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Południowo-wschodnia Lubelszczyzna, nazywana także Zamojszczyzną, jest
prawdziwą skarbnicą zabytków archeologicznych, które są materialnymi śladami najstarszej przeszłości tego terenu i istniejącego tu niegdyś prahistorycznego osadnictwa.
To tutaj, od zarania dziejów po starożytność i później aż do współczesności, mieszały się
wpływy kulturowe społeczności ludzkich przychodzących na te żyzne i bogate tereny
z południa i wschodu – z obszarów naddunajskich, Wołynia i Podola, oraz północy
– Niżu Polskiego i Skandynawii, a także Europy Zachodniej. Tędy także przebiegały
szlaki handlowe łączące ziemie polskie z Imperium Rzymskim.
Dzisiaj, kiedy pamięć zbiorowa narodów poszukuje zagubionej tożsamości, nadzwyczaj ważne są skarby archeologiczne – ukryte w ziemi i badane przez specjalistów
wraz z całym kontekstem, nie zaś, brutalnie – na dźwięk detektora, ziemi wydarte.
W dziewiątym tomiku „Skarbów z przeszłości” przedstawiamy pradzieje tego obszaru, naszego kraju, opisywane przez jego badaczy.

Redakcja

3

4

Jan Reder

Środowiskowe uwarunkowania rozwoju osadnictwa
i gospodarki społeczności pradziejowych
południowo-wschodniej Lubelszczyzny
Lubelszczyzna – region położony pomiędzy środkową Wisłą a Bugiem – pod względem fizjograficznym wyraźnie dzieli się na dwie części: północną (nizinną) i południową (wyżynną). Różnice krajobrazowe pomiędzy tymi częściami są niezwykle wyraziste i przejawiają się w odmiennym ukształtowaniu powierzchni, budowy geologicznej,
hipsometrii, stosunkach hydrologicznych, wykształceniu pokrywy glebowej, zbiorowisk
roślinnych i użytkowaniu terenu. Część południowa charakteryzuje się większymi wysokościami bezwzględnymi i względnymi, występowaniem mezozoicznych skał węglanowych na powierzchni, rzadszą siecią wód powierzchniowych, żyznymi glebami oraz
większym (zarówno współcześnie jak i w pradziejach) stopniem wykorzystania i przekształcenia lokalnych zasobów przyrodniczych. Wyżynę Lubelską charakteryzuje większa gęstość zaludnienia i sieci osadniczej, większy stopień wylesienia i udział użytków
rolnych oraz znaczniejsze przekształcenie rzeźby, stosunków wodnych i glebowych pod
wpływem gospodarki człowieka.
Drugi podział Lubelszczyzny – na część wschodnią i zachodnią – pomimo tego, że
jest równie brzemienny w skutki, wydaje się mniej zauważalny, przynajmniej na pierwszy rzut oka. Przez Lubelszczyznę, z południowego-wschodu na północny-zachód,
przebiega walna granica geologiczna, oddzielająca wschodnioeuropejskie, prekambryjskie struktury platformowe od zachodnioeuropejskich stref fałdowań paleozoicznych. Typ budowy geologicznej, ukształtowania powierzchni, stosunków hydro-klimatycznych oraz glebowo-roślinnych wschodniej części Lubelszczyzny ma już tyle cech
wschodnioeuropejskich, że w obecnie obowiązujących podziałach fizycznogeograficznych zalicza się ją do Europy Wschodniej1.
Również historycznie rzecz ujmując Lubelszczyzna wyraźnie dzieli się na część
wschodnią i zachodnią. Jest regionem położonym pomiędzy (a właściwie na pograniczu) Wschodu i Zachodu Europy. Zasadnicza granica kulturowa i cywilizacyjna, dzieląca
Lubelszczyznę mniej więcej wzdłuż działu wodnego Wieprza i Bugu, ukształtowała się
w następstwie długookresowych skutków podziału Cesarstwa Rzymskiego, które roz1

J. Kondracki, Geografia regionalna Polski. PWN, Warszawa 2001, s. 33.
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padło się w IV w n.e. na część latyńską (Rzym) i bizantyjską (Konstantynopol). Zróżnicowanie to zostało podkreślone i utrwalone w XI w. przez formalne wyodrębnienie dwu
obrządków chrześcijańskich: katolickiego i prawosławnego. Średniowieczna granica
polityczna podzieliła Lubelszczyznę na część wschodnią (ruską) i zachodnią (piastowską). Dopiero w czasach kazimierzowskich całość południowo-wschodniej Lubelszczyzny weszła w skład Korony. Kształtowane i utrzymywane od wczesnego średniowiecza
(pomimo wielokrotnych prób późniejszego ich niwelowania) różnice kulturowe, etniczne, językowe i religijne przetrwały do XX wieku, a dla wnikliwych obserwatorów są czytelne nawet współcześnie2.
Położenie obszaru badań
Przedmiotem niniejszego opracowania
jest południowo-wschodnia część Lubelszczyzny. Obszar ten w sensie historyczno-kulturowym położony jest na rubieży
Wschodniej i Zachodniej Europy, a w sensie fizyczno-geograficznym stanowi środkową część Wyżyn Lubelsko-Wołyńskich.
W jego skład wchodzą dwa mezoregiony
Wyżyny Lubelskiej: Wzniesienie Grabowieckie i Kotlina Zamojska oraz zachodnie
części czterech mezoregionów Wyżyny Wołyńskiej: Grzędy Horodelskiej, Grzędy Sokalskiej, Kotliny Hrubieszowskiej i Kotliny
Pobuża (ryc. 1). Mezoregiony te stanowią
wyniesienia (wzniesienia, płaskowyże) bądź
obniżenia (padoły) wschodniej części pasa
wyżyn metakarpackich. Należy podkreślić,
Ryc. 1. Mezoregiony SE Lubelszczyzny
że wschodnia granica opracowania (współczesna granica polsko-ukraińska) nie ma ani
charakteru fizjograficznego ani kulturowego i wynika jedynie z obecnych podziałów politycznych i dostępności materiałów.
Por. S. Hungtington. Zderzenie cywilizacji. Muza, Warszawa 2003, s. 263. H. Maruszczak.
Podziały geograficzne Europy i problemy pogranicza Słowiańszczyzny zachodniej i wschodniej.
[w:] H. Maruszczak, Z. Michalczyk (red.) Geograficzne problemy pogranicza Europy zachodniej i wschodniej. PTG, UMCS, Lublin 2004, s. 12.
2
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Budowa geologiczna
Podłoże geologiczne obszaru tworzą węglanowo-krzemionkowe osady deponowane w morzu, które
w okresie górnej kredy (70-65 mln lat temu) wypełniało nieckę geologiczną, uformowaną na styku Platformy
Wschodnioeuropejskiej i paleozoicznych struktur fałdowych Europy Środkowej. Niecka ta, przebiegająca przez
Lubelszczyznę z południowego-wschodu na północnyzachód, miała tendencję do wypłycania się i zanikania,
co stwarzało warunki do depozycji zróżnicowanych facji osadów morskich. Osady te w osi niecki wykształcone są w postaci najodporniejszych opok (budują podłoFot. 1. Krajobraz lessowy Wyżyny Lubelskiej
że Wzniesienia Grabowieckiego), a na skrzydłach niecki
jako mniej odporne margle i opoki margliste (podłoże
Grzędy Horodelskiej i Sokalskiej) oraz najmniej odporne wapienie typu kredy piszącej i wapienie margliste (na wychodniach których uformowały się kotliny). Podatność na niszczenie skał górnokredowych jest związana zarówno z ich małą odpornością mechaniczną (rozpad i usuwanie przez czynniki fizyczne, np. wodę płynącą)
jak i chemiczną (ługowanie przez wodę zawierającą rozpuszczony CO2). Obie grupy
procesów w toku milionów lat ewolucji rzeźby doprowadziły do zróżnicowania orograficznego podłoża górnokredowego, kształtując zasadnicze rysy rzeźby obszaru
w postaci ukształtowania się terenów wyżej (Wzniesienie, Grzędy) i niżej położonych
(Kotliny). W plejstocenie, gdy północna Europa (Skandynawia i obszary sąsiadujące
z nią od wschodu i południa) była kilkakrotnie objęta zlodowaceniem a na przedpolu
lądolodów kształtowały się zimne i suche pustynie peryglacjalne, powstały warunki
do tworzenia i akumulacji lessów. Wiejące od lądolodów wiatry przenosiły pył lessowy,
który osadzał się na wyniesieniach podłoża, skutkiem czego Wzniesienie Grabowieckie oraz Grzędy Horodelska i Sokalska zostały nadbudowane wielometrowej miąższości warstwą lessu, tworzącego charakterystyczne dla S Lubelszczyzny płaskowyże
lessowe (fot. 3, 4).
Rzeźba i zróżnicowanie regionalne
Analizowany teren charakteryzuje się typowym dla wyżyn, znacznym zróżnicowaniem hipsometrycznym (fot. 1). Wysokości bezwzględne w obrębie obszarów wyżej położonych wynoszą przeciętnie 250-300 m n.p.m. i osiągają maksimum (311 m n.p.m.)
7

na kulminacji Wzniesienia Grabowieckiego. Dna kotlin
rozwinięte są w poziomie 200-240 m n.p.m. O zróżnicowaniu wysokości decydują tu właściwości litologiczne
skał górnokredowych, stanowiących miejscowe podłoże
rozwoju procesów rzeźbotwórczych oraz lokalna nadbudowa tego podłoża przez osady plejstoceńskie (szczególnie pokrywę lessową) i młode osady rzeczne.
Wzniesienie Grabowieckie jest najwyżej położonym
mezoregionem Wyżyny Lubelskiej. Od zachodu ogranicza je głęboko wcięta dolina przełomowa Wieprza, od
południa obniżenie Padołu Zamojsko-Hrubieszowskiego, wschodnia część bez wyraźnej granicy przechodzi
w Grzędę Horodelską a północna w Pagóry Chełmskie
– mezoregion noszący cechy przejściowe, o charakterze
Fot. 2. Lasy na wierzchowinie Grzędy Sokalskiej
wyżynno-niżowym. W morfologii Wzniesienia Grabowieckiego najwyraźniej zaznaczają się subsekwentne3, równoleżnikowe doliny dopływów Wieprza – Wolicy, Wojsławki
i Siennicy. Doliny te są głęboko wcięte w podłoże, ich dna
są wąskie ale wypełnione grubymi seriami osadów aluwialnych, na których wykształciły się dobre gleby typu mad
rzecznych, tworzących doskonałe warunki siedliskowe dla
społeczności rolniczych. Garby międzydolinne zbudowane są z opok ściętych w dwu poziomach wierzchowinowych o wysokości 240-260 i 280-300 m n.p.m. Równoleżnikowa pasowość i regularność rzeźby tego mezoregionu
jest jego najwyraźniejszą i najwcześniej zauważalną cechą, co znalazło wyraz w opracowaniach fizjograficznych
z połowy XX wieku, kiedy to nadano mu nazwę Działy
Grabowieckie4. Typ rzeźby międzydolinnej wykształconej
Fot. 3. Wysoczyzna lessowa
w obrębie wychodni opok górnokredowych, panuje w północnej części obszaru. Składa się nań występowanie rozległych, słabo zróżnicowanych
hipsometrycznie zrównań wierzchowinowych ze słabo zaznaczoną rzeźba ostańcową.
W środkowej i południowej części obszaru skały górnokredowe są przykryte lessami
o znacznej miąższości. Powierzchnia pokrywy lessowej jest silnie rozcięta przez system
Tzn. wiernie naśladujące bieg warstw górnokredowych.
A. Chałubińska, T. Wilgat, Podział fizjograficzny województwa lubelskiego. [w:] Przewodnik V Ogólnopolskiego Zjazdu PTG, Lublin 1954, s. 11.
3
4
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późnoglacjalnych dolin erozyjno-denudacyjnych oraz
młode, holoceńskie rozcięcia erozyjne (wąwozy)5.
Grzęda Horodelska stanowi wschodnie przedłużenie Wzniesienia Grabowieckiego. Jest częścią płaskowyżu lessowego ciągnącego się na ukraiński Wołyń i odciętego przez przełomową dolinę Bugu (oraz obecną
granicę państwową). Cechą tego mezoregionu jest występowanie pokrywy lessowej, pokrywającej szczelnym
płaszczem podłoże zbudowane z margli górnokredowych. Od południa i wschodu granice Grzędy tworzą
doliny Huczwy i Bugu. Deniwelacje rzędu 40 m powodują, że płaskowyż opada w ich kierunku stromymi krawędziami, gęsto rozciętymi przez system suchych dolin
i wąwozów. Powierzchnia wierzchowinowa płaskowyżu Fot. 4. Płaskowyż lessowy z pozostałościami lasu mieszanego
rozwinięta jest w poziomie 230-240 m n.p.m. i jest słabo
zróżnicowana pod względem hipsometrycznym (fot. 7).
W jej obrębie obserwuje się system suchych dolin erozyjno-denudacyjnych oraz bezodpływowe zagłębienia
w typie wymoków.
Grzęda Sokalska jest równoleżnikowo rozciągającym
się płaskowyżem lessowym, uformowanym na podłożu
górnokredowych opok i margli. Obecna granica polityczna
sztucznie dzieli ją na część zachodnia (polską) i wschodnią (ukraińską). Interesująca nas zachodnia część Grzędy
ma wyraźnie zaznaczone w terenie granice hipsometryczne o charakterze kuest denudacyjnych, oddzielających ją
od Kotliny Hrubieszowskiej na północy i Kotliny Pobuża
na południu. Płaskowyż lessowy, stanowiący wierzchowinę
Grzędy (fot. 8), wznosi się na 280-290 m n.p.m. w części
przylegającej do Roztocza i na 220-260 m n.p.m. w części Fot. 5. Podmokłe dno doliny pomiędzy lessowymi grzędami
nadbużańskiej6. Polska część Grzędy Sokalskiej jest rozcięta przez południkową dolinę Huczwy i liczne, równoleżnikowe doliny jej dopływów,
dzielących powierzchnię mezoregionu na szereg drugorzędnych grzęd (fot. 5). W rzeźbie wierzchowinowej Grzędy dominuje gęsta sieć suchych dolin erozyjno-denudacyjnych
5
H. Maruszczak. Wyżyny Lubelsko-Wołyńskie. [w:] M. Klimaszewski (red.) Geomorfologia Polski t. 1. PWN, Warszawa, 1972, s. 359.
6
H. Maruszczak. Wyżyny Lubelsko-Wołyńskie... 1972, s. 366.
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(fot. 6). Doliny te wcinają się w powierzchnię płaskowyżu,
sprawiając że deniwelacje dochodzą tu do 40-50 m (w części zachodniej nawet do 70 m).
Kotliny Zamojska i Hrubieszowska stanowią subsekwentne, równoleżnikowe obniżenia denudacyjne, uformowane na podłożu wychodni relatywnie miękkich górnokredowych margli i wapieni marglistych. Mała odporność
mechaniczna występujących tu skał oraz ich podatność
na wietrzenie chemiczne (rozpuszczanie) spowodowały,
że zbudowane z nich obszary są obniżone o kilkadziesiąt
metrów w stosunku do terenów położonych w sąsiedztwie
(Grzęd Horodelskiej i Sokalskiej oraz Wzniesienia Grabowieckiego)7. Dna Kotlin są rozwinięte w poziomie 200240 m n.p.m., ale ich rzeźba jest lokalnie silnie zróżnicoFot. 6. Rozległa dolina denudacyjna na Grzędzie Sokalskiej
wana, co wiąże się z osobliwościami litologicznymi skał
podłoża (fot. 9). Obok miękkich margli występują tu bowiem odporniejsze opoki, budujące rozległe garby i wzgórza ostańcowe o wysokościach względnych 25-55 m. Garby i zrównania zbudowane ze skał węglanowych są silnie
skrasowiałe. W zespole form krasu występuje pełny zestaw form, reprezentujących cały łańcuch rozwojowy – od
najmniejszych wertebów (lejków krasowych) poprzez formy bardziej złożone, takie jak: uwały, doliny i kotliny krasowe. Dna kotlin okalają rozległe pedymenty – zrównania
podstokowe8. Niższe piętro hipsometryczne stanowią dna
dolin rzek odwadniających Kotliny: na zachodzie Wieprza
i jego dopływów – Poru i Łabuńki a na wschodzie Bugu
i Huczwy. Dominującym elementem rzeźby dolinnej jest
rozległa terasa nadzalewowa o wysokości względnej 10-20
Fot. 7. Krajobraz pól uprawnych na Grzędzie Horodelskiej
m. Jej najbardziej znamienną cechą jest to, że zbudowana
jest z osadów mułkowych i piaszczysto-pylastych – utworów, na których wytworzyły się
doskonałe gleby. Terasa ta tworzy płaski poziom dna Kotliny Zamojsko-Hrubieszowskiej, rozcięty przez meandrowe doliny współczesnych rzek. Rozcięcie to, szczególnie
7
H. Maruszczak. Rozwój rzeźby wschodniej części wyżyn metakarpackich w okresie posarmackim. Przegląd Geograficzny 73, 3, 2001, s. 263.
8
H. Maruszczak. Zjawiska krasowe w skałach górnokredowych międzyrzecza Wisły i Bugu.
Przegląd Geograficzny 38, 3, 1966, s. 339-370.
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w sąsiedztwie głębokiej doliny Bugu, spowodowało wytworzenie tutaj specyficznego krajobrazu morfologicznego, z licznymi suchymi wyspami i cyplami meandrowymi,
tworzącymi osobliwy labirynt wzniesień ponad podmokłymi, holoceńskimi dolinami rzek. W tym miejscu należy podkreślić, że dno opisywanego obniżenia, a zwłaszcza
jego wschodniej części – Kotliny Hrubieszowskiej, stanowiło wręcz idealny obszar dla osadnictwa i gospodarki rolniczych społeczności pradziejowych już od początku neolitu. Niezwykłe walory przyrodnicze, przejawiające
się sąsiedztwem zasobnych w wodę dolin rzecznych oraz
niewysokich, choć wyraźnie wyodrębnionych (naturalna
obronność!), suchych i żyznych wzniesień, wytworzyły
tu warunki sprzyjające, jak nigdzie, gęstemu osadnictwu,
wydajnej uprawie i hodowli (fot. 10). I tym zapewne należy tłumaczyć bezprecedensowe (w skali ziem polskich
a może nawet środkowoeuropejskich) znaczenie Kotliny Hrubieszowskiej, jako obszaru pożądanego, eksploatowanego i zasiedlanego przez różnorodne społeczności
pradziejowe i historyczne.
Kotlina Pobuża jest obniżeniem denudacyjnym położonym pomiędzy Roztoczem, Wyżyną Wołyńską i Podolem. W granicach Polski znajduje się tylko niewielki fragment tej kotliny – wciśnięta pomiędzy Roztocze
a Grzędę Sokalską Równina Bełska. Przeważają tu mało
zróżnicowane, lekko faliste równiny rozwinięte ma marglach górnokredowych. Krajobraz jest monotonny i pozbawiony śmielszych akcentów.

Fot. 8. Pola uprawne i lasy na Grzędzie Sokalskiej

Fot. 9. Dno Kotliny Hrubieszowskiej

Stosunki klimatyczne
Klimat wszystkich regionów Europy Środkowej można określić jako umiarkowany
przejściowy. Pierwsza cecha wynika z położenia w umiarkowanych szerokościach geograficznych, druga natomiast z faktu, że nad tym terenem ścierają się wpływy klimatu
oceanicznego z zachodu i kontynentalnego – oddziaływującego ze wschodniej części
kontynentu. Region będący przedmiotem niniejszej analizy położony jest na wschód
od garbu Roztocza – pasma stosunkowo wysokich wzniesień, ciągnących się z połu11

dniowego-wschodu na północny-zachód. Wzniesienia te
w wyraźny sposób ograniczają lub utrudniają adwekcje
mas powietrza z zachodu, co powoduje, że dominują tu
wpływy kontynentalne. Oznacza to, że klimat jest tutaj
(w stosunku do pozostałej części ziem Polski) bardziej
kontrastowy, roczne amplitudy temperatur powietrza są
duże, zimy są dłuższe i mroźniejsze, a lata cieplejsze
i suchsze. Duże znaczenie ma także wyniesienie nad poziom morza i zróżnicowanie hipsometryczne obszaru –
wraz z wysokością spadają bowiem temperatury a rosną
opady atmosferyczne.
Główne cechy klimatu SE Lubelszczyzny wynikają zatem z położenia tego obszaru w pasie wyżynnym
wschodniej części Polski. Średnia temperatura okresu
Fot. 10. Dolina Huczwy w okolicach Czermna
zimowego jest względnie niska i wynosi –3,0oC, a średnia lata +17,2oC. Zarówno termiczna zima jak i lato trwają tu stosunkowo długo – ponad 100 dni. W najchłodniejszym miesiącu – styczniu średnia temperatura wynosi
–4,2oC a w najcieplejszym – lipcu +17,8oC. Średnia roczna amplituda temperatury
powietrza osiąga 22oC, należy więc do najwyższych w Polsce9. SE Lubelszczyzna jest
regionem o najwyższym w skali całego kraju usłonecznieniu i niewielkich wskaźnikach zachmurzenia. Liczba dni chmurnych wynosi poniżej 120, a pogodnych – ponad
55 (dla porównania – dni pogodnych w Polsce północno-wschodniej i na Pobrzeżu
Bałtyku notuje się przeciętnie 30 a w Polsce centralnej 40 rocznie)10. Obszary położone w obniżeniach terenu (Kotliny Zamojska i Hrubieszowska oraz Równina Bełska) charakteryzują się obniżoną częstotliwością wiatrów. Obszary wyniesione wyróżniają się zwiększonymi sumami opadów atmosferycznych we wszystkich porach
roku. Średnia wieloletnia opadów atmosferycznych obszaru może być szacowana na
550 mm. Najwięcej – ponad 600 mm otrzymuje Wzniesienie Grabowieckie, najmniej
– Kotlina Pobuża. Ponad 2/3 opadów przypada na półrocze zimowe, a pokrywa śnieżna we wschodniej części regionu zalega przez ponad 90 dni – rekord w pasie wyżynnym11.

B. Kaszewski, S. Mrugała, W. Warakomski. Klimat. [w:] R. Turski, S. Uziak (red.) Środowisko przyrodnicze Lubelszczyzny. LTN, Lublin, 1995, s. 1-77.
10
Atlas Polski. Encyklopedia geograficzna Świata. Pres. Kraków 2000, s. 43.
11
Atlas Polski... s. 44.
9
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Stosunki wodne
SE Lubelszczyzna pod względem hydrologicznym wyraźnie dzieli się na dwie części. Podział ten wynika z południkowo przebiegającego tu działu wodnego, rozdzielającego dorzecza Wieprza i Bugu ale także z nieco odmiennych warunków zasilania
i krążenia wody.
Część zachodnia położona jest w dorzeczu Wieprza i obejmuje Kotlinę Zamojską
i Wzniesienie Grabowieckie. Cechą tego obszaru są małe zasoby wód podziemnych
i rzadka sieć rzeczna. Są miejsca, gdzie do najbliższej wody odległość przekracza 5 km.
Główną rzeką jest tranzytowo płynący z S na N Wieprz, który przyjmuje dwa dopływy
na obszarze Kotliny Zamojskiej (Por i Łabuńkę) oraz dwa z terenu Wzniesienia Grabowieckiego (Wolicę i Wojsławkę). Wszystkie te rzeki należą do cieków o niewielkich
przepływach; na Wieprzu są one rzędu 10 m3/s a na jego dopływach rzędu 1-2 m3/s.
Ich doliny są jednak bardzo dobrze wykształcone, mają rozległe dna a stosunki wodne
w obrębie teras należy określić jako korzystne z punktu widzenia społeczności pradziejowych.
Część wschodnia leży w dorzeczu Bugu i obejmuje Kotlinę Hrubieszowską, Grzędy
Horodelską i Sokalską oraz Kotlinę Pobuża. Stanowi odrębny region hydrologiczny, wyraźnie kontrastujący z Wyżyną Lubelską, a przypominający stosunki wodne Wyżyny Wołyńskiej. Jego cechy to: małe opady, mały odpływ całkowity, duża gęstość sieci rzecznej,
mała ilość źródeł i niewielka ich wydajność12. Główną rzeką jest graniczny obecnie Bug,
podobnie jak Wieprz tranzytowo przecinający nasz teren z S na N i mający przepływy rzędu 40 m3/s. Jego dopływy (Sołokija, Warężnianka, Bukowa, Huczwa i Wełnianka) są rzekami małymi, ale posiadającymi liczne dopływy. Prawie wszystkie mają płaskie, szerokie
i podmokłe dna (fot. 11). Tworzą one, szczególnie w Kotlinie Hrubieszowskiej, bardzo
gęstą sieć wód powierzchniowych, a obszary wododzielne są silnie zredukowane.
Źródła są rozmieszczone bardzo nierównomiernie: w większych ilościach występują w zachodniej części obszaru, głównie w dolinach Poru, Wolicy i Wojsławki. Wschodnia część Grzędy Sokalskiej, Kotliny Hrubieszowskiej i Grzędy Horodelskiej jest ich
prawie całkowicie pozbawiona13.
Wody podziemne występują w trzech piętrach: kredowym, neogeńskim i czwartorzędowym. Na wierzchowinach są to głównie wody kredowe położone na znacznych
głębokościach. W dnach kotlin i dolin wody podziemne występują płytko, często są odpowiedzialne za nadmierne uwilgocenie i zabagnienie rozległych terenów.
12
Z. Michalczyk, T. Wilgat. Stosunki wodne Lubelszczyzny. Wyd. UMCS, Lublin 1998,
s. 149.
13
Michalczyk, Wilgat. Stosunki wodne..., s. 106.
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Osobliwością stosunków hydrologicznych wierzchowin lessowych Grzędy Horodelskiej
i Sokalskiej jest występowanie powierzchniowych zbiorników wodnych w niewielkich, bezodpływowych zagłębieniach terenu. Zagłębienia te – wymoki – są efektem ługowania węglanów z lessu i osiadania terenu. Dzisiejsza rzeźba, w stosunku do pierwotnej, charakteryzuje się daleko posuniętym zrównaniem pod wpływem długoletniej orki. Pomimo tego wiele
z tych zagłębień w dalszym ciągu funkcjonuje. Największe z nich, we wschodniej części
Grzędy Horodelskiej, pomimo zaawansowanych procesów zarastania, mają powierzchnie
rzędu 1-2 ha. W dawnych czasach ich liczba i powierzchnia była większa.
Gleby
Gleby SE Lubelszczyzny należą do najżyźniejszych w Polsce. W literaturze znane są
głównie jako „czarnoziemy hrubieszowskie” i z tym określeniem są powszechnie kojarzone. W rzeczywistości są mocno zróżnicowane regionalnie, co jest efektem różnorodności
stosunków hipsometrycznych i dużej i zmienności litologicznej skał podłoża. Na obszarach wierzchowinowych Wzniesienia Grabowieckiego oraz Grzędy Sokalskiej i Horodelskiej dominują gleby płowe i brunatne wytworzone z lessów. Na wychodniach skał górnokredowych – opok, margli i wapieni marglistych – wytworzyły się gleby określane jako
rędziny, występujące na garbach i wzniesieniach w obrębie Kotliny Zamojskiej. W dnach
dolin rzecznych spotyka się przede wszystkim mady oraz gleby rdzawe i bielicowe wytworzone z piasków14. Co zatem kryje się pod pojęciem „czarnoziemów hrubieszowskich”,
znaczonych na mapach glebowych wschodniej części Grzędy Sokalskiej, Kotliny Hrubieszowskiej i Grzędy Horodelskiej? Właściwy czarnoziem jest glebą strefową występującą
w obszarze stepów umiarkowanych szerokości geograficznych. Najbardziej charakterystyczną jego cechą jest miąższy poziom próchniczy, o wyraźnie ciemnym (czarnym) zabarwieniu. Takie właśnie poziomy obserwuje się w profilach glebowych występujących
we wschodniej części omawianego terenu. Nie mogły one jednak powstać pod długoletnim wpływem roślinności stepów, gdyż nigdy nie było tutaj tego typu formacji roślinnej!
Naturalne zbiorowiska trawiaste (darniowe) występowały jedynie lokalnie na przesuszonych wychodniach spękanych skał węglanowych. W starszych opracowaniach czarnoziemy hrubieszowskie traktowano jednak jako pozostałość po stepach15 lub sugerowano, iż
gleby te powstały w wyniku ewolucji z czarnych ziem16. Nowsze badania subfosylnych
R. Turski, S. Uziak, S. Zawadzki Gleby. [w:] Turski R., Uziak S. (red.) Środowisko przyrodnicze Lubelszczyzny. LTN, Lublin, 1993, s. 1-106.
15
Turski, Uziak, Zawadzki. Gleby... s. 35.
16
S. Nakonieczny. Ewolucja rzeźby w Kotlinie Tyszowskiej a zagadnienie genezy czarnoziemów. Biuletyn LTN, 15, Lublin 1973, s. 41-44.
14
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gleb zachowanych pod nasypami kurhanów sznurowych na Grzędzie Sokalskiej pokazują
ich złożoną budowę: na profil leśnej gleby brunatnej lub płowej nałożony jest tu poziom
darniowy, będący efektem wylesienia i długotrwałej uprawy terenu w okresie poprzedzającym budowę kurhanów, a więc w neolicie17. Mamy tu więc do czynienia ze złożonymi
kompleksami glebowymi, których górne poziomy są predysponowane antropogenicznie.
Roślinność
Współczesny obraz roślinności SE Lubelszczyzny nie odzwierciedla stosunków
pierwotnych, co w oczywisty sposób wynika z doskonałych warunków glebowo-rolniczych i przekształcenia zbiorowisk naturalnych w wyniku działalności gospodarczej.
Pomimo tego zachowały się nieliczne siedliska naturalnej roślinności, stanowiącej
obecnie „wyspy” pomiędzy dominującymi krajobrazowo użytkami rolnymi (fot. 2).
Na Wzniesieniu Grabowieckim są to relikty lasu grądowego i bukowo-grabowego. Na
Grzędzie Horodelskiej zachowały się niemal jednogatunkowe dębiny. Nieliczne, zalesione stanowiska (głównie strome stoki wąwozów i dolin erozyjno-denudacyjnych)
na Grzędzie Sokalskiej porasta las dębowo-grabowy i bukowy. Na nasłonecznionych,
stromych stokach ponad dolinami Bugu i jego dopływów, gdzie odsłaniają się skały
kredowe, występują płaty roślinności kserotermicznej. Kotliny Zamojska i Hrubieszowska charakteryzują się dużym udziałem torfowisk i łąk, nadto występują tu lasy
grądowe i dąbrowy świetliste z dużym udziałem gatunków stepowych. W Kotlinie Pobuża utrzymały się gdzieniegdzie świetliste dąbrowy i małe płaty lasów jodłowych.
W dolinach rzek panują zbiorowiska trzęślicowe i marzycowe18.
Jak wspomniano, współczesny obraz roślinności nie odpowiada stosunkom pierwotnym. Czy możliwa jest ich rekonstrukcja? Zapewne tak, chociaż tylko w ograniczonym
zakresie. Analizy gleb kopalnych zachowanych pod nasypami kurhanów sznurowych na
Grzędzie Sokalskiej pozwalają na uprawomocnienie twierdzenia, iż płaskowyże lessowe
Wyżyny Wołyńskiej pierwotnie (tzn. w warunkach naturalnych holocenu) były porośnięte lasem19. Deforestacja nastąpiła dosyć wcześnie, bo już w okresie neolitu – zapewne
w skutek działalności ludności KPL. Pierwotna roślinność naturalna obszaru była więc
typową roślinnością leśną z niewielkimi płatami kserotermicznymi, a jej synantropizacja następowała stopniowo w poszczególnych okresach pradziejów, w miarę wzrostu
gęstości zaludnienia i doskonalenia technik oddziaływania na środowisko.
H. Maruszczak Wpływ gospodarki neolitycznej na rozwój tzw. czarnoziemów hrubieszowsko-tomaszowskich. Przegląd geograficzny 70, 3-4, 1998, s. 339.
18
D. Fijałkowski. Stosunki geobotaniczne Lubelszczyzny. LTN, Lublin, 1972, s. 114-117.
19
H. Maruszczak. Wpływ gospodarki neolitycznej...1998, s. 339.
17
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Ewolucja środowiska w pradziejach
Pierwsze grupy ludzkie pojawiły się na terenach SE Lubelszczyzny w późnym plejstocenie, w schyłkowej fazie ostatniego na naszych ziemiach zlodowacenia skandynawskiego, określanego jako zlodowacenie wisły. Północna Polska i basen Morza Bałtyckiego były wówczas przykryte przez potężny
lądolód, który stopniowo topił się i wycofywał
ku północy (ryc. 3). Tereny sąsiadujące z lądolodem pozostawały w zasięgu jego wpływów
klimatycznych, skutkiem czego wytworzyły
się tutaj warunki określane jako peryglacjalne. Klimat był bardzo zimny a w podłożu istniała wieloletnia zmarzlina o zasięgu ciągłym.
Średnie roczne temperatury gruntu wynosiły
od –5 do –8oC a opady były skąpe20. W takich
warunkach klimatycznych działały intensywne procesy wietrzenia mrozowego a na wyniesieniach podłoża odbywała się tu akumulacja
Ryc. 3. Maksymalny zasięg ostatniego zlodowacenia
lessów. Panowały ubogie roślinne zbiorowiska
na ziemiach polskich
tundrowe i stepowe z typową fauną stepotundry plejstoceńskiej. Była ona reprezentowana przez duże ssaki roślinożerne: mamuta,
nosorożca włochatego, dzikiego konia, żubra, suchaka oraz polujące na nie drapieżniki:
lwa jaskiniowego, panterę21.
W schyłkowym glacjale, pomimo ogólnej tendencji do ocieplania klimatu, występowały na przemian fazy cieplejsze i chłodniejsze, z dominującym klimatem borealnym (względnie ciepłym) lub subarktycznym (zimnym). W fazach cieplejszych na
terenie SE Lubelszczyzny panowały warunki, które można określić jako umiarkowanie chłodne. Rozwijały się tu wówczas zbiorowiska leśno-stepowe lub lasy brzozowososnowe z udziałem osiki i wierzby ale lesistość regionu była raczej niewielka. W dolinach większych rzek (Bugu, Huczwy i Wieprza) formowała się teresa nadzalewowa,
na której spotyka się stanowiska górnopaleolityczne. W fazach chłodniejszych (nazy-

20
H. Maruszczak 1983. Procesy rzeźbotwórcze na obszarze Polski w okresie ostatniego zlodowacenia i w holocenie. [w:] J. Kozłowski, S. Kozłowski (red.) Człowiek i środowisko w pradziejach. PWN, Warszawa, s. 38.
21
K. Kowalski 1983. Fauna plejstocenu. [w:] J. Kozłowski, S. Kozłowski (red.) Człowiek
i środowisko w pradziejach. PWN, Warszawa, s. 74.
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wanych dryasami22) następował spadek temperatur i obniżenie opadów, dominowały
zespoły tundrowe i stepowo-tundrowe z wyspami roślinności drzewiasto-krzaczastej,
głównie sosny23.
Na terenie SE Lubelszczyzny pojawiały się wówczas migrujące z południa koczownicze ludy zbieracko-łowieckich kultur schyłkowopaleolitycznych. Ich model gospodarczy bazował na eksploatacji stad zwierząt, żyjących w strefie stepotundry a później lasostepu. Zapewne ingerencja człowieka w naturalne środowisko ograniczała się wówczas
do pozyskiwanie niewielkich ilości drewna opałowego i w minimalnym stopniu na regulacji liczebności stad dużych ssaków24. Na tym etapie rozwoju społeczno-gospodarczego grupy ludzkie wtapiały się w naturalny krajobraz, nie powodując jeszcze zauważalnych zmian w środowisku.
Około 10300 lat temu rozpoczął się holocen – współczesny okres ciepły, swoją rangą
odpowiadający interglacjałom25. Nastąpiło radykalne ocieplenie klimatu, któremu towarzyszyło pełne rozwinięcie się zbiorowisk ciepłolubnych, głównie leśnych i zwolnienie
tempa obiegu wody. Po raz pierwszy zaznaczył się wyraźnie zauważalny wpływ człowieka na środowisko. Narastanie tego wpływu postępowało w miarę wzrostu demograficznego, doskonalenia narzędzi pracy i struktur społecznych.
Dla holocenu – okresu trwającego do dnia dzisiejszego – charakterystyczne są przemiany klimatu (mieszczące się jednak w ramach warunków określanych jako umiarkowane) oraz będące ich skutkiem zmiany w szacie roślinnej. Przemiany te są podstawą
podziału holocenu na fazy fitoklimatyczne (ryc. 2).
Fazę preborealną (10300-9500 lat BP) cechował szybko zmieniający się klimat, traktowany jako przejściowy od subarktycznego do borealnego. Średnia temperatura roku
szybko wzrosła do 4-5oC26, a więc była niższa od współczesnej jedynie o 3oC. Ocieplenie
było tak gwałtowne, że nie nadążała za nim sukcesja zbiorowisk roślinnych. Pierwszą
reakcją był szybki rozwój tych zbiorowisk, które istniały tu już w plejstocenie. Przeważały mało zwarte lasy sosnowo-brzozowe, miejscami (na wysoczyznach) z większym
udziałem dębu i wiązu. W końcowej części fazy preborealnej pojawiły się gatunki cieOd łacińskiej nazwy dębika ośmiopłatkowego – Dryas octopetala – rośliny powszechnie
występującej w tundrze.
23
S. Kozarski. Paleogeografia Polski w vistulianie. [w:] L. Starkel (red.) Geografia Polski.
Środowisko przyrodnicze. PWN, Warszawa 1991, s. 99.
24
J. Pawłowski. Przemiany fauny od pleniglacjału do czasów współczesnych. [w:] L. Starkel
(red.) Geografia Polski. Środowisko przyrodnicze. PWN, Warszawa 1991, s. 170.
25
Interglacjał – okres międzylodowcowy.
26
H. Maruszczak. Środowisko przyrodnicze w pradziejach. [w:] T. Mencel (red.) Dzieje
Lubelszczyzny. T. 1., Lublin, 1974, s. 23-68.
22
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płolubne, np. leszczyna27. Rozpoczął się proces stopniowego
narastania torfowisk w związku z powolnym wzrostem wilgotności i podnoszeniem się poziomu wód gruntowych.
Faza borealna (9500-7500 lat BP) charakteryzowała się
klimatem ciepłym i suchym, wykazującym więc, zwłaszcza na
wschodzie Lubelszczyzny, pewne oznaki kontynentalizmu.
W fazie tej nastąpił rozwój dość zwartej szaty lasów liściastych. Okres pomiędzy 9 a 8 tys. lat BP charakteryzował się
bardzo dużą dynamiką naturalnych przekształceń zbiorowisk
leśnych. W znacznych ilościach pojawiły się leszczyna, wiąz,
dąb oraz buk. Obecność pyłku roślin uważanych za wskaźniki
klimatyczne wskazuje na temperatury wyższe od współczesnych już od połowy okresu borealnego28. Względna suchość
klimatu i postępująca erozja w dnach dolin doprowadziły najpierw do utworzenia a następnie dosyć szybkiego zasiedlenia
niższej terasy nadzalewowej.
W okresie wczesnego holocenu SE Lubelszczyzna zasiedlona była przez mezolityczne grupy ludzkie nastawione
na eksploatację gospodarczą zwartych obszarów leśnych. Podstawą gospodarki było łowiectwo, rybołówstwo i zbieractwo,
bazujące na eksploatacji fauny leśnej i wód śródlądowych.
W porównaniu z poprzednim okresem spadła ruchliwość
Ryc. 2. Tabela stratygraficzna
grup ludzkich, pojawiały się bardziej trwałe obozowiska, często lokowane na piaskach. Oddziaływanie człowieka na środowisko na mezolitycznym etapie rozwoju gospodarczego było dalej minimalne. Mogło
ono sprowadzać się do regulacji liczebności stad zwierzyny leśnej i pozyskiwania niewielkich ilości drewna.
W fazie atlantyckiej holocenu (7500-5000 lat BP) panował klimat wyjątkowo ciepły
i wilgotny. Dlatego faza ta określana jest jako optimum klimatyczne holocenu. Średnia roczna temperatura powietrza była wyższa o około 1,5-2,5oC niż obecnie. Lata były
dłuższe a średnia temperatura lipca sięgała 20oC. Zimy były łagodne a mrozy zdarzały
się sporadycznie i nie były silne. Klimat okresu atlantyckiego był jednocześnie bardziej
wilgotny – przyjmuje się, że opady były wyższe niż dziś o 15-20%29. Przy wyższych temM. Ralska-Jasiewiczowa. Paleogeografia holocenu. Ewolucja szaty roślinnej. [w:] L. Starkel (red.) Geografia Polski. Środowisko przyrodnicze. PWN, Warszawa 1991, s. 110.
28
M. Ralska-Jasiewiczowa, Paleogeografia holocenu ...1991, s. 113.
29
H. Maruszczak. Środowisko przyrodnicze... 1974, s. 23-68.
27
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peraturach oznaczało to jednak zwiększone parowanie i zmniejszony odpływ30. Jedynie
w środkowej części atlantyku (6500-6000 BP) zaznaczyło się nieznaczne ochłodzenie.
W dolnej części okresu atlantyckiego SE Lubelszczyzna w dalszym ciągu była zamieszkiwana przez społeczności mezolityczne, kontynujące dotychczasowy zbieracko
– łowiecki model gospodarczy. Ich wpływ na środowisko był znikomy i tylko lokalnie
mógł powodować niewielki zmiany. Istnieją dane pozwalające przypuszczać, że ludność mezolityczna stosowała wypalanie naturalnej roślinności w celu pozyskania wolnej
przestrzeni. Uzyskiwane w ten sposób polany stanowiły doskonałe pastwiska i tereny
łowieckie.
W młodszej części okresu atlantyckiego pojawiły się migrujące z południa grupy
rolniczych społeczności wczesnoneolitycznych. W związku ze wzrostem zawilgocenia
obszaru, stanowiska wczesnego neolitu (KCWR) spotykane są głównie na wyższych terasach nadzalewowych. Stanowiska występują nielicznie i w dużym rozproszeniu. Osady w Gródku, Hrubieszowie, Horodle, Zosinie, założona na żyznych glebach terasy nadzalewowej Bugu i Huczwy, z jednej strony dokumentują typowe dla wczesnego neolitu
gospodarcze wykorzystanie tego właśnie piętra krajobrazowego, a z drugiej zapewne
wyznaczają szlak migracji ludności wzdłuż dolin na północ. Lokalnie przekształcano,
porastające dna dolin, naturalne zarośla łęgowe w przydomowe poletka uprawne i pastwiska. Z biegiem czasu osadnictwo związane z kolejną falą migracyjną (KLWCM)
wkraczało wzdłuż dolin rzecznych na wysoczyzny, tworząc skupiska osadnicze nad małymi nawet ciekami, np. nad Ubrodowicą. Silniej niż poprzednio zostały wykorzystane
obszary leżące na krawędzi wysoczyzn – osady zajęły cyple lessowe na obrzeżach Grzędy Horodelskiej i Sokalskiej. Niszczono fragmenty lasów mieszanych, pozyskując drewno opałowe, wycinając gałęzie wiązu i jesionu (karma dla bydła) i wypalając bardziej
suche siedliska w celu uzyskania sezonowo wypasanych pastwisk.
Faza subborealna (5000-2700 lat BP) związana była z nieznacznym ochłodzeniem
i osuszeniem. Dla subborealu charakterystyczna jest przebudowa szaty roślinnej.
W roślinności leśnej gwałtownie zmniejszył się udział wiązu i nieco później jesionu
oraz lipy. Wzrósł natomiast udział grabów, buków, jodeł i świerków31. Obniżenie poziomu wód gruntowych i wcięcie koryt rzecznych sprzyjało formowaniu wysokiego poziomu równiny zalewowej. Wydaje się, że SE Lubelszczyzna była wówczas mocno eksploatowana i relatywnie gęsto zasiedlona. Istnieją spektra pyłkowe, w których obserwuje
się wzrost udziału pyłków zbóż wskazujący na znaczny rozwój rolnictwa. Bardzo liczne
stanowiska eneolityczne (KPL) występują powszechnie na wysoczyznach, zbliżając się
30
M. Ralska-Jasiewiczowa, L. Starkel. Zmiany klimatu i stosunków wodnych. [w:] L. Starkel
(red.) Geografia Polski. Środowisko przyrodnicze. PWN, Warszawa 1991, s. 181.
31
M. Ralska-Jasiewiczowa Paleogeografia holocenu... 1991, s. 119.
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wzdłuż niewielkich nawet dolin do działów wodnych. Z drugiej strony gęste osadnictwo
zbliżyło się do koryt rzecznych, zajmując wyższe fragmenty równin zalewowych. Można w związku z tym wnioskować, że rzeki przez dłuższy czas zachowywały się stabilnie.
Płynęły dobrze rozwiniętymi meandrami, które nie miały jaszcze tendencji do migracji
po dnie doliny. Oznacza to wyrównane przepływy i brak albo znikomą ilość produktów
denudacji gleb w korytach. Środowisko dolin rzecznych w dalszym ciągu miało więc
charakter zbliżony do naturalnego. Rolnicza ludność KPL dostosowała swój model gospodarczy do panujących tu doskonałych warunków naturalnych a być może także zaszłości historycznych. Bardzo liczne, dolinne stanowiska tej kultury można tłumaczyć
tym, że ludność KPL napotkała nad Bugiem i Huczwą bardzo silne tradycje osadnicze
kultur kręgu południowego („przygotowane” obszary uprawowe) i duży potencjał demograficzny skierowała na uprzednio już wykorzystywane tereny. Niezależnie od tego
ludność KPL zachowywała się typowo, zajmując się uprawą na wysoczyznach lessowych
i wyżej położonych terasach w dnach kotlin. Nowe tereny pod uprawę pozyskiwano stosując technikę wypaleniskową. Ekstensywny, żarowo-odłogowy typ gospodarki, prowadził do wylesienia bardzo dużych obszarów w stosunkowo krótkim czasie. Wylesienia
musiały być znaczne i stosunkowo trwałe. Pełna deforestacja (przekształcenie terenów
leśnych w użytki rolne) w neolicie musiała się wiązać z bardzo dużymi nakładami pracy.
Raz wylesiony teren, nawet po wyjałowieniu gleby, był wykorzystywany jako pastwisko
i po kilku latach odłogowania zapewne ponownie był uprawiany. Degradacja gleby raczej sprowadzała się tylko do częściowej redukcji poziomu próchniczego i nie sięgała
w głąb profilu. Erozja gleb i ich spłukiwanie były mocno ograniczone. Tezy te potwierdzają badania nad kolejną, późnoneolityczną kulturą tego obszaru – kulturą ceramiki
sznurowej.
Liczne stanowiska sznurowe, znane z całego omawianego obszaru, ale przede
wszystkim występujące na Grzędzie Sokalskiej, mogą świadczyć o tym, że miejscowe
środowisko sprzyjało nomadycznemu pasterstwu, które było podstawą gospodarczego
funkcjonowania ludności tej kultury. Stanowiska sznurowe to w znacznej części kurhany, sypane na kulminacjach terenu. Z założenia, obiekty tego typu musiały być lokalizowane nie w lesie, ale na terenach otwartych. W związku z tym należy sądzić, że
płaskowyże lessowe zostały wcześniej (zapewne w skutek gospodarki KPL) wylesione.
Dodatkowym potwierdzeniem tej tezy są gleby kopalne zachowane pod płaszczami kurhanów sznurowych – mają one cechy długotrwałego użytkowania rolniczego w okresie
poprzedzającym budowę kurhanu32.
Można wyciągnąć ogólną prawidłowość, że sucha faza subborealna na terenach SE
Lubelszczyzny sprzyjała działalności tych społeczeństw, których model gospodarczy
32
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H. Maruszczak. Wpływ gospodarki neolitycznej... 1998, s. 339.

bazował raczej nie na uprawie roli tylko na hodowli. Stabilizacja stosunków hydrologicznych na stosunkowo niskim poziomie sprzyjała więc także bardziej „hodowlanym”
niż „uprawowym” kulturom wczesnobrązowym. Stanowiska z pierwszego okresu epoki
brązu (głównie postsznurowej kultury strzyżowskiej) tworzą bardzo gęstą sieć osadniczą, której centrum stanowiła dolina Bugu. Stanowiska tworzą całe ciągi na terasie,
co sugeruje skokowy wzrost zaludnienia i duże natężenie antropopresji w tym piętrze
krajobrazowym. Poziom wód był niski, duże rzeki nie stwarzały zagrożenia a mniejsze cieki wręcz mogły zanikać. Pogorszenie (z punktu widzenia społeczności rolniczohodowlanych) warunków klimatycznych mogło być przyczyną późniejszego osłabienia
osadnictwa, głównie w fazie kulturze trzcinieckiej. Osadnictwo łużyckie było stosunkowo bogate i opanowało głównie tereny nad stabilnymi rzekami, tworząc duże skupiska
osadnicze. Zapewne stopień przekształceń środowiska (wylesienia i powolna degradacja gleb na stokach) był już znaczny. Dokumentują to serie powodziowe w dolinie Bugu,
datowane na schyłek epoki brązu.
Faza subatlantycka (2700 lat BP do dzisiaj) rozpoczęła się dosyć wyraźną zmianą
w środowisku – przyniosła znaczne ochłodzenie i zwilgotnienie klimatu. Jest to pewne
uogólnienie odnoszące się do całości okresu – w rzeczywistości faza subatlantycka składała się z wielu oscylacji przynoszących przejściowe zmiany termiczne i wilgotnościowe.
Starsza część okresu subatlantyckiego (2700-1800 BP) była okresem wilgotnym
i relatywnie chłodniejszym. Około 2700-2500 BP obniżyła się średnia temperatura powietrza, pociągając za sobą zmiany w bilansie hydrologicznym33. Jako jedną z przyczyn
upadku osadnictwa łużyckiego pod koniec okresu halsztackiego przyjmuje się nagły
wzrost poziomu wód. Kryzys osadnictwa łużyckiego i wyludnienie terenu mogło przejściowo doprowadzić do regeneracji zbiorowisk leśnych.
Warunki hydro-klimatyczne w okresie wpływów rzymskich charakteryzowały się,
z punktu widzenia potrzeb ludzkich, niezbyt sprzyjającymi parametrami – było raczej
wilgotno i tylko umiarkowanie ciepło. Pomimo tego, zwłaszcza w IV i V w n.e., tereny SE
Lubelszczyzny, głównie Kotlina Hrubieszowska, zostały opanowane i zagospodarowane
przez ludność gocką. Zasiedlano tereny o najlepszych cechach siedliskowych i uprawowych – równinne wzniesienia z dobrymi glebami w otoczeniu podmokłych dolin.
Począwszy od końca V wieku klimat zaczął stopniowo się zmieniać. Jego ewolucja
zmierzała w kierunku drugiego optimum termicznego holocenu. Wzrostowi temperatury w tym okresie towarzyszyło zmniejszenie wilgotności i można mówić o pewnej
kontynentalizacji klimatu. Sprzyjało to rozwojowi wczesnośredniowiecznego osadnictwa słowiańskiego, które dosyć szybko opanowało wszystkie mezoregiony SE Lubelszczyzny.
33

M. Ralska-Jasiewiczowa Paleogeografia holocenu... 1991, s. 126.
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Jerzy Libera

Zanim przyszli pierwsi rolnicy
Południowo-wschodnią część Lubelszczyzny (obejmującą Grzędę Horodelską,
Kotlinę Hrubieszowską, Grzędę Sokalską, Równinę Bełską oraz Działy Grabowieckie
i Padół Zamojski) to obszar szczególnie interesujący dla badań i stadiów nad osadnictwem pradziejowym związanym przede wszystkim z młodszą epoką kamienia i czasami późniejszymi. Niewspółmiernie słabiej zaznaczyły swój pobyt społeczności poprzedzające potyt pierwszych rolników.
Źródła archeologiczne dla paleolitu i mezolitu zebrane przez Stefana Noska w dziele Materiały do badań nad historią starożytną i wczesnośredniowieczną międzyrzecza
Wisły i Bugu prezentującym stan badań do początku lat 50. ubiegłego stulecie ukazują
ten obszar jako rejon zupełnie ich pozbawiony. Taka sytuacja była wówczas typowa niemalże dla całej wyżynnej części Lubelszczyzny1. Dopiero podjęte w ośrodku lubelskim
po ponad trzydziestu pięciu latach studia ukierunkowane na najstarszy odcinek prahistorii na terenie Polski środkowowschodniej powoli zaczęły zmieniać ten obraz. Prowadzona kwerenda archiwalna w połączeniu z weryfikacją wielu zbiorów muzealnych,
intensyfikacja badań terenowych oraz ciągła rejestracja przypadkowych odkryć zaczęły ujawniać co raz liczniejsze materiały, które powoli zaczęły wypełniać „białe plamy”
z zakresu najstarszego osadnictwa. Podsumowania tego etapu prac gabinetowych i terenowych dokonano w ostatniej dekadzie ubiegłego stulecia2. Ich uzupełnieniem są kolejne programy badawcze ukierunkowane na bardziej szczegółowe poznanie wychodni surowców krzemiennych znajdujących się w obrębie międzyrzecza środkowej Wisły
i Bugu, skupiające społeczności pradziejowe – na terenie zachodniej części Wzniesień
Urzędowskich w rejonie antykliny annopolskiej i gościeradowskiej (dla krzemieni świe-

1
S. Nosek, Materiały do badań nad historią starożytną i wczesnośredniowieczną międzyrzecza Wisły i Bugu, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska”, sec. F, vol. 6: 1951
[wyd. 1957], Lublin.
2
J. Libera, Późny paleolit i mezolit środkowowschodniej Polski. Część pierwsza. Analiza,
Lublin 1995; J. Libera, Późny paleolit i mezolit środkowowschodniej Polski. Część druga. Źródła, Lublin 1998.
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ciechowskiego i gościeradowskiego)3 oraz w obrębie Pagórów Chełmskich (dla krzemienia rejowieckiego)4.
Dotychczasowe kwerendy, weryfikacje i badania terenowe analizowanego obszaru ujawniły wyjątkowo skromną liczbę zabytków możliwych do powiązania ze starszą
i środkową epoką kamienia5. Stanowią je wyłącznie materiały krzemienne. Zdecydowana większość to artefakty pojedyncze o nieznanym kontekście, niekiedy wyróżniające
się dodatkowo stanem zachowania – jasnomleczną patyną (okazy plejstoceńskie). Dla
paleolitu dysponujemy serią blisko 30 zabytków, których obecność w strefie wyżynnej
międzyrzecza Wisły i Bugu można przypisać zarówno środkowo- i górnopaleolitycznym
łowcom mamutów, schyłkowopaleolitycznym myśliwym reniferów oraz w kilku przypadkach mezolitycznej społeczności myśliwsko-rybackiej6.
3
J. Libera, Wykorzystanie krzemienia świeciechowskiego i gościeradowskiego w paleolicie
schyłkowym i mezolicie w międzyrzeczu Wisły i Bugu oraz w dorzeczu Sanu (zarys problematyki), [w:] Krzemień świeciechowski w pradziejach. (Materiały z konferencji w Ryni, 22-24. 05.
2000), red. B. Matraszek, S. Sałaciński, Warszawa 2002, s. 29-49. „Studia nad Gospodarką Surowcami Krzemiennymi w Pradziejach”, t. 4.
4
J. Libera, W czasach epoki kamienia, [w:] Badania archeologiczne na Polesiu Lubelskim,
red. E. Banasiewicz-Szykuła, Lublin 2006, s. 28-39. „Skarby z Przeszłości” [nr 8]; J. Libera, Kraina krzemieniem usiana, [w:] Badania archeologiczne na Polesiu Lubelskim, red. E. BanasiewiczSzykuła, Lublin 2006, s. 54-56. „Skarby z Przeszłości” [nr 8]; J. Libera, M. Szeliga, Late Paleolithic workshops in Lublin region, based on the local cretaceous flint resources, through the prism of
new discoveries. An overview of the issue, „Archaeologia Baltica”, nr 7, 2006, s. 160-177.
5
Uwzględniono wyłącznie materiały opublikowane (i zilustrowane) oraz znane mi z autopsji. W maszynopisach sprawozdań z różnego rodzaju nadzorów oraz dokumentacji Archeologicznego Zdjęcia Polski (AZP) istnieją informacje o zabytkach podobnie datowanych, które
wymagają jednak weryfikacji.
6
Za najstarszy dotychczas zabytek Lubelszczyzny uważane jest zgrzebło (rodzaj krzemiennego noża lub grotu) na Lubelszczyźnie odkryte w miejscowości Suszno pod Włodawą – datowane na około 220-180 tys. lat temu (W. Chmielewski, Paleolit środkowy i górny, [w:] Paleolit
i mezolit, red. W. Chmielewski, W. Hensel, Wrocław, s. 26-27). Młodszą metrykę (około 70 tys.
lat temu) ma podobne morfologicznie znalezisko z miejscowości Zdziechowice „Szelina” spod
Zaklikowa (J. Libera, A. Zakościelna, J. Superson, Wyniki badań powierzchniowych nad środkową Karasiówką w północnej części Kotliny Sandomierskiej, „Annales Universitatis Mariae
Curie-Skłodowska”, sec. F, vol. 46/47: 1991/1992 [wyd. 1993], s. 23, ryc. 5). Zbliżone chronologicznie materiały odnotowano ostatnio na terenie Pagórów Chełmskich, m.in. w Maryninie
oraz Wólce Rejowieckiej w okolicach Rejowca Fabrycznego (J. Libera, Pośród pagórów Polesia
Lubelskiego, [w: Archeologia Lubelszczyzny]. Z Otchłani Wieków, R. 58, z. 1/4: 2003, s. 22, ryc.
1). Kolejne luźne znalezisko – datowane na 38-30 tys. lat temu – dotyczy smukłego liściowatego
ostrza kultury jerzmanowickiej (J. Libera, Pierwsze górnopaleolityczne ostrze liściowate z Lu-
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Pierwsze zabytki z Wyżyny Wołyńskiej uzyskano na początku ubiegłego stulecia
i pochodzą z miejscowości Liski (zbiory Państwowego Muzeum Archeologicznego
w Warszawie). Kolejne z tego obszaru zebrano po drugiej wojnie światowej i początkowo znajdowały się w prywatnych kolekcjach: z okolic Turobina – farmaceuty Feliksa
Grodzkiego oraz z rejonu Tomaszowa Lubelskiego – lekarza medycyny Jana Petera. Pojedyncze artefakty uzyskano również w trakcie badań powierzchniowych, m.in. wzdłuż
Wieprza na południe od Krasnegostawu, na odcinku Izbica – Kulików (prace kierowane
przez Edmunda Mitrusa w l. 1978-1979) oraz prowadzonych metodą AZP na całym obszarze wschodniej Lubelszczyzny na przestrzeni ostatniego ćwierćwiecza. Tylko nieliczne pochodzą z prac wykopaliskowych stanowisk z młodszych epok – osad zawierających wielokulturowe materiały w Gródku (badania Jana Kowalczyka w l. 1954-1957,
Sławomira Jastrzębskiego i Andrzeja Kokowskiego w l. 1983-1987), Strzyżowie (prace Jana Gurby w l. 1961-1963), Raciborowicach Kolonii (prace Andrzeja Bronickiego
w 1987 r.) i Tyszowcach (prace Jacka Buszewicza z l. 1985-1986), kurhanu w Tyszowcach (badania Haliny Wróbel w 1984 r.), cmentarzysk popielnicowych w KomarowieOsadzie (prace Jerzego Kuśnierza i Józefa Niedźwiedzia w l. 1988-1991) i Perespie (badania Elżbiety Kłosińskiej w 2003 r.) oraz cmentarzyska szkieletowego w Masłomęczu
(prace Andrzeja Kokowskiego w 1992 r.)7.
W pogoni za mamutem
Historia zasiedlania południowo-wschodniej Lubelszczyzny sięga początków paleolitu górnego. Z tym okresem należy łączyć krzemienne ostrze8 odkryte w trakcie
AZP na terenie miejscowości Mircze (Kotlina Hrubieszowska)9. Jest to średniokrępy
grot o trójkątnym zarysie i lekko łukowatej asymetrycznej podstawie (mierzący 82 mm
belszczyzny, [w:] In memoriam Valdemari Chmielewski – Księga poświęcona pamięci Profesora Waldemara Chmielewskiego, red. K. Szymczak, M. Przeździecki, Warszawa 2006, s. 161-164,
„Światowit”. Supplement Series P, vol. XI).
7
J. Libera, Późny paleolit ... Źródła, s. 83-97, 102-103 (tam literatura) oraz uzupełnione niepublikowanymi materiałami z badań mgr. Andrzeja Bronickiego i dr Elżbiety Kłosińskiej.
8
Odnośnie terminologii – por. B. Ginter, J. K. Kozłowski, Technika obróbki i technologia
wyrobów kamiennych paleolitu, mezolitu i neolitu, Warszawa 1990, Wyd. III; także M. Brézillon,
Encyklopedia kultur pradziejowych. Europa. Azja. Afryka. Ameryka, Warszawa 2001. „Encyklopedie Sztuki WAiF i PWN”.
9
Ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie. Autor serdecznie dziękuje p. mgr. Wacławowi Panasiewiczowi za zwrócenie uwagi na ten artefakt i umożliwienie jego
publikacji.
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długości) obrabiany płaskim retuszem, ważący 45 g. Wykonany został z bliżej nieokreślonego gatunkowo surowca, cały okaz pokryty
jest patyną koloru oliwkowego i znacznie zeolizowany (fot. 1).
Obecność tego typu ostrzy w międzyrzeczu Wisły i Bugu10 należy wiązać z oddziaływaniami wczesnych Homo sapiens sapiens ze
skupiska osadniczego podkrakowskiego, ewentualnie zachodniosłowackiego kultury szeleckiej (od jaskini Szeleta koło Lillafúred
w Górach Bukowych na Węgrzech). Jest to jedyne najbliższe Polsce
ugrupowanie zasiedlające Europę Środkową użytkujące tego typu
bifacjalne płoszcza w okresie 40-30 (lokalnie do 25) tys. lat temu11.
Jej osadnictwo obejmowało obszar południowo-wschodnich Węgier,
zachodnią Słowację, Morawy, Dolną Austrię, na północy sięgając dorzecza górnej Odry i Wisły.
Charakter znaleziska luźnego z Mircza bardzo ogranicza jego
interpretację. W kontekście jednak próby łączenia pojedynczych zabytków z krzemienia świeciechowskiego – znalezionych na południe od Karpat – z przemysłami płoszczy liściowatych górnego paleolitu12, jest wielce prawdopodobne, że penetracja Lubelszczyzny
mogła być związana z poszukiwaniem doskonałej jakości surowców
Fot. 1. Grot (ostrze liściowate) krzemien- do wyrobu narzędzi i broni. Bez wątpienia warunek ten spełniały
ny ze stan. Mircze, pow. hrubieszowski (fot. skały krzemionkowe występujące w międzyrzeczu Wisły i Bugu, zaE. Kokowska).
równo szary krzemień wieku turońskiego występujący pod Świeciechowem koło Annopola13, jak i krzemień kredowy rejowiecki występujący na tere10
Jest to drugie tego typu ostrze – obok okazu znalezionego na terenie Bychawy-Zadębia
– uzyskane na Wyżynie Lubelskiej (J. Libera, First finds of Szeletian points from the Lublin region, [w:] Man–Millenia–Environment. Studies in honors of Professor Romuald Schild, red.
Z. Sulgostowska, A. J. Tomaszewski. Warszawa 2007 /w druku/).
11
J. K. Kozłowski, Świat przed „rewolucją” neolityczną, Kraków–Warszawa 2004, ryc. 349.
12
Fragmentarycznie zachowany wiór odkryty w Miškolcu na Węgrzech (m.in. J. K. Kozłowski, Nowe znalezisko importu z krzemienia świeciechowskiego na terenie Węgier, „Archeologia
Polski”, t. 7: 1962, s. 332-333, ryc. 1, 2) oraz częściowo zachowane płoszcze uzyskane w Miškovicach na Słowacji (J. K. Kozłowski, Studia nad zróżnicowaniem kulturowym w paleolicie górnym
Europy Środkowej, Kraków 1965, s. 73, ryc. 1: 6, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego”, vol. CIX, Prace Archeologiczne, z. 7).
13
Z takiego krzemienia wykonane jest ostrze z Bychawy-Zadębia (por. przyp. 10). Być może
z tym okresem należy synchronizować obłupień uzyskany z terenu kopalni krzemienia szarego
biało nakrapianego w Świeciechowie (B. Balcer, Kopalnia krzemienia w Świeciechowie-Lasku,
pow. Kraśnik w świetle badań 1967 roku, „Wiadomości Archeologiczne”, t. 36: 1971, s. 117).
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nie Pagórów Chełmskich. W stosunku do zabytku
z Mircza nie można wykluczyć również surowców
z zachodniej Ukrainy – wołyńskiego, czy nadniestrzańskiego14.
Znaleziska pojedynczych ostrzy mogą stanowić ślady po polujących łowcach mamutów na lesostepach Wyżyny Lubelskiej.
Te ważące blisko 45-50 g ostrza szeleckie pełniły zapewne funkcję grotów oszczepów. O tym,
że tego typu zabytki mogły stanowić groty broni
miotanej sugerują wyniki badań traseologicznych.
Możliwości takie dają szczegółowe obserwacje pod
mikroskopem połączone z analizami chemicznymi mikroszczątków (tkanek) utrwalonych na zabytkach krzemiennych. Tego typu badania przeprowadzone na kilku podobnych morfologicznie
formach (zgrzebłach liściowatych) ze stanowiska Starosiele na Krymie (Ukraina) ujawniły, że
zaobserwowane ślady odpowiadają mocowaniu
w oprawach typu drzewce, co wskazuje na użycie
ich jako groty. Obserwacjom poddano zabytki po- Ryc. 1. Ślady użytkowania (na wierzchołku) i mikroszczątki organiczne (przy
nasadzie) zaobserwowane pod mikroskopem na ostrzu (zgrzeble liściowachodzące z warstw sprzed 80-40 tys. lat temu (ryc. tym) ze stan. Starosiele; Rosja (wg J. K. Kozłowski, Świat przed „rewolucją”
1), przypisanych kulturze mikockiej (od la Micoque neolityczną, Kraków–Warszawa 2004).
w Tayac, dep. Dordogne, Francja)15.
Paleolit górny w Europie to okres wyjątkowego ujednolicenia kulturowego. Cechowała
go bardzo podobna technologia w sposobie obróbki skał kamiennych, gospodarka i kultura symboliczna. Postępujące ochłodzenie klimatu powodowało stopniowy zanik środowisk
Z pobliskiego Rachowa (obecnego Annopola), pochodzi zgrzebło bardzo silnie zeolizowane (badania powierzchniowe Stefana Krukowskiego oraz Jana Samsonowicza z lat 1920-1923 oraz z roku
1931; niepublikowane, w zbiorach Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie).
14
Surowce takie odnotowano wśród inwentarzy wczesnej fazy paleolitu górnego w Przemyślu (A. J. Tomaszewski, J. Libera, Paleolityczne materiały z Przemyśla w zbiorach Państwowego Muzeum Archeologicznego (dzieje kolekcji), „Rocznik Przemyski”, t. 43. Archeologia” z. 2,
2007, s. 3-10, jak i na innych stanowiskach tej części Podkarpacia (M. Połtowicz, Wykorzystanie
i dystrybucja surowców kamiennych w paleolicie Polski południowo-wschodniej, [w:] Archeologia Kotliny Sandomierskiej, red. M. Kuraś, Stalowa Wola 2005, s. 187-197, „Rocznik Muzeum
Regionalnego w Stalowej Woli”, nr 4, monograficzny).
15
J. K. Kozłowski, Świat ..., s. 331-332.
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leśnych i rozprzestrzenienie się stepotundry. Była to kraina
wielkich ssaków – nosorożca włochatego, mamuta, jelenia
szlachetnego, konia, bizona. Najbardziej widocznym zjawiskiem tego okresu była stabilizacja osadnictwa, manifestująca się półstałymi osadami z trwałymi budowlami. Na otwartych obszarach tundry, gdzie było trudno o drewno, do
wznoszenia konstrukcji domowych wykorzystywano kości
wielkich zwierząt. Ich gabaryty i kształt były różne. Okrągłe w planie budowle o średnicy ponad 4 m lub prostokątne
o wymiarach około 4 m szerokości i do 12 m długości, z paleniskami wewnątrz, jak i poza nimi wznoszono na „fundamentach” z żuchw, zębów trzonowych, łopatek, kości
Fot. 2. Zrekonstruowany obiekt mieszkalny ze stan. Mieziriczi; Ukra- miednicy i długich kończyn. Konstrukcję nośną stanowiły
żebra i ciosy. Całość nakrywano skórami (fot. 2). Do wznieina (wg N. Moloney, Archeologia, Warszawa 1996).
sienia budowli o powierzchni około 40-50 m2 wykorzystano kości pochodzące ze 120-150 dorosłych osobników. Jeden z takich obiektów średniej
wielkości (zawierający kości ponad 70 osobników) odkryto w Krakowie na ul. Spadzistej.
Stanowi on pozostałość obozowiska kultury graweckiej (od la Gravette, dep. Dordogne,
Francja), datowanego na 23-21 tys. lat temu.
Śladem łowców reniferów
Zdecydowanie więcej źródeł pochodzi z końcowego odcinka plejstocenu, ściślej
z jego ciepłej oscylacji – allerödu oraz ostatniego nawrotu ochłodzenia – młodszego
dryasu16. Późny glacjał to okres, kiedy zanika megafauna plejstoceńska, taka jak mamut,
czy nosorożec włochaty. Ich miejsce zajęły gatunki tundrowe, leśne i stepowe, z których
w zależności od strefy krajobrazowej najczęściej spotykanymi na stanowiskach archeologicznych są szczątki pokonsumpcyjne jelenia szlachetnego, dzika, niedźwiedzia brunatnego, tura lub żubra, wilka, renifera, konia.
W tym okresie do perfekcji rozwinięto techniki łupania krzemienia. Mimo stosunkowo skromnej bazy źródłowej, surowcem wiodącym dla wschodniej Lubelszczyzny jest krzemień wołyński lub gatunki bardzo do niego zbliżone. Tego typu skały
występują na pobliskiej Ukrainie na terenie dorzecza górnych odcinków Bugu, Gniłej Lipy, Seretu, czy Horynia. Bryły skał krzemionkowych można było znaleźć w naturalnych odsłonięciach parowów, przełomowych odcinkach rzek, wykrotach drzew, czy
też uzyskiwać poprzez rozgrzebywanie przypowierzchniowych nawarstwień. Testowa16
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Por. J. Reder /w tym tomie/.

no je poprzez kawałkowanie lub wstępne obtłukiwanie. Następnie formowano rdzeń,
z którego przy pomocy odpowiedniej wielkości, ciężaru i rodzaju kamiennych, kościanych czy też rogowych tłuków odbijano w zależności od potrzeb różnego kształtu
i wielkości półsurowiec nazywany wiórami lub odłupkami.
W zależności od tradycji kulturowej preferowano technikę rdzenia jednopiętowego
(eksploatowanego z jednej płaszczyzny, tzw. pięty) lub dwupiętowego (krótkimi seriami
naprzemianlegle z dwóch pięt). Uzyskiwano zestandaryzowany półsurowiec wiórowy,
który poddawano dalszej obróbce poprzez załuskanie (retuszowanie) krawędzi, nadając mu pożądane kształty. Do najbardziej charakterystycznych wytworów tego okresu
należą ostrza – tylczaki (wióry o jednym boku załuskanym stromo, na podobieństwo
ostrza scyzoryka) oraz liściaki. Te ostatnie wykonano z wiórów nadając im kształt liścia wierzby poprzez odpowiednie uformowanie dwukątowej nasady lub wydzielonego gwoździowatego trzonka, dodatkowo ścienianych płaskim łuskaniem na stronie
spodniej w celu łatwiejszego ich osadzenia w drzewcu strzały (ryc. 2). Odpowiednio
umieszczone w oprawach mogły pełnić również funkcję noży do strugania oraz cięcia. Ponadto na instrumentarium ówczesnego łowcy składały się krzemienne: drapacze (półkoliście załuskane wióry lub odłupki w części wierzchołkowej – narzędzia do
obróbki skór, zwłaszcza wyprawiania drobnych zwierząt futerkowych), rylce (wióry lub
odłupki o wierzchołku uformowanym specjalnym bocznym odbiciem wyprowadzonym
z powierzchni zaretuszowanej, złamanej, naturalnej lub przeciwstawnie odbitej – służące do rycia, skrobania, strugania w drewnie, kości, rogu, muszli, kamieniu), półtylczaki (wióry o wierzchołku skośnie załuskanym półstromo lub stromo – pełniące funkcję
noży), przekłuwacze (wióry lub odłupki o wierzchołku ukształtowanym poprzez retusz
w formie kolca – narzędzia służące do nakłuwania, przekłuwania, nawiercania, rozwiercania w skórze, kości, rogu, muszli, drewnie), wióry płasko retuszowane lub użytkowane bez załuskania (narzędzia do strugania, ewentualnie noże do obróbki drewna, kości,
rogu, skór)17 (ryc. 3). Odpowiednio osadzone w drewnianych, kościanych bądź rogowych oprawach pełniły różne funkcje, np. strzał, noży, szydeł, harpunów.
Grupa źródeł paleolitycznych zebrana dla południowo-wschodniej Lubelszczyzny
wyraźnie jest zdominowana przez technikę dwupiętową. Widoczna jest na wszystkich
rdzeniach (Masłomęcz 9, Nielisz 7, Ratyczów, Wronowice „Paprzyca”), w jednym przypadku także na tzw. zatępcu, tj. wiórze początkującym proces rdzeniowania (Liski),
także na większości półsurowca wiórowego (Chłopiatyn 4, Liski, ok. Turobina, Wożu-

Ryc. 2. Pęk strzał (drewniane drzewce z krzemiennymi grotami) znaleziony na cmentarzysku
szkieletowym na stan.
Olenij Ostrow; Rosja
(wg N. N. Gurina, Oleneostrovskij mogil’nik,
Moskva 1956).

