vor allem wann sie hergestellt worden sind. in 
diesem text werde ich versuchen darzustellen, wie 
die ergebnisse der archäologischen Untersuchungen 
die diskussion über die polnisch-altrussischen be-
ziehungen nicht nur illustrieren, sondern auch berei-
chern können.

archäologische Forschungen bringen jedes jahr 
neue entdeckungen. aus diesem grunde ist es in den 
auf den archäologischen angaben basierenden arbei-
ten wichtig, den stand der Forschungen über ein ge-
wisses problem zu bestimmen. nichtveröffentlichte, 
auf den museumsregalen unnütz liegende Fundkom-
plexe sind ein alpdruck dieser disziplin!

Unser wissen über die altrusischen Funde aus dem 
gebiet ostpolens reicht bei weitem nicht aus. das prob- 
lem der polnisch-altrussischen beziehungen oder das 
der gestaltung des polnisch-altrussichen grenzge-
bietes im mittelalter gehörten in der nachkriegszeit 
nicht zu den meist berührten Fragen. das in der 50er 
jahren des 20. jh. realisierte Untersuchungsprogramm 
der sog. czerwień-burgen brach sehr schnell zusam-
men, bis heute bleiben die ergebnisse der an den von 
unserem gesichtspunkt aus wichtigsten Fundstellen 
durchgeführten Untersuchungen (gródek, sąsiadka 
[Untersuchungen aus der zwischenkriegszeit], czerm-
no [Untersuchungen in den 70er jahren]) unveröf-
fentlicht. das gros der für die archäologischen Un-
tersuchungen in den 60er und 70er jahren des 20. jh. 
überreichten mittel waren für die mit der entstehung 
des staates der ersten piasten zusammenhängenden 
arbeiten (sog. milleniumsforschungen) bestimmt, die 
gebiete ostpolens blieben in dieser hinsicht ungenü-
gend finanziert. ein zusätzlicher Faktor dürften hier 
sowjetische, osteuropäische Quellen der kommunisti-
schen regierung in polen im zeitraum 1944–1989 ge-
wesen sein. nach der wende in unserem teil europas 
im jahre 1989 wurden die Forschungen über die kon-
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ry wschodniej polski pozostawały pod tym względem 
nie doinwestowane. wydaje się, że dodatkowym czyn-
nikiem były radzieckie, wschodnioeuropejskie źród-
ła rządów komunistycznych w polsce w okresie 1944– 
–1989. po transformacji ustrojowej w naszej części 
europy (1989) badania nad kontaktami ze wschodem 
uległy gwałtowanemu przyśpieszeniu. symptomatycz-
ny w tym kontekście jest fakt, że pierwsza syntetyczna 
praca dotycząca znalezisk prawosławnych krzyży z te-
renu polski ukazała się właśnie w 1989 roku.

decentralizacja sposobu wydawania środków pub-
licznych po 1989 r. także przyniosła świetne efekty: 
najlepszym przykładem wyniki badań w trepczy koło 
sanoka (j. ginalski) oraz w chełmie niedaleko lubli-
na (zespół pod kierunkiem a. buko).

w niniejszym tekście zdecydowano się skoncen-
trować nad dwoma zagadnieniami. w części pierw-
szej chciałbym przedstawić archeologiczne dowo-
dy na kontakty polsko-ruskie w X–Xiii w., w dalszej 
skoncentruję się na problemie archeologicznego obra-
zu pogranicza polsko-ruskiego w wiekach średnich.

I
ponad 50 lat temu słynny radziecki archeolog 

– mediewista b. a rybakov sformułował stwierdze-
nie, że handel tranzytowy łączący kijów, pragę i ra-
tyzbonę nie miał dla polski większego znaczenia. pisał 
on: „bezpośrednich stosunków handlowych z polską 
w najdawniejszym okresie nie znamy, kupcy ruscy 
przechodzili przez kraków, nie zatrzymując się w nim 
i kierowali się do pragi”6.

cały szereg źródeł pisanych informuje nas o funk-
cjonowaniu w X–Xiii w. szlaku handlowego pomiędzy 
ratyzboną a kijowem. miasta te łączyły więzi głęb-
sze niż tylko handlowe. wiemy np., że między 1090 
a 1122 r. książę kijowski oraz bojarzy przesłali do nie-
miec kosztowne futra, zysk ze sprzedaży których po-
służyć miał budowie kościoła św. jakuba w ratyzbo-
nie. warto może wspomnieć o żydowskim mieszkańcu 
ratyzbony petachja, który w latach 1175–1190 odbył 
podróż z ratyzbony przez pragę następnie ruś, per-
sję, a stamtąd odwiedzając palestynę i grecję wrócił 
do swego domu.

rzeczywiście tylko jedna wzmianka mówi wprost 
o obecności w krakowie kupców ruskich przemierza-
jących ten szlak: ibrāhīm ibn ja’kūb opisując pragę 
stwierdza, że „przybywają do niego [do tego miasta, 

6 rybakov 1948, 343.

takte mit dem osten plötzlich beschleunigt. sympto-
matisch ist in diesem kontext die tatsache, dass die 
erste synthetische arbeit über die orthodoxen kreuze 
aus dem polnischen gebiet eben im jahre 1989 er-
schien.

dezentralisierung der vergabe von öffentlichen 
mitteln nach 1989 hat ausgezeichnete effekte ge-
bracht: das beste beispiel sind die ergebnisse der Un-
tersuchungen in trepcza bei sanok (j. ginalski) sowie 
in chełm unweit von lublin (das team unter der lei-
tung von a. buko).

in diesem text soll die aufmerksamkeit auf zwei 
Fragen konzentriert werden. im ersten teil will ich 
archäologische belege für die polnisch-altrussischen 
kontakte im 10.–13. jh. darstellen, im zweiten werde 
ich mich auf das problem des archäologischen bildes 
des polnisch-altrussischen grenzgebietes im mittelal-
ter konzentrieren.

I

vor über 50 jahren hat der berühmte sowjetische 
archäologe- mediävist, b. a. rybakov festgestellt, dass 
der kiev, prag und regensburg verbindende transit-
handel für polen keine größere bedeutung hatte. er 
schrieb: „unmittelbare handelsbeziehungen mit polen 
in der ältesten periode sind uns unbekannt, die altrus-
sischen kaufleute zogen über krakau, ohne sich in 
ihm aufzuhalten, und begaben sich nach prag“6.

eine ganze reihe von schriftlichen Quellen infor-
miert uns über das Funktionieren eines regensburg 
und kiev verbindenden handelsweges im 10.–13. jh. 
diese städte verbanden tiefere bande als die handels-
beziehungen, wir wissen z.b., dass zwischen 1090 und 
1122 der kiever Fürst und die bojaren kostbare pelze 
nach deutschland schickten, der gewinn von deren 
vekauf sollte zum bau der jakob-kirche in regens-
burg gedient haben. erwähnenswert kann auch der 
jüdische einwohner (petachja) von regensburg sein, 
der in den jahren 1175–1190 eine reise von regens-
burg über prag und dann rus’zurückgelegt hat, und 
von dort aus palästina und griechenland besuchend, 
heimgekehrt ist.

eigentlich nur eine erwähnung spricht direkt von 
der anwesenheit der altrussischen, diesen weg zu-
rücklegenden kaufleute in krakau; ibrāhīm ibn ja’kūb 
stellt bei der beschreibung von prag fest, „es kommen 

6 rybakov 1948, 343.
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tj. pragi] z miasta karākō (=krakowa) rusowie i sło-
wianie z towarami”7.

być może więc słusznie minimalizuje się znacze-
nie polski w funkcjonowaniu tego szlaku? wpraw-
dzie wiemy, że w kijowie jedna z bram określana była 
mianem lackich wrot, zapewne w jej okolicy miesz-
kali polscy kupcy, jednak prawdą jest, że pierwsza 
wzmianka o polskim eksporcie na teren rusi pocho-
dzi dopiero z 1264 r.

