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ЭДВИН ЗАЛЬЦМАН 

ИТОГИ ИССЛЕДОВАНИЙ ПОСЕЛЕНИЙ 
ПРИМОРСКОЙ КУЛЬТУРЫ ПРИБРЕЖНОЕ 

И УШАКОВО-3 

Ключевые слова: приморская культура, культура шнуровой керамики, 
  культура шаровидных амфор, северо-восточное побережье
   Вислинского залива, керамика. 

ВСТУПЛЕНИЕ 
 История изучения памятников приморской культуры 
насчитывает уже более ста лет. Однако гибель большей части 
довоенной коллекции и документации (Żurek 1954, c. 1; Hecht 
2007, c. 25), разброс памятников на территории трёх государств и, 
соответственно, их неравномерное изучение, незначительное число 
радиоуглеродных определений, стали преградой для решения целого 
ряда основополагающих вопросов. 
 Автором с 1996 года проводятся регулярные целенаправленные 
исследования поселений приморской культуры в районе северо-
восточного побережья Вислинского залива. Итоги раскопок поселения 
Прибрежное, начатых ещё во 2-ой половине 90-х гг. прошлого 
века и продолжавшиеся 15 полевых сезонов, выявили целый ряд 
особенностей, не укладываюшихся в общепринятые представления о 
формировании и путях развития приморской культуры. В дальнейшем 
последовало открытие в 2011-2013 гг. ещё нескольких поселений 
приморской культуры в Ушаково, в 8 км южнее, материалы с которых  
только подчёркнули своеобразие местных памятников КШК (из них 
в данной статье анализируются материалы поселения Ушаково-3) (рис. 
1). Отличие от ранее известных памятников приморской культуры 
оказались столь очевидными, что, автор отнёс новые поселения 
к особой группе памятников т.н. вальдбургского типа, получившей 
на-именование по исследованному наиболее широкими площадями 
поселенческому комплексу Прибрежное (Heide-Waldburg) (Зальцман 
2010, с. 74). 
 Данный культурный тип сохранял свой самостоятельный характер 
на протяжении долгого времени. Поэтому нет ничего удивительного, 
что отдельные материалы с памятников прибрежной зоны, причём 
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не только приморской культуры, но и иных культурных образований, 
а также с комплексов типа Зомбье-Шестно в Мазурском Поозёрье 
и некоторых “лининьских” стоянoк по Мазовии (сравни Kempisty 1972, 
c. 56-69; Manasterski 2009, c. 148-149; 2014) хорошо объяснимы исходя 
именно из данных, полученных в результате раскопок в Прибрежном. 

Поселение Прибрежное 
 Наличие остатков построек, в нижней части заполнения 
которых зафиксировано большое количество разнообразных находок, 
выгодно отличает поселение Прибрежное от многих других памятников 
приморской культуры. Эти жилые сооружения можно считать 
относительно закрытыми комплексами. Постройки, по большей части, 
представлены двухрядной столбовой конструкцией вытянутой формы, 
заглубленной в материк до 0,60 м, длиной до 35 м, шириной 4-4,5 м, 
с апсидообразным завершением, очажными ямами и пристройкой-
входом (рис. 2). В западной части поселения сохранились вероятные 
следы сооружений наземного типа, хотя остальные их конструктивные 
особенности совпадают с таковыми у заглубленных построек. 
 Постройки 2, 3, 5 и 7 параллельны друг другу. По-видимому, 
эти дома относятся к одной строительной фазе, но они могли, судя 
по большому числу столбовых ям, неоднократно перестраиваться. 
Контуры домов, благодаря следам горения, легко угадываются на фоне 
песчаного грунта. Не исключено, учитывая близкие радиоуглеродные 
определения, что постройки сгорели одновременно и на их месте не 
возводили новых. 
 Целый ряд форм посуды регулярно повторяется в жилищах, 
являясь ещё одним доказательством их одновременности (рис. 4-7). 
Что любопытно, некоторые из этих образцов не столь типичны для 
культурного слоя в целом. В основном, близкородственная посуда 
и отнюдь не в массовом количестве фиксировалась в нижней части 
культурного слоя, вблизи жилых сооружений с заглубленным полом, 
т.е. в центральной части поселения, в пределах первоначальной 
застройки (рис. 9). В западной части памятника, где сохранились следы 
наземных сооружений, встречалась керамика, в орнаментации которой 
преобладающим элементом выступают шнуровые треугольники 
(рис. 10: 4, 5, 7). Подобная керамика превалирует также в верхней части 
культурного слоя в целом. Скорее всего, данный участок поселения 
был освоен позднее, причём традиция сооружать жилые постройки 
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с заглубленным полом исчезает, и в дальнейшем возводятся постройки 
наземного типа (возникшая опасность подтопления?). 
 Кроме того, древности аналогичного типа залегают и в 
верхней части заполнения котлованов жилых сооружений. Нет 
никаких сомнений, что данные материалы являются более поздними, 
чем находки с нижнего уровня построек, попав сюда в качестве 
мусора после завершения их функционирования. Дополнительным 
доказательством является наличие почти пустой прослойки в средней 
части заполнения в ряде построек. В верхней части заполнения жилищ 
посуда более фрагментирована, что не скажешь о  нижней, нередко 
содержащей развалы сосудов, топоры, тёсла и иные изделия из камня 
(рис. 4-7). Именно на этом вещевом комплексе будет акцентировано 
наше внимание. 
 Характерной чертой керамического комплекса поселения 
является крайне незначительное количество кубков и, напротив, 
преобладание крупных широкогорлых горшков, причём нескольких 
вариантов. Это касается и содержимого нижнего уровня построек. 
Всего кубков на поселении выявлено около 5%, однако встречаются 
они, в основном, во фрагментированном состоянии. Они имеют очень 
короткую шейку, слабо отогнутый венчик, почти не выраженные плечики 
и, в целом, далеки от большинства европейских образцов (рис. 4: 1, 
3, 4, 6-8). Шнуровая зона также очень короткая и включает, прежде 
всего, простейшие горизонтальные оттиски шнура, лишь в единичных 
случаях совместно с наколами или шнуровым зигзагом. Примесь в тесте 
– дресва или дроблёный кварц очень мелких размеров, поверхность 
сосудов хорошо заглажена и в одном случае даже подлощена. 
 Амфоры отличаются наиболее своеобразной формой (рис. 5). 
Первоначально, их особенности трактовались как результат случайной 
деформации. Однако последующие находки амфор в жилищах и за их 
пределами показали, что подобная конфигурация – обычное явление. 
Эти амфоры характеризует, прежде всего, овальная форма горловины 
(при формовке горловина сжималась с боков), отчего силуэт сосуда сбоку 
и спереди различается серьёзным образом (рис. 5: 3, 4). По-видимому, 
большинство фрагментов амфор, выявленных в жилищах на нижнем 
уровне, имеют овальную форму горловины. Кроме того, они двуручны, 
но ушки могут располагаться как в верхней, так и в средней части тулова. 
Декор более сложный, чем у кубков. Две амфоры орнаментированы 
полуовалами, три украшены треугольниками. 
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 Совместно с амфорами в постройках залегали развалы 
и фрагменты широкогорлых горшков нескольких разновидностей 
(рис. 6). В жилищах 2, 3, 6 и 7 зафиксированы массивные горшки 
яйцеобразной формы, диаметр которых мог достигать 40 см, а высота – 45 
см (рис. 6: 1, 3). Как и большинство остальных вариантов широкогорлых 
горшков, они, чаще всего, имеют короткую шейку, подковообразные 
ушки и незначительное по размерам, но массивное днище. Другой 
наиболее часто встречаемой разновидностью широкогорлых горшков 
в постройках являются горшки воронковидной формы (рис. 6: 5, 6, 8). 
Шейка у этих сосудов несколько более выражена. В остальном, что 
касается ушек и днища, они ничем не отличаются от предыдущих. 
Не меньшим своеобразием характеризуются горшки приземистой 
формы, имеющие более или менее резкий изгиб вблизи днища и слегка 
загнутый внутрь венчик (рис. 6: 2, 7). Эти сосуды, чаще всего, украшены 
относительно сложным орнаментом и не имеют следов нагара, как на 
предыдущих вариантах. К особому варианту широкогорлых горшков 
принадлежат сосуды, имеющие удлинённую тюльпановидную форму 
и практически прямой венчик (рис. 6: 4). Внизу стенки, видимо, плавно 
сужаются по направлению к днищу. 
 Также обычными для нижнего уровня построек следует считать 
находки горшков средних размеров, по большинству признаков схо-
дных с широкогорлыми сосудами, но имеющих иное соотношение 
горловины и днища (рис. 7: 1, 6, 9). Ещё одной особенностью 
керамического комплекса из построек являются так называемые сосуды 
кубкообразной формы (рис. 4: 2, 5, 9). Они выделяются большей 
высотой, в сравнении с горшками средних размеров, относительно 
тонкими стенками и разнообразным орнаментом. Подковообразные 
ушки на этих сосудах – также не редкость. Венчик у них или прямой, 
или слегка загнут внутрь, шейка отсутствует. 
 Распространённой категорией посуды также можно считать 
глубокие миски (рис. 7: 2-5). Миски могут иметь очень короткую шейку, 
но чаще встречаются экземпляры с прямым или загнутым внутрь 
венчиком. Судя по нечастым образцам с полным профилем, нижняя 
часть сосудов имела характерный изгиб. 
 Завершают краткую характеристику керамического комплекса 
миски овальной или удлинённо-овальной формы - одна из самых 
типичных категорий посуды, как для построек, так и для нижнего уровня 
культурного слоя (рис. 7: 7, 8, 10). Однако в верхней части культурного 
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слоя их доля резко падает. Не исключено, что на одном из поздних этапов 
существования поселения они вообще выходят из употребления. 
 Керамический комплекс дополняют изделия из камня и янтаря. 
Здесь также отмечается своеобразие. Сверлёных топоров, включая 
обломки и отходы производства, в постройках не обнаружено. 
Встречаются исключительно топоры и тёсла трапециевидных очертаний, 
поперечное сечение которых имело линзообразную или овальную 
форму (рис. 3: 1, 5-10). Все они изготовлены из местных твёрдых 
пород камня. Примечательной чертой комплекса является наличие 
миниатюрных топориков трапециевидной формы (рис. 3: 2, 3). 
Некоторые из них оказались изготовлены из привозной яшмы. 
 Янтарные украшения, выявленные в постройках, представлены 
уплощёнными подвесками расширенной или удлинённой формы 
(рис. 3: 4), линзообразные в сечении пуговицы и диски с отверстием. 
 Данные материалы из построек подтверждают находки 
с нижнего уровня культурного слоя и из хозяйственных ям, впущенных 
в материк, вблизи указанных выше жилых и хозяйственных сооружений 
(за исключением керамики, обнаруженной в западной части поселения) 
(рис. 9). В средней и верхней частях культурного слоя, перекрывающего 
заглубленные в материк постройки, превалируют две основные 
разновидности широкогорлых горшков, хотя и близкородственных, 
но отличающихся от выше охарактеризованных более плавными 
формами и чётко выраженным изгибом в нижней части. Шейка у них 
может быть профилирована невыразительно, очень короткая, венчик 
слегка отогнут наружу или, наоборот, шейка удлинённой формы, как и 
форма сосуда в целом (рис. 10: 1, 3, 4, 6, 7). Кроме того, преобладающим 
элементом орнамента здесь являются треугольники. Помимо указанного, 
на данном уровне более широко встречается орнамент, представляющий 
собой «бисер» и штампы в виде столбиков (рис. 11: 5, 6, 8-11). Причём, 
как правило, схема однообразна – вверху две горизонтальных линии 
столбиков, ниже продолжаются столбики в виде зигзага. Помимо 
глубоких мисок (рис. 11: 3, 4), продолжают развитие горшки 
приземистой и сфероидной формы (рис. 10: 2, 5, 8, 9), однако посуда 
яйцевидной и тюльпановидной форм, как и воронковидной, почти 
исчезает. Получают распространение и не характерные для нижнего 
уровня построек формы – небольшие по размерам приземистые миски, 
украшенные волной или полуовалами (рис. 11: 2), миски воронковидной 
формы, декорированные изнутри шнуровым орнаментом (рис. 11: 
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7), широкогорлые горшки с хорошо выраженной шейкой, кубки, 
орнаментированные треугольниками (рис. 10: 1, 3, 7; 11: 1). Таким 
образом, относительно высокая шейка, хорошо отогнутый венчик, 
преобладание в орнаментике мотивов треугольников, на основании 
стратиграфических данных – черты, характерные для следующего этапа 
существования памятника. Однако, несмотря на выявленные различия, 
в целом, керамика с верхнего и среднего уровней культурного слоя 
поселения являет собой продолжение традиций, которые наиболее чётко 
прослеживаются в жилищах и практически полностью связана с ними 
своим происхождением (за исключением очень редких фрагментов 
посуды, обнаруженных на уровне 1-2 горизонтов, и которые, видимо, 
датируются уже концом III - началом II тыс. до н.э.). 
 Следует особо подчеркнуть, что никаких иных форм посуды, 
кроме одиночных находок фрагментов инородной керамики, 
отражающих культурные связи жителей древнего посёлка, в жилищах не 
зафиксировано. Среди них два фрагмента, происходящие из постройки 
7, относятся к культуре гребенчато-ямочной керамики (рис. 8: 9, 10). Они 
напоминают фрагменты со стоянок Бяла Гура (Weiβenberg), Цедмар Д 
и Домбек (eichenberg) (Gaerte 1927, c. 19, Abb. 58, 59, 67, 68). Остальная 
керамика пористая, также имеющая аналогии в местном «лесном» неолите 
(рис. 8: 1-8). Указанные фрагменты вполне соответствуют времени, 
к которому принадлежит памятник, если конечно доверять датам. 
 Таким образом, большая часть керамического материала, 
выявленного в Прибрежном, гомогенна и несёт в себе следы посте-
пенного развития, что резко контрастирует с той картиной, которую 
мы видим на поселениях Нида и Сухач, где керамические формы чётко 
подразделяются как на местные, так и ведущие свое происхождение от 
общеевропейских. К ним относятся горшки с налепами и защипами, 
кубки с хорошо выраженной, часто довольно высокой шейкой, 
украшенные оттисками шнура и наколами (Kilian 1955, Abb. 25, 31, 144, 
145, 147, 148, 149, 151; rimantienė 1989, p. 102, pav. 52: 5, 7; 53: 1, 2; p. 129-
134, pav. 83-85). Эти поселения связаны между собой также местными 
специфическими образцами посуды, к которым принадлежат широкие 
приземистые миски с ушками, амфоры поздних типов, крупных 
размеров воронковидные горшки, овальной и удлинённой формы 
ванночки, нередко с шишкообразными налепами  (Kilian 1955, Abb. 
5-12, 91, 94, 100-104; rimantienė 1989, p. 102, pav. VIII, 47-49, 72: 1, 6; 
88-90). В Прибрежном данные типы керамики отсутствуют. На первый 
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взгляд, напрашивается простое объяснение. Прибрежное – одно из 
самых поздних в ряду поселений приморской культуры, возникших на 
берегах Вислинского и Куршского заливов. Исходя из традиционных 
представлений, наиболее ранним в приморской культуре считается 
комплекс, к которому причисляют амфоры, орнаменитрованные 
пучками вертикально спускающихся вниз линий, кубки стройных 
очертаний и S-образной формы, украшенные простыми шнуровыми 
оттисками и наколами или ямками, широкогорлые горшки с пальцевыми 
защипами. Отдельные местные компоненты, включают в себя, прежде 
всего, ладьевидные сосуды и некоторые варианты широкогорлых 
горшков. Естественно, не исключалось влияние КША уже на первой 
ступени.  Но основу начальной фазы приморской культуры всё-таки 
составляли элементы ранней КШК, обязанные своим происхождением 
территории Средней Европы (Król 1997, p. 142; Machnik 1979, c. 378; 
1997, c. 128; rimantienė 1992, c. 301; Tetzlaff  1970, p. 361; Żurek 1954, 
c. 39; Римантене 1981, с. 34-35). 
 Указанные формы, как теперь известно, во многих группах 
КШК прошли долгий путь развития. Возникает вопрос – почему, 
пусть и в видоизменённом состоянии и ограниченном составе, они не 
сохранились в Прибрежном, где мы знаем почти исключительно местные 
разновидности посуды, орудий из камня и янтаря? Влиянием одной КША 
эту проблему не объяснить. Отдельные виды орнамента, включающие 
штампы в виде столбиков, горизонтальные оттиски шнура, пересекаемые 
через определённые промежутки вертикальными, шнуровые полуовалы, 
бесспорно, связаны с КША, причём с соседними группами. Однако 
своеобразие пропорций посуды с поселения Прибрежное таково, что не 
позволяет считать её только производной от керамики КША. Более того, 
можно утверждать, что практически все разновидности широкогорлых 
горшков, горшков средних размеров, сосудов кубковидной формы, 
кубков, амфор, мисок воронковидной формы, невозможно полностью 
сводить к формам, происходящим из КША. 
 Продолжительное время широкогорлые горшки, которые во 
фрагментированном состоянии находили на ряде поселений примо-
рской культуры, совершенно безосновательно считали проявлением 
традиций КША. Так как в Прибрежном обнаружены подобные сосуды 
с полным профилем, необходимость в их соотнесении с керамикой 
КША отпала. Эти широкогорлые горшки в самых общих чертах напо-
минают известные плоскодонные сосуды с широким устьем цедмарской 
культуры (Тимофеев 1996, с .162, рис. 51; Gumiński 2001, ryc. 2: a, d, e, j). 
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 По углю с нижнего и верхнего уровня построек в Прибрежном 
получено 18 радиоуглеродных дат (приложение 1). Стратиграфическое 
положение образца фиксировалось в обязательном порядке. Для 
контроля результата в одном случае из одного образца были получены 
две радиоуглеродные даты (уголь из очага постройки 4). В иных случаях 
датирование производилось в двух различных лабораториях. Но 
результаты, в целом, не противоречили друг другу. 
 Большинство радиоуглеродных определений чётко делятся на две 
группы. В первой группе 4 даты, которые все принадлежат промежутку 
3600-3300 ВС (№ 1-5). С этими датами согласуется радиоуглеродное 
определение по углю с верхнего уровня постройки 7 (№ 5). Вторая 
группа представлена 4 датами по углю, укладывающихся в вероятный 
интервал 3100-2900 ВС (№ 6-9). Данной группе дат соответствуют 
радиоуглеродные определения, полученные по иным, более надёжным 
органическим материалам - в трёх случаях по кости и в одном по 
обгоревшей скорлупе лесного ореха (№ 10-13). Обгоревшая скорлупа 
ореха находилась в одном из очагов на дне котлована постройки 7. Очаг, 
скорее всего, принадлежал к одному из начальных этапов существования 
постройки, так как впоследствии оказался засыпанным. 
 Даты в диапазоне около 3600-3300 ВС совершенно ясно 
выделяются на фоне остальных, показывая излишне раннее время. 
Наиболее вероятно, что причина кроется в т.н. «эффекте старого 
дерева», который мог привести к отклонению от календарного возраста. 
Остальные перечисленные здесь по углю радиоуглеродные определения, 
относящиеся ко 2-ой группе, с учётом их совпадения с датами из 
недолговечных материалов, видятся более корректными (№ 6-13). 
 Очаг А из постройки 2, датированный 4220 ± 40 ВР (Ле-6217), 
возник, очевидно, позднее, что доказывается стратиграфически – ниже 
зафиксирован ещё один, более ранний очаг В (№ 14). Видимость 
противоречия создают две относительно поздние даты из постройки 
3, соответствующие интервалу около 2500-2300 ВС (№ 16, 17). Однако, 
наличие незначительного количества фрагментов керамики позднего 
происхождения вполне могут объяснить несоответствие. Эти фрагменты 
резко отличаются от основного массива керамики качеством обжига, 
плотностью, формой и орнаментом (высокая шейка и, соответственно, 
широкое орнаментальное поле, простой шнуровой орнамент, слабый 
обжиг). Наиболее вероятно, что эти материалы проникли механическим 
путём с верхнего уровня, где также зафиксирована аналогичная керамика. 
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В целом, подобные фрагменты керамики выявлены в незначительном 
количестве на верхнем уровне заполнения всех котлованов построек 
в Прибрежном, а также в верхней части культурного слоя. Уголь с 
верхнего уровня постройки 5 показал время в диапазоне около 2400-
2100 (№ 18). Эта дата совершенно не противоречит находкам с верхнего 
уровня, где около 20 фрагментов керамики могут датироваться второй 
половиной III тыс. до н.э. Отдельные фрагменты с верхнего уровня 
постройки 7 характерны уже для первой половины II тыс. до н.э. 
Впрочем, все поздние даты имеют высокое стандартное отклонение, 
отчего опираться на них затруднительно. Другая дата с верхнего уровня 
происходит из постройки 3 (№ 15). Она выглядит ещё более поздней, 
чем предыдущая, относясь уже середине II тыс. до н.э. Находки, которые 
можно отнести к этому времени, единичны на поселении, поэтому 
доверять этой дате не приходится. Кроме того, почти все даты с верхнего 
уровня имеют серьёзные стандартные ошибки. 
 Не составляет труда заметить, что большинство радиоуглеродных 
дат с нижнего уровня не соответствует традиционным преставлениям о 
времени бытования приморской культуры. Параллельно совершенно 
очевидным является факт ярко выраженного своеобразия в конструкциях 
жилых сооружений, керамике, изделий из камня. В основном, даты, 
полученные по углю, костям и скорлупе ореха в двух различных 
радиоуглеродных лабораториях соответствуют фазе IIb в КША 
(Szmyt 1996, c. 75). Казалось бы, логичным было бы относить начало 
первого этапа существования поселения Прибрежное к 2900-2800 ВС. 
Однако основная масса радиоуглеродных значений упрямо указывают 
на промежуток в 3100-2900 ВС, даже если учитывать самый конец 
интервала. 
 Кроме того, представляется странным, если мы будем настаивать 
на позднем характере памятника, то обстоятельство, что основной 
культурный комплекс поселения Прибрежное оказался совершенно 
непрозрачным для ряда форм керамики и орнамента, украшений из 
янтаря, изделий из камня, которые распространяются вблизи побережья 
Балтийского моря в конце существования КШК. Речь, прежде всего, 
идёт о прямостенных кубках с коротким отогнутым венчиком, 
покрытыми простыми оттисками шнура сверху донизу, в иных случаях 
разделёнными на пояса (Kilian 1955, Abb. 82-84; Манастэрски 2014, с. 104, 
рис. 4: 1-3), горшковидных кубках с одиночным выступом для захвата 
в верхней части (Kilian 1955, Abb. 80, 85), сосудах с резко отогнутым 
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или же приплюснутым венчиком (Manasterski 2009, tabl. 98: 3-11; tabl. 
84: 1-4), посуде со штрихованной поверхностью (Manasterski 2009, tabl. 
96: 8, 9; rimantienė 1999, p. 24, pav. 6), с нарезным или процарапанным 
орнаментом (Żurek 1954, ryc. 9: 4; Butrimas, Ostrauskienė 2004, p. 138, pav. 
17: 5-8). В основном культурном комплексе в Прибрежном отсутствуют 
какие-либо следы соседних культурных формирований конца III – первой 
половины II тыс. до н.э. В этом контексте поселение Прибрежное видится 
полностью изолированным. Инородная керамика, зафиксированная 
в постройках, почти целиком связана с культурами «лесного» неолита. 
 Ситуация с датами с известных нам поселений Нида и Жуцево 
ещё более сложная, хотя как уже указывалось, материалы с этих 
памятников, при определённом своеобразии, демонстрируют очевидное 
родство. Основные радиоуглеродные определения из Жуцево и Ниды, 
число которых, к тому же, невелико, датируют памятники около 2500 ВС 
(Król 2009, c. 335; Римантене 2004, с. 160). Эти даты, как и большинство 
находок из культурного слоя и хозяйственных объектов, а в случае с 
Жуцево, и непосредственно из жилища, соответствуют классической 
фазе приморской культуры. Тем не менее, с Ниды происходят иного 
рода датировки, которые близки радиоуглеродным значениям из 
Прибрежного (rimantienė 1989, p. 176). Мало того, среди керамических 
изделий из Ниды встречаются образцы, аналогичные обнаруженным 
в средней и верхней части культурного слоя в Прибрежном, хотя их 
количество невелико. К ним следует причислить фрагменты амфор, 
скорее всего, с овальной формой горловины, широкогорлые горшки 
с короткой шейкой, с подковообразными ушками, орнаментированные 
шнуровыми зигзагами, треугольниками, вертикальными линиями, 
а также отпечатками пальцев и отдельные варианты глубоких мисок 
(rimantienė 1989, pav. 50: 3, 5, 12; pav. 66: 6; pav. 73: 5, 7; pav. 74: 6, 9; pav. 
75: 1, 3; pav. 76: 4; pav. 80: 4, 8; pav. 82: 7, 11; pav. 91: 8, 10). Остальные 
местные разновидности с более выраженной шейкой и разнообразным 
орнаментом производят впечатление поздних и относящихся ко времени 
не ранее 2500 ВС. В случае с поселением Сухач открывается прибли-
зительно та же картина, где редкие соответствия проявляются среди 
глубоких мисок и разновидностей широкогорлых горшков (Kilian 1955, 
Abb. 96, 98, 100, 105, 108, 109, 111-115, 123, 124, 126, 134, 138, 142, 143). 
 Подтверждением вышесказанного являются результаты 
радиоуглеродного датирования из Ниды, проведённого в последнее 
время. Ряд радиоуглеродных дат, полученных по углю с нижнего 
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и среднего уровня (керамические материалы пока не опубликованы), 
оказались достаточно ранними (piličiauskas, Heron 2015). 
 Керамические формы, аналогичные широкогорлым горшкам 
и некоторым другим категориям посуды из Прибрежного, встречались 
в материалах стоянок Швянтойи 6 и 2/4А, где зафиксированы казалось 
бы, бесспорные следы КША (rimantienė 2005). К ним относятся 
вертикальные, со слегка выпуклыми стенками сосуды и широкогорлые 
горшки с S-образным венчиком (rimantienė 2005, pav. 144: 4, 8; 259: 
12; 143: 1, 8; 259: 9, 10, 15). По Р. Римантене, они не связаны с КША 
(rimantienė 2005, p. 131). От остальной керамики данные сосуды 
отличаются более высокой плотностью и толщиной стенок. Один из 
фрагментов, украшен полуовалами, выполненными оттисками в виде 
«бисера» (rimantienė 2005, p. 132, pav. 143: 1), т.е. в том же стиле, что и в 
Прибрежном (Зальцман 2011, рис. 7: 7). 
 Характерно, что сходство проявляется не только в формах 
и орнаментике отдельных категорий посуды, но и изделиях из янтаря  
и камня. Специфический для Прибрежного тип украшения из янтаря – 
уплощённая подвеска  продолговатой формы с выемкой в основании 
(Зальцман 2010, с. 46-49, рис. 29), обычна и для стоянок Швянтойи 
2/4А и 6 (rimantienė 2001, c. 89-91, Abb. 4; Abb. 6). За исключением 
ладьевидных и сегментовидных пуговиц с V-образными отверстиями, 
остальной набор янтарных украшений, включающий линзовидные 
пуговицы и диски с отверстием в центре, также присущ поселению 
Прибрежное. Картину дополняет каменный топор с зауженным обухом 
из Швянтойи 2/4А, типичный для памятников вальдбургского типа 
(rimantienė 2005, pav. 145: 2). Датируются стоянки Швянтойи 2/4А и 6 
около 2720 ВС и 2630 ВС соответственно (Szmyt 1999, p. 67). 
 Хотя пути эволюции местных культурных образований 
различаются серьёзным образом, аналогичные типы посуды 
засвидетельствованы не только в прибрежной зоне. 
 На территории Мазурского Поозёрья при раскопках 
поселения Зомбье выявлены фрагменты глубоких мисок и иных типов 
посуды, по форме обычных для памятников вальдбургского типа 
и орнаментированных в том же стиле шнуровыми треугольниками 
и волной, а также полуовалами, выполненными «бисером» (Манастэрски, 
2014, с. 104, рис. 3: 1, 3, 5, 7, 8, 10). Здесь необходимо лишь отметить, что 
в данном случае аналогии проявляются с керамикой, зафиксированной 
в средней части культурного слоя поселения Прибрежное. 
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 Что касается региональных групп КШК, то здесь не имеет смысла 
проводить более широкий сравнительный анализ перечисленных 
материалов. Ранняя керамика с поселений КШК в Средней Европе, за 
редким исключением, однообразна и представлена посудой типа Wulstlei-
stentöpfe, не имеющая ничего общего с вышеобозначенными формами 
широкогорлых горшков (Beran 1990, c. 20-25; Witkowska 2006, p. 65). Её 
ранний характер доказывается дендродатами из швейцарских поселений 
(Furcholt 2003), хотя этот тип посуды продолжает существование 
на отдельных территориях, по крайней мере, и в классическую фазу 
(rimantienė 1989, p. 129-134, pav. 83-85). 