Odnośnie funkcji tego typu narzędzi – por. G. F. Korobkowa, Narzędzia w pradziejach.
Podstawy badania funkcji metoda traseologiczną, Toruń 1999; także J. Małecka-Kukawka, Między formą a funkcją. Traseologia neolitycznych zabytków krzemiennych z ziemi chełmińskiej,
Toruń 2001.
17
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czyn, Tyszowce 25B, Zalewki 2) oraz pojedynczych narzędziach, np. drapaczu
(Topornica). Z grupą tą koresponduje seria kilku liściaków typu mazowszańskiego (Kolonia Nadolce 8, Raciborowice Kolonia 3, Liski, Komarów-Osada 9,
Masłomęcz 15, Moroczyn 40, Strzyżów 1D, Topornica, ok. Turobina, Tyszowce
25B – ryc. 4).
Szczególnie istotne w tym zbiorze są ostrza liściaków, które bez wątpienia należy łączyć z pobytem ludności kultury świderskiej (od stanowiska Świdry Wielkie k. Otwocka). Biorąc pod uwagą dwupiętowość pozostałych form
– rdzeni, półsurowca wiórowego i pojedynczego drapacza, również i ta grupa
w pełni znajduje odpowiedniki na stanowiskach tej kultury. Jej ludność skolonizowała niemalże cały obszar ziem polskich, w tym międzyrzecze Wisły
i Bugu, także zachodnią Białoruś i Ukrainę (łącznie z Krymem). Na obecnym
etapie badań trudno jest rozstrzygnąć, czy mamy do czynienie ze stałym osadnictwem w obrębie analizowanego regionu. Może pojedyncze narzędzia zgubiono przechodząc przez tą część wyżyn kierując się na wschód po doskonały
krzemień wołyński, który odnotowano w ponad połowie tego zbioru. Wyroby
z niego stwierdzono również na pobliskim Roztoczu Tomaszowskim i Lwowskim na obozowiskach „świderskich”. Nie można również wykluczyć powiązań
analizowanych materiałów (surowcowo niekiedy bardzo zbliżonych) z pracowniami krzemienia rejowieckiego stwierdzonymi w różnych rejonach Pagórów
Ryc. 3. Wybrane formy narzędzi krze- Chełmskich18.
miennych użytkowane w paleolicie
Interesujący zbiór uzyskano w trakcie kilku sezonów badawczych w Gródku
schyłkowym (wg K. Jażdżewski, Pradzieje Europy Środkowej, Wrocław 1C. Niewątpliwie elementem wyróżniającym ten inwentarz jest zarówno jego
1981).
technologia, stan zachowania (intensywna biała gruba patyna), jak i zestaw
instrumentarium. Szczególną uwagę zwraca masywny grot trzoneczkowaty typu Lyngby. Ponadto znaleziono dwa półtylczaki, drapacz, przekłuwacz, rylec, również po kilka
wiórów i odłupków (ryc. 5). Tego typu inwentarze znane są przede wszystkim z Niżu
Polski, także z dorzecza Niemna. I zapewne z tym kierunkiem należy łączyć oddziaływanie docierające na Lubelszczyznę, skąd znamy kilka kolejnych stanowisk zawierających elementy kultury lyngbijskiej (nazwa od stanowiska eponimicznego w północnej
Jutlandii, Dania)19. Ich obecność na południe od Bałtyku odnoszona jest generalnie do
drugiej połowy allerödu oraz pierwszej połowy lub nawet końca ostatniego dryasu.
Ryc. 4. Grot krzeW kilku przypadkach możemy mieć do czynienia z odmienną tradycją kulturową.
mienny (liściak maPoza
częściowo zniszczonym okazem tylczaka ze stan. 1 w Tyszowcach do grupy tej zazowszański) ze stan.
Kolonia
Nadolce,
pow. tomaszowski
(z badań AZP 9292; rys. J. Libera).
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J. Libera, Kraina..., s. 54-56, ryc. 6.
J. Libera, Liściaki typu Lyngby w inwentarzach krzemiennych z międzyrzecza środkowej
Wisły i Bugu, „Lubelskie Materiały Archeologiczne”, t. III: 1990, s. 13-28.
18
19

liczyć należy masywny drapacz zbliżony do
typu tarnowiańskiego (od stanowiska Tarnowa koło Konina) z Tarnawatki, zbliżony
drapacz i masywny rylec z Perespy, masywny rylec i regularny długi wiór jednopiętowy
z Wożuczyna, smukły półtylczak ze Strzyżowa (ryc. 6), drapacz wiórowy ze Starej Wsi,
rylec z Lemieszowa, czy też masywny wiór
jednopiętowy z Trzeszczan.
Prawdopodobnie ta grupa znalezisk reprezentuje odmienną tradycję – kultur tylczakowych (od narzędzia typu tylczak). Kompleks tych schyłkowoplejstoceńskich kultur
skupia jednostki taksonomiczne o różnej genezie, przepadające na okres późnego allerödu i początek ostatniego dryasu, co generalnie odpowiada drugiej poł. 12 – pocz. 11 tys.
lat temu. Przy obecnej stosunkowo skromnej bazie źródłowej materiały ze środkowowschodniej Polski trudne są do jednoznacz- Ryc. 5. Krzemienne narzędzia znalezione na stan. 1C
nego przyporządkowania taksonomicznego. w Gródku, pow. hrubieszowski (wg J. Libera, Liściaki
Lyngby..., „Lubelskie Materiały ArcheologiczIch obecność (m.in. na terenie wschod- typy
ne”, t. III: 1990).
niej części Roztocza20) może odzwierciedlać różne kierunki oddziaływań, kręgu kultur późnograweckich z szeroko pojętej strefy
Podkarpacia lub centralnej Polski, łącznie z najsłabiej na ziemiach polskich poznanymi
wpływami wschodnimi z Ukrainy. Ten ostatni kierunek szczególnie nabiera znaczenia
w kontekście zbliżonych materiałów odkrytych na terenie Lwowa21. Nie można również
wykluczyć możliwości powiązania niektórych artefaktów z penetracją wschodniej Lubelszczyzny przez kulturę magdaleńską (od La Madeleine, dep. Dordogne, Francja) – może
w okresie nieco wcześniejszym, której ludność stosowała zbliżone techniki
w obróbce krzemienia oraz użytkowała podobne formy wielu narzędzi22.

Ryc. 6. Nóż (półtylczak) krzemienny ze stan. Strzyżów,
pow. hrubieszowski (ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie;
rys. J. Libera).

J. Libera, Od łowców mamutów do pierwszych pasterzy, [w:] Archeologia Roztocza: krajobraz przyrodniczo-kulturowy, red. E. Banasiewicz-Szykuła, Lublin 2005, s. 25-35. „Skarby
z Przeszłości” [nr 7]).
21
J. Libera, Od łowców ..., s. 27-29.
22
M.in. S. Jastrzębski, J. Libera, Stanowisko późnomagdaleńskie w Klementowicach-Kolonii
w świetle badań 1981-1982 r., „Sprawozdania Archeologiczne”, t. 39: 1987 [wyd. 1988], s. 9-52.
20
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Społeczności schyłku epoki lodowcowej, powszechnie są
nazywanymi „łowcami reniferów”. Mimo, że zwierzęta te nie
były jedynym gatunkiem, na który wówczas polowano, to bez
wątpienia stanowiły stały składnik diety ówczesnych myśliwych
(fot. 3). Te żyjące w stadach zwierzęta przystosowane do życia
w chłodnych warunkach – odbywające sezonowe wędrówki dolinami rzek w poszukiwaniu pastwisk, jesienią z północy na południe oraz wiosną w kierunku powrotnym – stanowiły również
cenne źródło surowca w postaci skór, poroży, kości do wyroFot. 3. Miejsca ran zadawanych reniferom odtworzone na bu narzędzi, m.in. harpunów (ryc. 7). Były to zwierzęta bardzo
podstawie badań kości ze stan. Stellmoor; Niemcy (wg J. K.
ważne dla ówczesnych myśliwych, niejednokrotnie utrwalająKozłowski, Świat przed...).
cych ich wizerunki w sztuce naskalnej i plastyce figuralnej, notowanej na wielu stanowiskach Europy. Biorąc pod uwagą układ sieci dolin przecinających południkowo zachodnią część Wyżyny Lubelskiej, najbardziej dogodne warunki
dla tego typu wędrówek mogły spełniać szerokie doliny Wieprza i Bugu.
Brak badań wykopaliskowych bardzo utrudnia poznanie charakteru tego osadnictwa. Nie dysponujemy żadnymi danymi odnośnie obozowisk, kształtu i konstrukcji
domostw. Należy przypuszczać, iż nie odbiegały one formą od znanych z innych obszarów ziem polskich (np. z Całowania k. Otwocka, Witowa k. Łęczycy, Grzybowej Góry
k. Skarżyska-Kamiennej), gdzie stwierdzono istnienie odmiennych dwóch modeli obozowisk, jedno- lub kilkuszałasowego, zamieszkiwanych przez pojedynczą lub grupę 2-3
rodzinną. Owalne lub prostokątne szałasy/jurty, niekiedy wkopane w ziemię, z jednym
lub dwoma wewnątrz ogniskami budowano w oparciu o konstrukcje żerdziowe przykryte skórami zwierzęcymi, które dodatkowo kotwiczono na zewnątrz licznymi kamieniami (fot. 4).
Ryc. 7. Wybrane formy
kościanych harpunów
późnopaleolitycznych
(wg K. Jażdżewski,
Pradzieje...).
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Społeczności łowiecko-rybackie
Zmiany klimatyczne, jakie zapoczątkowały nową epokę geologiczną nazywaną holocenem doprowadziły do wielu przeobrażeń zarówno środowiska, jak i związanego
z nim osadnictwa. Sukcesywne ocieplanie się klimatu powodowało ekspansję lasów, początkowo brzozowo-sosnowych, które z czasem zmieniły się w gęste lasy zdominowane
przez sosnę z udziałem wiązu i świerka, następnie zdominowane zostały przez gatunki ciepłolubne. Wilgotne obniżenia wypełniły się torfem. Zmiany widoczne są również
w składzie fauny. Na interesującym nas obszarze wyraźnie będącym w strefie oddziaływań nadczarnomorskich, dominującym gatunkiem był jeleń, z towarzyszącymi mu
sarną, dzikiem i być może turem, których obecność nasiliła się w fazie młodszej. Jest

to okres, w którym nadal egzystowały społeczności kultywujące
typ gospodarki opartej na zbieractwie, myślistwie i rybołówstwie.
Również i teraz preferowano pod obozowiska suche piaszczyste
formy położone w dolinach licznych rzek.
Narzędzia z tego okresu cechuje daleko posunięta miniaturyzacja. Uzyskiwano je ze wszystkich możliwych surowców
krzemiennych, łącznie z nie zawsze najlepszej jakości krzemieniem narzutowym, występującym również na terenie Wyżyny Lubelskiej. Charakterystyczne dla mezolitu mikrolity
(o długości 20-40 mm) wykonywano na podobieństwo trójkątów,
w początkowej fazie rozwartokątnych, w późnej prostokątnych,
także półksiężyców, w młodszej fazie uzupełnionych trapezami
i rombami – stanowiących wkładki do uzbrajania kościanych
i rogowych harpunów, jak również ostrzy strzał (ryc. 8). Zróżnicowanie ich kształtów, wielkości, a także wzajemne konfiguracje
i frekwencja, stanowi podstawę ich zróżnicowań chronologiczno-kulturowych.
Sygnalizowane w literaturze23 stanowiska odnoszone do środkowej epoki kamienia to przede wszystkim pojedyncze drobne wióry, zbliżone do nich metrycznie rdzenie (Czartowiec)24,
a w grupie zbrojników – przede wszystkim trapezy. Wszystkie te
elementy występują również w inwentarzach kultur neolitycznych, poczynając od kultury ceramiki wstęgowej rytej, poprzez
kultury: malicką, lubelsko-wołyńską, pucharów lejkowatych do
kultury amfor kulistych25. Wobec czego trudno jest definitywnie
rozstrzygnąć przynależność chronologiczną lub taksonomiczną
wielu materiałów26. Z sytuacją taką spotykamy się m.in. na osadzie w Tyszowcach na stan. 25B (ryc. 9), gdzie wśród wielokultu-

Fot. 4. Rekonstrukcja szałasu późnopaleolitycznego ze
stan. Grzybowa Góra k. Skarżyska-Kamiennej (wg J. K.
Kozłowski, Świat przed...).

Ryc. 8. Wybrane formy krzemiennych zbrojników mikrolitycznych
użytkowane w mezolicie (wg K.
Jażdżewski, Pradzieje...).

Ryc. 9. Odpadek
(rylcowiec) krzemienny z produkcji
zbrojnika mikrolitycznego ze stan.
25B w Tyszowcach,
pow. tomaszowski
(wg B. Gosik, Osadnictwo z epoki brązu na stanowisku
25B w Tyszowcach
/mps mgr UMCS/
Lublin 1997).

23
Informacje podawane niejednokrotnie wyłącznie na podstawie dokumentacji AZP. Weryfikacja części tak datowanych stanowisk wykonana przez Jerzego Liberę dla materiałów z Grzędy
Sokalskiej w latach 2001-2002 (A. Podgórski, Studium nad osadnictwem neolitycznym południowej części Grzędy Sokalskiej, Lublin 2002; maszynopis pracy magisterskiej) wykazała w stosunku do wielu z nich bezpodstawność określeń chronologii. Wobec takiego stanu autor zrezygnował z wprowadzania do literatury materiałów nie znanych mu z autopsji.
24
J. Libera, Paleolit... Źródła, s. 85, tabl. LXVII: 21.
25
Odnośnie neolitu – por. A. Zakościelna (w tym tomie).
26
Por. J. Libera, Paleolit... Źródła, s. 106-107.
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rowego materiału znaleziono m.in. tzw. rylcowiec, typową
formę odpadkową z produkcji mikrolitów – powszechnie
stosowaną w mezolicie (ryc. 10), ale znaną również z inwentarzy neolitycznych27. Wydaje się, że zabytkiem nie
budzącym wątpliwości co do przynależności do środkowej
epoki kamienia jest zbrojnik janisławicki (rodzaj grocika)
znaleziony na terenie cmentarzyska kurhanowego kultury
trzcinieckiej w Tyszowcach na stan. 3 (ryc. 11).
Mikrolity w postaci pojedynczych zbrojników janisławickich, znacznie liczniejszych trapezów, rombów, półtylczaków i towarzyszących im rdzeni wiórowych oraz
półsurowca wiórowego znaleziono na terenie Roztocza
Tomaszowskiego (Brzezinki, Jeziernia, Bondyrz) oraz
Ryc. 10. Rekonstrukcja produkcji Ryc. 11. Zbrojnik (janisławi28
zbrojników mikrolitycznych (wg cki) krzemienny ze stan. 3 w Roztocza Gorajskiego (Bilsko) . W tym przypadku naleM. i K. Cyrek, Nowy sposób pro- Tyszowcach, pow. tomaszow- ży łączyć je z kulturą janisławicką (od stanowiska Janisładukcji zbrojników, „Sprawozda- ski (wg J. Libera, Późny paleowice k. Skierniewic), której obszar występowania sięgał
nia Archeologiczne”, t. 30: 1978). lit i mezolit..., Analiza, 1998).
znacznie dalej na południe, obejmując dolne i środkowe
dorzecze Sanu29. Serie co najmniej kilku stanowisk z pewnymi elementami janisławickimi w postaci charakterystycznych ostrzy janisławickich, trapezowatych oraz trójkątnych stwierdzono także w obrębie Roztocza Lwowskiego (m.in. Brzuchowicze VI,
Lwów I (Hołosko) i II (Kurtumowa Góra)30.
Reasumując, zarejestrowane pojedyncze materiały „mezolityczne” w obrębie południowo-wschodniej Lubelszczyzny mogą stanowić ślady penetracji ludności kultury
janisławickiej zamieszkującej w obrębie wschodnich partii Roztocza. Biorąc pod uwagę obszar rozprzestrzenienia się tej jednostki, wschodnia Lubelszczyzna znalazła się
w jego południowym zasięgu. Na podstawie tak skąpych źródeł trudno jest ocenić ich
chronologię. Generalnie zjawiska te można odnieść do drugiej połowy 9 – początków
6 tys. lat temu.
27
A. Zakościelna, Krzemieniarstwo kultury wołyńsko-lubelskiej ceramiki malowanej, Lublin 1996, s. 71, „Lubelskie Materiały Archeologiczne”, t. 10.
28
J. Libera, Od łowców..., s. 36-37.
29
J. Libera, Przedneolityczne osadnictwo wschodniej części północnego Podkarpacia od Böllingu do końca okresu atlantyckiego: zarys problematyki, [w:] Starsza i środkowa epoka kamienia w Karpatach polskich, red. J. Gancarski, Krosno 2002, s. 220; także J. Libera, Badania nad
kulturą janisławicką w międzyrzeczu Wisły i Bugu oraz dorzeczu Sanu, [w:] Kultura janisławicka w Polsce północno-wschodniej i na terenach sąsiednich, red. E. Kawałkowa, Ostrołęka
2003, s. 19-41.
30
J. Libera, Od łowców ..., s. 37.
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Również i w tym przypadku nasza wiedza na temat życia codziennego opiera się
o obserwacje z innych rejonów. Model ekonomiczny mezolitu w przeciwieństwie do gospodarki społeczeństw paleolitycznych polegał na udoskonaleniu zbieractwa (nasiona,
grzyby, zioła, kłącza, miód) i łowiectwa w obrębie strefy leśnej (powszechnie posługiwano
się łukiem) przy znacznie bardziej rozwiniętym eksploatowaniu środowisk wodnych (masowo stosowano harpuny, ościenie, sieci, haczyki, posługiwano się łodziami dłubankami).
Tu również mamy do czynienia z lekkimi konstrukcjami jedno- lub kilkuszałasowymi, po
których rzadko dochowały się ślady w postaci kolistych – kilkucentymetrowej średnicy
w planie dołków (po żerdziach) wyznaczających ich zasięg. Niekiedy towarzyszą im resztki ognisk (zawierające rozmyte ślady spalenizny) otoczone kamieniami. Powierzchnia domostw wynosiła od kilku do kilkunastu metrów kwadratowych, co odpowiada przestrzeni
niezbędnej dla pomieszczenia małej (4-5 osobowej) rodziny. W ich sąsiedztwie, podobnie jak w schyłkowym paleolicie, usytuowane były różne miejsca aktywności gospodarczej
ówczesnych ludzi, z których do naszych czasów najczęściej przetrwały pracownie obróbki
surowców nieorganicznych. Te obiekty (nazywane krzemienicami) liczące od kilkuset do
kilku tysięcy zabytków rozrzuconych na przestrzeni kilku – kilkunastu metrów kwadratowych stanowią pozostałości warsztatów, w których obrabiano zakupiony lub przyniesiony
z naturalnego złoża surowiec krzemienny, wykonując z niego niezbędne narzędzia, bądź
też dokonując doraźnych ich napraw (ryc. 12).

Ryc. 12. Skupisko (krzemienica) zabytków krzemiennych na stan. Grzybowa Góra „Rydno” IV k. Skarżyska-Kamiennej z okresu paleolitu schyłkowego
i mezolitu (wg R. Schild, Późny paleolit, [w:] Paleolit
i mezolit, Wrocław 1975).
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Fot. 5. Dyspersja stanowisk paleolitycznych i mezolitycznych /*/ na terenie południowo-wschodniej Lubelszczyzny
uwzględnionych w tekście (fragm. mapy opr. L. Gawrysiak, Województwo lubelskie, Lublin 2004): 1. Chłopiatyn, stan. 4;
2. Czartowiec*; 3. Gródek, stan. 1C; 4. Kolonia Nadolce, stan. 8; 5. Raciborowice Kolonia, stan. 3; 6. Komarów-Osada,
stan. 9; 7. Liski; 8. Liwcze, stan. 5; 9. Masłomęcz, stan. 9 i 15; 10. Mircze; 11. Moroczyn, stan. 40; 12. Nielisz, stan. 7;
13. Nowosiółki; 14. Perespa, stan. 54; 15. Ratyczów; 16. Stara Wieś; 17. Strzyżów, stan. bez nr i 1D; 18. Tarnawatka;
19. Topornica; 20. Turobin ok.; 21. Tyszowce, stan. 1 i 25B oraz stan. 3* i 25B*; 22. Wożuczyn; 23. Wronowice, stan. „Paprzyca”; 24. Trzeszczany; 25. Lemieszów.
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Anna Zakościelna

Południowo-wschodnia Lubelszczyzna w epoce neolitu
Obszar, którego dotyczy najnowsze wydanie Skarbów z przeszłości należy bez wątpienia do archeologicznej skarbnicy Lubelszczyzny. Liczba i znaczenie odkrytych tu
stanowisk, sytuuje go w czołówce najbogatszych w zabytki archeologiczne rejonów Kraju. Decydowały o tym żyzne gleby czarnoziemne i brunatne, urozmaicona rzeźba terenu, a przede wszystkim gęsta sieć rzeczna zapewniająca dostatek wody. Te czynniki,
ważne w każdym okresie rozwoju kultury ludzkiej, szczególnie znaczące były w młodszej epoce kamienia, kiedy ziemie polskie zostały odkryte i skolonizowane przez ludność kultury ceramiki wstęgowej rytej1 – pierwszych w Europie Środkowej rolników,
którzy z południowo-zachodniej Słowacji i Moraw przynieśli do nas znajomość uprawy
roli i hodowli zwierząt oraz umiejętność wykonywania naczyń glinianych. Nowe sposoby zdobywania pożywienia zapewniające jego zróżnicowany asortyment i kontrolę, zastąpiły odtąd przyswajającą gospodarkę poprzednich epok, przez co w znacznym stopniu uniezależniły człowieka od środowiska. Ten przełom kulturowy, mający znamiona
pierwszej rewolucji gospodarczej w dziejach człowieka, nastąpił na ziemiach polskich
w połowie VI tysiąclecia przed Chrystusem, kiedy ludność kultury ceramiki wstęgowej
rytej przekroczyła Karpaty przez Bramę Morawską, a następnie dolinami Odry i Wisły
oraz ich dopływów, rozprzestrzeniła się wszędzie tam, gdzie żyzne gleby zapewniały
warunki dla efektywnej uprawy roli i dostatniego życia.
Pierwsi rolnicy ze Słowacji i Moraw
Południowo-wschodnia Lubelszczyzna znalazła się w orbicie zainteresowań ludności wczesnorolniczej bardzo szybko. Ściągnęły ją tu rozległe doliny rzeczne wypełnione
żyznymi madami, porośnięte stosunkowo łatwymi do trzebieży lasami łęgowymi, obrzeża dolin zajęte przez grądy, na których powstawały równie produktywne gleby brunatne
oraz czarnoziemy wytworzone na lessach. Niebagatelną rolę odgrywały również pobliskie – wołyńskie – złoża doskonałego surowca krzemiennego, z którego wytwarzano
różnorodne narzędzia. Znamy ją z kilkudziesięciu stanowisk odkrytych w czasie badań powierzchniowych w górnym biegu Wojsławki i Wełnianki na obszarze Działów
1

W sprawie nazw kultur archeologicznych porównaj poprzednie tomy „Skarbów z przeszłości”.
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Ryc. 1. Rozmieszczenie stanowisk kultury ceramiki wstęgowej rytej: 1. Gródek 1B; 2 – Gródek 6; 3 – HrubieszówPodgórze 1A; 4 – Lipowiec; 5 – Podhorce 42; 6 – Tarnoszyn; 7 – Werbkowice-Kotorów I; 8 – Werbkowice-Kotorów II
(sporządził Marcin Szeliga na podkładzie Mapy Rzeźby Województwa Lubelskiego w opracowaniu Leszka Gawrysiaka,
Lublin 2004).

Grabowieckich, u ujścia Czarnego Potoku do Łabuńki na terenie Padołu Zamojskiego,
a przede wszystkim z doliny Bugu i Huczwy na Grzędzie Horodelskiej i w Kotlinie
Hrubieszowskiej. Niewielkie skupisko odkryte zostało również na terenie Kotliny Pobuża. Stanowiska tworzą koncentracje wzdłuż dolin rzecznych, rzadko odkrywane są
natomiast w głębi subregionów, uboższych w wodę (ryc. 1).
Ludność kultury ceramiki wstęgowej rytej dotarła w okolice Hrubieszowa już
w fazie wczesnej (tzw. zofipolskiej2). Najstarsze materiały wyróżniono w Gródku,
Na podstawie zmieniającej się stylistyki zdobienia naczyń wyróżniamy 3 fazy rozwojowe
tej kultury w Polsce: gniechowicko – zofipolską (zwaną tak od miejscowości Gniechowice pod
Wrocławiem i Zofipole pod Krakowem, gdzie najwcześniej odkryto charakterystyczną cerami2
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stan. 63. Charakteryzują się ornamentyką naczyń w postaci rytych linii prostych, załamanych pod kątem lub tworzących prostokąt przekreślony w środku linią poziomą (ryc. 2:
1-2). Z tego czasu pochodzi też niekształtne naczynie odkryte przypadkowo w Gródku na stanowisku 1B (ryc. 2: 3)4.
Zdecydowana większość stanowisk wczesnoneolitycznych na terenie południowo-wschodniej Lubelszczyzny
pochodzi z fazy nutowej kultury ceramiki wstęgowej rytej, kiedy naczynia zdobiono okrągłymi dołkami rozmieszczonymi na liniach rytych (ryc. 2: 4-5). Przyrost osadnictwa związany był zapewne z napływem nowej fali, znacznie
już liczniejszej populacji. W Werbkowicach – Kotorowie5,
Tarnoszynie6 i Świerszczowie Kolonii7 badania wykopalikę), nutową (od okrągłych punktów rozmieszczonych na liniach
rytych, przypominających zapis nutowy na pięciolinii) i żeliezowską (od miejscowości Želiezovce, koło Nitry na Słowacji) – por.
W. Wojciechowski, Kultura ceramiki wstęgowej rytej, [w:] Pradzieje ziem polskich t. I, cz. 1, red. J. Kmieciński, Warszawa – Łódź
1989, s. 139-155.
3
A. Uzarowiczowa, Wyniki badań we wsi Gródek Nadbużny,
pow. Hrubieszów, w 1961 r. „Wiadomości Archeologiczne”, t. 30:
1964, s. 439-460.
4
J. Buszewicz, Naczynie kultury ceramiki wstęgowej rytej
z Gródka Nadbużnego, [w:] Sprawozdania z badań terenowych w
województwie zamojskim w 1990 roku, Zamość 1990, s. 9-10.
5
T. Liana, T. Piętka-Dąbrowska, Sprawozdanie z badań ratowniczych przeprowadzonych w 1959 r. na stanowisku I
w Werbkowicach-Kotorowie, pow. Hrubieszów, „Wiadomości Archeologiczne”, t. 28, 1962, s. 142-173; T. Dąbrowska, T. Liana,
Sprawozdanie z prac wykopaliskowych w Werbkowicach-Kotorowie, pow. Hrubieszów w 1960 r., „Wiadomości Archeologiczne”,
t. 29: 1963, s. 44-59.
6
I. Chorostowska, Osada kultury ceramiki wstęgowej rytej
w Tarnoszynie powiat Tomaszów Lubelski, Lublin 1966, Praca
magisterska w Instytucie Archeologii UMCS.
7
A. Zakościelna, Wielokulturowe stanowisko 28 w Świerszczowie Kolonii, gm. Hrubieszów, [w:] Sprawozdania z badań terenowych Katedry Archeologii UMCS w 1988 roku, Lublin 1988,
s. 6-11.

Ryc. 2. Fragmenty naczyń kultury ceramiki wstęgowej rytej: 1-2
– Gródek 6; 3 – Gródek 1B; 4-5 – Tarnoszyn 1; 6 – Świerszczów
Kolonia 28; 7-9 – Podhorce 42 (rys. Ryszarda Galej).
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skowe ujawniły pozostałości niewielkich osad z reliktami obiektów gospodarczych – piwniczek do przechowywania żywności, z czasem użytkowanych jako jamy śmietnikowe. Dostarczyły
fragmentów naczyń lepionych ręcznie, narzędzi krzemiennych
(w tym do ścinania zboża – fot. 1) i kościanych oraz szczątków konsumpcyjnych, głównie kości zwierząt hodowlanych, kozy-owcy, bydła i świni.
Szczególnie interesujących materiałów dostarczyły badania osady w Świerszczowie Kolonii 28. Odkryto na niej naczynia
zdobione w stylu typowym dla południowo-wschodnio węgierskiej grupy Szarvas-Érpart, wyznaczającej schyłkowy odcinek
fazy nutowej (ryc. 2: 6). Świadczą one, iż nutowy etap rozwoju tej kultury trwał na tym terenie długo oraz uświadamiają jak
dalekosiężne kontakty utrzymywała ta wczesnoneolityczna ludność. Materiały fazy późnej, tzw. żeliezowskiej, w której ornamentyka punktów nutowych zastąpiona zostaje soczewkowatymi karbami przecinającymi kilka linii rytych, są bardzo nieliczne.
Większa seria pochodzi jedynie z Podhorzec stan. 42 (ryc. 2: 7-9),
z fragmentarycznie rozpoznanej osady8.
Fot. 1. Eksperymentalne sierpy wczesnoneolityczne:
Stanowiska kultury ceramiki wstęgowej rytej z południowkładki krzemienne w rogowych oprawach (rekonwo-wschodniej
Lubelszczyzny należą do najbardziej północnostrukcja Marcin Szeliga na podstawie wzorów archeolowschodniej
prowincji
tej kultury. Kulturotwórcze centrum, w któgicznych, fot. Monika Kępka).
rym rodziły się nowe idee stylistyczne, znajdowało się wówczas na
terenie południowo-zachodniej Słowacji i Moraw. Dopóki społeczności zamieszkujące
ziemie obecnej Polski utrzymywały z nim kontakt, dopóty podlegały tym samym regułom i dynamice rozwoju. W materiale archeologicznym czytelne jest to zwłaszcza
w zdobnictwie naczyń. Na początku V tysiąclecia przed Chrystusem doszło jednak do
osłabienia, a następnie zerwania tych relacji, w wyniku czego prowincje, pozbawione
nowych impulsów, zostały odcięte od oddziaływań fazy żeliezowskiej i kontynuowały
„nutowy” etap rozwoju także w późniejszym czasie9, bowiem nie wytworzyły własnych
wzorów stylistycznych. Stąd sądzić można, iż moda na ornamentykę nutową trwała na
obszarze południowo-wschodniej Lubelszczyzny długo, zapewne do końca rozwoju tej
8
J. Kącki, Podhorce stan. 1, gm. Werbkowice, [w:] Sprawozdania z badań terenowych Zakładu Archeologii UMCS i Archeologicznego Ośrodka Badawczo-Konserwatorskiego w Lublinie
w 1982 roku, Lublin 1982, s. 4.
9
S. Kadrow, A. Zakościelna, An Outline of the Evolution of Danubian Cultures in Małopolska
and Western Ukraine, “Baltic-Pontic Studies”, vol. 9: 2000, s. 249-255.
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kultury10. Życie jednak i wówczas nie znosiło próżni, w miarę kurczenia się strefy wpływów ośrodka południowo-zachodnio-słowackiego nasilały się oddziaływania kręgu pokrewnych kultur ze wschodniej Słowacji i Węgier, czego wyrazem jest pojawiający się na
niektórych stanowiskach (Podhorce, Zosin11) obsydian – szkliwo wulkaniczne, z którego wykonywano drobne narzędzia – z pogranicza słowacko-węgierskiego.
O kulturze pierwszych rolników na tym terenie niewiele dziś jeszcze możemy powiedzieć. Z badań w innych rejonach Polski wiemy, iż ludność ta uprawiała kilka gatunków pszenicy, jęczmień i żyto, hodowała kozę, owcę, bydło i świnie. Kości tych zwierząt
odkryto na wszystkim badanych osadach. Chętnie korzystała ze środowisk dużych dolin
rzecznych polując na zamieszkujące je zwierzęta, także łowiąc ryby i żółwie (skorupy
odkryte w jamach gospodarczych w Świerszczowie Kolonii), zbierając małże.
Zamieszkiwano prostokątne duże domy słupowe, od kilkunastu, nawet do 50 metrów
długości i około 7 m szerokości. Ściany budowano z pni dużych drzew wbijanych jeden
obok drugiego w rowkach fundamentowych, dla uszczelnienia wylepiano gliną. Dwuspadowe dachy wsparte były na dwu lub trzech rzędach dość rzadko rozstawionych słupów
wewnętrznych (ryc. 3). Zmarłych chowano w obrządku szkieletowym, w pozycji skurczo-

Ryc. 3. Rekonstrukcja domu słupowego kultury ceramiki wstęgowej rytej (wg Janusza K. Kozłowskiego, Encyklopedia historyczna świata, t. I Prehistoria, Rozdział XVII, Kraków 1999).
10
J. K. Kozłowski, The Eastern Areas of the Linear Band Pottery Culture [w:] Memoires Archaeologiques, red. A. Kokowski, Lublin 1985, s. 68, fig. 12.
11
J. Brzozowski, Kultura ceramiki wstęgowej rytej na Lubelszczyźnie, Lublin 1986, s. 100,
Praca magisterska w Instytucie Archeologii UMCS w Lublinie.
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Ryc. 4. Rozmieszczenie stanowisk kultury malickiej (1-5) i lubelsko-wołyńskiej (6-46): 1 – Hrubieszów-Podgórze 1A;
2 – Majdan Nowy 1; 3 – Strzyżów I; 4 – Świerszczów Kolonia 28; 5 – Werbkowice-Kotorów I; 6 – Gozdów 1; 7 – Grabowiec 1; 8 – Gródek 1A; 9 – Gródek 1C; 10 Gródek 4; 11 – Hrubieszów-Podgórze 1A; 12 – Husynne 2; 13 – Janki Dolne
11; 14 – Janki Dolne 12; 15 – Komarów-Osada 9; 16 –Krasne Kolonia 16; 17 – Kumów Majoracki 22; 18 – Łasków 1; 19
– Łubcze 27; 20 – Łuszków Komora 38; 21 – Miedniki; 22 – Mikulin 6; 23 – Moniatycze Kolonia; 24 – Moroczyn 5; 25
– Nieledew 1; 26 – Ornatowice 1; 27 – Podlodów 2; 28 – Raciborowice II; 29 – Raciborowice 15; 30 – Rogalin 3; 31 – Siennica Różana; 32 – Sitaniec Wolica 3; 33 – Stefankowice 3; 34 – Stefankowice Kolonia 3; 35 – Strzyżów 10; 36 – Strzyżów
26; 37 – Strzyżów I, II, IIA; 38 – Teptiuków 6; 39 – Topornica 36; 40 – Turowiec; 41 – Tyszowce 25B; 42 – Tyszowce 3;
43 – Werbkowice-Kotorów I; 44 – Wronowice-Paprzyca 5; 45 – Żuków 1 (sporządził Marcin Szeliga na podkładzie Mapy
Rzeźby Województwa Lubelskiego w opracowaniu Leszka Gawrysiaka, Lublin 2004).

nej na boku, wyposażając w nieliczne naczynia, narzędzia i ozdoby. Groby towarzyszyły
domostwom, osobne cmentarzyska zakładano rzadko. Stanowiska grobowe na ziemiach
polskich są bardzo nieliczne. Nasuwa to przypuszczenie, iż na północ od Karpat nastąpiły
poważne zmiany w kulturze duchowej tej ludności, które nakazywały traktować zmarłych
inaczej niż na innych terenach jej rozległego europejskiego zasięgu, gdzie grobów jest
wiele i niekiedy tworzą one duże cmentarzyska. Jedyny obiekt grobowy kultury ceramiki
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wstęgowej rytej odkryty na Lubelszczyźnie reprezentuje zupełnie odrębny, bardzo rzadki w tym czasie obrządek. W Gródku stan. 2 natrafiono na pochówek ciałopalny. Spalone
szczątki ludzkie wraz z fragmentami wtórnie przepalonych naczyń i węgli drzewnych zakopane były w jamie na głębokości około 150 cm12. Ten odosobniony przypadek nie może
tłumaczyć niejasnych kwestii związanych z obrządkiem pogrzebowym tej wczesnoneolitycznej ludności, bowiem ciałopalenie, jako powszechny zwyczaj grzebalny, wprowadza
na naszym terenie dopiero kultura łużycka z epoki brązu, w związku z panującym wówczas kultem ognia.
Problematyka związana z osadnictwem i kulturą pierwszych rolników na Lubelszczyźnie wymaga dalszych intensywnych badań terenowych i gabinetowych. Na obecnym ich etapie stwierdzić możemy, iż pionierzy rolnictwa odkryli wprawdzie te tereny
dla neolitycznego modelu gospodarki, lecz nie uczynili z nich trwałej ekumeny osadniczej. Nieliczne i rozproszone stanowiska,
brak osad z pozostałościami dużych domów
słupowych świadczą, iż nie dokonali trwałego
zagospodarowania tych terenów. Nie zmienia
to jednak faktu, iż dla tego wybitnie rolniczego dziś regionu, tradycji upraw na żyznych
czarnoziemach, szukać można w połowie VI
tys. przed Chrystusem.
Młodsze kultury rolnicze o korzeniach
naddunajskich
Młodsze ugrupowania naddunajskie, powstałe po rozpadzie kultury ceramiki wstęgowej rytej, reprezentuje kultura malicka. Jej
ludność zasiedliła wybiórczo tereny wschodniej Lubelszczyzny i zachodniego Wołynia
(ryc. 4), wchłaniając zapewne egzystujących
jeszcze w enklawach pierwszych rolników.
Drobne materiały pozyskano ze Strzyżowa, stan. I13, a niewielkie osady badane były

Ryc. 5. Naczynia kultury malickiej z Werbkowic-Kotorowa I (rys. Ryszarda Galej).

12
E. Kempisty, Pierwszy grób kultury ceramiki wstęgowej rytej na Lubelszczyźnie w Gródku Nadbużnym, pow. Hrubieszów, „Wiadomości Archeologiczne”, t. 28: 1962, s. 284-285.
13
Z. Podkowińska, Badania w Strzyżowie, pow. Hrubieszów, woj. Lublin, w latach 19351937 oraz 1939, „Archeologia Polski”, t. 5: 1960, Tabl. I: 2, 4.
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w Majdanie Nowym14, Werbkowicach (ryc. 5)15, Hrubieszowie-Podgórzu16 i Świerszczowie Kolonii17. Na tym ostatnim stanowisku odkryto również dwa pochówki ludzkie (dziecka i dorosłego mężczyzny), złożone w jamach, które pierwotnie miały przeznaczenie
gospodarcze. Podobnie jak w czasach pierwszych rolników, obszar
południowo-wschodniej Lubelszczyzny, wraz z sąsiednim Wołyniem, należał do wschodniej peryferii tej kultury. Osadnictwo było
tu mało intensywne i mocno rozproszone, a niewielkie grupy ludzkie
egzystowały w izolowanych od siebie enklawach, kierując się własną
logiką rozwoju. Na skutek tego materiały z poszczególnych stanowisk znacznie różnią się od siebie18.
W schyłkowym okresie rozwoju grupy ludności kultury malickiej wzięły udział w genezie dwóch kolejnych jednostek kulturowych, których osadnictwo na naszym terenie miało już zdecydowanie trwały charakter. Jedną z nich była kultura lubelsko-wołyńska,
powstała w efekcie nałożenia się na grunt późnomalicki impulsów
z kręgu kultur rozwijających się w tym czasie w Kotlinie Karpackiej19. Dało to specyficzną stylistykę zdobienia ceramiki, której
charakterystycznym rysem jest ornament malowany białą, olejną
farbą w motywy trójkątów i pasków, rozmieszczonych na naczyniach w układzie szachownicowym (ryc. 6: 2, fot. 2). Asortyment
Ryc. 6. Naczynia kultury lubelsko-wołyńskiej: 1-2 –
Werbkowice-Kotorów I, grób 1; 3-4 – Gródek 1C, grób
VI; 5-6 – Strzyżów 26, grób 5 (rys. Ryszarda Galej).

Fot. 2. Czarka kultury lubelsko-wołyńskiej malowana
białą olejną farbą z grobu w Gródku 1C (fot. Anna
Zakościelna).
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A. Bronicki, S. Kadrow, Osada neolityczna w Majdanie Nowym, woj.
Chełm, „Sprawozdania Archeologiczne”, t. 39: 1987, s. 89-129.
15
P. Komorowski, Osada bagienna kultury ceramiki nadcisańskiej
w Werbkowicach, pow. Hrubieszów, „Materiały Starożytne”, t. 4: 1958, s. 1731; A. Otłowski, Osada kultury lendzielskiej w Werbkowicach, pow. Hrubieszów, Lublin 1966, Praca magisterska w Instytucie Archeologii UMCS.
16
J. Buszewicz, Materiały neolityczne z Hrubieszowa – Podgórza st. 1a
uzyskane podczas badań w 1983 r., „Prace i Materiały Zamojskie”, Zamość
1988, s. 35-48.
17
A. Zakościelna, Wielokulturowe stanowisko..., s. 6-11.
18
A. Zakościelna, J. Gurba, Z problematyki kultury malickiej na Wyżynie Lubelsko-Wołyńskiej, „Archeologia Polski Środkowowschodniej”, t. 2:
1997, ryc. 1, s. 204-208.
19
A. Zakościelna, Kultura lubelsko-wołyńska. Zagadnienia jej genezy, periodyzacji i chronologii, [w:] Dziedzictwo cywilizacji naddunajskich:
Małopolska w epoce kamienia i miedzi, red. M. Kaczanowska, Kraków 2006,
s. 78-80.
14

Fot. 3. Zestaw naczyń i ozdoba miedziana kultury lubelsko-wołyńskiej z grobu
kobiety w Podlodowie (fot. Stanisław Stadnicki).

Fot. 4. Puchar, naczynie doniczkowate i nóż krzemienny kultury lubelsko-wołyńskiej z grobu mężczyzny w Sitańcu Wolicy (fot. Anna Zakościelna).

form naczyń wytwarzanych przez ludność tej kultury jest bardzo zróżnicowany.
Oprócz malowanych białą farbą czarek, występują różnego kształtu amfory, naczynia
doniczkowate, esowate garnki, misy i puchary (fot. 3, 4).
Jest to pierwsza kultura rolnicza o pochodzeniu miejscowym, nie związanym w całości z migracją grup ludzkich z terenów zakarpackich. Wytworzyła się na dość dużym
obszarze między środkową Wisłą i środkowym Styrem. Na jej powstanie silny wpływ
miały przemiany gospodarcze i kulturowe, które zaszły nad dolnym Dunajem i w dorzeczu Cisy. Związane były z początkami eneolitu – okresu młodszej epoki kamienia,
w którym doszło do bogacenia i różnicowania się społeczeństw, a wzrost demograficzny i gospodarczy zrodził zapotrzebowanie na wysokiej jakości surowce krzemienne
i miedź. Te poszukiwane dobra, zwłaszcza krzemień, dostępne były na Wyżynie Wołyńskiej. Społeczności kultury lubelsko-wołyńskiej od początku swego rozwoju intensywnie eksploatowały krzemień wołyński na potrzeby własne i szeroko zakrojonej wymiany
z pokrewnymi kulturami Słowacji Wschodniej i północno-wschodnich Węgier20.
Ludność kultury lubelsko-wołyńskiej zasiedliła rozległy obszar Małopolski, Wołynia i Podola, a hrubieszowskie czarnoziemy i lessy Grzędy Horodelskiej były największym jej centrum osadniczym. Rozwijała się na tym terenie przez około 1000 lat (od około
4400/4200 do 3400 przed Chrystusem). Zajmowała te same obszary i strefy krajobrazowe co pierwsi rolnicy kultury ceramiki wstęgowej rytej, reprezentowała jednak bardziej
liczebny potencjał demograficzny, czego wyrazem jest znacznie większa liczba stanowisk
A. Zakościelna, Krzemieniarstwo kultury wołyńsko-lubelskiej ceramiki malowanej, Lublin 1996, s. 82-89.
20
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Fot. 5. Widok na neolityczne stanowisko 1C Gródku (fot. Anna Zakościelna).

(ryc. 4)21. Pozostałości dużych osad obronnych, wokół których koncentrowało się osadnictwo, badane były w Strzyżowie22, Gródku nad Bugiem23 i Mikulinie nad Huczwą24.
Z wielu innych miejscowości regionu znane są mniejsze stanowiska, które wchodziły w skład tak zorganizowanego systemu osadniczego25. W Strzyżowie badano
największą osadę tej społeczności, otoczoną rowem, zachowaną w postaci licznych jam gospodarczych wypełnionych fragmentami naczyń, porzuconymi narzędziami
z krzemienia i kości26. Wybitnie obronna osada, poprzez
wybór eksponowanego cypla nad doliną Bugu i budowę rowu, funkcjonowała w Gródku, stan. 1C (fot. 5)27,

J. Gurba: Kultura wołyńsko-lubelskiej ceramiki malowanej, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska”, sec. F, vol. 28: 1973, s. 83-94
22
Z. Podkowińska, Badania w Strzyżowie..., s. 44-45.
23
A. Bronicki, S. Kadrow, A. Zakościelna, Uwagi na temat wzajemnych relacji chronologicznych późnej fazy kultury lubelsko-wołyńskiej oraz kultury pucharów lejkowatych z uwzględnieniem najnowszych wyników badań w Zimnie, [w:] Przez pradzieje i wczesne średniowiecze.
Księga jubileuszowa na siedemdziesiąte piąte urodziny docenta doktora Jana Gurby, red. J. Libera, A. Zakościelna 2004, s. 102-104.
24
J. Maciejczuk, Sprawozdanie z badań na osadzie KPL w Mikulinie stan. 6, gm. Tyszowce, [w:]
Sprawozdania z badań terenowych w województwie zamojskim w 1986 roku, Zamość 1986, s. 5.
25
A. Zakościelna, Z badań nad kulturami pochodzenia południowego na Lubelszczyźnie.
„Archeologia Polski Środkowowschodniej”, t. 1: 1996, s. 228, ryc. 1.
26
Z Podkowińska, Badania w Strzyżowie..., s. 76; J. Głosik, J. Gurba, Ogólne wyniki prac archeologicznych w Strzyżowie, pow. Hrubieszów, w 1961 roku, „Sprawozdania Archeologiczne”,
t. 15: 1963, s. 358-361; J. Gurba, Wyniki prac ratowniczych 1962 r. w Strzyżowie, pow. Hrubieszów, „Sprawozdania Archeologiczne”, t. 16: 1964, s. 56-58; S. Kadrow, Materiały kultury lubelsko-wołyńskiej ze stanowiska nr 1D w Strzyżowie, woj. zamojskie, z badań 1961-63, [w:] Prace
i Materiały Zamojskie, red. E. Banasiewicz, Zamość 1989, s. 1-33.
27
J. Kowalczyk, Badania osady kultury pucharów lejkowatych w Gródku Nadbużnym, pow.
Hrubieszów, w 1956 r., „Wiadomości Archeologiczne”, t. 24: 1957, s. 305; S. Jastrzębski, Gródek
stan. 1C, gm. Hrubieszów, woj. zamojskie, [w:] Sprawozdania z badań terenowych Katedry Archeologii UMCS i Archeologicznego Ośrodka Badawczo-Konserwatorskiego w Lublinie w 1983
roku, Lublin 1983, s. 9; tenże, Gródek nad Bugiem, stan. 1C, gm. Hrubieszów, woj. zamojskie,
[w:] Sprawozdania z badań terenowych Katedry Archeologii UMCS i Archeologicznego Ośrodka Badawczo-Konserwatorskiego w Lublinie w 1985 roku, Lublin 1985, s. 5-8.
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a po jej porzuceniu założono tam cmentarzysko28. Z okolic Hrubieszowa pochodzi też
największa, znana dotychczas ilość grobów tej kultury, odkrytych w obrębie osad lub
na odrębnych cmentarzyskach, m.in. w Strzyżowie, Husynnem29, Gródku nad Bugiem30, Moniatyczach Kolonii31, Nieledwi32, Gozdowie33, Tyszowcach34, Podlodowie35
i Łubczu36. Groby szkieletowe (pojedyncze – fot. 6, podwójne, a czasem kryjące szczątki trzech osobników, zapewne rodzinne – fot. 7), bardzo bogato wyposażone w naczynia
gliniane, narzędzia krzemienne, kościane i rogowe, ozdoby z muszli i miedzi (ryc. 7),
świadczą o znaczącej roli kultu zmarłych w wierzeniach i zwyczajach pogrzebowych, ale
również o codziennym życiu tej ludności, zajmującej się poza rolnictwem także i myślistwem. Podstawowym źródłem jej bogactwa była eksploatacja złóż wysokogatunkowego krzemienia znajdujących się na Wołyniu37. Wydobywała go nie tylko na potrzeby
A. Kokowski, Wielokulturowe stanowisko 1C w Gródku nad Bugiem, gm. Hrubieszów, woj.
zamojskie. [w:] Sprawozdania z badań terenowych Katedry Archeologii Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w 1986 roku, Lublin 1986, 25-27.
29
A. Zakościelna, J. Gurba, Badania cmentarzysk kultury wołyńsko-lubelskiej ceramiki malowanej na Grzędzie Horodelskiej, „Archeologia Polski Środkowowschodniej”, t. 1: 1996, s. 916; A. Zakościelna, Badania cmentarzyska kultury wołyńsko-lubelskiej ceramiki malowanej na
stanowisku 26 w Strzyżowie, woj. zamojskie, „Archeologia Polski Środkowowschodniej”, t. 2:
1997, s. 11-15.
30
E. Gauda, Obrządek pogrzebowy ludności kultury wołyńsko-lubelskiej ceramiki malowanej z Lubelszczyzny, Lublin 1996, Praca magisterska w Instytucie Archeologii UMCS w Lublinie.
31
J. Gurba: Groby ludu z ceramiką wstęgową malowaną w Moniatyczach Kolonii, pow. Hrubieszów, „Studia Archeologiczne”, t. 2: 1967, s. 143-154.
32
I. i A. Kutyłowscy, Materiały kultury wstęgowej ceramiki malowanej i kultury strzyżowskiej
z miejscowości Nieledew, pow. Hrubieszów, „Wiadomości Archeologiczne”, t. 35: 1970, s. 327-339.
33
A. Zakościelna, E. Prusicka-Kołcon, Grób kultury lubelsko-wołyńskiej ze stanowiska 1
w Gozdowie, pow. Hrubieszów, „Archeologia Polski Środkowowschodniej”, t. 8: 2006 w druku,
s. 243-251.
34
H. Taras, A. Zakościelna, Groby ludności kultury wołyńsko-lubelskiej ceramiki malowanej
na stanowisku 3 w Tyszowcach, „Archeologia Polski Środkowowschodniej”, t. 4: 1999, s. 16-21.
35
J. Bagińska, E. Banasiewicz-Szykuła, Grób kultury wołyńsko-lubelskiej ceramiki malowanej z Podlodowa, stan. 2, pow. Tomaszów Lubelski. „Archeologia Polski Środkowowschodniej”,
t. 6: 2001/2002 preprint, s. 228-235.
36
W. Koman, Sprawozdanie z badań kurhanu na stan. 27 w Łubczu, woj. zamojskie. „Archeologia Polski Środkowowschodniej”, t. 2: 1997, s. 37-44.
37
A. Zakościelna: Aus der Untersuchungen der Lublin-Wolynien-Kultur mit bemalter
Keramik. Feuersteinindustrie, [w:] A Turning of Ages/Im Wandel der Zeiten. Jubilee Book Dedi28
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Fot. 6. Grób mężczyzny kultury
lubelsko-wołyńskiej
ze Strzyżowa 26: A – widok
obiektu, B – zbliżenie górnej części szkieletu z fragmentami naczynia, sztyletem miedzianym i nożem
krzemiennym (fot. Anna
Zakościelna).

Fot. 7. Grób zbiorowy kultury lubelsko-wołyńskiej ze Strzyżowa 26: A – widok
obiektu; B – zbliżenie pochówku mężczyzny; 1 – czaszka kobiety przesunięta
wtórnie (fot. Anna Zakościelna).
Ryc. 7. Narzędzia krzemienne i wyroby miedziane kultury lubelsko-wołyńskiej z różnych stanowisk: 1-2 – Gródek 1C, grób 2/1987;
3-7 – Tyszowce 3, grób 1; 8 – Strzyżów 26, grób 4; 9 – Stefankowice
Kolonia 3, grób 1; 10-11 – Strzyżów 26, grób 2; 12 – Strzyżów 26,
grób 1 (rys. Wiesław Koman, Marcin Szeliga, Anna Zakościelna).
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własne ale i wymiany z ludnością zamieszkującą tereny dzisiejszej Słowacji wschodniej i Węgier, w zamian otrzymując najprawdopodobniej miedź. Dzięki temu znajdowała się w orbicie wpływów ówczesnych ośrodków cywilizacyjnych w Kotlinie Karpackiej,
czerpiąc stamtąd eneolityczne wzorce i prądy rozwojowe: przełom technologiczny w krzemieniarstwie (produkcja długich wiórów), metalurgia miedzi i wewnętrzne różnicowanie się społeczeństwa38. Koniunktura na wysokiej jakości wyroby krzemienne
w Kotlinie Karpackiej (pozbawionej dobrych surowców do produkcji narzędzi) spowodowała, iż ludność kultury lubelsko-wołyńskiej
doprowadziła do perfekcji swoje umiejętności krzemieniarskie produkując długie na ponad 20 cm noże i sztylety krzemienne, które znamy z grobów w Gródku 1C (ryc. 7: 1-2; fot. 8), Tyszowcach
(ryc. 7: 3), Sitańcu-Wolicy (fot. 4), czy Gozdowie39. Jako ekwiwalent tej wymiany otrzymywała luksusowe dobra – egzotyczne muszle, pochodzące aż z Morza Czarnego40, a przede wszystkim wyroby
miedziane (ryc. 7: 8-9; fot. 10). Napływ tych ostatnich spowodował, iż ludność tej kultury z czasem opanowała tajniki technologii
wysokich temperatur i sama zajmowała się metalurgią. Świadczą
o tym znaleziska dysz i tygielków odlewniczych, niekiedy z zastygłymi kropelkami miedzi, m.in. z osady w Gródku 1C41.
Luksusowe przedmioty nie trafiały w ręce wszystkich członków społeczności kultury lubelsko-wołyńskiej. Były udziałem tylko nielicznych, najbardziej przedsiębiorczych i kreatywnych jednostek, które zajmowały się dalekosiężnymi kontaktami, i które
bogaciły się najbardziej. W krótkim czasie wpłynęło to na różnikated to Professor Jan Machnik on His 70th Anniversary, red. S. Kadrow,
Kraków 2000, s. 507-508.
38
S. Kadrow, A. Zakościelna, An outline..., s. 249-255.
39
Z grobu w Gozdowie pochodzi najokazalszy wiórowiec-sztylet
z krzemienia wołyńskiego o wymiarach 219 x 36 x 8 mm – por. A. Zakościelna, E. Prusicka-Kołcon, Grób kultury lubelsko-wołyńskiej..., ryc. 4.
40
Te znane są przede wszystkim z grobów w Złotej, pow. Sandomierz – por. D. Rauhut, Życie codzienne w neolicie. Wieś na wysokim
brzegu Wisły, „Z otchłani wieków”, R. 41: 1975, ryc. 16.
41
W. Gumiński, Gródek Nadbużny. Osada kultury pucharów lejkowatych, Warszawa 1989, s. 166-171.