7 ibrāhīm, 49.

in sie [diese stadt, d.h. prag] aus der stadt kªrākō 
(krakau) altrussen und slawen mit waren“7.

also vielleicht mit recht wird die bedeutung polens 
im Funktionieren dieses weges minimalisiert? wir wis-
sen zwar, dass eines der tore in kiev als Lackie Wro-
ta (polnisches tor) bezeichnet war, es konnten dort 
wohl polnische kaufleute gewohnt haben, aber es ist al-
lerding wahr, dass die erste erwähnung über den pol-
nichen export in das gebiet von rus’ erst aus dem jahr 
1264 stammt.

ein neues licht auf die Frage der handelskontakte 
polens und rus’ kann archäologie werfen. aus dem 
gebiet polens, dabei auch aus seinen westlichen tei-
len (großpolen, schlesien) ist uns eine ganze reihe 
von altrussischen erzeugnisen bekannt.

zu nennen sind hier leierförmige schnallen (abb. 4:b; 
abb. 5), lunulaförmige anhänger, sowie auch Funde 
vom baltischen typ, oder eher baltisch-altrussischen, 
d.h. hufeisenfibeln sowie pommelanhänger. weit ver-
breitet waren in polen auch glasierte ostereier aus ton.

das beste beispiel für die intensität der polnisch-altru-
sischen handelskontakte sind aber die Funde von den aus 
dem sog. owrutscher-schiefers hergestellten (abb. 4:a, c; 
abb. 6), aus wolhynien stammenden spinnwirteln (ein-
fachen beim weben benutzten gegenständen).

es wurden angaben über 424 derartige erzeug-
nisse aus südpolen registriert (abb. 6), im maßstab des 
ganzen landes ist diese zahl auf ca. 800 zu schätzen.

es muss auch hinzugefügt werden, dass die durch-
geführten geologischen analysen eindeutig auf die 
altrussische herkunft der besprochenen erzeugnisse 
hindeuten8.

auf dem gebiet von rus’ wies die anwendung des 
owrutscher-schiefers einen massencharakter auf, aus 
ihm wurde eine ganze reihe von gegenständen her-
gestellt, von sarkophagen oder architektonischen ele-
menten, über kreuze bis auf die spinnwirtel. die zahl 
der letztgenannten ist auf viele tausend zu schätzen, 
nur in einem grabungsschnitt (nerevski rozkop) in 
nowgorod wurden fast 800 von ihnen gefunden.

anfänge der produktion von spinnwirteln aus 
dem owrutscher-schiefer fallen in die mitte des 10. 
jh., ihre herstellung dauert grundsätzlich bis mitte 13. 

7 ibrāhīm, 49. deutsche Fassung nach der polnischen aus-
gabe von t. kowalski.

8 diese Untersuchungen wurden durch das team unter der 
leitung von m. wołoszyn (m. michalik, s. pavlenko, m. pasz-
kowski, a. p. tomaševskij) im rahmen des durch die stiftung für 
die polnische wissenschaft finanzierten projektes realisiert.

ryc. 4. typowe wyroby ruskie z terenu polski: sprzączka lirowata 
(b) oraz przęślik z łupku owruckiego (c), sposób używania przę-
ślika (a); a – wg Ντεϰάστρο 1994, s. 13; b, c – fot. M. Wołoszyn.
ab. 4. typische, altrussische erzeugnisse aus polen: leierförmige 
schnalle (b), spinnwirtel aus dem owrutscher schiefer (c), ver-
wendungsweise der spinnwirteln (a); a – nach Ντεϰάστρο 1994, 
s. 13; b, c – Foto M. Wołoszyn.
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nowe światło na zagadnienie handlowych kontak-
tów polski i rusi rzucić może archeologia. z obszaru 
polski, w tym także z wielkopolski, Śląska znamy cały 
szereg wyrobów ruskich.

wymienić tu można sprzączki lirowate (ryc. 4:b; 
ryc. 5), zawieszki lunulowate, a także zabytki o cha-
rakterze bałtyjskim, czy może raczej bałtyjsko-ruskim, 
tj. zapinki podkowiaste oraz zawieszki dzwoneczko-
wate. szeroko rozpowszechnione były w polsce także 
gliniane, szkliwione pisanki.

najlepszym dowodem na intensywność polsko- 
-ruskich kontaktów handlowych są jednak znaleziska 
przęślików (ryc. 4: a, c; ryc. 6; prostych przedmiotów 
wykorzystywanych przy tkaniu) wykonanych z tzw. 
łupku owruckiego, pochodzących z wołynia.

zarejestrowano dane o 424 tego typu wyrobach 
z polski południowej (ryc. 6) w skali całego kraju licz-
bę tych zabytków szacować należy na około 800; należy 
dodać, iż przeprowadzone analizy geologiczne jedno-
znacznie dowodzą „ruskości” omawianych wyrobów8.

na terenie rusi wykorzystywanie łupku owruckie-
go miało charakter masowy, wykonywano z niego cały 
szereg przedmiotów, od sarkofagów, czy elementów 
architektonicznych, poprzez krzyżyki aż po przęśliki 
tkackie. liczbę tych ostatnich szacować należy na wie-
le tysięcy, tylko w jednym wykopie (nerevski razkop) 
w nowogrodzie znaleziono ich blisko 800.

początki produkcji przęślików z łupku owruckie-
go przypadają na połowę X w., ich produkcja trwa za-
sadniczo do połowy Xiii w., choć znamy przedmio-
ty (np. ikonki) wykonane z tego surowca, a datowane 
na Xiv w.

wspomniane 424 wyroby z polski południowej 
pochodzą łącznie z 70 miejscowości. analiza ich roz-
mieszczenia dowodzi, iż przęśliki były niezwykle roz-
powszechnionym w polsce wyrobem pochodzenia 
ruskiego. spotykamy je nie tylko na terenach ru-
skich, czy polsko-ruskiego pogranicza, ale i na ob-
szarach zdecydowanie od rusi oddalonych, jak Śląsk, 
czy wielkopolska.

wydaje się, że zwłaszcza w wypadku zabytków 
w rodzaju przęślików z łupku owruckiego liczyć się 
należy z faktem, iż docierały one aż do wrocławia 
w związku z handlem na trasie wielkiego szlaku rów-
noleżnikowego, łączącego kijów, pragę i ratyzbo-

8 badania te wykonane zostały przez zespół pod kierunkiem 
m. wołoszyna (m. michalik, s. pavlenko, m. paszkowski, a. p. 
tomaševskij), w ramach projektu finansowanego przez Fundację 
na rzecz nauki polskiej.

jh. obwohl wir auch gegenstände (z.b. hängeikonen) 
kennen, die aus diesem rohstoff hergestellt und in das 
14. jh. datiert sind.

die erwähnten 424 erzeugnisse aus südpolen stam-
men insgesamt aus 70 ortschaften. die analyse ihrer 
verbreitung zeugt davon, dass die spinnwirtel ein in 
polen sehr verbreitetes produkt altrussischer herkunft 
waren. sie werden nicht nur auf den altrussischen ge-
bieten oder auf dem polnisch-altrussischen grenzge-
biet, sondern auch auf den von rus’ entlegenen gebie-
ten, wie schlesien oder großpolen, begegnet.

besonders bei den Funden, wie die spinnwirtel 
aus dem owrutscher-schiefer, müsste mit der tatsa-
che gerechnet werden, dass sie bis breslau gelangten, 
im zusammenhang mit dem handel an dem großen, 
kiev, prag und regensburg verbindenden und, worauf 
die der analyse unterzogenen Funde hinweisen, über 
sandomierz, krakau, opeln und breslau in der brei-
tenkreislinie verlaufenden handelsweg.

von unserem gesichtspunkt aus ist es wichtig, dass 
eine ganze gruppe von Funden (leierförmigen schnal-
len [abb. 5], lunulaförmigen anhängern, hufeisenfi-
beln sowie pommelanhängern, und vor allem spinn-
wirteln aus owrutscher-Schiefer [abb. 6]) existiert, die 
darauf hindeutet, dass die kontakte polens mit kiever 
rus’ einen regelmaßigen charakter hatten und nicht 
nur die mit der monarchie von rurikiden grenzende 
gebiete umfassten. altrussische erzeugnisse sind uns 
auch aus schlesien oder großpolen bekannt.

das mittelalter ist vor allem die zeit der kriege, 
ritter und nicht der kaufleute. es ist hier schwer, pol-
nisch-altrussische kämpfe aus dem 10.–13. jh. zu 
nennen, zum glück können wir auch auf gemeinsame 
kriegerische handlungen hinweisen: im jahre 1076 
haben die altrussischen krieger die polnischen trup-
pen im krieg gegen die tschechen auf dem grenzge-
biet schlesiens und meißens unterstützten.

aus dem polnischen gebiet kennen wir eine gan-
ze reihe von elementen der ausrüstung altrussischer 
provenienz. die am häufigsten diskutierte Fundstelle 
ist wohl das gräberfeld vom ende des 10. jh. bis zum 
ersten viertel des 11. jh. aus lutomiersk bei łódź, das 
in den jahren 1941 und 1945–1955 untersucht worden 
ist. in der schon mehrere jahre dauernden diskussi-
on wird auf äußerst verschiedenartige anknüpfungen 
einzelner Funde von westeuropa über skandinavien, 
ostseeraum, mittel- und osteuropaiche steppen, rus’ 
bis westsibirien hingewiesen (abb. 7).
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nę, a biegnącego, jako dowodzą zanalizowane w pra-
cy zabytki m.in. przez sandomierz, kraków, opole 
i wrocław.

z naszego punktu widzenia istotne jest, iż istnie-
je cała grupa zabytków (sprzączki lirowate [ryc. 5], 
zawieszki lunulowate, zapinki podkowiaste, zawiesz-
ki dzwoneczkowate, a przede wszystkim przęśliki 
z łupku owruckiego [ryc. 6]) dowodząca, iż kontak-
ty mieszkańców polski z rusią miały charakter regu-
larny, obejmowały nie tylko obszary graniczące z mo-

vor einiger zeit galten die in lutomiersk bestatte-
ten krieger als mitglieder der gefolgschaft von svja-
topolk, dem vom boleslav chrobry unterstützten 
prätendenten auf den kiever thron. nach 1018 flüch-
tete er nach polen und ist hier (?) gestorben. heute 
wird stärker auf skandinawische anknüpfungen der 
Funde von lutomiersk verwiesen, ich bin tief davon 
überzeugt, dass in der diskussion über den außerge-
wöhnlichen komplex noch nicht das letzte wort ge-
sagt worden ist.

ryc. 5. geografia rozmieszczenia w polsce znalezisk sprzączek lirowatych (wg wołoszyn 2001, ryc. 13): a – średniowieczna granica 
polsko-ruska (wg makarski 1996, mapa 5); b – granica polsko-bałtyjska (wg makarski 1996, mapa 5); c – znalezisko.
abb. 5. verbreitungskarte der Funde der leierförmigen schnallen in polen (nach wołoszyn 2001, abb. 13): a – mittelalterliche pol-
nisch-altrussische grenze (nach makarski 1996, karte 5); b – mittelalterliche polnisch-baltische grenze (nach makarski 1996, karte 
5); c – Fundstelle.
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narchią rurykowiczów, wyroby ruskie znamy także 
ze Śląska czy wielkopolski.