Поселение Ушаково-3 
 Итоги раскопок ещё одного поселения, относящегося 
к памятникам вальдбургского типа – Ушаково-3, расположенного 
всего в 8 км юго-западнее, по-видимому, косвенно доказывают ранний 
характер материалов из Прибрежного. 
 Почти все находки, полученные в ходе исследований поселения 
Ушаково-3, происходят, в отличие от Прибрежного, из культурного 
слоя, постепенно сползшего на более нижний береговой выступ. 
Однако, трудно сомневаться, что основной характерной их чертой 
является однотипность, касающееся как форм посуды, так и орнамента, 
прослеживаемая для большинства горизонтов, кроме наиболее 
нижних. 
 Исследования в Ушаково-3 проводились условными горизонтами 
толщиной 4 см. Всего горизонтов насчитывается 19. Среди керамики, 
которая зафиксирована на уровне горизонтов 4-12, превалируют кубки 
нескольких разновидностей. Наиболее многочисленны сосуды с хорошо 
отогнутым венчиком, выделенной и зауженной шейкой и, видимо, более 
или менее выпуклым туловом (рис. 13: 1, 2, 4, 6, 8). Есть и простые кубки 
с S-образным профилем (рис. 13: 5, 7, 9). Также встречаются кубки с 
прямыми стенками (рис. 13: 12). Они, вероятно, могли быть полностью 
орнаментированы шнуром. Кроме того, представлены кубки с плавно 
отогнутым венчиком, украшенные простейшими горизонтальными или 
вертикальными оттисками шнура, иногда перемежающимися с друг 
другом (рис. 13: 13, 15). Кубкам соответствуют кубковидные сосуды, 
которые отличаются лишь диаметром венчика (20-26 см), но имеют 
форму и декор в том же стиле (рис. 16: 5, 6, 13, 15). К данной категории 
также относятся сосуды с прямыми или слегка выпуклыми стенками (рис. 
16: 1-3, 7, 8, 10, 12). Шейка у этих сосудов отсутствует. Они часто имеют 
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рожковидные или языковидные налепы. Некоторые из этих сосудов 
имели своеобразный орнамент, основу которого составлял мотив ёлочки 
(рыбьей кости) в виде мелких прямоугольных столбиков и рядов ямок 
(рис. 15: 8, 10). Горшки средних размеров почти всегда украшены лишь 
горизонтальными оттисками шнура, в одном случае перемежающимися 
с вертикальными (рис. 15: 2, 5, 6). Не менее распространёнными 
являются горшочки бочковидной формы (рис. 15: 1, 4, 7, 9). Амфоры в 
большинстве своём, с покатым туловом, имеют ушки в районе шейки 
и плечиков (рис. 14: 1, 3, 5, 8, 9-13). Ушки нередко орнаментировались 
оттисками шнура, образующих ёлочку (рис. 14: 8, 10). Отдельные амфоры 
имели цилиндрическую горловину и яйцевидное тулово (рис. 14: 1). 
В одном случае амфора с покатыми плечиками имела орнамент в виде 
всё тех же столбиков, составляющих спадающий вниз зигзаг (рис. 14: 
3). Широкогорлые горшки, в основном, представлены двумя типами – с 
S-образным верхом и слабопрофилированные, украшенные простейшим 
шнуровым орнаментом или рядами мелких ямок (рис. 15: 3, 16: 4, 9, 11, 
19, 20). Последней категорией являются неорнаментированные или 
украшенные простейшим шнуровым орнаментом глубокие миски. 
 С 16-го по 19-й горизонты преобладающей становится иного 
типа посуда, включающая миски удлинённо-овальной формы, амфоры 
с покатыми плечиками и высокой горловиной, глубокие миски, 
широкогорлые горшки, в том числе приземистой формы. Аналогии 
данному комплексу обнаруживаются в Прибрежном, но среди 
материалов из средней части культурного слоя. 
 Топоры все трапециевидной формы, но обух не столь заужен, как 
в Прибрежном. Янтарных украшений обнаружено на удивление мало, 
представлены лишь пронизь трубчатой формы и обломок пластины. 
 Преобладающая часть радиоуглеродных дат, полученных 
с поселения Ушаково-3, по-видимому, вполне согласуются 
с обнаруженными материалами (приложение 2). Три наиболее поздние 
даты, происходящие с горизонтов 4, 10 и 11 (№ 19, 21, 22), соотносятся, 
с концом позднего неолита и ранним бронзовым веком, который по 
прибалтийской периодизации начинается со 2-го тыс. до н.э. (Antanai-
tis-Jacobs, Girininkas 2002, p. 19). Керамика, обнаруженная на верхних 
горизонтах, также соответствует этому времени (рис. 12). Ещё четыре 
даты лежат в вероятном диапазоне около 2300-2100 ВС (№ 20, 23, 24, 
26). Преобладающая часть керамического материала, выявленного 
в пределах горизонтов 4-13 совершенно не противоречат этим 
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четырём датам (рис. 13-16). Частично аналогичные материалы, хотя и 
в незначительном количестве, встречались и на нижнем уровне, вплоть 
до 18 горизонта. Все они характерны для одного из последних этапов 
существования приморской культуры. Но в целом, с 17 по 19 горизонты 
культурный слой содержал преимущественно керамику, наиболее яркие 
аналогии которой можно увидеть только в Прибрежном (рис. 17). 
Отдельные фрагменты, типичные именно для поселения Прибрежное, 
фиксировались уже на 13-14 горизонтах. Даты, полученнные с нижнего 
уровня (17-19 горизонты) выглядят гораздо старше, хотя с большей 
вероятностью их можно относить к самому концу интервала – 2900-
2800 ВС (№ 25, 27-30). Причём только одна дата получена по углю, 
остальные – по дереву, в том числе, по деревянной свае. Десять внешних 
колец деревянной сваи датировались дважды, но радиоуглеродные 
определения оказались схожими (№ 29, 30). 
 Основной керамический комплекс из Ушаково-3 наибольшее 
сходство проявляет не с материалами из Ниды, Сухач и Жуцево, а со 
стоянкой Неджведжувка в Вислинских Жулавах (Mazurowski 2014). 
Хотя керамика на этой стоянке орнаментирована слабо, формы посуды 
по большей части аналогичны тем, что известны с Ушаково-3. Формы 
посуды и орнамента в Ушаково-3 намного разнообразнее, но это 
связано с характером памятников. Неджведжувка – это стоянка, которая 
существовала только в определённые сезоны. В целом, между этими 
памятниками существует, по-видимому, тесное родство и отсутствие 
отдельных категорий посуды в Неджведжувке никак не отменяет этого 
утверждения. Прежде всего, одинаковы прямостенные или со слегка 
изгибающимся внутрь венчиком сосуды, аналогичны горшочки 
с выпуклыми боками, близки по форме глубокие миски, горшки средних 
размеров с короткой шейкой, но хорошо выраженным венчиком, сосуды 
с рожкообразными и шишкообразными налепами (Mazurowski 2014, ryc. 
142: 4, 5; 144: 1, 3; 146: 1, 2, 3; 149: 5, 8; 155: 2-4; 158: 1, 3; 159: 2; 160: 2; 
161: 6 и др.). Пожалуй, лишь большое число широкогорлых горшков 
с выпуклыми боками в Неджведжувке отличают этот памятник от 
Ушаково-3. Соответствует и дата из Неджведжувки - 3740 ± 80 Bp(Gd-
15687) (Mazurowski 2014, c. 53). Впрочем, отдельные экземпляры посуды 
имеют близкое сходство с материалами из Прибрежного. Это касается, 
прежде всего, миски удлинённо-овальной формы, широкогорлых 
горшков с короткой шейкой, а также сосудов, у которых она полностью 
отсутствовала (варианты 1, 7, 8, 9 в Прибрежном) (Mazurowski 2014, 
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ryc. 169: 4; 143: 4, 5, 7; 153: 5; 154: 3, 4; 156: 1; 157: 3, 5). Кроме того, топоры 
с зауженным обухом, в том числе ассиметричные, относятся к тому же 
типу, что в Прибрежном (Mazurowski 2014, ryc. 183: 4; 184: 1, 2). 
 Связи также выявляются с отдельными категориями посуды 
в Швянтойи-1А, где керамический комплекс чётко делится на три 
различные группы, две из которых связаны с КШК Средней Европы, 
КША и, в меньшей степени, доклассической фазой поморской культуры  
(А-амфора, кубки ранних типов, горшки с пальцевыми защипами и 
налепными валиками, кубки с прямой шейкой, приземистые, с прямой 
шейкой горшки, сосуды со слегка выпуклыми стенками, широкогорлые 
горшки воронковидной формы или с короткой шейкой, имеющие, 
скорее всего, зауженное днище), другая имеет позднее происхождение 
(rimantienė 2005, pav. 99; 100: 1, 3, 6; 98: 1-3, 5, 6; 96: 1, 2, 4, 8, 9). Среди 
керамики третьей группы представлены посуда, орнаментированная 
сочетанием перемежающихся горизонтальных и вертикальных оттисков 
шнура, широкогорлые горшки с широким шнуровым полем и высокой 
шейкой, глубокие миски с простым шнуровым орнаментом (rimantienė 
2005, pav. 95: 1, 2, 4, 5, 8, 9, 11). Более или менее аналогичные формы 
встречаются в Ушаково-3. Два радиоуглеродных определения из 
Швянтойи 1А - 3860 ± 50 (Ле-835) и 3880 ± 80 (Ле-835), полученных 
по дереву, вполне соответствуют как материалам, так и датам из 
Ушаково-3. 
 В свою очередь, можно констатировать, что и Ушаково-3, 
и Неджведжувка в культурном отношении связаны с памятниками 
вальдбургского типа, хотя, если следовать радиоуглеродным датам 
и типологии посуды, последней пришлось пройти долгий путь, 
видоизменившись, утеряв многие формы при распространении новых, 
ранее неизвестных. 
 Судя по материалам из Ушаково-3, выходят из употребления 
миски ладьевидной формы. Бесследно исчезают широкогорлые горшки 
приземистой или округлой формы, а также горшки воронковидной 
и яйцевидной формы. Амфоры имеют совершенно иной вид.  
Подковообразные ушки, столь широко распространённые в Прибре-
жном, становятся крайне редки. Вместо них на сосудах превалируют 
языкоподобные ручки или шишкообразные и рожкоподобные налепы 
(рис.16: 1-3, 7, 19). Шейка у большинства сосудов становится выше 
и, соответственно, орнаментальное поле заметно увеличивается. 
Полностью отсутствуют типичный для Прибрежного орнамент 
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в виде пальцевых оттисков, который заменяется на отпечатки ногтей. 
Своеобразный бисерный орнамент оказывается забытым. Отмирает 
идея орнаментировать сосуды шнуровыми полуовалами, и даже 
треугольники встречаются нечасто. Декор, состоящий из столбиков, 
приобретает иной облик. Вместо сочетаний горизонтальных линий 
и зигзага, образованных столбиками, делаются популярными схемы 
в виде ёлочки (рыбьей кости) или сочетаний оттисков шнура с ниже 
расположенным поясом из столбиков (рис. 15: 8, 10). Многообразны 
кубки, как в количественном, так и в видовом отношении, но среди 
них превалируют неизвестные ранее сосуды с зауженной шейкой 
и округлым туловом (рис. 13: 1, 2, 4, 6, 8, 10). 
 В отличие от Прибрежного, посуда в Ушаково-3 имеет слабый 
обжиг и более тонкие стенки, и только на наиболее нижних горизонтах 
выявлены фрагменты, по плотности и толщине не уступающим 
обнаруженным в Прибрежном. 
 В целом, керамические формы и, в большей степени, орнамент 
нивелируются в сторону общераспространённых на соседних 
территориях, хотя ещё продолжают существовать отдельные типы 
посуды, унаследованные из предшествующих этапов. 
 Сохраняются лишь широкогорлые горшки с S-образным венчиком, 
сосуды кубкообразной формы, глубокие миски и кубки с короткой 
шейкой (рис. 16: 1-8, 10-12, 19, 20). Но у широкогорлых горшков почти 
всегда высокая шейка, отчего их профиль несколько изменяется. Миски 
однообразны по форме, орнамент упрощается и, как правило, представляет 
собой горизонтальные оттиски шнура. Сосуды кубкообразной формы 
оформлены совершенно иным образом, сообразно периоду, к которому 
они относятся. Кубки с короткой шейкой в верхних горизонтах редки, 
большинство из них найдено не выше 14 горизонта. 
 Примечательно, что топоры с зауженным обухом в Ушаково-3 
не зафиксированы, как и те виды украшений из янтаря, что известны 
в Прибрежном. 
 Высоту шейки сосуда, очевидно, можно считать хронологическим 
признаком. Короткая шейка в большей мере связана с ранним этапом, 
и это сразу бросается в глаза при анализе материалов, как с Прибре-
жного, так и с Ушаково. 
 Керамический комплекс поселения Ушаково-3 отражает не 
только связи с отдельными поселениями приморской культуры, но 
и возможные контакты с иными культурными формированиями. 
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Причём направление культурных связей иное, чем в Прибрежном, 
целиком соответствующее этапу, к которому принадлежит основной 
керамический комплекс памятника. Несколько фрагментов, 
приблизительно от 4-х сосудов, в том числе фрагмент амфоры (рис. 
14: 11, 13), имеет прямое отношение к межановицкой культуре раннего 
этапа (Kadrow, Machnik 1996, c. 29-53, ryc. 11: 11, 13; 14: 32, 33, 37; 16: 
7). Многие амфоры в Ушаково имели ушки, украшенные шнуровой 
ёлочкой (рис.14: 8, 10), что находит параллели в стжижовской культуре 
(Głosik 1968, c. 46, tabl. 9: 13; 12: 3, 7). Кубки с зауженной шейкой 
и туловом выпуклых очертаний (рис. 13: 1, 2, 4, 6, 8) не имеют аналогий 
среди керамики с поселений восточной группы приморской культуры, 
в их пропорциях, вероятно, также просматриваются южные традиции 
(Włodarczak 2006). Декор, состоящий из столбиков, образующих ёлочку 
(рыбью кость) (рис. 15: 8, 10), встречается на керамике с памятников 
типа Зомбие-Шестно в Мазурском Поозёрье (Manasterski 2009, tabl. 
46: 5; tabl. 32: 14; Манастэрски 2014, с. 104, рис. 5: 5, 7), также известен 
в Белорусском Понеманье в КШК (группа 1, тип 3 по В. Л. Лакизе) 
(Лакiза 2008, c. 104, табл. 11: 15; 23: 4, 5; 29: 6, 7, 9; 31: 11-17). 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 
 Трудно сомневаться, если придерживаться вышеизложенного, 
что конструктивные особенности жилых сооружений, керамический 
-комплекс, как и материальная культура в целом, коренным образом 
отличаются от собственно древностей КШК. По всей видимости, 
культурные процессы на побережье Вислинского залива, по крайней мере, 
на раннем этапе, протекали иначе, чем на сопредельных территориях. 
В таком случае, не могло ли произойти так, что созданная ранее для 
территории Средней Европы культурная модель была искусственно 
перенесена на регион, где эта модель оказалась не работающей? 
 С очень большой осторожностью можно предположить 
следующее: изначально импульс исходил из КША, хотя уже на первом 
этапе были выработаны собственные формы, которые лишь очень 
отдалённо напоминают образцы керамики упомянутой культуры. 
Широкогорлые горшки с небольшим по размеру днищем и миски 
овальной формы (иначе называемые ладьевидными сосудами), 
связанные своим происхождением, скорее всего, с местной цедмарской 
культурой «лесного» неолита, являются наиболее важным компонентом 
комплекса и сквозными типами, который проходят через несколько 
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фаз. Но на одной из последних фаз ладьевидные сосуды исчезают, 
и это легко увидеть в Ушаково-3. Однако, одна проблема в таком случае 
остаётся нерешённой. Если истоки возникновения орнаментации 
в виде столбиков очевидны и объясняются исходя из аналогий в КША, 
то происхождение шнурового декора, наиболее распространённого 
в Прибрежном, и, судя по датам, очень раннего, по-прежнему вызывает 
вопросы. Впрочем, в соседней мазурско-вармийской группе КША 
шнуровой орнамент также являлся одним из самых распространённых 
(La Baume 1943). Однако незначительное число радиоуглеродных 
дат с памятников КША в этой группе не позволяет пока решить эту 
проблему. 
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reSultS oF reSearch at pribrezhnoye 
and uShakoVo-3 SettlementS 

oF primorSkaya culture

Key words: primorskaya culture, corded Ware culture, Globular Amphora culture,  
      north-eastern coastal area of  the Vistula Lagoon, pottery. 

ABSTRACT 
 This article gives the overview of  the research results of  two primor-
skaya culture settlements pribrezhnoye and Ushakovo-3 (Fig. 1). The ce-
ramic complex from the lower level of  the constructions from pribrezhnoye 
is characterized by the prevalence of  varieties of  wide-mouthed pots, middle-
sized vessels, beaker-shaped vessels, amphorae with oval-shaped neck, deep 
bowls and boat-shaped vessels (Fig. 4-7). The similar ceramic complex is 
found on the lower level of  the cultural layer in the central part of  the settle-
ment (Fig. 9). The ceramics with later features was discovered in the middle 
part of  the cultural layer and in the upper part of  the constructions filling 
(Fig. 10, 11). On the basis of  radiocarbon datings, stratigraphic and plani-
graphic information and ceramic material and stone products, the initial stage 
of  the settlement existence is dated 3100-2900 Bc (App. 1). On the grounds 
of  some ceramic fragments found there the connections with the “Forest 
Neolit” cultures, including pit-comb Ware, and cedmar cultures, were dis-
covered. The growth of  the settlements such as pribrezhnoye (Waldburg) 
and early non-classical stage of  primorskaya culture correspondingly, should 
be hypothetically associated with Globular Amphorae culture and cedmar 
culture. On the other hand, the peculiarities of  the materials from pribrezh-
noye and similar settlements cannot be explained by these two cultures only.
 The settlement Ushakovo-3, situated 8 km from pribrezhnoye, be-
longs on the whole to the same type of  settlements, but to the final period 
of  their existence. The majority of  the materials is dated within the range of  
2300 – 2100 Bc (App. 2). Among the ceramics, presented on the level of  the 
horizons 4 - 12, the beakers of  different types are the most common kind 
(Fig. 13). The most numerous are the beakers with noticeably unbent rim, well 
distinguished and narrowed neck and more or less convex body (Fig. 13: 1, 2, 
4, 6, 8). Middle-size (Fig. 16: 5, 6, 13, 15) and beaker-shaped (Fig. 16: 1-3, 7, 8, 
10, 12) vessels are not a rare find. Wide-mouthed pots are generally presented 
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by two types: with an S-profiled neck and smoothly-shaped; decorated with 
the basic cord ornament and rows of  the shallow pits (Fig. 15: 3, 16: 4, 9, 
11, 19, 20). Small barrel-shaped pots are also widely spread (Fig. 15: 4, 7, 9). 
Amphorae with a sloping profile of  a body have handles near their necks and 
shoulders (Fig. 14: 1, 3, 5, 8, 9 - 13). The greatest resemblance is revealed with 
the materials from the settlement Niedźwiedziówka. The cultural connec-
tions can be traced back to the cultures of  Early Bronze period. The ceramics 
from the lower level of  the cultural layer from the settlement Ushakovo-3 
as well as the radiocarbon data of  charcoal and wood show correspondence 
with the materials and radiocarbon data from Pribrezhnoye. 

Translated by Irina Litwinenko 
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Приложение 1. Радиоуглеродные даты поселения Прибрежное: 

No

Датир. 
материал 
carbon-
bearing 
material

Структура
context

14С 
возраст, 

ВР
Measured
14С Age, 

ВР

 Oxcal (2013) 
68.2%

Oxcal (2013)
95.4%

Лабора-
торный
индекс

Lab index

1 уголь 
charcoal

Постройка 2
(нижний уровень 
заполнения) 
House 2
(lower level 
of  the filling)

4670 ± 160
3644 - 3326 (56.8%) 
3231 - 3174 (6.4%) 
3161 - 3119 (5.1%)

3765 - 3723 (1.5%) 
3716 - 3006 (91.8%) 
2989 - 2931 (2.1%)

Ле-7035

2 уголь 
charcoal

Постройка 3
(нижний уровень 
заполнения)
House 3
(lower level 
of  the filling)

4880 ± 130 3906 - 3880 (3.9%) 
3801 - 3520 (64.3%)

3958 - 3491 (85.9%)
3470 - 3373 (9.5%) Ле-7036

3 уголь 
charcoal

Постройка 10 
(очаг А)
House 10 
(hearth А) 

4720 ± 100
3633 - 3556 (24.9%) 
3539 - 3495 (14.4%) 
3465 - 3376 (28.9%)

3708 - 3326 (91.7%) 
3231 - 3225 (0.2%) 
3220 - 3174 (1.9%) 
3161 - 3119 (1.7%)

Ле-8969

4 уголь 
charcoal

Постройка 5
(нижний уровень 
заполнения)
House 5
(lower level 
of  the filling)

4790 ± 125 3695 - 3497 (50.6%)
3458 - 3377 (17.6%)

3942 - 3857 (3.1%)
3820 - 3332 (90.8%)
3214 - 3188 (0.8%) 
3155 - 3131 (0.7%)

Ki-17516

5 уголь 
charcoal

Постройка 7 
(верхний уровень 
заполнения) 
House 7
(upper level 
of  the filling)

4620 ± 150

3629 - 3585 (6.5%)
3531 - 3311 (39.3%)
3295 - 3286 (1.2%)
3275 - 3265 (1.3%)
3239 - 3106 (19.9%)

3655 - 2925 (95.4%) Ki-18294

6 уголь 
charcoal

Постройка 7 
(нижний уровень 
заполнения) 
House 7 (lower level 
of  the filling)

4320 ± 90

3261 - 3255 (0.8%) 
3098 - 2872 (65.9%) 
2799 - 2793 (0.8%) 
2786 - 2780 (0.7%)

3335 - 3211 (10.1%) 
3192 - 3152 (2.4%) 
3138 - 2837 (71.0%) 
2816 - 2672 (11.9%)

Ле-8971

7 уголь 
charcoal

Постройка 4 (очаг) 
House 4 (hearth) 4570 ± 60

3493 - 3468 (7.6%) 
3375 - 3319 (21.8%) 
3273 - 3267 (1.3%) 
3236 - 3112 (37.4%)

3516 - 3397 (17.3%)
3385 - 3091 (78.1%) Ki-10581

8 уголь
 charcoal

Постройка 4 (очаг) 
House 4 (hearth) 4510 ± 60

3346 - 3308 (12.6%) 
3301 - 3282 (6.1%) 
3277 - 3265 (3.9%) 
3240 -3105 (45.6%)

3486 - 3474 (0.6%)
3372 - 3017 (94.8%) Ki-9948
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9 уголь 
charcoal

Постройка 3 
(нижний уровень 
заполнения)  
House 3 (lower level 
of  the filling)

4410 ± 80
3316 - 3274 (7.7%) 
3266 - 3237 (6.6%) 
3110 -2916 (53.9%)

3340 - 3204 (25.8%) 
3198 - 2903 (69.6%) Ле-6218

10 кость  
bone

Постройка 2 
(нижний уровень 
заполнения)  
House 2 (lower level 
of  the filling)

4470 ± 60

3334 - 3212 (36.2%) 
3190 - 3153 (10.2%) 
3135 - 3086 (13.7%) 
3061 - 3030 (8.2%)

3355 -3008 (90.1%) 
2985 - 2934 (5.3%) Ki-11352

11 кость 
bone

Постройка 3 
(нижний уровень 
заполнения) 
House 3 (lower level 
of  the filling)

4530 ± 60

3359 - 3311 (16.3%) 
3295 - 3286 (2.7%) 
3275 - 3265 (2.9%) 
3239 - 3106 (46.2%)

3494 - 3467 (2.3%) 
3375 - 3079 (88.6%) 
3071 - 3025 (4.5%)

Ki -11351

12 кость 
bone

Постройка 6 
(нижний уровень 
заполнения) 
House 6 (lower level 
of  the filling)

4570 ± 60

3493 - 3468 (7.6%) 
3375 - 3319 (21.8%)
3273 - 3267 (1.3%)
3236 - 3112 (37.4%)

3516 - 3397 (17.3%)
3385 - 3091 (78.1%) Ki 9949

13
скорлупа 
ореха  
nutshell

Постройка 7 
(очаг В)
House 7 (hearth В) 4470 ± 70

3335 - 3211 (35.1%)
3192 - 3152 (10.5%) 
3137 - 3085 (14.0%) 
3063 - 3029 (8.6%)

3357 - 3004 (87.7%) 
2991 - 2930 (7.7%) Ле-9055

14 уголь 
charcoal

Постройка 2  
(очаг А) 
House 2 (hearth А)

4220 ± 40
2897 - 2862 (29.3%) 
2807 -2758 (33.9%) 
2718 - 2708 (5.0%)

2908 -2839 (37.1%) 
2815 - 2675 (58.3%) Ле-6217

15 уголь 
charcoal

Постройка 3 
(верхний уровень 
заполнения) 
House 3 (upper level 
of  the filling)

3310 ± 150 1861 - 1853 (1.1%) 
1772 - 1425 (67.1%)

2014 - 1998 (0.4%) 
1979 - 1257 (94.4%) 
1251 - 1231 (0.6%)

Ki-18292

16 уголь 
charcoal

Постройка 3 
(нижний уровень 
заполнения) 
House 3
(lower level 
of  the filling)

3930 ± 130 2617 - 2612 (0.5%) 
2581 - 2204 (67.7%)

2868 - 2803 (4.3%) 
2777 - 2122 (88.7%) 
2093 - 2042 (2.4%)

Ki-18293

17 уголь 
charcoal

Постройка 3 
(нижний уровень 
заполнения) 
House 3
(lower level 
of  the filling)

4010 ± 140
2856 - 2811 (6.6%) 
2747 - 2725 (3.0%) 
2698 - 2345 (58.6%)

2897 - 2194 (94.1%) 
2176 -2145 (1.3%) Ki-17548

18 уголь 
charcoal

Постройка 5 
(верхний уровень 
заполнения) 
House 5
(upper level 
of  the filling)

3870 ± 150
2569 - 2516 (6.5%)
2500 - 2135 (61.4%) 
2069 - 2065 (0.4%)

2862 - 2807 (2.5%) 
2758 - 2718 (1.5%) 
2708 - 1939 (91.4%)

Ki-18316
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Приложение 2. Радиоуглеродные даты поселения Ушаково-3:

No

Датир.
материал 
carbon-
bearing 
material

Структура 
context

14С 
возраст,
ВР
Measured
14С Age, 
ВР

Oxcal (2013)
68.2%

Oxcal (2013)
95.4%

Лабора-
торный
индекс 
Lab index

19 уголь 
charcoal

Горизонт 4,
культурный 
слой 
Horizon 4, 
сultural layer

3680 ± 170

2336 - 2323 (1.3%)
2308 - 1877 (63.5%) 
1841 - 1821 (2.0%)
1796 - 1782 (1.4%)

2567 - 2523 (1.3%)
2498 - 1638 (94.1%) Ki-18693

20 уголь 
charcoal

Горизонт 7, 
культурный 
слой 
Horizon 7, 
сultural layer

3840 ± 90 2458 - 2201 (68.2%) 2565 - 2526 (2.1%) 
2496 - 2033 (93.3%) Ki-18300

21 уголь 
charcoal

Горизонт 10, 
культурный 
слой 
Horizon 10, 
сultural layer

3680 ± 80 2196 - 2171 (6.3%) 
2146 - 1951 (61.9%)

2335 - 2324 (0.3%) 
2307 - 1877 (94.0%) 
1841 - 1823 (0.6%) 
1795 - 1783 (0.4%)

Ki-18099

22 уголь 
charcoal

Горизонт 11, 
культурный 
слой 
Horizon 11, 
сultural layer

3510 ± 90
1950 - 1737 (63.8%)
1715 - 1696 (4.4%)

2127 - 2090 (2.1%)
2045 - 1621 (93.3%) Ki-18608

23 уголь 
charcoal

Горизонт 14, 
культурный 
слой 
Horizon 14, 
сultural layer

3920 ± 80
2559 - 2536 (5.1%)
2491 - 2291 (63.1%)

2622 - 2194 (93.8%)
2175 - 2145 (1.6%) Ki-18601

24 уголь 
charcoal

Горизонт 15, 
культурный 
слой 
Horizon 15, 
сultural layer

4010 ± 80

2836 -2816 (3.8%)
2671 - 2455 (62.3%)
2418 - 2408 (1.4%)
2374 - 2369 (0.7%)

2865 - 2805 (7.7%) 
2761 - 2296 (87.7%) Ki-18105

25 уголь 
charcoal

Горизонт 13, 
культурный 
слой 
Horizon 13, 
сultural layer

4430 ± 60

3320 - 3273 (10.8%)
3266 - 3236 (8.3%)
3169 - 3164 (1.1%)
3113 - 3005 (33.6%)
2990 - 2930 (14.4%)

3338 - 3207 (29.1%)
3195 -2917 (66.3%) Ki-18096

26 уголь 
charcoal

Горизонт 17, 
культурный 
слой 
Horizon 17, 
сultural layer

3790 ± 50 2295 - 2139 (68.2%)

2455 - 2418 (3.0%)
2407 - 2376 (3.2%)
2351 - 2119 (81.6%) 
2097 - 2040 (7.6%)

Ki-18605
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27 уголь char-
coal

Горизонт 16, 
культурный 
слой 
Horizon 16, 
сultural layer

4390 ± 130
3328 - 3218 (18.9%) 
3178 - 3159 (3.1%) 
3122 - 2899 (46.2%)

3497 - 3458 (1.4%) 
3377 - 2836 (87.7%) 
2816 - 2670 (6.3%)

Ki-18302

28
дерево 
wood

Горизонт 17, 
культурный 
слой 
Horizon 17, 
сultural layer

4380 ± 40 3079 - 3071 (3.9%) 
3024 - 2921 (64.3%)

3263 - 3249 (1.4%) 
3100 - 2903 (94.0%) Ki-18097

29

деревянная 
свая, 10 
внешних 
колец 
wooden pile, 
10 external 
rings

Горизонт 19 
Horizon 19 4310 ± 50

3011 - 2978 (17.9%) 
2967 - 2951 (5.8%) 
2943 - 2887 (44.5%)

3091 - 2872 (95.4%) Ki-18111

30

деревянная 
свая, 10  
внешних 
колец 
wooden pile, 
10 external 
rings

Горизонт 19 
Horizon 19 4370± 50 3081 - 3069 (5.5%) 

3026 - 2913 (62.7%)

3312 - 3295 (1.0%) 
3286 - 3275 (0.6%) 
3266 - 3238 (2.7%) 
3108 - 2891 (91.1%)

Ki-18101
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Рис.1. План-расположение поселений приморской культуры на 
северо-восточном побережье Вислинского залива. 