Fot. 8. Krzemienny sztylet kultury lubelsko-wołyńskiej z grobu mężczyzny w Gródku 1C (dł.
19,2 cm, fot. Anna Zakościelna).

Fot. 9. Zdobiony sztylet
kościany kultury lubelsko–wołyńskiej z grobu
mężczyzny w Strzyżowie
2A (dł. 24,3 cm, fot. Anna
Zakościelna).
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Fot. 10. Sztylet miedziany
kultury lubelsko-wołyńskiej z grobu mężczyzny
w Strzyżowie 26 (dł. 13
cm, fot. Anna Zakościelna).

cowanie społeczeństwa widoczne w wyposażeniu grobów. O ile na początku rozwoju
tej kultury mówić można na podstawie pochówków, o względnym egalitaryzmie społecznym – groby pod względem wyposażenia nie różnią się zbytnio od siebie, wyrobów miedzianych jest jeszcze niewiele – to w fazie zaawansowanej i późnej, hierarchia społeczna jest już wyraźnie zarysowana. Obok grobów biednych (wyposażonych
w 1-3 naczynia, pojedyncze narzędzia z krzemienia czy kości), pojawiają się obiekty bogate
i wyjątkowo bogate. Te ostatnie należą przede wszystkim do mężczyzn w sile wieku
i często, poza dużą ilością naczyń i narzędzi, zawierają tzw. przedmioty prestiżu świadczące o ich wysokim statusie społecznym. Przykłady takich pochówków znamy z wielu
stanowisk, by wymienić tylko grób dorosłego mężczyzny ze Strzyżowa 2A ze zdobionym
sztyletem kościanym (fot. 9), czy grób młodego mężczyzny ze Strzyżowa 26 ze sztyletem wykonanym z miedzi, znalezionym w okolicy obojczyka, a więc najprawdopodobniej
zawieszonym na szyi (fot. 6). Sztylet miedziany z tego grobu, przerobiony na zawieszkę
poprzez zagięcie podstawy w uszko (ryc. 7: 11; fot. 10), jest znaleziskiem zupełnie wyjątkowym. Mężczyźni z kilku innych grobów nosili w ten sposób sztylety krzemienne,
czasem dwa – jak w grobie z Gródka 1C (ryc. 7: 1-2) – oprawione zapewne w rękojeści
z surowca organicznego, które uległy rozkładowi. Bogato wyposażone groby kobiece
są w tym czasie rzadkością, ale i tu zdarzają się wyjątki, jak grób z Łubcza, w którym
zmarłej towarzyszyło 15 naczyń i szczątki ozdoby miedzianej42. Zróżnicowanie wyposażenia pochówków odzwierciedla zapewne proces stopniowego wyodrębniania elit władzy (przywództwa) przypisanej do mężczyzn, którzy stali na czele grup plemiennych,
organizowali je i skupiali w swoich rękach najważniejsze dobra konsumpcyjne.
Na początku 2 połowy IV tysiąclecia przed Chrystusem kończy się w Kotlinie Karpackiej koniunktura na wysokiej jakości surowce krzemienne, a wraz z nią kultura lubelsko-wołyńska znika ze sceny kulturowej Europy Środkowej. Znika w sposób dla nas
zupełnie zagadkowy, nie potrafimy powiedzieć co stało się z ludnością tej wspaniałej
kultury – źródła archeologiczne jak dotychczas nie udzieliły na to pytanie odpowiedzi.
Autochtoni z Niżu Polskiego
W kulturze malickiej tkwią również korzenie tzw. grupy południowo-wschodniej kultury pucharów lejkowatych, która zakończyła na interesującym nas terenie
osadnictwo kultury lubelsko-wołyńskiej i zmusiła jej ludność do odejścia na zachód,
w kierunku dorzecza środkowej i górnej Wisły43. Powstanie grupy południowo-wschodniej poprzedziły penetracje tych terenów przez ludność z Niżu Polskiego, widoczne
42
43
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W. Koman, Sprawozdanie z badań kurhanu..., ryc. 4-6.
A. Zakościelna, Kultura lubelsko-wołyńska…, s. 85, 90.

w postaci materiałów z Turkowic (ryc. 8).
Wówczas mogło dochodzić do pierwszych
kontaktów ze społecznościami późnomalickimi. Klasyczne zespoły grupy południowo-wschodniej kultury pucharów lejkowatych wytworzyły się nieco później. Liczny
i bardziej prężny element niżowy doprowadził do akulturacji reszty populacji późnomalickich. Takie wnioski nasuwają odkrycia
w Majdanie Nowym44 i Kolonii Raciborowice45, gdzie współwystępowały ze sobą materiały o cechach rodzącej się właśnie kultury
pucharów lejkowatych z wyraźnymi jeszcze
elementami późnomalickim. Nowa formacja kulturowa reprezentowana przez bardzo
liczny potencjał ludnościowy w szybkim
czasie zasiedliła południowo-wschodnią
Lubelszczyznę, a charakter jej osadnictwa
– w odróżnieniu od wcześniejszego wybiórczego (por. ryc. 1 i 4) – można nazwać totalnym (ryc. 9). Wielokroć wzrosła liczba
stanowisk – na obszarze samej tylko Kotliny Hrubieszowskiej odkryto ich ponad
40046. Osadnictwo wkroczyło także na wyA. Bronicki, S. Kadrow, Osada neolityczna
w Majdanie Nowym, woj. chełmskie, „Sprawozdania Archeologiczne”, t. 39: 1988, s. 127-128;
A. Bronicki, Kilka uwag o recepcji niżowych elementów kulturowych w społecznościach grupy południowo-wschodniej kultury pucharów lejkowatych, „Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego
Ośrodka Archeologicznego”, t. 16: 1995, s. 7-10.
45
A. Bronicki, Pozostałości osadnictwa neolitycznego na stanowisku wielokulturowym w Kolonii Raciborowice (stan. 1, woj. Chełm), „Sprawozdania Archeologiczne”, t. 46: 1994, s. 111-112.
46
Por. S. Jastrzębski, Kultura pucharów lejkowatych w międzyrzeczu Huczwy i Bugu –

Ryc. 8. Naczynia kultury pucharów lejkowatych z Turkowic (wg Jana Gurby 1989, Tabl.
XXIX).

44

Ryc. 9. Rozmieszczenie stanowisk kultury pucharów lejkowatych w międzyrzeczu
Huczwy i Bugu (wg Sławomira Jastrzębskiego 1988).
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soczyzny lessowe, które w poprzednim okresie były jedynie penetrowane przez grupy
ludzkie47. Było to możliwe dzięki wykorzystaniu zwierząt w rolnictwie, potwierdzonym odkryciami śladów regularnej orki na
stanowiskach tej kultury (m.in. w Sarnowie
na Kujawach, Karmanowicach pod Kazimierzem Dolnym) oraz przedstawieniem wołów
w zaprzęgu (gliniana figurka z Krężnicy Jarej
koło Lublina). Powstał ekstensywny model
gospodarki rolnej, zdolny do osiągania efektów również na mniej korzystnych i trudniejszych do uprawy terenach. W modelu tym
znacznie większą niż wcześniej rolę pełniła
Fot. 11. Widok z lotu ptaka na stanowisko 1C w Gródku nad Bugiem (fot. Stanisław hodowla zwierząt. Wszystkie te zjawiska geOrłowski).
nerowały wzrost demograficzny przejawiający się wspomnianym zwiększeniem liczby stanowisk. Wielkie terytoria osadnicze
miały, jak się wydaje, wewnętrzną organizację z dużymi centralnymi osadami, którym
towarzyszyły osiedla mniejsze i obozowiska związane z rolniczą eksploatacją odleglejszych terenów i różnorodną produkcją. Przykładem tzw. wyżynnego osiedla jest rozległa osada w Gródku stan. 1C48 (fot. 11), która ożywa ponownie po krótkiej przerwie
związanej z odejściem kultury lubelsko-wołyńskiej. Ludność kultury pucharów lejkowatych zamieszkiwała tu od około 3650/3600 do 2700 przed Chrystusem49, pozostawiając bardzo bogate nawarstwienia kulturowe, świadczącej o wielorakiej aktywności
gospodarczej, w której poza rolnictwem i hodowlą duże znaczenie miało wykorzystanie środowiska dużej rzeki (łowiectwo, rybołówstwo, zbieractwo)50.
Na bardzo wysokim poziomie stała produkcja narzędzi z różnych surowców (ryc. 10),
głównie z krzemienia wołyńskiego i tzw. świeciechowskiego, którego złoża opodal, Annoanaliza osadnicza, [w:] „Prace i Materiały Zamojskie”, Zamość 1988, tabela 4.
47
D. Łysiak, Osadnictwo kultury pucharów lejkowatych na zachodniej części Grzędy Sokalskiej, [w:] „Sprawozdania z badań terenowych w województwie zamojskim w 1994 roku”,
Zamość 1995, s. 94-119.
48
W. Gumiński, Gródek Nadbużny..., s. 16-22, 172-179.
49
A. Bronicki, S. Kadrow, A. Zakościelna, Uwagi na temat wzajemnych relacji..., s. 107108.
50
A. Kokowski, Stratyfikowany obiekt kultury pucharów lejkowatych w Gródku nad Bugiem,
woj. zamojskie, „Sprawozdania Archeologiczne”, t. 47, s. 137-156.
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pola nad Wisłą, były najprawdopodobniej w tym czasie wyłączną własnością ludności kultury pucharów
lejkowatych. W wytwórczości krzemieniarskiej największym osiągnięciem jest wynalazek, nieznanej
wcześniej, czworościennej siekiery
o gładzonym ostrzu (ryc. 10: 3, 6),
rzadko całej powierzchni (ryc. fot.
12), która była doskonałym narzędziem, a w miarę potrzeby również
skuteczną bronią. Dzięki posiadaniu
siekier ludność tej kultury mogła
trzebić lasy porastające wysoczyzny
lessowe i w ten sposób pozyskiwać
dogodne dla lokowania osad cyple oraz nowe tereny pod uprawy.
O wyjątkowej intensywności i długotrwałym zamieszkiwaniu osady Ryc. 10. Narzędzia krzemienne kultury pucharów lejkowatych
w Gródku 1C świadczy ogromna z Gródka 1C (rys. Anna Zakościelna).
ilość fragmentów potłuczonych naczyń pochodzących z badań wykopaliskowych. Tylko
w czasie pierwszej kampanii wykopaliskowej w latach 1952, 1954-1957, odkryto prawie
70 tys. fragmentów ceramiki i całych naczyń51. Wyróżniały się bardzo dobrą jakością,
dzięki umiejętnie przygotowanej masie ceramicznej i wypalaniu w wysokich temperaturach, do czego służyły gliniane piece kopułowe. Naczynia kultury pucharów lejkowatych były bogato zdobione, zwłaszcza odciskami stempelków (ryc. 11: 1, 6-8), a także ornamentyką plastyczną, w postaci uch ansa lunata (półksiężycowatych – fot. 13)
i przede wszystkim przedstawieniami głów baranów, które często były zwieńczeniem
uch (ryc. 11: 9, 10).
Zaawansowany na tej osadzie był również poziom innych rękodzieł. Tkactwo
i przędzalnictwo reprezentuje prawie 600 przęślików glinianych, niekiedy bogato zdobionych (ryc. 12: 1-252), które służyły jako zatyczki do wrzecion zapobiegające osuwaniu się przędzy oraz ciężarków do pionowych warsztatów tkackich. Wielka jest kolekcja narzędzi wykonanych z kości: szydeł, dłut i łyżek (ryc. 13). Obróbka kamienia

Fot. 12. Siekiera krzemienna
z Gródka 1C (długość 21 cm, fot.
Anna Zakościelna).

Fot. 13. Kubek kultury pucharów
lejkowatych z uchem ansa lunata
z Janek (fot. Anna Zakościelna).

W. Gumiński, Gródek Nadbużny..., s. 11.
T. Chmielewski, Wokół technik i technologii przędzalniczych i tkackich neo-eneolitu środkowoeuropejskiego, Lublin 2006, Praca magisterska w Instytucie Archeologii UMCS, s. 107-198.
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Ryc. 11. Naczynia kultury pucharów lejkowatych z Gródka 1C
(wg Sławomira Jastrzębskiego 1991).

Ryc. 12. Przybory tkackie – przęśliki kultury pucharów lejkowatych z Gródka 1C (wg Tomasza Chmielewskiego 2006).

dostarczała żaren do mielenia zboża i toporów kamiennych z charakterystycznym guzikowatym obuchem (ryc. 14). Co ciekawe, repliki-miniatury tych ostatnich narzędzi wykonywano również w glinie (ryc. 15), a duża ich liczba w pobliżu domostw oraz nieporadność
wykonania sugeruje, iż były to dziecięce zabawki.
Na osadzie w Gródku odkryto pierwsze na tym terenie ślady domostw naziemnych,
wznoszonych w konstrukcji drewnianej oblepianej gliną, których pozostałością są znacznych rozmiarów prostokątne rumowiska polepy (do 20 m2 powierzchni) z odciskami słupów,
żerdzi i desek. Wśród tych rumowisk znajdowano ozdobne gzymsy, interpretowane jako wykończenie konstrukcyjno-dekoracyjne pieców lub drzwi53. Podobne nagromadzenia polepy
w kontekście materiału kultury pucharów lejkowatych rozpoznano częściowo na stanowisku
w Skibicach na Działach Grabowieckich54. Domostwa o takiej konstrukcji, tzw. płoszczadki, znajdują bliskie analogie na stanowiskach kultury trypolskiej zamieszkującej w tym czasie Wołyń, z którą ludność kultury pucharów lejkowatych utrzymywała kontakty dotyczące
zwłaszcza wymiany surowcami krzemiennymi. Wynikiem tych relacji jest również malowaW. Gumiński, Gródek Nadbużny..., s. 22-23, ryc. 6, 7.
A., R. Niedźwiadkowie, A. Rozwałka, Sprawozdanie z sondażowych badań wykopaliskowych i odwiertów archeologicznych na stanowisku nr 1 w Skibicach, woj. zamojskie. „Archeologia Polski Środkowowschodniej”, t. 2: 1997, s. 142.
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Ryc. 13. Łyżka kościana
z obiektu kultury pucharów
lejkowatych w Gródku 1C (wg
Andrzeja Kokowskiego 1995)
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na ceramika trypolska pojawiająca się m.in. na osadzie
w Gródku55.
Niemal każde badane
wykopaliskowo stanowisko
w południowo-wschodniej
Lubelszczyźnie dostarczyło materiałów kultury pucharów lejkowatych. Z ważniejszych wymienić należy
osady w Szychowicach56,
Świerszczowie Kolonii57,
położoną na wysokim cyplu
nad doliną Huczwy rozległą osadę w Mikulinie58
i cmentarzysko w Łubczu59. To ostatnie stanowisko kieruje naszą uwagę
na problematykę obrządku
pogrzebowego tej kultury.
Na ogromnym obszarze,
który objęła osadnictwem
ludność kultury pucharów lejkowatych podlegała

Ryc. 14. Narzędzia kamienne kultury pucharów lejkowatych
z Gródka 1C (wg Witolda Gumińskiego 1989).

Ryc. 15. Gliniane modele toporów z osady
kultury pucharów lejkowatych w Gródku
1C (wg Witolda Gumińskiego 1989).

S. Jastrzębski, Imports of the Trypole Culture Pottery in the South-Eastern Group of The
Funnel Beaker Culture, [w:] Memoires Archaeologiques, red. A. Kokowski, Lublin 1985, s. 7192; tenże, The Settlement of the Funnel Beakre Culture at Gródek Nadbużny the Zamość District
Site 1 C – Brief Characteristics, [w:] Die Trichterbecherkultur. Neue Forschungen und Hypothesen, red. D. Jankowska, Poznań 1991, Teil II, fig. 5.
56
S. Jastrzębski, Szychowice, gm. Mircze, [w:] Sprawozdania z badań archeologicznych w województwie zamojskim w 1979 roku, Lublin 1979, s. 3-6; tenże, Szychowice, gm. Mircze, [w:]
Sprawozdania z badań terenowych Zakładu Archeologii UMCS w 1980 roku, Lublin 1980, s. 4-6.
57
A. Zakościelna, Badania ratownicze na stan. 28 w Świerszczowie Kolonii, [w:] Sprawozdania z badań terenowych Katedry Archeologii UMCS w 1990 roku, Lublin 1990, s. 8-10.
58
J. Maciejczuk, Sprawozdanie z badań..., 1986, s. 3-6.
59
J. Bagińska, Badania kurhanów kultury ceramiki sznurowej na Grzędzie Sokalskiej –
kurhan nr 3 na stan. 25 w Łubcze, pow. Tomaszów, „Archeologia Polski Środkowowschodniej”,
t. 4: 1999, s. 56-65.
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w tym zakresie, szeroko rozprzestrzenionej w Europie, tzw. idei megalitycznej60. Polegała
ona na chowaniu zmarłych w ogromnych konstrukcjach kamienno-ziemnych, zwanych
w Polsce grobowcami kujawskimi. Budowane z głazów narzutowych (na Niżu Polskim),
skał wapiennych (np. na Płaskowyżu Nałęczowskim) lub drewna (na Wyżynie Sandomierskiej i Zachodniomałopolskiej) na planie prostokąta lub trapezu, sięgały od 40 do
150 m długości, 6-15 m szerokości, a pierwotna wysokość wraz z nasypem ziemnym
szacowana jest na koło 3 m61. W takich „domach zmarłych” chowano zwykle jednego
nieboszczyka – dorosłego mężczyznę – z nielicznym wyposażeniem grobowym, czasem w towarzystwie 2-3 innych pochówków, co sugeruje, iż były to grobowce rodzinne.
Jednocześnie znane są płaskie cmentarzyska, często towarzyszące grobowcom megalitycznym, w których zmarli leżą w ziemnych jamach grobowych i najczęściej pozbawieni
są jakiegokolwiek wyposażenia. Takie zróżnicowanie obrządku pogrzebowego zdaje się
świadczyć, iż społeczność kultury pucharów lejkowatych była znacznie rozwarstwiona
społecznie i dobrze zorganizowana. Dla przeprowadzenia tych ogromnych przedsięwzięć sakralno-budowlanych, konieczna była bowiem dobrze zorganizowana praca całej społeczności lokalnej, a grobowce megalityczne kryją zapewne jej przywódców.
Na obszarze południowo-wschodniej Lubelszczyzny nie odkryto dotąd grobowców megalitycznych. Jedyne cmentarzysko, złożone z 6 grobów w układzie rzędowym,
pochodzi z badań w Łubczu, a stan zachowania obiektu nie pozwala jednoznacznie
stwierdzić, czy znajdował się tu grobowiec megalityczny62. W związku z brakiem grobów i cmentarzysk, którego nie możemy złożyć na karb stanu badań, powstaje nadzwyczaj interesujące pytanie, co działo się ze zmarłymi na tym tak intensywnie zasiedlonym
obszarze? Częściowej odpowiedzi udzielają badania osad, które dostarczyły szczątków
ludzkich, zwykle niekompletnych, odkrywanych w jamach gospodarczych. Pochówki takie pochodzą z Gródka 1C, Szychowic i Świerszczowa Kolonii63. Wskazują one, iż na tym
peryferycznym w stosunku do zasięgu kultury pucharów lejkowatych obszarze, musiały
zajść poważne zmiany w światopoglądzie religijnym, na skutek których obrządek pogrzebowy przybrał formę inną niż na pozostały terenach, w swej podstawowej masie
nieuchwytną w badaniach archeologicznych. Niewykluczone, iż źródłem tych przemian
były relacje z kulturą trypolską, której rytuał pogrzebowy również pozostaje niejasny.
Por.: Z. Krzak, Megality Europy, Warszawa 1994.
T. Wiślański: Kształtowanie się miejscowych kultur rolniczo-hodowlanych. Plemiona kultury pucharów lejkowatych, [w:] W. Hensel, T. Wiślański red. Prahistoria ziem polskich t. 2 Neolit, Warszawa 1979, s. 256-257.
62
J. Bagińska, Badania kurhanów..., ryc. 2, s. 65.
63
S. Jastrzębski: Szychowice…, s. 4-5; W. Gumiński, Górdek Nadbużny..., s. 27-29; A. Zakościelna: Badania ratownicze na stan. 28 w Świerszczowie Kolonii… s, 8-9.
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Fot. 15. Naczynia kultury amfor kulistych z osady w Podlodowie (fot. Stanisław Stadnicki).

Fot. 14. Siekiera krzemienna
kultury amfor kulistych z Putnowic (dł. 14,8 cm, fot. Anna
Zakościelna).

Z uprawy ziemi na hodowlę zwierząt
Staroneolityczny model gospodarczy oparty na równowadze uprawy zbóż i hodowli
zwierząt już w czasach kultury pucharów lejkowatych podlegał zmianom. Wzrastająca
rola hodowli zwierząt i wszechstronnego ich wykorzystywania przejawiała się między
innymi w plastycznych przedstawieniach wołów i uchach naczyń w kształcie główek
baranich (ryc. 11: 9, 11). Było to zapowiedzią zmian gospodarczych, które polegały
na stopniowym wypieraniu upraw przez gospodarkę hodowlaną, polegającą na częstej
zmianie pastwisk na terenach odlesionych przez rolnictwo lub wcześniej niewykorzystywanych. Zmiany te osiągnęły apogeum w kulturze amfor kulistych, która zastępuje na części interesującego nas obszaru kulturę pucharów lejkowatych. Wymagający
znacznej mobilności model gospodarczy powoduje, że w badaniach archeologicznych
natrafiamy głównie na ślady niewielkich stanowisk, na których odkrywane są nieliczne
fragmenty naczyń zdobionych rozbudowanymi ornamentami wykonanymi za pomocą
prostokątnego stempelka (ryc. 17:1-2, 4; fot. 15). Niejednokrotnie jedynymi znaleziskami są czworościenne siekiery krzemienne, starannie gładzone na wszystkich powierzchniach, charakterystyczne dla tej kultury (ryc. 17: 5-6; fot. 14). Takie stanowiska są pozostałościami krótkotrwałego osadnictwa małych grup ludzkich, związanego
zapewne z sezonowymi wypasami bydła. Koncentruje się ono przede wszystkim na
obszarze Działów Grabowieckich, Grzędy Horodelskiej i Kotliny Hrubieszowskiej,
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a także w mniejszym zakresie, Padołu Zamojskiego64. Niemal pozbawiona
jego śladów jes Grzęda Sokalska, a niewielka osada
w Podlodowie65 (fot. 14),
jest stanowiskiem odosobnionym na tym terenie.
Znane z południowowschodniej Lubelszczyzny stanowiska kultury
amfor kulistych to przede wszystkim zespoły grobowe, które reprezentują
dwa typy obiektów: groby ziemne bez konstrukcji kamiennych (Kolonia
Ryc. 17. Wyposażenie grobu mężczyzny z Sahry- Husynne,
Świerszczów,
nia: 1-4 – naczynia; 5-6 – siekiery krzemienne; 7-8
– ostrza kościane; 9-11 – paciorki bursztynowe; 12 Strzyżów, Ślipcze) oraz
– zawieszka kościana (wg Józefa Ścibiora, Andrzeja skrzyniowe groby budowaKokowskiego i Wiesława Komana 1991).
ne z narzutowych kamieni
lub starannie obrobionych
płyt kamiennych (Kolonia Stefankowice, Kryłów, Kułakowice,
Miedniki, Sahryń – ryc. 16)66. Pochowani w nich zmarli złożeni
Ryc. 16. Grób kultury amfor kulistych z Sahrynia: A –
widok z góry; B – widok z boku; C – wnętrze komory byli w pozycji skurczonej na boku, zwykle w towarzystwie darów
grobowej (wg Józefa Ścibiora, Andrzeja Kokowskiego grobowych w postaci naczyń, narzędzi krzemiennych i kościai Wiesława Komana 1991).
nych oraz ozdób z różnych surowców, m. in. z bursztynu (ryc.
17: 9-11). W obrządku pogrzebowym znajdowała odzwierciedlenie rola zwierząt w gospodarce ludności tej kultury, która nosi znamiona kultu. Wielu
pochówkom ludzkim towarzyszyły kości zwierzęce, lub całe szkielety pochowanych
J. Ścibior, A. Kokowski, W. Koman, Zespoły grobowe kultury amfor kulistych z zachodniej
części Wyżyny Wołyńskiej, „Sprawozdania Archeologiczne”, t. 43: 1991, ryc. 1.
65
J. Bagińska, H. Taras, Jama kultury amfor kulistych z Podlodowa, stan. 2, woj. zamojskie,
„Archeologia Polski Środkowowschodniej”, t. 2: 1997, s. 31-34; A. Gąsiorowski, Analiza materiałów kostnych z jamy kultury amfor kulistych z Podlodowa, stan. 2, woj. zamojskie, „Archeologia Polski Środkowowschodniej”, t. 2: 1997, s. 35-36.
66
J. Ścibior, A. Kokowski, W. Koman, Zespoły grobowe..., s. 79-108 i tam dalsza literatura.
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z nimi zwierząt67. Znane są również osobne pochówki zwierzęce wyposażone porównywalnie do ludzkich68.
Społeczności pradziejowe, zwłaszcza neolityczne, traktowały swoich zmarłych z ogromnym szacunkiem, który skłania do oceny, iż w tej sferze kultury możemy mówić o kulcie zmarłych. Starannie przygotowywano miejsce pochówku, czasem wysiłkiem całej społeczności lokalnej budowano okazałe grobowce (vide – domy zmarłych kultury pucharów lejkowatych),
często bardzo bogato wyposażano nieboszczyków w różnorodne przedmioty, które miały im
służyć po „tamtej stronie światła” (vide – kultura lubelsko-wołyńska). W każdej jednak kulturze zdarzają się groby, które zaskakują odmiennym, niezrozumiałym dla nas, potraktowaniem
zwłok. W grobie X z Gródka 1C szczątki kobiety, zamiast w pozycji skurczonej na lewym boku
(typowa pozycja dla kobiet w kulturze lubelsko-wołyńskiej), złożone zostały w dwóch stosach69. Zmarła została przed złożeniem do grobu poćwiartowana! Wspomniano już również
o niekompletnych zwykle szczątkach ludzkich znajdowanych w jamach gospodarczych
na osadach kultury pucharów lejkowatych. Różnorodne zjawiska specjalnego traktowania
zwłok są wyjątkowo często spotykane w kulturze amfor kulistych. Wprawdzie groby badane na terenie południowo-wschodniej Lubelszczyzny nie dostarczyły takich przykładów,
lecz omawiając zagadnienia związane z tą kulturą nie sposób nie wspomnieć o odkryciach
z innych, nie tak znowu odległych terenów. Przede wszystkim wyjątkowa jest w tej kulturze
ilość grobów, tzw. zbiorowych, w których pochowano więcej niż jednego zmarłego. W takich
grobach wyróżnia się pochówek główny, zwykle dorosłego mężczyzny (rzadziej kobiety),
złożony w pozycji anatomicznej i towarzyszące mu szczątki innych zmarłych (złożonych
w ofierze?), zazwyczaj niekompletne, odkrywane w przedziwnych układach wskazujących,
iż zwłoki były ćwiartowane. Często grobom towarzyszą ślady palenia ognia i jamy ze szczątkami konsumpcyjnymi będące pozostałością uczt pogrzebowych, w czasie których uprawiano zapewne kanibalizm70. Określany jako makabryczny grób kultury amfor kulistych odkryto
w Chartonowcach na Zachodnim Podolu71. Pochowano w nim mężczyznę, któremu złożono
S. Nosek, Kultura amfor kulistych w Polsce, „Prace Komisji Archeologicznej PAN”, nr 8,
1967, s. 206.
68
T. Wiślański, Dalszy rozwój ludów neolitycznych. Plemiona kultury amfor kulistych. [w:]
Prahistoria ziem polskich, t. II Neolit, red. W. Hensel i T. Wiślański, Wrocław – Warszawa – Kraków 1979, s. 294-295, ryc. 180.
69
A. Kokowski, J i J. Ścibiorowie, Dziesiąty grób kultury wołyńsko-lubelskiej ceramiki malowanej ze stanowiska 1C w Gródku nad Bugiem, woj. zamojskie, [w:] Sprawozdania z badań
terenowych Katedry, Archeologii UMCS w 1993 roku, Lublin 1994, s. 14-19, ryc. 1.
70
T. Wiślański, Dalszy rozwój…, s. 295.
71
K. Svešnikov, Kultura šarovidnych amfor, „Archeołogija SSSR. Svod archeołogičeskich
istočnikov”, vyp. B1-27: 1983, s. 15, 49-50.
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w ofierze 3 kobiety i dziecko. Szkielety 2 kobiet miały powyłamywane z bioder nogi ułożone
obok lub na tułowiu72. Również w zachodniej części Wyżyny Lubelskiej, na Płaskowyżu Nałęczowskim, odkryto wyjątkowe nagromadzenie stanowisk grobowych, a wśród nich wiele
przykładów dla interesujących nas tu zagadnień73.
Stanowiska grobowe kultury amfor kulistych dostarczają również dowodów na istnienie w tej społeczności dość rozwiniętej wiedzy lekarskiej. Czaszki niektórych zmarłych noszą ślady po przeprowadzonych udanych trepanacjach, niekiedy powtarzanych
dwu- lub trzykrotnie74.
Materiały kultury amfor kulistych z południowo-wschodniej Lubelszczyzny zaliczane są do lokalnej, tzw. wschodniolubelskiej grupy75, której chronologia mieści się
w przedziale 3250/3100 – 2900/2700 przed Chrystusem76.
W schyłkowym neolicie pasterski model gospodarki uprawiała również ludność kultury ceramiki sznurowej. Na obszarze południowo-wschodniej Lubelszczyzny bardzo liczne pozostałości jej pobytu (przede wszystkim kurhany – kopce ziemne sypane nad grobami) znane są przede wszystkim z Grzędy Sokalskiej77, w związku z czym nie notujemy
tu prawie stanowisk kultury amfor kulistych. Identyczne modele gospodarcze, oparte na
nomadycznym pasterstwie, decydowały o kolizji interesów tych częściowo współczesnych
sobie ugrupowań kulturowych, zatem zasięgi ich osadnictwa musiały się wykluczać.
Interesująca i skomplikowana problematyka osadnictwa neolitycznego na Lubelszczyźnie, jakkolwiek rozpoznana wieloletnim wysiłkiem kilku pokoleń badaczy, wymaga w dalszym ciągu badań wykopaliskowych, których uzasadnienie sprowadza się zarówno do konieczności pozyskania nowych źródeł dla rozświetlenia wielu jeszcze dziedzin życia tej
wczesnorolniczej ludności, jak i ochroną stanowisk przed niszczeniem. Ten ostatni problem jest prawdziwym wyzwaniem dla działających na naszym terenie archeologów w związku z różnego rodzaju inwestycjami, które wreszcie wkraczają na Lubelszczyznę.

Por. też: W. Kozak-Zychman, J. Gurba, Świat wierzeń ludności neolitu na pograniczu Europy Zachodniej i Wschodniej, „Eastern Reviev”, t. 5: 2001, s. 28.
73
Tamże, passim.
74
T. Wiślański, Dalszy rozwój..., s. 299.
75
J. Ścibior, Kultura amfor kulistych w Środkowej Polsce. Zarys problematyki, [w:] Schyłek
neolitu i początek epoki brązu w Polsce Środkowowschodniej, „Lubelskie Materiały Archeologiczne”, t. 6: 1991, s. 55-56.
76
M. Szmyt, Społeczności kultury amfor kulistych na Kujawach, Poznań 1996, s. 238.
77
J. Bagińska, J. Machnik, Wyniki ratowniczych badań zniszczonego kurhanu na stan. 1
w Werszczycy, pow. Tomaszów Lubelski na Grzędzie Sokalskiej. Wyodrębnienie grupy sokalskiej
kultury ceramiki sznurowej, „Archeologia Polski Środkowowschodniej”, t. 6: 2001, s. 38-57.
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Jolanta Bagińska, Jan Machnik

Pasterze u schyłku neolitu i początku epoki brązu.
W początkach trzeciego tysiąclecia przed Chrystusem na rozległych obszarach Europy – od Renu na zachodzie po dorzecze środkowego i górnego Dniepru oraz Wołgi
na wschodzie, od północnej Skandynawii po wschodnią Szwajcarię i wschodnią Słowację na południu – pojawia się krąg kultury ceramiki sznurowej, zwanej także kulturą
toporów bojowych1. Rozprzestrzenianie się tego fenomenu na tak ogromnych, zróżnicowanych pod względem geograficznym terenach wiązało się z poważnymi zmianami,
jakie dokonały się w tej części Europy jeszcze w ciągu czwartego tysiąclecia przed Chr.
w gospodarce, strukturze społecznej i środowisku naturalnym człowieka. Oto bowiem
długotrwały, bo trwający blisko tysiąc lat, system agrarny polegający na przygotowywaniu pól pod ekstensywną uprawę zbóż metodą wypaleniskową (tzw. gospodarka żarowa)
doprowadził do znacznego wylesienia, zwłaszcza terenów wysoczyznowych, stwarzając
znakomite warunki dla wypasu dużych stad bydła, kóz i owiec stanowiących podstawę
utrzymania dla coraz to nowych grup ludzkich2. Doprowadziło to z czasem do wyodrębnienia się wśród nich autentycznych pasterzy (posiadających zapewne patriarchalną
strukturę społeczną) przemierzających ze swymi stadami znaczne przestrzenie w poszukiwaniu odpowiednich, sezonowych pastwisk. Właśnie za takich uważa się dzisiaj
przynajmniej niektóre grupy ludności kultury ceramiki sznurowej3. Im też przypisuje się szybkie, bo w ciągu jednego stulecia, rozprzestrzenienie wielu cech tej kultury,
chętnie przyswajanych w różnych częściach Europy przez miejscowych hodowców, potomków dawnych ludów rolniczych. Ci najstarsi w tej części Europy pasterze pozostawiali w miejscach czasowego pobytu oryginalne, nie znane we wcześniejszych kulturach
neolitycznych tego czasu, pochówki swych zmarłych w grobach przysypanych kopcami
ziemnymi, zwanymi dzisiaj kurhanami. Kopce te miały pierwotnie dość znaczne rozmiary; średnica ich podstawy wynosiła zazwyczaj 10-12 m zaś wysokość mogła osiąJ. Machnik, Krąg kultury ceramiki sznurowej /w:/ Prahistoria ziem polskich, II, Neolit,
Wrocław, 1979, s. 337-411.
2
J. Kruk, S. Milisauskas, Rozkwit i upadek społeczeństw rolniczych neolitu, Kraków, 1999,
s. 171-174.
3
J. Machnik, Pasterstwo u społeczeństw kultury ceramiki sznurowej w dorzeczu górnej Wisły, górnego Bugu i Dniestru /w:/ Nomadyzm a pastoralizm w międzyrzeczu Wisły i Dniepru
(eneolit i epoka brązu), Poznań, 2004, s. 137-143.
1
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gać 4, a niekiedy nawet 5 m. Ulokowane
na najwyższych miejscach w terenie, były
z daleka widoczne i stanowiły dla przybywających w te strony kolejnych grup pasterzy dobre punkty orientacyjne w bezleśnej
w tym czasie okolicy. Nim zbudowano nasyp kurhanu nad grobem, w którym pochowany był z reguły mężczyzna ułożony
na prawym boku, zorientowany głową na
zachód, wyposażony w drogę pośmiertną
Ryc. 2 Klekacz stan. 10 – toporek kamienzazwyczaj w topór kamienny, krzemienny z grobu centralnego kultury ceramiki
ną siekierę (ryc. 1, 2) i grociki do strzał
sznurowej (rys. T. Wiśniewski)
łuku oraz gliniane naczynia, miejsce pochówku otaczano symbolicznym rowkiem
(jednym lub kilkoma), niekiedy z tkwiącą
Ryc. 1 Wierszczyca stan. 1 – siekiera krzew nim palisadą. Oddzielał on świat zmarmienna kultury ceramiki sznurowej znaleziona w rowku otaczającym grób nr 1 (rys. łych od świata żywych – sacrum od profaT. Wiśniewski)
num. Na przestrzeni otoczonej rowkiem,
który wyznaczał także średnicę podstawy
dla nasypu kurhanu, odbywały się związane z pochówkiem zmarłego obrzędy, po których pozostały paleniska
i towarzyszące im skorupy rozbitych naczyń glinianych,
używanych zapewne w trakcie stypy.
Te najstarsze kurhany prehistoryczne dotrwały do
dzisiaj, chociaż znaczna ich liczba na terenach od dawna uprawianych uległa niwelacji, a w ostatnich czasach została całkowicie lub niemal całkowicie rozorana (fot. 1). Pozostałością po nich są widoczne niekiedy
„z lotu ptaka” ciemne, okrągłe plamy zachowanego pod
ich istniejącymi tu niegdyś nasypami pierwotnego humusu (zdegradowanego czarnoziemu), bądź też znajdoFot. 1 Nedeżów stan. 22 – rozorywany nasyp kurhanu kultury ceramiwane na polach, w miejscach eksponowanych, kamienki sznurowej (fot. J. Bagińska)
ne toporki lub skorupy naczyń wchodzących pierwotnie
w skład wyposażenia zniszczonych grobów podkurhanowych.
Południowo-wschodnia Lubelszczyzna, podobnie jak inne bezustannie zasiedlane od
początku neolitu przez rolników i hodowców, a tym samym antropogennie silnie już przekształcone obszary ziem polskich, była także objęta eksploatacją przez różne grupy kultury ceramiki sznurowej, chociaż w niejednakowym stopniu (ryc. 3). Do części północnej
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Ryc. 3 Stanowiska kultury ceramiki sznurowej w południowo-wschodniej Lubelszczyźnie (rys. J. Bagińska, podkład: L. Gawrysiak,
Lublin 2004)

tego obszaru tzn. do Kotliny Hrubieszowskiej, czy na teren Padołu Zamojskiego, pasterze
omawianej kultury mogli przez pewien czas zapuszczać się tylko sporadycznie i na krótko, gdyż był to w zasadzie „pas ziemi niczyjej” oddzielający strefę ich działalności pasterskiej od strefy innej, chociaż o zbliżonej strukturze gospodarczo-społecznej, ludności
– kultury amfor kulistych. Ta ostatnia zajmowała w sposób zwarty mniej więcej do połowy
III tysiąclecia graniczącą od północy z Kotliną Hrubieszowską Grzędę Horodelską4. Inaczej sytuacja wyglądała na południe od tego mikroregionu, tzn. na Grzędzie Sokalskiej
i w środkowo-wschodniej części Roztocza, ale o tym za chwilę.
J. Ścibior, A. Kokowski, W. Koman, Zespoły grobowe kultury amfor kulistych z zachodniej
części Wyżyny Wołyńskiej /w:/ Sprawozdania Archeologiczne t. XLIII, Kraków 1991, s. 79-105.
4
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Tak się jednak dziwnie złożyło, że pierwsze groby, jak się wydaje
głównie z młodszego lub najmłodszego okresu rozwoju kultury ceramiki
sznurowej (z drugiej połowy III tysiąclecia przed Chr.), odkryto we wspomnianym wyżej „pasie ziemi niczyjej” bądź też na południowym skraju
strefy wcześniejszej działalności kultury amfor kulistych. I tak w 1959
roku na stanowisku I w Werbkowicach – Kotorowie, gm. Werbkowice natrafiono na dwa groby omawianej kultury5. W grobie nr 1 znajdował się
dobrze zachowany szkielet mężczyzny w wieku ok. 50 lat, wzrostu 169 cm,
ułożony w pozycji skurczonej, z nogami i głową skierowanymi w prawo;
zorientowany wzdłuż osi NW – SE. Przy kościach miednicy leżał toporek
kamienny, nieco dalej pucharek gliniany i gładzik kościany (ryc. 4). Drugi
grób (nr 4) tej kultury odkryty w Werbkowicach został zniszczony przez
spychacz w trakcie niwelacji terenu. W resztkach jamy grobowej zachowały się tylko drobne fragmenty kości ludzkich i ceramika.
Kolejnego ciekawego odkrycia dokonano w 1980 roku6. Na stanowisku
nr 1 w Szychowicach, gm. Mircze znaleziono zniszczony grób mężczyzny
w wieku ok. 40 lat ułożonego w pozycji skurczonej, zapewne na prawym
boku. Zmarły wyposażony został w siekierkę wykonaną z krzemienia wołyńskiego i naczynia gliniane, z których zachowały się jedynie niewielkie fragmenty. Przełom lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku przyniósł publikacje kolejnych znalezisk grobowych kultury
Ryc. 4 Werbkowice – Kotorów stan. 1 – plan
ceramiki sznurowej. O przypadkowym odkryciu grobu na stanowisku 11
i wyposażenie grobu nr 1 kultury ceramiki
7
sznurowej (A – wg T. Liany, T. Piętki – Dą- w Masłomęczu, gm. Hrubieszów pisze w 1989 roku W. Koman . Według
browskiej, 1962, B – wg J. Machnika, 1966)
Z. Janeczki, odkrywcy tego grobu, w trakcie prac gospodarskich znaleziono szkielet ludzki w pozycji skurczonej oraz naczynie gliniane i toporek
kamienny. W 1991 roku został opublikowany przez B. Bargieł i A. Kokowskiego grób ze
stanowiska 25 w Stefankowicach, gm. Hrubieszów8. Na obiekt ten natrafiono podczas
5
T. Liana, T. Piętka-Dąbrowska, Sprawozdanie z badań ratowniczych przeprowadzonych
w 1959 roku na stanowisku I w Werbkowicach – Kotorowie, pow. Hrubieszów /w:/ Wiadomości
Archeologiczne t. XXVIII, z. 2, Warszawa 1962, s. 152, ryc. 10.
6
S. Jastrzębski, Szychowice gm. Mircze, woj. Zamość /w:/ Sprawozdania z badań terenowych KA
UMCS i Archeologicznego Ośrodka Badawczo-Konserwatorskiego w Lublinie, Lublin 1980, s. 6.
7
W. Koman, Materiały kręgu kultur z ceramiką sznurową w Kotlinie Hrubieszowskiej i na
Grzędzie Horodelskiej z badań w latach 1978-1983 /w:/ Prace i Materiały Zamojskie, Zamość
1989, s. 40, tabl. IX:12.
8
B. Bargieł, A. Kokowski, Nowe groby kultury ceramiki sznurowej i kultury strzyżowskiej ze
wschodniej części Wyżyny Lubelskiej /w:/ Sprawozdania Archeologiczne t. XLIII, Kraków 1991,
s. 127, ryc. 2.
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kopania fundamentów pod stodołę w gospodarstwie A. Karcza. W wykopie odsłonięto
szkielet ludzki, naczynie gliniane i toporek kamienny. Naczynie rozpadło się i uległo
zniszczeniu a kości zagrzebano pod stopą fundamentową; ocalał tylko toporek kamienny. Brak informacji o układzie pochówku i lokalizacji inwentarza.
Kultura ceramiki sznurowej, jako typowa społeczność pasterska, nie zakładała długotrwałych osad z domami o solidnej konstrukcji, pozostawiających czytelne ślady, dlatego
znaleziska osadowe są niezwykle rzadkie. Z terenu południowo-wschodniej Lubelszczyzny znamy tylko dwie jamy, które można uznać za obiekty związane z osadnictwem kultury ceramiki sznurowej. Pierwsza z nich ze stanowiska 5 we Wronowicach – Paprzycy,
gm. Mircze9, pełniła najprawdopodobniej jakąś funkcję gospodarczą. Znaleziono w niej
amforkę o esowatym profilu, zdobioną pasmem pionowych nacięć. Druga jama osadowa
została znaleziona na stanowisku 8 w Klekaczu, gm. Tomaszów Lubelski10. Znajdowała
się ona w bezpośrednim sąsiedztwie kurhanu tej samej kultury, co nie jest niczym wyjątkowym. Pozostałości osady kultury ceramiki sznurowej położonej w pobliżu należących
zapewne do niej kurhanów odkryto bowiem stosunkowo niedawno w miejscowości Side
koło Sambora, na terenie dzisiejszej Ukrainy11.
Składało się na nie kilka palenisk, w tym jedno dłużej użytkowane (z grubą warstwą
przepalonej ziemi), liczne ułamki glinianych naczyń kuchennych o kształtach rzadko spotykanych w ceramice grobowej oraz zapewne zagubione narzędzia krzemienne.
Niewykluczone, że było to miejsce przebywania pasterzy kultury ceramiki sznurowej
wraz ze swymi stadami w okresie chłodnym. Niedaleko bowiem od tego ich, być może
„zimowego leża” znajduje się rejon występowania podkarpackich źródeł słonych, tzw.
solanek, w zimie nie zamarzających, a więc stale dostępnych dla ludzi i bydła, a w dodatku z obecnością w ich najbliższym otoczeniu „ wiecznie zielonej roślinności”. Miejsca takie, jak wykazują obserwacje zachowań współczesnych pasterzy (np. na stepach
Mongolii) są bardzo ważne w ich życiu i gospodarce. W kulturze ludowej określane są
często jako „ lizawki”, od sposobu zachowania się bydła zlizującego wykrystalizowaną
na obrzeżu tych źródeł sól.
Na południe od Kotliny Hrubieszowskiej znajdują się malownicze, podłużne,
o równoleżnikowym przebiegu, garby Grzędy Sokalskiej stanowiące południową krawędź Wyżyny Lubelskiej. Zostały one, a zwłaszcza pasmo południowe, nad doliną górW. Koman, Materiały kręgu kultur z ceramiką sznurową w Kotlinie Hrubieszowskiej i na Grzędzie Horodelskiej z badań w latach 1978-1983 /w:/ Prace i Materiały Zamojskie, Zamość 1989, s. 41.
10
J. Bagińska, H. Taras, Kurhan kultury ceramiki sznurowej na stan. 8 w Klekaczu, pow. Tomaszów Lubelski /w:/ Archeologia Polski Środkowowschodniej t. VIII, w druku.
11
J.Machnik, E. Sosnowska, V. Cyhylyk, Osada ludności kultury ceramiki sznurowej z początku III tysiąclecia przed Chrystusem w Side koło Sambora w świetle badań archeologicznych
w 1996 roku /w:/ Rocznik Przemyski t. 33/5. Archeologia, Przemyśl 1997, s. 181-190.
9
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nej Huczwy i Rzeczycy włączone w strefę szczególnie intensywnej eksploatacji przez pasterzy kultury ceramiki
sznurowej, poczynając od najstarszej jej fazy rozwojowej
przypadającej na czas zaniku zasiedlającej do tego czasu ten obszar rolniczo-hodowlanej społeczności kultury
pucharów lejkowatych czyli na sam początek III tysiąclecia przed Chr. Na szczęście dla archeologów, badaczy tej
kultury, Grzęda Sokalska była co najmniej do początków
drugiej połowy XIX wieku pokryta w znacznej mierze lasami, dzięki czemu zachowało się tu niemal do końca XX
Fot. 2. Jeden z dobrze zachowanych kurhanów kultury ceramiki wieku wiele kurhanów omawianej kultury (fot. 2), a przysznurowej w Hubinku – (fot. J. Machnik)
najmniej czytelnych jeszcze w terenie ich pozostałości.
Kurhany te zostały dokładnie namierzone i zinwentaryzowane w latach 80. ubiegłego stulecia przez pracowników Wojewódzkiego Ośrodka Archeologiczno-Konserwatorskiego
w Zamościu, a następnie poddane ratowniczym badaniom wykopaliskowym. W trakcie
wspomnianej inwentaryzacji udało się zarejestrować niebagatelną liczbę 63 kurhanów
rozrzuconych między Majdanem Górnym koło Tomaszowa Lubelskiego a pograniczną
wsią Oserdów, gm. Ulhówek czyli na przestrzeni o długości 35 km. Wiadomo, że dalsze kurhany znajdują się już po drugiej stronie granicy, na terenie Sokalszczyzny. Stan
kurhanów w chwili ich inwentaryzacji był różny. Najlepiej zachowały się one na obszarze zalesionym między wsiami Majdan Górny i Nedeżów, gdzie posiadają dziś jeszcze
spore rozmiary, natomiast na terenie otwartym, od stu kilkudziesięciu lat uprawianym,
ich dobrze czytelne nasypy należały w chwili odkrycia już do rzadkości. Omawiane kurhany usypane zostały na lokalnych kulminacjach wierzchowiny garbów, tworząc długi,
wielokilometrowy łańcuch złożony najczęściej z małych grup, liczących 2-3 kopce (rzadziej występując pojedynczo), oddalonych od siebie zazwyczaj 200-500 m. Wśród nich
trafiają się także duże kopce, rozmiarami znacznie przerastające pozostałe, o średnicy
u podstawy dochodzącej do kilkudziesięciu metrów i wysokości ponad 2 m (np. w Hubinku, gm. Ulhówek). Charakterystyczna stożkowata forma kurhanów oraz ich rozmieszczenie na Grzędzie niemalże w jednej linii, wzdłuż osi wschód – zachód, od
dawna musiały pobudzać wyobraźnię miejscowej ludności skoro uważała je za mogiły
Tatarów lub Kozaków pozostawione przez nich w dawnych wiekach na szlaku swych
wojennych pochodów.
Pierwsze wzmianki o kurhanach na Grzędzie Sokalskiej pochodzą z dziewiętnastowiecznego słownika geograficznego12. Próbę sprawdzenia chronologii kopców podjął
12

1904.
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Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, Warszawa, 1888-

w 1972 roku A. Hunicz badając sondażowo dwa kurhany w Woli Gródeckiej stan. 1313.
Kopce nie zostały przebadane w całości, a sondaże nie przyniosły rozstrzygających
wyników. Problem kurhanów na Grzędzie Sokalskiej poruszony został przez J. Gurbę
i J. Wojtanowicza w trakcie sesji naukowej XII Ogólnopolskiego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Naukowego w Lublinie w 1974 roku. Zwrócono wówczas uwagę na wyniki
badań geomorfologicznych niektórych z tych kopców, które wykazały obecność u ich
podstawy kopalnego humusu tworzącego się według gleboznawców „pod roślinnością
łąkową, w ciepłym i suchym klimacie w okresie subborealnym”. Jednakże wobec braku
odpowiednich badań wykopaliskowych uznano wówczas, że kopce te mogą pochodzić
z różnych okresów, m.in. z wczesnego średniowiecza14.
W roku 1988 badania ratownicze kurhanów na omawianym terenie rozpoczęła J. Bagińska z Muzeum Regionalnego w Tomaszowie Lubelskim15. Prowadzi je konsekwentnie do dzisiaj przy naukowej konsultacji prof.
J. Machnika z PAU i Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz
antropologa prof. K. Kaczanowskiego z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Niektóre kurhany zbadał W. Koman z Wojewódzkiego Ośrodka Archeologiczno-Konserwatorskiego w Zamościu (dwa kurhany wraz z prof. J. Machnikiem
– fot. 3) oraz H. Taras z Instytutu Archeologii UMCS
w Lublinie (we współpracy z J. Bagińską). W sumie
w ciągu niemal 20 lat zbadano w sposób możliwie nowoczesny 26 kurhanów na Grzędzie Sokalskiej odkrywa3. Kurhan kultury ceramiki sznurowej na stan.
jąc wewnątrz nich lub w ich najbliższym otoczeniu kilka- Fot.
w trakcie badań wykopaliskowych – (fot. J. Machnik)
dziesiąt grobów ludzkich z różnych faz kultury ceramiki
sznurowej i kultury mierzanowickiej, a także jeden pochówek zwierzęcy.
Wszystkie te kurhany zostały usypane przez ludność tej pierwszej kultury, jak się wydaje głównie w jej starszych fazach rozwoju, natomiast pochówki młodsze tej ludności,
a także groby kultury mierzanowickiej umieszczone były najczęściej u podstawy nasypów
istniejących już kopców. Zgodnie z „ogólnosznurową” tradycją kurhan na Grzędzie Sokal-

1 w Łubczu

A. Hunicz, Sprawozdanie z badań sondażowych dwu kurhanów w Woli Gródeckiej przeprowadzonych na zlecenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Lublinie, Lublin 1973 (mps).
14
J. Gurba, J. Wojtanowicz, Problematyka archeologiczno – geograficzna kurhanów
i cmentarzysk kurhanowych na Grzędzie Sokalskiej /w:/ Przewodnik XII Ogólnopolskiego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Lublin, 1974, s. 57-61.
15
E. Banasiewicz-Szykuła, Z problematyki ochrony stanowisk kurhanowych na Grzędzie
Sokalskiej w powiecie tomaszowsko-lubelskim /w:/ Wiadomości Konserwatorskie Województwa
Lubelskiego, Lublin, 2000, s. 201-215.
13
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Fot. 4. Wierszczyca stan. 1 – kurhan kultury ceramiki sznurowej,
przekrój rowka (fot. J. Bagińska)

skiej sypano najczęściej nad jednym (rzadziej dwoma) mniej więcej centralnie położonym grobem,
Ryc. 5 Łubcze stan. 2 – plan kurhanu nr II kultuotoczonym rowkiem (w jednym przypadku dwoma)
ry ceramiki sznurowej: 1 – jama przykurhanowa,
2, 3 – rowki, 4,5 – groby, 6 – jama o nieokreślonym opasującym kolistą sakralną przestrzeń o średnicy
charakterze (rys. W. Koman)
od kilku do kilkunastu metrów (ryc. 5, fot. 4). Ziemię potrzebną do budowy nasypów wydobywano
z najbliższego otoczenia. Po miejscach, skąd pozyskiwano ten budulec pozostawały duże,
niezbyt głębokie półksiężycowate jamy, z biegiem czasu wypełniające się ziemią spływającą z nasypu kurhanu. Zmarłego w grobie centralnym umieszczano w podłużnej jamie, wykopanej w pierwotnym gruncie, układając go i wyposażając zgodnie z opisanym już wcześniej rytuałem panującym w kulturze ceramiki sznurowej.
Wśród młodszych grobów ulokowanych, jak już wspomniano, na obrzeżu nasypu wyróżniają się tzw. groby niszowe o ciekawej i dość skomplikowanej konstrukcji. Budowę
takiego grobu zaczynano od wykopania pionowego szybu prostokątnego lub owalnego
w rzucie poziomym. Przy dnie szybu, w jednej ze ścian (zazwyczaj węższej) drążono rozległą niszę o płaskim dnie i kopułowatym stropie (ryc. 6). W tak powstałej komorze składano zmarłego wraz z darami, na końcu ceremonii zasypując szyb lub tylko zamykając
wejście do niszy. Dowodem na to, że wejścia do szybów mogły pozostawać przez pewien
czas dostępne są obserwacje poczynione na Grzędzie Sokalskiej. Można tu przytoczyć
przypadek grobu niszowego ze stanowiska 4 w Hubinku, gm. Ulhówek16, gdzie obok nieJ. Bagińska, Badania kurhanu kultury ceramiki sznurowej na Grzędzie Sokalskiej w Hubinku, stan. 4, woj. zamojskie /w:/ Archeologia Polski Środkowowschodniej, t. III, Lublin, 1998,
s. 69.
16
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Ryc. 6 Łubcze stan. 25, kurhan 2 – rzut poziomy
i przekrój grobu niszowego nr 4 (rys. W. Koman)

Fot. 5. Łubcze stan. 37, grób nr 3 – przykład praktyk ekshumacyjnych kultury ceramiki sznurowej (fot. J. Bagińska)

naruszonego szkieletu ułożonego w porządku anatomicznym znaleziono kości ludzkie
zgarnięte na stos. Kości te mogły zostać ekshumowane z innego grobu i złożone wraz
z drugim zmarłym w czasie jednej ceremonii albo starszy pochówek usunięto w kąt niszy
by zrobić miejsce dla ciała kolejnego zmarłego, a więc w takim przypadku komorę grobową wykorzystano by dwukrotnie. Innym przykładem takich praktyk jest grób nr 2 ze stanowiska 37 w Łubczu, gm. Jarczów17, gdzie w niszy znaleziono dary grobowe i kilka drobnych kości szkieletu, przy czym zarówno naczynia jak i kości były w znakomitym stanie.
Dokonując analizy znalezionych kości antropolog K. Kaczanowski stwierdził, że brakująca część szkieletu nie mogła ulec aż takiemu rozkładowi by zniknąć bez śladu. Jedynym
wytłumaczeniem jest ekshumacja, podczas której przeoczono kilka drobnych kości.
Najstarszą fazę pochówków ludności kultury ceramiki sznurowej na Grzędzie Sokalskiej reprezentują m.in. grób nr 2 w kurhanie na stanowisku 1 w Wierszczycy, gm.
Jarczów i grób podkurhanowy na stanowisku 24 w Łubczu. W jamie grobowej z Wierszczycy18 zorientowanej według „starosznurowej” tradycji wzdłuż osi W – E znalezio17
J. Bagińska, Cmentarzysko kurhanowe kultury ceramiki sznurowej na Grzędzie Sokalskiej
– stanowiska: Łubcze 37, Werszczyca 1 /w:/ Archeologia Polski Środkowowschodniej t. II, Lublin, 1997, s. 45.
18
J. Bagińska, Cmentarzysko kurhanowe..., s. 50, ryc.4h – j.
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no bardzo źle zachowane szczątki ludzkie ułożone w pozycji skurczonej, głową w kierunku zachodnim (w zachodniej
części jamy odkryto skupisko zębów). Zmarły wyposażony
został w starszy typ amfory (Ia wg typologii J. Machnika19)
z dwoma uchami umieszczonymi na największej wydętości baniastego brzuśca i krótką, lejkowatą szyjką; zdobioną ornamentem rytej, pionowej jodełki. Towarzyszący amforze pucharek ma bardzo bogaty ornament, do którego
brak bliskich analogii. Pewne nawiązania można znaleźć
w zdobnictwie naczyń tej kultury z terenu Niemiec. Wraz
z naczyniami znaleziono łódkowaty toporek kamienny (fot.
6). Amfora i puchar wraz z toporkiem, czasem siekierką
Fot. 6. Wierszczyca stan. 1 – inwentarz grobu nr 2 ze starszej fazy krzemienną to przecież klasyczny zestaw inwentarza grorozwoju kultury ceramiki sznurowej (fot. St. Stadnicki)
bowego starszej fazy interesującej nas kultury. Być może
z tego samego czasu pochodzi również wspomniany grób ze stanowiska 24 w Łubczu20.
Na dnie jamy grobowej zorientowanej wzdłuż osi W – E znaleziono nie zdobioną amforę
typu I (Ic wg typologii J. Machnika) wraz z łódkowatym toporkiem kamiennym, siekierką,
wiórem, fragmentem wiórowca, grocikiem i 3 odłupkami z krzemienia wołyńskiego. Całe
wyposażenie ułożono we wschodniej części jamy. W trakcie eksploracji grobu nie znaleziono żadnych kości. Czyżby kolejny przykład praktyk ekshumacyjnych? A może do grobu
złożono tylko dary lub szkielet uległ tak głębokiemu rozkładowi, że nie pozostał po nim
żaden ślad? Prawdopodobnie nigdy nie poznamy odpowiedzi na te pytania.
Z młodszą już fazą rozwoju kultury ceramiki sznurowej związane są groby jamowe
i niszowe ulokowane, jak wiemy, na obrzeżu starszych od nich kurhanów. Można tu m.in.
zaliczyć pochówek nr 2 na stanowisku 37 w Łubczu21 czy nr 4 w kurhanie 2 na stanowisku 25, w tej samej miejscowości22. Ten pierwszy, wspominany już w innym kontekście, grób niszowy miał wycięty w ścianie niszy aneks, rodzaj zagłębionej półki, na której
stały naczynia: piękna, niemal nieuszkodzona amfora młodszego typu (IIc wg typologii
J. Machnika), z szyjką zdobioną odciskami sznura i pięcioma uchami u jej nasady i puchaJ. Machnik, Studia nad kulturą ceramiki sznurowej w Małopolsce, Wrocław..., 1966, s. 24-38.
J. Bagińska, Cmentarzysko kurhanowe kultury ceramiki sznurowej w Łubczu stan. 24,
gm. Jarczów, woj. Zamość /w:/ Sprawozdania z badań terenowych w województwie zamojskim
w 1988 roku, Zamość 1988, s. 5, ryc. 1.
21
J. Bagińska, Cmentarzysko kurhanowe... s. 45, ryc. 3B.
22
W. Koman, Wyniki ratowniczych badań kurhanu nr 2 kultury ceramiki sznurowej w Łubczu na stan. 25, pow. Tomaszów Lubelski /w:/ Archeologia Polski Środkowowschodniej t. IV,
Lublin, 1999, s. 51, ryc. 8, 9.
19
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rek, którego wysoką szyjkę zdobił podobny ornament (fot. 7). Jak już
wcześniej wspomniano w niszy znaleziono zaledwie kilka drobnych
kości ludzkich. Jeszcze ciekawszym przykładem grobu niszowego z tej fazy jest drugi z wymienionych w Łubczu. W rozległej niszy
o wymiarach 2,6 x 1,9 m, zorientowanej wzdłuż osi N – S złożono ciała dwóch dorosłych osób wraz z towarzyszącymi im darami. Szkielet
kobiety złożony w północnej części niszy leżał w pozycji skurczonej
na lewym boku. Pochówek wyposażono w klasyczny zestaw naczyń:
amforę młodszego typu z 4 uchami umieszczonymi u nasady krótkiej szyjki, zdobioną ornamentem stempelkowym, układającym się
w pasma poziomej jodełki oraz nie zdobiony pucharek o esowatym profilu (amfora – typ II, pucharek typ IV wg typologii J. Machnika). Wraz
z naczyniami znaleziono szydło kościane. W południowej części grobu pochowano prawdopodobnie mężczyznę (identyfikacja antropologiczna płci nie jest pewna ze względu na bardzo delikatną budowę
kośćca), którego ułożono na prawym boku. Jako dar grobowy złożona Fot. 7. Łubcze stan. 37 – inwentarz grobu niszowego
(nr 2) z młodszej fazy rozwoju kultury ceramiki sznuzostała mała, nie zdobiona amforka z czterema uchami u nasady szyi rowej (fot. St. Stadnicki)
oraz pucharek o esowatym profilu. Szyjkę pucharka zdobi ornament
w postaci poziomej jodełki. Wraz z naczyniami zmarłemu ofiarowano dwa odłupki: kamienny i krzemienny oraz szydło kościane.
Grzęda Sokalska jest bardzo ważnym dla archeologii przeddziejowej regionem Lubelszczyzny nie tylko dlatego, że ten nieduży przecież obszar przez kilkaset lat przyciągał z różnych stron pasterzy kultury ceramiki sznurowej, i że na nim zbadano, jak dotąd, największą liczbę pozostawionych przez nich kurhanów. Tu doszło bowiem także
do niezwykłego spotkania na początku drugiej połowy III tysiąclecia przed Chr. przedstawicieli dwóch różnych, chociaż spokrewnionych ze sobą kultur archeologicznych.
Miejscowi pasterze z młodszego okresu rozwoju kultury ceramiki sznurowej przyjęli
„pod swój dach” przybyszy z dorzecza środkowego lub górnego Dniepru, reprezentantów tzw. kultury środkowodnieprzańskiej. Wcześniej było to bardzo trudne lub wręcz
niemożliwe, gdyż obie te społeczności rozdzielał szeroki, kilkusetkilometrowy pas terenu w zachodniej części Wołynia i Podola zajmowany przez obce społeczności znanej
nam już kultury amfor kulistych, penetrującej także północną część Wyżyny Lubelskiej.
Możliwość taka pojawiła się dopiero około 2500 r. przed Chr. kiedy obserwujemy wyraźne osłabienie, a nawet zanik osadnictwa tej kultury23.
S. Kadrow, M. Szmyt, Absolute chronology of the eastern group of Globular Amphora culture /w:/ Eastern exodus of the Globular Amphora people: 2950-2350 BC, Baltic – Pontic Studie,
t. 4, Poznań, 1996, s. 103-111.
23
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Badając kurhany na Grzędzie Sokalskiej mamy możliwość
uchwycenia na „gorąco” momentu zetknięcia się dwóch, działających dotąd z oddali, przedstawicieli tego kręgu oraz prześledzenia początków procesu tworzenia się synkretyzmu kulturowego, czyli mieszania się ze sobą charakterystycznych dla
każdej z tych dwóch grup cech dystynktywnych. I tak bezpośrednio po przybyciu na Grzędę Sokalską emigranci znad Dniepru
chowając swych zmarłych na obrzeżu zastanych tu kurhanów
wyposażają ich wyłącznie w typowe dla swej kultury naczynia,
znacznie różniące się kształtem i sposobem zdobienia od tych,
które wykonywała miejscowa ludność późnej fazy kultury ceraFot. 8. Hubinek stan. 3 – inwentarz grobu nr 3, grupa sokalska, naczynia kultury środkowodnieprzańskiej (fot. St. miki sznurowej. Przykładem pochówków z tej najwcześniejszej
Stadnicki)
fazy jakiegoś współistnienia przybyszy z tubylcami jest m.in.
grób nr 3 na stanowisku 3 w Hubinku24 umieszczony u stóp
kurhanu, jednakże poza zasięgiem jego nasypu. W jamie grobowej złożono ciało dziecka (zapewne chłopca) w pozycji skurczonej, na prawym boku. Obdarowano go na pośmiertną wędrówkę narzędziem krzemiennym i dwoma klasycznymi dla kultury środkowodnieprzańskiej pucharkami glinianymi (fot. 8).
Jednakże niedługo potem, zapewne jeszcze w tym samym pokoleniu, do grobów
składane są równocześnie naczynia reprezentujące obie te kultury. Byłby to wyraz zachodzącej integracji przedstawicieli obu grup ludności25. Z sytuacją taką mamy m.in.
do czynienia w umieszczonym na skraju kurhanu dziecięcym grobie nr 6 na stanowisku 31 w Wierszczycy26 wyposażonym w dwa pucharki – jeden o cechach naczyń kultury środkowodnieprzańskiej, drugi typowy dla kultury ceramiki sznurowej (fot. 9, 10).
Podobny zestaw naczyń – amfora kultury ceramiki sznurowej i pucharek „środkowodnieprzański” – towarzyszy młodemu mężczyźnie (w wieku 18-20 lat) pochowanemu
w grobie niszowym nr 4 odkrytym na tym samym stanowisku27.
24
W. Koman, Sprawozdanie z badań wykopaliskowych kurhanu kultury ceramiki sznurowej
na stan. 3 w Hubinku, woj. zamojskie /w:/ Archeologia Polski Środkowowschodniej t. III, Lublin,
1998, s. 66, ryc. 4:8-10.
25
J.Machnik, Radiocarbon chronology of the Corded Ware Culture on Grzęda Sokalska.
A Middle Dnieper traits perspective, /w:/ Baltic – Pontic Studies, t. 7, Poznań 1999, s. 221-250.
26
J. Bagińska, J. Machnik, Wyniki ratowniczych badań zniszczonego kurhanu na stan. 31
w Werszczycy, pow. Tomaszów Lubelski na Grzędzie Sokalskiej. Wyodrębnienie grupy sokalskiej kultury ceramiki sznurowej /w:/ Archeologi Polski Środkowowschodniej t. IV, Lublin, 2001,
s. 42, ryc. 5:a,b.
27
J. Bagińska, J. Machnik, Wyniki ratowniczych badań..., s. 38, ryc. 6.
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Ostatecznym efektem materialnym tego procesu
uwidaczniającym się w kolejnej serii grobów przykurhanowych na omawianym terenie są naczynia wchodzące
w skład wyposażenia zmarłych, możliwe, że wywodzących się z kolejnego już pokolenia lub pokoleń (wnuków,
prawnuków) współżyjącej ze sobą społeczności. Na ceramice tej możemy dostrzec jedynie początkowo dość jeszcze bliskie, z czasem coraz słabsze naśladownictwo cech
stylistycznych kultury naddnieprzańskiej (fot. 11, 12).
Do grupy takich pochówków należy m.in. grób nr 2 na
stanowisku 2 w Łubczu28. Grób wkopany w nasyp starszego kurhanu przeciął rowek otaczający kopiec. W jamie
grobowej znaleziono szkielet zmarłego ułożony w pozycji Fot. 9. Wierszczyca stan. 31 – grób nr 6, grupa sokalska (fot. J. Baskurczonej, na prawym boku. U jego stóp ułożono trzy gińska)
naczynia oraz siekierkę krzemienną i dłuto kościane. Typowej dla późnej kultury ceramiki sznurowej amforze
o baniastym brzuścu i czterech uchach umieszczonych
u nasady szyi zdobionej ornamentem sznurowym towarzyszyły pucharki, z których jeden nawiązuje do tradycji
środkowodnieprzańskiej.
Wtopienie się cech kulturowych przybyszy znad
Dniepru w miejscowe środowisko, a zwłaszcza szybki,
chociaż stopniowy ich zanik spowodowane były zapewne
ustaniem napływu nowych grup migrantów ze wschodu,
mimo, że nad Dnieprem ich macierzysta kultura rozwi- Fot. 10. Wierszczyca stan. 31 – inwentarz grobu nr 6 o mieszanym
jała się w dalszym ciągu co najmniej do początków II ty- charakterze (środkowodnieprzańskim i sznurowym), grupa sokalska
siąclecia przed Chr. Być może jednym z czynników urwa- (fot. St. Stadnicki)
nia się związków między Grzędą Sokalską a dorzeczem
Dniepru było pojawienie się ok. 2350 roku przed Chr., najwcześniej w dorzeczu górnej
Odry i Wisły, a wkrótce na terenie Lubelszczyzny, na Wołyniu i Podolu nowej kultury
zwanej mierzanowicką (od cmentarzyska w Mierzanowicach, pow. Opatów)29. Powstała
ona głównie w wyniku zetknięcia się przybyłych na Śląsk i do Małopolski z terenu Wę28
W. Koman, Badania mikroregionalne na Grzędzie Sokalskiej. Cmentarzysko kurhanowe
kultury ceramiki sznurowej w Łubczu na stan. 2, gm. Jarczów /w:/ Sprawozdania z badań terenowych w województwie zamojskim w 1990 roku, Zamość 1990, s. 13, ryc. 4:4-6.
29
S. Kadrow, J. Machnik, Kultura mierzanowicka. Chronologia, taksonomia i rozwój przestrzenny, Kraków 1997, s. 13-15.
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Fot. 12. Wierszczyca stan. 1 – inwentarz grobu nr 1, późna faza grupy
sokalskiej (fot. St. Stadnicki)

gier i Moraw obcych grup ludności kultury pucharów dzwonowatych, niosących nowe cechy kulturowe świata naddunajskiego, z przedstawicielami
Fot. 11. Wierszczyca stan. 1 – grób nr 1, późna miejscowych społeczności z późnej fazy kultury
faza grupy sokalskiej (fot. J. Bagińska)
ceramiki sznurowej30. Przez jakiś czas kultury te
współistnieją obok siebie, ale już od końca III tysiąclecia mniej więcej do połowy II tysiąclecia przed Chr. mamy do czynienia na rozległych obszarach, w tym na Grzędzie Sokalskiej tylko z kulturą mierzanowicką. Oczywiście nie jest ona jedyną kulturą z początków epoki brązu w Europie. W zachodniej
części Polski, w dorzeczu Odry i Warty rozwija się równolegle z nią kultura unietycka, zaś w północnej części Wyżyny Lubelskiej i Wołyńskiej pojawia się w pewnym momencie (ok. 1700 przed Chr.) także lokalna kultura strzyżowska. Mimo, że wymienione
kultury zaliczamy już do początków epoki brązu, to za wyjątkiem kultury unietyckiej,
której ludność od pewnego momentu wytwarzała przedmioty (ozdoby i broń) z klasycznego brązu (stop zawierający 90% miedzi i 10% cyny), w pozostałych kulturach używane są nadal wyłącznie (jeśli chodzi przedmioty metalowe) ozdoby miedziane. Są to
różnego rodzaju tzw. zausznice – przeważnie w kształcie wierzbowego liścia, zawieszki
w postaci okrągłych tarczek (lub ich aplikacje na tarczkach kościanych) naszyjniki lub
bransolety z drutu. Nie wszystkie jednak grupy ludzkie miały w tym czasie jednakowy
dostęp do surowca miedzianego bądź też wytwarzanych z niego przedmiotów importowanych z miejsc ich produkcji. Zaobserwowano, że znacznie więcej znajduje się ich
w grobach w rejonie Sandomierza i Opatowa, a także na Wyżynie Lubelskiej i Wołyńskiej
30
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S. Kadrow, J. Machnik, Kultura mierzanowicka..., s. 52, 53.