Średniowiecze to jednak przede wszystkim czas 
wojów, rycerzy, a nie kupców. trudno tu nawet wy-
mieniać polsko-ruskie starcia zbrojne z X–Xiii w., 
na szczęście wskazać możemy także na wspólne zbroj-
ne przedsięwzięcia, np. w 1076 r. oddziały ruskie 
wspomagały polskie w wojnie z czechami na terenie 
pogranicza śląskiego i miśni.

es ist erwähnenswert, dass wir aus dem schlesichen 
(breslau) und großpolnischen gebiet (ostrów lednic- 
ki) Fragmente eines reflexbogens kennen (abb. 8). 
der reflexbogen ist ein für die osteuropäischen no-
maden9 äußerst charakteristisches ausrüstungse-

9 es ist daran zu denken, das sich des reflexbogens auch 
die Ungarn bedienten, die Unterscheidung zwischen den ost-
europäischen und ungarischen exemplaren ist praktisch un-
möglich.

ryc. 6. geografia rozmieszczenia w polsce południowej znalezisk przęślików z łupku owruckiego (wg wołoszyn 2003, mapa 37): 
a – średniowieczna granica polsko-ruska (wg makarski 1996, mapa 5); b – granica polsko-bałtyjska (wg makarski 1996, mapa 5); 
c – znalezisko.
abb. 6. verbreitungskarte der Funde der spinnwirteln aus owrutscher-schiefer in süd-polen (nach wołoszyn 2003, karte 37): a – mit-
telalterliche polnisch-altrussische grenze (nach makarski 1996, karte 5); b – mittelalterliche polnisch-baltische grenze (nach makar-
ski 1996, karte 5); c – Fundstelle.
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z terenu polski znamy cały szereg elementów 
uzbrojenia pochodzenia ruskiego. chyba najczęś-
ciej dyskutowanym stanowiskiem jest cmentarzysko 
z końca X – pierwszej ćwierci Xi w. z lutomierska pod 
łodzią, badane w latach 1941, 1949–1955. w toczą-
cej się już wiele lat dyskusji wskazuje się na niezwy-
kle różnorodne nawiązania poszczególnych zabytków, 
od europy zachodniej, poprzez skandynawię, tereny 
bałtyjskie, stepy środkowo- i wschodnioeuropejskie, 
ruś, aż po zachodnią syberię (ryc. 7).

swego czasu uważano, że pochowani w lutomier-
sku wojowie to członkowie drużyny Światopełka, pre-
tendenta do tronu kijowskiego, wspieranego przez 
bolesława chrobrego. po 1018 r. zbiegł on do polski 
i tutaj (?) zmarł. obecnie wskazuje się silniej na skan-

lement. Unter dem einfluss von kontakten mit ih-
nen hat es sich auch in rus’ verbreitet. die Funde aus 
schlesien und großpolen sind in das 11. jh. datiert 
und scheinen das vorhandensein von altrussischen 
(oder nomadischen) kriegern auf diesen gebieten zu 
bezeugen.

Und schließlich die letzte kategorie von Funden: 
miniaturäxte, die grundsatzlich in das 11.–12. jh. 
datiert und aus polen, rus’ und skandinawien be-
kannt sind (abb. 9–11). eine ganze reihe von derar-
tigen Funden kennen wir aus polen, darunter aus den 
piastischen gebieten, aus großpolen und schlesien. 
sie weisen generell auf kontakte der piasten- und ru-
rikiden monarchie hin, man kann aber auch eine brei-
tere interpretation wagen.

ryc. 7 lutomiersk, woj. łódzkie. wybór militariów, elementów uprzęży końskiej pochodzenia wschodniego / lub północnego (wg 
wołoszyn 2004).
abb. 7. lutomiersk, wojewodschaft łódzkie. auswahl der ausrüstungs- und pferdergeschirrelementen der östlichen bzw. nördlichen 
herkunft (nach wołoszyn 2004).



190 Marcin Wołoszyn

dynawskie nawiązania lutomierskich zabytków, jestem 
jednak głęboko przekonany, że w dyskusji na temat 
tego fenomenalnego zespołu nie powiedziano jeszcze 
ostatniego słowa.

warto zwrócić uwagę, że z terenów Śląska (wroc-
ław), wielkopolski (ostrów lednicki) znamy przy-
kłady fragmentów łuku refleksyjnego (ryc. 8). łuk 
refleksyjny jest elementem uzbrojenia niezwykle 
charakterystycznym dla koczowników wschodnio-
europejskich9, pod wpływem kontaktów z nimi roz-
powszechnił się także na rusi. znaleziska ze Śląska 
i wielkopolski datowane są na wiek Xi. wydaje się, 

9 warto pamiętać, że łukiem refleksyjnym posługiwali się 
także węgrzy, w praktyce rozróżnienie wschodnioeuropejskich 
i węgierskich egzemplarzy łuku refleksyjnego jest niemożliwe.

ab 10. jh. gewinnt in skandinawien die axt als 
ausrüstungselement an bedeutung, zur gleichen zeit 
werden in byzanz die mitglieder der wareger (altrus-
sischen) kaiserlichen leibgarde als πελεκυφόροι, also 
„äxte tragende“, bezeichnet. anscheinend konnte die 
autorität von byzanz dazu beigetragen haben, dass 
die axt weiter an bedeutung gewann und auch dazu, 
das ihr eine symbolische bedeutung verliehen worden 
ist. die ost-, nord- aber auch mitteleuropäischen mi-
niaturäxte könnten als symbol proffesioneller krie-
ger, mitglieder der fürstlichen gefolgschaften ange-
sehen werden. das vorhandensein von derartigen 
gegenständen in der ausrüstung polnischer krieger 
mag ein beleg für eine gemeinsame idee sein: eine 
ähnliche identifizierungsweise einer bestimmten ge-

ryc. 8. rekonstrukcja łuku refleksyjnego (a) wg medvedeva (1966), tab. 3:6 oraz elementy tego typu łuku odkryte (b) we wrocławiu 
(wg jaworski 1990, tab. 8, punkt 1, tab. ii:t) oraz (c) na ostrowie lednickim (wg dmochowski, wrzesiński 2004, ryc. 3).
abb. 8. reflexbogen – eine rekonstruktion (a); nach medvedev (1966), taf. 3:6; elemente der reflexbogen aus polen: b – breslau, 
wojewodschaft dolnośląskie (nach jaworski 1990, tab. 8, punkt 1, taf. ii:t); c – ostrów lednicki, wojewodschaft wielkopolskie (nach 
dmochowski, wrzesiński 2004, abb. 3).
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że dowodzą one obecności ruskich (lub koczowni-
czych) wojów na tych terenach.

i wreszcie ostatnia kategoria zabytków: miniaturo-
we toporki, datowane zasadniczo na Xi–Xii w. i zna-
ne z polski, rusi oraz skandynawii (ryc. 9–11). cały 
szereg tego typu zabytków znamy z polski, w tym 
z terenów piastowskich, z wielkopolski, Śląska. ge-
neralnie dowodzą one kontaktów monarchii piastów 
i rurykowiczów, można jednak pokusić się o szerszą 
interpretację.

od X w. wzrasta znaczenie topora jako elemen-
tu uzbrojenia na terenie skandynawii, w tym czasie 
w bizancjum członkowie wareskiej (ruskiej) przy-
bocznej gwardii cesarskiej określani są mianem 
πελεκυφόροι, a więc noszący topory. autorytet bi-
zancjum mógł przyczynić się do dalszego wzrostu 
znaczenia topora, w tym także do nadania mu zna-
czenia symbolicznego. wydaje się, że wschodnio-, 
północno- ale i środkowoeuropejskie miniaturki to-
porków uznać można za symbol profesjonalnych wo-
jów, członków książęcych drużyn. być może więc 
obecność tego typu przedmiotów także na wypo-
sażeniu polskich wojów dowodzi pewnej wspólno-
ty idei: podobnego sposobu identyfikacji określonej 
grupy społecznej – zawodowych wojowników, dru-
żynników?

sellschaftlichen gruppe – der proffesionellen krieger, 
gefolgsleute.