Fig. 1. The situation plan of Primorskaya Culture settlements on the north-east 
coast of the Vistula Bay. 
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Рис.2. Поселение Прибрежное. Постройки двухрядной столбовой 
конструкции. 

Fig. 2. The settlement Pribrezhnoye. Double-row pillar constructions. 



Results of  research at Pribrezhnoye and Ushakowo-3... 33

Рис.3. Поселение Прибрежное.  Изделия из камня и янтаря с нижнего 
уровня заполнения построек (худ. Сутягин А.П.). Топоры трапециевидной 

формы (1,5–10); миниатюрные топорики (2, 3); янтарная подвеска 
уплощённой формы (4). 

Fig. 3. The settlement Pribrezhnoye. Stone and amber products from the lower 
level of the constructions filling (illustrator Sutyagin A.P.). Trapezium-shaped 

axes (1, 5–10); miniature axes (2,3); flat-shaped amber pendant (4). 
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Рис.4. Поселение Прибрежное. Керамика с нижнего уровня заполнения 
построек (худ. Сутягин А. П.). Кубки (1, 3, 4, 6–8); сосуды кубкообразной 

формы (2, 5, 9). 

Fig. 4. The settlement Pribrezhnoye. Ceramics from the lower level of the 
constructions filling (illustrator Sutyagin A.P.). Beakers (1, 3, 4, 6–8); beaker-

shaped vessels (2, 5, 9). 
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Рис.5. Поселение Прибрежное. Керамика с нижнего уровня заполнения 
построек (худ. Сутягин А.П.). Амфоры (1–4). 

Fig. 5. The settlement Pribrezhnoye. Ceramics from the lower level of the con-
structions filling (illustrator Sutyagin A.P.). Amphorae (1–4). 
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Рис.6. Поселение Прибрежное. Керамика с нижнего уровня заполнения 
построек (худ. Сутягин А.П.). Широкогорлые горшки (1–8). 

Fig. 6. The settlement Pribrezhnoye. Ceramics from the lower level of the con-
structions filling (illustrator Sutyagin A.P.). Wide-mouthed pots (1–8). 
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Рис.7. Поселение Прибрежное. Керамика с нижнего уровня заполнения 
построек (худ. Сутягин А.П.). Горшки средних размеров (1, 4, 6, 9); 

глубокие миски (2, 3, 5); миски овальной и удлинённо-овальной 
формы (7, 8, 10). 

Fig. 7. The settlement Pribrezhnoye. Ceramics from the lower level of the con-
structions filling (illustrator Sutyagin A.P.). Middle-size vessels (1, 4, 6, 9); deep 

bowls (2, 3, 5); oval-shaped and oblong-oval-shaped bowls (7, 8, 10). 
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Рис.8. Поселение Прибрежное. Керамика с нижнего уровня заполнения 
построек (худ. Сутягин А.П.). Фрагменты пористой керамики (1–8); 
фрагменты сосудов культуры гребенчато-ямочной керамики (9, 10). 

Fig. 8. The settlement Pribrezhnoye. Ceramics from the lower level of the 
constructions filling (illustrator Sutyagin A.P.). Fragments of porous ceramics 

(1–8); fragments of a Pit-Comb Ware Culture vessels (9, 10). 
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Рис.9. Поселение Прибрежное. Керамика с нижнего уровня культурного 
слоя (худ. Сутягин А.П.). Широкогорлые горшки (1, 3, 5, 6, 8); миска 
овальной формы (2); сосуд кубкообразной формы (4); амфоры (7, 9). 

Fig. 9. The settlement Pribrezhnoye. Ceramics from the lower level of the 
cultural layer (illustrator Sutyagin A.P.). Wide-mouthed pots (1, 3, 5, 6, 8); 

anoval-shaped bowl (2); beaker-shaped vessel (4); amphorae (7, 9). 
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Рис.10. Поселение Прибрежное, средний уровень культурного слоя. 
Широкогорлые горшки (1–9) (худ. Сутягин А.П.).

Fig. 10. The settlement Pribrezhnoye. The middle level of the cultural layer. 
Wide-mouthed pots (1–9) (illustrator Sutyagin A.P.).
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Рис.11. Поселение Прибрежное, средний уровень культурного слоя. 
Кубки (1, 6); глубокие миски (3, 4); сосуд кубкообразной формы (5); миска 
приземистой формы (2); миска воронковидной формы (7); широкогорлые 

горшки (8–11) (худ. Сутягин А.П.). 

Fig. 11. The settlement Pribrezhnoye. The middle level of the cultural layer. Bea-
kers (1, 6); deep bowls (3, 4); beaker-shaped vessel (5); squat-shaped bowl (2); 
beaker-shaped bowl (7); wide-mouthed pots (8–11) (illustrator Sutyagin A.P.). 
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Рис.12. Поселение Ушаково-3. Керамика с верхнего уровня культурного 
слоя (горизонты 2–6) (худ. Сутягин А.П.).

Fig. 12. The settlement Ushakovo-3. Ceramics from the upper level of the cul-
tural layer (horizons 2–6) (illustrator Sutyagin A.P.). 
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Рис.13. Поселение Ушаково-3, горизонты 7–12. Кубки (1–18) 
(худ. Сутягин А.П.). 

Fig. 13. The settlement Ushakovo-3. Horizons 7–12. Beakers (1–18) (illustrator 
Sutyagin A.P.). 
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Рис.14. Поселение Ушаково-3. Амфоры, горизонты 7–12 (1, 3, 5, 8–13); 
кубки, горизонты 18, 17, 14 (2, 4, 7), кубок, горизонт 11 (6) (худ. Сутягин 

А.П.). 

Fig. 14. The settlement Ushakovo-3. Amphorae, horizons 7 – 12 (1, 3, 5, 8 
–13); beakers, horizons 18, 17, 14 (2, 4, 7); a beaker, horizon 11 (6) (illustrator 

Sutyagin A.P.). 
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Рис.15. Поселение Ушаково-3, горизонты 7-12.Глубокая миска (1); 
бочонковидные горшочки (4, 7 9); горшки средних размеров (2, 3, 5 ,6); 

сосуды кубкообразной формы (8, 10) (худ. Сутягин А.П.). 

Fig. 15. The settlement Ushakovo-3. Horizons 7 -12. A deep bowl (1); barrel-
shaped pots (4, 7, 9); middle-size vessels (2, 3, 5, 6); beaker-shaped vessels 

(8, 10) (illustrator Sutyagin A.P.). 
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Рис.16. Поселение Ушаково-3, горизонты 7-12. Сосуды кубкообразной 
формы (1–3, 5–7, 8, 10, 12–14); горшок средних размеров (17); глубокая 

миска (18); широкогорлые горшки (16, 19, 20) (худ. Сутягин А.П.). 

Fig. 16. The settlement Ushakovo-3.  Horizons 7 -12. Beaker-shaped vessels 
(1–3, 5–7, 8, 10, 12–14); a middle-size vessel (17); a deep bowl (18); wide-

mouthed pots (16, 19, 20) (illustrator Sutyagin A.P.). 
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Рис.17. Поселение Ушаково-3, нижний уровень культурного слоя, 
горизонты 15–19. Глубокие миски (1, 2); амфоры (3, 5, 6, 8); кубки (7, 9); 

широкогорлые горшки (4, 11); миски овальной и удлинённо-овальной 
формы (10, 12) (худ. Сутягин А.П.). 

Fig. 17. The settlement Ushakovo-3. The lower level of the cultural layer. 
Horizons 15–19. Deep bowls (1, 2); amphorae (3, 5, 6, 8); beakers (7, 9); 

wide-mouthed pots (4, 11); oval-shaped and oblong-oval-shaped bowls (10, 12) 
(illustrator Sutyagin A.P.). 
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cerAMIKA pUcHArÓW DZWONOWATYcH 
Z pÓŁNOcNO-WScHODNIeJ pOLSKI 

W śWIeTLe ANALIZ peTrOGrAFIcZNYcH

Słowa kluczowe: ceramika, puchary Dzwonowate, północno-wschodnia polska,  
  analiza mikroskopowa, geoarcheologia, petrografia.

wprowadzenie

 ceramika od okresu neolitu stanowi podstawową grupę źródeł w ar-
cheologii, zwłaszcza przy wydzielaniu poszczególnych ugrupowań kulturo-
wych, ich wewnętrznych podziałach oraz chronologii względnej. Warto jednak 
pamiętać, że naczynia nie były dla społeczności pradziejowych jedynie pojem-
nikami, służącymi w codziennym użytku (Manasterski 2009, s. 30 - tdl).  pełniły 
również funkcje związane z wierzeniami, np. urny, wyposażenia pochówków, 
czy też pojemniki służące w czynnościach obrzędowych. Niektóre z nich 
uznawane są także za atrybuty wysokiej pozycji społecznej. Do takiej grupy 
można zaliczyć puchary dzwonowate (np. czebreszuk 2001a, s. 44n;  renfrew 
2001, s. 119-125 - tdl).
 Zjawisko powstania i rozprzestrzeniania się fenomenu pucharów 
Dzwonowatych intryguje archeologów od wielu lat. podstawą zarówno do 
wydzielenia tej formacji kulturowej, jak też jej identyfikacji na rozległych ob-
szarach europy i północno-zachodniej Afryki są przede wszystkim  naczynia 
ceramiczne. Wśród nich do najpowszechniejszych form należą puchary i misy. 
Te najbardziej charakterystyczne, tj. puchary w kształcie odwróconego dzwo-
nu, dały nazwę całemu zjawisku. Kolejnym wyróżnikiem jest wgłębne zdo-
bienie powierzchni naczyń w układach strefowych i strefowo-metopowych, 
nierzadko inkrustowane białą masą. Od schyłku XIX w. po współczesność 
toczy się dyskusja na temat genezy i prakolebki oraz procesu przemiesz-
czania się pucharów Dzwonowatych. Obecnie przyjmuje się, że obszarem 
wykształcenia się tej formacji kulturowej jest półwysep Iberyjski. Stąd też 
według niektórych badaczy społeczności „pucharowe” rozprzestrzeniały się 
na inne tereny, według innych mamy do czynienia głównie z wędrówką prądu 
kulturowego lub w węższym zakresie – pakietu cech (por. np. Montelius 1900, 
s. 72n; palliardi 1919, s. 43n; Bosch-Gimpera 1926, s. 345n; Santa-Olalla 1935, 
s. 257n; childe 1950, s. 79; Sulimirski 1955, s. 180-181; Sangmeister 1967, 
s. 396n; Harrison 1980, s. 164-165; renfrew 2001, s. 122; czebreszuk 2001a, 
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s. 44-46). Istotnym zjawiskiem było również to, że podczas „wędrówek” 
dochodziło do mieszania się cech „pucharowych” z miejscowymi, a w wielu 
przypadkach przenoszenia tych lokalnych i częściowo przetworzonych kom-
ponentów na coraz to inne obszary, łącznie z powrotem na półwysep Iberyj-
ski. Zjawisko to zostało określone przez e. Sangmeister’a prądami: Strom – 
rozumiany jako prąd pierwotny i Rückstromm – prąd zwrotny (Sangmeister 
1967, s. 396n), a przez S. Shennan’a wędrówką pakietu kulturowego (za ren-
frew 2001, s. 122). To ostatnie pojęcie było rozumiane przez przywołanego 
badacza jako zestaw określający status, czyli zbiór „osobistych” przedmiotów 
osób, które w danej społeczności cieszyły się wysoką pozycją społeczną, 
a przedmioty te służyły do zademonstrowania prestiżu ich właścicieli. pakiet 
kulturowy nie posiadając ograniczeń ścisłych relacji między artefaktami oraz 
czasem i przestrzenią miał uwypuklać cechy świadczące o znacznym dynamiz-
mie udziału poszczególnych osobników lub ich grup w obiegach informacji 
kulturowych. Między innymi utożsamiano go z odpowiednio „wynagradzaną” 
wspólnotą wojowników ochraniających ludność zajmującą się innymi 
czynnościami gospodarczymi, chociażby takimi, jak uprawa roli (por. Harri-
son 1980, s. 164-165). Ostatnia z wymienionych koncepcji, choć niejednozna-
czna, wydaje się najlepiej tłumaczyć skomplikowane zjawisko kulturowe, jakim 
były puchary Dzwonowate, które w skali ogólnoeuropejskiej posiadały niemal 
tyle samo cech wspólnych, co i różniących. Z zagadnieniem tym zmierzył się 
J. czebreszuk, rozwijając i uściślając koncepcję przemieszczania się „pakie-
tu” (czebreszuk 2001a, s. 44-46). Zdaniem przywołanego badacza określenie 
zjawiska pakietem kulturowym nie przesądza o jego charakterze kulturowym, co 
nie zmienia faktu, że jest on związany z konkretną treścią kulturową. postawił 
on także hipotezę, że zestaw pakietowy to związek wybranych przedmiotów 
symbolizujących ideę, które były na tyle atrakcyjną wartością kulturową, że 
rozprzestrzeniały się na znaczne obszary, lecz z zachowaniem zasady szerze-
nia się wśród społeczności, które już wcześniej były ze sobą w jakiś sposób 
powiązane. Był on zjawiskiem dynamicznym, zmieniając się regionalnie z za-
chowaniem podobieństwa. Nigdzie zestaw wyjściowy (lub klasyczny) pakietu 
nie był całkowicie powielany, a w trakcie przemieszczeń czaso-przestrzennych 
pojawiały się nowe, już lokalne elementy towarzyszące. proces ten w miarę 
upływu czasu i obszaru rozprzestrzeniania się z jednej strony prowadził do 
wewnątrzpakietowych zmian, z drugiej zaś nie wpływał bezpośrednio i zasad-
niczo na inne (np. gospodarcze) aspekty lokalnych kultur.
 prezentowana koncepcja wydaje się najlepiej oddawać sytuację 
kulturową związaną ze znaleziskami charakteryzującymi się udziałem 
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komponentu pucharów Dzwonowatych w społecznościach znajdujących się 
stosunkowo daleko od obszarów, na których stwierdzono obecność „klasy-
cznych” zespołów tego ugrupowania. Z taką sytuacją mamy do czynienia 
także w dorzeczu Odry i Wisły. Na tym obszarze, zarówno na śląsku, jak też 
w Małopolsce, istniały enklawy o cechach pucharów Dzwonowatych, choć 
znane jedynie z pochówków szkieletowych (Machnik 1979, s. 413-415; Budzi-
szewski, Włodarczak 2010).
 Odmiennie przedstawia się sytuacja na Kujawach, leżących niemal 
w centrum Niżu polskiego. Na tym obszarze wyróżnione zostały, przede 
wszystkim na podstawie ceramiki, stanowiska osadnicze zaliczane do kul-
tury iwieńskiej i łączone przez J. czebreszuka z tradycją późnych pucharów 
Dzwonowatych (czebreszuk 1996, s. 113-147). Nie są one jednak uznawane za 
jednoznacznie „pucharowe”, bowiem ich cechy łączą się w różnym nasileniu 
z komponentem kultur: grobów jednostkowych, amfor kulistych, a w grupie 
południowo-wschodniej także grupy Linin, zaliczanej do kultury niemeńskiej. 
Zarówno przywoływany badacz, jak też inni, zajmujący się problematyką 
społeczności o ugruntowanej gospodarce wytwórczej, zasiedlających Niż pol-
ski na przełomie neolitu i epoki brązu,  dostrzegali także większy lub mniejszy 
udział „pucharowego” komponentu kulturowego w lokalnych ugrupo-
waniach (np. Jażdżewski 1937; Wyszomirski 1974, s. 134-139; Kośko 1979, 
s. 125n.; czebreszuk 1996, s. 113n.; 2001a, s. 116n.; 2004; Makarowicz 1998, 
s. 129-134; Manasterski 2014a, 2014b). Spostrzeżenia te odnosiły się przede 
wszystkim do zachodniej i centralnej strefy wspomnianego Niżu, gdzie od 
wieków funkcjonowały społeczności o  gospodarce rolniczej i hodowlanej. 
przez długi czas powszechnie uważano, że na wschód od środkowej i dolnej 
Wisły idee związane z pucharami Dzwonowatymi nie dotarły lub nie były tam 
akceptowane, co łączono z ich makroodmiennością kulturową1. Sytuacja ta 
miałaby nieco ulec zmianie dopiero na początku epoki brązu, kiedy to miało 
dochodzić do oddziaływań (z zachodu na wschód) związanych z kulturą 
iwieńską (Kośko 1979, s. 183n; czebreszuk 2001a, s. 140n; 2004; Makarowicz 
1998, s. 138-142). Stwierdzenie to jest o tyle istotne, że wymienione ugrupo-
wanie łączone jest z tradycjami pucharów Dzwonowatych, a zatem można je 
uznać za transmitera niektórych, i to przetworzonych już, cech pucharowych 
w środowisko wschodnioeuropejskie (por. czebreszuk 2001a, s. 122n; 2001b; 
2004; czebreszuk, Krywaltsewitsch 2003; Matuszewska 2004, Manasterski 

1 Obszary te stanowiły w owym czasie zachodnie peryferie leśno-wschodnioeuropejskich 
społeczności zbieracko-łowieckich, na które wkraczały dopiero pod koniec neolitu grupy 
ludności kultury amfor kulistych i ceramiki sznurowej.
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2009, s. 74n; 2012, s. 162-165; 2014a, s. 45n). Kluczowym obszarem do pod-
parcia hipotezy o tak dalekich oddziaływaniach była wschodnia część Niżu 
polskiego i graniczący z nim zachodni skraj Niziny Wschodnioeuropejskiej. 
Na tym terenie w ostatnim 15-leciu doszło na szczęście do tak pożądanych 
odkryć. początkowo miało to miejsce na pojezierzu Mazurskim, gdzie zbadano 
wykopaliskowo dwa stanowiska, zlokalizowane na wyspach Jeziora Łańskiego 
i Salęt (Manasterski 2009; 2010). Kolejnych, jeszcze bardziej zaskakujących 
odkryć dokonano w ostatnich latach na podlasiu, nieopodal Białegostoku nad 
środkowym biegiem rzeki Supraśl (Wawrusiewicz, Januszek, Manasterski 2015). 
Na wspomnianym obszarze zidentyfikowano między innymi obiekt o charak-
terze funeralno-obrzędowym pucharów Dzwonowatych oraz,  na sąsiednim 
stanowisku, pozostałości po obozowisku miejscowej ludności o charakterze 
zbieracko-łowieckim z elementami „pucharowymi”. przywołane znaleziska 
jednoznacznie uprawdopodobniają bezpośrednie oddziaływania pucharów 
Dzwonowatych w strefie północno-wschodniej europy środkowej. 
 Jedną z najważniejszych grup zabytków w tej części europy, które 
na podstawie oglądu makroskopowego wskazują ma możliwość istnie-
nia bezpośrednich powiązań z ugrupowaniami pucharów Dzwonowatych, 
znanych z półwyspu Iberyjskiego, jest ceramika naczyniowa. Duża część 
fragmentów naczyń odkrytych na stanowisku X w Ząbiu i II w Szestnie na 
Mazurach oraz na stanowisku 3 w Supraślu na podlasiu (ryc. 1) wykazuje, 
pod względem stylistyki i morfologii, wiele zbieżności nie tylko między wy-
mienionymi stanowiskami lecz, co zaskakujące, z materiałami pochodzącymi 
z Hiszpanii i portugalii (Wawrusiewicz, Januszek, Manasterski 2015, s. 43n; 
Manasterski – w druku). W związku z powyższym, poza klasycznym opisem 
morfologii i stylistyki zdecydowano się na przeprowadzenie badań labora-
toryjnych, polegających na jednoznacznej identyfikacji komponentów masy 
ceramicznej. Wspomniane materiały po analizie mikroskopowej zostały 
porównane zarówno między sobą, jak też z wynikami analogicznych badań 
petrograficznych z Hiszpanii, zaprezentowanymi przez J. Barrios, J. J. Navas, 
L. A. Lopez-palomo i L. Montealegre (Barrios i in. 1991).
 przystępując do analiz petrograficznych założono realizacje 
następujących zadań badawczych: 
1. opis masy ceramicznej widocznej w przygotowanych preparatach; 
2. ustalenie składu minerałów, ich granulacji oraz proporcji zarówno wza-
jemnych, jak i w stosunku do gliny rozumianej jako masa plastyczna;
3. stwierdzenie występowania w masie ceramicznej innych dodatków, np. 
tłucznia ceramicznego (tzw. szamotu), czy też substancji organicznych;
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4. zestawienie i porównanie uzyskanych wyników zarówno miedzy sobą, jak 
też z publikowanym materiałem hiszpańskim. 

ryc. 1. Stanowiska archeologiczne w północno-wschodniej polsce z ceramiką pu-
charów Dzwonowatych poddaną analizie petrograficznej: 

1 – Supraśl, stan. 3; 2 – Ząbie, stan. X; 3 – Szestno, stan. II. (rys. D. Manasterski).
Fig. 1. Archaeological sites with Bell Beaker pottery subjected to petrographic analysis located

 in north-eastern Poland: 1 – Supraśl, site 3; 2 – Ząbie, site X; 3 – Szestno, site II 
(illus. D. Manasterski).

 Dla pełniejszej prezentacji analizowanych źródeł ceramicznych au-
torzy zdecydowali się na skrótowy opis archeologicznych kontekstów odkryć 
terenowych, z których pochodzą badane materiały.
 Stanowisko nr 3 w Supraślu2, gm. Supraśl, woj. podlaskie (ryc. 1: 1) zaj-
muje obszar piaszczystego wyniesienia znajdującego się wśród podmokłych 

2 Więcej informacji na temat stanowiska w: Wawrusiewicz, Januszek, Manasterski 2015, s. 31n.
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łąk doliny rzeki Supraśl. Badania wykopaliskowe zostały zapoczątkowane 
w 2014 r. W ich trakcie odkryto w centralnej części kulminacji nienaruszony 
obiekt pucharów Dzwonowatych o charakterze obrzędowo-funeralnym, a na 
południowo-wschodnim stoku pozostałości krótkotrwałego osadnictwa kul-
tury ceramiki sztrychowanej z wczesnej epoki żelaza.
 Stanowisko X w Ząbiu3, gm. Olsztynek, woj. warmińsko-mazurskie 
(ryc. 1: 2) zostało odkryte w 1994 r. i znajduje się na byłej wyspie, a obecnie 
cyplu jeziora Łańskiego. Badania wykopaliskowe były prowadzone od 1997 
do 2008 roku. W ich wyniku odkryto materiały zabytkowe datowane na późny 
neolit, wczesną epokę brązu, wczesną epokę żelaza, wczesne średniowiecze 
i czasy nowożytne. Najstarsze na stanowisku są późnoneolityczne pochówki 
szkieletowe zarówno osobników dorosłych, jak i młodocianych, którymi naj-
pewniej zainicjowano użytkowanie tego miejsca. Jednak najliczniejszy materiał 
zabytkowy datowany na schyłek neolitu i wczesną epokę brązu,  pochodzi 
z warstwy kulturowej. Znalazły się w niej zarówno charakterystyczna, acz-
kolwiek silnie rozdrobniona ceramika, jak też liczne przedmioty krzemienne 
i wyroby kamienne. Te ostatnie w większości są pokawałkowane. Sprzyjające 
warunki glebowe umożliwiły przetrwanie do czasów współczesnych licznych 
kości zwierząt dzikich i udomowionych oraz muszli małżów. Nosiły one ślady 
związane z konsumpcją. pośród wspomnianych eko- i artefaktów wystąpiły 
również kości ludzkie pochodzące od kilku osobników, w tym również dzie-
ci. W kolejnym okresie użytkowania wyspy, związanym z pobytem ludności 
kultury kurhanów zachodniobałtyjskich we wczesnej epoce żelaza, doszło do 
znacznego zniszczenia wcześniejszej warstwy kulturowej i obiektów.
 Stanowisko II w Szestnie4, gm. Mrągowo, woj. warmińsko-mazurskie 
(ryc. 1: 3) znajduje się na niewielkiej wyspie jeziora Salęt. Badania wykopa-
liskowe prowadzono tam z przerwami od 1980 do 2004 roku. Wyspa była 
użytkowana od neolitu po czasy współczesne, a co za tym idzie wiele obiek-
tów, zwłaszcza tych najstarszych, zostało niemal całkowicie zniszczonych 
przez późniejszą działalność człowieka. Także warstwa kulturowa stanowi 
wypadkową zarówno osadnictwa pradziejowego, jak i okresów historycznych. 
Właśnie w tak powstałej warstwie kulturowej znalazły się między innnymi 
fragmenty naczyń o cechach pucharów Dzwonowatych, lecz nie tworzyły one 
jakichkolwiek skupisk.

1. zaStoSowana metodyka badawcza 
 prezentowane materiały (łącznie 10 okazów) zostały opisane archeo-
logicznie na podstawie oglądu makroskopowego analizowanych fragmentów 
3 Więcej informacji na temat stanowiska w: Manasterski 2009, s. 21n.
4 Więcej informacji na temat stanowiska w: Manasterski 2009, s. 28n.
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naczyń i petrograficznie na podstawie oglądu mikroskopowego przygotowa-
nych preparatów. W tym przypadku badany materiał stanowią standardowe 
preparaty petrograficzne – płytki cienkie pozyskane z ułamków naczyń cerami-
cznych (ryc. 2), opisanych wcześniej przez archeologa. Zostały one wykonane 
w pracowni szlifierskiej Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego.

ryc. 2. preparaty mikroskopowe wykonane z fragmentów naczyń ceramicznych, 
analizowane w niniejszym artykule (fot. M.T. Krajcarz).