(i to zarówno w kulturze mierzanowickiej jak i strzyżowskiej) niż w rejonie Krakowa.
Tam też (to znaczy na tych pierwszych obszarach) liczniej spotykane są różnego kształtu paciorki fajansowe, sprowadzane najprawdopodobniej z terenów naddunajskich lub
z Bałkanów. Natomiast miedź, z której wytwarzano wspomniane wyżej ozdoby, typowe
dla kultury mierzanowickiej i strzyżowskiej, jest głównie pochodzenia siedmiogrodzkiego i kaukaskiego. A więc istniały w tym czasie dalekosiężne szlaki handlowe łączące
między innymi dorzecze górnego Bugu ze źródłami dystrybucji surowca lub gotowych
wyrobów. Ten drugi przypadek na pewno dotyczy wspomnianych paciorków fajansowych. Nasuwa się jednak pytanie jakim ekwiwalentem wymiennym mogła dysponować
ludność Wyżyny Lubelskiej i Wołynia nabywając miedź lub gotowe, wykonane z niej
wyroby i inne atrakcyjne przedmioty np. fajansowe paciorki. Wydaje się,że jednym takich ekwiwalentów mógł być miejscowy krzemień – ten jego rodzaj, który najbardziej
nadawał się do wytwarzania poszukiwanych wówczas sierpów (zwanych także krzywy-

Ryc. 8 Stanowiska kultury mierzanowickiej w południowo-wschodniej Lubelszczyźnie (rys. J. Bagińska, podkład:
L. Gawrysiak, Lublin 2004)
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mi nożami), sztyletów lub grotów oszczepów, a także dużych siekier. Złoża takiego właśnie surowca znajdują się na północnym
i wschodnim obszarze Gór Świętokrzyskich oraz w niektórych rejonach Lubelszczyzny, szczególnie zaś na sąsiednich obszarach
Wołynia i Podola. Wykonywane z tego krzemienia, wyspecjalizowaną techniką, wymienione przedmioty zwłaszcza sztylety, sierpy
i groty oszczepów, pełniące zapewne głównie funkcję prestiżową
rozchodziły się drogą wymiany daleko poza ośrodki ich produkcji.31
Nie wykluczone także, że przedmiotem wymiany u ludności głównie kultury strzyżowskiej był kopalny bursztyn, którego „złoża” zo32
Ryc. 9 Łubcze stan. 38 – krzemienne grociki strzał stały stwierdzone na Wołyniu.
z grobu nr 1 kultury mierzanowickiej (rys. T. WiśniewJak już wspomniano, obecność kultury mierzanowickiej, już
ski)
w jej najwcześniejszej fazie tzw. protomierzanowickiej, obserwowana jest w południowo-wschodniej Lubelszczyźnie (ryc. 8). Ludność tej nowej formacji utrzymującej się głównie również z hodowli bydła, kóz i owiec
nie sypie już nad grobami swych zmarłych kurhanów lecz chowa ich w tzw. grobach płaskich, chociaż często umieszczanych w najbliższym otoczeniu mogił swych „sznurowych” poprzedników, być może zaznaczając w ten sposób jakieś z nimi pokrewieństwo.
Swych zmarłych wyposaża w nieduże kubki lub dzbany w niczym nie przypominające
już naczyń kultury ceramiki sznurowej czy środkowodnieprzańskiej, w ozdoby z kości
i miedzi, a w młodszej fazie w importowane paciorki fajansowe i wyspecjalizowane wyroby krzemienne (ryc. 9) m.in. noże sierpowate, sztylety lub groty oszczepów. W miarę
upływu czasu w kulturze tej pojawiają się coraz liczniejsze osiedla a także różnego typu
pracownie33.
Pierwszym odkrywcą grobów interesującej nas kultury w południowo-wschodniej
części Lubelszczyzny była Z. Podkowińska, która w latach 1935-37 i 1939 prowadziła
wykopaliska na stan. I w Strzyżowie, gm. Horodło. Odkryte zostały wtedy cztery groby
kultury mierzanowickiej34. Zmarli ułożeni w pozycji skurczonej, na lewym lub prawym
boku wyposażeni zostali w zabytki krzemienne m.in. grociki, siekierkę, sztylet oraz
paciorki kościane. Kolejnych odkryć dokonano w latach pięćdziesiątych. W 1952 roku
31
J. Głosik, Kultura strzyżowska /w:/ Materiały Starożytne t. XI, Wrocław..., 1968, s. 58-59;
J. Libera, Krzemienne formy bifacjalne na terenach Polski i zachodniej Ukrainy (od środkowego
neolitu do wczesnej epoki żelaza), Lublin 2001, s. 123-133.
32
I.K. Svešnikov, Istriâ naselennâ Predkarpattâ,Pdillâ i Volyni v kinci III – na počatku II tisjačolittâ do našoî eri, 1974, Kiîv.
33
S. Kadrow, J. Machnik, Kultura mierzanowicka..., s. 13 i nn.
34
J. Głosik, Kultura strzyżowska /w:/ Materiały Starożytne t. XI, Wrocław...., 1968, s. 90.
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Ryc. 10 Strzyżów – plan i wyposażenie grobu psa kultury
mierzanowickiej (wg J. Gurby 1954/55)

Ryc. 11 Turkowice – plan i wyposażenie grobu nr 8 kultury
mierzanowickiej (wg Z. Ślusarskiego, Inventaria Archeologica, F. XXV, 1970, pl. 158)

na terenie cukrowni we wsi Strzyżów znaleziono pochówek psa35 wyposażony w kubek
i dzban, zdobione ornamentem sznurowym obramowanym pasmem ukośnych nacięć
(ryc. 10). Kształt i ornament naczyń pozwalają wliczyć ten inwentarz do materiałów
z wczesnej fazy kultury mierzanowickiej.
Jeszcze inne, zniszczone przez budowę drogi, cmentarzysko odkryto w 1959 roku
w Krzewicy, gm. Ulhówek. Podczas badań ratowniczych prowadzonych przez J. Gurbę
znaleziono tylko jeden grób36. Zmarły ułożony na prawym boku, w pozycji niemal wyprostowanej, z lewą nogą lekko zgiętą w kolanie, głową skierowany na wschód, wyposa35
J. Gurba, Grób psa kultury ceramiki sznurowej we wsi Strzyżów, gm. Horodło, pow. Hrubieszów /w:/ Annales UMCS sectio F, vol. V, Lublin, 1954/55, s. 159-166.
36
J. Gurba, Grób kultury ceramiki sznurowej w Krzewicy, pow. Tomaszowskim (woj. lubelskie) /w:/ Przegląd Archeologiczny t. XII, Wrocław..., 1960, s. 16-18.
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żony został w ozdobę z szabli dzika, szydło kościane oraz skrobacz i grociki sercowate
wykonane z krzemienia wołyńskiego. Na lewej stronie czaszki znaleziono resztki zausznicy miedzianej. W 1968 roku podjęto badania w sąsiedztwie gospodarstwa pana T. Słomianego z Turkowic, gm. Werbkowice37, gdzie wcześniej w trakcie różnych prac ziemnych zniszczono trzy groby szkieletowe, w tym dwa kultury mierzanowickiej. Podczas
badań wykopaliskowych natrafiono na trzy pochówki tej kultury. W grobie oznaczonym
nr 2 złożona została kobieta leżąca w pozycji skurczonej na lewym boku. Elementami
jej stroju pogrzebowego były trzy zausznice miedziane i paciorek kościany. Grób nr 8 to
pochówek mężczyzny. Ciało ułożone zostało na prawym boku, z lekko podkurczonymi
nogami. Strój zmarłego ozdobiony był zawieszkami z zębów zwierzęcych oraz tarczką
kościaną. W skład inwentarza weszły również narzędzia krzemienne (ryc. 11).
Ostatnie dwudziestolecie XX wieku przyniosło powolny, ale systematyczny napływ
materiałów, które przyczyniły się rozpoznania osadnictwa ludności kultury mierzanowickiej na obszarze południowo-wschodniej Lubelszczyzny. Tym razem natrafiono na
obiekty osadowe m.in. na stanowisku 28 w Świerszczowie Kolonii, gm. Hrubieszów38,
gdzie w jamie gospodarczej z fazy protomierzanowickiej znaleziono dwa dzbany zdobione pasmami potrójnych odcisków sznura. Z tą samą fazą związane są materiały
tej kultury znalezione na stanowisku 6 w Wieniawce, gm. Horodło39. Na stanowisku 6
w Teptiukowie, gm. Hrubieszów40 odsłonięto jamę trapezowatą pełniącą rolę piwniczki,
a w jej sąsiedztwie fragmenty dużego, baniastego garnka z trzema guzkami pod wylewem i listwą plastyczną, karbowaną na szyjce. Tego typu naczynia charakterystyczne są
dla klasycznej fazy kultury mierzanowickiej. Najbogatszy materiał osadowy w tej części
Lubelszczyzny związany jest ze stanowiskiem nr 7 w Teptiukowie41, gdzie oprócz jam gospodarczych odkryto pozostałości chaty. Wśród pozyskanych zabytków można wymienić
kubek zdobiony pasmami podwójnych odcisków sznura charakterystyczny dla wczesnej
Z. Ślusarski, Turkowice, pow. Hrubieszów /w:/ Informator Archeologiczny, Warszawa,
1969, s. 88-89.
38
A. Zakościelna, Wielokulturowe stanowisko 28 w Świerszczowie Kolonii, gm. Hrubieszów
/w:/ Sprawozdania z badań terenowych Katedry Archeologii UMCS w Lublinie w 1988 roku,
Lublin, 1988, s. 9, ryc. 2a.
39
A. Kokowski, Wieniawka, stan. 6, gm. Horodło, woj. zamojskie /w:/ Sprawozdanie z badań
terenowych Katedry Archeologii UMCS i Archeologicznego Ośrodka Badawczo – Konserwatorskiego w Lublinie w 1985 roku, Lublin, 1985, s. 25-28, ryc. 1:e, g.
40
J. Niedźwiedź, Badania na osadzie wielokulturowej w Teptiukowie, stan. 6, gm. Hrubieszów /w:/ Archeologia Polski Środkowowschodniej t. I, Lublin..., 1996, s. 142, ryc. 1:1.
41
J. Niedźwiedź, W. Panasiewicz, Badania archeologiczne na stan. 7 w Teptiukowie, gm.
Hrubieszów /w:/ Archeologia Polski Środkowowschodniej t. I, Lublin..., 1996, s. 148, ryc. 1:1
– 6, 9.
37
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fazy kultury mierzanowickiej, narzędzia krzemienne i kościane oraz
fragmenty trzech tarczek kościanych, w tym jednej zdobionej.
W tym samym okresie dokonano również interesujących odkryć
związanych z cmentarzyskami kultury mierzanowickiej. W latach 198184 przebadano niewielkie cmentarzysko na stanowisku 3 w Czerniczynie, gm. Hrubieszów42, z pochówkami ułożonymi zgodnie z tradycją
mierzanowicką w pozycji skurczonej, na boku (ryc. 12). W inwentarzach grobowych znaleziono narzędzia krzemienne takie jak płoszcza,
skrobacze, odłupki, grociki sercowate oraz narzędzia kościane a także
ślady miedzi, pozostałość po zniszczonych ozdobach z tego surowca.
Kolejne groby, w których sposób ułożenia zmarłych wskazuje na kulturę mierzanowicką znaleziono na stanowisku 23 w Stefankowicach, gm.
Hrubieszów43 i na stanowisku 11 w Jankach Dolnych, gm. Horodło44.
Pochówek ze Stefankowic pozbawiony był wyposażenia więc jego przynależność kulturowa nie jest pewna. Mógł należeć do ludności kultury strzyżowskiej, która, jak już wspomniano, pojawia się w północnej
części Wyżyny Lubelskiej po wcześniejszych fazach rozwoju na tym terenie kultury mierzanowickiej a jednak został przypisany tej ostatniej,
ponieważ w warstwie kulturowej znaleziono materiał ceramiczny wykazujący jej cechy. Podobna sytuacja związana jest z grobem w Jankach, Ryc. 12 Czerniczyn stan. 3 – plan i wyposażenie
w którym pochowano mężczyznę w wieku ok. 30-35 lat wyposażonego grobu nr III kultury mierzanowickiej (wg J. Niedźw wisiorek z muszli z wywierconymi na brzegu trzema małymi otworka- wiedź, W. Koman, Okolice Hrubieszowa w pradziejach i wczesnym średniowieczu, Hrubieszów, 1996
mi i jednym dużym na środku. Równie wątłe przesłanki chronologiczno
– kulturowe dotyczą dwóch grobów odkrytych podczas badania wielokulturowego stanowiska nr 1 w Żdanowie, gm. Zamość45. W pierwszym z nich ułożono
zmarłego w pozycji skurczonej, na prawym boku, w drugim szkielet był tak zniszczony, że
42
A. Kokowski, W. Koman, Czerniczyn, gm. Hrubieszów, woj. zamojskie, stanowisko 3 /w:/
Informator Archeologiczny, Warszawa 1982, s. 27, 1983, s. 23.
43
A. Kokowski, W. Koman,. Z badań nad wczesnym okresem epoki brązu w gm. Hrubieszów
/w:/ Sprawozdanie z badań terenowych Katedry Archeologii UNCS i Archeologicznego Ośrodka
Badawczo – Konserwatorskiego w Lublinie w 1983 roku, Lublin, 1983, s. 15.
44
J. Niedźwiedź, Trzeci sezon badań na stanowisku wielokulturowym w Jankach Dolnych
stan. 11 pow. Hrubieszów /w:/ Archeologia Polski Środkowowschodniej t. IV, 1999, s. 67, ryc.
2:11.
45
E. Prusicka, Badania na stanowisku 1 w Żdanowie, gm. Zamość /w:/ Sprawozdania
z badań archeologicznych w województwie zamojskim w 1993 roku, Zamość 1994, s. 60, ryc. 2A;
Wyniki badań archeologicznych na wielokulturowym stanowisku 1 w Żdanowie, gm. Zamość /w:/
Sprawozdania z badań archeologicznych w woj. zamojskim w 1994 roku, Zamość 1995, s. 40.
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nie da się określić pierwotnego układu. Oba groby
wyposażono w narzędzia krzemienne. W wypełniskach jam grobowych znaleziono kilka drobnych
fragmentów ceramiki mierzanowickiej. Najnowszym odkryciem jest niewielkie cmentarzysko
ze stan. 1 w Zubowicach, gm. Komarów badane
w latach 2004-200546, gdzie przebadano pięć pochówków kultury mierzanowickiej wyposażonych
w narzędzia kamienne i krzemienne oraz silnie
skorodowane ozdoby miedziane.
Do najciekawszych znalezisk wypada zaliczyć
zespół naczyń (ryc. 13) pochodzących prawdopodobnie ze zniszczonego grobu z Obrowca, gm.
Hrubieszów47 oraz obiekt znaleziony pod nasypem kurhanu nr 5 kultury trzcinieckiej na stan.
1 w Tyszowcach48. Inwentarz grobu ? z Tyszowiec
stanowiły trzy naczynia: dwuucha amfora zdobiona pasmem potrójnych, pionowych listew plaRyc. 13 Naczynia kultury mierzanowickiej z
stycznych tzw. wąsów oraz dwa pucharki z guzkaObrowca (wg B. Bargieł 1991)
mi na krawędzi wylewu.
Podobnie jak w przypadku kultury ceramiki sznurowej Grzęda Sokalska wyróżnia
się dużą koncentracją (biorąc pod uwagę niewielki obszar) oraz wyrazistością inwentarzy kultury mierzanowickiej na tle innych znalezisk z południowo-wschodniej Lubelszczyzny. Dotychczas znaleziono tu 17 grobów, których wyposażenie w sposób pewny wskazuje na pochowanych w nich zmarłych jako na członków społeczności kultury
mierzanowickiej. Kilka zaś następnych pochówków pozbawionych darów grobowych,
ale znalezionych na obrzeżach kurhanów kultury ceramiki sznurowej, ze względu na
identyczny sposób układania zmarłych w obu kulturach, uważa się za mierzanowickie
lub „sznurowe”.
E. Banasiewicz-Szykuła, I.Gołub, W. Koman, A.Stachyra, B. Wetoszka, Sprawozdanie z działalności w zakresie ochrony zabytków archeologicznych na terenie woj. lubelskiego w 2005 roku
/w:/ Wiadomości Konserwatorskie Województwa Lubelskiego, rok 2006, Lublin 2006, s. 29.
47
B. Bargieł, Badania nad I okresem epoki brązu na Lubelszczyźnie /w:/ Schyłek neolitu
i wczesna epoka brązu w Polsce Środkowowschodniej, Lublin, 1991, s. 112, ryc. 5, 6:2.
48
H. Wróbel, Kurhany ze stanowiska 1 w Tyszowcach, gm. Loco, na tle osadnictwa kultury trzcinieckiej w okolicach Tyszowiec /w:/ Sprawozdania Archeologiczne t. XL, Kraków 1988,
s. 201-203, ryc. 8.
46
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Szczególnie interesujące groby znaleziono na wielokulturowym stanowisku nr 2 w Podlodowie, gm. Łaszczów49, w kurhanie na stanowisku 38 w Łubczu, gm.
Jarczów50, na stanowisku 37 w tej samej miejscowości51
i również w Łubczu na stanowisku 25 kurhan 252. Z pośród trzech grobów kultury mierzanowickiej znalezionych
w Podlodowie najbardziej interesujący jest grób oznaczony nr 72, w którym pochowano ośmioletnie dziecko
ułożone w sposób nie typowy dla zwyczajów panujących
w tej kulturze, a mianowicie na wznak, z rękami zgiętymi w łokciach, leżącymi na klatce piersiowej. Przeguby
rąk ozdobione były bransoletami w kształcie wierzbowego liścia. Na klatce piersiowej, wśród kości dłoni i żeber
znaleziono skręty z drutu miedzianego, miedziane cekiny i paciorki kościane. Na kościach podudzi stwierdzono
ślady tlenków miedzi będące pozostałością umieszczonych na nogach ozdób. Ułożenie zmarłego dziecka głową na wschód oraz charakter wyposażenia wskazywałyby,
że w grobie pochowano dziewczynkę, jednak nie można
tego potwierdzić antropologicznie.
Najbogatszym pochówkiem mierzanowickim na
Grzędzie Sokalskiej jest grób nr 4 ze stanowiska 38
w Łubczu (fot. 13, 14). Pochowanemu tu staremu mężczyźnie w wieku ok. 80 lat, ułożonemu zgodnie z kanonem mierzanowickim w pozycji skurczonej na prawym
boku, towarzyszyły niezwykle bogate dary. Przy prawej
skroni leżała miedziana zausznica, drugą znaleziono
w kretowinie 10 cm powyżej poziomu zalegania szkiele-

Fot. 13. Łubcze stan. 38 – grób nr 4 z późnej fazy kultury mierzanowickiej (fot. J. Bagińska)

Fot. 14. Łubcze stan. 38 – inwentarz grobu nr 4 z późnej fazy kultury
mierzanowickiej (fot. St. Stadnicki)

49
J. Bagińska, J. Niedźwiedź, H. Taras, Wyniki badań wykopaliskowych w Podlodowie, stan.
2, pow. Tomaszów Lubelski, w 2000 r. /w:/ Archeologia Polski Środkowowschodniej t. VI, Lublin,
2001, s. 65, ryc. 3.
50
J. Bagińska, Groby kultury mierzanowickiej na Grzędzie Sokalskiej /w:/ Sprawozdania Archeologiczne t. XLIX, Kraków 1997, s. 195, ryc. 3.
51
J. Bagińska, op. cit., s. 198, ryc. 4.
52
W. Koman, Wyniki ratowniczych badań kurhanu nr 2 kultury ceramiki sznurowej w Łubczu na stan. 25, pow. Tomaszów /w:/ Archeologia Polski Środkowowschodniej t. IV, Lublin 1999,
s. 45, ryc. 7: 1-5.
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tu. Szyję zmarłego zdobił naszyjnik wykonany z drutu miedzianego i kolia
paciorków fajansowych. Pod czaszką leżała pięknie zdobiona szpila kościana, która zapewne spinała opaskę. Na kości przedramienia założona była
bransoleta z taśmy miedzianej. Zmarły został pochowany z bardzo rozbudowanym ceremoniałem. Wokół ciała znaleziono grociki krzemienne,
pozostałość strzał wbitych prawdopodobnie w dno grobu. Po obu bokach
i u stóp mężczyzny w trzech skupiskach złożono tusze końskie, po których
pozostały oczywiście tylko kości. Nad szkieletem znaleziono kości krowy
i pozostałości ogniska. Pochówek pochodzi z późnej fazy kultury mierzanowickiej.
Na wczesną fazę tej kultury należy natomiast datować grób ze stanowiska 37 w Łubczu (fot. 15, 16). Mężczyźnie w wieku 30-35 lat złożono w darze kubek zdobiony pasmem podwójnych odcisków sznura, pięcioboczny
toporek kamienny (relikt po kulturze ceramiki sznurowej?), odłupki krzemienne i kamienną płytkę szlifierską. Na rękę założona była bransoleta
z drutu miedzianego i miedziany pierścionek. Pozostałości jeszcze jednej ozdoby znaleziono w kretowinach wokół grobu. Z tej samej fazy kultury mierzanowickiej pochodzi grób nr 1 znaleziony na stan. 25 kurhan 2
Fot. 15. Łubcze stan. 37 – grób nr 1 z wczesw Łubczu. Dwudziestoletniego mężczyznę ułożonego w pozycji skurczonej fazy kultury mierzanowickiej (fot. K. Kaczanowski)
nej na prawym boku pochowano z ręką leżącą na kołczanie, łubie lub innym
pojemniku wykonanym z drewna lub kory. Przedmiot był
zbliżony kształtem do płaskiego prostokąta o wymiarach
30x15 cm. Na nim znajdowały się paliczki dłoni ozdobionej miedzianymi skrętami. Tlenki miedzi pozytywnie
wpłynęły na stan zachowania drewnianego przedmiotu.
Jeszcze jednym elementem wyposażenia był krzemienny
grocik strzały. Widzimy więc, że w tej najwcześniejszej
fazie kultury mierzanowickiej miedź była elementem
wyróżniającym niektórych członków tej społeczności.
Ozdoby wykonane z tego surowca stanowiły atrybut nie
tylko kobiet, ale i niektórych mężczyzn. W przypadku
opisanego grobu z Łubcza mamy na pewno do czynienia z pochówkiem młodego wojownika, dysponującego
Fot. 16. Łubcze stan. 37 – inwentarz grobu nr 1 z wczesnej fazy kulłukiem, być może nawet refleksyjnym (o wzmocnionym
tury mierzanowickiej (fot. St. Stadnicki)
naciągu cięciwy), używanym do niedawna przez pasterzy
stepów euroazjatyckich, np. Mongołów i Tatarów.
Kultura mierzanowicka istniała na Grzędzie Sokalskiej znacznie dłużej niż na
Grzędzie Horodelskiej i zapewne także sąsiedniej Kotlinie Hrubieszowskiej. W trak82

cie kilkusetletniego jej rozwoju w gospodarce i trybie życia reprezentującej ją ludności
zaszły poważne zmiany – od, jak się wydaje, wędrownego pasterstwa (takiego samego
jak w czasach kultury ceramiki sznurowej) – do jakichś form rolnictwa połączonego
z rozwiniętą hodowlą. Wyrazem tego są, jak już wspomniano, pozostałości osiedli, nieraz rozległych oraz charakter znajdowanych w nich obiektów i inwentarza domowego53.
Przykładem takiego osiedla jest między innymi dobrze znane w literaturze stanowisko
na „Białej Górze” w Iwanowicach, niedaleko Krakowa, na którym prócz licznych zagłębionych w ziemię przydomowych piwniczek (tak zwanych – jam zasobowych) natrafiono także na pracownie siekier krzemiennych, wapiennych ciężarków tkackich (służących do obciążania nici osnowy w prymitywnym, pionowym warsztacie tkackim), ozdób
z muszli rzecznych i kości, narzędzi z poroży jeleni, a ponadto odkryto rytualne pochówki krów, kozy – owcy i psów. Na skraju osiedla znajdowało się rozległe cmentarzysko z tego czasu, oddzielone od strefy mieszkalnej głębokim, jak się wydaje specjalnie
wykopanym rowem.54
Dalszy rozwój kultury mierzanowickiej został około połowy II tysiąclecia przed Chr.
przerwany w wyniku pojawienia się we wschodniej części Polski, w tym także na interesujących nas tu szczególnie obszarach nowej już kultury i jak się wydaje, nowej formacji gospodarczo-społecznej, kryjącej się pod nazwą kultura trzciniecka55. Znów pojawią
się kurhany, ale będą one już zawierać inne treści kulturowe.

S. Kadrow, U progu nowej epoki. Gospodarka i społeczeństwo wczesnego okresu epoki
brązu w Europie Środkowej, Kraków 2001.
54
J. Machnik,Kultury wczesnego okresu epoki brązu na ziemiach polskich (w:) Prahistoria
Ziem Polskich t.III, Wrocław….1978,s.30-68; S. Kadrow, Gospodarka i społeczeństwo. Wczesny
okres epoki brązu w Małopolsce, Kraków, 1995, s. 28-55.
55
H. Taras, Kultura trzciniecka w międzyrzeczu Wisły, Bugu i Sanu, Lublin, 1995.
53

83

84

Halina Taras

Na przedpolu świata pontyjskiego – osadnictwo
kultury strzyżowskiej (2000/1950-1600 przed Chr.)
Na przełomie epok neolitu i brązu stosunki osadniczo-kulturowe na Wyżynie Wołyńskiej i we wschodniej części Wyżyny Lubelskiej określić można jako skomplikowane.
Wynikało to z koegzystencji na stosunkowo
niewielkim obszarze różnych społeczności
o odrębnych tradycjach kulturowych, zarówno środkowo- jak i wschodnioeuropejskich.
W momencie krystalizowania się kultury
mierzanowickiej, występowała tam jeszcze
neolityczna kultura amfor kulistych, a także różne odłamy kultury ceramiki sznurowej1. Sąsiedztwo Podola i Wołynia ze stepami pontyjskimi zaowocowało powiązaniami
społeczności tych kultur z ludnością kultury
grobów jamowych, a następnie kultury grobów katakumbowych2. Sytuacja ta bez wątpienia wpłynęła na charakter kształtującej
się, w młodszej części wczesnego okresu
epoki brązu, między Wieprzem a Horyniem
(ryc. 1) wyjątkowo oryginalnej kultury strzyżowskiej. Przyjąć można, że tradycja „stepo- Ryc. 1. Zasięg terytorialny kultury strzyżowskiej.
Zagadnienia te omawiane są w artykule autorstwa J. Bagińskiej i J. Machnika (w tym tomie).
Uwagi na temat stosunków kulturowych we wczesnym okresie epoki brązu na wschód od Małopolski znaleźć można, w pracy S. Kadrowa, J. Machnika, Kultura mierzanowicka. Chronologia,
taksonomia i rozwój przestrzenny, Kraków 1997, s. 139-149, Prace Komisji Archeologicznej, t. 29.
2
Y. Y. Rassamakin, On Early Elements of the Globular Amphora Culture and other European
Cultures in the Late Eneolithic of the Northern Black Sea Region, [w:] A. Kośko (red.), Eastern Exodus of the Globular Amphora People: 2950-2350 BC, Poznań 1996, s. 132, Baltic-Pontic Studies, t. 4; M. Szmyt, Between West and East. People of the Globular Amphora Culture in
Eastern Europa: 2950-2350 BC, Poznań 1999, s. 148-167, Baltic-Pontic Studies, t. 8; E. Kaiser,
Studien zur Katakombengrabkultur zwischen Dnepr und Prut, Mainz am Rhein 2003, s. 65-80.
1
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wa” okazała się najważniejszą, oprócz innych, lokalnych, związanych z wyżej wymienionymi ugrupowaniami, w procesie powstawania tej specyficznej formy kulturowej.
Jako odrębna jednostka, kultura strzyżowska wydzielona została dopiero w 1959 roku3,
wcześniej jej materiały rozpatrywano w kontekście neolitycznej kultury ceramiki sznurowej lub szerzej, w obrębie kręgu kultur z ceramiką sznurową4. W archeologii ukraińskiej, taki sposób postrzegania źródeł przetrwał, aż do lat siedemdziesiątych XX w.5
Trudności z interpretacją materiałów, związanych z początkami epoki brązu na tych
terenach, zarówno w polskiej, jak i w ukraińskiej literaturze przedmiotu wpłynęły na
dowolne włączanie tych samych źródeł bądź do kultury mierzanowickiej, bądź do strzyżowskiej czy jeszcze innych ugrupowań „sznurowych”6. Ma to związek z obecnością
w całym tym kręgu, włączając doń kultury, tzw. „postsznurowe” z początków epoki brązu, podobieństw w sferze wytworów materialnych oraz w rytuale pogrzebowym.
Pierwsza monografia kultury strzyżowskiej (Kultura strzyżowska), autorstwa Jerzego Głosika, która ukazała się w 1968 r. przygotowana została na podstawie źródeł pochodzących z zaledwie 34 znanych wówczas stanowisk. Mimo upływu lat, nasza wiedza
na temat tego zjawiska pozostaje nadal niedostateczna. Nie przebadano w szerszym zakresie żadnego ze znanych cmentarzysk, ani też żadnej osady. Na terenie Lubelszczyzny prace wykopaliskowe prowadzone były dotychczas na zaledwie około 30 stanowiskach, w większości sepulkralnych (ryc. 2). Podobną sytuację obserwujemy na Wyżynie
Wołyńskiej po prawej stronie Bugu, chociaż tam nieco lepiej niż na Lubelszczyźnie rozpoznane zostały osady – ich rozplanowania i charakter zabudowy7.
A. Gardawski, Plemiona kultury trzcinieckiej w Polsce, „Materiały Starożytne”, t. 5, 1959,
s. 118; T. Sulimirski, Polska przedhistoryczna, cz. II: II tysiąclecie przed Chr., Londyn 19571959, s. 233.
4
Szczegółowe omówienie zagadnień takich, jak: definicja kultury, taksonomia i klasyfikacja
materiałów źródłowych oraz historia najstarszych badań, znaleźć można np. w pracy monograficznej J. Głosika, Kultura strzyżowska, „Materiały Starożytne”, t. 11, 1968, s. 8-12 oraz B. Bargieł, Badania nad I okresem epoki brązu na Lubelszczyźnie, [w:] J. Gurba (red.), Schyłek neolitu i wczesna epoka brązu w Polsce środkowowschodniej (materiały z konferencji), Lublin 1991,
s. 103-113, Lubelskie Materiały Archeologiczne, t. 6. Skrócone ujęcie tej problematyki także
w innych opracowaniach, np. w ostatnio opublikowanym artykule B. Bargieł, Kultura strzyżowska w świetle znalezisk grobowych, „Wiadomości Archeologiczne”, t. 58, 2006, s. 65-66.
5
I. K. Svešnikov, Istorija naselennja Peredkarpattja, Podillja i Volini v kinci III – na počatku
II tisjačolittja do našoj eri, Kiiv 1974, s. 119-141.
6
Do problemu tego odnosi się, np. B. Bargieł, w cytowanej wyżej pracy: Kultura strzyżowska w świetle..., passim.
7
I. K. Svešnikov, Stžižovskaja kultura, [w:] Archeologija prikarpat’ja, Volyni i Zakarpat’ja
(eneolit, bronza i rannee železo), Kiev 1990, s. 68-69 i ryc. 17.
3
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Osadnictwo kultury strzyżowskiej skupia
się zasadniczo na lessowych terenach Wyżyny
Wołyńskiej i wschodniej części Wyżyny Lubelskiej. W obrębie wschodniej Polski, zachodnia
jego granica stabilizuje się na linii Wieprza,
a północna na północnej krawędzi Grzędy Horodelskiej i na Działach Grabowieckich8. Południowa granica przebiega przez środkowy
odcinek Kotliny Hrubieszowskiej, skąd jednak
nie znamy obecnie zespołów grobowych, lecz
jedynie rozproszone materiały o charakterze
osadowym. Ludność kultury strzyżowskiej nie
zasiedliła też Grzędy Sokalskiej9, gdzie dobrze
jest reprezentowane osadnictwo kultury mierzanowickiej. W północnej, niżowej Lubelszczyźnie miały miejsce jedynie rozproszone,
krótkotrwałe formy bytowania ludności „strzyżowskiej”10.
Kultura strzyżowska chronologicznie odpowiada młodszemu odcinkowi wczesnego okresu
epoki brązu, który zamknąć można w przedziale od około 2000/1950 do około 1600 lat przed
Chr. Na omawianym terenie była więc częściowo współczesna kulturze mierzanowickiej
(2400/2300-1600 lat przed Chr.) oraz kulturze
trzcinieckiej (około 1750-1100 lat przed Chr.).

Ryc. 2. Ważniejsze stanowiska kultury strzyżowskiej z południowo-wschodniej
Lubelszczyzny (oznaczenia stanowisk na mapie – S. Żórawski; naniesione na
podkładzie Mapy Rzeźby Województwa Lubelskiego w opracowaniu Leszka Gawrysiaka, Lublin 2004).
Spis stanowisk (oznaczenia schematyczne): 1 – Gródek, stan.: 1C, 1D; 2 – Horodło, stan. 12; 3 – Horodysko; 4 – Hrebenne, stan.: 10, 24, 31, 34; 5 – HrubieszówPodgórze, stan.: 1B, 5; 6 – Husynne, stan. 2; 7 – Husynne Kolonia, stan.: 6, 7;
8 – Hyża, stan. 1; 9 – Janki Dolne, stan.: 11, 12; 10 – Moroczyn, stan. 46; 11 – Nieledew, stan. 1; 12 – Perespa, stan. 54; 13 – Raciborowice Kolonia, stan.: 1, 2, 3; 14
– Strzyżów, stan.: 1, 10, 27, 28; 15 – Szczerbiki, stan. 8; 16 - Świerszczów Kolonia,
stan. 28; Teptiuków, stan. 6; 18 – Wieniawka, stan. 6; 19 – Łopiennik Dolny, stan.
3; 20 – Dyniska Nowe, stan. 1; 21 – Krasnystaw, stan. 1; 22 – Wołajowice, stan. 1.

Niewielkie enklawy osadnictwa strzyżowskiego obecne są w strefie pogranicznej z Grzędą
Horodelską, tj. na Pagórach Chełmskich, wchodzących w skład Polesia Wołyńskiego (H. Taras,
Narodziny i początki epoki brązu, [w:] E. Banasiewicz-Szykuła (red.), Badania Archeologiczne
na Polesiu Lubelskim, Lublin 2006, s. 64-67).
9
Badania powierzchniowe w ramach Archeologicznego Zdjęcia Polski wykazuje tylko nikłe
ślady, doraźnych penetracji tych terenów przez społeczności kultury strzyżowskiej. Prawdopodobnie przebiegały tędy szlaki komunikacyjne na południe. Wskazują na to materiały, np. z miejscowości Dyniska Nowe, położonej już na Równinie Bełskiej (J. Gurba, Neolithic Settlements on
the Lublin Loess Upland, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska”, t. 15, 1960, sec. B;
J. Głosik, Kultura strzyżowska ..., s. 68).
10
H. Taras, Narodziny i początki..., s. 67.
8
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W świetle badań powierzchniowych sądzić można, że szczególnie intensywnie zasiedlona była Grzęda Horodelska. Na tym terenie zlokalizowana jest też większość stanowisk badanych metodą wykopaliskową. Osady „strzyżowskie” zakładano w miejscach
eksponowanych – na wyniesieniach, często na cyplach i w zakolach
rzek. Chętnie wybierane były południowe, nasłonecznione stoki.
Wielkość osad nie została jednak dokładnie rozpoznana. Na Lubelszczyźnie w największym stopniu przebadano osadę na stanowisku 1 w Strzyżowie. Jej położenie, umożliwiało obserwację dużego obszaru wraz z szeroką tutaj doliną Bugu. Prace badawcze na
stanowisku rozpoczęto jeszcze przed II wojną światową, a następnie kontynuowano w latach sześćdziesiątych XX w.11. W ich wyniku
nie odsłonięto jednak obiektów mieszkalnych, a jedynie kilkanaście
jam o charakterze gospodarczym. Ślady domostw zbadane zostały
natomiast na Ukrainie w miejscowościach Zozów, Ozlijew, Walentynów, Murawica, Stawki (Łyszcze), Młynów. Były to prostokątne
budowle ziemiankowe – rodzaj „kurnych chat” – o powierzchni
mieszkalnej rzędu kilkunastu metrów kwadratowych, z paleniskami wewnątrz. Niektóre domy składały się z dwóch izb, położonych
na różnych poziomach – jednej naziemnej, drugiej zagłębionej.
Ryc. 3. Przykłady pochówków z cmentarzysk w HrebenSpołeczności kultury strzyżowskiej egzystowały przede wszystkim
nem – stan. 24, grób nr 2 (A) i stan. 10, grób nr 1 (wg
W. Komana, Badania ratownicze na Grzędzie Horodel- w warunkach wyżyn lessowych. Umożliwiało to prowadzenie intenskiej..., ryc. 3).
sywnej i wysoce wydajnej gospodarki rolniczo-hodowlanej i korzystnie
wpływało na stabilność osadnictwa. Możemy domniemywać, że gospodarka ta była analogiczna do prowadzonej przez ludność kultury mierzanowickiej w Małopolsce Zachodniej. Pośrednio wskazują na to, spotykane w grobach i na osadach, narzędzia żniwne i liczne kamienne
żarna. Nadmienić tu trzeba, że w początkach epoki brązu zmienia się forma sierpów12 (ryc.
3B, 4:4), a także pojawiają się zmodyfikowane odmiany żaren, umożliwiające większą efektywność pracy13. Wszystkie dotychczas pozyskane „strzyżowskie” narzędzia żniwne wykonane
Z. Podkowińska, Badania w Strzyżowie, pow. Hrubieszów, woj. Lublin, w latach 19351937 i 1939, „Archeologia Polski”, t. 5, 1960, s. 39-80; J. Głosik, Osada kultury ceramiki sznurowej w Strzyżowie, pow. Hrubieszów w świetle badań 1935-1937 i 1939, „Materiały Starożytne”,
t. 7, s. 111-163; J. Głosik, J. Gurba, Ogólne wyniki prac archeologicznych w Strzyżowie, pow.
Hrubieszów w 1961 r., „Sprawozdania Archeologiczne”, t. 15, 1963, s. 358-365.
12
Patrz: J. Libera, Krzemienne formy bifacjalne na terenach Polski i zachodniej Ukrainy (od
środkowego neolitu do wczesnej epoki żelaza, Lublin 2001, s. 94-95, 118-120 i ryc. 39.
13
R. W. Brandy, Osada w Hoogkarspel, „Z Otchłani Wieków”, R. 47, z. 1-2, 1976, s. 204; G. F.
Korobkova, Drevnejšee žatvennoe orudie i ego proizvoditel’nost’, „Sovetskaja archeologija”, t. 4,
11
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zostały z surowca kredowego typu wołyńskiego. Noże sierpowate charakteryzują się podtrójkątnym kształtem, często podcięciem przy podstawie i ostro zakończonym wierzchołkiem. Ta
odmiana określana bywa „nożami sierpowatymi typu Raciborowice”14.
Analiza zwierzęcych szczątków kostnych z osad wołyńskich pokazuje, że w ówczesnych strukturach stad dominowało bydło (średnio około 38%; w Strzyżowie – około 59%).
Ponadto miał miejsce chów świń (średnio około 20%; w Strzyżowie – 21%), koni (średnio
około 18%!; w Strzyżowie – zaledwie około 1%), drobnej rogacizny (średnio około 17%;
w Strzyżowie – 16%) oraz psów (średnio 7%)15. Wysokie wskaźniki kości świni, a zwłaszcza konia w inwentarzach kultury strzyżowskiej nie mają odpowiedników w innych zespołach kulturowych na Wyżynie Wołyńskiej, na przełomie epok neolitu i brązu. Taka struktura stad pokazuje na stosowanie różnych form hodowli – wygonalnej, przydomowej, a także
śródleśnego wypasu, np. świń. W społecznościach wiejskich, szczególnie w środowisku
hodowców, pies był zawsze cennym pomocnikiem, wykorzystywanym do pilnowania stad
i zagród. Rola, jaką odgrywało to zwierze w życiu codziennym podniesiona została przez
ludność wczesnej epoki brązu do rangi sakralnej, co znalazło ujście w stosownych rytuałach pogrzebowych (pochówki psów).
Bogate złoża surowców krzemiennych na Wyżynie Wołyńskiej w pełni zabezpieczały
potrzeby miejscowej ludności. Na niektórych osadach zaobserwowano obecność pracowni krzemieniarskich (Zozów, Murawica, Młynów), produkujących noże sierpowate
oraz płoszcza, mające zastosowanie jako sztylety lub groty. Typy i odmiany płoszczy oraz
sierpów, spotykane w inwentarzach strzyżowskich informują, że produkcja nastawiona
była przede wszystkim na rynki wewnętrzne16.
Większość stanowisk kultury strzyżowskiej badanych na Lubelszczyźnie to cmentarzyska i pojedyncze groby (łącznie 18 stanowisk sepulkralnych). Zgrupowane są one
głównie w rejonie Hrubieszowa, zarówno w obrębie Grzędy Horodelskiej (Strzyżów,
Hrebenne, Husynne Kolonia, Nieledew, Raciborowice Kolonia) jak i w północnej części
Kotliny Hrubieszowskiej (Gródek, Hrubieszów-Podgórze). Jedno stanowisko znane jest
z okolic Zamościa (Hyża17). Bazę źródłową do poznania obrządku pogrzebowego stano1979, s. 50; tejże, Paleoekonomičeskie razrabotki v archeologii i eksperimental’no-trassologičeskie issledovanija, [w:] Pervobytnaja archeologija. Poiski i nachodki, Kiev 1980, s. 221.
14
J. Libera, Krzemienne formy bifacjalne..., s. 94. Odrębność sierpów z terenu kultury strzyżowskiej sugerowano już wcześniej w pracy: B. Bargieł, J. Libera, Z badań nad formami bifacjalnymi w Małopolsce, [w:] J. Lech, D. Piotrowska (red.), Z badań nad krzemieniarstwem epoki brązu i wczesnej epoki żelaza, Warszawa 1997, Prace Komisji Nauk Pra- i Protohistorycznych, t. 2.
15
J. Głosik, Kultura strzyżowska…, s. 20-21; I. K. Svešnikov, Stžižovskaja kultura…, s. 72-73.
16
J. Libera, Krzemienne formy bifacjalne..., ryc. 37, 39 i mapy 17-20, 34-36.
17
E. Banasiewicz, Badania na stanowisku 1 w Hyżej, gm. Zamość, [w:] Zespół WOAK (red.),
Sprawozdania z badań terenowych w województwie zamojskim w 1986 roku, Zamość 1986, s. 12-14.
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wi łącznie 86 grobów z terenów Polski18 i około 20-30(?) z Ukrainy19, m.in. z cmentarzysk
w Torczynie, Walentynowie, Łyszczu i innych20. Największe skupisko grobów, ogółem 27
zbadano na stanowisku 2 w Raciborowicach Kolonii, gdzie wystąpiła także budowla słupowa z wewnętrznym paleniskiem, prawdopodobnie związana z funkcjonowaniem tego
cmentarzyska21. Powyżej dziesięciu grobów zbadano w Husynnem Kolonii, stan. 6 (13)22
B. Bargieł, Kultura strzyżowska w świetle…, s. 65-67.
Pozostaje dyskusyjną rzeczywista ilość grobów, które można przypisać kulturze strzyżowskiej na Ukrainie. W ukraińskiej, ale też i w polskiej, literaturze przedmiotu wymienia się niekiedy jako „strzyżowskie” pochówki, nie wyróżniające się wybitnymi „strzyżowskimi” cechami
dystynktywnymi, a więc takie, którym nie towarzyszy stosowna ceramika, gdzie zwłoki są w układzie skurczonym lub np. groby z konstrukcjami kamiennymi. Odnośnie ostatniego elementu,
również z Lubelszczyzny, z miejscowości Skomorochy Małe, znane są pochówki bezceramiczne, w obstawach kamiennych, gdzie zmarli ułożeni są w układzie wyprostowanym i które rozpatrywane są bądź w ramach kultury strzyżowskiej (J. Głosik, Kultura strzyżowska…, s. 75),
bądź mierzanowickiej (Z. Ślusarski, Cmentarzysko kultury mierzanowickiej w Skomorochach
Małych, pow. Hrubieszów, „Wiadomości Archeologiczne, t. 23, 1956, z. 1, s. 97-100; B. Bargieł,
Kultura strzyżowska w świetle…, s. 93).
20
Na Ukrainie oprócz grobów płaskich, wymieniane są również pochówki podkurhanowe –
I. K. Svešnikov, Stžižovskaja kultura …, s. 69.
21
Z. Ślusarski, M. Ślusarska-Polańska, Badania stanowisk kultury strzyżowskiej w Raciborowicach Kolonii, woj. Chełm, w latach 1956, 1958 i 1959, „Sprawozdania Archeologiczne”, t. 40 (1988), 1989, s. 167-196; M. Polańska, Badania wykopaliskowe w Raciborowicach Kolonii, gm. Białopole, [w:] S. Gołub (red.), Najważniejsze odkrycia archeologiczne
w Polsce Środkowowschodniej w 1986 roku (Wystawa: Lublin, Zamość, Chełm), Informator
o badaniach archeologicznych w województwie chełmskim w roku 1986, Chełm 1987,
s. 4-6; tejże, Badania na stanowiskach 2 i 4 w Raciborowicach Kolonii, gm. Białopole, [w:]
A. Bronicki, S. Gołub, W. Mazurek (red.), Informator o badaniach archeologicznych w województwie chełmskim w 1987-1988 roku, nr III, Chełm 1994, s. 18-19. Nie wszystkie groby
zostały opublikowane.
22
A. Kokowski, Badania wykopaliskowe w roku 1987, [w:] Zespół WOAK (red.), Sprawozdania z badań terenowych w województwie zamojskim w 1987 roku, Zamość 1987, s. 21-23;
W. Koman, Husynne Kolonia stan. 6, gm. Hrubieszów, [w:] Zespół WOAK (red.), Sprawozdania z badań terenowych w województwie zamojskim w 1987 roku, Zamość 1987, s. 23-25; tenże, Badania ratownicze na Grzędzie Horodelskiej, [w:] E. Banasiewicz, J. Buszewicz (red.),
Sprawozdania z badań terenowych w województwie zamojskim w 1992 roku, z. 7, Zamość 1992,
s. 22-24; B. Bargieł, A. Kokowski, Nowe groby kultury ceramiki sznurowej i kultury strzyżowskiej ze wschodniej części Wyżyny Lubelskiej, „Sprawozdania Archeologiczne”, t. 43, 1991,
s. 127-139; M. Polańska, Wyniki badań ratowniczych na stan. 6 w Husynnem Kolonii, gm. Hrubieszów, [w:] A. Urbański (red.), Sprawozdania z badań archeologicznych w województwie zamojskim w 1993 roku, Zamość 1994, s. 16-18.
18
19
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i w Hrubieszowie-Podgórzu, stan. 1B (11)23. Na pozostałych nekropolach, takich, jak:
Nieledew (6)24, Gródek, stan. 1 (5)25, Strzyżów, stan. 28(4)26 i inne27, ich ilość waha się od
jednego do sześciu grobów.
Cmentarzyska lokalizowano zwykle na kulminacjach i stokach wzniesień. Pojedyncze pochówki występują niekiedy w obrębie osad (np. w Gródku lub w Strzyżowie).
Wszystkie obiekty sepulkralne z Lubelszczyzny, to groby płaskie. Obowiązywała
reguła inhumacji. Zmarłych układano zazwyczaj w pozycji wyprostowanej, na plecach
(ryc. 3, ryc. 4, fot. 1), wyjątkowo na brzuchu. Znacznie rzadziej (w siedmiu grobach)
zaobserwowano skurczony układ szkieletów. Niekiedy stwierdzano pozostałości trumien drewnianych, np. w Husynnem Kolonii, stan. 6 i w Raciborowicach Kolonii, stan.
E. Banasiewicz, Badania na cmentarzysku kultury strzyżowskiej w Hrubieszowie-Podgórzu, woj. Zamość, w latach 1983-1986, „Sprawozdania Archeologiczne”, t. 42, 1990, s. 213-226.
24
I. i A. Kutyłowscy, Materiały kultury wstęgowej malowanej i kultury strzyżowskiej z miejscowości Nieledew, pow. Hrubieszów, „Wiadomości Archeologiczne”, t. 35, 1970, z. 3, s. 327339.
25
J. Głosik, Groby kultury ceramiki sznurowej w miejscowości Gródek Nadbużny, pow. Hrubieszów, „Wiadomości Archeologiczne”, t. 25, 1958, z.1-2, s. 160-164; tenże, Nowy grób kultury ceramiki sznurowej w miejscowości Gródek Nadbużny, pow. Hrubieszów, „Wiadomości Archeologiczne”, t. 25, 1958, z. 4, s. 382-384; tenże, Kultura strzyżowska..., s. 68-69; B. Bargieł,
A. Kokowski, Nowe groby..., s. 141-142; W. Panasiewicz, Grób kultury strzyżowskiej z Gródka
nad Bugiem, gm. Hrubieszów, [w:] A. Urbański (red.), Sprawozdania z badań archeologicznych
w województwie zamojskim w 1994 roku, Zamość 1995, s. 6-8.
26
A. Zakościelna, H. Taras, Badania ratownicze cmentarzysk kultury strzyżowskiej na
Grzędzie Horodelskiej, „Archeologia Polski Środkowowschodniej”, t. 1, 1996, s. 49-57.
27
J. Głosik, J. Gurba Ogólne wyniki prac..., s. 361; J. Głosik Kultura strzyżowska..., s. 90-91;
W. Koman, Hrebenne, stan. 31, gm. Horodło – grób kultury strzyżowskiej, [w:] Zespół Wydziału Archeologicznego Państwowej Służby Ochrony Zabytków w Zamościu (red.), Sprawozdanie
z badań terenowych w województwie zamojskim w 1991 roku, Zamość 1991, s. 13-14; tenże,
Badania ratownicze na Grzędzie Horodelskiej, s. 23; tenże, Hrebenne, stan. 31, gm. Horodło,
[w:] A. Urbański (red.), Sprawozdania z badań archeologicznych w województwie zamojskim
w 1993 roku, Zamość 1994, s. 21-22; tenże, Zniszczony grób kultury strzyżowskiej z Horodła,
[w:] A. Urbański (red.), Sprawozdania z badań archeologicznych w województwie zamojskim
w 1993 roku, Zamość 1994, s. 19-20; A. Bronicki, Najważniejsze odkrycia archeologiczne sezonu 1991 w Polsce środkowowschodniej. Katalog wystawy, Chełm 1992, s. [5-6]; J. Gurba,
A. Zakościelna, Badania wykopaliskowe na terenie Strzyżowa i okolic w roku 1994, [w:] A. Urbański (red.), Sprawozdania z badań archeologicznych w województwie zamojskim w 1994 roku,
Zamość 1995, s. 10-11; Z. Ślusarski, M. Ślusarska-Polańska, Badania stanowisk kultury strzyżowskiej..., s. 168-171; M. Polańska, Badania ratownicze cmentarzysk kultury strzyżowskiej
w Hrebennem, „Archeologia Polski Środkowowschodniej”, t. 3, 1998, s. 78-85.
23
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Fot. 1. Hrubieszów-Podgórze, stan. 1B – grób nr 4 (fot. E. Banasiewicz).

Ryc. 4. Pochówek mężczyzny (grób nr 4) z Hrubieszowa-Podgórza,
stan. 1B (wg E. Banasiewicz, Badania na cmentarzysku kultury strzyżowskiej..., ryc. 4).

2. W tej ostatniej miejscowości zarejestrowano też przykład nieco bardziej skomplikowanej formy drewnianego grobowca, polepionego gliną.
Średnia długość życia w tej społeczności obliczona została dla mężczyzn na około
41-42 lata, zaś dla kobiet na około 34 lat28.
Podstawą wyróżnienia zespołów kultury strzyżowskiej – tak grobów, jak i obiektów
osadowych – jest przede wszystkim bardzo oryginalna ceramika (fot. 2, 3). Przysadziste,
szerokodenne formy naczyń, charakteryzują się niezwykle precyzyjnym wykończeniem.
Ich powierzchnie obustronnie, równomiernie – jeszcze przed wysuszeniem – przecierano miotełką z traw, a następnie starannie ornamentowano, tworząc kombinacje z takich wątków, jak: odciski sznura, linie ryte, odciski stempla, nalepiane guzki.
W grobach tak wykonana ceramika stanowi częsty element wyposażenia, zwykle
w liczbie większej niż jedno naczynie. Podstawową, najliczniej występującą formą ceramiczną jest amfora. Wyposażenie grobowe w kręgu kultury strzyżowskiej jest jedW. Kozak-Zychman, Materiały antropologiczne z wczesnej epoki brązu z Lubelszczyzny,
[w:] J. Gurba (red.), Schyłek neolitu i wczesna epoka brązu w Polsce środkowowschodniej (materiały z konferencji), Lublin 1991, s. 355-376, Lubelskie Materiały Archeologiczne, t. 6; B. Bargieł, Kultura strzyżowska w świetle…, s. 72-73.
28
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nak bardzo różnorodne i zdecydowanie „bogate” – poza
naczyniami mamy do czynienia z przedmiotami wykonanymi z krzemienia (noże sierpowate, siekiery, grociki,
płoszcza i inne), kamienia (pojedyncze toporki), miedzi,
kości, muszli i „fajansu”.
Z pochówkami kobiecymi związane są przede wszystkim ozdoby miedziane, z męskimi – drobne narzędzia
krzemienne, a także grociki, siekiery i noże sierpowate.
Pozostałych przedmiotów nie można przypisać jednoznacznie określonej płci29.
Wśród wyrobów miedzianych wyróżniają się ozdoby
w kształcie wierzbowego liścia z wytłaczanym od spodu
Fot. 2. Hrubieszów-Podgórze, stan. 1B – naczynia z grobu nr 8 (fot.
żeberkiem, które zwykle noszone były w postaci zausznic, E. Banasiewicz).
rzadziej jako bransolety, wisiorki itp. Spektakularne znalezisko takiej ozdoby pochodzi z Hrebennego (ryc. 5)30. Inne
ozdoby miedziane, to proste pierścienie z cienkiego drutu,
paciorki z cienkich, zwiniętych blaszek, itp. Popularnym
surowcem, z którego wyrabiano ozdoby i części stroju była
kość, poroże i zęby zwierzęce, np. szable dzika. Wykonywano z tego paciorki, szpile lub igły, rozmaite aplikacjenaszywki, wisiorki itp. Najchętniej jednak przystrajano się
koliami złożonymi z paciorków „fajansowych”, rzadziej
z muszli małża rzecznego. Paciorki „fajansowe”, jak wykazała analiza składu chemicznego, produkowano w lokalnych warsztatach, z miejscowych surowców. Ich dystrybucją zajmowali się zapewne wędrowni wytwórcy31.
Fot. 3. Kolonia Husynne, stan. 6 – naczynia z grobu nr 5 (fot. W. KoNiezwykłym znaleziskiem jest, być może „kupiecki”, man)
skarb paciorków fajansowych z Horodyska (ryc. 6)32,
zespół unikatowy na skalę europejską. Paciorki w liczbie około tysiąca sztuk złożono
B. Bargieł, Kultura strzyżowska w świetle…, s. 85.
M. Polańska, Unikatowa ozdoba miedziana z wczesnego okresu epoki brązu znaleziona we
wsi Hrebenne, gm. Horodło, woj. Zamość, „Sprawozdania Archeologiczne”, t. 49, 1997, ryc. 2.
31
C. Robinson, B. Baczyńska, M. Polańska, The Origins, of Faience in Poland, „Sprawozdania Archeologiczne”, t. 56, 2004, s. 93-100.
32
Z. Ślusarski, Dépot de perles de faience Horodysko, distr. de Chełm, dép. Lublin, Pologne,
„Inventaria Archaeologica”, Pologne, PL 159, 1970, Le neolithique et le bronze ancien dans le
sud-est de la Pologne.
29
30
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Ryc. 5. Miedziana ozdoba w kształcie wierzbowego
liścia z Hrebennego (wg M. Polańskiej, Unikatowa
ozdoba miedziana..., t. 49, ryc. 2).