II

die bisher angeführten beispiele bezeugen die in-
tensität gegenseitiger kontakte polens und rus’. sie 
weisen auf das durchdringen von gegenständen, 
aber auch zusammen mit ihnen sicherlich von leuten 
oder ideen durch die grenze zwischen beiden mon-
archien hin.

wie schon erwähnt, ist uns der verlauf der pol-
nisch-altrussischen grenze dank der schriftquellen 
sehr gut bekannt. diese grenze bemerken wir auch 
beim kartieren des östlichen verbreitungsgebietes der 
romanischen und gotischen kirchen. ist diese gren-
ze im lichte der analyse von „einfachen“ archäolo-
gischen Funden überhaupt sichtbar?

es muss mit dem hinweis auf den beitrag der ar-
chäologie zur diskussion über die anfänge der sla-
wen in mitteleuropa begonnen werden. theoretisch 
konnte die anwesenheit von slawen auf dem pol-
nischen gebiet in der zeit starker und deutlicher aus-
wirkungen der römischen zivilisation im 1.–4./5. 
jh. u.z. die übernahme durch dieses von archäolo-
gen als mitteleuropaisches Barbaricum bezeichne-
te gebiet von spezifischen, es dauerhaft von den uk-

ryc. 9. gródek, woj. lubelskie – miniaturowy toporek pochodzenia ruskiego (Fot. M. Wołoszyn).
abb. 9. gródek, wojewodschaft lubelskie – die altrussische miniaturaxt (Foto M. Wołoszyn).
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II
przedstawione dotychczas przykłady dowodzą in-

tensywności wzajemnych kontaktów polski i rusi. 
dowodzą one przenikania przez granicę dzielącą obie 
monarchie przedmiotów, ale zapewne wraz z nimi lu-
dzi czy idei.

jak już wspomniano, przebieg granicy polsko-ru-
skiej świetnie znamy jest nam dzięki źródłom pisa-
nym. granicę tę dostrzegamy także kartując wschod-
ni kres rozprzestrzenienia kościołów romańskich 

rainischen und besonders weißrussischen gebieten 
unterscheidenden merkmalen zur Folge haben. die-
se gebiete waren viel weniger von den einflüssen der 
mittelmeerkultur betroffen. der wesentlich verkürzte 
vorhandensein von slawen in mitteleuropa, wo sie im 
lichte der neuesten archäologischen Festlegungen si-
cherlich erst an der wende des 5./6. jh. aufkommen, 
beschränkt in bedeutendem maße die bedeutung der 
römischen einflüsse auf die herausbildung des westli-
chen und östlichen slawentums.

ryc. 10. geografia rozmieszczenia w polsce znalezisk miniaturowych toporków (wg wołoszyn 2006): a – średniowieczna granica pol-
sko-ruska (wg makarski 1996, mapa 5); b – granica polsko-bałtyjska (wg makarski 1996, mapa 5); c – miejscowość.
abb. 10. verbreitungskarte der Funde der miniaturäxten in polen (nach wołoszyn 2006): a – mittelalterliche polnisch-altrussische 
grenze (nach makarski 1996, karte 5); b – mittelalterliche polnisch-baltische grenze (nach makarski 1996, karte 5); c – Fundstelle. 
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gegenwärtig werden in der polnischen archäolo-
gischen literatur gemeinsame merkmale der slawi-
schen kultur in der stammeszeit (6.–10. jh.) entschie-
den hervorgehoben, wobei der sinn der anwendung 
von bezeichnungen – östliches oder westliches sla-
wentum – negiert oder in Frage gestellt wird. dafür 
sprechen beobachtungen sowohl zur materiellen kul-

czy gotyckich. czy granica ta w ogóle widoczna 
jest w świetle analizy „zwykłych” zabytków archeo-
logicznych?

rozpocząć należy od zwrócenia uwagi na wkład 
archeologii w dyskusję na temat początków słowian 
w europie Środkowej. teoretycznie obecność słowian 
na terenie polski w okresie silnych i wyraźnych od-

ryc. 11. geografia rozmieszczenia w europie znalezisk miniaturowych toporków pochodzenia ruskiego (wg panasiewicz, wołoszyn 
2002).
abb. 11. verbreitungskarte der Funde der altrussischen miniaturäxten in europa (nach panasiewicz, wołoszyn 2002).
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tur, zum bestattungsritus oder zu den besiedlungs-
wandlungen.

im grunde genommen fehlen für das 8.–10. jh. 
wesentliche differenzen in der materiellen kultur 
der die gebiete von der elbe bis zum dnjepr bewoh-
nenden slawen.

es fällt auch schwer, von den west- oder ostslawi-
schen bestattungssitten zu sprechen, sie waren ein-
fach slawisch. die lokalen merkmale ergeben sich aus 
den auswirkungen nomadischer nachbarvölker (z.b. 
awaren) oder waräger. bedeutende änderungen wer-
den erst durch die christianisierung gebracht. das 
merkmal der altrussischen gräberfelder ist eine län-
gere dauer von heidnischen relikten: leichenver-
brennung, schüttung von hügeln und schließlich eine 
reichere ausstattung der verstorbenen mit beigaben. 
die genannten bräuche (leichenverbrennung, schüt-
tung von hügeln und ausstattung mit beigaben) wa-
ren den westslawen der stammeszeit nicht unbekannt. 
der ab dem 10./11. jh. sichtbare Unterschied weist also 
nicht auf die andersartigkeiten der west- und ostsla-
wen hin, sondern auf die verschiedenheiten der chris-
tianisierenden zentren- roms und konstantinopels. 
das letztgenannte kennzeichnete sich durch eine art 
„toleranz“ den heidnischen traditionen gegenüber.

traditionelle vorstellungen suggerieren, dass die 
grenzen zwischen den mittelalterlichen monarchien 
längs der besiedlungsleeren bereichen, die in der vor-
staatlichen zeit die sitze der einzelnen stämme vonei-
nender trennten, bestimmt waren. in der polnischen, 
die politik mieszkos i. beschreibenden geschichts-
schreibung wurde mehrmals die bezeichnung „die 
innere eroberung“ benutzt mit dem hinweis dar-
auf, dass der erste historische herrscher polens sich 
auf die ausdehnung seiner macht auf „urpolnische“ 
stämme begrenzt hat.

diese vorstellungen zerstören in großem maße 
die ergebnisse der studien über die besiedlung. sie 
zeugen davon, dass die grenze zwischen den sich 
entwickelnden monarchien von piasten und ruri-
kiden nicht durch wüste gegenden und das Ödland 
verlief, sondern die in der stammeszeit (8.–10. jh.) 
funktionierenden besiedlungszentren durchquer-
te. die einteilung in das altrussische und das pol-
nische erfolgte erst im 10.–11.jh. infolge der kämpfe 
und diplomatischer gespräche, ohne die verbreitung 
der „protoaltrussische“ oder „protopolnische“ stäm-
me zu berücksichtigen, weil es sie einfach nicht ge-
geben hat.

działywań cywilizacji rzymskiej w i–iv/v w. n.e. mo-
głaby zaowocować nabraniem przez ten obszar, okre-
ślany przez archeologów jako środkowoeuropejskie 
Barbaricum cech specyficznych, trwale odróżniają-
cych go od ziem Ukrainy czy zwłaszcza białorusi, 
daleko mniej poddanych wpływom cywilizacji Me-
diterraneum. poważne skrócenie obecności słowian 
w europie Środkowej, gdzie – w świetle najnowszych 
ustaleń archeologii – pojawiają się zapewne dopiero 
na przełomie v i vi w. w znacznym stopniu ogranicza 
znaczenie oddziaływań rzymskich na formowanie się 
słowiańszczyzny zachodniej i wschodniej.

obecnie w polskiej literaturze archeologicznej zde-
cydowanie podkreśla się cechy wspólne kultury sło-
wiańskiej w okresie plemiennym, negując, czy poważ-
nie poddając w wątpliwość sens stosowania odnośnie 
do vi–X w. określeń słowiańszczyzna wschodnia 
czy zachodnia. za takim rozwiązaniem przemawiają 
zarówno obserwacje dotyczące kultury materialnej, 
obrządku pogrzebowego, jak i przemian osadniczych.

w gruncie rzeczy dla viii–X w. brak istotnych 
różnic w kulturze materialnej słowian zamieszkują-
cych ziemie od łaby po dniepr.

trudno także mówić o zachodnio- czy wschod-
niosłowiańskich zwyczajach pogrzebowych, były one 
po prostu słowiańskie. pojawiające się cechy lokalne 
wynikają z oddziaływania sąsiednich ludów koczow-
ników (np. awarzy) czy waregów. istotne przemiany 
przynosi dopiero chrystianizacja. cechą cmentarzysk 
ruskich jest znacznie dłuższe niż w polsce, czy cze-
chach trwanie różnorakich przeżytków pogaństwa: 
palenia ciał zmarłych, sypania kopców i wreszcie bo-
gatszego wyposażania zmarłych w dary grobowe. wy-
mienione zwyczaje (ciałopalenie, sypanie kurhanów, 
wyposażanie w dary grobowe) nie były nieznane sło-
wianom zachodnim okresu plemiennego. w istocie 
różnica widoczna od X/Xi w. nie jest więc różnicą do-
wodzącą odmienności słowian (zachodnich i wschod-
nich), a ukazującą odmienności ośrodków chrystia-
nizujących – rzymu i konstantynopola. ten drugi 
cechowała swego rodzaju „tolerancja” wobec pogań-
skich tradycji.