Fig. 2. Sections prepared from fragments of  pottery vessels analyzed in the article 
(photo M.T. Krajcarz).
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 przy analizie stosowano standardowe procedury petrograficzne (Boggs 
2009). Analizy przeprowadzono z użyciem mikroskopu stereoskopowego 
do obserwacji w świetle przechodzącym Olympus SZX9, zapewniającego 
powiększenia 1-2 × 6,3-57 × 10. W celu identyfikacji własności optycznych 
w świetle spolaryzowanym preparaty analizowano również z użyciem petro-
graficznego mikroskopu polaryzacyjnego Nikon ecLIpSe LV100pOL, 
zapewniającego powiększenia 2,5-50 × 10. Oba mikroskopy wyposażone 
były w cyfrowe kamery do rejestracji obrazu. podczas analiz mikroskopo-
wych zwracano uwagę na następujące cechy: kształt i wielkość ziaren domieszki, 
skład mineralny lub petrograficzny ziaren, udział poszczególnych typów ziaren 
i spoiwa (tła odpowiadającego masie ilastej), rozmieszczenie poszczególnych 
typów ziaren, obecność szczątków organizmów. Szczególną uwagę zwrócono 
na obecność i rozmieszczenie łyszczyków5, które zdaniem części archeologów 
mogły pełnić rolę w ozdabianiu naczyń ceramicznych (por. Makarowicz 1998, 
s. 243; Manasterski 2009, s. 41). Dane ilościowe uzyskano poprzez zliczanie 
powierzchni zajmowanej przez poszczególne komponenty ceramiki (ziarna 
mineralne, tłuczeń ceramiczny, masę ilastą, puste przestrzenie) w dwuwymiaro-
wym prostokątnym polu widzenia (5,75×4,25 mm), w kilku losowo wybranych 
miejscach preparatu. Zliczanie powierzchni wykonano na fotografiach mik-
roskopowych za pomocą programu Adobe photoshop, wersja 13.0 x32 (li-
cencja ING pAN, nr seryjny 92628559703142812771), metodą zliczania pik-
seli w zaznaczonych obszarach. Analizowane fotografie zawierały po 3211520 
pikseli. Odnośnie cech teksturalnych zastosowano standardową terminologię 
geologiczną (roniewicz 1999; ryka, Maliszewska 1991).

2. prezentacja i omówienie źródeł poddanych badaniom

 Do analizy przygotowano zaledwie 10 preparatów pochodzących 
z różnych naczyń, które zostały wybrane ze względu na stylistyczne 
podobieństwa do ceramiki pucharów Dzwonowatych znanej z półwyspu 
Iberyjskiego. Ilość próbek była niestety znacznie ograniczona ze względu 
na dostępne środki finansowe. Z powodu niewielkiej liczby analizowanych 
źródeł zabytkowych uzyskane wyniki należy traktować jako serię próbną 
przed podjęciem badań w znacznie szerszym zakresie. 

5 Łyszczyki (miki) – grupa minerałów glinokrzemianowych, powszechnie występujących 
w skałach magmowych i metamorficznych oraz jako materiał klastyczny w skałach osado-
wych, charakteryzujących się na ogół blaszkowym pokrojem i silnym metalicznym połyskiem. 
Do łyszczyków zaliczają się m.in. takie minerały, jak: biotyt, muskowit, serycyt.
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2.1. ceramika ze StanowiSka 3 w Supraślu, Gm. Supraśl 

 2.1.1. Fragment puchara dzwonowatego (51/2014) o obu powie-
rzchniach wygładzonych (ryc. 3). Strona wewnętrzna jest barwy szarej, 
a zewnętrzna szarej z brązowymi przebarwieniami i widocznymi drob-
nymi ziarnami jasnego tłucznia kamiennego. podobne ziarna widoczne są 
w przełomie. Naczynie zostało ozdobione ornamentem rytym w układzie 
strefowym i strefowo-metopowym.

ryc. 3. Fragment puchara dzwonowatego (51/2014) zdobionego w układzie 
strefowo-metopowym ze stanowiska 3 w Supraślu (fot. i rekonstrukcja 

prawdopodobnego wyglądu D. Manasterski).
Fig. 3. Fragment of  a bell beaker (51/2014) decorated with a zone-metopic pattern from site 3 

in Supraśl (photo and reconstruction of  possible appearance D. Manasterski).

 W oglądzie mikroskopowym przygotowanego preparatu (ryc. 4: a, b) 
można stwierdzić, że  występuje domieszka mineralna i ceramiczna. W przy-
padku tej pierwszej znaczną część stanowią ziarna wielkości ok. 1 mm, do-
brze widoczne makroskopowo, choć występują też liczne drobniejsze ziarna. 
Domieszka mineralna stanowi około 37% objętości masy ceramicznej. Tek-
stura ma charakter rozproszonego szkieletu ziarnowego z dominacją ziaren 
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ostrokrawędzistych. Głównym składnikiem domieszki są fragmenty skał 
grubokrystalicznych, zbudowane z kwarcu i skaleni, ale występują również 
fragmenty czerwonych skał o teksturze porfirowej z fenokryształami skale-
nia (ryc. 4: d). Ilość obtoczonych ziaren piaskowych jest stosunkowo nie-
wielka. Łyszczyki nie występują. Domieszka ceramiczna stanowi niewielką 
część masy ceramicznej, zaledwie około 1,4% objętości. Ma postać niewiel-
kich (0,05-0,2 mm), obtoczonych okruchów, zawierających wewnątrz ziarna 
bardzo drobnego (ok. 0,005 mm) kwarcowego tłucznia kamiennego (ryc. 4: 
c). Większych ziaren mineralnych w domieszce ceramicznej nie stwierdzono. 
Należy jednak mieć na uwadze małe rozmiary fragmentów domieszki cera-
micznej, niepozwalające na zachowanie w nich większych ziaren. Domieszka 
mineralna wewnątrz okruchów domieszki ceramicznej stanowi około 5%, 
co nawet wobec trudności technicznych związanych z obliczeniem składu 
petrograficznego tak drobnych obiektów, czyni domieszkę ceramiczną zna-
cznie odmienną od otaczającej masy ceramicznej. Odmienność tę podkreśla 
również inna barwa domieszki ceramicznej – ciemniejsza i bardziej czerwona 
od otaczającej masy. 

ryc. 4. Obrazy mikroskopowe okazu nr 51/2014: a – ogólny wygląd preparatu; 
b – uczytelnienie fotografii a; c – zbliżenie na ziarno domieszki ceramicznej; 

d – zbliżenie na fragment skały porfirowej. Kolory zastosowane na uczytelnieniu 
(b) są objaśnione na rycinie 22. Zastosowane symbole: II – równoległe polaryza-

tory, X – skrzyżowane polaryzatory. Te same kolory uczytelnienia oraz symbole są 
zastosowane na kolejnych rycinach (fot. i uczytelnienie M.T. Krajcarz).

Fig. 4. Microscopic images of  specimen no. 51/2014: a – general view of  the thin section; 
b – detail enhancement of  photo a; c – close-up of  a grain of  pottery additive; d – close-up of  a 
fragment of  porphyritic rock. Colours used in the detail enhancement (b) are explained in figure 
22. Symbols used: II – parallel-polarized light, X – crossed-polarized light. The same colours of  

the detail enhancement and symbols are used in the following figures (photo M.T. Krajcarz).
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 2.1.2. Fragment naczynia baniastego (52/2014) o obu powierz-
chniach niezbyt starannie wygładzonych (ryc. 5). Strona wewnętrzna jest 
barwy szarej, a zewnętrzna szarej z brązowymi przebarwieniami i widocznymi 
różnej wielkości ziarnami tłucznia kamiennego. podobne ziarna widoczne są 
w przełomie. Naczynie zostało ozdobione ornamentem rytym w układzie 
strefowym i strefowo-metopowym na stronie zewnętrznej i wewnątrz pod 
wylewem.

ryc. 5. Fragment naczynia baniastego (52/2014) zdobionego w układzie strefowo-
metopowym ze stanowiska 3 w Supraślu 

(fot. i rekonstrukcja prawdopodobnego wyglądu D. Manasterski).
Fig. 5. Fragment of  a gourd-shaped vessel (52/2014) decorated with a zone-metopic pattern 

from site 3 in Supraśl (photo and reconstruction of  possible appearance D. Manasterski).

 Obraz mikroskopowy przygotowanego preparatu ujawnia teksturę 
typu rozproszonego szkieletu ziarnowego, podobną do obserwowanej 
w okazie nr 51/2014 (ryc. 6: a, b). Domieszka mineralna stanowi około 19% 
objętości masy ceramicznej, jest dość gruba, występują ziarna w przedziale 
wielkości od frakcji pyłowej do >4 mm. Głównym składnikiem domieszki 
są fragmenty granitoidów, zbudowane z kwarcu i biotytu, przy czym obe-
cne są także obtoczone fragmenty tej skały oraz obtoczone kwarcowe ziarna 
piaskowe. Występują też nieobtoczone kryształy kwarcu i biotytu (ryc. 6: d) 
oraz niewielka ilość tłucznia ceramicznego (poniżej 0,5% objętości masy ce-
ramicznej) w postaci drobnych (do 0,2 mm) obtoczonych ziaren (Tab. 1). 
W tym przypadku pochodził on z wyrobów ceramicznych pozbawionych 
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tłucznia kamiennego lub zawierających bardzo małą jego zawartość (ryc. 6: 
c). podobnie, jak w przypadku okazu nr 52/2014, domieszka ceramiczna różni 
się więc zasadniczo od otaczającej masy zawartością tłucznia kamiennego, jak 
również kolorem – jest ciemniejsza, żółto-brązowa do czarno-brązowej. 

ryc. 6. Obrazy mikroskopowe okazu nr 52/2014: a – ogólny wygląd preparatu; 
b – uczytelnienie fotografii a; c – zbliżenie na ziarno domieszki ceramicznej; 

d – zbliżenie na ziarna biotytu (fot. i uczytelnienie M.T. Krajcarz).
Fig. 6. Microscopic images of  specimen no. 52/2014: a – general view of  the thin section; 

b – detail enhancement of  photo a; c – close-up of  a grain of  pottery additive; d – close-up of  
grains of  biotite (photo M.T. Krajcarz).

 2.1.3. Fragment misy (66/2014) o obu powierzchniach wygładzonych  
(ryc. 7). Strona wewnętrzna i zewnętrzna oraz powierzchnia pieczątkowatego 
wylewu są barwy szarej z niewielkimi, brązowymi przebarwieniami oraz wi-
docznymi drobnymi ziarnami tłucznia kamiennego. W przełomie widoczne 
są także ziarna o większej granulacji. Naczynie zostało ozdobione na powierz-
chni zewnętrznej i płaskiej krawędzi pogrubionego wylewu ornamentem ry-
tym w układzie strefowym.

ryc. 7. Fragment misy (66/2014) z pogrubionym wylewem, zdobionej w układzie 
strefowym, ze stanowiska 3 w Supraślu (fot. i rekonstrukcja prawdopodobnego 

wyglądu D. Manasterski).
Fig. 7. Fragment of  a bowl (66/2014) with thickened rim, decorated with a zone pattern, from 

site 3 in Supraśl (photo and reconstruction of  possible appearance D. Manasterski).
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 W oglądzie mikroskopowym przygotowanego preparatu można 
stwierdzić, że  występuje niewielka ilość domieszki mineralnej (około 13% 
objętości masy ceramicznej) i śladowe ilości domieszki ceramicznej (około 
0,5%). Mamy tu do czynienia z teksturą typu rozproszonego do miejscami 
zwartego szkieletu ziarnowego, odmienną od próbek nr 51/2014 i 52/2014, 
z większą ilością i większym względnym udziałem frakcji pyłowej (ryc. 8: a, 
b). Grubszą frakcję domieszki tworzą fragmenty skały krystalicznej, która jed-
nak różni się od skał granitoidowych, obserwowanych w przypadku próbek nr 
51/2014 i 52/2014, ze względu na linearną teksturę wewnętrzną i obecność 
minerałów nieprzezroczystych, najprawdopodobniej siarczków. W domieszce 
występują również obtoczone ziarna piasku średnio- i drobnoziarnistego, 
natomiast brak łyszczyków. puste przestrzenie z czarnymi nieprzezroczystymi 
obwódkami (ryc. 8: d) są prawdopodobnie śladami po łodygach roślin, które 
uległy zwęgleniu podczas procesu wypału ceramiki. W przypadku domieszki 
ceramicznej mamy do czynienia z niewielkimi (0,1-0,3 mm), obtoczonymi 
okruchami, nie zawierającymi tłucznia kamiennego (ryc. 8: c), co upodobnia 
ją do domieszki ceramicznej występującej w okazie nr 52/2014. Barwa do-
mieszki ceramicznej, podobnie jak w przypadku obu omówionych wcześniej 
okazów, jest ciemniejsza od otaczającej masy, ciemnoczerwona do czarnej. 

ryc. 8. Obrazy mikroskopowe okazu nr 66/2014: a – ogólny wygląd preparatu; 
b – uczytelnienie fotografii a; c – zbliżenie na ziarno domieszki ceramicznej; 

d – zbliżenie na pustkę pozostałą po uwęgleniu tkanek roślinnych 
(fot. i uczytelnienie M.T. Krajcarz).

Fig. 8. Microscopic images of  specimen no. 66/2014: a – general view of  the thin section; 
b – detail enhancement of  photo a; c – close-up of  a grain of  pottery additive; d – close-up of  

the empty space left after coalification of  plant tissues (photo M.T. Krajcarz).

 2.1.4. Fragment puchara dzwonowatego (81/2014) o obu powie-
rzchniach niestarannie wygładzonych z miejscowo wystającymi ziarnami 
różnoziarnistego tłucznia kamiennego (ryc. 9). podobne ziarna widoczne są 
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w przełomie. Obydwie powierzchnie naczynia są barwy szarej z brązowymi 
przebarwieniami. Na stronie zewnętrznej i wewnętrznej pod wylewem oraz 
na wylewie widoczny jest ornament ryty w układzie strefowym i strefowo-
metopowym. 

ryc. 9. Fragment puchara dzwonowatego (81/2014) zdobionego w układzie 
strefowo-metopowym ze stanowiska 3 w Supraślu 

(fot. i rekonstrukcja prawdopodobnego wyglądu D. Manasterski).
Fig. 9. Fragment of  a bell beaker (81/2014) decorated with a zone-metopic pattern, from site 3 

in Supraśl (photo and reconstruction of  possible appearance D. Manasterski).

 W oglądzie mikroskopowym przygotowanego preparatu można 
stwierdzić, że  występuje wyłącznie domieszka mineralna – zupełnie brak 
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domieszki ceramicznej. Mamy tu teksturę typu rozproszonego szkieletu ziar-
nowego, podobną do tekstur próbek nr 51/2014 i 52/2014 (ryc. 10: a, b). 
Domieszka mineralna stanowi około 35% objętości masy ceramicznej. Tworzą 
ją głównie fragmenty granitoidów, zbudowane z kwarcu, skalenia i biotytu, 
niektóre ze strukturami myrmekitowymi. Zaokrąglone ziarna piasku i nieob-
toczone pojedyncze kryształy kwarcu, skaleni i biotytu są również częste. Masa 
ceramiczna wykazuje silne spękanie w postaci licznych podłużnych szczelin 
(zajmujących do 9% objętości masy ceramicznej, ryc. 10: a, b), ułożonych 
równolegle do zewnętrznych i wewnętrznych ścianek naczynia. Spękania 
te są zapewne związane z obecnością minerałów węglanowych w surowej 
masie ceramicznej. Wskazują na to zaokrąglone pory, licznie występujące 
w badanym preparacie (ryc. 10: c). Większe fragmenty minerałów lub skał 
węglanowych (zwane w przemyśle i geologii złożowej marglem ceramicznym) 
są niepożądanym składnikiem surowca ceramicznego (por. Dz.U. nr 153, 
poz. 1774), gdyż ulegają w trakcie procesu wypału rozkładowi, wydzielając 
gazowy cO2, a ponadto pozostały caO może wtórnie ulegać uwodnieniu, 
zwiększając objętość. prowadzi to do powstawania „bąbli” gazowych, bądź 
pęcznienia i może być przyczyną zwiększenia porowatości oraz pękania masy 
ceramicznej. Zaokrąglone pory obecne w preparacie są najprawdopodobniej 
pozostałościami po takich „bąblach” cO2. Liniowy przebieg spękań  i układ 
równoległy do powierzchni naczynia sugerują, że materiał nie został odpo-
wiednio skompresowany przez garncarza, co dodatkowo ułatwiło pękanie.

ryc. 10. Obrazy mikroskopowe okazu nr 81/2014: a – ogólny wygląd preparatu; 
b – uczytelnienie fotografii a; c – zbliżenie na „bąble” w obrębie spękania; 

d – wygląd preparatu przy skrzyżowanych polaryzatorach 
(fot. i uczytelnienie M.T. Krajcarz).

Fig. 10. Microscopic images of  specimen no. 81/2014: a – general view of  the thin section; 
b – detail enhancement of  photo a; c – close-up of  „bubbles” in the cracked surface; d – thin 

section recorded in crossed-polarized light (photo M.T. Krajcarz).



maciej t. krajcarz, dariuSz manaSterSki64

2.2. ceramika ze StanowiSka X w ząbiu, Gm. olSztynek

 2.2.1. Fragment misy (62/05) o obu powierzchniach wygładzonych, 
lecz szorstkich z wystającymi ziarnami tłucznia kamiennego różnej wielkości, 
dającymi efekt powierzchni papieru ściernego (ryc. 11). W przełomie widoczne 
są analogiczne ziarna. Strona zewnętrzna jest barwy brązowej, a wewnętrzna 
w górnej części brązowej, a w dolnej szarej. Naczynie zostało ozdobione na 
powierzchni zewnętrznej i wewnętrznej - pod wylewem, a także na krawędzi 
wylewu ornamentem rytym w układzie strefowym i strefowo-metopowym. 

ryc. 11. Fragment misy profilowanej (62/07) zdobionej w układzie strefowo-meto-
powym, ze stanowiska X w Ząbiu 

(fot. i rekonstrukcja prawdopodobnego wyglądu D. Manasterski).
Fig. 11. Fragment of  a profiled bowl (62/07) decorated with a zone-metopic pattern, from site 

X in Ząbie (photo and reconstruction of  possible appearance D. Manasterski).

 W oglądzie mikroskopowym przygotowanego preparatu zwraca 
uwagę relatywnie duża – w porównaniu z poprzednio omówionymi okazami 
– zawartość ziaren frakcji pyłowej (ryc. 12: a, b), co może wskazywać na 
inne źródło surowca gliniastego. Występuje tekstura typu zwartego szkieletu 
ziarnowego. Domieszka mineralna stanowi około 31% objętości masy cera-
micznej. Tworzą ją ostrokrawędziste fragmenty skał krystalicznych wielkości 



Ceramika Pucharów Dzwonowatych... 65

do 2 mm, składających się z kwarcu, skaleni i biotytu, jak również drobniejsze 
pojedyncze kryształy kwarcu, skaleni i hornblendy. ponadto licznie występują 
obtoczone ziarna piasku drobnoziarnistego oraz wspomniane ziarna frakcji 
pyłowej. Domieszka ceramiczna stanowi około 3% objętości masy cerami-
cznej, co jest najwyższą zawartością zarejestrowaną wśród wszystkich anali-
zowanych okazów. Stanowią ją drobne (poniżej 0,3 mm) obtoczone frag-
menty starszych wyrobów ceramicznych o ciemnej czarno-czerwonej barwie. 
Występują zarówno fragmenty pozbawione wewnątrz domieszki mineralnej, 
jak też zawierające ją (ryc. 12: c, d), co wskazuje na stosowanie tłucznia ce-
ramicznego pochodzącego z różnych wyrobów. W porównaniu do analizo-
wanych zabytków ze stanowiska w Supraślu, omawiany okaz niemal nie wyka-
zuje spękań.

ryc. 12. Obrazy mikroskopowe okazu nr 62/07: a – ogólny wygląd preparatu; 
b – uczytelnienie fotografii a; c – zbliżenie na ziarno domieszki ceramicznej 

zawierające domieszkę mineralną; d – zbliżenie na ziarno domieszki ceramicznej 
nie zawierające domieszki mineralnej (fot. i uczytelnienie M.T. Krajcarz).

Fig. 12. Microscopic images of  specimen no. 62/07: a – general view of  the thin section; 
b – detail enhancement of  photo a; c – close-up of  a grain of  pottery additive which contains 
mineral additive; d – close-up of  a grain of  pottery additive which does not contain mineral 

additive (photo M.T. Krajcarz).

 2.2.2.Fragment górnej części dużego naczynia (78/05) o obu powie-
rzchniach niestarannie wygładzonych, barwy brązowej, z wystającymi ziarnami 
tłucznia różnej wielkości (ryc. 13). podobne ziarna widoczne są w przełomie. 
Na powierzchni zewnętrznej naczynie zostało ozdobione ornamentem rytym 
w układzie strefowym i strefowo-metopowym, a krawędź wylewu była gęsto, 
lecz płytko nacinana. Na stronie wewnętrznej, znacznie gorzej wykończonej, 
widoczne są niewielkie odciski fragmentów roślin (traw?).
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ryc. 13. Fragment górnej części dużego naczynia (78/05) zdobionego w układzie 
strefowym, ze stanowiska X w Ząbiu (fot. i rekonstrukcja prawdopodobnego 

wyglądu D. Manasterski).
Fig. 13. Fragment of  the upper part of  a large vessel (78/05) decorated with a zone pattern, 

from site X in Ząbie (photo and reconstruction of  possible appearance D. Manasterski).

 Obraz mikroskopowy preparatu ujawnia teksturę typu rozproszone-
go szkieletu ziarnowego. Domieszka mineralna stanowi około 26% objętości 
masy ceramicznej i przypomina opisaną dla okazu nr 62/07 – stanowią ją 
różnoziarniste fragmenty kwarcowo-skaleniowych skał krystalicznych, 
a także ziarna piaskowe i pyłowe (ryc. 14: a, b). rozmiar największych ziaren 
przekracza 4 mm. Obtoczonych ziaren piaskowych jest tu proporcjonalnie 
więcej, a ziaren pyłowych mniej. Nielicznie występują fragmenty skał o tek-
sturze porfirowej (ryc. 14: d). Spękania są nieliczne, podobnie jak w oka-
zie nr 62/07. Domieszka ceramiczna jest podobna do stwierdzonej w po-
przednio omówionym okazie, jednak mniej liczna (zaledwie 0,2% objętości 
masy ceramicznej). Są to drobne (zwykle poniżej 0,2 mm) obtoczone frag-
menty o ciemnej barwie, bez domieszki mineralnej wewnątrz (ryc. 14: d). 
Masa ceramiczna jest niejednorodna, dają się zauważyć strefy różniące się 
barwą, które nie są wynikiem wypału, gdyż ułożone są nierównolegle do 
ścianek naczynia, za to rozmaicie się przewarstwiają. Wskazuje to na słabe 
wygniecenie materiału przez „garncarza”. 



Ceramika Pucharów Dzwonowatych... 67

ryc. 14. Obrazy mikroskopowe okazu nr 78/05: a – ogólny wygląd preparatu; 
b – uczytelnienie fotografii a; c – zbliżenie na ziarna domieszki ceramicznej; 

d – okruchy skał magmowych grubokrystalicznych ze strukturami pismowymi 
oraz porfirowych  (fot. i uczytelnienie M.T. Krajcarz).

Fig. 14. Microscopic images of  specimen no. 78/05: a – general view of  the thin section;  
b – detail enhancement of  photo a; c – close-up of  a grain of  pottery additive; d – chunks  of  
coarse igneous rocks with granophyric texture and porphyritic rocks  (photo M.T. Krajcarz).

 2.2.3. Fragment misy (93/05) o obu powierzchniach wygładzonych, 
lecz z widocznymi pojedynczymi ziarenkami tłucznia kamiennego (ryc. 15). 
Strona zewnętrzna jest gorzej zachowana (lekko zwietrzała) i przypomina 
w dotyku drobnoziarnisty papier ścierny. Błyszczy się ona od dużej ilości 
miki, choć w przełomie i na stronie wewnętrznej widać tylko jej pojedyn-
cze łyszczyki. ceramika jest barwy brązowej z ceglastymi przebarwieniami. 
W przełomie widoczne są także ziarna o różnej granulacji. Naczynie zostało 
ozdobione na powierzchni zewnętrznej ornamentem rytym w układzie stre-
fowym, a na krawędzi wylewu naprzemianległymi nacięciami.

ryc. 15. Fragment misy (93/05) zdobionej w układzie strefowym, ze stanowiska X 
w Ząbiu  (fot. i rekonstrukcja prawdopodobnego wyglądu D. Manasterski).

Fig. 15. Fragment of  a bowl (93/05) decorated with a zone pattern, from site X in Ząbie 
(photo and reconstruction of  possible appearance D. Manasterski).
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 W oglądzie mikroskopowym przygotowanego preparatu można 
rozpoznać teksturę typu rozproszonego szkieletu ziarnowego. Domieszka 
mineralna stanowi około 32% objętości masy ceramicznej. Składają się na nią 
ostrokrawędziste fragmenty skał grubokrystalicznych zawierających kwarc, 
skalenie i biotyt, pojedyncze kryształy tych minerałów, jak również obtoczone 
ziarna kwarcowe frakcji piasku drobno- i średnioziarnistego oraz kwarc we 
frakcji pyłowej (ryc. 16: a, b). Zawartość biotytu jest wyraźnie wyższa niż 
w omówionych dotychczas okazach. Wyróżniającą cechą tego okazu jest 
występowanie bogatych w biotyt fragmentów skały dość dużych rozmiarów 
(1-4 mm) przy powierzchni zewnętrznej ścianki naczynia (ryc. 16: d). Niektóre 
z takich fragmentów zaburzając ciągłość warstewki powierzchniowej, świadczą 
o wcieraniu biotytu w jeszcze mokrą i plastyczną powierzchnię naczynia, co 
można uznać za zabieg celowy, dający efekt matalicznego połysku. Stosowanie 
biotytu do zdobienia ceramiki ma swoje potwierdzenie na stanowiskach Pu-
charów Dzwonowatych z półwyspu Iberyjskiego (Barrios i in. 1991). 
 Domieszka ceramiczna występuje w śladowej ilości (poniżej 0,1% 
objętości masy ceramicznej) i ma postać obtoczonych drobnych (poniżej 
0,2 mm) fragmentów starszych wyrobów ceramicznych, o ciemnej czarno-
czerwonej barwie i braku lub niewielkiej zawartości domieszki mineralnej 
wewnątrz (ryc. 16: c). Domieszka ceramiczna wyraźnie różni się zatem od 
otaczającej masy ceramicznej, co zaobserwowano również w kilku z po-
przednio omówionych okazów. ceramika jest silnie spękana. Szczeliny zajmują 
do 9% objętości masy ceramicznej i układają się równolegle do zewnętrznej 
i wewnętrznej powierzchni naczynia. W przebiegu szczelin występują okrągłe 
pory, analogiczne do zaobserwowanych w okazie nr 81/2014 z Supraśla. 

ryc. 16. Obrazy mikroskopowe okazu nr 93/05: a – ogólny wygląd preparatu;  
b – uczytelnienie fotografii a; c – zbliżenie na ziarno domieszki ceramicznej; 
d – fragment skały o wysokiej zawartości biotytu wciśnięty w powierzchnię 

naczynia (fot. i uczytelnienie M.T. Krajcarz).
Fig. 16. Microscopic images of  specimen no. 93/05: a – general view of  the thin section; 

b – detail enhancement of  photo a; c – close-up of  a grain of  pottery additive; d – fragment  of  
rock with a high biotite content pressed into the surface of  the vessel (photo M.T. Krajcarz).
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2.3. ceramika ze StanowiSka SzeStno ii, Gm. mrąGowo

 2.3.1. Fragment puchara dzwonowatego (225/97) o obu powierz-
chniach barwy „miedzianej”(ryc. 17). Obie powierzchnie zostały starannie 
wykończone, lecz uległy częściowemu zwietrzeniu i starciu. pomimo tego na 
stronie zewnętrznej miejscami zachowały się wybłyszczone powierzchnie. Jest 
ona także ozdobiona ornamentem rytym oraz odciskanym w układzie stre-
fowym, natomiast krawędź wylewu została skośnie karbowana. W oglądzie 
makroskopowym widoczne są jedynie pojedyncze ziarenka piasku.

ryc. 17. Fragment puchara dzwonowatego (225/97) zdobionego w układzie 
strefowo-metopowym ze stanowiska II w Szestnie (fot. i rekonstrukcja 

prawdopodobnego wyglądu  D. Manasterski).
Fig. 17. Fragment a bell beaker (225/97) decorated with a zone-metopic pattern, from site II in 

Szestno (photo and reconstruction of  possible appearance D. Manasterski).