Ryc. 6. Horodysko – znalezisko paciorków z muszli małża (wg
Z. Ślusarskiego, Dépot de perles de faience Horodysko, distr. de
Chełm, dép. Lublin, Pologne, „Inventaria Archaeologica”, Pologne, PL 159, 1970, Le neolithique et le bronze ancien dans le
sud-est de la Pologne).

w naczyniu, razem z miedzianą ozdobą i fragmentem innej. Wszystkie paciorki przypuszczalnie wykonane były w procesie jednego wypału33.
Dotychczasowy stan wiedzy o kulturze strzyżowskiej nie pozwala na przeprowadzenie precyzyjnej periodyzacji źródeł. Ogólne ramy chronologiczne wyznaczone są w oparciu o stratygrafię oraz poprzez porównanie jej inwentarzy do, znacznie
lepiej rozpoznanej, kultury mierzanowickiej. Sądzić można, że najstarsze zespoły
„strzyżowskie” są młodsze od fazy I i prawdopodobnie II kultury mierzanowickiej34.
Ludność kultury strzyżowskiej na Wyżynie Wołyńskiej i we wschodniej części wyżyny Lubelskiej przez pewien czas sąsiadowała też z ludnością kultury trzcinieckiej
ulegając z czasem asymilacji.
33
34
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C. Robinson, B. Baczyńska, M. Polańska, The Origins...., s. 111.
S. Kadrow, J. Machnik, Kultura mierzanowicka..., s. 77-80.

Halina Taras

Stabilizacja osadnicza w czasach panowania
kultury trzcinieckiej (1750-1100 lat przed Chr.)
Kiedy Aleksander Gardawski w 1959 roku opublikował monografię kultury trzcinieckiej1, na zamieszczonej tam mapie osadnictwa znalazły się zaledwie cztery punkty z terenów południowo-wschodniej Lubelszczyzny. Pierwsza znacząca seria materiałów „trzcinieckich” z tego terenu pozyskana została jeszcze przed II wojną światową przez Zofię
Podkowińską na wielokulturowym stanowisku 1 w Strzyżowie2. Rozpoznanie archeologiczne zaczyna się stopniowo poprawiać dopiero w drugiej połowie XX w. W latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych podjęte zostały prace wykopaliskowe m.in. w Gródku nad
Bugiem3, Tarnoszynie4, Żurawcach5, a także wznowiono badania w Strzyżowie6. W kolejPlemiona kultury trzcinieckiej w Polsce, „Materiały Starożytne”, t. 5, 1959, s. 7-189.
Z. Podkowińska, Badania w Strzyżowie, pow. Hrubieszów, woj. Lublin, w latach 19351937 i 1939, „Archeologia Polski”, t. 5, 1960, s. 39-80.
3
Na stanowisku 1A, jeszcze przed II wojną wydobywano różnorakie zabytki, m.in. kultury
trzcinieckiej. M. Drewko odkrył tu palenisko, którego elementem konstrukcyjnym były skorupy
naczyń (S. Nosek, Materiały do badań nad historią starożytną i wczesnośredniowieczną międzyrzecza Wisły i Bugu, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska”, sec. F, t. 6 (1951), 1957,
s. 189; A. Gardawski, Plemiona kultury trzcinieckiej ..., s. 41-42 i tabl. XXXIX:1-7). W 1956 r. badania wykopaliskowe na tym stanowisku prowadził J. Kowalczyk (J. Głosik [J. Gł.], Ciekawe odkrycia
w Gródku Nadbużnym, pow. Hrubieszów, „Z Otchłani Wieków”, R. 24, 1958, s. 81-86).
Na stanowisku 1D (6) badania prowadzono w latach: 1961 (A. Uzarowiczowa, Wyniki badań we wsi Gródek Nadbużny, pow. Hrubieszów w 1961 roku, „Wiadomości Archeologiczne”,
t. 30, 1964, s. 429-460), 1982-1983 (A. Kokowski, Dalsze badania na terenie gminy Hrubieszów,
[w:] J. Gurba (red.), Sprawozdania z badań terenowych Zakładu Archeologii UMCS i Archeologicznego Ośrodka Badawczo-Konserwatorskiego w Lublinie w 1982 roku, Lublin 1982, s. 11;
J. Niedźwiedź, Znalezisko brązów z Gródka nad Bugiem, woj. zamojskie, [w:] J. Gurba (red.),
Lubelskie Materiały Archeologiczne [t. 1], Lublin 1985, s. 88-91).
4
J. Gurba, Osada starszej ceramiki wstęgowej w Tarnoszynie, pow. Tomaszów Lubelski, [w:]
Sprawozdania lubelskiego ośrodka archeologicznego [t. 1], Lublin 1959, s. 1-3.
5
J. Gurba, A. Kutyłowski, Żurawce, pow. Tomaszów Lub., [w:] Informator Archeologiczny.
Badania rok 1969, Warszawa 1970, s. 105-106.
6
J. Głosik, J. Gurba, Ogólne wyniki prac archeologicznych w Strzyżowie, pow. Hrubieszów,
w 1961 r., „Sprawozdania Archeologiczne”, t. 15, 1963, s. 358-366.
1
2
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Ryc. 1. Lokalizacja kurhanów w okolicach Tyszowiec (wg J. Kuśnierza, Sprawozdanie z badań ..., ryc. 1, z uzupełnieniami).

nej dekadzie zainicjowano badania powierzchniowe, m.in. nad środkowym Wieprzem,
Łabuńką, a także nad środkową i górną Huczwą. W ich wyniku ujawnione zostały również
materiały z epoki brązu, w tym źródła kultury trzcinieckiej7. Na niektórych ze świeżo odkrytych stanowisk podjęto następnie badania sondażowe lub ratownicze. W trakcie badań
powierzchniowych wokół Tyszowiec, zinwentaryzowane zostały tamtejsze kurhany (ryc.
1)8, wszystkie lub w większości usypane przez ludność kultury trzcinieckiej9. W tym samym czasie badania wykopaliskowe przeprowadzono na osadzie we Wronowicach-„PaH. Taras, Kultura trzciniecka w międzyrzeczu Wisły, Bugu i Sanu, Lublin 1995, s. 19-20.
J. Gurba, L. Gajewski, S. Hoczyk-Siwkowa, I. i A. Kutyłowscy, Badania Zakładu Archeologii UMCS i Archeologicznego Ośrodka Badawczo-Konserwatorskiego w Lublinie w roku 1975,
„Rocznik Lubelski”, t. 19, 1976, s. 198 – ryc. 4 i s. 199.
9
Nie wszystkie kopce zbadano – niektóre zostały zniszczone (nr 2, 11-14) wskutek różnych
działań inwestycyjnych, wybierania piasku itp.
7
8

96

Ryc. 2. Ważniejsze stanowiska kultury trzcinieckiej z południowowschodniej Lubelszczyzny (oznaczenia stanowisk na mapie – S. Żórawski; naniesione na podkładzie Mapy Rzeźby Województwa Lubelskiego w opracowaniu Leszka Gawrysiaka, Lublin 2004).
Spis stanowisk (oznaczenia schematyczne):1 – Borowica, stan. 4;
2 – Gródek, stan.: 1A, 1C, 1D; 3 – Hrubieszów-Podgórze, stan.: 1,
5; 4 – Husynne, stan. 2; 5 – Hyża, stan. 1; 6 – Janki Dolne, stan. 12;
7 – Komarów-Osada, stan. 9; 8 – Podlodów, stan.: 2, 59; 9 – Perespa, stan. 54; 10 – Raciborowice Kolonia, stan. 3; 11 – Rogalin, stan.
1; 12 – Strzyżów, stan. 1; 13 – Śniatycze, stan. 45; 14 – Świerszczów,
stan. 7; 15 – Świerszczów Kolonia, stan. 28; 16 – Tarnoszyn, stan. 1;
17 – Teptiuków, stan.: 6, 7; 18 – Turkowice, stan. 5; 19 – Tyszowce,
stan.: 1, 3, 25, 28; 20 – Werbkowice-Kotorów, stan. 1; 21 – Wronowice-„Paprzyca”, stan. 5; 22 – Żurawce, stan.: 1, 2; 23 – Zubowice, stan.
1A; 24 – Łopiennik Dolny, stan. 3; 25 – Nowy Majdan, stan. 1.

przycy”, stan. 5 oraz przebadano częściowo kopiec nr 3 w Tyszowcach, stan. 110. Kolejne
kurhany zbadano w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych11. Wtedy również ujawniły się nowe osady w Tyszowcach i Świerszczowie Kolonii12. Schyłek XX i początki XXI w. to
czas kiedy intensyfikują się działania na Wyżynie Zachodniowołyńskiej. W efekcie na kilku
J. Gurba i inni, Badania Zakładu Archeologii..., s. 199; L. Gajewski, J. Gurba, WronowicePaprzyca, woj, zamojskie, [w:] Informator Archeologiczny. Badania 1975 roku, Warszawa 1976,
s. 75; tychże, Wronowice-Paprzyca, woj, zamojskie, [w:] Informator Archeologiczny. Badania
1976 roku, Warszawa 1977, s. 47-48; L. Gajewski, I. Kutyłowska, Tyszowce, woj. zamojskie, [w:]
Informator Archeologiczny. Badania 1975 roku, Warszawa 1976, s. 72; A. Kokowski, Wronowice-Paprzyca, woj, zamojskie, Stanowisko 5, [w:] Informator Archeologiczny. Badania 1977 roku,
Warszawa 1978, s. 48-49.
11
H. Wróbel, Kurhany ze stanowiska 1 w Tyszowcach, gm. loco na tle osadnictwa kultury
trzcinieckiej w okolicach Tyszowiec, „Sprawozdania Archeologiczne”, t. 40 (1988), 1989, s. 197214; J. Kuśnierz, Sprawozdanie z badań na cmentarzysku kurhanowym kultury trzcinieckiej
w Tyszowcach, stanowisko 25A, woj. Zamość, „Sprawozdania Archeologiczne”, t. 40 (1988),
1989, s. 217-230; H. Taras, Wyniki badań wykopaliskowych kurhanu nr 28 na stan. 3 w Tyszowcach, pow. Tomaszów, „Archeologia Polski Środkowowschodniej”, t. 4, 1999, s. 74-87.
12
J. Buszewicz, Sprawozdanie z badań wykopaliskowych osady wielokulturowej w Tyszowcach, stan. 25 B, [w:] Zespół WOAK (red.), Sprawozdania z badań terenowych w województwie
zamojskim w 1986 roku, Zamość 1986, s. 17-20; tenże, Sprawozdanie z badań wykopaliskowych na wielokulturowej osadzie w Tyszowcach stan. 25B, [w:] Zespół WOAK (red.), Sprawozdania z badań terenowych w województwie zamojskim w 1987 roku, Zamość 1987, s. 8-10;
A, Zakościelna, Wielokulturowe stanowisko 28 w Świerszczowie Kolonii, gm. Hrubieszów, [w:]
10
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kolejnych stanowiskach stwierdzono obecność osad, np. w Hrubieszowie-Podgórzu, Teptiukowie, Podlodowie, Perespie13.
Systematyczne rozpoznanie powierzchniowe południowo-wschodniej Lubelszczyzny
w ramach Archeologicznego Zdjęcia Polski, prowadzone jest od przeszło trzydziestu lat.
Pierwszy etap tych badań został niedawno zakończony. Patrząc na mapę stanowisk w różnym stopniu badanych wykopaliskowo (ryc. 2), obserwujemy nierównomierny rozkład
tych prac. Koncentrowały się one dotychczas głównie na Wyżynie Zachodniowołyńskiej,
zaś na obszarze Padołu Zamojskiego i na Działach Grabowieckich było ich niewiele.
Uwzględniając wyniki badań powierzchniowych, sądzić można, że na całym tym
terenie, tj. zarówno we wschodniej części Wyżyny Lubelskiej (Działy Grabowieckie,
Padół Zamojski) jak i na Wyżynie Zachodniowołyńskiej (Grzędy Horodelska i Sokalska, Kotlina Hrubieszowska) wraz z Równiną Bełską osadnictwo kultury trzcinieckiej
zaznacza się wyraziście14. Łączna liczba stanowisk tak datowanych sięga około 1400.
Teren ten jest dosyć spójny pod względem charakteru osadnictwa i doboru miejsc pod
lokalizację osad15.
Stosunkowo intensywnie były zasiedlane, krajobrazy paraniżowe – wydmy i tereny
pokryte piaskami w obrębie dolin rzecznych i na krawędziach wysoczyzn. Większość
tych punktów osadniczych ma charakter mało stabilny. Niewielkie osiedla są pozostałościami sezonowych pobytów, bądź śladów krótkotrwałych penetracji. Znamy tu też
jednak osady o stałym charakterze, np. w Tyszowcach, stan. 25 i we Wronowicach„Paprzycy”, stan. 5. W drugiej kolejności zasiedlane były stoki i krawędzie lessowych
J. Gurba (red.), Sprawozdania z badań terenowych Katedry Archeologii UMCS w 1988 roku,
Lublin 1988, s. 6-11.
13
E. Banasiewicz, Obiekty mieszkalne kultury łużyckiej w Hrubieszowie-Podgórzu, stan.
1B, „Prace i Materiały Zamojskie”, t. 3, s. 16-44; Banasiewicz, J. Buszewicz, W. Koman, W. Panasiewicz, Badania ratownicze w Hrubieszowie-Podgórzu, na stan. 5, [w:] E. Banasiewicz,
J. Buszewicz (red.), Sprawozdania z badań terenowych w województwie zamojskim w 1992 roku,
Zamość 1992, s. 44-49; J. Niedźwiedź, Badania na osadzie wielokulturowej w Teptiukowie, stan.
6, gm. Hrubieszów, [w:] A. Urbański (red.), Sprawozdania z badań archeologicznych w województwie zamojskim w 1994 roku, Zamość 1995, s. 19-23; E. Kłosińska, M. Piotrowski, Wstępne
wyniki badań wykopaliskowych na wielokulturowym stanowisku 54 w Perespie, gm. Tyszowce,
w sezonach 2003-2004, „Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego”,
t. 26, 2005, s. 385-392. Na temat stanu badań osad patrz: H. Taras, Stan badań osad kultury
trzcinieckiej w południowo-wschodniej Lubelszczyźnie, [w:] J. Libera, A. Zakościelna (red.),
Przez pradzieje i wczesne średniowiecze. Księga Jubileuszowa na siedemdziesiąte piąte urodziny docenta doktora Jana Gurby, Lublin 2004, s. 203-219; tam szczegółowa literatura.
14
H. Taras, Kultura trzciniecka..., mapa nr 1; tejże, Stan badań osad..., ryc. 1.
15
H. Taras, Kultura trzciniecka..., s. 30-32.
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wzniesień. Ten typ krajobrazu reprezentuje większość stanowisk na Grzędzie Sokalskiej i stosunkowo dużo na Grzędzie Horodelskiej16.
Rozmiary osad nie przekraczają z reguły 0,5 ha (rzadko
do 1 ha) powierzchni. Notuje się też znaczną liczbę śladów
osadnictwa, reprezentowanych pojedynczymi znaleziskami. Bardziej ustabilizowane formy bytowania przejawiają się
obecnością na osadach obiektów zagłębionych w podłożu, np.
w Tyszowcach, Wronowicach-„Paprzycy”, Podlodowie, Hrubieszowie-Podgórzu. Przewaga małych i krótkotrwałych stanowisk i dobór środowisk paraniżowych prawdopodobnie ma
Fot. 1. Podlodów, stan. 2 – osada kultury trzcinieckiej w trakcie
związek z wypasem stad.
W świetle dotychczasowych danych, pochodzących z całe- badań (fot. H. Taras).
go terytorium kultury trzcinieckiej stwierdzić można, że dominującą strategią gospodarczą był chów zwierząt domowych,
w różnym stopniu, w zależności od warunków naturalnych
uzupełniany uprawą roli i gospodarką naturalnymi zasobami17. W początkach trwania kultury trzcinieckiej jej społeczności były znacznie bardziej mobilne. Z czasem obserwujemy
wzrost stabilności w obrębie mikroregionów. Proces ten nasila
się w fazie późnej i schyłkowej i manifestuje się pojawieniem
dużych, długotrwałych osad, w których hodowla i uprawa roli
mogły współistnieć jako równoległe formy gospodarki zapewniającej utrzymanie. Niewielkie osiedla są pozostałościami
sezonowych pobytów, bądź śladów krótkotrwałych penetracji.
Fot. 2. Podlodów, stan. 2 – studenci archeologii UMCS w LubliWiększe osady wiążą się z gospodarką hodowlano-rolną lub nie w trakcie eksploracji jednego z obiektów (fot. H. Taras).
rolno-hodowlaną, a mniejsze punkty osadnicze, obozowiska
o charakterze sezonowym – z wypasem zwierząt.
Analiza charakteru osadnictwa społeczności trzcinieckich świadczy o dużych możliwościach adaptacyjnych tych ludzi, zaś występowanie zróżnicowanych form osadniczych
i zasiedlanie różnych środowisk tylko tę elastyczność w gospodarce poświadcza. Swoista
16
H. Wróbel, Badania nad osadnictwem kultury trzcinieckiej, [w:] J. Gurba (red.), Schyłek
neolitu i wczesna epoka brązu w Polsce środkowowschodniej (materiały z konferencji), Lublin
1991, s. 219-225.
17
H. Taras, Kultura trzciniecka ..., s. 34; J. Górski, P. Makarowicz, H. Taras, Podstawy gospodarcze ludności kręgu trzcinieckiego w dorzeczach Wisły i Odry, [w:] A. Kośko, M. Szmyt
(red.), Nomadyzm a pastoralizm w międzyrzeczu Wisły i Dniepru (neolit, eneolit, epoka brązu),
Poznań 2004, s. 208-209.
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Fot. 3. Podlodów, stan. 2 – pozostałości piwniczki (fot. H. Taras).

Fot. 4. Podlodów, stan. 2 – pozostałości pieca do wypału wapna
(fot. H. Taras).

umiejętność dostosowania się do warunków środowiskowych – zaowocowała dłuższym
rozwojem kultury trzcinieckiej w porównaniu z większością kultur wczesnobrązowych.
Spośród osad badanych, w południowo-wschodniej Lubelszczyźnie, jedynie osada
z Hrubieszowa-Podgórza, stan. 5, pozwala wniknąć w rozplanowanie domostw. Układały się
tam one liniowo wzdłuż osi NW-SE18. Najlepiej zbadana osada kultury trzcinieckiej, położona w miejscowości Pustynka na Ukrainie charakteryzowała się podobnym porządkiem
zabudowy19. Pozostałości obiektów mieszkalnych odsłonięto w Tyszowcach, stan. 25, Wronowicach-„Paprzycy”, stan. 5 i w Żurawcach, stan. 1 i 220. Budowano zarówno domostwa
naziemne, jak też częściowo zagłębione w podłożu. Niektóre budowle miały ściany wyplatane i polepiane gliną. Większość jednak miała konstrukcję słupową (sumikowo-łątkowa)
lub zrębową. Domy, jedno- i dwuizbowe, miały podłogi z desek lub klepiska i były ogrzewane piecami kopułkowymi lub odkrytymi paleniskami. Interesujących odkryć dokonano
na osadzie w Podlodowie, badanej w latach 1994-2004 (fot. 1-2). Spośród różnych obiektów
gospodarczych, takich jak składy i piwnice (fot. 3), wyróżniają się piece służące to wypału
wapna (fot. 4). Dotychczas odkryto trzy takie piece, ulokowane w południowej części osady.
Wapno było popularnym środkiem higienicznym21, zabezpieczającym choćby przed insekH. Taras, Stan badań osad..., s. 211 i ryc. 3.
S. S. Berezanskaja, Pustynka. Poselenie epochi bronzy na Dnepre, Kiev 1974.
20
J. Koj, Wyniki badań osady kultury trzcinieckiej we Wronowicach-Paprzycy, stan. 5, woj.
zamojskie, [w:] P. Poleska, J. Rydzewski (red.), Kultura trzciniecka w Polsce (Materiały z sympozjum), Kraków 1987, s. 193-203; H. Taras, Stan badań osad..., s. 212-214.
21
H. Taras, Piece wapiennicze sprzed ponad 3000 lat, „Z Otchłani Wieków”, R. 58/1-4, 2003,
s. 48-51.
18
19
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tami, służącym do bielenia ścian domostw i budynków gospodarczych. Mogło być też, już wtedy używane w garbarstwie.
Ludność kultury trzcinieckiej, zamieszkująca południowowschodnią Lubelszczyznę, swoich zmarłych najczęściej chowała pod kurhanami (fot. 5). Kurhany postrzegane są nie tylko
w wymiarze religijnym – jako element kultu zmarłych przodków. Często są traktowane jako swoisty identyfikator terytorialnej obecności określonej grupy i tym samym wyznacznik jej
prawa do eksploatacji danego terenu. Taka, m.in. rola kurhanów była przypisywana ludności o gospodarce pasterskiej.
W kurhanach tyszowieckich nie stwierdzono śladów pochówków, jednak obserwowano w centralnych częściach nasypów regularne, wydłużone jamy, prawdopodobnie grobo- Fot. 5. Kurhany (nr 18 i 28) w Tyszowcach „z lotu ptaka” (fot.
E. Banasiewicz).
we. Sądzić można, że doszło tu do szybkiego rozkładu zwłok.
Niemniej w wielu grobach, zwłaszcza po wschodniej stronie
Wisły, stosowano częściową lub całkowitą kremację22. Rytuał
ten spotykamy zarówno w grobach kurhanowych, jak też płaskich. Grób ciałopalny wystąpił w Strzyżowie, inny przypuszczalny w Rogalinie. W obrzędach funeralnych znaczącą rolę
odgrywał ogień. Pozostałości ognisk, spalonych konstrukcji
drewnianych, przepalonej ceramiki, kości bądź innych przedmiotów obserwowano na prawie wszystkich badanych miejscach pochówków związanych z kulturą trzciniecką.
W grobach kurhanowych zwykle występują naczynia,
bywa, że w dużych ilościach. W niektórych kopcach tyszowieckich, znajdowano ich większe serie (fot. 6). Stosunkowo rzadko spotykamy, tak w grobach, jak i w osadach z tego Fot. 6. Tyszowce, stan. 25A – zabytki z kurhanu nr 16 (fot. J. Kuśczasu brązowe akcesoria. Na Lubelszczyźnie, jak się wyda- nierz).
je, brąz nie był jeszcze wtedy w powszechnym użyciu. Był surowcem cennym i pożądanym, jednak na tyle niedostępnym, że nie wyparł z użytkowania narzędzi krzemiennych.
Najczęściej spotykamy się tutaj z drobnymi ozdobami z drutu, jak rozmaite elementy kolii lub szpile. Depozyt składający się takich ozdób odkryto ostatnio przypadkowo
w Gródku nad Bugiem (fot. 7)23. Przedmioty brązowe i bursztynowe ukryte zostały
22
H. Taras, Kultura trzciniecka..., s. 47-59; M. Florek, H. Taras, Dacharzów. Cmentarzysko
kultury trzcinieckiej, Lublin 2003, ryc. 25, 28.
23
W. Panasiewicz, H. Taras, Depozyt ozdób brązowych z Gródka nad Bugiem, stan. 1 C, pow.
hrubieszowski, „Archeologia Polski Środkowowschodniej”, t. 9, w druku.

101

Fot. 7. Skarb ozdób brązowych i bursztynowych z Gródka, stan.
1C (fot. W. Panasiewicz).

Ryc. 3. Szpila brązowa i przęślik „rogaty” z Teptiukowa, stan. 6
(wg J. Niedźwiedzia, H. Taras, Wyniki badań wykopaliskowych
na osadzie wielokulturowej w Teptiukowie, stan. 6, woj. zamojskie w 1996 r., „Archeologia Polski Środkowowschodniej”, t. 2,
1997, ryc. 3:8, 14).

w glinianym naczyniu. Szpile wystąpiły, m.in. w Tyszowcach, a także w osadach w Hrubieszowie-Podgórzu i w Teptiukowie (ryc. 3:1). Znacznie rzadziej spotykamy większe ozdoby, np. bransolety, a także elementy uzbrojenia i narzędzia. Większość takich znalezisk
na Lubelszczyźnie odkrywano przypadkowo i nie zawsze ich związek z ludnością kultury
trzcinieckiej jest oczywisty. Odwołując się jednak do typologicznego datowania poszczególnych przedmiotów, niekiedy można tak sądzić. Z osadnictwem „trzcinieckim” związane są ozdoby obręczowe z Gródka, Topornicy, Husynnego Kolonii, a być może także
z Modryńca24. W jednym z kurhanów tyszowieckich znaleziono grocik brązowy (fot. 8),
zaś luźne siekiery, sztylety lub ich fragmenty pochodzą m.in. z Gródka, Ślipcza, Topornicy25. Aczkolwiek większość narzędzi żniwnych była krzemienna, to jednak na późnym
etapie gospodarki społeczności trzcinieckich pojawiają się też sierpy brązowe. Zabytek
24
W. Blajer, Die Arm- und Beinbergen in Polen, München 1984, Prähistoriche Bronzefunde X/2, s. 17; J. Niedźwiedź, Znaleziska brązowe z Gródka nad Bugiem, woj. zamojskie, [w:]
J. Gurba (red.), Lubelskie Materiały Archeologiczne [t. 1], 1985, s. 90, ryc. 1b; A. Kokowski,
Znalezisko z Modryńca w woj. zamojskim, [w:] F. Rożnowski (red.), Miscellanea archaeologica
Thaddaeo Malinowski dedicata, Słupsk-Poznań 1993, s. 207-214; E. Kłosińska, W. Misiewicz,
Nieznane brązowe naramienniki z tarczami spiralnymi. „Sprawozdania Archeologiczne”, t. 55,
2003, ryc. 2.
25
Niedźwiedź, Znaleziska brązowe... , s. 90, ryc. 1c; S. Czopek Grupa tarnobrzeska nad
środkowym Sanem i dolnym Wisłokiem, Rzeszów1996, ryc. 63; E. Kłosińska, Nowe znaleziska przedmiotów metalowych z okolic Topornicy, pow. Zamość, „Archeologia Polski Środkowowschodniej”, t. 7, 2005, ryc. 1.
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Fot. 8. Tyszowce, stan. 25A – brązowy grot z kurhanu
nr 16 (fot. S. Stadnicki).

Fot. 9. Tyszowce, stan. 25A – brązowy sierp znaleziony
w obiekcie mieszkalnym (fot. S. Stadnicki).

taki znaleziono w ziemiance w Tyszowcach26 (fot. 9). Niewykluczone, że
i niektóre luźne znaleziska sierpów brązowych można datować podobnie.
Wyroby metalowe spotykane na Lubelszczyźnie mają generalnie obcą
proweniencję. Większość z nich wyprodukowano w warsztatach, położonych głównie na południe lub na zachód od terenów osadnictwa trzcinieckiego.
Krzemienne noże sierpowate używane tak przez ludność kultury trzcinieckiej, jak i łużyckiej różniły się kształtem o tych wytwarzanych w kręgu
kultur postsznurowych. Były to sierpy półksiężycowate27. Znaleziska takie
wystąpiły, np. w Hrubieszowie (ryc. 5:12), na osadach w Teptiukowie i Podlodowie (fot. 10) oraz w nasypach kopców w Tyszowcach (ryc. 5:9).
Na wielu osadach trzcinieckich występują różne przedmioty z kości
i rogu. Surowiec ten był stosowany do wyrobu motyk i toporów, okładzin
i opraw, dłut i szydeł, igieł i szpil oraz ozdób. Dużą serię takich przedmiotów pozyskano w Podlodowie (fot. 11; ryc. 6). Tutaj też zbadano obiekt,
w którym były obrabiane kość i róg.
Podstawowym źródłem do poznania kultury trzcinieckiej, jest niewyszukana ceramika. Charakteryzuje ją prostota form i zdobnictwa. Zwykle
są to garnki o profilu „esowatym”, niezdobione lub ornamentowane na szyi
dookolnymi żłobkami (ryc. 4-5). Motywy ryte i plastyczne listewki, to praktycznie uniwersalne typy ornamentyki w tym czasie. Bardzo rzadko spotyJ. Kuśnierz, Sprawozdanie z badań na cmentarzysku..., ryc. 7l.
27
J. Libera, Krzemienne formy bifacjalne na terenach Polski i zachodniej
Ukrainy (od środkowego neolitu do wczesnej epoki żelaza), Lublin 2001, s. 96-98
i ryc. 39.
26

Fot. 10. Podlodów, stan. 2 – krzemienne sierpy (fot. S. Stadnicki).

Ryc. 4. Materiały z klasycznej fazy kultury
trzcinieckiej z Tyszowiec (1-2, 4, 5-6), Guciowa (3, 7, 9), Gródka (8) (wg H. Taras, The
Bases of the Taxonomy ..., ryc. 5).
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Fot. 11. Podlodów, stan. 2 – narzędzia rogowe (fot. S. Stadnicki).

Fot. 12. Tyszowce, stan. 25 – naczynia z osady
„trzcinieckiej” (fot. S. Stadnicki).

kamy bogatsze zdobnictwo, a to, jeśli już się pojawia,
towarzyszy takim formom, jak: wazy, misy, kubki lub
pucharki na nóżkach (fot. 12, ryc. 4:9, 5:11). W późnej
i schyłkowej fazie tej kultury zdobnictwo naczyń staje
się z jednej strony uboższe, ale też pojawiają się nowe
motywy ornamentacyjne, np. rzędy dołków lub otworów. Faza schyłkowa kultury trzcinieckiej we wschodniej Polsce reprezentowana jest też obecnością naczyń
„ostrodennych” o maleńkich, niestabilnych dnach –
(fot. 12, ryc. 7). Horyzont tych naczyń w przybliżeniu
można datować na XIII-XI w. przed Chr.
Do pospolitych przedmiotów, spotykanych na stanowiskach pradziejowych, także w epoce brązu należą akcesoria związane z tkactwem, przęśliki (ryc. 8)
lub ciężarki tkackie. Pośród drobnych, glinianych wyrobów, pojawiających się we wschodniej części teryRyc. 5. Materiały z młodszych odcinków torium kultury trzcinieckiej są tzw. przęśliki „rogate”
chronologicznych kultury trzcinieckiej (ryc. 3:2). Te dziwne przedmioty niekoniecznie jedz Tyszowiec (1-11) i Hrubieszowa (12-13)
nak musiały być ciężarkami wrzecion. Nawiązują one
(wg H. Taras, The Bases of the Taxonokształtem do kamiennych buławek, spotykanych m.in.
my..., ryc. 6).
w stepie pontyjskim, także w obrębie kultury ceramiki sznurowej i kultury łużyckiej. Niewykluczone, więc, że pełniły one funkcje zbliżoną
do buławek. Zważywszy na kształt tych przedmiotów nie można również wykluczyć ich
symbolicznego odniesienia do kultów solarnych.
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Kultura trzciniecka, ukształtowała się w strefie Niżu, z czasem obejmując większą część terenów centralnej i wschodniej Polski (dorzecze
Wisły), a także Prawobrzeżnej Ukrainy i zachodniej Białorusi (dorzecze
Dniepru). Na Wyżynach Wschodniomałopolskiej i Zachodniowołyńskiej pojawia się przypuszczalnie
w początkach lub około połowy
XVIII w. przed Chr. i funkcjonuje do
końca XI w. przed Chr. Za taką chronologią przemawia znaczący przyrost bazy źródłowej, umożliwiającej
wypracowanie lokalnej periodyzacji28
oraz daty radiowęglowe uzyskane
z różnych zespołów grobowych i z
osady w Podlodowie29. Na wyżynnych
terenach Lubelszczyzny pojawiła się
6. Narzędzia rogowe z Podlodowa, stan. 2 (wg J. Baw czasie, gdy bytowały tu społecz- Ryc.
gińskiej, E. Banasiewicz, H. Taras, Wielokulturowe staności kręgu kultur postsznurowych. nowisko..., ryc. 4:d, g oraz wg J. Niedźwiedzia, H. Taras,
Sąsiedztwo to dokumentują, np. Wyniki badań wykopaliskowych w Podlodowie, stan. 2,
pow. Tomaszów Lubelski, w 2000 r., „Archeologia Polski
wątki stylistyczne o „strzyżowskiej” Środkowowschodniej”, t. 6 (2001), 2003, ryc. 4:1).
genezie pojawiające się na ceramice
„trzcinieckiej” i odwrotnie – motywy „trzcinieckie” na naczyniach „strzyżowskich” (np. Gródek, stan. 6). W fazie schyłkowej funkcjonowała równolegle do
wczesnej kultury łużyckiej, z czasem asymilując się w tym środowisku30.

H. Taras, The Bases for the Taxonomy of the Trzciniec Culture in the Southern
part of the area between the Vistula and Bug rivers, [w:] A. Kośko (red.), The Trzciniec
area of the Early Bronze Age Civilization: 1950-1200 BC, Poznań 1998, s. 32-47, BalticPontic Studies, t. 6.
29
M. Florek, H. Taras, Dacharzów. Cmentarzysko kultury trzcinieckiej..., s. 55-61;
H. Taras, Stan badań osad..., s. 210.
30
2003 Schyłek kultury trzcinieckiej i początki kultury łużyckiej we wschodniej Lubelszczyźnie, „Kultura i historia”, t. 4, http://www.kulturaihistoria.umcs.lublin.pl/nr4/
artykuly/j_niedzwiedz_h_taras_pl.html, 4/2003/styczeń.

Ryc. 7. Garnki „ostrodenne” ze schyłkowej fazy kultury trzcinieckiej z Hrubieszowa-Podgórza, stan. 5 (1-2, 4) i z
Teptiukowa, stan. 6 (3) (wg H. Taras,
The Bases of the Taxonomy ..., ryc. 9).

28

Ryc. 8. Gliniane przęśliki z Podlodowa,
stan. 2 (rys. H. Taras).
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Elżbieta Małgorzata Kłosińska

Południowo-wschodnie rubieże Lubelszczyzny
w czasach kultury łużyckiej i pomorskiej
Epoka brązu i wczesna epoka żelaza to okres niezwykle ważny w dziejach Europy,
w którym wyraziście uwidoczniły się pierwsze symptomy ujednolicenia tego kontynentu. Początkowo „jednoczenie się” ówczesnych Europejczyków przebiegało na gruncie
pozyskiwania i dystrybucji surowców potrzebnych do wytwarzania nowego metalu –
brązu, będącego stopem miedzi i cyny. Brąz, jako stop stosunkowo łatwy do wykonania i ponownego przetopienia zrewolucjonizował wytwórczość narzędzi, broni i ozdób.
Przedmioty brązowe z racji swoich walorów użytkowych i pięknego połysku budziły
zapewne pożądanie wśród ludów ówczesnej Europy. Nierównomierne rozłożenie źródeł surowca, produkcja nadwyżek, a wreszcie narastający popyt na brązy doprowadziły
do rozwoju wymiany i do ukształtowania się dalekosiężnych szlaków. Oprócz surowca
i gotowych wyrobów brązowych przedmiotem wymiany była również sól, bursztyn, skóry zwierząt, miód i wosk, a wreszcie żelazo, któremu przypadła istotna rola w dalszym
postępie w dziedzinie wytwórczości narzędzi i broni. Pozyskiwanie i dystrybucja tych
bogactw naturalnych stały się źródłem rozwoju gospodarczego, bogacenia się społeczeństw i tworzenia się elit, a z dobrą koniunkturą wiązał się zapewne także rozwój
demograficzny. Rozkwit metalurgii i rozprzestrzenianie się umiejętności przetwórstwa
metali, dość niespodziewanie zaowocowały bardzo istotnymi przemianami w kulturze
duchowej. Zauważono bowiem, że ogień, będący w ówczesnej wyobraźni ziemską epifanią bóstwa słonecznego, przekształcający rudę metalu w wartościowe przedmioty, był
w stanie przezwyciężyć rozkład ciała ludzkiego i uwolnić dusze zmarłych, wędrujące
w zaświaty1. Tak narodziła się nowa, upowszechniająca kremację solarna religia, która
szybko opanowała niemal całą Europę. Materialnym przejawem tej religii stały się wielkie cmentarzyska ciałopalne, liczące setki grobów popielnicowych i jamowych.
W młodszym okresie epoki brązu w ten nurt przemian wkroczyła pozostająca nieco na uboczu Lubelszczyzna. Szczególnie intensywny rozwój osadnictwa miał miejsce
na południowo-wschodnich rubieżach tego obszaru, obejmującego dorzecze Huczwy
E. Kłosińska, T. Klisz, Po śmierci ku Słońcu, Z Otchłani Wieków, R. 58: 2003, s. 59; E. M.
Kłosińska, Łużyckie osadnictwo Polesia w czasie dominacji kultu ognia i słońca, (w: ) E. Banasiewicz-Szykuła (red.), Badania archeologiczne na Polesiu Lubelskim, Skarby z przeszłości,
Lublin, 2006, s. 73.
1
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i terytoria przyległe. Od pradziejów
ten zakątek Europy był zasiedlony niezwykle gęsto i intensywnie wykorzystywany rolniczo. Bujnemu rozwojowi
osadnictwa sprzyjały dogodne warunki naturalne, odpowiadające oczekiwaniom ówczesnej ludności. W urozmaiconym krajobrazie niewielkich
wzniesień i szerokich dolin, którymi
przepływały cieki zasobne w wodę zakładano liczne osady i cmentarzyska
(ryc. 1). Zajęciom rolniczym sprzyjały
różnorodne gleby – od najurodzajniejszych czarnoziemów po gleby lżejsze
– piaszczyste, a hodowli zwierząt i pasterstwu rozległe łąki, a także zbiorowiska zaroślowe i murawy kserotermiczne2. Lasy dostarczały budulca do
budowy domostw, a także były tereRyc. 1. Mapa stanowisk archeologicznych na terenie południowo-wschodniej Lubelszczyzny
w czasach panowania ludności kultury łużyckiej (A – osady, B – cmentarzyska, C – skarby) nem łowów i zbieractwa. W dobie pai pomorskiej (D – osady, E – cmentarzyska). (rys. E. M. Kłosińska, M. Piotrowski na podkładzie nowania kultury łużyckiej areał lasów
Mapy Rzeźby Województwa Lubelskiego w opracowaniu L. Gawrysiaka, Lublin 2004).
był już zapewne mocno ograniczony
wskutek prowadzonej tu od neolitu
intensywnej trzebieży wypaleniskowej i powiększania areału upraw3. W perspektywie
kilku wieków: od młodszego okresu epoki brązu, poprzez wczesną epokę żelaza, aż po
okres lateński, najwięcej reliktów osadnictwa pozostawiła po sobie ludność kultury łużyckiej. Znaleziska archeologiczne potwierdzają na tym terenie obecność najbliższych
wschodnich sąsiadów – ludności kultury wysockiej, a także przybyszów z odległych terytoriów – ludności kultury pomorskiej i ludów proweniencji euroazjatyckiej, czy też
– być może – Celtów. O tym, że południowo-wschodnia Lubelszczyzna znalazła się
w zasięgu dalekosiężnej wymiany świadczą znaleziska wyrobów metalowych, które powstawały nie tylko w łużyckich warsztatach metalurgicznych Śląska, Wielkopolski, czy
2
E. Kłosińska, Na południowo-wschodnich peryferiach popielnicowego świata – sytuacja
kulturowa i osadnicza w młodszej epoce brązu i we wczesnej epoce żelaza w dorzeczu Huczwy
i Górnego Bugu, (w: ) S. Czopek (red.), Problemy kultury wysockiej, Rzeszów 2005, s. 161, 162.
3
M. Ralska-Jasiewiczowa, Rozwój kultur ludzkich w okresie subborealnym, (w: ) L. Starkel
(red.), Geografia Polski. Środowisko przyrodnicze, Warszawa 1999, s. 123, 124.
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Kujaw, lecz także wychodziły z rąk rzemieślników, pochodzących z terenów na południe
od łuku Karpat.
Omawiane terytorium zawsze uważane było za interesującą prowincję we wschodnim zasięgu kultury łużyckiej. Tu dokonano pierwszego na Lubelszczyźnie odkrycia
materiałów archeologicznych tej kultury. Były to zabytki z niszczonych stanowisk sepulkralnych, pozyskiwane w sposób przypadkowy i w czasie poszukiwań amatorskich.
W 1843 roku znaleziono dwie popielnice na cmentarzysku ciałopalnym w Malicach,
które trafiły następnie do zbiorów Muzeum Archeologicznego w Krakowie4. W miejscowości Szystowice, pod koniec XIX stulecia, natrafiono na pierwszy z nielicznych grobów szkieletowych Lubelszczyzny5, a w Wożuczynie pozyskano pierwszy skarb wyrobów brązowych6. Znalezisko kolejnego depozytu – w Hrubieszowie, zanotowane zostało
w pierwszej połowie ubiegłego wieku – w czasie światowej wojny7. Zdecydowany wzrost
odkrywanych stanowisk nastąpił jednak dopiero od dwudziestolecia międzywojennego.
Były to głównie nekropole, na które natrafiano przypadkowo w czasie budowy dróg, czy
innych robót ziemnych. Większość materiałów z cmentarzysk w Bortatyczach i w Nawozie8 oraz w Bodaczowie9 i w Wysokim10 przepadło bezpowrotnie. W okresie tym przypadkowo pozyskiwano także pierwsze bezkontekstowe znaleziska przedmiotów metalowych (tzw. luźne), takie jak wielka zapinka brązowa ze Strzyżowa11, czy rozdzielacz
brązowy do rzemieni uprzęży końskiej z Przewodowa12.
W. Antoniewicz, Archeologja Polski, Warszawa 1928, s. 316, tabl. 28: 1, 2.
H. Łopaciński, Sprawozdanie z działu archeologii przedhistorycznej na wystawach rolniczo-przemysłowej oraz przedmiotów sztuki i starożytności w Lublinie 1901 r., Światowit, t. 4:
1902, s. 273.
6
J. Żurowski, Skarby halsztackiego okresu z doliny Dunajca, Prace i Materiały Antropologiczno-Archeologiczne i Etnograficzne, t. 4: 1927, s. 52, 55, 56, przypis 117.
7
H. Cichoszewska, Nowe nabytki Muzeum Wielkopolskiego w latach 1911-1921, Przegląd
Archeologiczny, t. 2: 1922-1924, s. 132.
8
S. Nosek, Materiały do badań nad historią starożytną i wczesnośredniowieczną międzyrzecza Wisły i Bugu, Annales UMCS, t. 6: 1957, s. 163.
9
J. Głosik, Zabytki z cmentarzyska kultury łużyckiej w miejsc. Bodaczów, pow. Zamość,
Wiadomości Archeologiczne, t. 24: 1957, s. 147-152; J. Niedźwiedź, Materiały do badań nad
kulturą łużycką w południowo-wschodniej Lubelszczyźnie, Zamość 2001, s. 9, 10 (maszynopis
w archiwum Regionalnego Ośrodka Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego w Lublinie).
10
E. M. Kłosińska, Nieznane cmentarzysko Lubelszczyzny w świetle archiwaliów Muzeum
Archeologicznego w Krakowie, Archeologia Polski Środkowowschodniej, t. 8: 2006, s. 317-322.
11
G. Orlińska, Zapinka kultury łużyckiej ze Strzyżowa, województwo zamojskie, Wiadomości Archeologiczne, t. 53: 1993-1994, s. 57-61.
12
W. Antoniewicz, Archeologja…, s. 134.
4
5
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W okresie międzywojennym rozpoczęto pierwsze w tej części Lubelszczyzny, nieamatorskie badania wykopaliskowe, a pozyskane w ich wyniku materiały stały się przedmiotem późniejszych opracowań naukowych. Do jednych z najważniejszych, badanych
w owym czasie nekropoli wschodniego odłamu kultury łużyckiej należało bez wątpienia
stanowisko w Topornicy13; w tym samym czasie odkryto już mocno zniszczone cmentarzysko w Wieprzcu14. Naukowe prace badawcze na obu cmentarzyskach kontynuowano
także po wojnie15. Ważnym osiągnięciem dwudziestolecia były badania wykopaliskowe
w Strzyżowie16, gdzie ujawniono relikty osady ludności kultury łużyckiej oraz pochówki
szkieletowe17, które dziś przypisuje się ludności kultury wysockiej18.
Od lat 40-tych ubiegłego wieku i w początkach obecnego stulecia, na południowowschodnich rubieżach Lubelszczyzny nastąpiło stopniowe poszerzenie katalogu źródeł do badań nad kulturą łużycką. Odkryto m.in. kolejne groby szkieletowe na tym terenie: w Miednikach19, Gródku20 i w Husynnem21, a także prowadzono systematyczne,
wielosezonowe badania wykopaliskowe na kilku wielkich łużyckich nekropolach – we
wspominanych wyżej Topornicy i Wieprzcu, a także w Łuszczowie-Kolonii22, Koma13
W. Ber, Wykopaliska na cmentarzysku ciałopalnym kultury łużyckiej w Topornicy w pow.
zamojskim, Teka Zamojska, R. I, z. 1: 1938, s. 39-43; J. Głosik, Cmentarzysko ciałopalne kultury łużyckiej z IV okresu epoki brązu w Topornicy, pow. Zamość, Materiały Starożytne, t. 3: 1958,
s. 155-205.
14
M. Drewko, Sprawozdanie z działalności Państw. Urzędu Konserwatorskiego na Okręg
Lubelski, Wiadomości Archeologiczne, t. 6: 1921, s. 183.
15
W. Misiewicz, Cmentarzysko kultury łużyckiej z Topornicy, woj. zamojskie. Badania Muzeum Okręgowego w Lublinie w roku 1957, Studia i Materiały Lubelskie, t. 10: 1985, s. 7-31;
S. Dziedziak, Cmentarzysko ludności kultury łużyckiej w Wieprzcu, pow. Zamość, Archeologia
Polski Środkowowschodniej, t. 6: 2001(2003), s. 296-317.
16
J. Dąbrowski, Materiały ze Strzyżowa, pow. Hrubieszów, a niektóre powiązania ziem Polski wschodniej i Ukrainy w późnej epoce brązu, Materiały Starożytne, t. 8: 1962, s. 7-53.
17
A. Kietlińska, Grób szkieletowy w Strzyżowie w pow. hrubieszowskim (woj. lubelskie),
Z Otchłani Wieków, R. 11: 1936, s. 8-11.
18
E. Kłosińska, Na południowo-wschodnich peryferiach…, s. 172, 177.
19
S. Nosek, Materiały…, s. 271.
20
J. Niedźwiedź, Sprawozdanie z badań ratowniczych na stan. 1C w Gródku Nadbużnym, gm.
Hrubieszów, Sprawozdania z badań archeologicznych w województwie zamojskim w 1993 roku,
Zamość: 1994, s. 10, 11; E. Kłosińska, Na południowo-wschodnich peryferiach…, s. 172-176.
21
E. Kłosińska, Na południowo-wschodnich peryferiach…, s. 172, 173, 176.
22
J. Niedźwiedź, Cmentarzysko kultury łużyckiej w miejscowości Łuszczów, gm. Uchanie,
woj. zamojskie, Prace i Materiały Zamojskie, t. 2: 1989, s. 139-177.
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rowie-Osadzie23, Gródku24, Pniówku25 oraz w Perespie26. W niewielkim zakresie rozpoznano także kilka osad, m.in. w Gródku27, Werbkowicach28, Wronowicach29, HruJ. Kuśnierz, Cmentarzysko ciałopalne kultury łużyckiej w Komarowie stan. 9, Sprawozdania z badań terenowych w województwie zamojskim w 1988 roku, Zamość 1988, s. 18-20;
J. Niedźwiedź, Cmentarzysko kultury łużyckiej w Komarowie stan. 9 woj. zamojskie, Sprawozdania z badań terenowych w województwie zamojskim w 1989 roku, Zamość 1989, s. 19-22;
J. Niedźwiedź, Badania archeologiczne na stan. 9 w Komarowie, Sprawozdania z badań terenowych w województwie zamojskim w 1990 roku, Zamość 1990, s. 30-33; J. Niedźwiedź, Czwarty
sezon badań na cmentarzysku kultury łużyckiej w Komarowie stan. 9, Sprawozdania z badań
terenowych w województwie zamojskim w 1991 roku, Zamość 1991, s. 19, 20; J. Niedźwiedź, Badania na cmentarzysku kultury łużyckiej w Komarowie stan. 9, Sprawozdania z badań terenowych w województwie zamojskim w 1992 roku, Zamość 1992, s. 27-29; J. Niedźwiedź, Uwagi na
temat początków kultury łużyckiej w południowo-wschodniej Lubelszczyźnie w świetle znalezisk wyrobów brązowych, (w: ) J. Gurba (red.), Schyłek neolitu i wczesna epoka brązu w Polsce
środkowowschodniej, Lublin 1991, s. 271.
24
J. Niedźwiedź, Ciałopalne stanowisko kultury łużyckiej w Gródku nad Bugiem stan. 1B, woj.
zamojskie, Prace i Materiały Zamojskie, t. 3: 1991, s. 5-15; J. Niedźwiedź, Badania ratownicze na
cmentarzysku kultury łużyckiej w Gródku nad Bugiem stan. 1B, gm. Hrubieszów, Sprawozdania z badań archeologicznych w województwie zamojskim w 1993 roku, Zamość 1994, s. 27, 28;
J. Niedźwiedź, Badania ratownicze na cmentarzysku kultury łużyckiej w Gródku nad Bugiem,
stan. 1B, pow. Hrubieszów, w 1998 roku, Archeologia Polski Środkowowschodniej, t. 4: 1999,
s. 107-112; J. Niedźwiedź, Badania ratownicze na cmentarzysku kultury łużyckiej w Gródku nad
Bugiem, stan. 1B, pow. Hrubieszów, Archeologia Polski Środkowowschodniej, t. 5: 2000, s. 58-61;
J. Niedźwiedź, Badania ratownicze na cmentarzysku kultury łużyckiej w Gródku nad Bugiem,
stan. 1B, pow. Hrubieszów w 2000 r., Archeologia Polski Środkowowschodniej, t. 6: 2001, s. 73-78.
25
J. Kuśnierz, Cmentarzysko kultury łużyckiej w Pniówku stan. 1, gm. Zamość, Sprawozdanie z badań terenowych w województwie zamojskim w 1991 roku, Zamość 1991, s. 15-18; J. Kuśnierz, Cmentarzysko kultury łużyckiej w Pniówku stan. 1, gm. Zamość, Sprawozdania z badań
terenowych w województwie zamojskim w 1992 roku, Zamość 1992, s. 30, 31.
26
E. Kłosińska, M. Piotrowski, Wstępne wyniki badań wykopaliskowych na wielokulturowym stanowisku 54 w Perespie, gm. Tyszowce, w sezonach 2003-2004, Materiały i Sprawozdania
Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego, t. 26: 2005, s. 385, 392; E. M. Kłosińska, Sprawozdanie z badań na cmentarzysku ludności kultury łużyckiej w Perespie, pow. tomaszowski w sezonach 2003-2004, Archeologia Polski Środkowowschodniej, t. 8: 2006, w druku.
27
L. Rauhut, Ślady osadnictwa „kultury łużyckiej” odkryte w 1954 r. w Gródku Nadbużnym, Sprawozdania Archeologiczne, t. 2: 1956, s. 59, 60.
28
T. Liana, T. Piętka-Dąbrowska, Sprawozdanie z badań ratowniczych przeprowadzonych
w 1959 r. na stanowisku I w Werbkowicach-Kotorowie, pow. Hrubieszów, Wiadomości Archeologiczne, t. 28: 1962, s. 142-171; T. Dąbrowska, T. Liana, Sprawozdanie z prac wykopaliskowych
w Werbkowicach-Kotorowie, pow. Hrubieszów w 1960 r., Wiadomości Archeologiczne, t. 29: 1966,
s. 44-58.
29
Z. Wichrowski, Osadnictwo kultury łużyckiej we Wronowicach-Paprzycy, woj. zamojskie,
stan. 5A i 5B, Prace i Materiały Zamojskie, t. 2: 1989, s. 98-138.
23
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bieszowie-Podgórzu30, Jankach Dolnych31, Bortatyczach32 i w Teptiukowie33. Ostatnio,
w czasie badań przedinwestycyjnych na trasie budowy gazociągu „Ukraina-Hrubieszów”, natrafiono w miejscowości Husynne na osadę z interesującymi materiałami
z wczesnej epoki żelaza34. Powiększył się także zasób źródeł metalowych, wśród których wymienić trzeba przede wszystkim depozyty, a w tym zespół ozdób z Wakijowa35,
Deszkowic Drugich36, Śniatycz37 i ze Szczebrzeszyna38. Wiele interesujących znalezisk
przedmiotów brązowych przyniosły także poszukiwania amatorskie, a część tych mateE. Banasiewicz, Obiekty mieszkalne kultury łużyckiej z Hrubieszowa-Podgórza stan. 1B,
Prace i Materiały Zamojskie, t. 3: 1991, s. 16-44.
31
J. Niedźwiedź, Trzeci sezon badań na stanowisku wielokulturowym w Jankach Dolnych
stan. 11, pow. Hrubieszów, Archeologia Polski Środkowowschodniej, t. 4: 1999, s. 67-71.
32
J. Niedźwiedź, Osadowy obiekt kultury łużyckiej w Kolonii Bortatycze stan. 4. gm. Zamość, Sprawozdania z badań archeologicznych w woj. zamojskim w 1993 roku, Zamość 1994,
s. 23-26.
33
J. Niedźwiedź, Badania na osadzie kultury łużyckiej z okresu halsztackiego z Teptiukowa
stan. 6, gm. Hrubieszów, Sprawozdania z badań archeologicznych w województwie zamojskim
w 1994 roku, Zamość 1995, s. 19-23; J. Niedźwiedź, H. Taras, Wyniki badań wykopaliskowych
na osadzie wielokulturowej w Teptiukowie, stan. 6, woj. zamojskie w 1996 r., Archeologia Polski
Środkowowschodniej, t. 2: 1997, s. 66-72.
34
M. Piotrowski, Z. Wiśniewski, Wstępne wyniki badań wykopaliskowych na wielokulturowym stan. 4 w Kolonii Husynne, pow. hrubieszowski, w roku 2005, Archeologia Polski Środkowowschodniej, t. 8: 2006, S. 153-171.
35
T. Poklewski, Halsztacki zespół ozdób brązowych z Wakijowa, pow. Tomaszów Lubelski, Wiadomości Archeologiczne, t. 20: 1954, s. 267-275. Zespół z Wakijowa bywa też uważany
za grób – następstwo nieszczęśliwego wypadku (utopienia), w czasie forsowania Huczwy (por.
E. Kłosińska, Osadnictwo łużyckie nad Sieniochą w epoce brązu i we wczesnej epoce żelaza
(maszynopis w zbiorach archiwum Instytutu Archeologii UMCS w Lublinie).
36
J. Kuśnierz, Skarb brązowy z Deszkowic II, gm. Sułów, woj. Zamość, Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego, t. 19: 1998, s. 47-51; J. Kuśnierz, A. Urbański, Skarb wyrobów brązowych kultury łużyckiej z okresu halsztackiego D odkryty w Deszkowicach II, woj. zamojskie, Archeologia Polski Środkowowschodniej, t. 3: 1997, s. 279-280. Skarb
z Deszkowic Drugich został mylnie przypisany ludności kultury trzcinieckiej (por. W. Koman,
Koczownicy, pradziejowi pasterze i hodowcy bydła na Roztoczu, (w: ) E. Banasiewicz-Szykuła
(red.), Archeologia Roztocza. Krajobraz przyrodniczo-kulturowy, Lublin 2005, fot. 12).
37
E. Kłosińska, Osadnictwo łużyckie ….
38
J. Kuśnierz, Skarb wyrobów brązowych ze Szczebrzeszyna w powiecie zamojskim jako
przykład powiązań terytorium grupy ulwóweckiej z kulturą wysocką, Materíali í doslídžennâ
z arheologíï Prikarpattâ í Voliní, t. 10: 2006, s. 215-223.
30
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riałów trafiła do obiegu naukowego39. Warto dodać, że katalog źródeł z terenu południowo-wschodniej Lubelszczyzny został znacząco wzbogacony po niedawnym ujawnieniu
kolekcji prywatnych40. Niektóre z nich zostały zapoczątkowane jeszcze w dwudziestoleciu międzywojennym, inne zaś są gromadzone współcześnie41. Największy jednak przyrost stanowisk z młodszych odcinków epoki brązu i wczesnej epoki żelaza nastąpił od
lat 80-tych ubiegłego stulecia, kiedy to południowo-wschodnia Lubelszczyzna została
objęta programem archeologicznych badań powierzchniowych – Archeologiczne Zdjęcie Polski. Dziś zbiór źródeł do badań nad kulturą łużycką, zgromadzony na tym terenie, pochodzi sponad 1300 stanowisk archeologicznych i jest to ponad ¼ całości materiałów tej kultury na Lubelszczyźnie42. Obecny, obfity zasób materiałów powstał dzięki
działalności terenowej i gabinetowej badaczy placówek archeologicznych Zamościa,
a przede wszystkim Józefa Niedźwiedzia i Jerzego Kuśnierza.
Zdecydowanie słabiej rozpoznane zostały źródła archeologiczne do badań nad kulturą pomorską, a liczba stanowisk tej kultury nie dochodzi nawet do 100. Po drugiej wojnie światowej, na terenie południowo-wschodniej Lubelszczyzny – w okolicach Zamościa i Hrubieszowa dokonano przypadkowo odkryć kilku bardzo interesujących grobów
i cmentarzysk: w Chomęciskach Dużych, Jarosławcu, Modryniu, Zamościu, Żukowie43
i Wysokim44. Na niektórych stanowiskach przeprowadzono krótkotrwałe badania wykopaliskowe. Tuż po wojnie rozpoznano grób ciałopalny popielnicowy w Wólce Złojeckiej,
J. Niedźwiedź, Materiały kultury łużyckiej (?) z okresu halsztackiego z południowowschodniej Lubelszczyzny, (w:) Ziemie polskie we wczesnej epoce żelaza i ich powiązania
z innymi terenami, Rzeszów 1992, s. 155-171; J. Gurba, A. Zakościelna, „Scytyjska” zawieszka
z Hrebennego, Annales UMCS, t. 49:1994, s. 235-241; J. Niedźwiedź, Zabytki brązowe z Gródka
nad Bugiem stan. 6, gm. Hrubieszów, (w: ) 20 lat archeologii w Masłomęczu, t. 1, Lublin 1997,
s. 149-152; E. Kłosińska, Dwie brązowe tarczki z Gródka nad Bugiem w powiecie hrubieszowskim, Archeologia Polski Środkowowschodniej, t. 6: 2001(2003), s. 215-218.
40
E. M. Kłosińska, Unknown artefacts from Topornica and Wieprzec, Zamość Commune,
obtained from private collection and from archeological institutions in the Lublin region, Sprawozdania Archeologiczne, w druku.
41
Część kolekcji jest niestety gromadzona i powiększana w wyniku działalności tzw. eksploratorów, używających do poszukiwań detektorów metali. Na omawianym obszarze najintensywniej penetrowane są okolice Gródka, Czermna oraz Komarowa-Osady.
42
E. Kłosińska, Na południowo-wschodnich peryferiach…, s. 162.
43
S. Czopek, Południowo-wschodnia strefa kultury pomorskiej, Rzeszów, s. 160, 165, 171,
187-189.
44
S. Czopek, Południowo-wschodnia strefa…, s. 187, 188; E. M. Kłosińska, Nieznane cmentarzysko Lubelszczyzny w świetle archiwaliów Muzeum Archeologicznego w Krakowie, Archeologia Polski Środkowowschodniej, t. 8: 2006, s. 295-300.
39
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będący częścią większego cmentarzyska, zniszczonego przy wybieraniu piasku45, a w drugiej połowie ubiegłego stulecia ujawniona została osada w Kopyłowie46, HrubieszowiePodgórzu47 oraz cmentarzyska w Łabuńkach48 i w Gródku49. Plonem najnowszych, ratowniczych badań archeologicznych jest natomiast osada w Kolonii Świdniki50, a także
interesujące znaleziska naczyń (ceramika grobowa ?), zebrane z powierzchni pól w miejscowościach Szpikołosy i Turkowice51.
Wydaje się, że zgromadzony zbiór źródeł, pomimo stosunkowo słabego rozpoznania osad, jest w chwili obecnej na tyle obfity, że pozwala na podjęcie próby odtworzenia życia codziennego ludności, zamieszkującej południowo-wschodnią Lubelszczyznę
w młodszych odcinkach epoki brązu i we wczesnej epoce żelaza. Omawiany teren,
z racji znacznej ilości bardzo interesujących zabytków był już przedmiotem naukowego zainteresowania badaczy, co znalazło odzwierciedlenie w rozmaitych syntetycznych opracowaniach52. O obecności pierwszych śladów ludności kultury łużyckiej możemy mówić na przełomie środkowego i młodszego okresu epoki brązu (ok.
1100 przed Chrystusem), gdy nastąpił okres współegzystencji miejscowej ludności
kultury trzcinieckiej, zamieszkującej do tej pory to terytorium i napływającego elementu łużyckiego. O tym, że ludność łużycka i trzciniecka żyły zgodnie obok siebie
dobitnie świadczy wspólne użytkowanie niektórych cmentarzysk, gdzie zmarli przedstawiciele kultury trzcinieckiej, po poddaniu ich obrzędowi kremacji, byli chowani
w tradycyjnych dla późnej fazy tej kultury ostrodennych naczyniach (ryc. 2), a łużyczanie
w zupełnie innych pojemnikach na kości, charakterystycznych dla kultury łużyckiej. Nie
jest wykluczone, że mieszkająca obok siebie ludność zawierała mieszane małżeństwa,
S. Nosek, Materiały…, s. 302; S. Czopek, Południowo-wschodnia strefa…, s. 187.
L. Gajewski, J. Gurba, Ślady osiedla z wczesnej epoki żelaza na stanowisku 1 we wsi Kopyłów, pow. Hrubieszów, Wiadomości Archeologiczne, t. 39: 1974, s. 260, 261.
47
S. Czopek, Południowo-wschodnia strefa…, s. 164, 165.
48
Materiały niepublikowane. Informacja ustna E. Banasiewicz-Szykuły.
49
W. Panasiewicz, Cmentarzysko kultury pomorskiej na stan. 31 w Gródku nad Bugiem, woj.
zamojskie, Archeologia Polski Środkowowschodniej, t. 3: 1998, s. 281-297; J. Niedźwiedź, Ósmy
grób kultury pomorskiej z Gródka nad Bugiem stan. 31, pow. Hrubieszów, Archeologia Polski
Środkowowschodniej, t. 5: 2000, s. 72-74.
50
Badania W. Komana w 2001 roku. Materiały niepublikowane. Informacja ustna J. Niedźwiedzia.
51
Badania powierzchniowe. Materiały niepublikowane. Informacja ustna J. Niedźwiedzia.
52
J. Dąbrowski, Powiązania ziem polskich z terenami wschodnimi w epoce brązu, WrocławWarszawa-Kraków-Gdańsk; S. Czopek, Południowo-wschodnia strefa…; E. Kłosińska, Na południowo-wschodnich peryferiach… .
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a zmarłe osoby z kręgu kultury trzcinieckiej były chowane w takich naczyniach,
jakie były dla nich właściwe. W pierwszej połowie młodszego okresu epoki brązu (ok. 1100-1000 przed Chrystusem), wykształciła się strefa terytorialnych
i zapewne również społecznych kontaktów oraz koegzystencji pomiędzy
ludnością łużycką, a przedstawicielami kultury wysockiej z terenu zachodniej Ukrainy. Na obszarze południowo-wschodniej Lubelszczyzny zanotowano obecność grobów szkieletowych o ułożeniu charakterystycznym dla
obrzędowości pogrzebowej ludności kultury wysockiej (ryc. 3), a także występowanie ozdób typowych dla tej kultury (ryc. 4). Koncentrację wysockich
materiałów stwierdzono w obrębie bardzo dobrych gleb Grzędy Horodelskiej i Kotliny Hrubieszowskiej, które w tamtym czasie porastała roślinność
o „stepowym” charakterze. Teren ten był zapewne magnesem dla wysockich
hodowców bydła i pasterzy53.
Od młodszego okresu epoki brązu na południowo-wschodnich rubieżach Lubelszczyzny postępował ciągły rozwój osadnictwa łużyckiego. Odzwierciedleniem tego procesu była gęsta sieć stanowisk rozmieszczonych
równomiernie wzdłuż cieków tego terytorium. Osadnictwo omijało jedynie
wododziałowe partie terenu, porośnięte lasem, choć niewątpliwie obszary
pozbawione osadnictwa musiały być wykorzystywane gospodarczo – do polowań, pozyskiwania drewna i zbieractwa oraz półdzikiej hodowli zwierząt.
Mapa najważniejszych stanowisk ludności kultury łużyckiej wskazuje również na dość równomierną lokalizację osad i cmentarzysk (ryc. 1). Obiekty
te, oddalone zazwyczaj od siebie o kilka kilometrów, stanowiły bazowe punkty ówczesnych mikroregionów.
Na terenie południowo-wschodniej Lubelszczyzny ludność kultury łużyckiej zamieszkiwała osady otwarte, zabudowane drewnianymi domostwami,
którym towarzyszyły rozmaite jamy gospodarcze i paleniska. Wśród stanowisk osadowych na szczególną uwagę zasługują osady w Hrubieszowie-Podgórzu i we Wronowicach. W czasie badań archeologicznych odsłonięto tu
prostokątne budynki półziemiankowe z piwniczkami wewnątrz. Zadaszenie
tych chat wspierało się na narożnych słupach. Domostwa były posadowione
tak, aby wszystkie ściany były oświetlone i ogrzane przez słońce. Na osadzie
hrubieszowskiej palenisko znajdowało się wewnątrz, pod północną ścianą
jednego z budynków, a obiekt ten ocieplała dodatkowo „podłoga” wylepiona

Ryc. 2. Ostrodenne naczynia o późnotrzcinieckiej formie z cmentarzysk ludności kultury łużyckiej z Bodaczowa (1)
i z Gródka (2). Wg J. Niedźwiedzia 1999
(2); 2001 (1).