tradycyjne wyobrażenia sugerują, że granice mię-
dzy średniowiecznymi monarchiami wytyczane były 
wzdłuż pustek osadniczych oddzielających – w okre-
sie przedpaństwowym – siedziby poszczególnych 
plemion. w polskiej historiografii opisującej polity-
kę mieszka i wielokrotnie używano określenia „pod-
bój wewnętrzny” sugerując, że pierwszy historyczny 
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władca polski koncentrował się na rozciągnięciu swej 
władzy na plemiona „prapolskie”.

wyobrażenia te w dużym stopniu burzą wyni-
ki studiów osadniczych. dowodzą one, że granica 
pomiędzy kształtującymi się monarchiami piastów 
i rurykowiczów biegła nie pustkami i nieużytkami, 
a przecinała funkcjonujące w okresie plemiennym 
(viii–X w.) centra osadnicze. podział na to co ruskie 

aus den obigen bemerkungen geht hervor, dass 
es schwer fällt, für die stammeszeit von einer gren-
ze zwischen dem westlichen und dem Östlichen zu 
sprechen, diese situation änderte sich erst nach der 
entstehung der monarchien von piasten und ruriki-
den.

aus dem ostpolnischen gebiet ist uns eine reihe 
von äußerst interessanten, evident im altrussischen 

ryc. 12. wyroby bizantyńskie/ruskie z polski: a – przemyśl, woj. podkarpac-
kie – gemma magiczna (wg koperski 2004, fot. M. Horwat); b – chełm, woj. 
lubelskie, fragm. ceramiki szkliwionej (fot. M. Auch); c – trepcza koło sa-
noka, woj. podkarpackie – para srebrnych kołtów (wg ginalski 2001).
abb. 12. ausgewählte beispiele der byzantinischen bzw. altrussischen er-
zeugnissen in polen: a – przemyśl, wojewodschaft podkarpackie, magische 
gemme (nach koperski 2004, Foto M. Horwat); b – chełm, wojewodschaft 
lubelskie, glasierte keramik (Foto M. Auch); c – trepcza bei sanok, woje-
wodschaft podkarpackie – ein paar von silberner kopfschmuck (sog. kolt-
anhänger); (nach ginalski 2001).
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i polskie został wytyczony dopiero w X–Xi w. w wyni-
ku walk i rozmów dyplomatycznych, nie uwzględniał 
zasięgu plemion „protoruskich” czy „protopolskich” 
bo takich... po prostu nie było.

z powyższych uwag wynika, że dla okresu plemien-
nego trudno mówić o granicy między tym co wschod-
nie i zachodnie, sytuacja ta ulega zmianie dopiero 
po powstaniu monarchii piastów i rurykowiczów.

z terenu wschodniej polski znamy cały szereg nie-
zwykle interesujących przedmiotów ewidentnie po-
wstałych w ruskim, czy szerzej bizantyńsko-ruskim 
kręgu kulturowym.

tytułem przykładu wskazać można na bizantyń-
ską gemmę z przemyśla, srebrne ozdoby głowy (tzw. 
kołty) z trepczy koło sanoka, szkliwioną ceramikę 
z chełma niedaleko lublina (ryc. 12).

oder breiter gefasst byzantinisch-altrussischen kul-
turkreis entstandenen gegenständen bekannt.

als beispiel können hier die byzantinische gemme 
aus przemyśl, silberner kopfschmuck (die sog. kol-
tanhänger) aus trepcza bei sanok, glasierte keramik 
aus chełm unweit von lublin gelten (abb. 12).

diese Funde sind zwar visuell attraktiv, aber in 
gewissem maße bilden sie einfach eine illustration 
einer uns dank der schriftlichen überlieferungen 
bekannten erscheinung. altrussischer charakter 
von przemyśl oder chełm ist hier selbstverständ-
lich, die erwähnte erzeugnisse sind lediglich weitere 
belege für die ergebnisse der analyse der schrift-
quellen.

Für unsere überlegungen ist es wichtig, auf solche 
Fundkategorien hinzuweisen, die wegen ihres relativ 

ryc. 13. wyroby bizantyńskie / ruskie z polski: a – sandomierz, woj. świętokrzyskie, fragm. kor-
czagi (wg gąssowska 1965, ryc. 12); b – pełnatycze, woj. podkarpackie, fragm. bransolety szklanej 
(wg rokitowska, wołoszyn 2001, ryc. 4); c – przemyśl, woj. podkarpackie, fragm. korczagi (Fot. 
M. Wołoszyn).
abb. 13. ausgewählte beispiele der byzantinischen bzw. altrussischen  erzeugnissen in polen: 
a – sandomierz, wojewodschaft świętokrzyskie, Fragment der weinamphore (sog. korčaga) 
(nach gąssowska 1965, abb. 12); b – pełnatycze, wojewodschaft podkarpackie, Fragment des 
glasarmringes (nach rokitowska, wołoszyn 2001, abb. 4); c – przemyśl, wojewodschaft podkar-
packie, Fragment der weinamphore (sog. korčaga); (Foto M. Wołoszyn).
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zabytki te – choć bardzo atrakcyjne wizualnie – 
w pewnym stopniu stanowią po prostu ilustrację zja-
wiska znanego nam dzięki przekazom pisanym. ru-
ski charakter przemyśla, czy chełma jest oczywisty, 
wspomniane przedmioty są tylko kolejnym potwier-
dzeniem wyników analizy źródeł pisanych.

dla naszych rozważań istotne jest wskazanie takich 
kategorii zabytków, które ze względu na swój stosun-
kowo masowy charakter stanowić mogą coś więcej niż 
tylko ilustrację dla tez historyków.

massenhaften charakters etwas mehr als nur illustra-
tionen für historiker bilden können.

ich möchte hier drei beispiele anführen und und 
die geographie der verbreitung von glasarmringen, 
weinamphoren sowie ortodoxen devotionalien in po-
len analysieren.

aus südpolen stammen ca. 440 glasarmringe, 
oder eher ihre Fragmente, ziemlich sicher können wir 
sie als altrussischer, ev. byzantinischer provenienz an-
erkennen (abb. 13:b). die glasarmringe sind ein in 

ryc. 14. geografia rozmieszczenia w polsce południowej znalezisk bransolet szklanych (wg wołoszyn 2003, mapa 67).
abb. 14. verbreitungskarte der Funde der glasarmringe in süd-polen (nach wołoszyn 2003, karte 67): a – mittelalterliche polnisch-
altrussische grenze (nach makarski 1996, karte 5); b – mittelalterliche polnisch-baltische grenze (nach makarski 1996, karte 5); 
c – Fundstelle.
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chciałbym tu podać trzy przykłady i przeanali-
zować geografię rozmieszczenia w polsce szklanych 
bransolet, amfor na wino oraz prawosławnych dewo-
cjonaliów.

z polski południowej pochodzi około 440 branso-
let szklanych, a raczej ich fragmentów, dość pewnie 
możemy je uznać za pochodzenia ruskiego, ewentu-
alnie bizantyńskiego (ryc. 13:b). bransolety szklane 
są wytworem spotykanym w europie wschodniej bar-
dzo często. ju. l. Ščapova10 w monografii tej katego-

10 Ščapova 1972.

osteuropa sehr oft vorkommendes erzeugnis. ju. l. 
Ščapova10 erwähnt in ihrer monographie dieser Fund-
kategorie über 30 000 Fragmente von armringen aus 
dem altrussischen gebiet. die meisten von ihnen 
wurden an ort und stelle produziert, wir unterschei-
den auch importe, besonders die byzantinischen. die 
glasarmringe waren in rus’ schon zu beginn des 11. 
jh. bekannt, es werden selten ältere exemplare be-
gegnet. massenhaf wurden sie seit dem ersten vier-
tel des 12. jh. hergestellt, im zweiten viertel des 13. 

10 Ščapova 1972.

ryc. 15. geografia rozmieszczenia w polsce południowej znalezisk fragmentów korczag (wg wołoszyn 2003, mapa 45).
abb. 15. verbreitungskarte der Funde der korčagi (weinamphoren) in polen (nach wołoszyn 2003, karte 45): a – mittelalterliche pol-
nisch-altrussische grenze (nach makarski 1996, karte 5); b – mittelalterliche polnisch-baltische grenze (nach makarski 1996, kar-
te 5); c – Fundstelle.
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rii zabytków wspomina o ponad 30 000 fragmentach 
bransolet z terenu rusi. większość z nich produko-
wano na miejscu, wyróżniamy też importy, zwłaszcza 
bizantyńskie. bransolety szklane znane były na rusi 
już w początku Xi w., rzadko spotykamy egzempla-
rze starsze. masowy rozwój ich produkcji nastąpił 
w pierwszej ćwierci Xii w., osiągając apogeum w dru-

jh. erreichte deren produktion ihren höhenpunkt. 
es wird angenomen, dass sich die produktion von 
armringen anfangs in kiev konzentrierte, ab mitte 
des 12. jh. begann man sie auch in anderen zentren 
anzufertigen.