 Obraz mikroskopowy potwierdza niską zawartość domieszki mi-
neralnej (ryc. 18: a, b), która stanowi zaledwie około 8% objętości masy 
ceramicznej, a więc kilkakrotnie mniej niż w większości omówionych po-
przednio okazów. Składają się na nią głównie lekko obtoczone fragmenty 
kwarcowo-skaleniowej skały krystalicznej o wielkości do 1 mm, jak też nie-
obtoczone fragmenty pojedynczych kryształów kwarcu i skalenia. Łyszczyki 
nie występują, obecne są natomiast obtoczone ziarna kwarcowe we frakcji 
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piasku drobnoziarnistego oraz ziarna we frakcji pyłowej, jednak w wyraźnie 
mniejszej ilości niż w poprzednio omówionych okazach. Masa ceramiczna jest 
niejednorodna, dają się zaobserwować strefy różniące się barwą i zawartością 
domieszki mineralnej, a zapewne również właściwościami mechanicznymi, 
gdyż na granicy stref  występują spękania. Domieszka ceramiczna stanowi 
około 1% objętości masy ceramicznej, przy czym występuje zarówno w pos-
taci bardzo drobnych (poniżej 0,05 mm), jak też dość dużych fragmentów (do 
0,6 mm). Zawartość tłucznia mineralnego wewnątrz ziaren domieszki cera-
micznej wynosi około 5%, co jest wartością zbliżoną do zawartości domiesz-
ki mineralnej w całej masie ceramicznej naczynia. Odróżnia to wyraźnie ni-
niejszy okaz od omówionych poprzednio. Dodatkową cechą wyróżniającą jest 
też barwa domieszki ceramicznej, od jaskrawo żółtej poprzez pomarańczową 
do czerwono-brązowej (ryc. 18: c, d), wyraźnie jaśniejsza od obserwowa-
nej w poprzednich okazach. Morfologia ziaren domieszki ceramicznej jest 
również odmienna, gdyż ziarna w większości nie wykazują obtoczenia, nato-
miast zaznaczają się na ich powierzchni wżery, będące niewątpliwie śladami 
korozji. Może to sugerować, że ceramika zastosowana jako domieszka nie 
była tak dobrze wypalona, jak to miało miejsce w przypadku omówionych 
wcześniej okazów. Taka hipoteza wyjaśniałaby zarówno jaśniejszy kolor, jak 
też ślady korozji wskutek rozpuszczania starszych fragmentów ceramicznych 
w świeżej, wilgotnej masie ceramicznej. pod względem petrograficznym okaz 
nr 225/97 wykazuje zatem wiele cech zasadniczo różniących go od wcześniej 
omówionych naczyń z Supraśla i Ząbia.

ryc. 18. Obrazy mikroskopowe okazu nr 225/97: a – ogólny wygląd preparatu;  
b – uczytelnienie fotografii a; c – zbliżenie na ziarna domieszki ceramicznej 
o różnej barwie; d – zbliżenie na ziarna domieszki ceramicznej o różnych 

właściwościach optycznych  (fot. i uczytelnienie M.T. Krajcarz).
Fig. 18. Microscopic images of  specimen no. 225/97: a – general view of  the thin section; 

b – detail enhancement of  photo a; c – close-up of  grains of  pottery additive of  different colours; 
d – close-up of  grains of  pottery additive of  different optical properties  (photo M.T. Krajcarz).
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 2.3.2. Fragment misy (248/97) o obu powierzchniach wygładzonych 
(ryc. 19). Strona zewnętrzna barwy szarej z brązowymi przebarwieniami, 
miejscami nieco zwietrzała z widocznymi, niewielkimi ziarenkami tłucznia 
kamiennego, a wewnętrzna brązowa. W przełomie widoczne są także ziarna 
tłucznia kamiennego o większej granulacji. Naczynie zostało ozdobione na 
powierzchni zewnętrznej ornamentem rytym w układzie strefowym.

ryc. 19. Fragment misy (248/97) z pogrubionym wylewem, zdobionej w układzie 
strefowym, ze stanowiska II w Szestnie (fot. i rekonstrukcja 

prawdopodobnego wyglądu D. Manasterski).
Fig. 19. Fragment of  a bowl (248/97) with a thickened rim, decorated with a zone pattern, 
from site II in Szestno (photo and reconstruction of  possible appearance D. Manasterski).

 Obraz mikroskopowy ujawnia teksturę typu rozproszonego szkiele-
tu ziarnowego (ryc. 20: a, b). Domieszka mineralna stanowi około 31% 
objętości masy ceramicznej. Z petrologicznego punktu widzenia jest dość 
zróżnicowana, gdyż składają się na nią zarówno fragmenty kwarcowo-skale-
niowych skał grubokrystalicznych, w tym ze strukturami pismowymi, jak 
również fragmenty skał o teksturze porfirowej (ryc. 20: d) – w tym zarówno 
ostrokrawędziste, jak i obtoczone. Występują również fragmenty kryształów 
kwarcu i skalenia, obtoczone ziarna kwarcowe we frakcji piasku drobno-
ziarnistego oraz ziarna pyłowe. Fragmenty porfiru występują w różnych 
frakcjach z wyjątkiem najdrobniejszej (pyłowej), co wskazuje, że nie stanowią 
naturalnego składu zastosowanej gliny, lecz były celowo dodane do surowca 
plastycznego jako domieszka schudzająca. Obecność tej skały różni omawia-
ny okaz od wcześniej omówionych. Fragmenty skał porfirowych, ale bar-
dzo nieliczne, pojawiały się jeszcze jedynie w okazach nr 51/2014 z Supraśla 
oraz 78/05 z Ząbia. Domieszka ceramiczna nie występuje. Materiał przejawia 
nieznaczne spękania, układające się mniej więcej równolegle do ścianek na-
czynia. W masie ceramicznej zaobserwowano zachowane tkanki roślinne (ryc. 
20: c), świadczące o dodawaniu fragmentów roślinnych do masy ceramicznej. 
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ryc. 20. Obrazy mikroskopowe okazu nr 248/97: a – ogólny wygląd preparatu; 
b – uczytelnienie fotografii a; c – zbliżenie na szczątek roślinny; d – zbliżenie na 

fragment skały porfirowej (fot. i uczytelnienie M.T. Krajcarz).
Fig. 20. Microscopic images of  specimen no. 248/97: a – general view of  the thin section;  
b – detail enhancement of  photo a; c – close-up of  a fragment of  a plant; d – close-up of  

porphyritic rock (photo M.T. Krajcarz).

 2.3.3. Fragment puchara dzwonowatego (454/01) o obu powierzch-
niach barwy „miedzianej”(ryc. 21). powierzchnia wewnętrzna jest wykończona 
niestarannie. Widać na niej nie tylko poziome ślady przecierania „wiechciem”, 
lecz także ziarna tłucznia różnej granulacji oraz odciski fragmentów roślin 
(traw?). Natomiast powierzchnia zewnętrzna została wygładzona niezwykle 
starannie (wybłyszczona) i ozdobiona ornamentem rytym oraz nakłuwanym 
w układzie strefowym, lecz i tu widoczne są pojedyncze białe ziarenka tłucznia 
kamiennego.

ryc. 21. Fragment puchara dzwonowatego (454/01) zdobionego w układzie 
strefowym ze stanowiska II w Szestnie (fot. i rekonstrukcja prawdopodobnego 

wyglądu D. Manasterski).
Fig. 21. Fragment of  a bell beaker (454/01) decorated with a zone pattern, from site II 

in Szestno (photo and reconstruction of  possible appearance D. Manasterski).
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 W oglądzie mikroskopowym przygotowanego preparatu można 
stwierdzić, że ilość domieszki mineralnej jest stosunkowo niewielka (około 
16% objętości masy ceramicznej), w związku z czym tekstura reprezentuje 
typ rozproszonego szkieletu ziarnowego (ryc. 22: a, b). Domieszkę tworzą 
głównie ostrokrawędziste lub lekko obtoczone fragmenty skał krystalicznych 
zbudowanych z kwarcu i skalenia, osiągające 1,5 mm, choć przeważają drob-
niejsze ziarna kwarcowe i skaleniowe we frakcji piasku drobnoziarnistego 
i pyłu. W porównaniu z poprzednio omówionymi okazami ziaren pyłowych 
jest wyraźnie mniej, nie tylko bezwzględnie, ale również proporcjonalnie w sto-
sunku do frakcji grubszych. Występują też obtoczone ziarna frakcji piasku 
drobnoziarnistego, głównie kwarcowe, ale zaznacza się też udział granatów. 
Domieszki ceramicznej brak. Występują tylko nieliczne spękania. Masa cera-
miczna jest dość jednorodna (ryc. 22: c), co wskazuje na dobre jej wygniecenie 
przez „garncarza”. Ze względu na niski udział domieszki i występowanie ob-
toczonych ziaren nie tylko we frakcji piasku drobno-ziarnistego, ale również 
w grubszych frakcjach, niniejszy okaz przypomina naczynie nr 225/97, 
pochodzące z tego samego stanowiska. 

ryc. 22. Obrazy mikroskopowe okazu nr 454/01: a – ogólny wygląd preparatu;  
b – uczytelnienie fotografii a; c – zdjęcie przy skrzyżowanych polaryzatorach, 

pokazujące jednorodność masy ceramicznej (fot. i uczytelnienie M.T. Krajcarz).
Fig. 22. Microscopic images of  specimen no. 454/01: a – general view of  the thin section;  

b – detail enhancement of  photo a; c – photo taken in crossed-polarized light, which shows the 
homogeneity of  the clay body (photo M.T. Krajcarz).

3. analiza porównawcza 

 cechy petrograficzne można wykorzystać do wnioskowania 
o różnicach w technice produkcji ceramiki. W szczególności zastosowane 
tutaj analizy pozwalają na rozpoznanie różnic w stosowaniu surowca plasty-
cznego oraz domieszki. 
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 Względny udział masy ilastej i ziaren we frakcji pyłowej można 
traktować jako cechę rozróżniającą stosowany surowiec plastyczny6. Można 
bowiem przypuszczać, że bardzo drobne ziarna nie są związane z inten-
cjonalnym dodawaniem ich do surowca w postaci domieszki schudzającej, ale 
są naturalnym składnikiem osadu (gliny, iłu, mułku), wykorzystywanego jako 
surowiec plastyczny. Ta uwaga z dużym prawdopodobieństwem odnosi się 
do frakcji pyłowej, ale być może również do pewnej części frakcji piaskowej. 
Jednoznacznie rozstrzygnięcie nie jest możliwe, gdyż nie znamy szczegółów 
pradziejowych procesów obróbki surowca i nie wiemy, jaka ilość piasku była 
dodana, a jaka może pochodzić z surowca plastycznego (por. Hołubowicz 
1950). Badania petrologiczne również nie pozwalają na rozróżnienie po-
chodzenia tych ziaren, gdyż nie znamy składu petrograficznego pierwotnego 
materiału stosowanego jako surowiec plastyczny. przyjmując jednak założenie 
o związku frakcji pyłowej (w geologii jest to frakcja 0,002-0,063 mm) z surow-
cem plastycznym, a frakcji grubszych z intencjonalną domieszką schudzającą, 
możemy prześledzić zmienność granulometryczną użytego surowca. Z ryciny 
23 wynika, że w badanym materiale uziarnienie surowca plastycznego, na który 
składają się masa ilasta i frakcja pyłowa, nie jest związane ani  ze stanowis-
kiem, ani z typem  naczynia. przykładowo, na stanowisku Supraśl 3 spotykamy 
zarówno ceramikę ze względnie dużą, jak i względnie niską zawartością frakcji 
pyłowej; natomiast naczynia w typie pucharów dzwonowatych wykonywane 
były zarówno z ceramiki o względnie wysokiej, jak i względnie bardzo niskiej 
zawartości frakcji pyłowej. Może to oznaczać, że w procesie produkcji naczyń 
nie przywiązywano szczególnej wagi do surowca plastycznego, bądź stoso-
wano surowiec pochodzący z różnych źródeł. 

6 Zastosowano terminologię używaną w przemyśle ceramicznym: 
- surowiec plastyczny – drobnoziarnisty materiał osadowy, bogaty w minerały ilaste, zwykle pod-

dawany szlamowaniu mogącemu zmieniać pierwotny skład granulometryczny; zwyczajowo 
zwany gliną, w praktyce jednak w przemyśle najczęściej wykorzystuje się iły, czasem mułki 
bądź lessy, rzadko gliny; 

- domieszka – nieplastyczny materiał okruchowy, mineralny bądź ceramiczny, dodawany do surow-
ca plastycznego w celu poprawienia jego parametrów termomechanicznych (przede wszyst-
kim w celu obniżenia kurczliwości i temperatury spiekania, mówimy wówczas o domieszce 
schudzającej i topnikach) lub w celach zdobniczych; 

- masa ceramiczna – całość materiału, z którego wykonano wyrób ceramiczny, obejmująca suro-
wiec plastyczny i ewentualną domieszkę oraz zanieczyszczenia; 

- masa ilasta – obserwowana w obrazie mikroskopowym wyrobu ceramicznego drobnoziarnista 
część masy ceramicznej, składająca się z minerałów ilastych lub produktów ich przemiany wsku-
tek wypału, reprezentująca w znacznej mierze surowiec plastyczny (choć surowiec plastyczny 
mógł zawierać również grubsze frakcje, nieusunięte podczas szlamowania, a nieodróżnialne od 
ziaren domieszki mineralnej).
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ryc. 23. Diagramy trójkątne badanych fragmentów naczyń ceramicznych 
prezentujące względny udział elementów obserwowanych w obrazie mikrosko-

powym – masy ilastej i ziaren we frakcji pyłowej, łącznie reprezentujących surowiec 
plastyczny, oraz ziaren we frakcji piaskowej i żwirowej, reprezentujących domieszkę 
mineralną. Zastosowano symbole dla rozróżnienia: po lewej – stanowisk, po prawej 

– typów naczyń (rys. M. T. Krajcarz).
Fig. 23. Triangle diagrams of  the examined fragments of  pottery vessels showing relative shares 
of  elements seen in microscopic image – loamy mass and grains in silt fraction, which together 
constitute the plastic material, as well as grains in sand and gravel fractions, representing the 

mineral additive. Symbols used for distinguishing sites – on the left, types of  vessels – on the right 
(illus. M. T. Krajcarz).

 Analiza uziarnienia domieszki mineralnej, przy zastosowaniu podziału 
na standardowe frakcje przyjęte w geologii (tzn. frakcje: piasku drobno-
ziarnistego – 0,063-0,25 mm, piasku średnioziarnistego – 0,25-0,5 mm oraz 
piasku gruboziarnistego i żwiru – >0,5 mm), pokazuje, że skład granulomet-
ryczny domieszki był  związany zarówno  ze stanowiskiem, jak i z  typem 
naczynia (ryc. 24). ceramika ze stanowiska Supraśl 3 jest najmniej charaktery-
styczna i cechuje się stosunkowo niskim udziałem piasku drobnoziarnistego. 
ceramika ze stanowisk Ząbie X i Szestno II charakteryzuje się relatywnie 
wysokim udziałem piasku drobnoziarnistego, oraz – poza jednym okazem 
nr 454/01 – bardzo niskim udziałem frakcji najgrubszej, tzn. piasku grubo-
ziarnistego i żwiru. W zakresie różnic między typami naczyń, misy i na-
czynia zasobowe cechuje niski udział frakcji najgrubszych. Natomiast pu-
chary dzwonowate reprezentują bardzo zróżnicowaną grupę pod względem 
uziarnienia domieszki. Znajdziemy wśród nich zarówno naczynia o najniższym, 
jak i o najwyższym udziale grubych ziaren. 
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ryc. 24. Diagramy trójkątne badanych fragmentów naczyń ceramicznych 
prezentujące skład granulometryczny ziaren mineralnych we frakcji powyżej 0,063 

mm (tzn. we frakcjach piaskowej i żwirowej, najprawdopodobniej związanych 
z domieszką mineralną). Zastosowano symbole dla rozróżnienia: po lewej – 

stanowisk, po prawej – typów naczyń (rys. M. T. Krajcarz).
Fig. 24. Triangle diagrams of  the examined fragments of  pottery vessel showing granulometric 
composition of  mineral grains in the fraction of  above 0.063 mm (i.e. in sand and gravel frac-
tions, most probably related to the mineral additive). Symbols used for distinguishing sites – on 

the left, types of  vessels – on the right (illus. M. T. Krajcarz).

 Udział domieszki ceramicznej jest zróżnicowany zarówno pomiędzy 
okazami, jak też stanowiskami i typami naczyń. Stwierdzony udział frag-
mentów domieszki ceramicznej w badanych preparatach pozwala wnioskować, 
że w garncarstwie pucharów Dzwonowatych północno-wschodniej pol-
ski stosowano niewielkie ilości tłucznia ceramicznego, nie przekraczające 
3% objętości masy ceramicznej, a na ogół znacznie mniejsze (Tab. 1). 
W trzech okazach (spośród dziesięciu badanych) w ogóle nie stwierdzono 
występowania domieszki ceramicznej. Nie musi to oznaczać jej braku w ce-
ramice, ale może być wynikiem jej bardzo niskiej zawartości, skutkującej 
przypadkowym ominięciem jej podczas przygotowywania preparatu, który 
wszak reprezentuje tylko niewielką część naczynia. powtarzającą się cechą 
jest obtoczenie tłucznia ceramicznego i bardzo małe rozmiary jego ziaren. 
cecha ta wskazuje na przechowywanie tłucznia ceramicznego w pojemniku, 
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np. woreczku, a zapewne także przenoszenia go. Jeżeli tak było w istocie, to 
można uznać takie postępowanie za nieprzypadkowe i łączyć je z zachowania-
mi obrzędowymi, np. na zasadzie „garnek rodzi garnek”. Biorąc pod uwagę 
tak odległe od północno-wschodniej polski pochodzenie pucharów Dzwono-
watych można przypuszczać, że istniała tradycja „kontynuacji – przedłużenia 
bytu naczyń” poprzez dodawanie ich części do nowej masy ceramicznej. W ten 
sposób mogła być zachowana symboliczna więź z przeszłością, co miało 
swoje niebagatelne znaczenie z przebywaniem w początkowo, bez wątpienia 
obcym dla społeczności „pucharowej” środowisku kulturowym, jakim były 
dominujące na wspomnianym terenie, społeczności łowców i zbieraczy. 
Z tego schematu wyłamuje się tylko okaz nr 225/97, przy produkcji którego 
zastosowano grubszy tłuczeń ceramiczny i ponadto pochodzący z odmiennej 
ceramiki niż w pozostałych przypadkach.  Naczynie to różni się  także innymi 
cechami petrograficznymi od pozostałych analizowanych artefaktów, co wska-
zuje na odmienną technikę produkcji, a w połączeniu z bardziej starannym 
wykończeniem formy niż w przypadku pozostałych naczyń, otwiera szerokie 
możliwości interpretacji archeologicznych. 

Tabela 1. Udział komponentów masy ceramicznej (% objętości) w badanych okazach 
(na podstawie % powierzchni zliczanej w dwukrotnie losowo wybranych polach 
widzenia 5,75 × 4,25 mm). 

Okaz nr Domieszka 
mineralna

Domieszka 
ceramiczna Masa ilasta Pory, szczeliny

51/2014 37,3 1,4 60,6 0,7
52/2014 19,5 <0,5 >72,4 7,6
66/2014 12,9 0,5 84,6 2,0
81/2014 34,0 0 57,3 8,7
62/07 31,4 2,9 62 3,7
78/05 26,1 0,2 72,8 0,9
93/05 31,6 <0,1 >59,2 9,1
225/97 7,6 1,0 90,8 0,6
248/97 31,0 0 68,4 0,6
454/01 16,4 0 82,5 1,1
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4. podSumowanie 

 Zaprezentowana ceramika o cechach charakterystycznych dla naczyń 
pucharów Dzwonowatych ma swoje ścisłe stylistyczne i morfologiczne 
odpowiedniki na półwyspie Iberyjskim (por. Harrison 1977). Można odnieść 
wrażenie, że mamy tu do czynienia z bezpośrednimi importami naczyń (a może 
jedynie ich fragmentów?). Istnieje jednak inna możliwość wyjaśnienia tego fak-
tu. Głównym jej założeniem byłoby przyjęcie hipotezy zakładającej przybycie 
na tereny północno-wschodniej polski grupy lub grup ludności o charakterze 
„pucharowym” i wytwarzaniu przez nich naczyń z miejscowych surowców, lecz 
według iberyjskiego wzorca. Zastosowane badania petrograficzne nie przyniosły 
jednak jednoznacznej odpowiedzi. I chociaż pod względem petrograficznym 
badane naczynia przypominają iberyjskie, które zostały scharakteryzowane 
w opracowaniu J. Barrios, J. J. Navas, L. A. Lopez-palomo i L. Montealegre 
(Barrios i in. 1991), to należy wziąć pod uwagę fakt, że skały i minerały ziden-
tyfikowane  w omówionej ceramice z północno-wschodniej polski występują 
powszechnie, także w strefie postglacjalnej europy (por. ryc. 25).

ryc. 25. Występowanie skał krystalicznych w europie: A – pierwotne wychod-
nie skał krystalicznych; B – zasięg osadów polodowcowych, mogących zawierać 

narzutowe skały krystaliczne; c – położenie stanowisk w: Supraślu  (1), Ząbiu (2) 
i Szestnie (3)  (rys. M. T. Krajcarz na podstawie IGMe 5000 i Lindner 1992). 

Fig. 25. Crystalline rocks in Europe: A – primary outcrops of  crystalline rocks; B – range 
of  post-glacial sediments which could contain erratic crystalline rocks; C – location of  sites in: 
Supraśl (1), Ząbie (2) and Szestno (3) (illus. M. T. Krajcarz based on IGME 5000 and 

Lindner 1992). 
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 Nie można zatem zawęzić rejonu ich pochodzenia, a tym bardziej 
udowodnić ich iberyjskiej proweniencji. Należy jednak zwrócić uwagę na 
stosunkowo ubogie spektrum skał stosowanych jako domieszka mineralna 
w badanych naczyniach. We wszystkich przeanalizowanych okazach naj-
grubsze frakcje domieszki stanowią przeważnie kwarcowo-skaleniowe skały 
krystaliczne typu granitoidów, a w większości okazów wyłącznie takie skały. 
często (w siedmiu okazach na dziesięć) są to granitoidy zawierające bio-
tyt. Dodatkowo zdarzają się fragmenty skał porfirowych oraz piasek kwar-
cowy, reprezentujący drobniejszą frakcję. Natomiast zupełnie nie występują 
w omawianych naczyniach fragmenty skał osadowych ani metamorficznych, 
które są równie częste w osadach polodowcowych północno-wschodniej pol-
ski. Z obserwacji tych wyłania się wniosek o celowym i starannym doborze 
materiału na domieszkę schudzającą przez garncarzy społeczności pucharów 
Dzwonowatych w północno-wschodniej polsce, przy czym uderzające jest 
podobieństwo petrograficzne tego doborowego surowca do stosowanego na 
półwyspie Iberyjskim. 
 Można zatem przyjąć założenie badawcze, którego celem byłaby 
kontynuacja analiz geologicznych ceramiki pucharów Dzwonowatych z nas-
tawieniem na poszukiwanie cech, które pozwoliłyby na określenie ich prowe-
niencji. Z jednej strony losowo wybrana próba 10 okazów jest nieadekwatna 
do znacznej liczby możliwych do badań, charakterystycznych fragmentów 
naczyń, w związku z czym należałoby znacznie rozszerzyć pulę preparatów. 
Z drugiej strony, w świetle zaprezentowanych badań wydaje się, że analiza 
petrograficzna może być niewystarczającą metodą do ustalenia proweniencji 
wyrobów pucharów Dzwonowatych, co związane jest z brakiem istotnych 
różnic petrograficznych w materiale stosowanym jako domieszka mineral-
na w różnych regionach europy. Należy rozważyć wdrożenie metod geo-
chemicznych, uwzględniających różnice chemiczne w zawartości pierwiast-
ków śladowych bądź izotopów trwałych w określonych minerałach często 
występujących w omawianej ceramice, np. w biotycie. Tego typu badania 
wymagają jednak szeroko zakrojonego projektu, nastawionego w pierwszej 
kolejności na poszukiwanie istotnych geochemicznych różnic regionalnych, 
a dopiero w dalszej perspektywie na analizowanie konkretnych wyrobów. 
 Inną szansą uzyskania jednoznacznej odpowiedzi może być znaczne 
zwiększenie liczby preparatów, co wiąże się także z dołączeniem do badań 
ceramiki pochodzącej z naczyń o cechach mieszanych, tj. pucharów Dzwo-
nowatych i lokalnych ugrupowań późnoneolitycznych, zidentyfikowanych 
na obszarze pogranicza Niżu środkowo- i Wschodnioeuropejskiego (por. 
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Manasterski 2012; 2014a; 2014b). W tym przypadku można przyjąć założenie, 
że analogicznych, miejscowych surowców używano również do wytwarzania 
masy ceramicznej wspomnianych hybryd. Naczynia te bowiem, czy też ich 
fragmenty, jako wyroby miejscowe (z pominięciem tłucznia ceramicznego - 
patrz tekst powyżej), nie zostały przyniesione z obszaru szeroko rozumianej 
zachodniej europy. Dopóki jednak nie będzie możliwe uzyskanie finansów 
na przeprowadzenie szeroko zakrojonych badań tego typu, łącznie z anali-
zowaniem materiałów porównawczych, obydwie zaprezentowane hipotezy 
wyjaśniające pojawienie się w tej części polski naczyń pucharów Dzwono-
watych o iberyjskiej stylistyce należy uznać za równoprawne. 
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BeLL BeAKer pOTTerY FrOM NOrTH-eASTerN 
pOLAND IN THe LIGHT 

OF peTrOGrApHIc ANALYSeS 

Key words: pottery, Bell Beakers, north-eastern poland, microscopic analysis, 
         geoarchaeology, petrography. 

abStract 
 The emergence and diffusion of  the Bell Beakers (BB) phenomenon 
has intrigued archaeologists for many years. pottery vessels, characteristic due 
to their shape and ornamentation, constitute the main basis for distinguish-
ing that cultural unit as well as its identification on extensive territories of  
europe and north-western Africa. 
 Until recently, scholars only recognized Bell Beaker enclaves in po-
land, located in Silesia and Lesser poland (cf. Machnik 1979) as well as Iwno 
culture materials which came from cuyavia and were associated by part of  the 
scientific circle merely with the tradition of  late Bell Beakers (cf. czebreszuk 
1996, pp. 113-147). This situation has changed over the last few years, after 
the discovery of  sites with Bell Beaker sources, which displayed analogies to 
typical pottery vessels known from south-western europe, and the area of  
influence of  the „beaker” concepts expanded in the north-eastern direction 
(cf. Wawrusiewicz, Januszek, Manasterski 2015; Manasterski – in print). Apart 
from obvious similarities in terms of  morphology and style of  the pottery 
from Masuria and Podlachia to its Iberian counterpart, it was necessary to 
check if  there were also technological analogies. The results of  such a study 
was supposed to provide arguments which would help to solve the dilemma: 
whether the objects were imported, or rather the idea and skills related to it, 
as well as knowledge of  symbolism? Nevertheless, the answer was not pos-
sible without detailed petrographic analysis of  the clay body (with application 
of  microscope). In connection with that, the following research objectives 
were set: 

1. description of  the clay body in microscope prepared petrographic slides 
and its comparison with macroscopic description provided by an archae-
ologist; 
2. establishing the mineral content of  grains, their granulation, and their 
proportions, both to one another, and to loam mass; 
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3. detection of  other additives in the clay body, e.g. crushed pottery (so-
called grog) or organic substances; 
4. listing and comparison of  the results with one another as well as with 
published Spanish material. 