Ryc. 3. Pochówek szkieletowy ze Strzyżowa i jego wyposażenie: a – pucharek ulwówecki, b – teren zniszczony. Wg A. Kietlińskiej 1936.

Ryc. 4. Bransoleta brązowa z Hrebennego.
Wg E. Kłosińskiej 2005.
53

E. Kłosińska, Na południowo-wschodnich peryferiach…, s. 161, 178.
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Ryc. 5. Budynek mieszkalny z Hrubieszowa-Podgórza:
A – rzut poziomy, B – przekrój. Legenda: a – ziemia brunatnoszara, b - ziemia czarnobrunatna, c – less przemieszany
z szarą ziemią, d – ziemia jasnobrunatna, e – ziemia czarna,
f – zbity less przemieszany z czarną ziemią, g – polepa, h –
calec, i – fragmenty ceramiki, j – węgle drzewne, k – kamień.
Wg E. Banasiewicz 1991.

Fot. 1. Sierp brązowy znaleziony na
cmentarzysku w Komarowie-Osadzie.
Fot. M. Piotrowski.
54
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Ryc. 6. Sierpy krzemienne z osady w Teptiukowie. Wg
J. Niedźwiedzia 1995 (1), wg J. Niedźwiedzia, H. Taras 1997
(2).

gliną (ryc. 5)54. W takim domostwie, na powierzchni ok. 25,5 m² toczyło się życie prawdopodobnie jednej rodziny.
Codzienne zajęcia mieszkańców osad odzwierciedlają zabytki pozyskane w obrębie domostw i odkrywane w przestrzeni reliktowej
osiedli, a niekiedy także i cmentarzysk. Podstawą gospodarki łużyczan było rolnictwo i hodowla zwierząt. O tym, że uprawiano zboża
świadczą nie tylko odciski ziaren na ściankach naczyń, ale także bogaty asortyment narzędzi żniwnych i przetwórczych. Najczęściej do
zbierania plonów używano sierpów krzemiennych. Dwa, znakomicie
zachowane okazy, noszące ślady tzw. wyświeceń żniwnych znaleziono
w warstwie kulturowej osiedla w Teptiukowie (ryc. 6). Wcale nie lepiej
do tego celu nadawały sierpy brązowe: modele z guzkiem do lepszego mocowania rękojeści odkryto np. w skarbie z Hrubieszowa, a także
w Gródku i w Starym Machnowie. Sierp znaleziony na cmentarzysku
w Komarowie-Osadzie (fot. 1) został wtórnie użyty przy praktykowaniu magii rezurekcyjnej55. Analogiczne, wtórne zastosowanie miały
rozcieracze kamienne notowane na innych cmentarzyskach badanego terenu – w Łuszczowie-Kolonii i w Wieprzcu. Pierwotnie przedmioty te służyły do rozcierania zboża na kamiennych żarnach niecko-

Por. E. Banasiewicz, Obiekty mieszkalne…, s. 21, 22.
Por. E. Kłosińska, T. Klisz, Po śmierci ku Słońcu, Z Otchłani Wieków, R. 58: 2003, s. 62.

Fot. 2. Rozcieracze kamienne ze zbiorów
Muzeum Zamojskiego. Fot. M. Piotrowski.

watych (fot. 2). Taki „domowy
młyn” odkryty został w jednym z budynków we Wronowicach. O tym, że przedmioty te
były szczególnie wartościowe Ryc. 7. Narzędzia kościane z Hrubieszowa-Podgórza
i stanowiły – być może – pod- (1-3) i z Teptiukowa (4-8). Wg E. Banasiewicz 1991 Fot. 3. Grocik krzemienny
(1-3), wg J. Niedźwiedzia, H. Taras 1997 (4-8).
z Wieprzca. Fot. M. Piotrowski.
stawę bytu mieszkańców domostwa świadczy fakt, że rozcieracz
i przykrywające go, odwrócone do góry dnem żarno były ukryte w narożniku, za słupem
podtrzymującym konstrukcję dachu56.
O istotnym znaczeniu hodowli w gospodarce ludności kultury łużyckiej świadczy
duża ilość kości zwierzęcych znajdowana na osadach, a niektóre fragmenty kości zostały przerobione na użyteczne narzędzia. Z wnętrza budynków na osadzie w Hrubieszowie-Podgórzu wydobyto igłę kościaną oraz dłuto i szydło, a z gospodarczych obiektów
z wczesnej epoki żelaza w Teptiukowie – wielofunkcyjne formy, służące do obróbki ceramiki i skóry (ryc. 7). Na osadzie w Teptiukowie zanotowano także obecność ceramiki
bardzo dobrej jakości, nadającej się do przechowywania mleka57.
Ziemie południowo-wschodniej Lubelszczyzny sprzyjały działalności hodowlanej.
Na rozległych łąkach rozciągających się wzdłuż Huczwy i jej dopływów panowały dogodne
warunki do wypasu zwierząt. Półdziki wypas praktykowano prawdopodobnie również na
terenach leśnych. Pożytki, jakie czerpano z łąk i z terenów leśnych były zresztą znacznie
większe. Polowano tu na zwierzęta używając łuku, a strzały zaopatrywano w precyzyjnie
Por. Z. Wichrowski, Osadnictwo kultury łużyckiej…, s. 104, ryc. 4.
Z. Jeliński, Osadnictwo w epoce brązu i we wczesnej epoce żelaza na osadzie wielokulturowej w Teptiukowie, stan. 6, gm. Hrubieszów, woj. lubelskie, Lublin 2002, s. 67 (maszynopis
pracy magisterskiej przechowywany w archiwum Instytutu Archeologii UMCS w Lublinie).
56
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Fot. 4. Siekiera brązowa
typu węgierskiego (kopia).
Fot. P. Maciuk.

Ryc. 8. Kamienny topór z
Górki. Wg J. Głosika 1963.

wykonywane grociki krzemienne (fot. 3). Poza mięsem zwierząt dzikich, owocami leśnymi i grzybami, las dostarczał budulca do budowy domostw, a także paliwa do urządzeń
ogniowych. Do wycinki drzew i ciesiołki najlepiej służyły kamienne topory (ryc. 8)58. Być
może do robót leśnych używano także siekier brązowych z uszkiem i tuleją (fot. 4), jednak nie były to narzędzia dla wszystkich dostępne i na tyle efektywne, by znaleźć się w powszechnym użyciu. Siekiery te mogły być za to przedmiotami o charakterze prestiżowym.
Niektóre bowiem wyroby brązowe w tamtym czasie, poza swoją właściwą użytkową funkcją, spełniały rolę atrybutu władzy i charyzmy. Mogły stanowić również rodzaj przedmonetarnego pieniądza przedmiotowego, lub też były formą surowca brązowego (np. sierpy
z guzkiem, naszyjniki).
Wytwórczość przydomowa ludności kultury łużyckiej na osadach południowo-wschodnich rubieży Lubelszczyzny obejmowała również garncarstwo, przędzalnictwo, tkactwo oraz
wyrób odzieży. Tymi dziedzinami życia codziennego zajmowały się zapewne kobiety. W wytwórczości garncarskiej obserwuje się dominację pewnego asortymentu naczyń, takich jak
wazy z cylindryczną szyją i baniastym brzuścem, garnki esowate, tzw. pucharki ulwóweckie,
misy i talerze. Naczynia ozdabiano pasmami skośnych linii rytych, czy zaplatanych trójkątów, a wskazane motywy ornamentacyjne były odzwierciedleniem promieni słonecznych,
a zatem motywami solarnymi59. Taka ceramika najlepiej zachowała się na cmentarzyskach
(fot. 12-14). Można przypuszczać, iż na osadach wytwarzano tkaniny z uprzednio wysnutej
przędzy, do czego służyły przęśliki gliniane (ryc.
9), osadzone na drewnianych wrzecionach.
Niektóre, szczególne znaleziska osadowe stwarzają podstawę do przypuszczenia, że
na badanym terytorium istniały sprzyjające
warunki przyrodnicze do pozyskiwania soli,
a ludność kultury łużyckiej posiadła umiejętność odparowywania soli z solanki. Problematyka zaistnienia takich możliwości nie została
jeszcze opracowana naukowo60, można jednak
założyć, że w warunkach zmian klimatycznych,
Ryc. 9. Przęśliki gliniane z Teptiukowa (1,2) i z Bor- jakie następowały w czasie trwania kultury łutatycz (3). Wg J. Niedźwiedzia, H. Taras 1997 (2), życkiej, ujawniały się źródła solanki, które ludwg J. Niedźwiedzia 1994 (3) i wg niepublikowanego ność tej kultury umiała wykorzystać. Na osarysunku J. Niedźwiedzia (1).

J. Głosik, Górka Zaborska, pow. Hrubieszów, Z Otchłani Wieków, R. 29: 1963, s. 65.
E. Kłosińska, T. Klisz, Po śmierci…, s. 61.
60
W starorzeczach Bugu zarejestrowano obecność reliktów roślinności sololubnej. Informacja ustna dr hab. Danuty Urban z Akademii Rolniczej w Lublinie.
58
59
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dzie we Wronowicach, zachował się relikt pracowni solowarskiej, gdzie
w otoczeniu glinianych bykietaży o prostopadłościennym kształcie,
stało naczynie, w którym prawdopodobnie podgrzewano solankę61.
Ostatnie badania dowodzą, że Łużyczanie zamieszkujący ziemie
południowo-wschodniej Lubelszczyzny parali się samodzielnie metalurgią brązu. Większość przedmiotów z tego stopu była jednak importowana, a ich miejscowy wyrób nie wchodził w rachubę z racji braku
surowca, czy też niedostatku lokalnych umiejętności wytwórczych. Na
miejscu wykonywano zapewne jakieś mało skomplikowane ozdoby, czy
narzędzia. W jednym z obiektów gospodarczych na osadzie we Wronowicach odkryto liczne gliniane formy niszczejące do wyrobu ozdób
z drutu brązowego; w jednej z tych form tkwił nie wyjęty odlew brązowy
(ryc. 10: 3-5)62. Przypuszcza się, że w późniejszej fazie funkcjonowania tej osady (we wczesnej epoce żelaza, czy też w okresie lateńskim),
miejscowa ludność zajmowała się samodzielnie obróbką żelaza, a jeden Ryc. 10. Akcesoria metalurgiczne znalezione na tez obiektów, gdzie znaleziono zespół ceramiki łużyckiej i żużel żelazny, renie południowo-wschodniej Lubelszczyzny: dłutzostał uznany za palenisko hutnicze63. Z innych miejscowości omawia- ko (1) i surowiec brązowy (2) ze Starego Machnowa; formy odlewnicze z Wronowic (3-4); tygielek
nego terenu lokalną działalność metalurgiczną potwierdzają pojedyn- odlewniczy z Wieprzca (6); łyżka odlewnicza z Siecze, niestety bezkontekstowe znaleziska akcesoriów metalurgicznych kierzyńców (7). Wg Z. Wichrowskiego 1989 (3-4),
niepublikowanego rysunku J. Niedźwiedzia (7)
i bryłek surowca. W tym zbiorze znalazł się tygiel z Wieprzca (ryc. 10: wg
oraz wg materiałów oryginalnych (1,2,6).
6) oraz łyżka odlewnicza z miejscowości Siekierzyńce (ryc.
10: 7), a niedawnym odkryciem na terenie Starego Machnowa jest brązowe, wielofunkcyjne dłutko metalurgiczne (ryc.
10: 1) i językowata sztabka surowca (ryc. 10: 2). Zupełnie wyjątkowym znaleziskiem jest natomiast pierwszy na Lubelszczyźnie, domniemany grób kowala. Pomiędzy przepalonymi kośćmi grobu jamowego nr 16 w Perespie (fot. 5), został
znaleziony fragment mocno przepalonej dyszy metalurgicznej, służącej do podnoszenia temperatury paleniska. Pochowany w tym grobie mężczyzna mógł być nawet wędrownym
kupcem-metalurgiem, który oferował gotowe wyroby, a także
wytwarzał przedmioty brązowe na miejscu. Pewna „obcość”
tego człowieka w miejscowym środowisku została zaakcento- Fot. 5. Perespa, stan. 54. Ciałopalny grób jamowy w trakcie ekswana poprzez jamową formę grobu.
ploracji. Fot. M. Piotrowski.
Z. Wichrowski, Osadnictwo kultury łużyckiej…, s. 105, 110, ryc. 6, 7.
Z. Wichrowski, Osadnictwo kultury łużyckiej…, s. 105, 129, ryc. 4.
63
Z. Wichrowski, Osadnictwo kultury łużyckiej…, s. 105, 133, ryc. 8.
61
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W epoce brązu południowo-wschodnia Lubelszczyzna
znalazła się w orbicie obcych wpływów kulturowych. Poza
wspominanym wcześniej pojawieniem się ze wschodu
ludności kultury wysockiej, na badany obszar w młodszym
odcinku epoki brązu mogły docierać niewielkie grupy ludności o wysokich umiejętnościach w dziedzinie metalurgii brązu, wywodzące się z przykarpackiego kręgu kulturowego gavsko-holihradzkiego. Ludność ta, poza wyrobami,
które mogły powstać w węgiersko-siedmiogrodzkich pracowniach metalurgicznych (fot. 4)64, pozostawiła po soRyc. 11. Urny o stylistyce gavskiej z cmentarzysk w Perespie (1) bie ślady własnego stylu w ceramice. Na kilku cmentarzyi w Gródku (2, 3). Wg J. Niedźwiedzia 1999 (2,3) i wg E. M. Kłosiń- skach łużyckich południowo-wschodniej Lubelszczyzny
skiej 2007 (1).
ujawniono urny w stylu gavskim (ryc. 11). Na omawianym
obszarze pojawiały się także importy brązowe z szeroko pojętego kręgu kultur pól popielnicowych. Najbardziej
spektakularnym znaleziskiem tego typu jest wielka brązowa zapinka typu spindlerfeldzkiego (ryc. 12), wyorana na
polach Strzyżowa. Niedaleko, na terenie Gródka, odkryto
siekierę brązową z tuleją i z uszkiem. Narzędzie to zostało
odlane przez metalurga, pochodzącego z zachodniego odłamu kultury łużyckiej, ze Śląska, czy też z Wielkopolski65.
Warto zwrócić również uwagę na zdeponowany w środowiRyc. 12. Zapinka brązowa ze Strzyżowa. Wg G. Orlińskiej 1993- sku wodnym naszyjnik z Modryńca (ryc. 13), stylistycznie
1994.
nawiązujący do ozdób obręczowych z wczesnej fazy grupy
tarnobrzeskiej kultury łużyckiej z przełomu środkowego i młodszego okresu epoki brązu
66
. Wspomnieć można również o znaleziskach szpil, gdzie obok dość pospolitych, wyrabianych zapewne na miejscu okazów z krótkim trzonkiem i główką rozklepaną i zwiniętą
Oprócz siekiery typu węgierskiego, mającej wypukły reliefowy ornament, a pochodzącej
ze skarbu w Hrubieszowie (por. H. Cichoszewska, Nowe nabytki Muzeum…, s. 132), tzw. okazy
dziobate tej samej proweniencji odkryto ostatnio na Roztoczu (E. M. Kłosińska, Nowe znaleziska brązowych siekier z tuleją z Lubelszczyzny, Archeologia Polski Środkowowschodniej, t. 8:
2006, s. 307-316).
65
E. M. Kłosińska, Nowe znaleziska brązowych siekier…
66
A. Kokowski, Znalezisko z Modryńca w woj. zamojskim, (w: ) Miscellanea archaeologica
Thaddaeo Malinowski dedicata quae Franciscus Rożnowski redigendum curavit, Słupsk-Poznań 1993, s. 207-214; W. Blajer, Skarby przedmiotów metalowych z epoki brązu i wczesnej epoki żelaza na ziemiach polskich, Kraków 2001, s. 156, 157.
64

Ryc. 13. Naszyjnik brązowy
z Modryńca. Wg A. Kokowskiego 1993.
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w uszko (spotykanych na cmentarzyskach)67, notuje się znacznie
rzadsze, prawdopodobnie importowane we wczesnej epoce żelaza
egzemplarze z główką w kształcie
tarczki spiralnej (ryc. 14)68.
Zapewne pod koniec epoki
brązu i we wczesnej epoce żelaza południowo-wschodnia rubież
Lubelszczyzny stała się widownią
kolejnej fali wpływów. PoczątkoFot. 6. Brązowy skarb ze Szczebrzeszyna. Fot. H. Szkutnik.
wo pojawiali się tu przedstawiciele koczowniczej ludności pochodzenia euroazjatyckiego (Kimmerowie, czy też TrakoKimmerowie), a zjawisko to wiązało się zapewne z poszukiwaniem miejsc do wypasu
zwierząt i mogło nie mieć pokojowego charakteru. W drugiej połowie wczesnej epoki
żelaza (VI-V w. przed Chrystusem), na omawianym terytorium zaznaczyła swą obecność ludność powiązana z żywiołem scytyjskim. Wydaje się, że te dwa epizody – przedscytyjski i scytyjski, stały się powodem znaczących zmian kulturowych.
Pierwszym symptomem tych zmian, w warunkach narastającego zagrożenia, była
zwiększona tezauryzacja przedmiotów brązowych. Na obszarze południowo-wschodniej
Lubelszczyzny we wczesnej epoce żelaza (750-400 przed Chrystusem), pojawiło się kilka
bardzo interesujących depozytów. W ostatnich latach do obiegu naukowego trafił wieloskładnikowy skarb ze Szczebrzeszyna (fot. 6), zawierający dwie wielozwojowe bransolety
spiralne, trzy bransolety mankietowe (w tym jedną z małymi guzkami na powierzchni),
cztery groty włóczni, siekierę z tuleją i z uszkiem oraz z niespotykanym gdzie indziej
ornamentem reliefowym. Unikatowe w tym depozycie są dwie owalne obręcze, które
stanowiły część uprzęży końskiej typu „szleja”, służącej do przyprzęgania konia do lekkiego powozu, który na równinach mógł osiągać dużą prędkość69. Kolejne dwa zagadkowe przedmioty w kształcie pierścienia z ażurowym uchwytem („zawieszki”)70, mogły
być rozdzielaczami do rzemieni w takiej uprzęży. Właściciel depozytu przywędrował ze

Ryc. 14. Szpila brązowa z
Gródka. Wg J. Rogatki 1990.

67
J. Głosik, Cmentarzysko ciałopalne kultury łużyckiej z IV okresu epoki brązu w Topornicy,
pow. Zamość, Materiały Starożytne, t. 3: 1958, tabl. 53: 3,7.
68
J. Rogatko, Zabytki z kolekcji Piotra Kani z Gródka nad Bugiem, woj. zamojskie, Lubelskie Materiały Archeologiczne, t. 3: 1990, s. 190.
69
J. Kuśnierz, Skarb wyrobów brązowych ze Szczebrzeszyna w powiecie zamojskim, (w:)
Księga pamiątkowa prof. dr M. Gedla (w druku).
70
J. Kuśnierz, Skarb wyrobów brązowych ze Szczebrzeszyna…
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wschodu, o czym świadczą niektóre elementy skarbu o jednoznacznie wschodniej proweniencji (owalne obręcze).
Przedmioty trafiły do ziemi w starszym
odcinku wczesnej epoki żelaza. Mogło
to mieć miejsce w sytuacji nagłego zagrożenia, gdy na szlaku wędrówki zaistniała konieczność natychmiastowego
ukrycia cennych przedmiotów w wykopanej naprędce płytkiej jamie (głęb. 1520 cm)71.
Podobnie płytko został zakopany
Ryc. 15. Rekonstrukcja uprzęży końskiej ze
skarb odkryty ostatnio w Śniatyczach.
skarbu w Śniatyczach. Rys. E. M. Kłosiń- Fot. 7. Brązowy skarb z Wakijowa. Fot. P. Maciuk.
Zawierał wyłącznie elementy ogłowia
ska, T. Demidziuk.
końskiego – ozdobne tarczki i okucia
rzemienia (ryc. 15). Ten unikatowy depozyt można datować ogólnie na wczesną epokę żelaza i – być
może – wiązać ze środowiskiem scytyjskim. Warto
dodać, że nieopodal miejsca ukrycia uprzęży (na
gruntach wsi Swaryczów), znaleziono dwa brązowe
rozdzielacze do rzemieni pochodzenia scytyjskiego, mające formę głowy drapieżnego ptaka z zakrzywionym dziobem72. Podobne, unikatowe znalezisko
miało pochodzić także z Przewodowa73.
Odkryty w Wakijowie skarb bagienny, składający się z tordowanego naszyjnika ze spłaszczonymi
zakończeniami (wyrób kujawski), ażurowej zapinki,
Fot. 8. Brązowy skarb z Deszkowic Drugich. Fot. M. Piotrowski.
ażurowego wisiora i okucia bicza (fot. 7), został zdeponowany nad brzegiem Huczwy w młodszym odcinku wczesnej epoki żelaza. Zespół ten, będący – być może – raczej reliktem jakichś
tragicznych wydarzeń (ofiara bagienna, przypadkowe utopienie), mieści się w szeroko
Por. J. Kuśnierz, Skarb wyrobów brązowych ze Szczebrzeszyna w powiecie zamojskim
jako przykład powiązań…, s. 215.
72
E. M. Kłosińska, Issues of the East- and Central-European Contacts of the Lublin Region
in the Early Bronze Age and the Early Iron Age in the Light of Existing Research and Sources,
Studia Archeologiczne, t. 40, s. 269-290.
73
W. Antoniewicz, Archeologja…, s. 134.
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pojętej stylistyce halsztackiej i tylko spiralne okucie bicza nawiązuje do okazów proweniencji wschodniej74.
Zespół ozdób brązowych z Deszkowic Drugich (fot. 8), datowany na drugą fazę wczesnej epoki żelaza (VI-V w B.C.)75,
wpisuje się w środkowoeuropejskie wzornictwo tego czasu.
Najlepszym chyba tego przykładem jest okularowata zapinka
brązowa (jedna z pary) z ruchomym kolcem – prawdopodobnie
żelaznym. Analogiczne zapinki były dość popularne zarówno
w kręgu kultur pól popielnicowych, jak i w świecie halsztackim,
zapewne z tej racji, że były stosunkowo proste do wykonania,
a oprócz tego posiadały walor praktyczny i estetyczny oraz wyrażały pewne symboliczne treści (chodziło o asocjację spiralnych
Fot. 9. Brązowy skarb z Wożuczyna. Fot. M. S. Przybyła.
motywów z wyobrażeniem tarczy słonecznej)76.
W młodszej fazie wczesnej epoki żelaza w miejscowości
Wożuczyn ukryty został kolejny depozyt ozdób południowo-wschodnich rubieży Lubelszczyzny (fot. 9). Istnieją również przesłanki, że mógł być to
grób77. Zawierał masywny tordowany naszyjnik, dwie bransolety i dwa nagolenniki typu sądeckiego. Wydaje się, że skarb ten trafił na omawiane terytorium z jakiejś pracowni metalurgicznej wytwarzającej wyroby brązowe
w zasięgu grupy górnośląsko-małopolskiej kultury łużyckiej.
Na badanym obszarze przybysze ze wschodu pozostawili liczne ślady
swojego pobytu. Były to elementy uprzęży końskiej (ryc. 16) oraz drobne
militaria (ryc. 17, 18) i ozdoby (ryc. 19). Wśród tych zabytków do najstarszych należały pobocznice brązowe do rzędu końskiego. Uszkodzony okaz
z Gródka (ryc. 16: 4) nawiązuje nawet do znalezisk typu czernogorowskiego,
które wyróżniały wschodnioeuropejskich nomadów w IX-X w. przed Chrystusem, przybyłych na tereny środkowoeuropejskie w późnym okresie epoki brązu. Echa tego zjawiska zwanego „horyzontem kimmeryjskim”78 nie
T. Poklewski, Halsztacki zespół ozdób…, s. 268-271.
J. Kuśnierz, Skarb brązowy z Deszkowic II…, s. 51.
76
E. Kłosińska, O świętym metalu, (w: ) Pod opieką bóstw nieba i ziemi. Obrządek pogrzebowy w epoce brązu i we wczesnej epoce żelaza na Lubelszczyźnie.
Katalog wystawy w Muzeum UMCS w Lublinie, Lublin 2004, s. 29-31.
77
J. Żurowski, Skarby halsztackiego okresu…, przypis 117.
78
J. Chochorowski, Żelazny oręż Barbarzyńców – wczesna epoka żelaza poza
zasięgiem cywilizacji klasycznych, (w: ) Encyklopedia Historyczna Świata, t. I, Prehistoria, Kraków 1999, s. 359-361.
74
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Ryc. 16. Elementy uprzęży końskiej. Hrubieszów – uszkodzona tarczka brązowa (1),
Gródek – tarczka brązowa (2), Podhajce –
uszkodzony rozdzielacz do rzemieni (3),
Gródek – uszkodzona pobocznica (4), Honiatyn – uszkodzona pobocznica (5). Wg
J. Rogatki 1990 (4) oraz wg materiałów oryginalnych (1-3,5).
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Ryc. 17. Scytyjskie grociki strzał z Hrebennego (1), Żulic (2,3) i Gródka (4-6). Wg
J. Gurby, A. Zakościelnej 1994, wg J. Niedźwiedzia 1997 (4) i wg materiałów oryginalnych (2,3,4,6).

ominęły Lubelszczyzny, a zwłaszcza jej południowo-wschodniej rubieży.
W Komarowie-Osadzie79 i w Honiatynie (ryc. 16: 5) natrafiono na charakterystyczne dla tego horyzontu pobocznice typu Dunakömlöd, a w Podhajcach - na fragment rozdzielacza do uprzęży tego samego typu (ryc. 16: 3).
Tarczki z Hrubieszowa (ryc. 16: 1) i z Gródka (ryc. 16: 2), stanowiły zaś
elementy zdobiące uprzęż końską zarówno w świecie przedscytyjskim, jak
i scytyjskim. Bez wątpienia, większość brązowych grocików do strzał znalezionych na południowo-wschodnich krańcach Lubelszczyzny, była proweniencji scytyjskiej. Najrzadsze i najstarsze w tym zbiorze były groty dwulistne „typu kelermeskiego”, datowane na drugą połowę VII w. i początek
VI w. przed Chrystusem, a pochodzące z Wieprzca80 i ze Starego Machnowa81.
Okazy trójkątne i trójlistne, z tuleją lub bez (ryc. 17) pochodzą przeważnie
z VI i V stulecia przed Chrystusem. Trudne do jednoznacznej interpretacji kulturowej i chronologicznej jest natomiast znalezisko żelaznej głowni
z miejscowości Ślipcze (ryc. 18). Mógł to być sztylet lub krótki mieczyk
z brązową rękojeścią i żelazną głownią, tzw. „akinakes”, jakich używali wojownicy scytyjscy. Napływowa ludność wschodniej proweniencji, prawdopodobnie w wieku VI przed Chrystusem użytkowała charakterystyczną biżuterię, a były to brązowe kolczyki gwoździowate z miseczkowatą tarczką. Na
badanym obszarze szczególnie duży zbiór tych ozdób pochodził z Gródka
(ryc. 19: 1-4) i Wieniawki (ryc. 19: 5-8), a pojedyncze okazy wystąpiły także
w Wieprzcu i Topornicy82.
We wczesnej epoce żelaza można mówić o poważnych przemianach
w wytwórczości ceramicznej. W miejsce (lub obok) typowych dla dotychczasowej stylistyki łużyckiej form, pojawiają się masowo dwa właściwie podstawowe typy naczyń: misy z brzegami zachylonymi do środka oraz workowate garnki zdobione najczęściej pasmem otworów lub guzków-perełek (tzw.
„żemczużin”), wykonywanych poprzez nakłuwanie wewnętrznej ścianki
brzegu naczynia (ryc. 20). Formy te w pełni odpowiadają stylistyce garncarstwa ludów zamieszkujących strefę laso-stepu we wczesnej epoce żelaza,
a stosunkowo najbliższe analogie można wskazać na terenach zachodniej
Ukrainy.
E. M. Kłosińska, Issues of the East- and Central-European Contacts…
E. M. Kłosińska, Unknown artefacts from Topornica and Wieprzec…
81
E. M. Kłosińska, Nowe zabytki wschodniej proweniencji na Lubelszczyźnie,
Archeologia Polski Środkowowschodniej, t. 9 (w druku).
82
E. M. Kłosińska, Unknown artefacts from Topornica and Wieprzec…
79

80

Ryc. 18. Żelazna głownia mieczyka znaleziona w miejscowości Ślipcze. Wg oryginału.
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Ryc. 19. Scytyjskie kolczyki brązowe z Gródka (1-4) i z Wieniawki (5-8). Wg E. Kłosińskiej 2005 (1, 5-8), J. Niedźwiedzia 1997
(2-4).

Tak jak o życiu codziennym i o losach Łuży- Ryc. 20. Naczynia zdobione „żemczużinami” ze
(1), Hrebennego (2), z terenów pomięczan najwięcej mówią nam osady i pozyskiwany Strzyżowa
dzy Strzyżowem a Hrebennem (3), z Sitańca (4).
z nich inwentarz kulturowy, jak również skarby Wg J. Dąbrowskiego 1962 (1), wg J. Niedźwiedzia
i różne znaleziska bezkontekstowe, tak o kul- 1992 (2), wg S. Noska 1957 (4) oraz wg oryginału (3).
turze duchowej i o ówczesnej wizji losów człowieka po śmierci najwięcej danych przekazują stanowiska sepulkralne. Cmentarzysko
stwarzało silne społeczne więzi wśród mieszkańców danego mikroregionu i organizowało nie tylko ich życie duchowe, ale także sprawy życia codziennego. Sam akt pochówku wymagał dobrej organizacji i konsolidował daną społeczność, a obecność cmentarzyska stabilizowała życie na pewnym terytorium. Z terenów południowo-wschodniej
Lubelszczyzny znanych jest kilka, przebadanych w dużym zakresie cmentarzysk, a na
podstawie poczynionych odkryć sądzić można, że powstawały tu nekropole liczące od
kilkudziesięciu do kilkuset grobów. Najwięcej grobów zachowało się w Topornicy (230),
Wieprzcu (101), Gródku (84) i w Komarowie-Osadzie (60). Wydaje się, że obiekty te
powstawały i były użytkowane w młodszym i późnym okresie epoki brązu, a zapewne
także w początkach wczesnej epoki żelaza. Brak jest natomiast wyrazistych reliktów
obrządku pogrzebowego z młodszego odcinka wczesnej epoki żelaza, poza dwoma pochówkami, złożonymi w workowatych naczyniach zdobionych tzw. żemczużinami, odkrytymi w miejscowości Gródek-Kolonia83.
Przy zakładaniu cmentarzyska i rozplanowywaniu przestrzeni sakralnej stosowano
pewne uniwersalne normy pogrzebowe. Popielnice stawiano w rzędzie lub dwóch rzędach wzdłuż osi wschód – zachód (z nieznacznymi odchyleniami). W rzędach dodat83

J. Niedźwiedź, Materiały kultury łużyckiej (?) z okresu halsztackiego…, s. 155.
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kowo występowały niewielkie skupiska grobów – jak gdyby kwatery rodzinne (fot. 10). Większe, ścisłe skupiska
grobów notowane były także w centrum rzędu popielnic.
Takie liniowe rozplanowanie cmentarzyska odzwierciedlało drogę Słońca na nieboskłonie i stanowiło wizytówkę
użytkowników nekropoli – wyznawców kultów solarnych.
Charakterystyczne rozplanowanie, a także obecność skupisk-kwater w rzędach, niosły informację o społecznej
strukturze użytkujących cmentarzysko - ludzi połączonych więziami rodowymi i rodzinnymi, prawdopodobnie
równych w statusie wobec słonecznego bóstwa. Wydaje
się przy tym, że ważną rolę w obrzędowości funeralnej
Fot. 10. Badania wykopaliskowe na cmentarzysku w Gródku, stan. odgrywał kierunek południowy i stojące w zenicie Słoń1B. Na pierwszym planie kwatera grobów popielnicowych w układzie
ce; na cmentarzysku w Perespie otwory niektórych urn
rzędowym. Fot. J. Niedźwiedź.
(a także spalone kości twarzoczaszki) kierowano na południe84, a w Łuszczowie-Kolonii na brzegach popielnic
wycinano „otwory na duszę” i ustawiano w kierunku południowym85.
Podczas eksploracji cmentarzysk stwierdzono, że urny
tylko w wyjątkowych przypadkach zachowywały się w całości (fot. 11, 12), a większość grobów była niszczona
w późniejszym czasie z powodu płytkiego posadowienia.
Wydaje się, iż w czasie pochówku popielnice były stawiane
na powierzchni pierwotnego gruntu, lub w nieznacznych
zagłębieniach, po to, aby były widoczne i stanowiły oparcie dla odprawiania obrzędów zadusznych. W przestrzeni sakralnej cmentarzyska palone były ogniska i wykonyFot. 11. Gródek, stan. 1B. Grób ciałopalny popielnicowy w trakcie wane magiczne czynności z użyciem drobnej ceramiki
eksploracji. Fot. J. Niedźwiedź.
obrzędowej – naczyń i figurek. Wszelkie te zabiegi miały pomóc zmarłemu w osiągnięciu ostatecznego statusu
w świecie przodków. Prawdopodobnie ważną informacyjną rolę odgrywał ornament na
naczyniach (fot. 12-15). Widziane z góry skośne, pionowe, czy też poziome żłobki przypominały bowiem tarczę słoneczną, a zatem stanowiły swoistą legitymację zmarłego, jako
wyznawcy kultu solarnego. O roli Słońca i jego ziemskiej epifanii – ognia w obrzędowości
84
E. M. Kłosińska, Przyczynek do badań nad występowaniem przedmiotów krzemiennych
w grobach ludności kultury łużyckiej na Lubelszczyźnie, (w druku).
85
J. Niedźwiedź, Cmentarzysko kultury łużyckiej w miejscowości Łuszczów…, s. 160, 161.
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Fot. 12. Perespa, stan. 54. Urna z pochówkiem dziecię- Fot. 13. Grupa naczyń z cmentarzysk z Topornicy i Wieprzcym znaleziona na stropie jamy osadowej ludności kultu- ca, znajdujących się w zbiorach Muzeum Zamojskiego. Fot.
ry trzcinieckiej. Fot. M. Piotrowski.
M. Piotrowski.

Fot. 14. Grupa drobnej ceramiki obrzędowej z cmentarzyska
w Topornicy, znajdująca się w zbiorach Muzeum Lubelskiego. Fot. P. Maciuk.

funeralnej mieszkańców południowo-wschodniej
Fot. 15. Popielnica z cmentarzyska w ŁuszLubelszczyzny świadczyły również krzemienie, czowie-Kolonii. Fot. Autor nieznany.
znajdowane dość licznie w pobliżu grobów lub też
w samych popielnicach, pomiędzy kośćmi (np. w Gródku, Komarowie-Osadzie, Łuszczowie-Kolonii, Wieprzcu, Topornicy i Perespie). Krzemienie (i kamienie piorunowe – belemnity), stanowiły źródło życiodajnej iskry, z racji swych ostrych krawędzi, służyć mogły
z jednej strony w rytuale krwi, prastarym sposobie nawiązywania więzi z krainą przodków,
z drugiej strony zaś do symbolicznego odcięcia zmarłego od świata żywych. Podobną rolę
na cmentarzyskach spełniały sierpy brązowe i krzemienne, postrzegane także jako przedmioty mające kontakt z odradzającym się i dającym życie zbożem, zapewniające rezurekcję zmarłego w świecie przodków (por. wyżej).
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Fot. 16. Gliniana figurka jeźdźca z Topornicy. Fot. P. Maciuk.

Fot. 17. Gliniane figurki ptaszków z Topornicy. Fot. P. Maciuk.

Ryc. 21. Grzechotki w kształcie ptaków z wizerunkami wozu
słonecznego na grzbietach, pochodzące z cmentarzyska
w Topornicy. Wg J. Głosika 1958.
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Prawdopodobnie stosunek żywych do zmarłych był
nacechowany pewną ambiwalencją, a wszelkie zabiegi
magiczne wokół kochanej osoby, która po śmierci mogła jednakże zaszkodzić pozostałym przy życiu, sprawowano solennie. Działania te odbywały się w przestrzeni
cmentarzyska, a towarzyszyły im odpowiednie akcesoria.
We wschodniej części topornickiej nekropoli, w pewnym
oddaleniu od zwartego zasięgu grobów odsłonięto zespół
drobnych wyrobów z gliny, wśród których wymienić trzeba spektakularne znalezisko jeźdźca na koniu (fot. 16)86.
Być może był to wizerunek zmarłego, którego chciano
zaprezentować przed słonecznym bóstwem, jako dobrego jeźdźca, czy pasterza. Z cmentarzyska w Topornicy pochodziły również grzechotki, których dźwięk mógł
odstraszać negatywne moce. Liczne figurki ptaków, czy
ptaki – grzechotki, stanowiły atrybut bóstwa solarnego (fot. 17), co jest o tyle prawdopodobne, że na grzbietach niektórych figurek znajdowały się symbole Słońca
i wozu (rydwanu słonecznego ?) (ryc. 21). W gestii tych
stworzeń leżała opieka nad zmarłym w drodze przez żywioł powietrza. Roszczenia bóstw podziemnych zaspokajano używając glinianych rogów, naczyń typu „guttus”
(fot. 14), pucharków ulwóweckich i innych małych naczyń, z których pito, bądź wylewano substancje płynne.
Ważne miejsce w obrzędach przejścia ze świata żywych
do krainy umarłych odgrywały naczynia w kształcie buta
– obutej stopy. Naczynie – bucik odkryto poza grobami
na cmentarzysku Pniówku87. Najlepiej jednak zachowany
egzemplarz bucika pochodził z osady w Podlodowie (fot.
18); oba znaleziska przedstawiają podobny model buta
– noszono obuwie z przyszywaną podeszwą (bądź wyszywane ?), wiązane w kostce.

86
W. Misiewicz, Cmentarzysko kultury łużyckiej w Topornicy…, s. 14.
87
J. Kuśnierz, Cmentarzysko kultury łużyckiej w Pniówku…, s. 30, ryc. 1: a.

Zdecydowana większość pochówków nie zawierała wyposażenia. Tylko w niektórych grobach zmarli otrzymywali drobną
biżuterię, a przy tym nie zależało to od wieku – np. w grobie
niemowlęcym w Perespie (fot. 12), pomiędzy kośćmi znajdowały się miniaturowe kolczyki brązowe. Na cmentarzyskach
w Łuszczowie-Kolonii i Perespie elementem wyposażenia
pochówku był fragmenty tuszy mięsnej88. Mięso zwierząt nie
służyło jedynie do odżywiania zmarłego w drodze w zaświaty.
W kilku popielnicach z Perespy znaleziono spalone kości ptasie,
a zwierzęta te mogły prawdopodobnie uwalniać duszę zmarłego podczas kremacji. Warto dodać, że w wielu popielnicach tego
cmentarzyska zaobserwowano anatomiczny układ kości, gdzie
czaszka zawsze znajdowała się na wierzchu, u wylotu popielnicy. Zawsze też wielkość urny zależała od wieku zmarłego.
Fot. 18. Gliniany bucik z osady w Podlodowie. Fot. M. PioW młodszym odcinku wczesnej epoki żelaza na południowo- trowski.
wschodnich rubieżach Lubelszczyzny pojawili się nowi przybysze – przedstawiciele kultury pomorskiej. Sądzi się, że miejscowa ludność łużycka nie
mogła koegzystować z nowymi osadnikami w jednym czasie89, choć może chodziło raczej o wykluczanie się terytorialne osadnictwa (ryc. 1). Najwcześniejsze materiały, jakie reprezentują ludność kultury pomorskiej na tym terenie pochodzą z HrubieszowaPodgórza, Wysokiego oraz Żukowa, a następnie z Chomęcisk Dużych, Wólki Złojeckiej
i Zamościa. Największy okres rozkwitu pomorskiego osadnictwa na tym terenie przypadł na młodszą fazę wczesnej epoki żelaza i starszą fazę okresu wczesnolateńskiego (ok. 550-300 przed Chrystusem)90. Formy osad są bardzo mało znane. Zabudowa osiedla w Kopyłowie określona została na podstawie obserwacji profilu piaskowni.
Znajdowały się tu „jamy gospodarcze typu magazynowego (piwniczki) lub produkcyjnego (wędzarniane)”. Odkryto także relikt przypuszczalnego obiektu mieszkalnego
z paleniskiem wyłożonym kamieniami91. W Kolonii Świdniki miał zostać odkryty szałas
z dużą ilością ceramiki, polepy i węgla drzewnego. Mieszkańcy tego obiektu trudnili się
hodowlą zwierząt i rolnictwem, co potwierdzają stwierdzone w wypełnisku kości zwierzęce i żarna kamienne. Na tych osadach dominowały grubościenne garnki o esowatym
profilu i o chropowaconych ściankach, które służyły najprawdopodobniej do gotowania
i gromadzenia żywności.
E. Kłosińska, T. Klisz, Po śmierci ku Słońcu…, s. 63.
S. Czopek, Południowo-wschodnia strefa…, s. 97.
90
S. Czopek, Południowo-wschodnia strefa…, s. 86, 88, 96.
91
L. Gajewski, J. Gurba, Ślady osiedla z wczesnej epoki żelaza…, s. 261.
88
89
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Fot. 19. Naczynia z grobu z Żukowa. Fot. P. Maciuk.

Fot. 20. Naczynie z rytonami z grobu ludności kultury
pomorskiej w Żukowie. Fot. P. Maciuk.

Zdecydowanie więcej źródeł do badań nad kulturą pomorską pochodzi natomiast ze stanowisk sepulkralnych, a za jedyny, zadawalająco przebadany obiekt tego
typu należy uznać cmentarzysko w Gródku, stan. 31. Poczynione tu odkrycia pozwaRyc. 22. Rekonstrukcja grobów
lają stwierdzić, że w czasie funkcjonowania nekropoli (tzn. około 300 przed Chryludności kultury pomorskiej
z Gródka. Wg W. Panasiewicza stusem), spalone kości zmarłych wkładano do popielnic, niekiedy przykrywając je
1998.
wielkimi glinianymi kloszami. Wyposażenie tych pochówków było bardzo bogate –
obfitowało w przystawki (ryc. 22), biżuterię brązową i szklaną92. Taki grób krył w sobie
pewne symboliczne treści i należy go uznać za rodzaj „Domu Zmarłego”. Pod wielkim naczyniem, które mogło pierwotnie stanowić pojemnik na ziarno (symbol odradzającego się życia), odpowiednio zaopatrzony zmarły oczekiwał rezurekcji w świecie
przodków. Ceramika obrzędowa ludności kultury pomorskiej była bardzo dobrej jakości i ograniczała się do stosunkowo niewielkiego zestawu form. Poza grubościennymi
kloszami o chropowaconej powierzchni, często na popielnice przeznaczano naczynia
o podobnie opracowanym brzuścu, odciętym dookolną listwą plastyczną od wygładzanej
szyjki i brzegu naczynia (fot. 19). Łatwo rozpoznawalnymi elementami ceramicznego
inwentarza pogrzebowego były wazy, dzbany, kubki i misy o wygładzanych ściankach
głęboko czarnej barwy. Niektóre jednak spektakularne znaleziska ceramiczne, takie jak
wielka waza z czterema rytonami i głęboko rytym, inkrustowanym białą pastą ornamentem, pochodząca z grobu w Żukowie (fot. 20), czy czerpak z ozdobnym uchwytem
z miejscowości nieznanej (fot. 21), to echa wpływów kultury wschodniohalsztackiej
w obrębie kultury pomorskiej93. Waza miała zapewne określone obrzędowe przezna92
93
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W. Panasiewicz, Cmentarzysko kultury pomorskiej…
S. Czopek, Południowo-wschodnia strefa…, s. 97.

czenie, a cztery symetrycznie rozmieszczone kielichy-rytony służyć
mogły do składania ofiar nieznanym bóstwom, rządzącym np. przestrzenią (czterema stronami świata), porami roku, czy też czasem
(przyszłością, przeszłością i teraźniejszością)94. Czerpak zaś nawiązywał do metalowych pierwowzorów,
które w świecie halsztackim służyły
do zaczerpywania napojów z brązowych wiader, zwanych situlami.
Trudno jest udzielić jedno- Fot. 21. Kubek kultury pomorskiej z miejscowości nieznanej. Fot.
znacznej odpowiedzi na pytanie, czy M. Piotrowski.
w późniejszym czasie, na fali tych
halsztackich oddziaływań, w strefę południowo-wschodniej Lubelszczyzny, docierały
jakieś wpływy ze świata Celtów. W Strzyżowie została znaleziona bransoleta proweniencji celtyckiej, datowana już na okres poźnolateński (ostatni wiek przed Chrystusem)95.
Ostatnio jednak pojawiły się spektakularne znaleziska (co prawda poza badanym terenem – na Roztoczu), pozwalające przypuszczać, że wpływy lateńskie zaistniały na południowo-wschodnich krańcach Lubelszczyzny jeszcze w tym czasie, gdy tereny te zajmowała ludność kultury pomorskiej96.

E. Kłosińska, Ceramiczne obrzędowe akcesoria ludności kultury łużyckiej i pomorskiej
na Lubelszczyźnie, (w: ) Pod opieką bóstw nieba i ziemi. Obrządek pogrzebowy w epoce brązu
i wczesnej epoce żelaza na Lubelszczyźnie, Katalog Wystawy w Muzeum UMCS w Lublinie,
Lublin, s. 32, 33.
95
Z. Woźniak, Osadnictwo celtyckie w Polsce, Wrocław-Warszawa-Kraków, s. 394.
96
Mowa o celtyckim naśladownictwie srebrnej monety – tetradrachmy Filipa II Macedońskiego, znalezionej w obiekcie kultury pomorskiej, odkrytym w czasie badań przedinwestycyjnych w Hrebennem, gm. Lubycza Królewska (A. Kokowski, Od Słowian do kultury pomorskiej,
(w:) Archeologia na drodze. Drogi archeologii. Katalog Wystawy w Muzeum UMCS, Lublin
2006, s. 31.
94

131

132

Sylwester Sadowski

Na progu historii. Germańscy barbarzyńcy
w południowo-wschodniej Lubelszczyźnie
W młodszym okresie przedrzymskim, okresie rzymskim i okresie wędrówek ludów,
południowo-wschodnia Lubelszczyzna leżała na obrzeżach terenów zainteresowań starożytnych plemion zamieszkujących obecne ziemie polskie. W przeciwieństwie jednak do
rejonów stabilnie zasiedlonych, w których nie zachodziły gwałtowne zmiany osadnicze,
a źródła archeologiczne pozwalają wysuwać precyzyjne wnioski o charakterze przekształceń kulturowych, strefy pogranicza dają ciągle nowe materiały zabytkowe, pozwalające
zmieniać i rozbudowywać teorie dotyczące osadnictwa pradziejowego. Dlatego na terenach pogranicznych zawsze jest ciekawiej, często dzieje się więcej i szybciej, a wbijając
archeologiczną łopatę w bogate w zabytki ziemie, chociażby Kotliny Hrubieszowskiej, badacz nigdy nie jest pewny czy trafi na dobrze nam znane zjawiska kulturowe.
Na specyfikę omawianego regionu kolosalny wpływ miało jego strategiczne położenie „w połowie drogi” pomiędzy wybrzeżem Morza Bałtyckiego (a szerzej Morza Północnego) i stepami nadczarnomorskimi. W przypadku Kotliny Hrubieszowskiej można
mówić wręcz o strefie mieszania się wpływów nadczarnomorskich z północnoeuropejskimi. W starożytności przynajmniej dwa razy trasa ta przemierzana była przez wędrujących Germanów: Bastarnów i Gotów.
W starszej literaturze przedmiotu, południowo-wschodnia Lubelszczyzna była praktycznie pozbawiona punktów osadniczych. Niejako automatycznie, w młodszym okresie
przedrzymskim i starszym okresie rzymskim, a czasami także w młodszym okresie rzymskim tereny te łączono z kulturą przeworską1. Natomiast w młodszym okresie rzymskim
pomniejszano rolę i znaczenie dostrzeżonego tutaj osadnictwa związanego z kręgiem
kultur gockich lub wręcz negowano jego obecność2. Jednocześnie badane stanowiska
archeologiczne, znacznie różniły się pod względem odkrywanych zabytków od znanych
1
K. Godłowski, Przemiany kulturowe i osadnicze w południowej i środkowej Polsce w młodszym okresie przedrzymskim i w okresie rzymskim, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź
1985, mapa 1; szerzej – A. Kokowski, Lubelszczyzna w młodszym okresie przedrzymskim
i w okresie rzymskim, Lublin 1991, s. 171 – tam dalsza literatura.
2
Szerzej – A. Kokowski, Zagadnienie osadnictwa ludności kultury wielbarskiej na Lubelszczyźnie, [w:] J. Gurba, A. Kokowski (red.), Kultura wielbarska w młodszym okresie rzymskim
(materiały z konferencji), t. I, Lublin 1988, s. 241-243 – tam dalsza literatura.
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z lepiej rozpoznanych części Polski. Ich „inność” tłumaczono właśnie peryferyjnym położeniem w stosunku do dużych centrów osadniczych. Dopiero intensyfikacja badań wykopaliskowych w ciągu ostatnich 30 lat pozwoliła rozjaśnić obraz kulturowy Lubelszczyzny. Na ich podstawie wydzielono dwie nowe jednostki kulturowe: grupę czerniczyńską
i grupę masłomęcką, mające kapitalne znaczenie dla końca pradziejów Europy Środkowej. Nowe odkrycia archeologiczne potwierdzają specyfikę i odrębność regionu3.
W cieniu kultury celtyckiej. Młodszy okres przedrzymski
W terminologii archeologicznej, ostatnie 250 lat przed Chrystusem nazywane jest
młodszym okresem przedrzymskim (fazy A1-A3). Jest to czas dominacji w Europie
plemion celtyckich (lateńskich) oraz stopniowego wzrostu znaczenia Republiki Rzymskiej. Wówczas w całej Europie Środkowej zanikają kultury archeologiczne wywodzące
się z tradycji halsztackiej (wczesnej epoki żelaza) i rodzą się nowe ugrupowania, których cywilizacyjny rozwój przebiegał pod znamiennym wpływem procesu latenizacji.
W początkach młodszego okresu przedrzymskiego na omawianym obszarze Lubelszczyzny stopniowo zanika lub wręcz już zanikła kultura pomorska (w jej kloszowym wariancie)4. Pojawiają się wówczas materiały, których proweniencji przez
dłuższy czas badaczom nie udawało się jednoznacznie określić. Łączono je zarówno
z kulturą pomorską, zarubiniecką, jak również kształtującą się wówczas na ziemiach
polskich kulturą przeworską. Dopiero badania wykopaliskowe prowadzone pod koniec
lat 70-tych i na początku 80-tych XX wieku na niewielkich stanowiskach w okolicach
Czerniczyna i Masłomęcza koło Hrubieszowa5 oraz reinterpretacja wyników badań
Historia badań nad omawianym okresem w południowo-wschodniej Lubelszczyźnie, a w
szczególności w Kotlinie Hrubieszowskiej dokładnie została przedstawiona w A. Kokowski, Dzieje badań okresu rzymskiego w Kotlinie Hrubieszowskiej, [w:] A. Kokowski (red.) Rzymskie dzieje
Kotliny Hrubieszowskiej, Skarby z przeszłości, t. III, Lublin, s. 19-53 – tam dalsza literatura.
4
O kulturach z wczesnej epoki żelaza – patrz tekst E. M. Kłosińskiej w niniejszym tomie.
5
A. Kokowski, Czerniczyn i Masłomęcz, gm. Hrubieszów, woj. zamojskie, [w:] Sprawozdania z badań terenowych Zakładu Archeologii UMCS i Archeologicznego Ośrodka BadawczoKonserwatorskiego w Lublinie w 1980 roku, Lublin 1980, s. 8-9; A. Kokowski, Badania na terenie gminy Hrubieszów, [w:] Sprawozdania z badań terenowych Katedry Archeologii UMCS
i Archeologicznego Ośrodka Badawczo-Konserwatorskiego w Lublinie w 1981 roku, Lublin
1981, s. 12; A. Kokowski, Dalsze badania na terenie gminy Hrubieszów, [w:] Sprawozdania
z badań terenowych Katedry Archeologii UMCS i Archeologicznego Ośrodka Badawczo-Konserwatorskiego w Lublinie w 1982 roku, Lublin 1982, s. 11; A. Kokowski, Lubelszczyzna...,
s. 160, 164-165; S. Czopek, Grupa czerniczyńska jako wynik latenizacji wschodniej Lubelszczyzny, Archeologia Polski, t. 36, 1991, s. 94 .
3
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w Strzyżowie6 i Werbkowicach – Kotorowie7 prowadzonych w latach 50-tych i 60-tych
XX wieku, pozwoliły na bliższe określenie ich pochodzenia8. Uderzająco podobne były
one do zabytków (głównie ceramicznych) znanych z dwóch różnych części Europy –
z terenów kultury jastorfskiej, rozwijającej się na Półwyspie Jutlandzkim i w północnych Niemczech oraz kultury Poineşti – Lukaševka, lokalizowanej w Mołdawii i części zachodniej Ukrainy9. Podobieństwo przedmiotów z dwóch tak odległych miejsc,
można było wytłumaczyć tylko w jeden sposób – są świadectwem przemieszczenia się
jakiegoś ludu z północy Europy nad Morze Czarne. Byli nimi pierwsi znani z imienia
w antycznych źródłach pisanych germańscy barbarzyńcy – Bastarnowie10. Około połowy III wieku przed Chr. przesunęli się oni z północy Europy poprzez Meklemburgię
i północną Wielkopolskę nad Morze Czarne, gdzie usadowili się na kilkaset następnych lat, stwarzając nieustanne zagrożenie dla miejscowych sąsiadów11. Długo poszukiwano przybliżonej trasy ostatniego etapu ich wędrówki. Odkrycia w okolicach Czerniczyna i Masłomęcza pozwoliły przyjąć, że na jakiś czas, część Bastarnów osiedliła
się w Kotlinie Hrubieszowskiej. Śladem ich migracji są rozmieszczone od Jutlandii
J. Głosik, J. Gurba, Ogólne wyniki prac archeologicznych w Strzyżowie, pow. Hrubieszów,
w 1961 roku, Sprawozdania Archeologiczne, t. XV, 1963, s. 363-364; J. Głosik, J. Gurba, Strzyżów terenem badań archeologów, ZOW, R. XXIX, z. 3, 1963, s. 120-125.
7
T. Liana, T. Piętka-Dąbrowska, Sprawozdanie z badań ratowniczych przeprowadzonych
w 1959 r. na stanowisku 1 w Werbkowicach Kotorowie, pow. Hrubieszów, Wiadomości Archeologiczne, t. XXVIII, 1962.
8
T. Dąbrowska, Stan i perspektywy badań późnego okresu lateńskiego na terenie Lubelszczyzny, [w:] Zagadnienie okresu lateńskiego w Polsce, Prace Komisji Archeologicznej, nr 10,
Wrocław-Warszawa-Kraków 1968, s. 71-74; T. Dąbrowska, Stan i potrzeby badań nad młodszym
okresem przedrzymskim w Polsce, [w:] K. Godłowski, R. Madyda-Legutko (red.) Stan i potrzeby badań nad młodszym okresem przedrzymskim i okresem wpływów rzymskich w Polsce, Kraków 1986, s. 61; A. Kokowski, Stan i potrzeby badań nad młodszym okresem przedrzymskim
i okresem wpływów rzymskich na Lubelszczyźnie, [w:] K. Godłowski, R. Madyda-Legutko
(red.) Stan i potrzeby badań nad młodszym okresem przedrzymskim i okresem wpływów rzymskich w Polsce, Kraków 1986, s. 185-187; A. Kokowski, Lubelszczyzna..., s. 161, 164-165, 171;
S. Czopek, Grupa czerniczyńska..., s. 94; S. Czopek, Południowo-wschodnia strefa kultury pomorskiej, Rzeszów 1992.
9
A. Kokowski, Starożytna Polska. Od III w. przed Chrystusem do schyłku starożytności,
Warszawa 2005, s. 48.
10
M. Babeş, Die Poineşti – Lukaševka – Kultur. Ein Beitrag zur Kulturgeschichte im Raum
östlich der Karpaten in den letzten Jahrhunderten vor Christi Geburt, Saarbrücker Beiträge zur
Altertumskunde, t. 30, Bonn 1993, s. 168-173.
11
A. Kokowski, Starożytna Polska..., s. 42, 46.
6
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po Mołdawię specyficzne formy zabytków:
części stroju (np: zapięcia pasów) czy też
naczynia ceramiczne z charakterystycznie
facetowanymi krawędziami wylewów (Ryc.
1). Wyjątkowymi w formie, charakterystycznymi tylko dla kultury jastorfskiej, są tzw.
naszyjniki koroniaste12 oraz wilki (pieski)
lub kozły ogniowe – gliniane formy używane
najpewniej w obrzędowości germańskiej.
Ryc. 1. Ceramika grupy czerniczyńskiej. Werbkowice – Kotorów (wg T. Dąbrowska,
Zabytki takie pochodzą także z południoWczesne fazy...).
wo-wschodniej Lubelszczyzny. Naszyjnik
koroniasty z Ulwówka nad Bugiem13 został odkryty najpewniej w kontekście wotywnym14, natomiast wilki ogniowe ze Strzyżowa15 i Werbkowic – Kotorowa16 pochodziły
z bastarneńskich osad17.
Przyniesione przez Bastarnów z Jutlandii na Lubelszczyznę jastorfskie wzory kulturowe, nałożyły się na tradycję miejscowej kultury pomorskiej, co zaowocowało wykształceniem się nowej jednostki kulturowej. Od zbadanego w całości, niewielkiego
cmentarzyska ciałopalnego w Czerniczynie została ona nazwana grupą czerniczyńską18
(Mapa 1). Większość stanowisk tej grupy wyraźnie skupia się w Kotlinie Hrubieszowskiej wokół Gródka, Czerniczyna i Masłomęcza19. Najdalej na południe zlokalizowana
T. Dąbrowska, Wczesne fazy kultury przeworskiej. Chronologia – zasięg – powiązania,
Warszawa 1988, s. 182-183, mapa 22-23.
13
B. Pasternak, Der Kronenhalsring von Ulwiwok, Posener Jahrbuch für Vorgeschichte, t. 1,
1944, s. 103-110; S. Nosek, Materiały do badań nad historią starożytną i wczesnośredniowieczną międzyrzecza Wisły i Bugu, Annales UMCS, sec. F, t. VI (1951), Lublin 1957, s. 147, 309,
ryc. 48; A. Kokowski, Dzieje badań..., s. 25, ryc. 1.
14
A. Kokowski, Starożytna Polska..., s. 46, 65.
15
A. Kokowski, Dzieje badań..., s. 25.
16
T. Liana, T. Piętka-Dąbrowska, Sprawozdanie..., s. 50, ryc. 8e.
17
A. Kokowski, Dzieje badań..., s. 25; A. Kokowski, Starożytna Polska..., s. 46, 65.
18
S. Czopek, Kultura pomorska a kultura zarubiniecka. Z badań nad schyłkową fazą kultury pomorskiej we wschodniej Lubelszczyźnie, [w:] A. Kokowski (red.) Mémoires Archéologiques, Lublin 1985, s. 101-103; S. Czopek, W kwestii tzw. „grupy czerniczyńskiej”, [w:] A. Kokowski (red.) Kultura przeworska, t. IV, Lublin 1999, s. 201-204; A. Kokowski, Stan i potrzeby...,
s. 185-187; A. Kokowski, Lubelszczyzna..., s. 177-180.
19
Mapa z naniesionymi stanowiskami osadowymi, cmentarnymi oraz miejscami zlokalizowanymi w trakcie badań Archeologicznego Zdjęcia Polski – S. Czopek, Południowo-wschodnia
strefa..., ryc. 34.
12
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Mapa 1. Młodszy okres przedrzymski (faza A2-A3).
Spis stanowisk i legenda odnosi się do wszystkich map zamieszczonych w artykule. Legenda: a – cmentarzyska i pojedyncze groby, b – osady; c – skarby; d – znaleziska przypadkowe lub nieokreślone; e – stanowiska o niepewnym charakterze. Kolory: niebieski – grupa czerniczyńska – kultura jastorfska; czerwony – kultura przeworska; zielony – kultura
zarubiniecka.
1 – Busieniec, st. 18, gm. Białopole, pow. chełmski; 2 – Buśno, gm. Białopole, pow. chełmski; 3 – Czermno, gm. Tyszowce, pow. tomaszowski; 4 – Czermno, st. 1 – „Zamczysko”, gm. Tyszowce, pow. tomaszowski; 5 –Czerniczyn, st.
20, gm. Hrubieszów, pow. hrubieszowski; 6 – Czerniczyn, st. 21, gm. Hrubieszów, pow. hrubieszowski; 7 – Czumów,
st. 6, gm. Hrubieszów, pow. hrubieszowski; 8 – Dutrów, st. 10, gm. Telatyn, pow. tomaszowski; 9 – Gliniska, st. 5 i 6,
10 – Góra Grabowiec, st. 6, gm. Grabowiec, pow. zamojski; 11 – Gródek nad Bugiem, st. 1 – „Zamczysko” – gm. Hrubieszów, pow. hrubieszowski; 12 – Gródek nad Bugiem, st. 1C, gm. Hrubieszów, pow. hrubieszowski; 13 – Gródek nad
Bugiem, st. 6, gm. Hrubieszów, pow. hrubieszowski; 14 – Gródek nad Bugiem, ZL z koryta Bugu, gm. Hrubieszów,
pow. hrubieszowski; 15 – Horodło, gm. Horodło, pow. hrubieszowski; 16 – Husynne – kurhan „Księżycowa Mogiła” lub
„Książęca Mogiła”, gm. Hrubieszów, pow. hrubieszowski; 17 – Husynne – Kolonia, st. 7, gm. Hrubieszów, pow. hrubieszowski; 18 – Hrubieszów – Antonówka, st. 1, gm. Hrubieszów, pow. hrubieszowski; 19 – Hrubieszów – Podgórze,
st. 1A-B, 2, 7, gm. Hrubieszów, pow. hrubieszowski; 20 – Jarosławiec, gm. Uchanie, pow. hrubieszowski; 21 – Kopyłów
– gm. Horodło, pow. hrubieszowski; 22 – Kukawka, st. 7, gm. Wojsławice, pow. chełmski; 23 – Lipsko, gm. Zamość,
pow. zamojski; 24 – Łasków, st. 11, gm. Mircze, pow. hrubieszowski; 25 – Łaszczów Kolonia, st. 5, gm. Łaszczów, pow.
tomaszowski; 26 – Łuszków, st. 10, gm. Horodło, pow. hrubieszowski; 27 – Machnówek, st. 7, gm. Ulhówek, pow. tomaszowskim; 28 – Małochwiej Mały, gm. Krasnystaw, pow. krasnostawski; 29 – Marysin, gm. Uchanie, pow. hrubieszowski; 30 – Masłomęcz, st. 9, gm. Hrubieszów, pow. hrubieszowski; 31 – Masłomęcz, st. 10, gm. Hrubieszów, pow.