über 400 Funde aus dem polnischen gebiet 
stammt aus insgesamt 20 ortschaften, die fast aus-

ryc. 16. wybrane dewocjonalia prawosławne z polski: a – trepcza, woj. podkarpackie, enkolpion z fragmentem meteorytu jako relik-
wią (wg ginalski 2000, ryc. 7); b – daniłowo, woj. podlaskie, krzyżyk – zawieszka (wg krasnodębski 1998, ryc. 145); c – bełżec, woj. 
lubelskie, kamienna (steatyt) ikona zawieszka (wg wołoszyn 2001, tab. 1).
abb. 16. ausgewählte beispiele der ortodoxen devotionalien in polen: a – trepcza, wojewodschaft podkarpackie, ein enkolpion mit dem 
erhaltenen Fragment des meteorits als reliquie (nach ginalski 2000, abb. 7); b – daniłowo, wojewodschaft podlaskie, kreuz-anhänger 
(nach krasnodębski 1998, abb. 145); c – bełżec, wojewodschaft lubelskie, anhängeikone aus steatit (nach wołoszyn 2001, taf. 1).
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giej ćwierci Xiii w. Uznaje się, iż początkowo produkcja 
bransolet koncentrowała się w kijowie, od połowy Xii 
w. wytwarzać zaczęto je także w innych ośrodkach.

ponad 400 znalezisk z terenu polski pochodzi łącz-
nie z 20 miejscowości, zlokalizowanych niemal wy-
łącznie na obszarze zasiedlonym w interesującym nas 
okresie przez ludność ruską (ryc. 14).

na fakt niewielkiego rozprzestrzenienia branso- 
let na terenach zachodniosłowiańskich zwracano 

schließlich auf dem in der uns interessierenden perio-
de von altrussischer bevölkerung besiedelten gebiet 
lagen (abb. 14).

es wurde schon auf die geringe verbreitung von 
armringen auf den westslawischen gebieten hinge-
wiesen, die prasentierten Festlegungen werden in an-
lehnung an die analyse einer bedeutenden zahl von 
Funden gemacht. in diesem artikel fehlt platz für 
eingehende überlegungen über die Ursachen einer 

ryc. 17. geografia rozmieszczenia w polsce znalezisk prawosławnych dewocjonaliów (enkolpiony), (wg wołoszyn 200): a – średnio-
wieczna granica polsko-ruska (wg makarski 1996, mapa 5); b – granica polsko-bałtyjska (wg makarski 1996, mapa 5); c – miejsco-
wość.
abb. 17. verbreitungskarte der ortodoxen devotionalien (enkolpia) in polen (nach wołoszyn 2001): a – mittelalterliche polnisch-
altrussische grenze (nach makarski 1996, karte 5); b – mittelalterliche polnisch-baltische grenze (nach makarski 1996, karte 5); 
c – Fundstelle.
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już uwagę, prezentowane ustalenia czynione są jed-
nak w oparciu o analizę poważnej liczby znalezisk. 
w niniejszym artykule brak miejsca dla szczegóło-
wych rozważań nad przyczynami takiego, a nie inne-
go ograniczenia występowania bransolet szklanych 
na terenach słowiańskich. ważne jednak, iż zabytki te 
w sposób wyraźny wskazują zachodni zasięg osadni-
ctwa ruskiego, czy też ogólniej cywilizacji bizantyń-
sko-ruskiej.

solchen und nicht anderen beschränkung des vor-
kommens von glasarmringen auf den slawischen ge-
bieten. es ist aber wichtig, dass diese Funde deutlich 
auf die westliche verbreitung der altrussischen besied-
lung, oder im allgemeinen der byzantinisch-altrus-
sischen zivilisation hinweisen.

eine weitere gruppe von Funden, der ich etwas auf-
merksamkeit widmen möchte, sind die sog.korčagi, so 
werden die amphoren bezeichnet, die zum transport, 

ryc. 18. geografia rozmieszczenia w polsce znalezisk prawosławnych dewocjonaliów (krzyże-zawieszki; kamienne ikonki-zawieszki) 
(wg wołoszyn 2001): a – średniowieczna granica polsko-ruska (wg makarski 1996, mapa 5); b – granica polsko-bałtyjska (wg ma-
karski 1996, mapa 5); c – miejscowość.
abb. 18. verbreitungskarte der ortodoxen devotionalien (kreuz-anhänger, steinerne anhängeikonen) in polen (nach wołoszyn 
2001): a – mittelalterliche polnisch-altrussische grenze (nach makarski 1996, karte 5); b – mittelalterliche polnisch-baltische grenze 
(nach makarski 1996, karte 5); c – Fundstelle.
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kolejna grupa zabytków, której chciałbym poświęcić 
nieco uwagi to tzw. korczagi, mianem tym określa się 
amfory służące transportowi, głównie wina, oliwy (ryc. 
13:a, 13c). wyroby te uznawano za pochodzenia ruskie-
go, w najnowszych opracowaniach rosyjskich amfory 
z terenu rusi uznaje się za wyroby bizantyńskie.

nie rozstrzygając w tym miejscu kwestii genezy 
korczag (bizantyńskiej lub ruskiej) stwierdzić wypa-
da, iż znaleziska z terenu polski uznać należy za wy-
roby Xi–Xiii-wieczne, nawet jeśli są to wyroby bi-
zantyńskie, dotarły one do polski za pośrednictwem 
ruskim. niestety, wszystkie znaleziska amfor z polski 
południowej to egzemplarze zachowane bardzo frag-
mentarycznie, co m.in. utrudnia ich datowanie.

z polski południowej pochodzi około 137 frag-
mentów interesujących nas naczyń. znamy je z około 
8 miejscowości. jako pewne uznać należy znaleziska 
z czermna, gródka, krakowa-wawelu, przemyśla, 
sandomierza. na 137 fragmentów korczag ponad 
90% odkryto na terenach ruskich (ryc. 15).

jak już wspomniano, korczagi służyły głównie 
do transportu wina. tym samym poświadczają one 
konsumpcję tego trunku. w polsce piastowskiej X– 
–Xiii w. zdecydowanie dominowało spożycie piwa. 
dotyczy to także elity społecznej, o czym świadczy 
słynne zdanie leszka białego tłumaczącego niemoż-
ność udziału w wyprawie krzyżowej brakiem piwa 
na terenie ziemi Świętej11.

i wreszcie sakralia. wśród wczesnośredniowiecz-
nych dewocjonaliów z terenu europy wschodniej wy-
różnia się krzyże – relikwiarze (otwierane, służące do 
przechowywania relikwii), zwykłe krzyże –zawieszki 
oraz kamienne, zawieszane ikonki (ryc. 16). z terenu 
dzisiejszej polski z okresu X–Xiii w. znamy ponad 70 
enkolpionów (ryc. 17), ponad 100 krzyżyków oraz 4 ka-
mienne ikonki (ryc. 18). są wśród nich zabytki niezwy-
kle intrygujące: jak np. enkolpion z trepczy, w którym 
jako relikwię drzewa krzyża umieszczono... meteoryt, 
proste srebrne krzyżyki, jak te z daniłowa, i wreszcie 
niezwykle cenne jak steatytowa ikonka z bełżca.

zabytki te znajdywane są niemal wyłącznie w stre-
fie ruskiej. do nielicznych wyjątków należy Xiii- 
-wieczny enkolpion z gniezna. odpowiedź na pyta-
nie, dlaczego brak na terenach piastowskich prawo-
sławnych enkolpionów nie jest łatwa. wyniki anali-
zy źródeł pisanych pozwalają z pewnością wykluczyć, 
by fakt ten traktować można było jako dowód na wza-

11 por. Kodeks, dokument nr 260, s. 19.

hauptsächlich von wein und Öl gedient haben (abb. 13:a; 
abb. 13:c). diese erzeugnisse galten als altrussischer 
provenienz, in den neuesten russischen bearbeitungen 
werden die amphoren aus dem altrussischen gebiet als 
byzantinische produkte angesehen.

ohne an dieser stelle über die Frage der genese 
von korčagi (byzantinische oder altrussische) zu ent-
scheiden, sollte festgestellt werden, dass die Funde 
aus dem polnischen gebiet für erzeugnisse aus dem 
11.–13. jh. anzusehen sind; auch wenn es sich um by-
zantinische produkte handelt, die mit altrussischer 
vermittlung nach polen gelangten. bei allen ampho-
renfunden aus südpolen handelt es sich leider um sehr 
fragmentarisch erhaltene exemplare, was u.a. ihre da-
tierung erschwert.

aus südpolen, aus etwa 8 ortschaften, stammen 
etwa 137 Fragmente von den uns interessierenden 
gefäßen, von denen die Funde aus czermno, gró-
dek, krakau-wawel, przemyśl, sandomierz als si-
chere Funde anzusehen sind. von 137 Fragmenten der 
korčagi wurden über 90% auf den altrussischen ge-
bieten entdeckt (abb. 15).

wie es schon erwähnt wurde, haben die korčagi 
hauptsächlich zum weintransport gedient. dadurch 
bezeugen sie den konsum dieses getränkes. in polen 
der piasten war im 10.–13. jh. der bierkonsum ent-
schieden dominant. dies betrifft auch die gesellschaft-
liche elite, wovon der berühmte satz von leszek der 
weisse zeugt, als dieser seine unmögliche teilnahme 
an dem kreuzzug mit dem Fehlen von bier im heili-
gen land erklärte11.