 10 samples were taken from randomly selected BB pottery (Fig. 3, 5, 
7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21) from the following sites: Supraśl, site 3, in north-
ern podlachia; Ząbie, site X and Szestno, site II in the Masurian Lake District 
(Fig. 1). Macroscopic and petrographic descriptions were prepared, the lat-
ter one based on the microscopic observation of  the prepared petrographic 
slides, i.e. thin covered sections (Fig. 2) prepared in the rock-grinding lab of  
the Faculty of  Geology of  the University of  Warsaw. 
 Standard petrographic procedures were applied for the analysis 
(Boggs 2009). It was performed with the use of  Olympus SZX9 stereo mi-
croscope for observations in transmitted light, providing magnifications of  
1-2 × 6,3-57 × 10. In order to establish the optical properties in polarized 
light, the sections were also analyzed with the application of  Nikon ECLIPSE 
LV100pOL polarizing microscope, providing magnifications of  2,5-50 × 10. 
Both microscopes were equipped with digital cameras for image recording, 
which were used to compile necessary documentation (Fig. 4, 6, 8, 10, 12, 14, 
16, 18, 20, 22). Standard geological terminology was used to refer to textural 
properties (roniewicz 1999, ryka, Maliszewska 1991). 
 The observations and analyses led to the following conclusions: 

1. The analyzed pottery shows differences in proportions of  detected con-
tent of  sand, crushed stone and crushed pottery to the loam mass, both 
between particular vessels, and sites (Fig. 23, 24), however, they fall within 
the range of  proportions in recipes used in comparative materials from 
córdoba (cf. Barros et al. 1991); 
2. The content of  crushed pottery of  fine granulation in most samples was 
only detected in the course of  microscopic observation (Table 1). Its grains 
had rounded edges, and it differed technologically from the material in the 
clay body; 
3. A limited spectrum of  mineral additive was detected in the samples. This 
is mainly represented by quartzite-feldspar rocks of  granitoid type, contain-
ing biotite, which are typically found in erratic material in Poland. There 
was no content of  sedimentary or metamorphic rocks, which are equally 
commonly found in post-glacial sediments; 
4. rocks and minerals identified in the analyzed pottery are common in eu-
rope, also in the post-glacial zone (Fig. 25). For this reason, it is not possible 
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to narrow down their potential place of  origin, or even more so, to prove 
their Iberian provenance; 
5. The analyzed pottery, like the Iberian one, contains biotite. The diffe-
rence lies in the amount detected in the clay body. The vessels from córdo-
ba contain a relatively high share of  the mineral, and in the case of  the ana-
lyzed ones, even though it is present, it should be remembered that it could 
have been incorporated together with crushed stone made from rocks rich 
in biotite. A bowl from Ząbie is an exception, as fairly large chunks of  the 
mineral were rubbed into its surface (Fig. 15-16); 
6. It can be understood from the observations that the material for the ad-
ditive in the analyzed pottery was selected intentionally and carefully, and 
that it bears a striking resemblance to the material used on the Iberian Pen-
insula as far as petrographic properties are considered; 
7. The analyzed pottery undoubtedly shows similarities to comparative Ibe-
rian materials in petrographic terms, however, due to the absence of  con-
clusive arguments, it still cannot be confirmed whether ready-made objects 
were imported, or rather the ideas; 
8. Implementation of  geochemical methods which detect the share of  trace 
elements or stable isotopes in particular minerals commonly found in the 
analyzed pottery (e.g. in biotite) should be considered, and it should be 
done within a framework of  comprehensive project, aimed, above all, at 
researching important local geochemical differences, and then analyzing 
particular artefacts. 
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WYrOBY BUrSZTYNOWe JAKO JeDeN 
Z WYZNAcZNIKÓW preSTIŻU „eLIT” 

NA prZeŁOMIe NeOLITU I epOKI BrĄZU 
NA rUBIeŻY NIZIN śrODKOWO- 

I WScHODNIOeUrOpeJSKIeJ

Słowa kluczowe: prestiż, bursztyn, obiekty obrzędowe, przełom neolitu i epoki 
    brązu, Mazowsze, północno-wschodnia polska.

 przedstawiany tekst jest rozwinięciem i poszerzeniem zagadnień
 prezentowanych  podczas XXII Seminarium Amberif. Sukcynit i wybrane żywice 
kopalne Europy: lokalizacja, właściwości, archeologia. Gdańsk, 27 marzec 2015. 

wprowadzenie 
 cechą każdej kultury ludzkiej, w tym także społeczeństw 
pradziejowych, jest przesycenie elementami symbolicznymi. Wchodzą one 
w skład swoistego kodu identyfikacyjnego poszczególnych grup, a materialnie 
wyrażane są najczęściej pod postacią różnorakich przedmiotów związanych 
z ideami. Najczęściej, choć nie zawsze zdarza się, że wspomniane artefakty 
mogą być wykonywane z surowców, których „wysoka” wartość jest także 
umowna i czytelna jedynie dla grupy, która ten system umowności stworzyła 
i posługuje się nim. Kolejnym zagadnieniem jest zdobienie-ornamentowa-
nie wspomnianych artefaktów. W tym kontekście należy pamiętać, że nawet 
w społeczeństwach współczesnych w miarę upływu czasu funkcjonalna treść 
pierwotnego sensu zjawiska symbolicznego ulega zatarciu. Innym razem 
przekształca się jedynie w swoisty rytuał. Może on przybrać formę bezwied-
nego powtarzania znaków i czynności, które na tym etapie mogą być już 
częściowo przekształcone, zmieniając także pierwotny sens i stając się  jedynie 
umownymi odnośnikami (por. np. Hodder 1995, s. 150n; Burszta 1998, s. 101-
120; renfrew, Bahn 2002, s. 340, 369n).
 Spośród całej gamy przejawów działalności człowieka, w tym 
związanych z jego identyfikacją w obrębie otaczającej go społeczności, wyłania 
się grupa tzw. przedmiotów będących odzwierciedleniem prestiżu. Ich celem 
nadrzędnym było i jest manifestowanie statusu ich właściciela. Najczęściej 
należą one jednak do symbolicznej i umowno-abstrakcyjnej, a zatem opa-
trzonej pewnego rodzaju kodem, sfery aktywności człowieka.  Dlatego też 
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jest ona zazwyczaj, lecz nie zawsze, czytelna w społecznościach sobie blis-
kich chronologicznie i kulturowo. Taki stan zakodowanej umowności i jej 
właściwego odczytu nie powinien dziwić, gdyż jak to stwierdził antropolog 
kultury W. J. Burszta …Cechą kultury jest to, że wiele elementów symbolicznych 
składających się na „żywą”, funkcjonująca jej treść, ulega nieuchronnej konwencjonali-
zacji, zatarciu pierwotnych sensów… …każda kultura posługuje się własną symboliczną 
umownością i posiada własny leksykon symboli… ...symbole są odbiciem rzeczywistości 
objawiają coś podstawowego, starają się ujawnić początek, genezę zjawisk i zawrzeć 
całościowy obraz świata, są wielowartościowe, wyrażają modalność rzeczy i sensu. Symbol 
daje istotę funkcjonowania człowieka w kulturze… …Między sensem dosłownym a sym-
bolicznym zachodzi stosunek przekładu i w momencie, kiedy zostanie dokonany, analogia 
między nimi staje się zbędna… …Obraz symboliczny jest przeistoczeniem konkretnego 
wyobrażenia przez znaczenie raz na zawsze abstrakcyjne. Symbol jest więc wyobrażeniem 
powodującym pojawienie się tajemnego znaczenia… (Burszta 1998, 114n).
 Współcześnie nie mamy większych problemów z określeniem, np. 
cennych surowców do wykonywania przedmiotów prestiżowych. Najczęściej 
są nimi: złoto, srebro, platyna i kamienie szlachetne, kość słoniowa, czy 
też futra niektórych zwierząt. Funkcje wskazujące na wysoką pozycję ich 
właściciela pełnią również przedmioty o wysokiej wartości, wykonane 
z niesłychanie tanich surowców, jak np. obrazy Vincenta van Gogh’a. chodzi 
tu głównie o dzieła sztuki, osiągające zawrotne ceny. Ich posiadanie staje się 
zatem wskaźnikiem najwyższego stopnia statusu społecznego. podobnie, lecz 
nieco inaczej wygląda sytuacja z perspektywy społeczeństw historycznych. 
Tam także można było podzielić przedmioty prestiżowe na dwie zasadnicze 
kategorie: surowcową i ideową, często łączące się ze sobą. W grupie pierwszej 
można wymienić, np. złote zastawy stołowe, w drugiej: np. pióra w pióro-
puszach wodzów indiańskich, a w trzeciej łączącej poprzednie: np. koronę 
królewską. Znacznie trudniej określić przedmioty stanowiące emanacje 
prestiżu w społecznościach pradziejowych. Zazwyczaj w tym przypadku sto-
suje się głównie kryteria surowcowe (lecz w rozumieniu cywilizacji history-
cznych), zapominając często o symbolice, która wiąże się zawsze z umownym 
atrybutem elitarności, a nie zawsze z „drogim” surowcem. Za przykład mogą 
tu posłużyć: orle pióro u Indian amerykańskich, pukiel końskiego włosia u 
nomadów centralnej Azji, czy też gliniany puchar w europejskiej kulturze 
pucharów dzwonowatych. podane przykłady wyraźnie świadczą o tym, że 
różne ugrupowania kulturowe, w tym także pradziejowe miały różne skale 
wartości. Generalną zasadą, którą można przyjąć jako kryterium oceny 
wysokiej wartości, jest przede wszystkim rzadkość występowania na danym 
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obszarze oraz niezwykły wygląd. W tym miejscu warto przytoczyć poglądy na 
to zagadnienie dwóch badaczy angielskich: c. renfrew’a i p. Bahn’a, którzy 
stwierdzili, że: Niemal wszystkie kultury posiadają przedmioty, które cenią szczególnie. 
Chociaż niektóre z nich są użyteczne (na przykład świnie w Malezji, które można jeść), 
z większości nie ma innego pożytku niż ostentacja. Stanowią one po prostu wyznaczniki 
prestiżu. Kosztowności należą zwykle do wąskiego kręgu dóbr, którym dana społeczność 
przypisuje wysoką wartość. W naszym społeczeństwie złoto ma na przykład tak wysoką 
wartość, że tworzy pewien standard, do którego przyrównuje się wszystkie inne wartości. 
Zapominamy, że taka ocena jest wysoce arbitralna i opowiadamy o tkwiącej w nim wartości 
tak, jakby była ona temu kruszcowi w jakiś sposób przyrodzona. Tymczasem złoto nie 
jest surowcem szczególnie użytecznym (choć błyszczy i nie śniedzieje), a jego obróbka nie 
wymaga specjalnych umiejętności. Tkwiące w nim wartości mają charakter umowny; Az-
tekowie wyżej cenili kolorowe pióra ptasie, w przeciwieństwie do hiszpańskich konkwista-
dorów, którzy pożądali złota: obie strony posługiwały się subiektywnym systemem wartości 
(renfrew, Bahn 2002, s. 340).
 Na podstawie dotychczasowych danych można zatem stwierdzić, że ze 
względu na surowiec, przedmioty o znaczeniu prestiżowym były wykonywane 
przede wszystkim z metali kolorowych lub ich stopów (złoto, srebro, miedź, 
brąz, elektron), kamieni szlachetnych i półszlachetnych, kości słoniowej, czy 
też bursztynu, który stanowi temat niniejszego artykułu. Jednak jedynymi 
świadectwami ich wielkiego znaczenia w społecznościach pradziejowych są od-
krywane i analizowane przez archeologów obiekty o znaczeniu symbolicznym. 
Najczęściej są to tzw. skarby, depozyty obrzędowe, czy wreszcie wyposażenia 
pochówków. Do takich minionych, umownych surowców prestiżowych, 
związanych ze swoistą symboliką zalicza się także: jadeit, szkło, terakotę/
porcelanę, pióra niektórych ptaków, duże muszle, niektóre gatunki zwierząt, 
czy też niektóre tkaniny (renfrew, Bahn 2002, s. 339-340). Zarówno w czasach 
pradziejowych, historycznych, jak współcześnie niektóre ubiory, także tkaniny 
(np. jedwab) miały i mają również znaczenie prestiżowe (np. stroje koronacyjne 
władców, a obecnie ubiory-kreacje najważniejszych kreatorów mody). Niestety, 
zazwyczaj w wielu przypadkach wyroby z surowców nietrwałych, innych niż 
kamień i metal, nie zachowują się do czasów współczesnych. Nieco inaczej 
przedstawia się problematyka bursztynu, który co prawda w niesprzyjających 
warunkach utlenia się, a jeśli proces ten nie zakończył się, to jest możliwy 
do identyfikacji (por. Kwiatkowska, Manasterski – w druku). Bezwzględnym 
wyjątkiem jest niestety ogień i wysoka temperatura, które prowadzą do 
całkowitej utylizacji tego surowca. W związku z powyższym wszelkiego rodza-
ju całopalne dary wotywne, czy też ciałopalny obrządek pogrzebowy, gdy na 
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stosie złożone są dary, całkowicie uniemożliwiają stwierdzenie użytkowania 
surowca bursztynowego zarówno w postaci gotowych wyrobów, jak i suro-
wych brył. Taki stan rzeczy zmusza badaczy zajmujących się problematyką 
zastosowania bursztynu w społecznościach pradziejowych do wnioskowania 
z jednej strony na podstawie niewielkich ilości odkryć, z drugiej zaś na pod-
stawie przesłanek pośrednich, takich jak współwystępowanie z innymi przed-
miotami o charakterze prestiżowym. 

burSztyn jako Surowiec preStiżowy wSchodu i zachodu europy 

 W późnym i schyłkowym neolicie oraz na początku epoki brązu 
mamy do czynienia z masowym pozyskiwaniem i wykorzystywaniem bursz-
tynu przez społeczności pradziejowe. Do obszarów, które charakteryzują się 
nie tylko występowaniem złóż, lecz także funkcjonowaniem pracowni obrób-
ki należą pobrzeża Bałtyku (por. Kosmowska–ceranowicz 2012, s. 187-217; 
Mazurowski 2014, s. 33-65). Na pierwszy plan wysuwają się dwa zagłębia bur-
sztyniarskie: jutlandzkie i południowo-wschodniobałtyckie (czebreszuk 2011, 
s. 25- 27, 30-31 – tdl). Wymienione obszary były nie tylko centrami wydobycia, 
lecz także obróbki i dystrybucji wyrobów, które używane były zarówno przez 
społeczności lokalne, jak też ugrupowania zasiedlające stosunkowo odległe 
tereny (np. Gimbutas 1965, s. 47-52, ryc. 15; Mazurowski 1983, s. 106-113, 
ryc. 4; czebreszuk 2011, s. 36-44). poza pracowniami wyroby bursztynowe 
znane są głównie z różnorakich pochówków, co może świadczyć o ich dużym 
znaczeniu w obrzędowości ówczesnych ludzi. O wymiarze symboliczno-re-
ligijnym świadczy zarówno barwa – różne odcienie żółci kojarzonej z ogniem 
i słońcem,  a po podgrzaniu także z miedzią oraz kształty nadawane wyrobom, 
czy też pokrywanie ich ornamentyką solarną. Właśnie z takiego surowca bur-
sztynowego były wytwarzane przedmioty, które zazwyczaj prozaicznie klasy-
fikowane są jako ozdoby, choć nie mamy pewności, czy taką funkcją pełniły 
w pradziejach oraz stosunkowo rzadko spotykane artefakty specjalne. Do tej 
drugiej grupy można zaliczyć idole antropo- i zoomorficzne, różnego rodzaju 
i wielkości dyski, czy też przedmioty bursztynowe o powierzchniach ornamen-
towanych znakami solarnymi. poza odkryciami przedmiotów zaniechanych, 
pochodzących z pracowni, wspomniane artefakty stanowią wyposażenie 
pochówków lub znajdowane są przypadkowo (jako tzw. znalezisko luźne – poz-
bawione kontekstu). Na terenie europy środkowej w pochówkach uchwytnych 
metodą archeologiczną możemy wyróżnić dwa zjawiska: wyposażanie grobów 
o charakterze zbiorowym – jak w kulturach złockiej i amfor kulistych lub 
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jednostkowym, znanym z „kręgu sznurowego” i pucharów Dzwonowatych. 
Kategoria pochówków jednostkowych jest szczególnie ważna, gdyż charak-
teryzuje się wyposażeniem indywidualnym, mieszczącym się w określonych 
konwencjach odzwierciedlających stratyfikację społeczną, niekiedy także 
związaną z wykształcaniem się elit (por. czebreszuk 2001, s. 44-46; renfrew 
2001, s. 119-128, – tdl). W tej grupie identyfikuje się wśród darów grobo-
wych przedmioty o charakterze insygnialnym, często wykonane z ówcześnie 
cennych surowców, takich jak złoto, miedź oraz bursztyn. Ich celem jest jed-
noznaczne wskazanie w „świecie zmarłych” wysokiej pozycji społecznej po-
chowanego. Najczęściej są to akcesoria wojownika, do których należą topory, 
siekiery, sztylety, włócznie oraz przybory łucznika – łuki i strzały, ochraniacze 
przedramion, czy też prostowniki strzał. poza nimi znajdowane są również 
artefakty klasyfikowane jako ozdoby, a wśród nich różnego rodzaju paciorki 
i zawieszki oraz inne aplikacje stroju. W przypadku idei pucharów Dzwono-
watych, manifestującej się tzw. pakietem kulturowym (por. Shennan 1977 – za 
renfrew 2001, s. 122-124; czebreszuk 2001, s. 44-47) wspomnianym arte-
faktom towarzyszył także puchar dzwonowaty, pełniący najpewniej funkcję 
osobistego naczynia o charakterze obrzędowo-libacyjnym. Od wczesnej 
epoki brązu dochodzą do zestawu insygnialnego także berła, a wśród nich 
okazy sztyletowate. Wśród wymienionych przedmiotów o znaczeniu sym-
bolicznym istnieje zatem różnorodność surowcowa. Można jedynie domyślać 
się, że ze względu na stosunkowo niewielką dostępność, przedmioty wykony-
wane z miedzi, złota, bursztynu, a nieco później także z brązu cieszyły się 
największym prestiżem. Ich odpowiedniki z surowców tradycyjnych, takich 
jak kamień, krzemień, kość i poroże także manifestowały pozycję społeczną 
zmarłego, lecz dla nas są informacją o różnym stopniu „zamożności” po-
chowanych osobników. Wśród przywoływanych surowców bursztyn jest 
zaliczany do grupy elitarnej, a w połączeniu z prestiżową formą artefaktów 
dobitnie wskazuje najwyższy status społeczny. O ile w zachodniej europie 
taki sposób wyrażania stratyfikacji, często określany w literaturze jako „pakiet 
kulturowy” (w tym przypadku związany z fenomenem pucharów Dzwono-
watych), jest już powszechny pod koniec neolitu, o tyle w dorzeczu Odry i 
Wisły jest zjawiskiem stosunkowo rzadkim. świadczą o tym jedynie nieliczne 
pochówki z adekwatnym wyposażeniem. Sytuacja zmienia się diametralnie 
dopiero we wczesnej epoce brązu, wraz z powstaniem kultury unietyckiej 
oraz wykształceniem się pierwszej środkowoeuropejskiej protocywilizacji, 
czerpiącej swe bogactwo z wydobycia miedzi i cyny w rudawach czeskich 
oraz powstaniu nie tylko centralnych, lecz także lokalnych ośrodków meta-
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lurgii brązu (por. Kaczanowski, Kozłowski 1998, s. 145-147; Kadrow 2001). 
Zarówno puchary Dzwonowate, jak też późniejsza protocywilizacja związana 
z kulturą unietycką objęły jedynie południową (tzw. wyżynną) część euro-
py środkowej. Strefa Niżu polskiego, a i to w zasadzie w części zachodniej, 
była jedynie pod dość silnym oddziaływaniem ośrodków cywilizacjotwór-
czych (czebreszuk 2001, s. 142-150). Tam też mamy do czynienia w owym 
czasie ze stosunkowo licznymi przypadkami występowania przedmiotów 
prestiżowych, świadczących o wykształceniu się także na tych terenach lokal-
nych elit, wzorujących się na swoich znacznie zamożniejszych i bardziej pro-
gresywnych sąsiadach. Znamiennym przykładem są tu znaleziska z Kujaw, 
czy też z pomorza Zachodniego (czebreszuk 1996, s. 114n; 2001, s. 120n; 
czebreszuk, Kozłowska-Skoczka 2008, s. 41-43).

ryc. 1. Lokalizacja znalezisk bursztynowych wyrobów o znaczeniu prestiżowym 
w północno-wschodniej części polski (1– Niedźwiedziówka i Stare Babki, gm. 

Stegna, 2 – Suchacz, gm. Tolkmicko, 3 – Ząbie, gm. Olsztynek, 4 – Kruklanki, gm. 
Kruklanki,  5 – Nidzica, gm. Nidzica, 6 – Supraśl, gm. Supraśl, 7 – Skrzeszew, gm. 

Wieliszew) (rys. D. Manasterski).
Fig. 1. Location of  sites with amber artefacts of  prestigious value in north-eastern Poland 

(1– Niedźwiedziówka and Stare Babki, Stegna municipality, 2 – Suchacz, Tolkmicko munici-
pality, 3 – Ząbie, Olsztynek municipality, 4 – Kruklanki, Kruklanki municipality,  

5 – Nidzica, Nidzica municipality, 6  – Supraśl, Supraśl municipality, 7 – Skrzeszew, 
Wieliszew municipality) (illus. D. Manasterski).
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 Inaczej przedstawia się sytuacja na wschód od dolnej i środkowej 
Wisły, gdzie na przełomie neolitu i epoki brązu dominowały późne 
społeczności z zachowawczą strukturą opartą na systemie ściśle związanym 
z gospodarką zbieracko-łowiecką. charakteryzowały się one silnym rozdrob-
nieniem na niewielkie grupy i znaczną mobilnością. Konsekwencją takiego 
trybu życia, który uniemożliwiał gromadzenie zapasów żywności, łącznie 
z jej nadwyżkami, była także niemożność kumulacji znacznych dóbr ma-
terialnych. Ze względu na dominujący obrządek pogrzebowy, nieuchwytny 
metodami archeologicznymi, niewiele można powiedzieć o prawdopodobnej 
strukturze tych społeczności. Nieco odmiennie prezentuje się sytuacja nad 
południowo-wschodnimi pobrzeżami Bałtyku. Tutaj, pomimo że gospodarka 
była oparta na zbieractwie, łowiectwie i rybołówstwie, to ogromne bogac-
two środowiska: zatok morskich, jezior oraz lasów umożliwiały osiadły tryb 
życia, co doprowadziło do powstawania rozległych i długotrwałych osiedli. 
Dodatkowo, a może przede wszystkim, dochodziło pozyskiwanie bursztynu 
oraz jego obróbka, o czym świadczą pracownie i depozyty tego surowca od-
krywane na terenie osad nadmorskich (ehrlich 1936, s. 74-75; Mazurowski 
1987; 2014, s. 35n). poza tym, w delcie Wisły funkcjonowało przez ok. 500 lat 
„zagłębie” bursztyniarskie (ryc. 1), w którym pozyskiwano i obrabiano bursz-
tyn na ogromną skalę (Mazurowski 2014, s. 67n). Wśród wytwarzanych tam 
różnego rodzaju artefaktów oraz półfabrykatów przygotowywanych na „eks-
port” znalazł się niewykończony przedmiot interpretowany przez odkrywcę 
jako schematyczna figurka ludzka (ryc. 2: 1;  Mazurowski 2014, ryc. 5). Jednak 
biorąc pod uwagę uderzające podobieństwo do głowni części miedzianych 
i brązowych sztyletów lub bereł sztyletowych (ryc. 2: 2), a wśród nich także 
pochodzących z kontekstu związanego z pucharami Dzwonowatymi (por. 
np. dane ze strony www.britishmuseum.org/research/collection), można ten 
przedmiot interpretować jako bursztynową, nie w pełni wykonaną replikę 
takiego artefaktu (por. ryc. 2: 1-2).
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ryc. 2. Zestawienie porównawcze artefaktów „sztyletowych” o znaczeniu 
prestiżowym: 1 – nieukończony przedmiot bursztynowy z pracowni bursztyniar-
skich w Niedźwiedziówce (wg Mazurowski 2014); 2 – miedziana głownia szty-
letu lub berła sztyletowego (wg  www.britishmuseum.org/research/collection); 

3 – zawieszka bursztynowa w kształcie głowicy berła sztyletowego z christchurch 
w Anglii (wg Beck, Shennan 1991); 4 – zawieszka w kształcie berła sztyletowego 

z miedzi i złota z preshute w Anglii (wg www.wiltshiremuseum.org.uk.) 
(rys. D. Manasterski).

Fig. 2. „Dagger”/”halberd” artefacts of  prestigious value: 1 – unfinished amber artefact from 
an amber workshop in Niedźwiedziówka (acc. Mazurowski 2014); 2 – copper blade of  

a dagger or halberd (acc. www.britishmuseum.org/research/collection); 3 – amber pendant in the 
form of  a halberd blade from Christchurch in England (acc. Beck, Shennan 1991);  

4 – pendant in the form of  halberd made of  copper and gold, from Preshute in England 
(acc www.wiltshiremuseum.org.uk.) (illus. D. Manasterski).
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 Inną grupą znalezisk z obszaru pracownianego są znacznych rozmia-
rów płytki,  uformowane poprzez cięcie nicią bryły bursztynu na plastry (ryc. 
3: 3; Mazurowski 2014, ryc. 106-114). Tego typu półfabrykaty zostały znale-
zione w kontekście pracownianym i są interpretowane jako formy przygoto-
wane na eksport. Gabaryty części z nich odpowiadają, nieco je przekraczając, 
wymiarom bursztynowych ochraniaczy przedramion, znanych z pochówków 
w kulturze złockiej (por. ryc. 3: 1-2; Mazurowski 1983, s. 76, tabl. XI: 2-5, 22, 
37, XII: 35, 36, 41, 44, 62, 80, 81, 82, 86, 87, 90-92, 94, XIV: 40, XV: 11).

ryc. 3. Bursztynowe „łucznicze ochraniacze przedramion” z grobów kultury 
złockiej oraz ich prawdopodobne półfabrykaty z pracowni bursztyniarskich 
w Niedźwiedziówce (1 – wg Mazurowski 1983; 2 – wg Mazurowski 2014; 

3 – propozycja autorów).
Fig. 3. Amber „archer wrist-guards” from graves of  the Złota culture and possible semi-finished 

products used for their manufacture from amber workshops in Niedźwiedziówka 
(1 – acc. Mazurowski 1983; 2 – acc. Mazurowski 2014; 3 – version suggested by authors).



dariuSz manaSterSki, katarzyna kwiatkowSka96

 Wnioskowanie na temat potencjalnego rangowania jest znacz-
nie utrudnione, bowiem na obszarze południowo-wschodnich pobrzeży 
Bałtyku, podobnie jak na Mazurach, Mazowszu i podlasiu brakuje w zasa-
dzie pochówków. Ich zawartość oraz związany z nią szerszy kontekst mógłby 
umożliwić wnioskowanie na temat ewentualnej stratyfikacji jednostek w ów-
czesnych społecznościach. Jako nieliczne przykłady świadczące, że także i na 
wspomnianych terenach dochodziło do rangowania, można wskazać kilka 
obiektów o charakterze funeralnym, czy też obrzędowym. cechowały się one, 
poza różnicami w traktowaniu zmarłych, ilością i jakością ich wyposażenia, 
udziałem artefaktów bursztynowych. poczynając od północy omawianego 
obszaru należy wymienić szczątkowy pochówek dziecka z „rzucewskiej” osa-
dy w Suchaczu, gm. Tolkmicko (ryc. 1) z towarzyszącymi mu 66 paciorkami 
guzkowatymi oraz zawieszką, tworzącymi naszyjnik lub diadem (Mazurowski 
1987, s. 157-158). Ze względu na rozmiary ozdoby można domyślać się, że 
cała „ozdoba” była wykonana dla osobnika dorosłego. Fakt ten jest istotny 
w naszym wnioskowaniu, gdyż zdaje się wskazywać, że mamy do czynie-
nia z dziedziczeniem już od urodzenia statusu jakim cieszyli się rodzice, 
a którego przejawem był wspomniany artefakt.
 Kolejne niezwykle ważne znalezisko wskazujące na prestiżowe zna-
czenie bursztynu, znane jest z Ząbia, stan. X, gm. Olsztynek na pojezierzu 
Mazurskim (ryc. 1). Na wyspie jeziora Łańskiego, oznaczonej jako stanowisko 
X odkryto, miedzy innymi pochówek mężczyzny wyposażonego w garnitur 
ozdób bursztynowych – 50 paciorków guzkowatych z otworem V-kształtnym 
(ryc. 4: 3, 4; Manasterski, piasecki, Waluś 2001). Składał się on z  naszyjnika-
pektorału (ryc. 4: 2), który mógł być naśladownictwem złotej lunuli (por. 
ryc. 4: 1-2), pasa (ryc. 4:3) i dwóch bransolet.
 Analiza antropologiczna wykazała, że pochowany mężczyzna był 
stosunkowo rosły i masywnej budowy ciała oraz, pomimo zaawansowanego 
wieku (ok. 40-45 lat) do czasu tragicznej śmierci w walce, cieszył się dobrym 
zdrowiem. Nie stwierdzono także w materiale kostnym jakichkolwiek śladów 
ówcześnie powszechnych schorzeń i niedożywienia. Wprost przeciwnie jego 
zęby były, jak na zdiagnozowany wiek, stosunkowo słabo starte i nie posiadały 
wykruszeń szkliwa oraz śladów próchnicy, co świadczy o spożywaniu przez 
niego pokarmów bardzo dobrej jakości. Ze względu na tak dobry stan zdro-
wia i bogate, unikatowe  wyposażenie, można sądzić, że miał on w swojej 
społeczności wysoką rangę. Na marginesie, należy wspomnieć, że nieopodal 
odkryto pochówek ok. dwu- trzyletniego dziecka, wyposażonego w „pas”, 
z którego zachowały się rogowe, bogato zdobione płytki (Manasterski 
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ryc. 4. przykład złotej lunuli z Grevinge na Zelandii i ozdoby bursztynowe z Ząbia 
na pojezierzu Mazurskim: 1 – wg Montelius 1900; 2–3 – bursztynowe repliki 

naszyjnika-napierśnika i pasa , 4 – podstawowe odmiany paciorków guzkowatych 
tworzących garnitur ozdób bursztynowych z pochówku w Ząbiu 

(fot., rekonstrukcja i rys. autorzy).
Fig. 4. Gold lunula from Grevinge in Zealand and amber ornaments from Ząbie in the 

Masurian Lake District: 1 – acc. Montelius 1900; 2–3 – amber replicas of  necklace-breast-
plate and belt; 4 – basic varieties of  nodular beads which constitute the set of  amber ornaments 

from the grave in Ząbie (photo, reconstruction and ill. by the authors).
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2009, s. 116-117, tabl. 67). Nosiły one ślady użytkowania, lecz ich wielkość 
świadczyła, że cały pas został przygotowany dla osobnika dorosłego i przez 
niego noszony. Byłby to zatem kolejny, obok Suchacza, przykład dziedzicze-
nia przez potomstwo prestiżu, jakim cieszyli się ich rodzice. 
 Także z obszaru Mazur pochodzą dwa kolejne, unikatowe znaleziska 
z bursztynu, lecz niestety nie znany jest ich kontekst kulturowy (Manaster-
ski 2009 – tdl). powszechnie są one interpretowane jako zawieszki antropo-
morficzne i datowane na wczesną epokę brązu (por. np. Klebs 1882, s. 44; 
Mazurowski 1983, s. 38; ritzkowski 1996, s. 550-551). Jednak ze względu 
na cechy formalne należałoby dopuścić także inne możliwości interpreta-
cyjne obydwu artefaktów. Okaz z Kruklanek (ryc. 1; 5: 1) jest zadziwiająco 
podobny do zminiaturyzowanej siekiery, której pełnowymiarowe oryginały 
były w owych czasach wykonywane z miedzi i brązu (ryc. 5: 2-3).

ryc. 5. Bursztynowa zawieszka z Kruklanek (1 – wg Klebs 1882) oraz miedziane 
siekiery z południowych Włoch (2, 3 – wg Montelius 1900).