137

hrubieszowski; 32 – Masłomęcz, st. 15, gm. Hrubieszów, pow. hrubieszowski; 33 – Masłomęcz, st. 22, gm. Hrubieszów, pow. hrubieszowski; 34 – Metelin, gm. Hrubieszów, pow. hrubieszowski; 35 – Mieniany, gm. Hrubieszów, pow.
hrubieszowski; 36 – Modryniec, gm. Mircze, pow. hrubieszowski; 37 – Moroczyn, st. 25, gm. Hrubieszów, pow. hrubieszowski; 38 – Obrowiec, gm. Hrubieszów, pow. hrubieszowski; 39 – Perespa, gm. Tyszowce, pow. tomaszowski; 40
– Perespa, st. 54, gm. Tyszowce, pow. tomaszowski; 41 – Podlodów, gm. Łaszczów, pow. tomaszowski; 42 – Poniatówka,
st. 14-16, gm. Leśniowice, pow. chełmski; 43 – Posadów, gm. Telatyn, pow. tomaszowski; 44 – Prehoryłe, gm. Mircze,
pow. hrubieszowski; 45-46 – Przewodów, gm. Dołhobyczów, pow. hrubieszowski; 47 – Putnowice – Kolonia, gm. Wojsławice, pow. chełmski; 48 – Putnowice, st. 10, gm. Wojsławice, pow. chełmski; 49 – Ruszczyzna, gm. Komarów-Osada, pow. zamojski; 50 – Sitaniec – Błonie, st. 4, gm. Zamość. pow. zamojski; 51 – Skomorochy Duże, gm. Grabowiec,
pow. zamojski; 52 – Stefankowice, gm. Hrubieszów, pow. hrubieszowski; 53 – Strzyżów, st. 1A-B, gm. Horodło, pow.
hrubieszowski; 54-56 – Swaryczów, gm. Komarów-Osada, pow. zamojski; 57 – Szczerbiki, st. 8, gm. Komarów-Osada,
pow. zamojski; 58 – Szczepiatyń, gm. Ulhówek, pow. tomaszowski; 59 – Ślipcze, gm. Hrubieszów, pow. hrubieszowski;
60 – Śniatycze, gm. Komarów-Osada, pow. zamojski; 61 – Teptiuków, stan. 6, gm. Hrubieszów, pow. hrubieszowski;
62 – Terebiniec, st. 6, gm. Werbkowice, pow. hrubieszowski; 63 – Topornica, st. 21 i 22, gm. Zamość. pow. zamojski;
64 – Turkowice, gm. Werbkowice, pow. hrubieszowski; 65 – Turobin, gm. Turobin, pow. biłgorajski; 66 – Tyszowce, st.
24A, gm. Tyszowce, pow. tomaszowski; 67 – Tyszowce, st. 25B, gm. Tyszowce, pow. tomaszowski; 68 – Ulwówek, gm.
Ulwówek, pow. tomaszowski; 69 – Uśmierz, st. 1, gm. Dołhobyczów, pow. hrubieszowski; 70 – Werbkowice–Kotorów,
gm. Werbkowice, pow. hrubieszowski; 71 – Wieprzec, gm. Zamość. pow. zamojski; 72 – Wilków-Kolonia, gm. Werbkowice, pow. hrubieszowski, 73 – Wolica Brzozowa, gm. Komarów-Osada, pow. zamojski; 74 – Wólka Putnowicka, gm.
Wojsławice, pow. chełmski; 75 – Wronowice-Paprzyca, st. 5, gm. Tyszowce, pow. tomaszowski; 76 – Zamość, gm. Zamość, pow. zamojski; 77 – Zubowice, st. 1; gm. Komarów-Osada, pow. zamojski; 78 – Żuków, gm. Miączyn, pow. zamojski; 79 – Żulice, gm. Telatyn, pow. tomaszowski.

osada znajdowała się na Grzędzie Sokalskiej w Łaszczowie-Kolonii (st. 5)20. Odkryto
także ślady penetracji kultury jastorfskiej na położonym na Padole Zamojskim stanowisku w Topornicy21.
W czasie funkcjonowania grupy czerniczyńskiej na Lubelszczyźnie można wyróżnić dwie wyraźne fazy chronologiczne. Starsza, datowana jest na 2 poł. III w. – pocz.
II w. przed Chr. (La Téne B2 i C – faza A1 młodszego okresu przedrzymskiego) i charakteryzuje się przemieszanymi elementami jastorfsko – pomorskimi. Reprezentatywnym dla niej stanowiskiem jest wspomniane cmentarzysko w Czerniczynie (st. 20) oraz
osada w Masłomęczu (st. 22). Materiały ceramiczne, będące jej głównym wskaźnikiem
chronologicznym wskazują, że jest ona młodsza od klasycznej kultury pomorskiej.
Z czasem grupa czerniczyńska uległa wpływom zewnętrznym z terenów kultur sąsiednich (np: przeworskiej i zarubinieckiej) i nabrała cech charakterystycznych dla środ20
S. Czopek, Kolonia Łaszczów, stan. 5, gm. loco, woj. zamojskie, [w:] Sprawozdania z badań
terenowych w województwie zamojskim w 1986 r., Zamość 1986, s. 20-22; E. Banasiewicz, Ślady
osadnictwa z wczesnego okresu przedrzymskiego w Łaszczowie Kolonii, stan. 5, gm. Łaszczów,
woj. zamojskie, [w:] J. Gurba (red.) Lubelskie Materiały Archeologiczne, t. III, 1990, s. 39-44.
21
J. Kuśnierz, Nieznana kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu
rzymskiego i wędrówek ludów z Topornicy stanowiska 21 i 22, [w:] P. Łuczkiewicz, M. GładyszJuścińska, M. Juściński, B. Niezabitowska, S. Sadowski (red.) Europa Barbarica. Ćwierć wieku
archeologii w Masłomęczu, Monumenta Studia Gothica, t. IV, Lublin 2004, s. 233-247.
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kowoeuropejskich kultur o tradycji lateńskiej22. Z młodszą fazą, datowaną na 2 poł. II
i pocz. I w. przed Chr. (faza A2 młodszego okresu przedrzymskiego), łączyć należy stanowiska osadowe w Werbkowicach – Kotorowie, Strzyżowie (st. 1A), Masłomęczu (st.
22) i Gródku nad Bugiem (st. 6)23.
Zwarte osadnictwo związane z kręgiem jastorfskim, przez dłuższy czas trwania
młodszego okresu przedrzymskiego uniemożliwiało wkroczenie na omawiane tereny
Lubelszczyzny kultury przeworskiej. Była ona pierwszą kulturą archeologiczną, która
w całości uległa celtyckim wpływom cywilizacyjnym. Proces latenizacji doprowadził
przede wszystkim do upowszechnienia się w Środkowej Europie umiejętności wytopu
i obróbki żelaza, co zaowocowało pojawieniem się trwalszych narzędzi rolniczych, nowego typy uzbrojenia, co z kolei doprowadziło do zakrojonych na szeroką skalę zmian
osadniczych i taktyki wojennej. Nastąpiła standaryzacja wyrobów ceramicznych i zdecydowane wzbogacenie różnorodności ich kształtów, idące w parze z upowszechnieniem się nowych wzorców części stroju. Zaszły wyraźnie widoczne zmiany w obrządkach pogrzebowych. Zdecydowanie częściej niż w okresach wcześniejszych, spalone
szczątki zmarłych wyposażano do życia pośmiertnego w przedmioty wykonane z metalu24. Wzbogacenie zestawu zabytków nowej kultury dało także archeologom nieocenione narzędzie, do dużo precyzyjniejszego niż w czasach poprzednich określania chronologii następujących po sobie zjawisk kulturowych.
Początki kultury przeworskiej, którą częściowo można identyfikować z historycznym ludem germańskich Wandalów, umieszcza się pomiędzy 250/235-185/170 przed
Chr.25. W najstarszej fazie (A1 młodszego okresu przedrzymskiego) zajmowała ona tereny środkowej i część zachodniej Polski z przyległościami. W tej fazie nie notuje się
śladów jej obecności na Lubelszczyźnie. Dopiero w fazie kolejnej (A2), w 2 poł. II w.
przed Chr., pojawiły się pierwsze stanowiska osadnicze na wschód od środkowej Wisły
(Mapa 1). Znamienne jest jednak, że osadnictwo przeworskie omijało tereny Kotliny
Hrubieszowskiej. Tłumaczyć to można obecnością w niej osadnictwa jastorfskiego grupy czerniczyńskiej, która najpewniej była na tyle silna, że stanowiła barierę dla ekspansji kultury przeworskiej. Stanowiska związane z Wandalami układają się tylko wzdłuż
środkowego i górnego Wieprza i sięgają na przedpole Grzędy Sokalskiej26. Osadnictwo
przeworskie nie miało jednak zwartego charakteru i stanowi raczej dowód na ostrożną
penetrację tych terenów. Szlak prowadzący wzdłuż Wieprza był najpewniej trasą przeS. Czopek, Grupa czerniczyńska..., s. 107.
A. Kokowski, Lubelszczyzna..., s. 177; A. Kokowski, Dzieje badań..., s. 26.
24
A. Kokowski, Starożytna Polska..., s. 57-60.
25
T. Dąbrowska, Wczesne fazy...
26
A. Kokowski, Lubelszczyzna..., s. 171-172; A. Kokowski, Starożytna Polska..., s. 120.
22
23
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Ryc. 2. Dwusieczny miecz
z grobu wojownika kultury
przeworskiej z Lipska (wg
P. Łuczkiewicz, Miecze lateńskie...)
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nikania osadnictwa przeworskiego na południowy –
wschód w stronę dorzecza górnego Bugu i górnego
Dniestru, gdzie dochodziło do kontaktów Wandalów
z Dakami i Sarmatami27.
Pobyt nosicieli kultury przeworskiej na południowych obrzeżach Kotliny Hrubieszowskiej ogranicza się właściwie tylko do fazy A2 młodszego okresu
przedrzymskiego (ok. 130-60 r. przed Chr.). Śladami
ich obecności są odkrywane niewielkie cmentarzyska
ciałopalne oraz pojedyncze groby a także punkty osadnicze rejestrowane podczas badań powierzchniowych
AZP. Za jeden z najstarszych zespołów należy uznać
grób nr 4 z cmentarzyska w Sitańcu – Błoniu koło Zamościa, w którym natrafiono między innymi na nóż
sierpikowaty28. Podobne niewielkie cmentarzysko
odkryto w położonym niedaleko Lipsku. W jednym
Fot. 1. Wyposażenie grobu wojownika kultury przeworskiej z Zubowic (fot. z grobów (nr 5) znalazł się długi, dwusieczny miecz
H. Szkutnik).
z fragmentami metalowej pochwy (Ryc. 2), grot z laurowatym liściem oraz żelazna fibula29. Unikatowym
znaleziskiem jest odkryty w Zubowicach koło Komarowa-Osady pojedynczy grób wojownika przeworskiego, którego spalone prochy złożone zostały do ziemi w przykrytym glinianą misą efektownym brązowym wiadrze, importowanym z terenów Republiki Rzymskiej! Uzupełnieniem pośmiertnego wyposażenia zmarłego była żelazna fibula
o konstrukcji późnolateńskiej oraz elementy ekwipunku bojowego w postaci metalowych części tarczy (3 nity) oraz grotu włóczni wraz z dolnym okuciem drzewca, tzw.
tokiem (Fot. 1)30. Pojedyncze fragmenty ceramiki odkrywane na położonym w pobliżu stanowisku wielokulturowym mogą świadczyć, że w najbliżej okolicy funkcjonowała
A. Kokowski, Lubelszczyzna..., s. 171-172; A. Kokowski, Starożytna Polska..., s. 121.
E. Banasiewicz, Sprawozdanie z badań na stanowisku nr 4 w Sitańcu – Błoniu, [w:] Sprawozdania z badań terenowych w województwie zamojskim w 1988 r., Zamość 1988, s. 20-22.
29
M. Drewko, Sprawozdania z badań przeprowadzonych w 1955 r. na wczesnośredniowiecznym cmentarzysku kurhanowym we wsi Lipsko, pow. zamojski, Sprawozdania Archeologiczne, t. III, 1957, s. 165-167; A. Kokowski, Lubelszczyzna..., s. 171; A. Kokowski, Starożytna
Polska..., s. 120; P. Łuczkiewicz, Miecze lateńskie z obszaru kultury przeworskiej, [w:] J. Gurba,
A. Kokowski (red.) Kultura przeworska, t. III, Lublin, s. 176-177, 202, ryc. 5:2; P. Łuczkiewicz,
Uzbrojenie ludności ziem polskich w młodszym okresie przedrzymskim, [w:] A. Kokowski (red.)
Archeologia militaria, t. II, Lublin 2006, s. 33, 309, ryc. 5: 2.
30
A. Kokowski, Lubelszczyzna..., s. 171-172; A. Kokowski, Starożytna Polska..., s. 120.
27
28

także osada przeworska z tego okresu. Jednakże do tej pory nie natrafiono
w tym rejonie Lubelszczyzny i nie przebadano wykopaliskowo ani jednego
obiektu pochodzącego z wandalskich osiedli, który bezsprzecznie można
było by wiązać z młodszym okresem przedrzymskim.
Zajmująca Kotlinę Hrubieszowską grupa czerniczyńska funkcjonowała najpewniej do początków fazy A3 młodszego okresu przedrzymskiego.
Po jej zaniku, na północno – wschodnich obrzeżach Kotliny pojawiła się
przybyła ze wschodu, z terenu Polesia, zlatenizowana kultura zarubiniecka
(Mapa 1). Dotychczas rozpoznano jedynie jej obiekty cmentarne. Są to groby ciałopalne pochodzące z cmentarzyska w Husynnem – Kolonii (Ryc. 3)31,
oraz pojedynczy pochówek z Putnowic – Kolonii32, które najpewniej należy
ulokować u schyłku młodszego okresu przedrzymskiego (faza A3 – ok. 60 r.
przed Chr. – pocz. I w. po Chr.) lub już w początkach starszego okresu
rzymskiego (faza B1a – ok. 1 poł. I w. po Chr.)33. Stanowiska osadowe kultury zarubinieckiej mogą ukrywać się wśród powierzchniowych materiałów
grupy czerniczyńskiej34.

Ryc. 3. Brązowa fibula kultury zarubinieckiej. Husynne – Kolonia, st. 7 (wg E. Banasiewicz, Interwencja...).

W orbicie wpływów Cesarstwa Rzymskiego. Starszy okres rzymski.
W starszym okresie rzymskim (od ok. pocz. I w. po Chr. do ok. 160 r. po Chr. – fazy
B1-B2), tereny Środkowej Europy znalazły się w zasięgu wpływów kulturowych idących
od południa, od strony Imperium Romanum. Na ziemiach polskich intensywnie rozwijają się wówczas kultura przeworska (w części południowej i środkowej) oraz kultura
wielbarska na Pomorzu i w północnej Wielkopolsce.
Tymczasem struktura osadnicza południowo-wschodniej Lubelszczyzny jest dosyć
niejasna. Archeolodzy nie potrafią precyzyjnie zdefiniować jednostki kulturowej, która
zasiedliła te tereny. W fazie B1 (ok. 0-70/80 r. po Chr.), a być może także do początków II w. po Chr. należy liczyć się z obecnością na Grzędzie Horodelskiej kultury za31
E. Banasiewicz, Interwencja archeologiczna na zniszczonym cmentarzysku kultury zarubinieckiej w Kol. Husynne, [w:] Sprawozdania z badań terenowych w województwie zamojskim
w 1989 r., Zamość 1989, s. 23-28; E. Banasiewicz, Sprawozdanie z prac ratowniczych na stan.
4 w Kol. Husynne, [w:] Sprawozdania z badań terenowych w województwie zamojskim w 1990
roku, Zamość 1990, s. 36-38.
32
L. Gajewski, J. Gurba, Najdalej na południowy zachód wysunięte stanowisko kultury zarubinieckiej, Wiadomości Archeologiczne, t. XLI, 1976, s. 493-494.
33
A. Kokowski, Lubelszczyzna..., s. 180-181.
34
A. Kokowski, Lubelszczyzna..., s. 180-181.
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Mapa 2 Starszy i środkowy okres rzymski (fazy B1-B2 i B2/C1-C1a).
Stanowiska i legenda – patrz mapa 1. Kolory: czerwony – kultura przeworska; niebieski – kultura wielbarska; zielony
– grupa masłomęcka.

rubinieckiej35. Także mimo znacznego zagęszczenia osadnictwa kultury przeworskiej
w zachodniej części Lubelszczyzny (prowincja nad dolnym Wieprzem36), nadal Wandalowie nie byli zainteresowani kolonizacją na większą skalę wschodniej i południowej
części regionu. Pojawiają się tutaj tylko pojedyncze znaleziska ze stanowisk w Kotlinie
Hrubieszowskiej i na Grzędzie Horodelskiej. Jest to między innymi pochodzący prawdopodobnie ze zniszczonego grobu ciałopalnego grot oszczepu odkryty w Horodle37.
A. Kokowski, Dzieje badań..., s. 26-27.
A. Kokowski, „Prowincja” kultury przeworskiej w młodszym okresie przedrzymskim nad
dolnym Wieprzem, [w:] J. Andrzejowski (red.) COMHLAN. Studia z archeologii okresu przedrzymskiego i rzymskiego w Europie Środkowej dedykowane Teresie Dąbrowskiej w 65. rocznicę urodzin, Warszawa 1999, s. 203-216.
37
A. Kokowski, Lubelszczyzna..., s. 185.
35
36
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Przypuszczalnie „przeworczycy” docierali tutaj nie od strony Wieprza, ale
z północy z terenów Polesia Lubelskiego (Mapa 2).
Nadal istnieje problem z klasyfikacją kulturowo – chronologiczną materiałów, przede wszystkim ceramicznych pochodzących z badań powierzchniowych w Kotlinie Hrubieszowskiej i na jej obrzeżach. Zbliżone są one co
prawda do zabytków kultury przeworskiej, ale jednoznaczna ich interpretacja
jest niepewna. Bywają one także określane jako typ Lyniv i grupa zubrycka
– genetycznie związane zarówno z kulturą przeworską jak i kulturą zarubiniecką38. Elementem bezspornie potwierdzającym osadnictwo w 1 poł. II w.
w Kotlinie Hrubieszowskiej, a przede wszystkim na jej obrzeżach są przypad- Ryc. 4. Fragment brązowej fibuli „oczkokowo odkrywane brązowe fibule tzw. „oczkowate”. Ich znaleziska skupiają się watej”. Swaryczów (wg B. Niezabitowska,
w północnej i południowo-zachodniej części Kotliny Hrubieszowskiej oraz na Nowe znaleziska...).
Grzędzie Horodelskiej. Ich największa koncentracja znajduje się w okolicach
Swaryczowa i Zubowic. Niektóre z nich najprawdopodobniej pochodzą ze zniszczonych
grobów (Ryc. 4)39. Niestety ten typ ozdób nie ma walorów wyznacznika kulturowego, i nie
można ostatecznie powiedzieć czy są związane z osadnictwem przeworskim, zarubinieckim czy też innym. Z tego samego czasu pochodzą być może również pojedyncze znaleziska, w postaci pochówku ciałopalnego odkrytego w Czermnie, w którym miano jakoby
odkryć monetę cesarza Tytusa40 oraz niepewny chronologicznie skarb (?) z Modryńca,
zawierający między innymi monety Trajana41.
Zastanawiające w tym kontekście są przypadkowo odkryte przedmioty, pochodzące
najpewniej ze zniszczonego, bogatego w importy pochówku ze stanowiska w Stefankowicach – Kolonii (st. 30). Odkryto tam między innymi brązowy rondelek importowany
38
D. N. Kozak, Poselene u sela Paseki-Zubrecke i nekotorye voprosy kul’turnogo rozvitja
plemen Podnestrov’ja na rubeže i v pervych vekach našej ery, Acta Archeologica Carpatica,
t. 26, 1987, s. 175-208.
39
B. Niezabitowska, Nowe znaleziska fibul oczkowatych z terenu Polski południowo-wschodniej, [w:] P. Łuczkiewicz, M. Gładysz-Juścińska, M. Juściński, B. Niezabitowska, S. Sadowski
(red.) Europa Barbarica. Ćwierć wieku archeologii w Masłomęczu, Monumenta Studia Gothica,
t. IV, Lublin 2004, s. 489-495.
40
J. Gurba, Importy rzymskie z województwa lubelskiego, Archeologia, t. 7 (1955), 1957,
s. 155; S. Nosek, Materiały do badań nad historią starożytną i wczesnośredniowieczną międzyrzecza Wisły i Bugu, Annales UMCS, sec. F, t. VI (1951), Lublin 1957, s. 321; A. Kokowski, Lubelszczyzna..., s. 157.
41
J. Gurba, Importy rzymskie..., s. 159; A. Kokowski, Lubelszczyzna w pierwszych wiekach naszej ery w świetle importów rzymskich, Rocznik Lubelski, t. 23/24, 1981-1982, s. 169;
A. Kunisz, Znaleziska monet rzymskich z Małopolski, Warszawa-Wrocław-Kraków-GdańskŁódź 1985, s. 122.
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z terenów Cesarstwa Rzymskiego, na którego rękojeści zachował się stempel produkcyjny z napisem FAVS OCTAVI oraz efektowny pacior szklany. Według informacji znalazcy zabytków, miały im towarzyszyć również naczynia szklane i inne przedmioty brązowe oraz monety. Z tego samego stanowiska pochodzi także przypadkowo odkryty grot
z zadziorami42. Wyroby importowane o charakterze luksusowym, świadczą bezsprzecznie, że Kotlinę Hrubieszowską i jej obrzeża musiała w starszym okresie rzymskim zamieszkiwać ludność, która miała wykształconą wyższą, elitarną warstwę społeczną. To
jednocześnie może wskazywać, że analizowane bliżej nieokreślone kulturowo zjawisko,
miało charakter stabilnego osadnictwa. Nadal jednak czeka ono na swojego badacza,
który podejmie się próby pełnego jego zdefiniowania.
Czas wielkich zmian.
Środkowy i początek młodszego okresu rzymskiego
W 166 roku po Chr. na pograniczu Cesarstwa Rzymskiego i Germanii rozpoczęły się tak
zwane „wojny markomańskie”, które trwały do 180 roku. Wówczas to pierwszy raz germańscy Barbarzyńcy z taką mocą wkroczyli na tereny Imperium, ujawniając jego wewnętrzną
słabość. W ostatecznym rozrachunku legiony rzymskie wyparły Germanów daleko na północ, przenosząc ciężar działań zbrojnych do Barbaricum. Wojna rozbudziła jednak wyraźne ruchy ludnościowe, także w północnej jego części, będące najpewniej echem wydarzeń
do jakich doszło na południu, na pograniczu Cesarstwa Rzymskiego i terenów plemiennych
Germanów naddunajskich. W terminologii archeologicznej czas ten określanej jako środkowy okres rzymski i obejmuje fazy B2/C1-C1a (ok. 160-225 r. po Chr.)
W południowo-wschodniej Lubelszczyźnie następują wówczas radykalne zmiany
osadnicze, związane z początkiem ekspansji z północy kultury wielbarskiej43. Wykształciła się ona w starszym okresie rzymskim na Pomorzu i jest wynikiem stopniowej ewolucji kultury oksywskiej z młodszego okresu przedrzymskiego. Ostateczny rys zyskała,
dzięki pojawieniu się nowych skandynawskich prądów kulturowych, identyfikowanych
z przybyciem gockiego rodu Amalów. Antyczne źródła historyczne podają, że jego
przedstawiciele przypłynęli na południowe wybrzeże Bałtyku, wiedzeni w trzech łodziach przez mitycznego króla Beriga. Założyli tam nowe państwo, nazwane Gothiskandzą. Piąty następca Beriga, Filimer w obliczu przeludnienia dotychczas zajmowanych
42
A. Kokowski, Lubelszczyzna w pierwszych wiekach..., s. 166-167, tabl. Ia; A. Kokowski, Lubelszczyzna..., s. 166, 183; T. Borodziej, Zniszczone cmentarzysko kultury przeworskiej
w Stefankowicach, woj. Zamość, [w:] J. Gurba (red.) Lubelskie Materiały Archeologiczne, t. I,
1985, s. 99, ryc. 1e.
43
A. Kokowski, Lubelszczyzna..., s. 187-188.
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ziem podjął decyzję o wędrówce plemienia na południowy – wschód, do krainy Oium
nad Morze Czarne44. Archeologicznym przełożeniem legendarnej wędrówki Gotów jest
ekspansja kultury wielbarskiej z Pomorza i północnej Wielkopolski na prawobrzeżne
Mazowsze, Podlasie, Lubelszczyznę oraz Wołyń i Podole45.
Nowi goccy osadnicy, najpewniej jednorazowo przebyli znaczną odległość i od razu
osiedlili się w centrum i na obrzeżach Kotliny Hrubieszowskiej (tzw. exploratores)
(Mapa 2). W tym samym czasie w obliczu zagrożenia ze strony przybyszów, których
najpewniej kolejne fale zbliżały się w stronę Kotliny, rozpoczął się exodus ludności kultury przeworskiej z terenów Mazowsza i zachodniej Lubelszczyzny. Uciekając przed
nadchodzącymi Gotami, Wandalowie przemieszczali się w kierunku Wołynia i Podola,
w stronę górnego biegu Dniestru i Bohu46. Wchodząc do Kotliny Hrubieszowskiej napotkali już jednak na pierwszych osadników wielbarskich, którzy ulokowali się w dorzeczu Huczwy. Najprawdopodobniej Wandalowie próbowali przebijać się przez tereny
właśnie skolonizowane przez najeźdźców z północy. Bardzo prawdopodobnym jest, że
dochodziło wówczas do zbrojnej konfrontacji z Gotami. Śladami walk prowadzonych
przez uchodźców z przybyszami są groby wojowników wandalskich, którzy z dużym
prawdopodobieństwem wówczas polegli47. Pochówki o podobnym charakterze występują zarówno w Kotlinie Hrubieszowskiej, jak również dalej na południowy-wschód, na
Wołyniu i Podolu48. Są to pojedyncze groby ciałopalne, najczęściej jamowe, zazwyczaj
wyposażone jedynie w elementy uzbrojenia. Prochy zmarłych wojowników składano
do ziemi, z reguły wprost zsypując do niewielkiej jamy, bądź też składając w popielnicach wykonanych z substancji organicznych (np: workach ?). Łączy je też jedna cecha.
Wszystkie są datowane na jedną, bardzo krótką fazę – C1a (około 200-225 r. po Chr.).
Znamienne jest także, że nigdy nie towarzyszą im pochówki wandalskich kobiet49. Przykładami mogą być tutaj pojedyncze groby z Obrowca, gdzie pochowany wojownik wyposażony był w grot oszczepu i umbo – metalowe okucie środkowej części tarczy oraz
służący do jej trzymania imacz (Ryc. 5)50 oraz Wronowic – Paprzycy, w którym odkryto
Jordanes, Gethica – przekład E. Zwolski, Kasjodor i Jordanes, historia gocka, czyli scytyjska Europa, Lublin 1984.
45
A. Kokowski, Starożytna Polska..., s. 186-203.
46
A. Kokowski, Starożytna Polska..., s. 287.
47
A. Kokowski, Dzieje badań..., s. 29-30.
48
A. Kokowski, Dwie „bitwy” o Kotlinę Hrubieszowską u schyłku starożytności, Zamość
2005, s. 14-15.
49
A. Kokowski, Lubelszczyzna..., s. 187-188; A. Kokowski, Dzieje badań...., s. 29-30.
50
A. Kokowski, Lubelszczyzna..., s. 85-88, ryc. 41-42.
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Ryc. 5. Wyposażenie grobu wojownika kultury
przeworskiej z Obrowca
(wg A. Kokowski, Lubelszczyzna...).
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Ryc. 6. Ostroga z grobu wojownika kultury przeworskiej z Wronowic
– Paprzycy (wg L. Gajewski, Zniszczony grób...).

żelazną ostrogę przetyczkowatą (Knebelsporn) (Ryc. 6)51. Najprawdopodobniej także dwa groty oszczepów odkryte przypadkowo w Werbkowicach – Kotorowie52 są również pozostałościami zniszczonych grobów (grobu ?) (Ryc.
7). Rzadziej w wyposażeniu takich obiektów występuje ceramika. Przykładem może być tutaj pojedynczy grób wojownika odkryty przypadkowo w Górze Grabowiec, wyposażony w dwa groty i umbo53.
Pojedyncze pochówki mogą świadczyć o drobnych utarczkach, natomiast pozostałością prawdziwej bitwy pomiędzy Gotami i Wandalami, być
może jest cmentarzysko wojowników przeworskich odkryte jeszcze w 1 poł.
XX wieku w Przewodowie (Ryc. 8)54. Tutaj także chronologia zespołów grobowych zamyka się w krótkim odcinku czasu pomiędzy schyłkiem fazy B2
a początkiem fazy C1a. Podobne cmentarzysko być może istniało także
w pobliskim Podlodowie, gdzie oprócz niekompletnie wyposażonego pochówku wojownika (półksiężycowate okucie i gwoździowata zawieszka pochwy miecza, nit od umba ?, prostokątna sprzączka od pasa55), odkryto
przypadkowo w latach 60-tych XX wieku grób wysokiego rangą wojownika,
którego pochowano wraz z długim dwusiecznym mieczem pochodzących
z warsztatu płatnerskiego w Cesarstwie Rzymskim (Fot. 2). Na jego głowni widnieją schematyczne przedstawienia rzymskich bóstw wojny i zwycięL. Gajewski, Zniszczony grób ciałopalny z późnego okresu wpływów rzymskich we Wronowicach-Paprzycy, woj. Zamość, Wiadomości Archeologiczne,
t. XLV, 1980, s. 248-249.
52
M. Stasiak-Cyran, Nowe materiały do poznania kultury przeworskiej na
Lubelszczyźnie, [w:] A. Kokowski (red.) Kultura przeworska, t. IV, 1998 (1999),
s. 163-169.
53
E. Banasiewicz, Zespół zabytków z grobu kultury przeworskiej odkryty w Górze Grabowiec, woj. zamojskie, Archeologia Polski Środkowowschodniej, t. II, 1997,
s. 277-279.
54
M. Śmiszko, Kultury z wczesnego okresu epoki Cesarstwa Rzymskiego w Małopolsce Wschodniej, Lwów 1932, s. 22-24, tabl. I: 16, 18, 20; III: 16, 19, 21, 31; IV:
1-4, 26; G. Kieferling, Zabytki z młodszego okresu przedrzymskiego oraz z okresu rzymskiego z terenów Podola i Wołynia w zbiorach Muzeum Archeologicznego
w Krakowie. Annowola–Biała–Dobrostany–Iwachnowice–Kapuścińce–Krystynopol–Łuczka–Przewodów–Rudki, Materiały Archeologiczne, t. XXXIII, 2002, s. 4047, ryc. 11-15.
55
J. Bagińska, E. Banasiewicz, J. Niedźwiedź, H. Taras, Badania na wielokulturowym stanowisku 2 w Podlodowie, pow. Tomaszów Lubelski, Archeologia Polski
Środkowowschodniej, t. V, 2000, s. 77, ryc. 4.
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Ryc. 7. Luźne znaleziska grotów
kultury przeworskiej z Werbkowic – Kotorowa (wg M. StasiakCyran, Nowe materiały...).
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Fot. 2. Wyposażenie grobu wojownika kultury przeworskiej z Podlodowa (fot. P. Maciuk).

stwa – Marsa i Victorii (Fot. 3). O wysokim statusie pochowanego wojownika świadczą także dwie Fot. 3. Zbliżenia przedstawień Marsa
Ryc. 8. Część zabytków z cmeninkrustowane ostrogi oraz dwa groty włóczni, na i Victorii na głowni miecza z Podlodowa tarzyska kultury przeworskiej
w Przewodowie (wg G. Kieferling,
liściach których znajdowały się magiczne znaki (fot. P. Maciuk).
Zabytki z młodszego okresu...).
56
w postaci tzw. tamg .
Niepokój tamtych czasów oddają także znaleziska skarbów monet. Pochodzące z Cesarstwa Rzymskiego denary były licznie składane do ziemi w tym samym
okresie, kiedy ginęli opisywani wcześniej wojownicy. Ponieważ znamy daty emisji najmłodszych monet znajdujących się w skarbach, które zostały wybite za panowania Septymiusza Sewera w 196 roku, czas tych wydarzeń możemy ustalić na lata niedługo po
tym, najpewniej w początkach III w. po Chr.57. Są wśród nich skarby zawierające niewielką stosunkowo liczbę monet, dochodzącą do ilości kilkudziesięciu sztuk i rzadko
przekraczającą sto egzemplarzy. Lokują się one w dolinie Huczwy (Wilków – Kolonia58)

J. Gurba, Z. Ślusarski, Bogato wyposażony grób z III wieku z Podlodowa w pow. tomaszowsko-lubelskim, Przegląd Archeologiczny, t. XVII, 1964-1965, s. 202-207; J. Gurba, Z. Ślusarski, Podlodów distr. de Tomaszów Lubelski, sépulture á incinération, Inventaria Archaeologica
Pologne, Fasc. XVII, 1966, Pl. 110: 1-2; M. Stasiak-Cyran, Podlodów, pow. tomaszowski, woj. lubelskie, [w:] J. Andrzejowski, A. Kokowski, Chr. Leiber (red.) Wandalowie – strażnicy bursztynowego szlaku, Lublin-Warszawa 2004, s. 320.
57
A. Kokowski, Starożytna Polska..., s. 287.
58
E. Krasnodębska, Znalezisko denarów rzymskich w Wilkowie – Kolonii w pow. hrubieszowskim, Wiadomości Numizmatyczne, R. XV, 1971, s. 20-30; A. Kokowski, Lubelszczyzna
56
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Fot. 4. Cześć skarbu denarów z Żulic (fot. A. Krukemeyer).

i jej lewym dopływie – rzece Sieniocha (Swaryczów59; Ruszczyzna60)61. Niektóre z tych depozytów – na przykład skarb ze Swaryczowa sprawiają wrażenie, że były dorobkiem całego życia,
relatywnie ubogiej osoby, o czym świadczy duża
rozbieżność chronologiczna monet, ich mocne
wytarcie oraz niepowtarzalność poszczególnych
emisji. Są jednak także znaleziska gromadne monet o dużo większej ilości. Przykładem może być
skarb odkryty w Przewodowie (obecnie nieistniejący), który pierwotnie mógł liczyć nawet około
1000 monet62. Do dużych skarbów należy też zaliczyć depozyt monet z Turobina (który mógł liczyć
około 780 monet)63 oraz znalezisko z Żulic (około
375 denarów) (Fot. 4)64. Skarby te nie zostały ni-

w pierwszych wiekach..., s. 171; A. Kunisz, Znaleziska monet..., s. 241; B. Paszkiewicz, Wilków,
gm. Werbkowice, woj. zamojskie, Wiadomości Numizmatyczne, R. XL, z. 3-4, 1996, s. 182.
59
M. Haisig, Znalezisko rzymskich denarów ze wsi Zubowice, pow. Tomaszów Lubelski,
Sprawozdania PMA, t. III, 1950, s. 93-108; J. Gurba, Importy rzymskie..., s. 152; T. Dąbrowska,
Przyczynek do znajomości skarbu monet rzymskich ze Swaryczowa, pow. Tomaszów Lubelski,
Wiadomości Archeologiczne, t. XXVIII, 1962, s. 396-397; A. Kokowski, Lubelszczyzna w pierwszych wiekach..., s. 170; A. Kunisz, Znaleziska monet..., s. 211-214.
60
J. Gurba, Importy rzymskie..., s. 151, 162; Z. Ślusarski, Skarb monet rzymskich z kol.
Ruszczyzna, gm. Komarów-Osada, woj. zamojskie, Studia i Materiały Lubelskie, t. 9, 1982,
s. 7-38; A. Kokowski, Lubelszczyzna w pierwszych wiekach..., s. 170; A. Kunisz, Znaleziska
monet..., s. 191-194; B. Paszkiewicz, Ruszczyzna, gm. Komarów-Osada, woj. zamojskie, Wiadomości Numizmatyczne, R. XL, z. 3-4, 1996, s. 183.
61
Do tej serii skarbów monet należy być może zaliczyć również przypuszczalny depozyt monet ze Skomorochów Dużych, gm. Grabowiec, którego datowanie umieszcza się po 176 roku po
Chr. – A. Kokowski, Lubelszczyzna..., s. 159; A. Kunisz, Znaleziska monet..., s. 200.
62
S. Skowronek, Znalezisko denarów rzymskich z Przewodowa, Wiadomości Numizmatyczne, R. IX, 1965, s. 203-208; J. Gurba, Importy rzymskie..., s. 152, 162; A. Kokowski, Lubelszczyzna w pierwszych wiekach..., s. 169; A. Kunisz, Znaleziska monet..., s. 174-178.
63
J. Gurba, Importy rzymskie..., s. 163; A. Kokowski, Lubelszczyzna w pierwszych wiekach..., s. 170; A. Kunisz, Znaleziska monet..., s. 219-233.
64
L. Gajewski, Żulice, gm. Telatyn, woj. Zamość, Wiadomości Numizmatyczne, R. XIX, z. 3,
1975, s. 170; A. Kunisz, Znaleziska monet..., s. 259-260; B. Mielniczuk, Skarb rzymskich denarów I-II w.n.e. z Żulic, województwo zamojskie, w Muzeum Okręgowym w Koszalinie, Koszaliń-
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gdy wydobyte przez swoich właścicieli, którzy najpewniej stracili życie lub nie mogli
wrócić na tereny, które zostały zajęte przez Gotów65. Rozlokowanie miejsc, w których
je odkryto świadczy, że Wandalowie nie uciekali tylko w kierunku Wołynia i Podola, ale
także szukali schronienia kierując się wzdłuż Roztocza w stronę południowo-zachodniej Lubelszczyzny, która chwilowo leżała poza zainteresowaniem kultury wielbarskiej.
Niewydobyty skarb z Turobina sugeruje, że i ten kierunek okazał się mało bezpieczny.
Tutaj jednak w grę może wchodzić także fakt, że wśród uchodźców znalazły się osoby,
które próbowały wykorzystywać zaistniałą sytuację w celu wzbogacenia się. Interesujące
jest, że w kilku przypadkach w okolicy odkrycia monet, natrafiono również na pojedyncze pochówki wojowników przeworskich.
W przeważającej części ucieczka Wandalów przed nadciągającymi Gotami miała
najprawdopodobniej charakter szybkiego przemieszczania się, bez zakładania trwałych
miejsc osadniczych. Świadczyć może o tym, prawie zupełny brak stanowisk osadowych
ze środkowego okresu rzymskiego w Kotlinie Hrubieszowskiej i na jej obrzeżach. Są
jednak wyjątki od tej reguły. Na stanowisku nr 1 w Zubowicach odkryto pozostałości
budynku mieszkalnego w typie ziemianki, której towarzyszyły pojedyncze jamy osadowe o charakterze gospodarczym66. Zespół, najprawdopodobniej o charakterze jednodworczym, należy datować właśnie na środkowy okres rzymski (faza B2/C1-C1a). Duża
zawartość popiołu z węgla drzewnego, oraz silnie przepalone kawałki polepy i ceramiki
kuchennej świadczą być może, że obiekt został spalony, w momencie kiedy ekspansja
gocka dotarła na południowo-zachodnie obrzeża Kotliny Hrubieszowskiej. Zastanawiające jest jednak, dlaczego w obliczu niebezpieczeństwa, jakaś rodzina wandalska zdecydowała się na osiedlenie na zagrożonym terytorium. Wytłumaczenie może być tylko
jedno. Dolina rzeki Sieniochy, w której ulokowane jest stanowisko, w pradziejach najprawdopodobniej należała do miejsc bardzo odizolowanych i trudno dostępnych. Piaszczyste wyniesienie, na którym ulokowano osadę, otoczone było z trzech stron bagnami,
co jeszcze bardziej zwiększało walor obronności, czy może niedostępności i izolacji
tego miejsca. Nadzieje osadników na względny spokój najpewniej okazały się jednak
płonne. Wiarygodności tezy o gwałtownym końcu funkcjonowania gospodarstwa nadaje fakt odkrycia w pobliskim Swaryczowie jednego ze wspomnianych skarbów monet,
skie Zeszyty Muzealne, t. 21, 1997, s. 261-295; J. Feduszka, A. Kokowski, Żulice, pow. Tomaszów
Lubelski, woj. lubelskie, [w:] J. Andrzejowski, A. Kokowski, Chr. Leiber (red.) Wandalowie –
strażnicy bursztynowego szlaku, Lublin-Warszawa 2004, s. 344; B. Paszkiewicz, Skarb z Żulic
(1970) bez końca, [w:] P. Łuczkiewicz, M. Gładysz-Juścińska, M. Juściński, B. Niezabitowska,
S. Sadowski (red.) Europa Barbarica. Ćwierć wieku archeologii w Masłomęczu, Monumenta
Studia Gothica, t. IV, Lublin 2004, s. 369-374.
65
A. Kokowski, Lubelszczyzna..., s. 187-188.
66
Badania autora z lat 2004-2005. Opracowanie znaleziska w przygotowaniu do druku.
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niewątpliwie złożonego do ziemi w chwili bezpośredniego zagrożenia. Do niezwykłej
specyfiki osadnictwa w dolinie Sieniochy jeszcze wrócimy.
Zastanawiające jest, co stało się z ludnością kultury przeworskiej, która uciekała
przez tereny południowo-wschodniej Lubelszczyzny. Przypuszczalnie część z nich zginęła w wyniku bezpośredniej konfrontacji z najeźdźcami (wojownicy). Prawdopodobnie
części udało się przedrzeć na Wołyń i Podole, gdzie jednak nie zaznali spokoju, gdyż
wkrótce ekspansja kultury wielbarskiej (co prawda na mniejszą już skalę) dotarła także
na te tereny. Być może część ludności poddała się i zasymilowała z przybyszami. Śladów
ich późniejszego pobytu na tych terenach próbuje się doszukiwać w pochówkach z nietypowymi dla Gotów elementami wyposażenia.
Znaczna liczba Wandalów pochodzących ze wschodniej strefy kultury przeworskiej, postanowiła w obliczu najazdu gockiego osiedlić się w sąsiedztwie granic Cesarstwa Rzymskiego i obrała drogę na południe, do Kotliny Karpackiej. Według przekazu rzymskiego historyka Kasjusza Diona zawartego w Historii Rzymskiej, około
170/171 roku plemiona wandalskich Hasdingów, Wiktofalów i Lakringów pojawiły się
w granicach Imperium Rzymskiego67. Prawdopodobnie plemiona te w obliczu zagrożenia idącego od północy z terenów kultury wielbarskiej, znęcone zostały wizją łupów
i chciały wziąć udział w awanturze wojennej nad Dunajem (wspominane powyżej
„wojny markomańskie”)68. Należy tutaj uściślić terminologię. Określenie Wandalowie (Vandiliowie) w okresie wczesnorzymskim (w tym w II wieku po Chr.) miało szerokie, nadrzędne znaczenie i określano nim wszystkie ludy wschodniogermańskie,
wśród których wyróżniano na przykład: Hasdingów i Wiktofalów. Dopiero od III w. po
Chr. (w okresie późnorzymskim) terminem Wandalowie zaczęto określać konkretne
plemię germańskie69.
Plemiona wandalskie, które opuściły wschodnią część obecnej Polski, osiedliły się
na południe od Karpat. Hasdingowie zajęli tereny nad górną Cisą, Lakringowie gdzieś
w ich bliskim sąsiedztwie, natomiast Wiktofalowie trafili nad środkowy Dunaj70. Archeologicznym dowodem na takie przemieszczenia plemienne, są charakterystyczne formy zabytków, które z terenów środkowej i wschodniej Polski przemieściły się na tereny
naddunajskie. Szczególnie istotny jest tu wzór zapinek, określanych jako typ Almgren
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M. Olędzki, Próba odtworzenia oblicza etnicznego kultury przeworskiej w okresie rzymskim na podstawie źródeł pisanych i przesłanek archeologicznych, [w:] J. Gurba, A. Kokowski
(red.) Kultura przeworska, t. III, 1997, s. 82-83.
68
A. Kokowski, Starożytna Polska..., s. 253.
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M. Olędzki, Próba odtworzenia..., s. 86.
70
A. Kokowski, Starożytna Polska..., s. 249-251.
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43, które szczególnie licznie występują na terenach wymienionych powyżej71. Ich forma
ewidentnie łączy północ z południem. Także niektóre elementy uzbrojenia występujące
nad środkową Wisłą, na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu, mają bliskie nawiązania nad Dunajem. Są to na przykład specyficzne typologicznie groty oszczepu, określaną jako typ
„Obrowiec” (Ryc. 5)72, w które uzbrojona była część wojowników osłaniająca ucieczkę
ludności kultury przeworskiej przez Kotlinę Hrubieszowską. Wskazuje to jednoznacznie na Hasdingów i Wiktofalów jako tę ludność, która uciekała na południe przez tereny
Lubelszczyzny przed nadciągającymi Gotami. Przypuszczać należy, że doliną Huczwy
przez przesmyk pomiędzy wschodnim Roztoczem a Grzędą Sokalską przedarli się na
tereny Podkarpacia (zajętego już wcześniej przez Wandalów – cmentarzyska w Gaci
koło Przeworska i Radawie koło Jarosławia) a dalej przez Przełęcz Dukielską udali się
na Słowację. Inna możliwa trasa przemieszczeń wiodła na południowy – wschód, skąd
przez Podole i przełęcze we wschodnich Karpatach można było przejść na Ukrainę Zakarpacką i dalej nad górną Cisę.
Badania archeologiczne wskazują, że po horyzoncie skarbów denarów i pojedynczych grobów wojowników, w fazie C1a okresu rzymskiego osadnictwo kultury przeworskiej w południowo-wschodniej Lubelszczyźnie zanika i zostało zastąpione przez
krąg kultur gockich.
Osadnicy goccy, którzy pojawili się tutaj pochodzili z północnej Wielkopolski
i wschodniej części Pomorza (stref B i C zasiedlenia kultury wielbarskiej wyróżnionych
przez Ryszarda Wołągiewicza). Przechodząc na prawy brzeg Wisły, Goci najprawdopodobniej dotarli do Kotliny Hrubieszowskiej przesuwając się wzdłuż prawego brzegu
dolnego i środkowego Wieprza. Na tej trasie dochodziło do bezpośrednich konfrontacji najeźdźców z zamieszkującą tutaj ludnością kultury przeworskiej, o czym świadczą zniszczone osady w zachodniej Lubelszczyźnie. Pojawienie się w centrum Kotliny
Hrubieszowskiej Gotów już w fazie B2/C1 wskazuje, że pierwsza fala osadników dotarła tutaj bezpośrednio z miejsca, z którego rozpoczęła wędrówkę. Tych najstarszych
przybyszów archeolodzy nazywają terminem exploratores. Ich zadaniem było zajęcie
najbardziej dogodnych terenów pod kolonizację i przygotowanie zaplecza dla kolejnych
fal przybyszów z północy. W południowo-wschodniej Polsce najlepszym miejscem do
osiedlenia się było właśnie centrum Kotliny Hrubieszowskiej z żyznymi czarnoziema71
A. Kokowski, J. B. Maleev, Nowe materiały do katalogu zapinek typu Almgren II-43, [w:]
A. Kokowski (red.) Kultura przeworska, t. IV, s. 175-180.
72
A. Kokowski, Lubelszczyzna..., s. 85-88; S. Sadowski, Grób wojownika kultury przeworskiej z „Piotrowego Pola” w okolicach Iłży. Uwag kilka w kwestii rozprzestrzenienia grotów typu
Obrowiec, [w:] P. Łuczkiewicz, M. Gładysz-Juścińska, M. Juściński, B. Niezabitowska, S. Sadowski (red.) Europa Barbarica. Ćwierć wieku archeologii w Masłomęczu, Monumenta Studia
Gothica, t. IV, Lublin 2004, s. 405-414.
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mi. Wystarczyło tylko przedrzeć się przez tereny kontrolowane przez Wandalów. Strategiczne położenie geograficzne Kotliny w sąsiedztwie Wołynia i Podola, otwierało Gotom
dalszą drogę do ekspansji na stepy Ukrainy i nad Morze Czarne73.
Najstarszą fazę osadnictwa gockiego w południowo-wschodniej Lubelszczyźnie,
datowaną na ostatnią ćwierć II w. po Chr. (B2/C1) wyznaczają stanowiska położone
na Grzędzie Horodelskiej, w Kotlinie Hrubieszowskiej oraz na jej obrzeżach na granicy z Padołem Zamojskim. Zasiedlone zostają przede wszystkim sąsiedztwo doliny
Bugu, Huczwy i Sieniochy (Mapa 2). W większości są to osady, bądź to rozpoznane jedynie powierzchniowo, albo w mniejszym lub większym stopniu zbadane wykopaliskowo (Łuszków, st. 1074, Hrubieszów-Podgórze, st. 1A75, Ślipcze, st. 776; Łasków, st. 1177).
Wyjątkowo trafiają się znaleziska sepulkralne (Swaryczów, st. 1). Wymienione stanowiska archeologiczne związane są z kulturą wielbarską. Jednak już w tym czasie, w samym
centrum Kotliny Hrubieszowskiej zaczęła kształtować się nowa jakość w postaci grupy
masłomęckiej (Gródek, st. 1C, Masłomęcz, st. 1578) – jednego z największych fenomenów kulturowych okresu rzymskiego w Środkowej Europie79.
Grupa masłomęcka powstała w niezwykle specyficznych warunkach geograficznych
Kotliny Hrubieszowskiej. Jej podłożem była pierwsza fala osadnicza kultury wielbarA. Kokowski, Starożytna Polska..., s. 284-286.
A. Kokowski, Zagadnienie osadnictwa..., s. 245; A. Kokowski, Lubelszczyzna..., s. 164,
187-188.
75
E. Banasiewicz, Osada z okresu wpływów rzymskich w Hrubieszowie-Podgórzu, stan.
1a, woj. zamojskie, badania 1984 roku (doniesienie wstępne), [w:] Prace i Materiały Zamojskie,
t. 1, 1987, s. 49-92; E. Banasiewicz, Kompleks osadniczy grupy masłomęckiej w HrubieszowiePodgórzu w woj. zamojskim, [w:] J. Gurba, A. Kokowski (red.) Kultura wielbarska w młodszym
okresie rzymskim (materiały z konferencji), t. II, Lublin 1989, s. 47-61; A. Kokowski, Lubelszczyzna..., s. 187-188.
76
A. Kokowski, Zagadnienie osadnictwa..., s. 247, ryc. 2i; A. Kokowski, Lubelszczyzna...,
s. 166, 187-188.
77
A. Kokowski, Zagadnienie osadnictwa..., s. 247, ryc. 2g-h; A. Kokowski, Lubelszczyzna...,
s. 163, 187-188.
78
A. Kokowski, Gródek nad Bugiem. Cmentarzysko grupy masłomęckiej, Lublin 1993, cz. IIII; A. Kokowski, Lubelszczyzna..., s. 187-188.
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Szczegółowe informacje o grupie masłomęckiej zawarte są w pracach jej odkrywcy i badacza Andrzeja Kokowskiego, np: Schätze der Ostgoten, Stuttgart 1995; Grupa masłomęcka
(z badań nad przemianami kultury Gotów w młodszym okresie rzymskim), Lublin 1995; Archeologia Gotów. Goci w Kotlinie Hrubieszowskiej, Lublin 1999; Starożytna Polska... Podsumowanie wiedzy o dziejach Gotów w przygotowywanej do druku książce Goci. Od Skandzy do Campi
Gothorum (od Skandynawii do Półwyspu Iberyjskiego), Warszawa 2007.
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skiej. Z tą fazą związane są naczynia gliniane z charakterystycznym ornamentem naprzemianlegle chropowaconych i gładzonych trójkątów, metalowe zapinki charakterystyczne dla środkowego okresu rzymskiego, stylistycznie sięgające jeszcze tradycji
starszego okresu rzymskiego (np: fibule V grupy w klasyfikacji Almgrena), lub już wyznaczające nowe prądy w ówczesnej modzie (fibule kuszowate zaliczane do wczesnych
wariantów grupy VI i VII wg Almgrena)80.
Od samego początku grupa masłomęcka odróżniała się przede wszystkim niezwykłym obrządkiem pogrzebowym. Mimo, że wywodził się on z tradycji grzebalnej kultury wielbarskiej (na przykład rytualny zakaz wkładania żelaza do grobów), to jednak
można zaobserwować w nim wyraźne różnice. Manifestują się one na przykład większym udziałem w grupie masłomęckiej grobów szkieletowych, w odróżnieniu od kultury wielbarskiej, w której zdecydowanie przeważały pochówki ciałopalne. Jednocześnie
najstarsze groby gockie nad Huczwą, nawiązują wieloma cechami do obrządku pogrzebowego w północnej części strefy C osadnictwa kultury wielbarskiego, identyfikowanej
z historyczną Gothiskandzą81.
Na specyfikę grupy masłomęckiej, znamienny wpływ miało także jej centralne położenie na trasie kontaktów nadczarnomorsko-bałtyckich i skandynawskich, które intensywnie stymulowały jej rozwój82. Od samego początku zarysowały się także wyraźne
granice terytorialne nowego ugrupowania kulturowego. Jego centrum stanowiły dwa
duże skupienia osadnicze wokół Masłomęcza i Gródka, rozlokowane w dolnym biegu Huczwy, tuż przy jej ujściu do Bugu. Zwarty obszar zasiedlenia grupy był otoczony
przez stanowiska osadnicze „czystej” kultury wielbarskiej, która zajęła obrzeża Kotliny
Hrubieszowskiej, Grzędę Horodelską, Działy Grabowieckie i Grzędę Sokalską83.
Stabilizacja osadnicza.
Młodszy i późny okres rzymski
Wraz z zanikiem kultury przeworskiej, w fazie C1b (ok. 225-250/260 r. po Chr.)
i fazie C2 (ok. 250/260-310 r. po Chr.) następuje ujednolicenie kulturowe omawianej
części Lubelszczyzny (Mapa 3). Po chwilowym braku zainteresowania, osadnictwo
wielbarskie wkroczyło także na tereny Padołu Zamojskiego. Pojawiają się wówczas pojedyncze stanowiska w dolinie rzeki Topornicy. Jak do tej pory mamy stąd tylko jedno
A. Kokowski, Starożytna Polska..., s. 303-304.
A. Kokowski, Starożytna Polska..., s. 303-304.
82
A. Kokowski, Starożytna Polska..., s. 302.
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A. Kokowski, Starożytna Polska..., s. 300.
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Mapa 3 Młodszy okres rzymski (fazy C1b-C2).
Stanowiska i legenda – patrz mapa 1. Kolory: czerwony – kultura przeworska; niebieski – kultura wielbarska; zielony
– grupa masłomęcka.

pewne znalezisko cmentarne z Wieprzca (st. 1) w postaci ciałopalnego grobu, wyposażonego w ceramikę84. Jednakże przypadkowo odkrywane zabytki metalowe z okolic tego
cmentarzyska, a przede wszystkim niezwykle skrupulatnie zadokumentowane przedmioty z Topornicy85, mogą świadczyć o obecności w tym rejonie większego skupienia
osadniczego kultury wielbarskiej.
Na północnych obrzeżach Kotliny Hrubieszowskiej, a także na wyniesieniach Grzędy Horodelskiej i Działów Grabowieckich oraz ich pograniczu z Polesiem Lubelskim,
84
A. Urbański, Najdalej na południe Polski wysunięte stanowisko kultury wielbarskiej, [w:]
J. Gurba, A. Kokowski (red.), Kultura wielbarska w młodszym okresie rzymskim (materiały
z konferencji), t. I, Lublin 1988, s. 273-277.
85
J. Kuśnierz, Nieznana kolekcja..., s. 233-247.
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nadal funkcjonują pojedyncze stanowiska kultury wielbarskiej, powstałe jeszcze najpewniej w środkowym lub w początkach młodszego okresu rzymskiego. Pojawiają się
także pierwsze stanowiska sepulkralne założone przez nowych osadników (ciałopalny
grób z Kopyłowa86 i grób z Jarosławca87). Stanowiska te nie tworzą jednak wyraźnych
skupień osadniczych. Z podobną sytuacją mamy do czynienia także na południe od
grupy masłomęckiej, na wyniesieniach Grzędy Sokalskiej. Tutaj liczba stanowisk, które
najpewniej należy także łączyć z kulturą wielbarską jest jeszcze mniejsza. Wskazuje to
na nikłe zainteresowanie Gotów tym obszarem Lubelszczyzny. Nie mniej jednak występują ślady osad wielbarskich w miejscowości Prehoryłe88 i Uśmierzu (st. 1)89, a także niewielkie gockie cmentarzysko w Podlodowie90, datowane na początek młodszego
okresu rzymskiego. Wektor kierunku zdecydowanie wskazuje jednak na stepy ukraińskie, jako docelowe miejsce gockich przemieszczeń osadniczych. Tranzyt odbywał się
najpewniej przez Kotlinę Hrubieszowską i obszar lub bezpośrednie obrzeża grupy masłomęckiej, która tym samym nabierała znaczenia węzła komunikacyjnego.
Obok centrum osadniczego grupy masłomęckiej, wydaje się że z kolejnym gockim
skupieniem osadniczym mamy do czynienia w południowo-wschodnich obrzeżach Kotliny Hrubieszowskiej – w dolinie rzeki Sieniochy oraz w okolicach jej ujścia do Huczwy.
Dokumentują to odkrycia: fibuli z Czermna91 i materiały z Tyszowiec (stanowiska 24A
i 25B)92. Dolina rzeki jest także od kilku lat obiektem coraz intensywniejszych badań
wykopaliskowych, skoncentrowanych w okolicach miejscowości Zubowice i Swaryczów.
Jak do tej pory odkryto tam najprawdopodobniej dosyć duże birytualne cmentarzysko
(Swaryczów, st. 1) oraz kilka innych stanowisk, zarówno o charakterze sepulkralnym
jak i osadowym. Przypadkowe odkrycia pojedynczych zabytków z młodszego okresu
A. Kokowski, Lubelszczyzna..., s. 134-136, 168.
A. Kokowski, Zagadnienie osadnictwa..., s. 244, 249, ryc. 4A; Kokowski, Lubelszczyzna...,
s. 162-163.
88
A. Kokowski, Zagadnienie osadnictwa..., ryc. 7.
89
A. Kokowski, Zagadnienie osadnictwa..., s. 245-246.
90
J. Bagińska, E. Banasiewicz, H. Taras, Wyniki badań wykopaliskowych w Podlodowie,
stan. 2, woj. zamojskie, w 1997 roku, Archeologia Polski Środkowowschodniej, t. III, s. 118, 123,
ryc. 4.
91
Fibulę grupy VI wg Almgrena w średniowieczu przerobiono na kabłączek skroniowy. Należy przypuszczać, że w młodszym okresie rzymskim znajdowała się ona także w okolicach grodziska w Czermnie – L. Gajewski, Zapinka z późnego okresu wpływów rzymskich z miejscowości Czermno Kolonia, gm. Tyszowce, woj. Zamość, Wiadomości Archeologiczne, t. XLVI, 1981,
s. 248; A. Kokowski, Lubelszczyzna..., s. 160.
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Fot. 5. Kolejne etapy eksploracji szkieletowego grobu kultury wielbarskiej.
Swaryczów, st. 1, obiekt 23/
grób 13 (fot. S. Sadowski).

rzymskiego, wskazują także na możliwość istnienia cmentarzyska kultury wielbarskiej
w niedalekiej Perespie93.
Badane regularnie od kilku lat cmentarzysko w Swaryczowie (st. 1) dostarczyło niezwykle interesujących wyników, w kontekście wcześniejszych znalezisk z jego okolicy.
Od pewnego czasu zwracano uwagę, na sąsiedztwo chronologiczne materiałów wielbarskich i przeworskich na południowych obrzeżach Kotliny Hrubieszowskiej94. Wytłumaczeniem takiego stanu rzeczy było bezpośrednie nałożenie się osadnictwa gockiego
na wcześniej wyparte wandalskie. W praktyce oznaczało to, że stanowiska wielbarskie
pewnie datowane na początek młodszego okresu rzymskiego (faza C1b), musiały być
poprzedzone przez starszy chronologicznie horyzont najmłodszych znalezisk kultury
przeworskiej, do którego zaliczały by się pojedyncze pochówki wojowników, cmentarzysko wojenne w Przewodowie oraz niewielka osada w Zubowicach (st. 1). Zazębianie
się chronologiczne znalezisk przeworskich i wielbarskich można było tłumaczyć dwojako. Niedoskonałość metod datowania zabytków, wyznaczająca przynależność tylko do
konkretnej fazy chronologicznej, w praktyce oznacza określenie dokładności w datowaniu bezwzględnym (kalendarzowym) na przestrzeni przynajmniej jednego pokolenia
(w czasie trwania którego nastąpiła wymiana osadnicza – z przeworskiej na wielbarską
najpóźniej około 1 ćwierci III w. po Chr.). Z drugiej strony pochówki wojowników kultury
przeworskiej wskazują, że dochodziło do bezpośrednich kontaktów Gotów i Wandalów,
w tym przypadku interpretowanych jako jednoznacznie nieprzyjazne. Współistnienie
dwóch grup kulturowych w skali makroregionu było by więc faktem niepodważalnym,
z tym że zasiedlone punkty osadnicze wykluczały by się mikroregionalnie – nowi przybysze unikali jeszcze miejsc, w których przebywali Wandalowie, natomiast ci drudzy nie
mięli już możliwości powrotu na obszary zajęte przez Gotów.
W ciągu ostatnich kilkunastu lat dokonano jednak dwóch interesujących odkryć
w Swaryczowie. Natrafiono tam bowiem na groby gockich osadników, które należy umieszczać w horyzoncie najstarszych znalezisk kultury wielbarskiej w południowo-wschodniej Polsce (faza B2/C1) (Fot. 5-6). Cmentarzysko było najprawdopodobniej użytkowane nieprzerwanie od środkowego okresu rzymskiego po początek okresu
wędrówek ludów (od ostatniej ćwierci II w. po przynajmniej 2 połowę IV w. po Chr.)
i związane jest najpewniej z większym centrum osadniczym. Zaznaczono wcześniej, że
osadnictwo przeworskie w tym rejonie sięga najpóźniej do fazy C1a (t.j. 1 ćwierci III w.
po Chr.). Tymczasem w bezpośrednim sąsiedztwie cmentarzyska, w latach 90-tych XX

93
P. Łuczkiewicz, Perespa – kolejne cmentarzysko z okresu rzymskiego ze wschodniej Lubelszczyzny?, Wiadomości Archeologiczne, t. LVIII, 2006, s. 390-394.
94
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wieku przypadkowo odkryto ciałopalny grób wojownika
kultury przeworskiej95, który wiązany jest ze wspominanym już horyzontem pojedynczych grobów wojowników
wandalskich (Fot. 7). Sytuacja nie była by dziwna, gdyby był on wyposażony w elementy uzbrojenia charakterystyczne dla tej serii znalezisk. Wojownik używał jednak tarczy, której centralna część okuta była żelaznym
umbem w kształcie połowy odcinka kuli. Takie formy
miały okucia tarcz występujące co prawda już w 2 poł.
II w. wśród legionistów rzymskich (na przykład przedstawienia na Kolumnie Marka Aureliusza w Rzymie),
jednak wśród germańskich Barbarzyńców upowszechniły się dopiero w młodszym okresie rzymskim. Na tej
podstawie datowanie pochówku określono na fazę C1a, Fot. 6. Serwis naczyń glinianych z grobu szkieletowego kultury wielz możliwością jego przesunięcia na fazę C1b młodsze- barskiej. Swaryczów, st. 1, obiekt 23/grób 13 (fot. S. Sadowski).
go okresu rzymskiego (czyli na 2 ćwierć III w. po Chr.)96.
W takim przypadku zespół byłby więc nieco późniejszy niż najmłodsze znaleziska przeworskie z tej części Lubelszczyzny. Z całą pewnością grobu nie można łączyć z kulturą wielbarską. Mimo, że w młodszym
okresie rzymskim, szczególnie na terenach Lubelszczyzny coraz częściej powtarzał się zwyczaj wkładania do grobów przedmiotów wykonanych z żelaza, to nadal rygorystycznie przestrzegano rytualnego zakazu
95
J. Kuśnierz, Zespół uzbrojenia z grobu kultury przeworskiej odkrytego
w Swaryczowie, gm. Komarów, woj. Zamość, [w:] Najważniejsze odkrycia archeologiczne w Polsce środkowowschodniej w 1993 roku, Biała Podlaska 1994,
s. 90-91; J. Kuśnierz, Grób wojownika kultury przeworskiej ze Swaryczowa gm.
Komarów, woj. zamojskie, [w:] Sprawozdania z badań terenowych w województwie zamojskim, Zamość 1994, s. 40-41; A. Kokowski, J. Kuśnierz, A. Urbański,
Grób wojownika kultury przeworskiej ze Swaryczowa w woj. zamojskim, [w:]
J. Gurba, A. Kokowski (red.) Kultura przeworska, t. III, Lublin 1997, s. 141-150;
A. Kokowski, J. Kuśnierz, A. Urbański, Swaryczów, pow. zamojski, woj. lubelskie, [w:] J. Andrzejowski, A. Kokowski, Chr. Leiber (red.) Wandalowie – strażnicy bursztynowego szlaku, Lublin-Warszawa 2004, s. 319.
96
A. Kokowski, J. Kuśnierz, A. Urbański, Grób wojownika...; A. Kokowski,
Bemerkungen zu Schildbuckeln des Typs Jahn 8 (Ilkjær Typ 5a-5b), [w:] C. von
Carnap-Bornheim (red.) Beiträge zu römischer und barbarischer Bewaffnung
in den ersten vier nachchristlischen Jahrhunderten, Lublin-Marburg 1994,
s. 369-376.