Und schließlich sakralgegenstände. Unter den 
frühmittelalterlichen devotionalien aus dem osteuro-
päischen gebiet unterscheidet man kreuze-reliquiare 
(aufschließbare, zur aufbewahrung von reliquien), 
einfache kreuze-anhänger sowie anhängeikonen aus 
stein. es gibt unter ihnen äußerst interessante Funde, 
wie z.b. ein enkolpion aus trepcza, in dem als re-
liquie des heiligen kreuzes... ein meteorit unterge-
bracht wurde, einfache kleine, silberne kreuze, wie 
die aus daniłów, und schließlich die besonders wert-
vollen, wie die ikone aus steatit aus bełżec (abb. 16). 
aus dem heutigen polnischen gebiet kennen wir aus 
dem zeitraum vom 10.–13. jh. über 70 enkolpiona 
(abb. 17), über 100 kleine kreuze und 4 steinikonen 
(abb. 18). 

diese Funde wurden fast ausschließlich in der 
altrussischen zone gefunden. zu den wenigen ausnah-
men gehört das enkolpion aus dem 13. jh. aus gne-

11 vgl. Kodeks, dokument nr 260, s. 19.
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jemną niechęć na tle wyznaniowym. tej niechęci 
po prostu nie było, dwukrotnie przekazy pisane po-
świadczają, że piastowscy i ruscy książęta składali 
przysięgę z tzw. całowaniem krzyża. taka forma przy-
sięgi rozpowszechniła się na rusi pod wpływem bi-
zantyńskim, możemy więc z dużym prawdopodobień-
stwem zakładać, że krzyż, na który składali przysięgę 
władcy polscy był prawosławny.

wyjaśnienie przyczyn, dla których brak w pol-
sce piastowskiej prawosławnych dewocjonalii wyma-
ga dalszych badań. z krakowa, wrocławia czy po-
znania generalnie znamy niewielką ilość krzyżyków, 
jest ich mniej nie tylko niż w kijowie, ale i pradze. 
być może nad odrą i wisłą obowiązywały odmienne 
formy manifestowania religijności i stąd brak zainte-
resowania wśród poddanych piastów ruskimi dewo-
cjonaliami.

ze względu na temat niniejszego szkicu istotne 
jest, że także sakralia prawosławne wyraźnie markują 
przebieg granicy polsko-ruskiej w X–Xiii w.

przedstawione wyżej przykłady dowodzą, że grani-
ca polsko-ruska widoczna jest przez pryzmat zupełnie 
„zwykłej”, codziennej kultury materialnej (bransolety 
szklane), kultury dworskiej (korczagi) i wreszcie kul-
tury duchowej (sakralia).

z naszego punktu widzenia ważnym jest, że tak-
że archeologia, zupełnie „zwykłe” zabytki potrafią ilu-
strować przebieg granicy polsko-ruskiej w X–Xiii w., 
a zarazem dowodzić ruskiego charakteru obszaru dzi-
siejszej wschodniej polski.

najważniejsze dla przyszłych badań jest precyzyj-
ne rozpoznanie sytuacji na pograniczu polsko-ruskim 
w iX–Xi w., a więc w czasie, gdy kształtowanie się ru-
skości i polskości dopiero zaczynało się.

sen. die antwort auf die Frage, warum auf den pias-
tischen gebieten orthodoxe enkolpia fehlen, ist nicht 
einfach. die ergebnisse der analyse von schriftquel-
len lassen ganz sicher ausschließen, sie als belege für 
den gegenseitigen widerwillen aus religiösen gründen 
zu betrachten. einen solchen widerwillen gab es ein-
fach nicht, in zwei Fällen bezeugen die schriftquellen, 
dass die piastischen und altrussischen Fürsten den eid 
mit dem sog. kuss des kreuzes ablegten. diese eidart 
hat sich in rus’ unter dem byzantinischen einfluss ver-
breitet, wir können deshalb mit einem großen wahr-
scheinlichkeitsgrad annehmen, dass das kreuz, auf das 
die polnischen herrscher geschwört haben, ein ortho-
doxes kreuz gewesen sein musste.

die klärung von Ursachen, für die in piastischem 
polen orthodoxe devotionalien fehlen, bedarf weiterer 
Untersuchungen. aus krakau, breslau oder posen ist 
uns nur geringe zahl von kleinen kreuzen bekannt, 
es gibt sie hier weniger nicht nur als in kiev, sondern 
auch in prag. an der oder und weichsel mögen ande-
re bekundungsformen der religiösität gegolten haben 
und deshalb fehlt das interesse an altrussischen devo-
tionalien unter den piastischen Untertanen.

in hinblick auf das thema dieses grundrisses ist 
es wichtig, dass die orthodoxen sakralgegenstände 
ganz deutlich den verlauf der polnisch-altrussischen 
grenze im 10.–13. jh. markieren.

die oben angeführten beispiele weisen darauf hin, 
dass die polnisch-altrusische grenze unter dem ge-
sichtspunkt einer ganz „einfachen“ materiellen all-
tagskultur (glasarmringe), der hofkultur (korčagi) 
und schließlich der geisteskultur (sakralgegenstän-
de) sichtbar ist.

aus unserem archäologischen gesichtspunkt ist es 
wichtig, dass ganz „einfache“ Funde den verlauf der 
polnisch-altrussischen grenze im 10.–13. jh. illustrie-
ren können und gleichzeitig auf den altrussischen cha-
rakter des heutigen ostpolnischen gebietes hinweisen.

am wichtigsten für die künftigen Untersuchungen 
ist die präzise erkennung der situation auf dem pol-
nisch-altrussischen grenzgebiet im 9.–11. jh., also in 
der zeit, als sich das altrussentum und das polentum 
herauszubilden begannen.
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* * *

jak już wspomniano okoliczności historyczne spo-
wodowały, że dzisiejszy stan badań nad pograniczem 
polsko-ruskim nie jest najlepszy. wydarzenia 1989 r. 
i lat następnych wiele zmieniły w polskiej archeolo-
gii, wiele dobrego wniosły one także do relacji pol-
sko-ukraińskich. można mieć więc nadzieję, że ba-
dania nad tym kręgiem zagadnień ulegną ożywieniu 
i że będą one realizowane wspólnie przez badaczy pol-
skich i ukraińskich.

* * *

wie es schon erwähnt wurde, haben die histo-
rischen Umstände verursacht, das der heutige stand 
der Forschungen über das polnisch-altrussische 
grenzgebiet nicht am besten ist. die ereignisse des 
jahres 1989 und in den darauf folgenden jahren ha-
ben viel in der polnischen archäologie geändert und 
viel in die polnisch-ukrainischen beziehungen einge-
bracht. man kann also die hoffnung darauf setzen, 
dass die Forschungen über diese problematik wieder-
belebt und gemeinsam durch polnische und ukrai-
nische Forscher geführt werden.
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instytut archeologii Uniwersytetu rzeszowskiego powstał w 1999 r. instytut koncentruje swą aktywność 
wokół programu „wschodnia rubież środkowoeuropejska prowincji kulturowej w pradziejach i wczesnym śred-
niowieczu”, który jest realizowany we współpracy z archeologami ukraińskimi, słowackimi i czeskimi. poza tym 
badania (zarówno terenowe, jak i studialne oraz gabinetowe) dotyczą różnych aspektów pradziejów, wczesnego 
i późnego średniowiecza polski południowo-wschodniej. w 2001 r. instytut archeologii otrzymał prawo uru-
chomienia studiów magisterskich, a w roku 2005 prawo doktoryzowania. od roku 2006 instytut posiada cer-
tyfikat jakości kształcenia nadany przez Uniwersytecką komisję akredytacyjną.

instytut prowadzi współpracę międzynarodową z instytutem Ukrainoznawstwa nan Ukrainy we lwowie, 
archeologicznym centrum w ołomuńcu, Uniwersytetem w wiedniu i archeologicznym centrum w bibracte 
we Francji.