Fig. 5. Amber pendant from Kruklanki (1- acc Klebs 1882) and copper axes from southern 
Italy (2, 3 – acc Montelius 1900).

 egzemplarz pochodzący z Nidzicy (ryc. 1, 6), niekiedy interpre-
towany także jako szpatułka (por. ritzkowski 1996, s. 550) przypomina 
natomiast uszkodzoną replikę miedzianego sztyletu, który jest uznawany 
za typowy artefakt w środowisku kulturowym pucharów Dzwonowatych 
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(np. Kühn 1979, s. 93; czebreszuk 2001, s. 131; Garrido-pena, 2007, s. 1, ryc. 
1; Manasterski 2009, s. 89, tabl. 110; 2014b, s. 84; 2015; Garrido-pena i in. 
2011, s. 109; Fitzpatrick 2011, fig. 41, 42).

ryc. 6. Idol bursztynowy z Nidzicy (wg Klebs 1882) w interpretacji sztyletowej.
Fig. 6. Amber idol from Nidzica (acc Klebs 1882) in dagger interpretation.

 Ze względu na surowiec, jak też kształty wymienionych przedmiotów 
można przyjąć, że nie miały one znaczenia praktycznego, a symboliczne 
i zapewne mogły wiązać się z jakąś formą wyrażania prestiżu. Następowałoby 
to bądź przez noszenie w widocznym miejscu, bądź użycie jako daru wotyw-
nego. Na tę druga możliwość mógłby wskazywać bagienno-torfowy kontekst 
znalezisk (Klebs 1882, s. 44, X: 1, 3).
 Artefakty bursztynowe, których pierwowzory można łączyć z funkcją 
„wojownika”, choć nielicznie, znane są z przełomu neolitu i epoki brązu 
zarówno z europy środkowej, jak też z Wysp Brytyjskich. Wśród nich można 
wymienić bursztynowe łucznicze ochraniacze przedramion z grobów kultury 
złockiej (Mazurowski 1983, s. 76n). Okazy te, ze względu na wielką wartość 
surowca, przy jednoczesnej kruchość materiału, który nie jest odporny na 
uderzenia cięciwy łuku, należy traktować w kategoriach artefaktów symboli-
czno-elitarnych. Kolejnym przykładem mogą być miniaturowe berła sztyle-
towe interpretowane jako zawieszki. Pierwsze z nich, bursztynowe, pochodzi 
z kurhanu 1 w christchurch, hr. Hampshire w Anglii (ryc. 3: 3; Beck, Schen-
nan 1991, s. 152, ryc. 11.3: 6), drugie zaś z miedzi i złota (ryc. 3: 4), a zatem 
równie cennych surowców zostało znalezione w grobie w preshute w Anglii 
(dane ze strony www.wiltshiremuseum.org.uk.).
 Innym obszarem, gdzie wystąpiły ozdoby bursztynowe w kontekście 
przedmiotów o znaczeniu prestiżowym jest podlasie. Tutaj w okolicach 
Supraśla (ryc. 1) na stanowisku 3,  usytuowanym na lokalnym, piaszczystym 
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wyniesieniu znajdującym się w dolinie zalewowej rzeki Supraśl, odkryto dwa 
obiekty funeralno-obrzędowe (Manasterski 2014c; 2015). W ich wypełniskach, 
pośród bogato ornamentowanych ułamków naczyń pucharów Dzwono-
watych, kamiennych siekier, noży i sztyletów oraz akcesoriów łucznika, 
znalazły się niewielkie skupiska przepalonych kości z pokawałkowanymi pa-
ciorkami bursztynowymi (ryc. 7; Wawrusiewicz, Januszek, Manasterski 2015, 
s. 31-82). Był to zatem zestaw, w skład którego wchodziły także przedmioty 
prestiżowe, typowe dla tzw. pakietu kulturowego pucharów Dzwonowatych.

ryc. 7. paciorki bursztynowe z obiektu funeralno-obrzędowego (nr 1) na stan. 3 
w Supraślu (fot. i rekonstrukcja autorzy).

Fig. 7. Amber beads from the funerary-ritual feature (no. 1) at site 3 in Supraśl (photo and 
reconstruction by the authors).

 Nieopodal, na stanowisku 6 w Supraślu (ryc. 1), odkryto pozostałości 
zespołu osadniczo-obrzędowego, związanego z pobytem grupy ludności 
schyłkowej fazą kultury niemeńskiej, która weszła w relacje ze społecznością 
identyfikującą się z ideą pakietu kulturowego pucharów Dzwonowatych  
(Wawrusiewicz, Januszek, Manasterski 2015, s. 90n). pośród obiektów 
o charakterze mieszkalnym i gospodarczym ówcześni mieszkańcy umieścili 
w ziemi, pod niewielkim paleniskiem, niewielkie zawiniątko (woreczek?) 
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z przedmiotami o charakterze kultowym, a zatem mającymi wartość w wymia-
rze abstrakcyjnym. Biorąc pod uwagę fakt, że depozyt ten był poświęcony 
bóstwom, należy domniemywać, że zawarte tam eko- i artefakty mogły 
symbolizować swoisty prestiż – mieć na tyle wielką wartość symboliczną, że 
można je było ofiarować istotom świata nierealnego. To właśnie we wnętrzu 
tego obiektu znalazł się kolejny przedmiot bursztynowy – zawieszka (ryc. 
8), której towarzyszyły, między innymi drobne fragmenty przepalonych kości 
zwierząt domowych, ułamki zdobionej ceramiki pochodzące z naczyń pu-
charów Dzwonowatych, fragment przedmiotu miedzianego lub brązowego, 
a także grocik krzemienny. W tym miejscu należy nadmienić, że na terenie 
podlasia przedmioty związane z pucharami Dzwonowatymi są absolutnie 
unikatowe, a ponadto ozdoby bursztynowe i miedziane (brązowe) były do-
tychczas niespotykane.

ryc. 8. Zawieszka bursztynowa z obiektu obrzędowego (nr 30) na stan. 6 
w Supraślu (fot. D. Manasterski).

Fig. 8. Amber beads from the funerary-ritual feature (no. 30) at site 6 in Supraśl 
(photo D. Manasterski).

 przytoczone powyżej fakty uprawomocniają przypuszczenie, że mamy 
prawdopodobnie do czynienia z materialnymi śladami procesu wyłaniania 
się lokalnych elit, które wchodząc w kontakt kulturowy z allochtoniczną 
społecznością pucharów Dzwonowatych przyjmowały niektóre elementy 
pakietu kulturowego, stanowiącego emanację stosunkowo wysokiej pozycji 
społecznej.
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Analogiczny obiekt obrzędowy, choć jak można sądzić, nieco młodszy, bo da-
towany na wczesną epokę brązu, znany jest z Kotliny Warszawskiej (Januszek, 
Manasterski 2012). W pobliżu miejscowości Skrzeszew, na krawędzi tarasu 
starorzecza Narwi (ryc. 1.) odkryto jamę o zarysie naczynia ostrodennego. Był 
to najpewniej wkopany w piasek brzegu ówczesnego zakola rzeki pojemnik 
organiczny wypełniony eko- i artefaktami. Wśród nich znalazły się szczątki 
spalonego drewna oraz część ozdoby składającej się z drutu brązowego oraz 
paciorków bursztynowych (ryc. 9). Towarzyszyły im również grocik strzały, 
część sztyletu i inne wytwory krzemienne oraz ułamki kilku naczyń cerami-
cznych, wśród których jeden pochodził z pojemnika zdobionego w stylistyce 
nawiązującej do tradycji pucharów Dzwonowatych.

ryc. 9. paciorek (1) i zawieszka bursztynowa (2) z obiektu obrzędowego 
w Skrzeszewie (fot. K. Januszek, rekonstrukcja K. Kwiatkowska, K. Januszek).

Fig. 9. Amber bead (1) and pendant (2) from the ritual feature in Skrzeszew
 (photo K. Januszek, reconstruction K. Kwiatkowska, K. Januszek).

 podobnie, jak w przypadku znalezisk z Supraśla, mamy tu zatem 
do czynienia z przedmiotami szczególnymi. Wychodząc zaś z założenia 
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ekwiwalentności można przyjąć, że wspomniane „dary” w rozumieniu ów-
czesnej społeczności były w jakiś szczególny sposób „cenne” i z tego też 
powodu zostały zdeponowane w ramach bliżej nam nie znanych zachowań 
obrzędowych, które mogą być jedynie uznane za prawdopodobne na pod-
stawie przesłanek z zakresu antropologii kulturowej  (por. Wawrusiewicz, 
Januszek, Manasterski 2015, s. 163n).
 Na zakończenie rozważań o bursztynowych artefaktach, znaj-
dowanych na obszarze szeroko rozumianej północno-wschodniej polski, 
stanowiącym część strefy pogranicza kulturowego jakim był na przełomie 
neolitu i epoki brązu styk zachodu i wschodu europy (por. Kośko, Kločko 
1998) należałoby odpowiedzieć na dwa zasadnicze pytania: 

1. Dlaczego w zdecydowanej większości przytoczonych artefaktów bursz-
tynowych mamy do czynienia z ich destruktami, a nie z całymi formami? 
2. co mogło oznaczać kawałkowanie przedmiotów cennych ze względu nie 
tylko na surowiec, lecz także, a może przede wszystkim, na symbolikę? 

 W pełni zadowalające odpowiedzi na postawione pytania są obecnie 
niemożliwe, ponieważ nie znając ówczesnego (przedhistorycznego) systemu 
symboli i ich znaczenia nie można jednoznacznie odczytać przeszłości (por. 
Hodder 1995). Na podstawie danych z zakresu antropologii kulturowej można 
jednak przyjąć założenie, że w przypadku kawałkowania różnych przedmio-
tów, w tym także prestiżowych, zabieg ten będąc przejawem sprawowania 
jakiegoś kultu, bez wątpienia wiązał się z rytuałem „uśmiercania” (por. np. 
Wasilewski 1979, s. 91n; renfrew, Bahn 2002, s. 388-391, tdl). I tak, w przy-
padku zachowań funeralnych mogło to być „uśmiercanie” tak, aby w innym 
(pozarzeczywistym) wymiarze tak potraktowane przedmioty, towarzysząc 
zmarłemu mogły nadal pełnić swoją prestiżową funkcję i być oznaką odpo-
wiedniej pozycji społecznej. Innym wyjaśnieniem zabiegu destrukcji jest ob-
darowywanie bóstw, co wiąże się podobnie, jak w przypadku świata żywych 
i zmarłych z istnieniem dwóch sfer:  rzeczywistej i nierzeczywistej, będących 
swoimi odwrotnościami. Niszczenie przez kawałkowanie jest zatem, jak 
wyjaśniają to antropolodzy kultury, wyrazem przekonania, że co jest znisz-
czone, połamane w sferze rzeczywistej, staje się na zasadzie odwrotności całe 
w sferze duchowej. A zatem żeby dar przeznaczony dla istot z innej, duchowej 
rzeczywistości spełnił swoje znaczenie, musi zostać uszkodzony, a następnie 
zdeponowany w odpowiednim (świętym?) miejscu. Jako że komunikacja od-
bywa się na pograniczu rzeczywistości i nierzeczywistości najlepszymi miej-
scami do tego celu są właśnie pogranicza różnych stref. Może to być, np. 
góra i/lub potężne drzewo – pogranicze ziemi i nieba lub pobrzeża – granica 
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między światem lądowym a wodnym (por. np. eliade 1993). Spośród wymie-
nionych znalezisk wszystkie spełniają wymagania wodno-lądowe, przy czym 
część została także umiejscowiona na naturalnych wyniesieniach terenu (np. 
pochówek ze stan. X w Ząbiu - por. Manasterski 2009, s. 21, 25-26), czy 
też obiekty funeralno-obrzędowe ze stan. 3 w Supraślu (Manasterski 2015; 
Wawrusiewicz, Januszek, Manasterski 2015, s. 29-33). 
 Innym rodzajem komunikacji ze światem nierzeczywistym było i jest 
spalanie, a ruch dymu - substancji eterycznej, w którą się zamienia coś mate-
rialnego oraz przemieszczanie się go z ziemi ku niebu, był traktowany jako 
transmiter ze świata rzeczywistego do duchowego. Niestety w takich przypad-
kach większość surowców pochodzenia organicznego, w tym także bursztyn 
ulega całkowitej i bezśladowej utylizacji. Oznacza to, że spalanie artefaktów 
prestiżowych, pełniących rolę wotywną, czy też stanowiących wyposażenie 
kremowanych zmarłych, całkowicie uniemożliwia ich identyfikację.  Biorąc 
pod uwagę, że mimo wszystko obiekty bursztynowe znajdowane są 
w różnych kontekstach, najczęściej związanych z jakąś formą obrzędowości, 
należy przyjąć założenie, iż stanowią one zaledwie niewielki wycinek pełnego 
spektrum wykorzystywania tego surowca jako jednej z emanacji najwyższego 
prestiżu.  

podSumowanie 

 W szeroko rozumianej strefie pogranicza Niżu środkowo-  i Wschod-
nioeuropejskiego, która na przełomie neolitu i epoki brązu była zdomi-
nowana przez ugrupowania o mieszanym - późnoagrarnym i zbieracko-
łowieckim charakterze, rodził się proces stratyfikowania wewnątrzgrupowego 
z wyłanianiem się „elit”. Ludzie zajmujący wysoką pozycję w ówczesnej 
strukturze społecznej, chcieli w jakiś sposób wyróżnić się. Odbywało się to 
za pomocą przedmiotów uznawanych za identyfikatory prestiżu,  wykony-
wanych z adekwatnych surowców. Można jedynie domyślać się, że niedostatek 
wyrobów złotych, miedzianych, czy z brązu (por. Dąbrowski 1997, s. 42n) 
mógł być rekompensowany równie cennymi artefaktami bursztynowymi 
(por. Mazurowski 1983, s. 113). Tym bardziej, że omawiany obszar po części 
pokrywa się z terenem bursztynodajnym z potwierdzonymi pracowniami 
obróbki tego surowca (por. Mazurowski 2014, s. 33-35, ryc. 31). Wspomniana 
strefa występowania surowca i jego intensywnej obróbki ciągnie się wzdłuż 
południowo-wschodnich pobrzeży Bałtyku, poczynając od Zatoki Gdańskiej, 
przez Sambię po Zalew Kuroński (por. Mazurowski 1983, mapa I-V; 2014, 
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mapa 15-16; Kosmowska-ceranowicz 2005, fig. 1; 2012, s. 188). pod koniec 
neolitu na omawianym terenie przedmioty bursztynowe są znane głównie 
z kontekstu osadniczego i osadniczo-pracownianego w kulturze rzucewskiej 
oraz, zdecydowanie mniej licznie, z pochówków megalitycznych kultury am-
for kulistych, które  uznawane są za wyraz zbiorowej manifestacji prestiżu 
całej grupy (por. Gawrońska 2010, tdl). różnią się one zatem od znalezisk 
funeralnych nacechowanych indywidualizmem z przełomu neolitu i epoki 
brązu, a zwłaszcza z jej wczesnej fazy. W zaprezentowanych i omówionych 
przypadkach wyposażania zmarłych, czy też depozytów obrzędowych nie 
widać zatem prostej kontynuacji tradycji późnoneolitycznego zastosowania 
przedmiotów bursztynowych. Z nielicznymi wyjątkami różnią się one zarów-
no kształtem, jak i układem poszczególnych elementów, a przede wszystkim 
związane są z konkretnymi osobami, a nie zbiorowością, co potwierdzałoby 
regułę zachowań typowych w ówczesnym czasie (por. renfrew 2001, s. 119n). 
Zazwyczaj także kontekst ich odkrycia wskazuje, że przed zdeponowaniem 
były one kawałkowane (rytualnie niszczone), a dopiero po tym ich frag-
menty umieszczano w obiektach obrzędowych - w tym także o charakterze 
funeralnym. Wspomniane zjawisko nie było unikatowe, lecz wpisywało się 
w całą gamę rytuałów obrzędowych społeczności pradziejowych (por. ren-
frew, Bahn 2002, s. 339, 390-391). pomimo tego na pograniczu wschodniej 
i zachodniej europy była to swoista nowość. Biorąc pod uwagę zarówno 
bezpośredni, jak też szerszy kontekst odkryć omawianych przedmiotów 
bursztynowych, który łączy je z ideą pucharów Dzwonowatych (por. Manas-
terski 2009, s. 81n; Januszek, Manasterski 2012; Wawrusiewicz 2013, s. 8-11; 
Wawrusiewicz, Januszek, Manasterski 2015, s. 163n), można uznać zacho-
wania tego typu za przejaw nowych prądów kulturowych,  docierających tu 
z zachodu europy. Są one związane z manifestacją prestiżu indywidualnego, 
a nie grupowego (por. renfrew 2001, s. 123-125; Wawrusiewicz, Januszek, 
Manasterski 2015, s. 171n). Ozdoby bursztynowe znalazły się w towarzystwie 
sztyletów, czy też akcesoriów łucznika, które na „zachodzie” symbolizowały 
wysoką pozycję społeczną ich właścicieli. Nie zostały one jednak w tym wy-
padku wykonane z „oryginalnych surowców”, tj. miedzi czy złota, a z ka-
miennych „zamienników”. pomimo tego ich obecność można interpretować 
jako świadectwo importu idei w zakresie niektórych wzorców i zachowań 
kulturowych. proces ten odbywał się niestety bez wyraźnie dostrzegalnych 
metodami archeologicznymi zmian w systemie osadniczym, funeralnym, 
jak też w zakresie większości wytworów kultury materialnej. Do wyjątków 
można tu zaliczyć jedynie część ceramiki typu Joudkrantė na południowo-
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wschodnich pobrzeżach Bałtyku, Ząbie-Szestno na Mazurach i Linin na 
Mazowszu, w której widoczne jest mieszanie się cech lokalnych ugrupowań 
kulturowych z komponentem pucharów Dzwonowatych (Manasterski 2009, 
s. 74-81; 2012, s. 162-165; 2014a; w druku). Można jedynie domyślać się, 
że wspomniany proces początkowo nie objął swoim zasięgiem szerokiego 
aspektu kultury, co mogłoby w tym czasie doprowadzić nawet do uformo-
wania się nowej jednostki kulturowej. Bez wątpienia jednak w dłuższym 
czasie doszło do odpowiednich przekształceń społeczno-kulturowych, które 
na omawianym terytorium doprowadziły do powstania i rozprzestrzenienia 
się nowego „trzcinieckiego” zjawiska kulturowego (por. czebreszuk 1998; 
Makarowicz 2010; Manasterski 2014b). Jego cechą charakterystyczną stało 
się paradoksalnie jednak naczynie ceramiczne – tzw. garnek trzciniecki, który 
jest najpewniej emanacją - efektem końcowym procesu akulturacji „idei pu-
charowej” w lokalnym środowisku (por. czebreszuk 1998). Naczynie to jest 
również uznawane przez archeologów  za wyznacznik rozprzestrzeniania 
się aż po Małopolskę na południu, czy też Białoruś i Ukrainę na wschodzie 
pewnej idei kulturowej związanej z fenomenem „Trzcińca” (por. czebreszuk 
1998; 2001, s. 165n; Kadrow 1998; 2001, s. 232; Kośko, Kločko 1998; Ma-
karowicz 2010, s. 15n). 
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AMBer ArTeFAcTS AS ONe OF THe INDIcATOrS 
OF preSTIGe AMONG „eLITeS” AT THe eND 

OF THe NeOLITHIc AND/Or THe BeGINNING 
OF THe BrONZe AGe AT THe BOrDer OF THe 

MIDDLe- AND eAST-eUrOpeAN pLAINS 

Key words: prestige, amber, ritual features, the end of  the Neolithic and the 
        beginning of  the Bronze Age, Mazovia, north-eastern poland. 

abStract

 The following article demonstrates an expanded view of  the subject 
presented at XXII Amberif  Seminar. Sukcynit i wybrane żywice kopalne Europy: 
lokalizacja, właściwości, archeologia. (Succinite and selected European fossil resins: loca-
tion, properties, archaeology) Gdańsk, 27 March 2015.

 It is a quality of  each human culture, also present in prehistoric com-
munities, that it is filled with symbolic elements. They constitute a part of  
a certain identification code of  particular groups, and in material terms are 
most commonly expressed in the form of  a variety of  objects associated with 
ideas (cf. e.g. Hodder 1995, p. 150ff.; Burszta 1998, pp. 101-120; renfrew, 
Bahn 2002, pp. 340, 369ff.). The whole range of  signs of  human activity, also 
the ones connected with identification of  a person in his/her community, 
includes a group of  the so-called identifiers of  prestige, whose major aim has 
been manifestation of  the owner’s status. They were usually made of  materi-
als which had a high, though arbitrary value depending on the system of  val-
ues adopted in that particular community (cf. renfrew, Bahn 2002, p. 340). 
 On the basis of  the data collected so far, it can be concluded that 
objects of  prestigious significance were mostly made of: precious metals or 
their alloys (gold, silver, copper, bronze, electrum), precious or semi-precious 
stones, ivory, or amber. The only evidence for their high importance among 
prehistoric societies is provided by objects of  symbolic connotation disco-
vered and analyzed by archaeologists. Most frequently, they are the so-called 
treasures, ritual deposits, or grave goods. In many cases, artefacts made of  
non-durable materials (i.e. not stone or metal) have not survived to the pre-
sent moment. These non-durable materials include amber, which is complete-
ly oxidized in unfavourable environmental conditions. It is also destroyed by 
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fire, which makes it impossible to detect it in the case of  burned offerings 
or sacrifice offered during the ritual of  cremation of  the dead. Amber was 
collected and exploited by prehistoric communities on a mass scale in the 
late and final stages of  the Neolithic and the beginning of  the Bronze Age. 
It is one of  the exclusive materials, like gold and copper, and together with 
a prestigious form of  artefacts, it definitely indicates the highest social status. 
The coastal areas of  the Baltic Sea are locations which are characterized by 
the presence of  deposits of  the material as well as of  workshops which pro-
cessed it (cf. Kosmowska–ceranowicz 2012, pp. 187-217; Mazurowski 2014, 
pp. 33-65). Apart from the workshop locations, amber artefacts are mostly 
known from burials and ritual features, which indicates their high importance 
in the ritual of  the people in those days. The properties of  the material made 
it suitable not only for the manufacture of  ornaments but also for objects of  
symbolic value, e.g. discs, including ones covered with solar ornamentation, 
as well as zoo- or anthropomorphic idols. Amber gained special significance 
among the communities of  central Europe which were at the beginning of  
their civilization, and therefore characterized by a clear social stratification, 
where, together with metal artefacts, it was an attribute of  status. The situa-
tion was different to the east of  the middle and lower course of  the Vistula 
river, where hunter-gatherer groups dominated at the end of  the Neolithic 
and the beginning of  the Bronze Age. Unfortunately, due to their particular 
lifestyle, and, above all, almost complete absence of  graves (with very few 
exceptions), there is a very limited number of  discovered amber artefacts 
of  prestigious value (Fig. 1). Such rare cases include: burial of  a child from 
the settlement in Suchacz, with an amber necklace (or diadem) (Mazurowski 
1987, pp. 157 -158), burial of  a man on the island on the Łańskie Lake in 
Ząbie, with a set of  50 amber ornaments (Fig. 4; Manasterski, piasecki, Waluś 
2001), “anthropomorphic” pendants from Kruklanki and Nidzica (Fig. 5, 6), 
as well as beads and pendants from ritual features in Supraśl in podlachia (Fig. 
7, 8; Wawrusiewicz, Januszek, Manasterski 2015) and Skrzeszew in Mazovia 
(Fig. 9; Januszek, Manasterski 2012). Most of  these discoveries are associated 
with the cultural context of  the Bell Beakers phenomenon, which, according 
to many scholars, reached areas where elites formed and was connected with 
prestigious objects (cf. czebreszuk 2001, pp. 44-47; renfrew 2001, pp. 122-
125, - more references ibid.). 
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ArTeFAKTY KrZeMIeNNe W DepOZYTAcH 
OBrZĘDOWYcH SpOŁecZNOścI pÓŹNeGO 

NeOLITU I WcZeSNeJ epOKI BrĄZU 
NA MAZOWSZU I pODLASIU 

Słowa kluczowe: krzemieniarstwo rytualne, późny neolit, wczesna epoka brązu,
     obiekty funeralno-obrzędowe. 

wStęp 
 W ostatnich latach na obszarze Mazowsza i podlasia zostały od-
kryte niezwykle interesujące i dotychczas niespotykane w europie obiekty 
o charakterze funeralno-obrzędowym. pierwszy z nich pochodzi ze stano-
wiska 49 w Skrzeszewie, gm. Wieliszew, woj. mazowieckie, położonego 
w północno-wschodnim rejonie Kotliny Warszawskiej, wchodzącej w skład 
Niziny środkowomazowieckiej (Kondracki 2011, s. 188-193). Jest to obiekt 
z początkowego etapu krystalizowania się trzcinieckiego kręgu kulturowego, 
który można łączyć z różnogenetycznymi, w tym lokalnymi ugrupowaniami 
kulturowymi początku epoki brązu (Januszek, Manasterski 2012). Natomiast 
drugi, chronologicznie wcześniejszy, wiąże się ze społecznością pucharów 
Dzwonowatych, częściowo zintegrowaną z lokalną populacją subneolityczną 
(Wawrusiewicz, Januszek, Manasterski 2015). Został on zlokalizowany na 
stanowisku 6 w Supraślu, woj. podlaskie w środkowo-wschodniej partii 
Wysoczyzny Białostockiej (Wawrusiewicz 2013), należącej do Niziny 
północnopodlaskiej (Kondracki 2011, s. 206-211). 
 Te dwa różnoczasowe i odległe przestrzennie relikty obrzędowości 
łączy wiele elementów wspólnych, takich jak porównywalna lokalizacja (oby-
dwa zostały odkryte nad brzegami rzek), a także zbliżony zestaw surowcowy 
zdeponowanych źródeł. Składają się na nie: fragmenty ornamentowanej ce-
ramiki, pochodzącej z różnych naczyń, ozdoby bursztynowe, drobne kawałki 
wyrobów metalowych (fragment drutu z brązu w obiekcie ze Skrzeszewa; 
niewielka blaszka miedziana z zawartością cyny w obiekcie z Supraśla) 
oraz artefakty krzemienne z surowców lokalnych i importowanych. Taka 
zbieżność  elementów składowych depozytów może świadczyć o kon-
tynuacji tradycji obrzędowości, zapewne funeralnej1 wśród społeczności 

1 W obiekcie z Supraśla poza artefaktami odkryto spalone szczątki kostne należące do zwierząt 
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powiązanych w różnym stopniu z fenomenem pucharów Dzwonowatych. 
Do najbardziej zmiennych, modyfikowanych pod różnym względem w czasie 
i przestrzeni, elementów składowych wspomnianych depozytów należą arte-
fakty krzemienne. W świetle dostępnych danych z analiz traseologicznych 
można przybliżyć kilka aspektów doboru tych źródeł, którymi kierowała się 
spełniająca obrzęd społeczność w danym regionie. 

arteFakty krzemienne z obiektu 30 w Supraślu 

 W obiekcie znajdowały się trzy wyroby krzemienne, określone na 
podstawie morfologii jako: uszkodzony przy podstawie grocik z surowca 
nieokreślonego (ryc. 1: 1),  przekłuwacz z krzemienia czekoladowego (ryc. 1: 
2) oraz rylec (ryc. 1: 3), również  z surowca czekoladowego (por. Wawrusie-
wicz, Januszek, Manasterski 2015, s. 105, 106). 

hodowlanych, tj. bydła, świni, owcy lub kozy (A. Gręzak 2015, s. 247). Zostały one zinterpreto-
wane jako zwierzęcy zamiennik  człowieka (por. Wawrusiewicz, Januszek, Manasterski 2015, s. 168). 
Z kolei obiekt ze Skrzeszewa nie zawierał żadnych szczątków kostnych, a jedynymi ekofaktami były 
zwęglone kawałki drewna, przeniesione do obiektu z paleniska. Stąd został on wstępnie określony 
jako domniemany cenotaf  (por. Januszek, Manasterski 2012, s. 131). 

ryc. 1. Supraśl, woj. podlaskie, stan. 6. Artefakty krzemienne z obiektu 30 
(rys. A. Wawrusiewicz). 