Fot. 7. Wyposażenie grobu wojownika kultury
przeworskiej ze Swaryczowa (fot. H. Szkutnik).
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wyposażania zmarłych mężczyzn w elementy uzbrojenia. Jedynym przystającym do zaistniałej sytuacji wytłumaczeniem, jest przypisanie zespołu grobowego kulturze przeworskiej. Zastanawia jednak kontekst w jakim grób został odkryty. W tej sytuacji jednoznacznie nasuwa się kilka możliwości interpretacyjnych. Z jednej strony obnażają one
niedoskonałość archeologicznych metod datowania, które – z nielicznymi wyjątkami –
właściwie uniemożliwiają określenia po sobie następstwa gwałtownie zachodzących wydarzeń historycznych. Natomiast z drugiej, w znakomity sposób pokazują, z jak bardzo
skomplikowaną sytuacją mamy do czynienia na Lubelszczyźnie w omawianym okresie.
Zakładając, że grób wojownika ma późną chronologię (faza C1b), można przyjąć dwa
warianty wydarzeń. Mniej prawdopodobny, zakłada chęć powrotu Wandalów na utracone ziemie i zbrojną rewindykację na Gotach. Grób ze Swaryczowa jest niestety pod
tym względem znaleziskiem odosobnionym i nie ma dowodów na podejmowanie prób
powrotu Wandalów na ziemie na wschód od Wisły. Według drugiej interpretacji, nieco
bardziej prawdopodobnej, zespół grobowy wpisuje się doskonale w serię znalezisk pojedynczych grobów wojowników, ewidentnie wandalskiego pochodzenia, datowanych na
młodszy i późny okres rzymski, które zostały znalezione na obszarach zwartego osadnictwa kręgu kultur gockich (kultury wielbarskiej, a przede wszystkim młodszych od
niej kultury czerniachowskiej i Sintana de Mureş). Takie odosobnione znaleziska interpretuje się jako pochówki wojowników, swoistych „kolaborantów” wandalskich, którzy
w momencie gockiej ekspansji na południowy – wschód, przyłączyli się do najeźdźców
i brali z nimi udział w podbijaniu nowych ziem97. Taka interpretacja grobu wojownika
ze Swaryczowa jest jak najbardziej prawdopodobna i przystająca do całej sytuacji chronologiczno – osadniczej. Byłby to jednocześnie jeden z najstarszych udokumentowanych pochówków o przeworskim charakterze występujący i współistniejący na zwartym
obszarze ze znaleziskami gockimi.
Prowadzone przez ostatnich 30 lat intensywne badania wykopaliskowe w centrum
Kotliny Hrubieszowskiej ujawniły z niewiarygodną precyzją specyfikę i unikatowość
niewątpliwego fenomenu jakim była grupa masłomęcka. Jak już zaznaczono wcześniej, jej geneza związana jest z pojawieniem się osadników wielbarskich w południowowschodniej Lubelszczyźnie już w środkowym okresie rzymskim. Najintensywniejszy
rozwój przeżywała ona w młodszym okresie rzymskim.
Osadnictwo masłomęckie skupiało się wokół dwóch dużych ośrodków w Gródku
nad Bugiem oraz w Masłomęczu, na które składały się duże osady (Gródek nad Bugiem, st. 6 i Masłomęcz, st. 9) oraz towarzyszące im rozległe cmentarzyska (Gródek, st.
1C i Masłomęcz, st. 15). Wokół tych dwóch centrów osadniczych funkcjonowały mniejsze siedliska z towarzyszącymi im niewielkimi cmentarzyskami. Szczególnie licznie
97
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A. Kokowski, Starożytna Polska..., s. 287-288.

występują one wokół Hrubieszowa i ujścia Huczwy do Bugu, w dolinach niewielkich
rzek Gąska i Bukowa (Mapa 3). Przypuszczalnie w szczytowym okresie rozwoju Kotlinę
mogło zamieszkiwać około 10 tys. ludzi98.
Wiedza o osadach grupy masłomęckiej opiera się na wynikach prowadzonych na
niewielką skalę badań wykopaliskowych na pięciu stanowiskach99. Tylko w Hrubieszowie – Podgórzu prowadzono badania szerokopłaszczyznowe, które odsłoniły znaczną
część osady z pozostałościami konstrukcji mieszkalnych, obiektów gospodarczych oraz
towarzyszących im jam śmietniskowych. Natomiast doskonałym uzupełnieniem punktów rozpoznanych wykopaliskowo są znaleziska przypadkowe oraz analogie z innych
części Barbaricum.
Badania wykopaliskowe ujawniły na stanowiskach osadniczych pozostałości różnego
rodzaju obiektów o przeznaczeniu mieszkalnym i gospodarczym. Miały one charakter
przede wszystkim budownictwa półziemiankowego. Odkryto także relikty naziemnych
konstrukcji słupowych. Ewenementem jest pozostałość dużego założenia przestrzennego o charakterze „długiego domu” (obiekt 45) zbadanego na stanowisku 1A w Hrubieszowie – Podgórzu100. Było to połączenie budowli słupowej i częściowo zagłębionej
w ziemię. Konstrukcja miała wymiary 21x11 metrów i dłuższymi bokami była zorientowana na linii wschód – zachód. Budynek miała dwie izby z różnymi konstrukcjami
ścian. Jedno z pomieszczeń w części zagłębionej w ziemię miało najprawdopodobniej
drewnianą podłogę. W izbie odkryto także pozostałości
glinianego pieca. Druga część budowli była naziemna
w konstrukcji słupowo-plecionkowej ścian. Sądząc z układu słupów domostwo mogło mieć także piętro na poddaszu (Fot. 8). Prawdopodobnie w zabudowaniu mieszkali
jednocześnie ludzie oraz były trzymane zwierzęta hodowlane. Konstrukcja nawiązuje doskonale do podobnych znalezisk ze Skandynawii oraz nielicznych znanych
ze środkowoeuropejskiego Barbaricum101. Przypuszczać
należy, że zabudowania o podobnym charakterze funkcjonowały także na innych osadach grupy masłomęckiej.
Obok budowli mieszkalnych na stanowiskach osadowych
odkryte zostały także inne konstrukcje gospodarcze oraz Fot. 8. Rekonstrukcja chaty z Hrubieszowa
związane z rzemiosłem, a także ślady palenisk i glinia- H. Szkutnik).

– Podgórza (fot.

A. Kokowski, Starożytna Polska..., s. 301-302.
A. Kokowski, Starożytna Polska..., s. 362-363.
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E. Banasiewicz, Osada z okresu..., s. 49-92; E. Banasiewicz, Kompleks osadniczy..., s. 47-61.
101
A. Kokowski, Starożytna Polska..., s. 362-363.
98
99

159

ne piece. Wszechobecne na stanowiskach osadowych są także różnego rodzaju jamy zasobowe
i śmietniskowe. W jednej z nich
na stanowisku w Podgórzu odkryto
szkielet zamordowanego mężczyzny. W jego klatce piersiowej tkwiło
ostrze noża102.
Zarówno badania wykopaliskowe jak i odkrycia przypadkowe
z powierzchni osad grupy masłoFot. 9. Grzebienie z grobów grupy masłomęckiej (fot.
męckiej, wskazują na wysokorozA. Krukemeyer).
winięte rzemiosło. Produkowano
Ryc. 9. Zabytki z pracowni rogow- przedmioty zarówno na potrzeby
nika z Hrubieszowa – Podgórza, lokalnych rynków zbytu, jak rówst. 1A, ob. 13 (wg E. Banasiewicz,
nież eksport na sąsiednie tereny.
Osada z okresu...)
Wymienić należy tutaj chociażby
odkrycie na stanowisku w Hrubieszowie – Podgórzu pracowni rogownika wytwarzającego między innymi grzebienie, które licznie występowały w grobach grupy masłomęckiej (Ryc.
9, Fot. 9)103. Obecność miejscowych form ozdób (na przykład
zapinek) świadczy o rozwoju metalurgii (Fot. 10). Przypuszcza się, że lokalnie mogła rozwijać się także produkcja szkła104.
Najpewniej także na miejscu wytwarzano przynajmniej część
z ceramiki toczonej na kole, odkrywanej na stanowiskach grupy
masłomęckiej. Prawdopodobne miejsce ich produkcji odkryto,
Fot. 10. Fibule z grobów grupy masłomęckiej (fot. A. Kruale niestety nie przebadano na stanowisku w Strzyżowie105.
kemeyer).
Obok rolnictwa, duże znaczenie miała także hodowla zwierząt. Badania wykopaliskowe potwierdzają znaczącą rolę bydła w strukturze stad grupy masłomęckiej. Zaobserwowano nieco mniejszą frekwencję kości kozy, owcy i świni.
Najmniejszy udział dostrzeżono w pozostałościach szkieletów kury, psa i konia. UzuA. Kokowski, Starożytna Polska..., s. 362-363.
E. Banasiewicz, Kompleks osadniczy..., s. 54-55, 58, ryc. 10-11; A. Kokowski, Lubelszczyzna..., s. 196; A. Kokowski, Starożytna Polska..., s. 371-373, 377-378, 381.
104
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377-378, 381.
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pełnieniem diety było zapewne także zbieractwo oraz łowiectwo. Te ostatnie nastawione najpewniej zarówno na pozyskiwanie tusz zwierzęcych, jak
również surowca kościanego a przede wszystkim rogowego do produkcji
narzędzi i ozdób106.
Strategiczne położenie terytorium grupy masłomęckiej w środku osi
przemieszczeń z północy na południowy-wschód, dało doskonałe możliwości rozwoju handlu i wymiany produktów. Archeologicznym dowodem
na to jest występowanie zarówno na stanowiskach osadowych, jak również
w wyposażeniu grobów, licznych przedmiotów importowanych z obszarów
często odległych kultur archeologicznych barbarzyńskiej Europy. Na dużą
skalę sprowadzane były także przedmioty zbytku z Cesarstwa Rzymskiego. Są to zarówno drobne ozdoby (zapinki, paciorki), jak również importy
luksusowe w postaci na przykład metalowych naczyń, glinianych lampek
czy zupełnie wyjątkowych rzymskich kandelabrów. Duże znaczenie handlu
w Kotlinie potwierdzają liczne znaleziska monet rzymskich, które wskazują
na ich regularny obieg107.
Zdecydowana większość wiedzy o grupie masłomęckiej pochodzi z badań na cmentarzyskach. Wielkość i organizacja przestrzenna miejsc grze11. Rekonstrukcja warsztatu tkackiego na
balnych hrubieszowskich Gotów uzależniona była od wielkości sąsiadującej Fot.
podstawie znalezisk z Hrubieszowa – Podgóz cmentarzyskiem osady. Największe nekropolie zostały odkryte w Masło- rza st. 1A, ob. 45 (wg. E. Banasiewicz, Osada
męczu (st. 15) i Gródku nad Bugiem (st. 1C). Szacuje się, że ta ostatnia z okresu rzymskiego..., fot. J. Kuśnierz).
może być jednym z największych cmentarzysk w całym kręgu kultur gockich. Zostały
one zapoczątkowane już w najstarszej fazie funkcjonowania grupy masłomęckiej.
Dwa największe cmentarzyska mają wyraźną organizację przestrzenną. Pierwotnie najprawdopodobniej obwiedzione były parkanem. W ich centrum (jak w przypadku
cmentarzyska w Masłomęczu) wydzielone było miejsce, w którym być może odbywały się obrzędy ceremonialne towarzyszące pochówkom zmarłych. Cmentarzyska najpewniej podzielone były na kwatery poszczególnych rodów. W ich obrębie groby dosyć
wyraźnie układają się w kręgi. Taki układ mogił jest najpewniej reminiscencją gockich
A. Kokowski, Lubelszczyzna..., s. 196.
A. Kokowski, Prowincjonalnorzymska fibula (typ Böhme 29) z Gródka nad Bugiem, Studia
Gothica, t. 2, 1998, s. 231-236; A. Kokowski, Niecodzienny import prowincjonalnorzymski z Gródka nad Bugiem, pow. hrubieszowski, [w:] J. Kolendo, A. Bursche, B. Paszkiewicz (red.) Corpus
der römischen Funde im europäischen Barbaricum, Suplement, t. 2, Nowe znaleziska importów
rzymskich z ziem Polski II, Warszawa 2001, s. 27-33; M. Gładysz, Brązowa plakietka z wizerunkiem twarzy kobiecej z Gródka nad Bugiem, stan. 6 pow. Hrubieszów, [w:] J. Kolendo, A. Bursche,
B. Paszkiewicz (red.) Corpus der römischen Funde im europäischen Barbaricum, Suplement, t. 2,
Nowe znaleziska importów rzymskich z ziem Polski II, Warszawa 2001, s. 21-26.
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zwyczajów pogrzebowych z Pomorza, skąd znane są cmentarzyska z kręgami kamiennymi (Odry, Węsiory, Grzybnica). Z braku budulca (w Kotlinie Hrubieszowskiej nie
występują kamienie narzutowe) zastosowano przestrzenne rozmieszczanie grobów,
być może oznaczanych na powierzchni drewnianymi słupami108. Obok dużych nekropolii, w grupie masłomęckiej występują także małe cmentarzyska oraz pojedyncze pochówki rozrzucone po całej Kotlinie. Niewielkie cmentarzyska powstawały już w fazie
C2 (Hrubieszów – Antonówka109), a z reguły w fazie C3 i funkcjonowały do początków
okresu wędrówek ludów (np: Moroczyn110, Gródek nad Bugiem, st. 1111).
Niezwykłą specyfikę grupy masłomęckiej doskonale oddaje obrządek pogrzebowy jaki kultywowali jej
mieszkańcy. Już od jej zarania w środkowym okresie
rzymskim (faza B2/C1) zwyczaje pogrzebowe Gotów
z Kotliny Hrubieszowskiej odróżniały się od rytuałów
kultury wielbarskiej. Podczas gdy ta ostatnia, w tym czasie najczęściej hołdowała zwyczajowi palenia zmarłych
(Fot. 12), w grupie masłomęckiej stosowano inhumację
(składanie ciała niespalonego do grobu). Nadal jednak
utrzymała się nomen omen żelazna zasada niewkładania do grobów przedmiotów wykonanych z tego metalu. Mimo to, ilość wyrobów żelaznych odkrywanych
Fot. 12. Grób ciałopalny kultury wielbarskiej. Swaryczów, w wyposażeniu zmarłych jest nieco większa niż na obst. 1, obiekt 14/grób 7 (fot. S. Sadowski).
szarach genetycznych kultury wielbarskiej. Tłumaczy
się to udziałem miejscowych (? przeworskich), zasymilowanych elementów w strukturze etniczno – kulturowe grupy masłomęckiej. Jednak
podobnie jak w całym kręgu kultur gockich, nadal restrykcyjnie przestrzegano zakazu
wyposażania zmarłych w żelazne narzędzia pracy oraz elementy uzbrojenia. Wyjątkami
są tutaj miniatury tych ostatnich lub ich części wykonane z metali kolorowych. Przykładami mogą być amulet w kształcie miecza (Gródek nad Bugiem, grób 64), grocik strzaA. Kokowski, Starożytna Polska..., s. 406-409.
A. Kokowski, Hrubieszów – Antonówka, stan. 1, gm. Hrubieszów, woj. zamojskie, [w:]
Sprawozdania z badań terenoeych Katedry Archeologii UMSC w 1988 r., Lublin 1988, s. 17-18;
A. Kokowski, Lubelszczyzna..., s. 138-145, ryc. 68-73.
110
A. Kokowski, W. Mazurek, Stanowisko wielokulturowe nr 25 w Moroczynie, gm. Hrubieszów, woj. Zamość, Sprawozdania Archeologiczne, t. XXXIX, s. 261-307; A. Kokowski, Lubelszczyzna..., s. 165.
111
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z „Zamczyska”, [w:] Varia Barbarica. Monumenta Archaeologica Barbarica. Series gemina, t. I,
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ły (Gródek nad Bugiem, grób
162) czy fragmenty pochwy
miecza (Gródek nad Bugiem,
grób 116) 112.
Najwięcej emocji badawczych budzą zwyczaje
w jaki sposób Goci masłomęccy traktowali ciało zmarłego.
Hołdowali oni birytualizmowi – na cmentarzyskach, jak
również w obrębie poszczególnych grobów bardzo często Ryc. 12. Plan i wyposażenie grobu nr 64 z cmentarzyska
masłomęckiej w Gródku nad Bugiem, st. 1C (wg
łączono zwyczaj inhumowania grupy
A. Kokowski, Gródek...).
i ciałopalenia. Groby, w których zastosowano całkowite ciałopalenie stanowią najmniejszy procent na
cmentarzyskach. Spaleni zmarli najczęściej byli składani wprost do wykopanej w ziemi jamy. Czasami prochy zmarłego znajdowały się w opakowaniu
z substancji organicznej (koszyk, woreczek). Wyjątkowo trafiają się pochówki
w glinianych popielnicach. Z rzadka prochy zmarłego rozsypywano w jamie
grobowej przygotowanej do złożenia pochówku inhumowanego113.
Procentowo na cmentarzyskach grupy masłomęckiej zdecydowanie
przeważają groby szkieletowe (Ryc. 10-13). Większość z nich to pochówki,
w których szkielet odkrywany jest w postaci nienaruszonej w porządku anatomicznym (Fot. 13). „Odstępstwem” od tradycyjnych (we współczesnym rozumieniu tego słowa) sposobów grzebania zmarłego, mogą być tylko pozycje
i ułożenie ciała zmarłego. Zdarzają się mianowicie pochówki w pozycjach bezwładnych, z kończynami ułożonymi w różnym stopniu podgięcia, uniesionymi
nogami, skurczone na boku lub w pozycji siedzącej. Zdarzają się także zmarli
ułożeni w jamie grobowej na brzuchu, twarzą do ziemi. Ciała zmarłych najczęściej trafiały do grobów w różnego rodzaju pojemnikach organicznych.
Z reguły były owijanie w materiał (całun), składane w worku, bądź umieszczane
w trumnach wykonanych z przepołowionych i wydrążonych pni drzew lub zbitych z desek. W wyjątkowych przypadkach zmarłych składano do grobu w pozycji siedzącej w rytualnej łodzi (kobieta z grobu nr 479 z Masłomęcza)114.
A. Kokowski, Starożytna Polska..., s. 385-386.
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A. Kokowski, Starożytna Polska..., s. 385-386.
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A. Kokowski, Starożytna Polska..., s. 385-387.
112

Ryc. 10. Plan i wyposażenie grobu nr 79
z cmentarzyska grupy masłomęckiej
w Gródku nad Bugiem, st. 1C (wg A. Kokowski, Gródek...).

Ryc. 11. Plan i część wyposażenia grobu
nr 73 z cmentarzyska grupy masłomęckiej w Gródku nad Bugiem, st. 1C (wg
A. Kokowski, Gródek...).
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Fot. 13. Grób szkieletowy grupy masłomęckiej. Masłomęcz, st. 15, grób 146 (fot.
A. Kokowski).

Ryc. 13. Plan i wyposażenie grobu nr 69 z cmentarzyska
grupy masłomęckiej w Gródku nad Bugiem, st. 1C (wg
A. Kokowski, Gródek...).

Fot. 14. Grób cząstkowy grupy masłomęckiej. Masłomęcz, st. 15, grób 515
(fot. A. Kokowski).

Najbardziej zdumiewającą cechą obrządku pogrzebowego grupy masłomęckiej
są pochówki cząstkowe (Fot. 14). Stanowią one około 40-45 % pochówków na dużych
cmentarzyskach i pojawiają się już w najstarszej fazie grupy masłomęckiej115. Ciała
zmarłych odkrywane są w grobach w różnym stopniu dekompletacji szkieletu, poczynając od najczęściej braku czaszki, kończyn, przez połowę ciała kończąc na pogrzebaniu samych stóp (Gródek nad Bugiem, grób 23). Trafiają się pochówki ciał przeciętych
w poprzek na wysokości pasa lub wzdłuż kręgosłupa. Z całą pewnością zmarli pozbawiani byli części ciała intencjonalnie i nie można braków kości szkieletu tłumaczyć
jego stanem zachowania, ze względu na doskonałe warunki konserwacji substancji organicznych w lessie Kotliny Hrubieszowskiej116. Niezwykle dobrze czytelnym zwyczajem było ponowne otwieranie grobów po pewnym czasie od ceremonii pogrzebowej.
Oprócz wyjątkowych przypadków związanych z rabowaniem grobów, miało ono na celu
poddanie ciała zmarłego dodatkowym rytuałom grzebalnym, polegającym na przykład
na wyjęciu części szkieletu i ponownemu pochowaniu w postaci spalonej, bądź dołożenia pozostałości ciała innego zmarłego, najpewniej powiązanego więzami krwi.
115
116
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A. Kokowski, Lubelszczyzna..., s. 198.
A. Kokowski, Starożytna Polska..., s. 387-389.

W niektórych przypadkach stwierdzono fakt trzykrotnego, rytualnego odkopywania grobu (Masłomęcz, st. 15, groby 49, 52, 52A)117. Ten
niezwykły zwyczaj grzebania zmarłych został przez Gotów najpewniej
przejęty od koczowniczych Sarmatów118.
Wyposażenie pochówków zmarłych osób doskonale oddaje strukturę społeczną ludności masłomęckiej. Z jednej strony występują groby wyposażane ubogo lub wręcz pozbawione intencjonalnego wyposażenia. Na drugim biegunie znajdują się pochówki niezwykle bogatych
członków elit społeczności gockiej z Kotliny Hrubieszowskiej. Z reguły
osoby te były grzebane w obszernych, a czasami wręcz monumentalnych założeniach grobowych. Niewątpliwie świadczy to o wysokim statusie społecznym tak pochowanych ludzi. Jak do tej pory nie przebadano
w Kotlinie Hrubieszowskiej odrębnego cmentarzyska tzw. „książęcego”, jakie występują w innych częściach Barbaricum. Przypuszcza
się jednak, że w zgrupowaniu kilku kurhanów w miejscowości Ślipcze,
mogą znajdować się groby gockich władców Kotliny. Twierdzenie jest
o tyle zasadne, że w innych częściach terytorium gockiego (w strefie
E zasiedlenia wg Ryszarda Wołągiewicza), książęce groby kurhanowe Fot. 15. Przykład wyposażenie grobu grupy mawystępują. Są to tak zwane kurhany typu rostołckiego, o skomplikowa- słomęckiej. Masłomęcz, st. 15, grób nr 294 (fot.
A. Krukemeyer).
nej konstrukcji kamienno-ziemnej119.
Zmarłym wkładano do grobów wszelkiego typu ozdoby, w postaci
zapinek, kolii paciorków, szpil kościanych i metalowych garniturów części pasów (Fot.
15). Bardzo częstym elementem wyposażenia pochówków są różnego kształtu grzebienie wykonywane z poroża oraz ceramika. Jako dary grobowe bardzo często trafiają się
tusze zwierząt (owca, prosię, ptactwo, żółwie). W kilku przypadkach zanotowano wraz
właściwymi zmarłymi, także pochówki ofiar z ludzi. Najlepszym przykładem jest tutaj
casus grobu nr 427 z Masłomęcza, w którym zmarłej kobiecie, która została pochowana
w niezwykle głębokim grobie, towarzyszył pogrzebany w stropie obiektu mężczyzna120.
Jednym z najefektowniejszych pochówków zaliczanych do grupy masłomęckiej
jest grób dziewczynki z Werbkowic – Kotorowa, który został zbadany jeszcze w latach
60-tych XX wieku (Ryc. 14). W obszernej komorze grobowej, szalowana drewnem
i przykrytej powałą, odkryto niezwykle bogate wyposażenie w postaci 10 naczyń glinianych, grzechotki glinianej, szklanego naczynie oraz srebrnej fibuli. Wraz ze zmarA. Kokowski, Starożytna Polska..., s. 391-392, 395.
A. Kokowski, Lubelszczyzna..., s. 199.
119
A. Kokowski, Starożytna Polska..., s. 292-293.
120
A. Kokowski, Starożytna Polska..., s. 399-403.
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łą spoczęły także ciała zwierząt ofiarnych: koguta, owcy, prosięcia, poroże jelenia oraz szkielet szczupaka. Zespół grobowy
datowany jest na fazę C3 okresu rzymskiego. Jego znaczne odosobnienie od zwartego terytorium grupy masłomęckiej można tłumaczyć chęcią zapoczątkowania bogatego cmentarzyska
rodowego. Niestety jednak nie miało ono kontynuacji w postaci
dalszych grobów121.
Badania cmentarzysk masłomęckich budują pojęcie o kontaktach interregionalnych tej społeczności z sąsiednimi, a często także odległymi strefami kulturowymi. Występują bowiem
w Kotlinie Hrubieszowskiej pochówki osób, które przybyły tutaj z odległej Skandynawii (grób 318 z Masłomęcza) lub ze
strefy kultur bałtyjskich (groby 294 z Masłomęcza i 61 z Gródka nad Bugiem). W fazie C2 do Kotliny Hrubieszowskiej przybyły także kobiety sarmackie ze stepów nadczarnomorskich122.
Niektóre małe cmentarzyska z późnego okresu rzymskiego
(Moroczyn, Gródek nad Bugiem, stan. 1) bywają także interpretowane jako przynależne grupom przybyszów spoza Kotliny Hrubieszowskiej, z obszaru innych kultur kręgu gockiego123.
Społeczność grupy masłomęckiej jawi się więc jako struktura
polietniczna i polikulturowa124.
W późnym okresie rzymskim (faza C3 – ok. 300/310-350
r.) w południowo-wschodniej Lubelszczyźnie stopniowo załamuje się osadnictwo o tradycji okresu rzymskiego (Mapa
4). Wyraźnie spada ilość stanowisk osadniczych, które można wiązać z tym okresem. Radykalnie zmniejsza się także frekwencja pochówków na dużych cmentarzyskach grupy masłomęckiej: w Gródku i Masłomęczu. Przynajmniej częściowo

Ryc. 14. Plan i wyposażenie grobu dziewczynki z Werbkowic-Kotorowa. Grupa masłomęcka (wg T. Piętka-Dąbrowska, Werbkowice – Kotorów...).
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121
T. Liana, T. Piętka-Dąbrowska, Sprawozdanie z badań...,
s. 153-154, 156-166, tabl. XXX-XXXI, XXXIV-XXXV; T. Piętka-Dąbrowska, Werbkowice – Kotorów, distr. de Hrubieszów tombe de femme
à inhumation No1, Inventaria Archaeologica Pologne, Fasc. V, 1961, Pl.
34; A. Kokowski, Lubelszczyzna..., s. 166n; A. Kokowski, Starożytna
Polska..., s. 403-404.
122
A. Kokowski, Starożytna Polska..., s. 340, 383.
123
A. Kokowski, Starożytna Polska..., s. 405-406.
124
A. Kokowski, Lubelszczyzna..., s. 202.

Mapa 4. Późny okres rzymski i okres wędrówek ludów (fazy C3-D3).
Stanowiska i legenda – patrz mapa 1. Kolory: niebieski – kultura wielbarska; zielony – grupa masłomęcka; czarny – stanowiska o nieokreślonej przynależności kulturowej.

można to wytłumaczyć zmianą jaka nastąpiła w świadomości grzebalnej barbarzyńców w starożytności. Pojawiają się wówczas w różnych częściach Barbaricum, warstwowe cmentarzyska ciałopalne. Prochy zmarłych były na nich wysypywane nie do wykopanych w ziemi jam, ale
wprost na powierzchnię cmentarzyska, w obrębie wydzielonego miejsca. Na cmentarzysku
w Masłomęczu w centrum takiej warstwy ustawiona była konstrukcja słupowa, spełniająca najprawdopodobniej jakąś funkcję obrzędową125. Ponadto w południowej części stanowiska zarejestrowano warstwę z licznymi, często uszkodzonymi od gwałtownego odrywania częściami stroju i potłuczoną ceramikę. Być może jest to także pozostałość po
odbywających się na cmentarzysku obrzędach, podczas których tłuczenie naczyń i po-

125

A. Kokowski, Lubelszczyzna..., s. 204-205.
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Fot. 16. Ciałopalny grób kultury wielbarskiej. Swaryczów,
st. 1, obiekt 20/grób 11 (fot. S. Sadowski).

zbywanie się części stroju odgrywało kluczową rolę126. Pojawienie się nowych zwyczajów obrzędowych w grupie masłomęckiej
można datować na koniec fazy C3 lub przełom faz C3/D1127.
W porównaniu z młodszym okresem rzymskim (faza C2),
w późnym okresie rzymskim (faza C3 – ok. 2 poł. IV w.) wyraźnemu osłabieniu ulega także osadnictwo kultury wielbarskiej,
dotychczas zasiedlającej obrzeża grupy masłomęckiej oraz tereny sąsiednie (Mapa 4). Praktycznie zanikają jej stanowiska na
Grzędzie Horodelskiej i Działach Grabowieckich. Przypuszczalnie w tym okresie mogły funkcjonować tylko w nieznacznym stopniu rozpoznane osady w Żukowie128 i Buśnie129. Na
południe od Kotliny Hrubieszowskiej, na wyniesieniach Grzędy Sokalskiej należy się w tym czasie liczyć z obecnością osad,
najpewniej także kultury wielbarskiej w Dutrowie i Machnówku130. Na obrzeżach Kotliny być może istniała nadal osada na
stanowisku 24 w Tyszowcach. Jedynym pewnym stanowiskiem
sepulkralnym datowanym na ten okres, które można wiązać
z kulturą wielbarską jest cmentarzysko w Swaryczowie (st. 1)
z którego pochodzą między innymi efektownie wyposażony grób
nr 11 (obiekt 20) (Fot. 16-17) oraz nr 18 (obiekt 12). Prawdopodobnie w sąsiedztwie cmentarzyska funkcjonowała także osada
z tego okresu.
Schyłek starożytności i zanik osadnictwa
o tradycji okresu rzymskiego. Okres wędrówek ludów

Fot. 17. Miniaturowe czarka gliniana i fragment dna brązowego naczynia z wyposażenia grobu nr 11. Swaryczów, st. 1
(fot. S. Sadowski).

Wyraźne załamanie osadnictwa germańskiego na Lubelszczyźnie następuje w początkach okresy wędrówek ludów.
W tym czasie większa część Europy Środkowej znajdowała się
najpewniej pod kontrolą Hunów, którzy w 375 roku przekroczyli

A. Kokowski, Lubelszczyzna..., s. 206.
A. Kokowski, Starożytna Polska..., s. 477.
128
A. Kokowski, Zagadnienie osadnictwa..., s. 245, ryc. 8.
129
A. Kokowski, Zagadnienie osadnictwa..., s. 245, ryc. 8.
130
E. Banasiewicz, Badania na osadach OWR w Kol. Dutrów stan. 10 oraz Machnówku
stan. 7, [w:] Sprawozdania z badań terenowych w województwie zamojskim w 1987 r., Zamość
1987, s. 25-30; A. Kokowski, Lubelszczyzna..., s. 161, 164.
126
127
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Don i Wołgę, zniszczyli gockie państwo Hermanaryka na stepach nadczarnomorskich
i bezpośrednio zagrozili Cesarstwu Rzymskiemu131. Plemiona germańskie w obliczu
niebezpieczeństwa ze strony koczowników, przesunęły się najpewniej w kierunku północnym. Następuje wówczas znaczne wyludnienie południowej i środkowej części Barbaricum132. Niektórzy badacze przyjmują wręcz, że część Europy Środkowej, a w tym
także południowe obszary ziem polskich znalazły się pod panowaniem Hunów, podporządkowane im podczas wypraw wojennych prowadzonych przez Uldinsa w latach 400405 oraz Bledę – brata Attyli w 435-438 roku133.
Niepokoje polityczne okresu wędrówek ludów odbiły się także na osadnictwie w południowo-wschodniej Lubelszczyźnie (Mapa 4). W fazie D1 okresu wędrówek ludów
(od ok. pocz. V w.) przerwane zostaje użytkowanie wielkich cmentarzyska grupy masłomęckiej w Gródku nad Bugiem i Masłomęczu. Funkcjonują wówczas tylko niewielkie cmentarzyska szkieletowe (Gródek nad Bugiem, st. 1; Moroczyn, st. 25), wiązane
z uchodźcami z południa, którzy uciekając na północ z ogarniętej pożogą strefy nadczarnomorskiej i naddunajskiej przemieszczali się znaną im trasą wiodącą przez terytorium grupy masłomęckiej134.
Większość stanowisk zarejestrowanych na omawianym obszarze, które można datować na okres wędrówek ludów to znaleziska przypadkowe pojedynczych zabytków lub
skarby. Wyjątkowo trafiają się przedmioty pochodzące z badań wykopaliskowych. Niezbyt pewna jest także ich przynależność kulturowa. Trudno powiedzieć, czy wiązać je
należy jeszcze z kulturą wielbarską czy też może zostały tutaj przyniesione przez inne
plemiona. Z początków okresu wędrówek ludów pochodzą odkryte na cmentarzysku
w Swaryczowie brązowa sprzączka z pogrubioną ramą oraz fragmenty dziobowatego
okucia końca pasa. Najprawdopodobniej w tym czasie same cmentarzysko już nie funkcjonowało, o czym świadczy brak obiektów grobowych, które można z tą fazą chronologiczną identyfikować. Z dużym prawdopodobieństwem z kulturą wielbarską należy także
łączyć fragment szklanego pucharka ze szlifowanymi owalami, odkrytego na stanowisku 25B w Tyszowcach135, datowanego na koniec IV, ewentualnie początek V w. po Chr.
Z tego samego czasu pochodzą także: języczkowate okucia końca pasa z Uśmierza136
A. Kokowski, Starożytna Polska..., s. 378; antyczne źródła pisane – Ammianus Marcelinus. Dzieje Rzymskie, tłum. I. Lewandowski, Warszawa, 2002.
132
A. Kokowski, Starożytna Polska..., s. 482-485.
133
I. Bóna, Das Hunnenreich, Stuttgart 1991.
134
A. Kokowski, Starożytna Polska...
135
A. Kokowski, Lubelszczyzna..., s. 156.
136
L. Gajewski, J. Gurba, Nowe znalezisko metalowej końcówki pasa w pow. hrubieszowskim, Wiadomości Archeologiczne, t. XL, 1975, s. 426-427; A. Kokowski, La fin de la civilisation
131
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i Stefankowic137 (Ryc.
15), a także płytowa fibula odkryta w okolicach Posadowa138. Unikatowym w skali całej
barbarzyńskiej Europy jest odkryty jeszcze w XIX wieku na
terenie twierdzy w Zamościu skarb złotych
i srebrnych przedmiotów (Fot. 18). W skład
Ryc. 15. Języczkowate okucia końca pasa z Uśmieukrytego około połowy
rza i Stefankowic (wg L. Gajewski, J. Gurba, Nowe
V w. po Chr. zespołu,
Fot.
18.
Część
przedmiotów
ze
skarbu
z
Zamościa
(fot.
znalezisko...; L. Gajewski, J. Gurba, Metalowa
A.
Krukemeyer).
wchodziły między inkońcówka...).
nymi efektowne, wykonane ze srebra i złota fibule i sprzączki od pasów oraz kilkanaście srebrnych sylikw bitych za panowania cesarza Konstantyna II139.
W okresie wędrówek ludów nie zanikło zupełnie osadnictwo w sercu Kotliny Hrubieszowskiej. Niemniej straciło swoją wcześniejszą dynamikę. Utrzymywało jednak nadal związki z różnymi częściami Europy. W szczególności pośredniczyło w kontaktach pomiędzy Pomorzem Gdańskim (gdzie według przekazu
Jordanesa, uchodźcy barbarzyńscy z południa założyli państwo Vidivariów) i grupą olsztyńską na Mazurach a państwem Ostrogotów na Krymie. Świadectwem tych kontaktów są między innymi przedmioty zdobione ornamentem wybijanym, wykonane
w tzw. stylu „Sösdala-Kačin-Untersiebenbrun” pochodzące z Gródka nad Bugiem
de Wielbark et ses conséquences, [w:] J. Tejral, Ch. Pilet, M. Kazansky (red.) L’occident romain
et l’Europe Centrale à l’époque des grandes migrations, Spisy Archeologického Ústavu AV ČR
Brno 13, Brno 1999, s. 309-326.
137
L. Gajewski, J. Gurba, Metalowe końcówka pasa znaleziona w miejscowości Stefankowice, pow. Hrubieszów, Wiadomości Archeologiczne, t. XXXVIII, 1973, s. 109; A. Kokowski, La fin
de la civilisation....
138
A. Kokowski, Dzieje badań...; A. Kokowski, O tak zwanych blaszanych fibulach z półokrągłą płytą na główce i rombowatą nóżką, Studia Gothica, t. I, s. 153-184.
139
T. Sulimirski, Znalezisko z Zamościa i jego tło, Archeologia Polski, t. XI, 1965, s. 118-173;
Kropotkin V.V, 1970 Skarb srebrnych monet i przedmiotów z IV w.n.e. z Zamościa, Wiadomości
Numizmatyczne, R. XIV, 1970, s. 15-18; A. Kokowski, Schätze..., s. 192-193; A. Kokowski, Starożytna Polska..., s. 503.
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i Masłomęcza140 czy ostrogockie klamerki esowate z głowami smoków (Gródek nad Bugiem, st. 1 i 6) (Ryc. 16)141.
Świadectwem utrzymującego się nadal znaczenia Kotliny
może być, chociaż istnieją pewne wątpliwości co do jego
homogeniczności142 skarb z Metelina, zawierający monety i medaliony rzymskie. Jego datowanie na około połowę
V wieku wyznacza solid Teodozjusza II, wybity w 442/443
roku143.
U schyłku starożytności południowo-wschodnia Lu- Ryc. 16. Klamerki esowate z zakończeniami w kształcie głów smobelszczyzna była najprawdopodobniej świadkiem ostat- ków. Gródek nad Bugiem, st. 1 i 6 (wg A. Kokowski, „S” – formige
Schließhaken...).
niej wędrówki germańskiego plemienia, tym razem
w kierunku przeciwnym – z południa na północ. Mowa tutaj o ludzie Herulów, który
z południowych Moraw w początkach VI w. najpewniej także przez tereny południowowschodniej Polski powracał do swojej ojczyzny w Skandynawii. Ostatnio ślady ich pobytu
zidentyfikowano w położonej we Wschodnim Roztoczu miejscowości Ulów144. Z tym wydarzeniem być może związane są elementy uzbrojenia, datowane na fazę D2-D3 okresu
wędrówek ludów (2 poł. V – pocz. VI w.) odkrywane w południowej części Lubelszczyzny. Szczególnie interesujące są tutaj pozyskane przypadkowo dwa miecze typu spatha,
które wydobyto z koryta Bugu w okolicach Gródka (Ryc. 17)145. Z tym samym horyzonA. Kokowski, La fin de la civilisation...
A. Kokowski, S” – formige Schließhaken mit „Drachenköpfen“ aus der Völkerwanderungszeit, [w:] J. Bouzek, H. Friesinger, K. Pieta, B. Kòmoróczy (red.) Gentes, Regens und Rom.
Auseinandersetzung – Anerkennung – Anpassung – Festschrift für Jaroslav Tejral zum 60. Geburtstag, Spisy Archeologického Ústavu AV ČR Brno, t. 16, Brno 2000, s. 237-243.
142
J. Bodzek, W sprawie znalezisk monet Karola Beyera, Wiadomości Numizmatyczne,
R. XL, 1996, s. 142-145.
143
A. Kokowski, Dwie „bitwy”..., s. 21; A. Bursche, Złote medaliony rzymskie w Barbaricum,
symbolika prestiżu i władzy społeczeństw barbarzyńskich u schyłku starożytności, Światowit,
Suplement Series A: Antiquity, vol. II, 1998, s. 236-237.
144
B. Niezabitowska, Ulów – historia wyłaniająca się z mroku lasu, Z Otchłani Wieków,
Archeologia Lubelszczyzny, R. 58, nr 1-4, 2003, s. 79-80; B. Niezabitowska, Prace sondażowe
i pierwszy sezon badań w Ulowie, stan. 3, pow. tomaszowski, Archeologia Polski Środkowowschodniej, t. VII, 2005, s. 111-122; B. Niezabitowska-Wiśniewska, Ulów – tajemnica starożytnego Roztocza, [w:] A. Kokowski (red.) Ulów – tajemnica starożytnego Roztocza, Lublin 2007,
s. 5-38; A. Kokowski, Starożytna Polska..., s. 529-530.
145
T. Borodziej, A. Kokowski, Znaleziska wotywne (?) na Lubelszczyźnie, Wiadomości Archeologiczne, t. LI: (1986-1990), 1991, s. 223-231; A. Kokowski, Dwie „bitwy”..., s. 23-24; . Kokowski, Starożytna Polska..., s. 531-532.
140
141
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tem chronologicznym związane są
również zawieszki i części pochew
mieczy odkryte również w okolicach Gródka nad Bugiem146 oraz
w Topornicy147. Mają one powiązania ze Skandynawią i państwem
Merowingów. Świadectwem niepokojów tamtych czasów jest także deponowanie skarbów. Dwa zespoły narzędzi rolniczych zostały
odkryte w Wolicy Brzozowej (Fot.
Fot. 19. Dwa skarby narzędzi rolniczych z Wolicy Brzozowej (fot.
19)148. Te nieliczne znaleziska
H. Szkutnik).
świadczą jednak, że osadnictwo
nie zamarło ale trwało nadal i utrzymywało status miejsca kontaktów handlowych149.
Osadnictwo germańskich barbarzyńców utrzymało się w południowo-wschodniej Lubelszczyźnie do początków VI wieku. W tym samym czasie pojawili się tutaj Słowianie...

Ryc. 17. Jeden z mieczy
typu spatha wydobytych
z koryta Bugu koło Gródka (wg T. Borodziej, A. Kokowski, Znaleziska wotywne...).
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A. Kokowski, Dwie „bitwy”..., s. 23-24; A. Kokowski, Starożytna Polska..., s. 531-532.
J. Kuśnierz, Nieznana kolekcja..., s. 244-245.
148
J. Bagińska, Wolica Brzozowa, pow. zamojski, woj. lubelskie, [w:] J. Andrzejowski, A. Kokowski, Chr. Leiber (red.) Wandalowie – strażnicy bursztynowego szlaku, Lublin-Warszawa,
2004, s. 327-329.
149
A. Kokowski, Starożytna Polska..., s. 531-532.
146
147

Andrzej Kokowski

Zanim przyszli Słowianie,
czyli dynamiczny obraz dziejów schyłku starożytności
Jeszcze piętnaście lat temu wydawało się, że ustalono definitywnie obraz osadnictwa schyłku starożytności na Lubelszczyźnie1. Miało ono koncentrować się przede
wszystkim w Kotlinie Hrubieszowskiej i w północnej części zachodniej partii Wyżyny
Lubelskiej. Sądzono, że naturalny trakt komunikacyjny, jaki przez te subregiony połączył Europę północną ze strefą nadczarnomorską narzucił sztywne reguły sterujące nie
tylko migracjami różnych plemion, ale również wyborem obszarów dla stabilnego osadnictwa. Wynikał z tego obraz „wysp” przyciągających przedstawicieli różnych ludów
i kultur, z szerokimi strefami „ziemi niczyjej”, na wzór tych, określanych już w starożytności jako „strefy wzajemnej trwogi”2.
Piękno archeologii zasadza się jednak również w tym, że nawet najbardziej lotne
z teorii szybko podlegają weryfikacji. Co prawda wychodząc z czysto teoretycznego
punktu widzenia oceny potencjalnie istotnych obszarów Lubelszczyzny dla rozpoznania dziejów starożytnego osadnictwa, sugerowałem swego czasu, że spodziewanie ważne mogą być badania w strefie nad środkowym Wieprzem, w rejonie Krasnegostawu3, to
nie starczyło jednak ani energii dla sprawdzenia tej sugestii, ani tym bardziej środków
na wykreowanie odpowiedniego programu badawczego.

Najprościej porównać mapy w opracowaniach: K. Godłowski, Przemiany kulturowe
i osadnicze w południowej i środkowej Polsce w młodszym okresie przedrzymskim i w okresie
rzymskim, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1984, oraz A. Kokowski, Lubelszczyzna
w młodszym okresie przedrzymskim i w okresie rzymskim, Lublin 1991.
2
J. Kolendo, Świat antyczny i Barbarzyńcy. Teksty, zabytki, refleksja nad rzeczywistością,
t. I, Warszawa 1998, s. 73-84; W. Nowakowski, „Hic Svebiae finis” – Koncept of the Order of the
Barbarous Word at the East Baltic Coast in the Roman Period, [w:] Barbaricum II, Warszawa
1992, s. 218-230.
3
A. Kokowski, Dorobek archeologii okresu przedrzymskiego i rzymskiego ostatniego półwiecza w Polsce południowo-wschodniej. Stan i perspektywy badań, [w:] M. Kobusiewicz, S. Kurnatowski (red.) Archeologia i prahistoria polska w ostatnim półwieczu. Materiały z konferencji
Dorobek archeologii i prahistorii ostatniego półwiecza w Puszczykowie koło Poznania (27-30
października 1997 r.), Poznań 2000, s. 325-337.
1
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Pierwszym sygnałem wskazującym na zarysowanie się absolutnie nowej perspektywy
badania dziejów osadnictwa, były wyniki badań powierzchniowych na Grzędzie Sokalskiej,
gdzie odnotowano nadspodziewanie dużo punktów osadniczych4. Trudno było na tej podstawie wyciągać konstruktywne wnioski: materiał taki z trudem poddaje się nie tylko ocenie
chronologicznej, ale przede wszystkim kulturowej. Można było jednak stwierdzić, że przedpole Roztocza było zasiedlone, i to najprawdopodobniej przez cały okres rzymski.
Środowisko badaczy czasów przedhistorycznych w autentyczne zdumienie wprowadziły jednak dopiero odkrycia na Roztoczu: przede wszystkim w rejonie Ulowa i w Hrebennem, ale również po jego południowej stronie, w Łukawicy (woj. podkarpackie)5.
Obszar ten bardzo długo uchodził nie tylko za zupełnie niezasiedlony, ale uznawany był
za ignorowany przez osadników interesującego nas przedziału historycznego. Zadano sobie teraz logiczne, akademickie w gruncie rzeczy pytanie, co w takim razie miało
miejsce pomiędzy Roztoczem, a Kotliną Hrubieszowską? Czy była to tylko ziemia niczyja, okazjonalnie odwiedzana przez grupy osadników podążających do innych obszarów i do innych stref geograficznych? A może przekonanie takie buduje po prostu stan
(niezadowalający) naszej wiedzy?
Ponownie należy odwołać się do wyników badań powierzchniowych, prowadzonych
metodą AZP (Archeologicznego Zdjęcia Polski). Zakłada ona przecież obejrzenie każdego skrawka pola i odnotowania najmniejszego nawet śladu obecności pradawnego
człowieka. Przemierzono terytorium naszego zainteresowania z dużym marginesem, od
wysokości Chełma na północy, po Grzędę Sokalską na południu; od Wieprza na zachodzie, po graniczny Bug na wschodzie. Okazało się, że wśród tysięcy stanowisk archeologicznych, te, które można określić jako reprezentujące na przykład relikty osadnictwa
Gotów, koncentrowały się na niewielkim obszarze wyznaczonym północną i zachodnią
krawędzią doliny Huczwy, korytem Bugu i linią wyznaczoną biegiem rzeczki Bukowej
na południu. W taki sposób wyznaczono granice terytorium, na jakim osiedlała się ludność grupy masłomęckiej6. Na nim natrafiono na około setkę pozostałości po osadach
E. Banasiewicz, Kultura przeworska na południowo-zachodnim skraju Wyżyny Wołyńskiej (w obecnych granicach Polski), [w:] J. Gurba, A. Kokowski (red.) Kultura przeworska,
t. III, Lublin 1997, s. 117-140.
5
Problematykę tą podsumowała ostatnio B. Niezabitowska, Zanim przyszli Słowianie, czyli Roztocze u schyłku starożytności, [w:] E. Banasiewicz-Szykuła (red.) Archeologia Roztocza.
Krajobraz przyrodniczo kulturowy, Lublin 2005, s. 73-101.
6
Syntetycznie w odniesieniu do stratyfikacji źródeł: A. Kokowski, Grupa masłomęcka. Z badań nad przemianami kultury Gotów w młodszym okresie rzymskim, Lublin 1995; tenże – Archeologia Gotów. Goci w Kotlinie Hrubieszowskiej, Lublin 1999; tenże – Die Masłomęcz-Gruppe. Ihre Chronologie und Beziehungen innerhalb des gotischen Kulturkreises – ein Beispiel für
den kulturellen Wandel der Goten im Verlauf ihrer Wanderungen, Bericht der Römisch-Germa4
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i cmentarzyskach, oraz kilkanaście miejsc z luźnymi odkryciami, i tzw. skarbami. Otrzymano więc potwierdzenie dla tezy o wyizolowanych obszarach osadniczych.
Po upływie jakiegoś czasu dostrzeżono, że poza południową granicą grupy masłomęckiej występują również, najczęściej pojedyncze, znaleziska przedmiotów pochodzenia gockiego. Oznaczało to, że jednak zapuszczali się oni na południe, być może w poszukiwaniu
nowych, dogodniejszych szlaków komunikacyjnych, albo też zupełnie prozaicznie – polując… Gęściej występują one, co prawda, w okolicach Modryńca, Mircza, Kryłowa i Prehoryłego, ale właściwie wypełniają całą przestrzeń, aż do krawędzi Grzędy Sokalskiej7.
Z biegiem lat zaczęto proces ten widzieć jeszcze klarowniej, a przyczyniły się do
tego w główniej mierze, obok sensacyjnych odkryć we wspomnianym Ulowie na Roztoczu, gdzie natrafiono na cmentarzysko birytualne; przede wszystkim te dokonane
w Podlodowie8 i w Swaryczowie9. Dwa podobne do siebie cmentarzyska, na których
zmarłych chowano w trumnach kłodowych a tych spalonych wraz z pozostałościami
stosu ciałopalnego w sporych jamach, wskazywały wyraźnie na „inną”, niż ta masłomęcka, grupę Gotów! Kiedy przypomniano sobie o XIX-wiecznych odkryciach na „polu
Delekty” pod Przewodowem10, można było zaryzykować tezę, iż natrafiono na ślady po
niewielkich grupach Gotów, należących do klasycznej kultury wielbarskiej, którym być
może po prostu nie dane było zamieszkać na hrubieszowskich czarnoziemach. O tym,
że były małe, świadczą rozmiary rozpoznanych cmentarzysk. W tym miejscu należy
wspomnieć jeszcze pojedynczy grób z Wieprzca pod Zamościem11, oraz pochodzącą ze
nischen Kommission 78:1997, s. 641-833. Najnowsze podsumowanie stanu wiedzy o zjawisku
– A. Kokowski, Starożytna Polska. Od trzeciego wieku przed Chrystusem do schyłku starożytności, Warszawa 2006; oraz – tenże – Goci. Od Skandzy do Campi Gothorum (od Skandynawii do
Półwyspu Iberyjskiego), Warszawa 2007.
7
Do Instytutu Archeologii UMCS trafia sporo informacji o tzw. odkryciach przypadkowych,
w większości, niestety, noszących znamiona poszukiwań za pomocą wykrywacza metalu – por.
np. A. Kokowski, Zamojska archeologia jako element europejskiego dziedzictwa kulturowego,
[w:] Wykłady otwarte Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu, z. 20, Zamość
2003.
8
Opublikowane dotychczas tylko w formie informacji: J. Bagińska, E. Banasiewicz, J. Niedźwiedź, H. Taras, Badania na wielokulturowym stanowisku 2 w Podwodowie, pow. Tomaszów
Lubelski, „Archeologia Polski Środkowowschodniej”, t. V:2000, s. 75-79.
9
Obszernie na ten temat w tekście Sylwestra Sadowskiego, w tym tomie.
10
K. Hadaczek, Kultura dorzecza Dniestru w epoce cesarstwa rzymskiego, „Materyały Antropologiczno-Archeologiczne i Etnograficzne”, t. XII:1912, s. 31, tabl. XIII; L.
11
A. Urbański, Najdalej na południe Polski wysunięte stanowisko kultury wielbarskiej, [w:]
J. Gurba, A. Kokowski (red.) Kultura wielbarska w młodszym okresie rzymskim, t. I, Lublin
1988, s. 273-277.
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zniszczonego cmentarzyska (cmentarzysk?) kolekcję zabytków metalowych z Topornicy12, aby zdać sobie sprawę ze skali zjawiska o jakim mówimy.
Nie udało się dotąd zidentyfikować pozostałości ich osad, ale to jest zapewne kwestią chwili i wyczulonej uwagi archeologów, że przypomnę tutaj relikty osady z późnego okresu rzymskiego, badanej w miejscowości Tyszowce13, w miejscu absolutnie
„niepodejrzanym” o możliwość wyboru dla jej lokalizacji – szeroka, piaszczysta dolina
Huczwy, czy te z Machnówka i Kolonii Dutrowa14.
Jest jeszcze inna grupa nowych znalezisk, należąca do tych absolutnie nieoczekiwanych. Tworzą ją znaleziska z samego schyłku starożytności. Do tej pory, nawet w skali
kraju, należały one do kategorii wyjątkowych, ale również jednostkowych, a tym samym
niezwykle trudnych do interpretacji historycznej. W strefie nas interesującej, to przede
wszystkim skarb z Zamościa, datowany na drugą połowę V w. po Chr., oraz podobnie
datowane, znajdujące się w sąsiedztwie znaleziska z Metelina i Kačina15.
Ostatnimi czasy również i ta grupa uległa radykalnemu wzbogaceniu. Przede
wszystkim za sprawą dwóch gromadnych znalezisk narzędzi, odkrytych w Wolicy Brzozowej16. Analizując je w świetle podobnych znalezisk narzędzi rolniczych ze ŚrodkowoJ. Kuśnierz, Nieznana kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu
rzymskiego i wędrówek ludów z opornicy stanowiska 21 i 22, [w:] P. Łuczkiewicz, M. GładyszJuścińska, M. Juściński, B. Niezabitowska, S. Sadowski (red.) Europa Barbarica. Ćwierć wieku
archeologii w Masłomęczu, Monumenta Studia Gothica, t. IV, Lublin, s. 233-248.
13
Podsumowanie rozproszonych informacji o tym stanowisku w: A. Kokowski, La fin de
la civilisation de Wielbark et ses conséquences, [w:] J. Tejral, Ch. Pilet, M. Kazanski (red.)
L’occident romain et l’Europe Centrale á l’époque des grandes migrations, Spisy Archeologického
Ústavu AV ČR Brno, t. 13, Brno 1999, s. 309-326; oraz – tenże – Kontinuität und Diskontinuität
der archäologischen Besiedlung in der jüngeren vorrömischen Eisenzeit und in der römischen
Kaiserzeit am Beispiel des Hrubieszów-Beckens, Spisy Archeologického Ústavu AV ČR Brno
(w druku).
14
E. Banasiewicz, Badania na osadach OWR w Kol. Dutrów stan. 10 oraz w Machnówku
stan. 7, [w:] Sprawozdania z badań archeologicznych w województwie zamojskim w roku 1987,
Zamość 1987, s. 27-30
15
Ostatnio na ten temat sumarycznie, oprócz tekstów wymienionych w przypisie 13 – A. Kokowski, Ein extraordinärer Fund aus der späten Völkerwanderungszeit im südöstlichen Polen;
„Acta Praehistorica et Archaeologica“, t. 39:2007, s. 25-34; porównaj też uwagi w pracy – A. Kokowski, Starożytna Polska…, op. cit.
16
J. Bagińska, Wolica Brzozowa, Ldkr. Zamość, Woi. lubelskie. Zwei Hortfunde, eiserne Gegenstände, [w:] A. Kokowski, Chr. Leiber (red.) Die Vandalen, die Könige, die Eliten, die Krieger, die Handwerker, Holzminden 2003, s. 441; tejże – Wolica Brzozowa, pow. zamojski, woj.
lubelskie, [w:] J. Andrzejowski, A. Kokowski, Chr. Leiber (red.) Wandalowie – strażnicy bursztynowego szlaku, Lublin-Warszawa 2004, s. 327-329.
12
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europejskiego Barbaricum,17 oraz znajdujących się w zespołach fibuli i grotu włóczni,
można było chronologię ukrycia dych depozytów umieścić nawet w końcu V w. po Chr.
Jest również cała seria znalezisk odosobnionych, takich jak chociażby srebrna fibula
blachowata z Posadowa, czy okucie trzewika pochwy miecza z Topornicy, które radykalnie zmieniają dotychczasowy obraz dziejów regionu.
Na wyższej wyartykułowanej podstawie wiemy teraz, że obszaru na południe od „granicy” grupy masłomęckiej dotknęły przynajmniej trzy, nieczytelne dotąd fale osadnictwa.
Pierwsza z nich miała swój początek w pierwszych latach III w. po Chr. (faza C1a).
To właśnie ją dokumentują pochówki ze Swaryczowa, Podlodowa i Wieprzca oraz znacząca część zabytków z Topornicy. Wydaje się, że dotarła ona do Grzędy Sokalskiej,
przynajmniej do jej północnej krawędzi, ale główny impet skierowany był na wschód,
w kierunku zachodniego Podola i Mołdawii. Tak właśnie datowane są najstarsze z odkrywanych tam stanowisk kultury wielbarskiej18.
Druga fala nastąpiła około połowy IV wieku (faza C3) i sięgnęła Roztocza. Jej dokumentem jest birytualne cmentarzysko z miejscowości Ulów, liczne znaleziska fibul
z hakową konstrukcją pochewki19 oraz masywnych egzemplarzy zdobionych na kabłąku
niewielkimi płytkami20. O ile w pierwszym przypadku możemy przypuszczać, że zda17
A. Kokowski, Przyczynek do studiów nad dziejami gockiego rolnictwa w okresie rzymskim i we wczesnym okresie wędrówek ludów, [w:] P. Łuczkiewicz, M. Gładysz-Juścińska,
M. Juściński, B. Niezabitowska, S. Sadowski (red.) Europa Barbarica, ćwierć wieku archeologii
w Masłomęczu, Monumenta Studia Gothica, t. IV, Lublin 2005, s. 199-214; tenże – The agriculture of the Goths between the 1st and 5th centuries A.D. (Central and Eastern Europe – the Roman period and the early Migration period), [w:] G. Ausenda (red.) The Ostrogoths, San Marino 2007; tenże – Ein Beitrag zu den Studien über die Geschichte der gotischen Landwirtschaft
in der römischen Kaiserzeit und in der frühen Völkerwanderungszeit, [w:] Grundprobleme der
Mitteldonauländisches Archäologie, Wien (w druku).
18
Np.: D.N. Kozak, Vel’barskaja kul’tura, [w:] V.D. Baran et alli (red.) Etnokul’turnaja karta territorii Ukrainskoj SSR v I tys. n.e., Kiev 1985, s. 68-75; tenże – Vel’barskaja kul’tura, [w:]
V.D. Baran et alli (red.) Archeologija ukrainskoj SSR, t. III, ranneslavjanskij i drevnerusskij periody, Kiev 1986, s. 127-135; tenże – Vel’barskaja kul’tura, [w:] A.P. Černyš (red.) Archeologija
Prikarpat’ja, Vol’yni i Zakarpat’ja (ranneslavjanskij i drevnerusskij periody), Kiev 1990, s. 41-47.
19
Istnieje świeże opracowanie tej kategorii zapinek – J. Schuster, Untersuchungen zu den
spätkaiserzeitlichen Fibelformen Almgren 185 und 172 und der gegenseitigen Verhältnis, „Veröffentlichungen zur brandenburgischen Landesarchäologie“, t. 35:2001(2004), s. 85-102; które
jest w odniesieniu do wschodniej części kontynentu dalece niekompletne. W druku jest natomiast świetnie je uzupełniające studium B. Niezabitowskiej.
20
Radykalną zmianę w zakresie wiedzy na temat występowania tych zapinek widać najlepiej
porównują opublikowaną przeze mnie mapę (A. Kokowski, Schätze der Ostgoten, Stuttgart 1995,
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rzenia dotyczyły innego plemienia gockiego niż to, które osiadło na północ od Bukowej
pomiędzy Huczwą i Bugiem, to w drugim wypadku możemy zaryzykować tezę, że na
południe od tej strefy udały się gromady ludności grupy masłomęckiej (!). Co spowodowało ten exodus – trudno powiedzieć. Jest to bowiem czas istotnej wymiany ludności
w obrębie terytorium grupy masłomęckiej, gdzie nowoprzybyłe grupy zakładały małe
cmentarzyska, poza wielkimi nekropolami, aczkolwiek w ich sąsiedztwie21.
Trzecia fala ma najprawdopodobniej związek z ucieczką gockich osadników z obszaru Roztocza, na północ, w kierunku Pomorza, przed następującymi Herulami 22,
ewentualnie (po części) jest to wynik kontaktów z państwem gockim na Krymie, czego
najlepszym przykładem może być wspomniana fibula z Posadowa23. Jestem również jednocześnie zdania, że tzw. skarby ze schyłku starożytności, oraz rozproszone militaria,
świadczą na rzecz konfliktu24 wywołanego przejściem Herulów, zdążających do swojej
nowej ojczyzny25, niż stanowią pozostałości jakichś stabilniejszych form osadnictwa.
Płynie stąd klarowny wniosek, że nowe źródła, w zaniedbanym badaniami archeologicznymi regionie, wzbogaciły w sposób oczywisty naszą wiedzę o schyłkowym okresie
starożytności, ale nie do końca zmieniły wypracowany schemat obrazu Lubelszczyzny
w młodszy i późnym okresie rzymskim.

s. 109 ryc. 72a), z opracowaniem B. Niezabitowskiej znajdującym się w druku oraz przygotowanym
na Konferencję w Krasnobrodzie we wrześniu 2007 r. zestawieniem J. Andrzejewskiego.
21
Ogólnie na ten temat – A. Kokowski, Cmentarzyska ludności grupy masłomęckiej, „Acta
Universitatis Wratislaviensis” 2050 – Studia Antropologiczne, t. 5:1998, s. 65-89. Porównaj też
– M. Gładysz, A. Kokowski, Gródek nad Bugiem – cmentarzysko ludności grupy masłomęckiej
z „Zamczyska”, [w:] J. Andrzejowski (red.) Varia Barbarica, Monumenta Archaeologica Barbarica, Series Gemina, t. I, Warszawa-Lublin 2002, s. 277-300.
22
W takim duchu interpretuje się również powstanie tzw. grupy olsztyńskiej – W. Nowakowski, Die Olsztyn-Gruppe (Masurgermanische Kultur) in der Völkerwanderungszeit das Problem
ihrer chronologischen und territorialen Grenzen, [w:] M. Mączyńska, T. Grabarczyk (red.) Die
spätrömische Kaiserzeit und die frühe Völkerwanderungszeit in Mittel- und Osteuropa, Łódź
2000, s. 168-180.
23
Problem ten szczegółowo omówiłem w pracach: Starożytna Polska … (op. cit.) oraz Goci.
Od Skandzy do Campi Gothorum… (op. cit.).
24
A. Kokowski, Dwie „bitwy” o Kotlinę Hrubieszowską u schyłku starożytności, Wykład Inauguracyjny, Zamość 2005; tenże – Дві битви за Грубешівську Котловину на схилку
старожитності, L’viv 2007.
25
Sumarycznie – B. Niezabitowska, Herulowie, [w:] J. Andrzejowski, A. Kokowski. Ch. Leiber (red.), Wandalowie – strażnicy bursztynowego szlaku, Lublin-Warszawa 2004, s. 271-274;
A. Kokowski, Starożytna Polska…, op. cit., s. 525-532.
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W dalszym ciągu okazuje się, że miejscem naprawdę stabilnego osadnictwa była
Kotlina Hrubieszowska, gdzie egzystowało ono nieprzerwanie przez nieomal trzy stulecia. Natomiast na południe od niej, co jakiś czas dochodziło do przemieszczeń ludnościowych, które na krótkie zapewne okresy podporządkowywały sobie dogodne dla
osadnictwa tereny wzdłuż cieków wodnych. Obszar pomiędzy Kotliną a Roztoczem był
też właściwą areną dramatu naznaczonego końcem starej epoki i pojawieniem się osadnictwa słowiańskiego.
W sumie, tak zarysowany obraz stosunków osadniczych i politycznych staje się
wdzięcznym polem dla dalszych badań oraz nowym wyzwaniem dla archeologii.
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