instytut archeologii mieści się w centrum rzeszowa przy ul. hoffmanowej 8.
w ramach instytutu działają cztery zakłady:
1. zakład archeologii epoki kamienia,
2. zakład archeologii protohistorycznej,
3. zakład archeologii Średniowiecza,
4. zakład metodologii i historii archeologii.
obecnie w instytucie zatrudnionych jest 20 pracowników naukowych, w tym 4 z tytułem profesora (prof. syl-

wester czopek, prof. sławomir kadrow, prof. jan machnik, prof. michał parczewski), 5 z tytułem doktora habi-
litowanego (dr hab. irena kutyłowska, dr hab. andrzej pelisiak, dr hab. zbigniew pianowski, dr hab. małgorzata 
rybicka, dr hab. oleksandr sytnyk), 9 z tytułem doktora (dr grażyna bąkowska, dr tomasz bochnak, dr aleksan-
der dzbyński, dr maciej karwowski, dr marta połtowicz-bobak, dr krzysztof ruszel, dr joanna trąbska, dr mar-
cin wołoszyn, dr renata zych) i 2 z tytułem magistra (mgr krzysztof ormian, mgr agnieszka reszczyńska).

przy instytucie istnieje również biblioteka. od samego początku ma charakter ściśle naukowy i ukierunko-
wana jest na gromadzenie specjalistycznej literatury z zakresu archeologii z terenu polski i europy, jak i dzie-
dzin pokrewnych: antropologia, geologia, historia sztuki, etnologia, architektura. w zbiorach bibliotecznych 
zgromadzone są również specjalistyczne czasopisma krajowe i zagraniczne. dzięki prowadzonej wymianie wy-
dawniczej mamy dostęp na bieżąco do nowości wydawniczych innych instytutów archeologii i muzeów. zbio-
ry w ilości ok. 10 000 woluminów udostępniane są przez cały rok akademicki pracownikom i studentom na-
szego instytutu.

obecnie na kierunku archeologia studiuje ok. 130 studentów na studiach:
– 5-letnich magisterskich,
– 4-letnich iii stopnia – doktoranckich,
– 3-letnich i stopnia.
absolwenci tego kierunku po zakończeniu nauki teoretycznej jak również po zaliczeniu obowiązkowych 

praktyk śródrocznych i wykopaliskowych mogą znaleźć zatrudnienie w oddziałach służb ochrony zabytków 
w całej polsce, w muzeach lub instytucjach pokrewnych, w prywatnych firmach archeologicznych prowadzą-
cych nadzory i badania wykopaliskowe, bądź pracować naukowo na wyższych uczelniach i w instytucjach ba-
dawczych.

instytUt archeologii UniwersytetU rzeszowskiego
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przy instytucie działa także studenckie koło naukowe archeologów powstałe zaraz po utworzeniu insty-
tutu archeologii. Funkcje opiekuna skna pełni dr marcin wołoszyn. członkowie koła czynnie uczestniczą 
w konferencjach organizowanych przez studenckie koła naukowe archeologów z innych ośrodków nauko-
wych w polsce. członkowie koła naukowego są także współorganizatorami pikniku archeologicznego poświę-
conego okresowi świetności starożytnego hutnictwa świętokrzyskiego „żelazne korzenie”.

studenci mają możliwość uczestniczenia w badaniach archeologicznych na terenie polski jak również za gra-
nicą (czechy – okolice ołomuńca, dolna austria – oberleiserberg, Francja – bibracte, Ukraina – jezupol).

joanna berdowska



das institut für archäologie der Universität zu rzeszów wurde 1999 gegründet. der schwerpunkt seiner 
aktivitäten ist das Forschungsprogramm „die östliche grenzregion der mitteleuropäischen kulturprovinz in 
der vorgeschichte und im frühen mittelalter“, das in zusammenarbeit mit ukrainischen, slowakischen und 
tschechischen archäologen durchgeführt wird. weitere Forschungen – geländearbeiten, literatur- und ar-
chivstudien – betreffen unterschiedliche aspekte der vor- und Frühgeschichte sowie des Früh- bis spätmittel-
alters im südöstlichen polen. im jahre 2001 wurde dem institut für archäologie das recht verliehen, studien 
mit magisterabschluss durchzuführen; 2005 wurde es möglich, in rzeszów den doktortitel zu erwerben, und 
2006 erhielt das institut das von der Universitären akkreditierungskommission vergebene zertifikat für bil-
dungsqualität.

die rzeszower einrichtung kooperiert auf internationaler ebene mit dem institut für Ukrainekunde der 
nan zu lemberg (Ukraine), mit dem archäologischen zentrum in olomouc (tschechien), der Universität 
wien (Österreich) und dem archäologischen zentrum von bibracte (Frankreich).

das institut für archäologie hat seinen sitz im zentrum von rzeszów, in der hoffmanowa-straße 8. es ist 
in vier abteilungen gegliedert:

1. abteilung für die archäologie der steinzeit,
2. abteilung für die archäologie der Frühgeschichte,
3. abteilung für die archäologie des mittelalters,
4. abteilung für methodologie und die geschichte der archäologie.
derzeit sind am institut 20 wissenschaftliche mitarbeiter beschäftigt, darunter vier professoren (prof. sylwe-

ster czopek, prof. sławomir kadrow, prof. jan machnik, prof. michał parczewski), fünf privatdozenten (dr. habil. 
irena kutyłowska, dr. habil. andrzej pelisiak, dr. habil. zbigniew pianowski, dr. habil. małgorzata rybic-ka, dr. 
habil. oleksandr sytnyk), neun doktoren (dr. grażyna bąkowska, dr. tomasz bochnak, dr. aleksander dzby-
ński, dr. maciej karwowski, dr. marta połtowicz-bobak, dr. krzysztof ruszel, dr. joanna trąbska, dr. marcin 
wołoszyn, dr. renata zych) und zwei magister (mag. krzysztof ormian, mag. agnieszka reszczyńska).

das institut hat eine eigene bibliothek. von anfang an trägt sie einen strikt wissenschaftlichen charak-
ter. das sammelgebiet ist die Fachliteratur zur archäologie polens und des weiteren europas sowie der ver-
wandten disziplinen wie anthropologie, geologie, kunstgeschichte und architektur. die bibliotheksbestän-
de umfassen auch Fachzeitschriften aus dem in- und ausland. infolge eines regen schriftentauschs haben wir 
laufend zugang zu den neuesten publikationen anderer archäologischer institute und museen. die bestände 
umfassen rund 10 000 bände und sind den mitarbeitern und studierenden über das ganze akademische jahr 
zugänglich.

archäologie studieren derzeit ca. 130 personen im rahmen eines fünfjährigen magisterstudiums, eines 
vierjährigen promotionsstudiums (dritten grades) oder eines dreijährigen studiums (ersten grades).

die absolventen sind nach abschluss der theoretischen ausbildung und der absolvierung diverser praktika 
im laufe des studienjahres, zu denen auch ausgrabungen zählen, für arbeitsstellen in ganz polen qualifiziert: 
in denkmalämtern, museen oder verwandten einrichtungen, in privaten grabungsbüros oder an hochschulen 
und anderen Forschungseinrichtungen.
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am institut wirkt auch ein studentischer archäologenkreis, der bald nach der institutsgründung ins leben 
gerufen wurde, und von dr. marcin wołoszyn betreut wird. die mitglieder des kreises beteiligen sich aktiv an 
den von vergleichbaren gruppierungen anderer wissenschaftlicher zentren polens veranstalteten konferenzen. 
sie sind auch alljährlich mitveranstalter des „archäologischen picknicks”, einer der blütezeit des frühgeschicht-
lichen eisenverhüttungszentrums im heilig-kreuz-gebirge gewidmeten veranstaltung unter freiem himmel, 
die den namen „eiserne wurzeln“ trägt.

die studierenden haben die möglichkeit, an den archäologischen Forschungen im in- und ausland (in der 
tschechischen republik bei olomouc, in niederösterreich bei oberleiserberg, in Frankreich in bibracte, in der 
Ukraine bei jezupol) teilzunehmen.

joanna berdowska



aac  – acta archaeologica carphatica, kraków.
apolski  – archeologia polski, warszawa.
apŚ – archeologia polski Środkowowschodniej, lublin.
bps – baltic-pontic studies, poznań.
msroa – materiały i sprawozdania rzeszowskiego ośrodka archeologicznego, rzeszów.
rprzemyski – rocznik przemyski, przemyśl.
spraw. arch. – sprawozdania archeologiczne, kraków.
wa – wiadomości archeologiczne, warszawa.
Environment and... – k. harmata, j. machnik, l. starkel (hrsg.), Environment and Men at the Carpathian Fo-

reland in the Upper Dnister Catchment from Neolithic to Early Mediaeval Period, prace 
komisji prehistorii karpat, b. 3, kraków 2006.

Epoka brązu… – j. gancarski (hrsg.), Epoka brązu i wczesna epoka żelaza w Karpatach polskich,  krosno 
2003.

Nomadyzm...  – a. kośko, m. szmyt (hrsg.), Nomadyzm a pastoralizm w międzyrzeczu Wisły i Dniepru 
(neolit, eneolit, epoka brązu), poznań 2004.

Okres lateński... – j. gancarski (hrsg.), Okres lateński i rzymski w Karpatach polskich, krosno 2003.
Prehistoric Steppe... – m. levine, c. renfrew, c. boyle (hrsg.), Prehistoric Steppe Adaptation and the Horse, 

cambridge 2003.
Problemy … – s. czopek (hrsg.), Problemy kultury wysockiej, rzeszów 2005.
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