Fig. 1. Supraśl, Podlachian Voivodeship, site 6. Flint artefacts from feature 30 
(illus. A. Wawrusiewicz). 
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 Wymienione formy charakteryzuje rozmaity stan zachowania powie-
rzchni. W związku z tym analizę traseologiczną uniemożliwiało przegrzanie 
rylca oraz błyszcząca patyna na przekłuwaczu. Natomiast w przypadku gro-
cika pokrytego białą patyną możliwe było potwierdzenie jego funkcji jako 
zużytego ostrza strzały (por. pyżewicz 2015, s. 304). 
 różnorodna patyna, czytelna na powierzchni wskazanych artefaktów, 
a także zmiany pod wpływem wysokiej temperatury, dostrzeżone na rylcu, 
świadczą o pozyskaniu wspomnianych przedmiotów z różnego środowiska, 
i zapewne też w różnym czasie. 
 charakterystyczny nalot na powierzchni wyrobów krzemiennych, 
powstający pod wpływem różnych czynników (np. Kamińska-Szymczak 2008) 
określa rodzaj środowiska, z którego pozyskano umieszczone w obiekcie 
przedmioty. Niestety wiarygodna identyfikacja takiego miejsca na podstawie 
rodzaju patyny jest na razie niemożliwa. Należy jednak podkreślić, że niejed-
norodny stan zachowania wymienionych wytworów nie wynika z jakich-
kolwiek procesów mechanicznych czy chemicznych, zaistniałych wewnątrz  
wypełniska obiektu, a jest efektem innego miejsca ich zalegania przed 
ostateczną depozycją. podobna sytuacja odnosi się również do przegrzanego 
rylca, który był poddany działaniu wysokiej temperatury przed umieszcze-
niem go w obiekcie2. Nie jest wykluczone, że miało to miejsce w najbliższym 
sąsiedztwie. Natomiast jego produkcja, podobnie, jak i przekłuwacza, odbyła 
się poza zbadanym obszarem stanowiska, gdyż nie zarejestrowano tam 
żadnych śladów przetwórstwa krzemienia czekoladowego (por. Wawrusie-
wicz, Januszek, Manasterski 2015, s. 128-152). choć tego typu narzędzie ty-
pologiczne nie należy do diagnostycznych wyznaczników chronologicznych 
czy kulturowych, to należy zwrócić uwagę na zbliżony morfologicznie okaz 
rylca, który został zarejestrowany wśród późnopaleolitycznych materiałów 
na stanowisku rydno XIII/1959 (por. Schild, Marczak, Królik 1975, 
ryc. 15:1), położonym w północno-wschodniej części Wyżyny Małopolskiej. 
przywołana analogia z jednej strony może wskazywać na pozyskiwanie przez 
społeczność spełniającą obrzęd niektórych przedmiotów z innych, starszych 
stanowisk, niekoniecznie bardzo odległych, a bazujących na importowanym 
surowcu czekoladowym. Z drugiej zaś strony nie musi wykluczać zbieractwa 
różnych przedmiotów na dość odległych od Supraśla terenach, nawet na ryd-
nie, tym bardziej, że odnotowano tam również relikty kultur późnego ne-
olitu i wczesnej epoki brązu (por. Schild i in. 2011, s. 376-386). Dodatkowo,  
2 Obok spalonych kości zwierzęcych, wskazujących na działanie wysokiej temperatury, znajdowały 

się tam  inne, nie noszące śladów oddziaływania ognia artefakty z różnych surowców, w tym  
z łatwopalnego  bursztynu. 
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prawdopodobieństwo to wzmacniają paralele do innych artefaktów z obiektu, 
które mają szerszy, nawet zachodnioeuropejski zasięg (por. Wawrusiewicz, 
Januszek, Manasterski 2015, s. 104, 108, 109). 
 W przypadku zachowanego fragmentu grocika, widoczna na nim biała 
patyna może być związana z wietrzeniem w strefie klimatu zimnego (por. 
pawlikowski, Wróbel 2014, s. 4). Nie sposób jednak obecnie rozstrzygnąć, 
w jakim czasie powstawała, ani czy proces tworzenia się tego nalotu miał 
miejsce w okolicach Supraśla. 

arteFakty krzemienne z obiektu 1 w SkrzeSzewie 

 W obiekcie odkryto 15 wytworów krzemiennych (por. Januszek, Ma-
nasterski 2012, s. 118, 119, tabl. IV, V), określonych na podstawie morfologii 
jako: 
1) grocik z krzemienia narzutowego; 
2) fragment noża/sztyletu? z krzemienia czekoladowego; 
3) para-wiór retuszowany stromo z krzemienia narzutowego; 
4) narzędzie retuszowane z okrucha naturalnego krzemienia narzutowego; 
5) wkładka paratylcowa z nieregularnym retuszem z łuszczki częściowo ko-
rowej z krzemienia narzutowego; 
6) łuszczka retuszowana z krzemienia narzutowego; 
7) wkładka z łuszczki z krzemienia narzutowego; 
8) wkładka paratylcowa z okrucha krzemienia narzutowego z wyłuskaniami 
na ostrej krawędzi; 
9) wkładka łuskana na ostrej krawędzi z łuszczki z krzemienia narzu-
towego; 
10) proksymalny fragment wióra z krzemienia czekoladowego; 
11) łuszczka mikroretuszowana z krzemienia narzutowego; 
12) łuszczka mikroretuszowana z uszkodzonym wierzchołkiem z krzemie-
nia narzutowego; 
13) łuszczeń płaski, ortogonalny z krzemienia narzutowego z retuszowany-
mi dwoma biegunami; 
14) łuszczeń płaski, jednobiegunowy z krzemienia narzutowego 
z wyłuskaniami na krawędzi bocznej; 
15) łuszczeń płaski, dwubiegunowy z krzemienia nieokreślonego (przepalo-
ny). 

 Wyniki analizy traseologicznej wymienionych artefaktów (por. raport 
K. pyżewicz w tym tomie) umożliwiają ich podział na cztery grupy, związane 
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ze stanem zachowania powierzchni, wpływającym na możliwość obserwacji 
śladów użytkowych. 
 pierwsza grupa obejmuje wytwory z czytelną dla analizy traseologi-
cznej powierzchnią i funkcją wykazaną przez badania mikroskopowe. Należą 
do niej dwa egzemplarze, takie jak: grocik (ryc. 2: 1-(1), charakteryzujący się 
oznakami przechowywania w miękkim pojemniku organicznym typu sakiew-
ka lub kołczan oraz para-wiór retuszowany stromo (ryc. 2: 1-(3), który nosi 
ślady związane z obróbką kości, ewentualnie poroża (por. raport K. pyżewicz 
w tym tomie). 

ryc. 2. Skrzeszew, gm. Wieliszew, woj. mazowieckie, stan. 49. Artefakty krzemienne 
grupy I z obiektu 1 (rys. K. Januszek; numeracja przedmiotów na rycinie 

odpowiada numerom inwentarza przyjętym w raporcie z analizy traseologicznej). 
Fig. 2. Skrzeszew, Wieliszew municipality, Mazovian Voivodeship, site 49. Flint artefacts from 

group I from feature 1 (illus. K. Januszek; numbers of  objects represented in the figure corre-
sponds with inventory numbers adopted in the use-wear analysis report). 

 Drugą grupę stanowią produkty krzemienne, które cechuje powierz-
chnia różnorodnie zmodyfikowana w wyniku czynników podepozycyjnych. 
Należą do niej: wkładka paratylcowa z łuszczki częściowo korowej z nieregu-
larnym retuszem krawędzi z połyskliwą powierzchnią bez czytelnych śladów 
użytkowych (ryc. 3: 1-(5), wkładka paratylcowa z okrucha pokryta prawdo-
podobnie patyną (ryc. 3: 1-(8), wkładka z łuszczki z połyskliwą powierzchnią 
i retuszem podepozycyjnym (ryc. 3: 1-(9) oraz łuszczeń płaski, jednobie-
gunowy z połyskliwą powierzchnią, bez śladów użytkowych (ryc. 3: 1-(14) 
(por. raport K. pyżewicz w tym tomie). W związku z zaobserwowanymi zmia-
nami na wymienionych wyrobach analiza traseologiczna była niemożliwa do 
przeprowadzenia. 
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ryc. 3. Skrzeszew, gm. Wieliszew, woj. mazowieckie, stan. 49. Artefakty krzemienne 
grupy II z obiektu 1 (rys. K. Januszek; numeracja przedmiotów na rycinie 

odpowiada numerom inwentarza przyjętym w raporcie z analizy traseologicznej). 
Fig. 3. Skrzeszew, Wieliszew municipality, Mazovian Voivodeship, site 49. Flint artefacts from 

group II from feature 1 (illus. K. Januszek; numbers of  objects represented in the figure 
corresponds with inventory numbers adopted in the use-wear analysis report). 

 Trzecią grupę tworzą okazy bez śladów użytkowych i podepozy-
cyjnych. Należą do nich: fragment noża/sztyletu? (ryc. 4: 1-(2),  narzędzie 
retuszowane z okrucha naturalnego z czytelnymi śladami zastosowania do 
jego produkcji kamiennego tłuka (ryc. 4: 1-(4), łuszczka retuszowana (ryc. 4: 
1-(6), proksymalny fragment wióra (ryc. 4: 1-(10), łuszczka mikroretuszowa-
na (ryc. 4: 1-(11), łuszczka mikroretuszowana z uszkodzonym wierzchołkiem 
(ryc. 4: 1-(12) i łuszczeń płaski, ortogonalny z retuszowanymi biegunami 
(ryc. 4: 1-(13) (por. raport K. pyżewicz w tym tomie). 
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ryc. 4. Skrzeszew, gm. Wieliszew, woj. mazowieckie, stan. 49. Artefakty krzemienne 
grupy III  z obiektu 1 (rys. K. Januszek; numeracja przedmiotów na rycinie 

odpowiada numerom inwentarza przyjętym w raporcie z analizy traseologicznej). 
Fig. 4. Skrzeszew, Wieliszew municipality, Mazovian Voivodeship, site 49. Flint artefacts from 

group III from feature 1 (illus. K. Januszek; numbers of  objects represented in the figure 
corresponds with inventory numbers adopted in the use-wear analysis report). 

 czwartą grupę reprezentują wyroby zmodyfikowane w wyniku 
działania wysokiej temperatury, co wpłynęło na niemożliwość przeprowadze-
nia analizy traseologicznej. Są to przegrzana wkładka z łuszczki (ryc. 5: 1-(7), 
a także przepalony łuszczeń płaski, dwubiegunowy (ryc. 5: 1-(15) (por. ra-
port K. pyżewicz w tym tomie). 
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ryc. 5. Skrzeszew, gm. Wieliszew, woj. mazowieckie, stan. 49. Artefakty krzemienne 
grupy IV  z obiektu 1 (rys. K. Januszek; numeracja przedmiotów na rycinie odpo-

wiada numerom inwentarza przyjętym w raporcie z analizy traseologicznej). 
Fig. 5. Skrzeszew, Wieliszew municipality, Mazovian Voivodeship, site 49. Flint artefacts from 

group IV from feature 1 (illus. K. Januszek; numbers of  objects represented in the figure 
corresponds with inventory numbers adopted in the use-wear analysis report). 

 Stan zachowania wymienionych grup artefaktów stanowi podstawę 
do wnioskowania o ich proweniencji przed ostateczną depozycją w obiekcie 
1. Najbardziej czytelna jest niejednolitość pod tym względem poszczególnych 
wyrobów, która nie była wynikiem procesów podepozycyjnych w wypełnisku 
obiektu. Można z jednej strony zaobserwować modyfikację powierzchni nie-
których okazów, objawiającą się jej połyskliwością. cecha ta wiązana jest 
z działalnością wody i piasku (por. raport K. pyżewicz w tym tomie), a co 
za tym idzie wskazuje na pozyskanie wymienionych w grupie II narzędzi re-
tuszowanych i łuskanych z kontekstu związanego z oddziaływaniem wymie-
nionych czynników. Jest wielce prawdopodobne, że artefakty te zostały ze-
brane lokalnie, w niedalekim sąsiedztwie zbadanej części stanowiska, gdyż na 
tym obszarze nie odkryto żadnych źródeł krzemiennych (por. Januszek, Ma-
nasterski 2012, s. 115). Za ich miejscowym pochodzeniem przemawia przede 
wszystkim charakterystyczny dla tego obszaru surowiec narzutowy, z którego 
zostały wykonane. podobnie miejscową proweniencję mogą reprezentować 
wyroby związane z oddziaływaniem wysokiej temperatury, włączone do 
grupy IV, a zbliżone technologicznie do okazów z grupy II. 
 Odmienny zestaw stanowią artefakty zaliczone do grupy I i III. 
W grupie I znalazły się: używane narzędzie i element broni z oznaka-
mi długotrwałego noszenia. Mogą one wskazywać na pochodzenie od 
bezpośredniego użytkownika/użytkowników jako daru obrzędowego. 
 Natomiast najliczniejszą grupę III tworzą wyroby bez śladów 
użytkowych i podepozycyjnych, które należy uznać za artefakty rytualne, 
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wyprodukowane w celu złożenia ich w depozycie. Zagadkowe jest w tym 
przypadku miejsce produkcji dwóch przedmiotów z tej grupy, wykonanych 
z surowca czekoladowego, a mianowicie fragmentu noża/sztyletu (ryc. 4: 
1-(2) i proksymalnego fragmentu wióra (ryc. 4: 1-(10). Ze względu na brak 
śladów podepozycyjnych na ich powierzchni należy wykluczyć efekt zbie-
ractwa z innych, starszych  stanowisk,  w tym produkcyjnych, bazujących 
na krzemieniu czekoladowym, a znajdujących się na  obszarze Niziny 
środkowomazowieckiej. Na wspomnianym terenie rzeczony surowiec był zwy-
kle importem. Najbliżej Skrzeszewa odnotowany został w Wieliszewie XIII 
wśród późnomezolitycznych wyrobów (Schild, Marczak, Królik 1975, s. 69, 
70). Zarejestrowano tam  również w tym samym wykopie fragmenty ceramiki 
trzcinieckiej, łuszcznie, przepalone kości, a także grudki bursztynu (Schild, 
Marczak, Królik 1975, s. 49), a więc elementy związane z wyposażeniem 
obiektu w Skrzeszewie. Nie jest zatem wykluczone pozyskiwanie z pobliskich 
stanowisk późnomezolitycznych surowca krzemiennego przez społeczności 
wczesnej epoki brązu do sporządzenia wyrobów w celach obrzędowych. 
W przypadku analizowanych artefaktów produkcja w najbliższych okoli-
cach stanowiska możliwa była jedynie w odniesieniu do wióra, wykonanego 
z powszechnej, jasnej wersji surowca czekoladowego. Natomiast fragment 
noża/sztyletu ukształtowany z bardzo ciemnej odmiany tego krzemienia, 
niespotykanej wśród wcześniejszych znalezisk pradziejowych, a obserwo-
wanej przez badaczy w najgłębszych partiach skał krzemienionośnych, 
głównie w kamieniołomach3, wyklucza miejscową produkcję w oparciu 
o dostępny lokalnie surowiec ze starszych stanowisk. W tym kontekście tę 
ciemną odmianę krzemienia czekoladowego należy uznać za wyjątkową4, być 
może ograniczoną do produkcji przedmiotów rytualnych, stąd też niezwykle 
rzadką. ponadto obydwa wymienione przedmioty są zachowane fragmentary-
cznie, co może oznaczać ich intencjonalne/ceremonialne uszkodzenie. 
 Z pominięciem jednego, reszta niewspomnianych dotąd przedmiotów 
z grupy III należy do typowych, niediagnostycznych w sensie kulturowym 
znalezisk osadowych z wczesnej epoki brązu. Zostały one jednak wyprodu-
kowane zapewne w innej niż użytkowa intencji. pozostały zaś jeden osobliwy, 

3 Informacja uzyskana od dr. Janusza Budziszewskiego z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

4 Być może wychodnie lub kopalnie takiej odmiany krzemienia czekoladowego, wykorzystywanej przez 
społeczności wczesnej epoki brązu nie zostały dotychczas rozpoznane. Jest to znamienne wobec fak-
tu niedawnych odkryć lokalnych krzemieni czekoladowych na Wyżynie Krakowsko-częstochowskiej 
(zob. Krajcarz i in. 2013). 
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wyróżniający się swoją niepowtarzalną formą artefakt, uformowany z okru-
cha naturalnego za pomocą kamiennego tłuka (ryc. 4: 1-(4) należy także do 
przedmiotów wyjątkowych. reprezentuje zapewne indywidualną inicjatywę 
wytwórcy na potrzeby spełnianego obrzędu. Wszystkie wytwory grupy III 
z krzemienia narzutowego mogły powstać lokalnie z miejscowego surowca. 

wybór arteFaktów krzemiennych do depozytów obrzędowych 
przez Społeczności późneGo neolitu i wczeSnej epoki brązu 

 pytając o funkcję banalnych narzędzi krzemiennych, pochodzących 
z kontekstu osadniczego zwykle mamy na myśli ich prosty związek 
z gospodarką. W odniesieniu do znalezisk grobowych o równie powszechnej 
formie zwykle nasuwa się pytanie o ich pierwotną funkcję, którą spełniały za 
życia zmarłego. Odpowiedzi na tak postawione pytania zwykle udzielane są 
na podstawie wyników analizy traseologicznej, gdyż typy morfologiczne rzad-
ko odpowiadają typom funkcjonalnym (np. Małecka-Kukawka 2001). często 
jednak analizy traseologiczne nie umożliwiają stwierdzenia bądź potwierdze-
nia funkcji danego narzędzia z różnych przyczyn. Wtedy jedynie kontekst da-
nego przedmiotu może pośrednio wskazać jego domniemaną rolę, a zmiana 
kontekstu – zmianę funkcji. 
 przedstawiony wyżej przegląd artefaktów z depozytów obrzędowych 
pod kątem wyników analiz traseologicznych wskazuje przede wszystkim na 
niehomogeniczność opisanych zespołów pod względem stanu zachowania 
powierzchni. Można zatem wysnuć sugestie odnośnie doboru takich przed-
miotów, składanych jednorazowo w trakcie spełnianych obrzędów. Zawarte 
będą one w ramach podobieństw i różnic pomiędzy odległymi czasowo 
i terytorialnie depozytami krzemiennymi w poszczególnych obiektach. 
 Istotną zbieżnością w obu przypadkach jest pochodzenie artefaktów 
z różnych kontekstów środowiskowych, co wskazuje na pozyskiwanie ich 
z rozmaitych, nie dających się łatwo zidentyfikować miejsc przed złożeniem 
ich w trakcie obrzędu do obiektu. Ze względu na niemożliwość jednozna-
cznego przyporządkowania kulturowego większości wyrobów, mogą one 
zawierać także elementy starszych jednostek (np. rylec z krzemienia czeko-
ladowego). charakterystyczne jest również, że większość złożonych w obu 
przypadkach przedmiotów nie różni się od typowych znalezisk osadowych, 
co dobitnie  podkreślone jest obecnością w obiektach artefaktów ze zmia-
nami podepozycyjnymi, sugerującymi zbieractwo w miejscach nagromadzeń 
takich przedmiotów (np. na terenie obozowisk lub osad). Wyróżniającym się 
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elementem, ale stałym w każdym przypadku są grociki, które funkcjonowały 
w różnych kontekstach przed złożeniem ich do obiektów. porównywalna 
jest też obecność artefaktów z krzemienia czekoladowego – surowca egzo-
tycznego na terenie depozycji, czyli importowanego, a więc symbolizującego 
zapewne rozległe kontakty bądź podróże lub swoisty prestiż posiadacza/
spełniającego obrzęd. Zbieżne jest także występowanie nielicznych przed-
miotów mających wcześniej kontakt z ogniem. 
 Z kolei najbardziej istotną różnicą w doborze wyrobów krzemiennych 
jest zaistnienie w chronologicznie młodszym obiekcie artefaktów wyko-
nanych jedynie w celu ich depozycji podczas obrzędu. Należą do nich formy 
spotykane zarówno wśród znalezisk osadowych, jak i te znane z kontekstów 
grobowych (fr. noża/sztyletu, łuszczeń), a także okazy wyjątkowe, morfolo-
gicznie niepowtarzalne (narzędzie retuszowane z okrucha). Występowanie 
takiej kategorii przedmiotów świadczy, że w przypadku obiektu ze Skrzeszewa 
obróbka krzemieni była elementem rytuału. Drugim detalem różnicującym 
jest obecność w tym samym obiekcie narzędzia służącego do obróbki kości 
lub poroża, bez oznak zmian podepozycyjnych, być może związanego 
z czynnościami obrzędowymi. 
 Symboliki wymienionych przedmiotów z obu depozytów na obec-
nym etapie badań nie sposób rozwikłać, ale można odnieść je do źródeł 
zarejestrowanych w obiekcie funeralno-obrzędowym pucharów Dzwono-
watych w Supraślu (stanowisko 3) z racji ich genetycznych nawiązań. Odkryte 
tam artefakty krzemienne z surowców lokalnych i importowanych (narzędzia 
funkcjonalne, w tym grociki, a także formy bez śladów użytkowych i pode-
pozycyjnych, głównie łuszcznie oraz przedmioty reutylizowane z lokalnych 
odpadów pokryte patyną, okazy z okruchów naturalnych i przepalone - por. 
Wawrusiewicz, Januszek, Manasterski 2015, s. 64-71) najsilniej nawiązują do 
wyrobów zdeponowanych w obiekcie z wczesnej epoki brązu w Skrzeszewie. 
Ten ostatni jednak pod względem kategorii przedmiotów z innych surow-
ców bliższy jest depozytowi z Supraśla na stanowisku 6. Wszystkie wspo-
mniane obiekty w pewnym sensie są ze sobą powiązane, a dostrzegalne 
różnice mogą być efektem pewnej transformacji w obrzędowości zaistniałej 
w czasie i przestrzeni wskutek zmian „religijnych”. Takie zmiany następują 
zwykle w wyniku procesów akulturacji, rebelii, odrzucenia czy synkrety-
zacji (Szyjewski 2008 za: Józefów-czerwińska 2012, s. 323). Źródła różnych 
kategorii w obiekcie ze Skrzeszewa i Supraśla obrazują raczej procesy akul-
turacji i synkretyzacji, gdyż większości z nich nie można jednoznacznie 
przyporządkować konkretnej jednostce kulturowej danego okresu. 
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wnioSki 

 Zaprezentowane artefakty pochodzące z dwóch różnoczasowych 
obiektów funeralno-obrzędowych w większości reprezentują kategorie przed-
miotów spotykanych zwykle na stanowiskach osadowych. Niektóre z nich 
były zbierane z powierzchni osad lub obozowisk, niekoniecznie związanych 
z miejscem obrzędowym. Inne produkowano łącznie z formami specjalny-
mi (np. z egzotycznego surowca lub o niespotykanej morfologii) na krótko 
przed ich depozycją. Ten ostatni akt, czytelny w młodszym zespole, można 
uznać za część rytuału związanego z obróbką krzemieni. W obydwu obiek-
tach elementem stałym były grociki, dodane z różnych kontekstów. Tym 
samym wszystkie zaprezentowane artefakty krzemienne, stanowiące relikty 
wypełnionych w różnym czasie obrzędów na Mazowszu i podlasiu, można 
określić jako niehomogeniczne w danym zbiorze. Tylko kontekst występowania 
w poszczególnych zespołach zwartych umożliwia przyporządkowanie ich do 
zachowań konkretnej, lecz synkretycznej społeczności późnego neolitu lub 
wczesnej epoki brązu. 
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FLINT ArTeFAcTS IN rITUAL DepOSITS OF LATe NeOLITHIc 
AND/Or eArLY BrONZe AGe cOMMUNITIeS 

IN MAZOVIA AND pODLAcHIA 

Key words: ritual flint industry, Late Neolithic, early Bronze Age, funerary-ritual
       features. 

abStract 
 Two exceptional funerary-ritual features have been discovered in Ma-
zovia and podlachia over the last few years – feature 1 at site 49 in Skrzeszew, 
Wieliszew municipality, Mazovian Voivodeship, and feature 30 at site 6 in 
Supraśl, podlachian Voivodeship (Januszek, Manasterski 2012; Wawrusiewicz 
2013). The first is a relic of  a multi-genetic early Bronze Age community, and 
the other belonged to a population of  Bell Beakers integrated with the local 
subneolithic group (cf. Januszek, Manasterski 2012; Wawrusiewicz, Januszek, 
Manasterski 2015). Despite chronological and spatial differences, the features 
displayed a comparable set of  raw materials which the deposited objects were 
manufactured from, with the flint artefacts belonging to the most versatile 
category of  items. Use-wear analysis was carried out to establish some as-
pects related to the selection of  the sources which were taken into conside-
ration by the groups performing their ritual in the particular region. 
 Three flint artefacts were recovered from the feature in Supraśl 
(Fig. 1). each object came from a different primary context, which is indi-
cated by different alterations of  their surfaces resulting from different post-
depositional factors. In addition to that, two of  them (Fig. 1: 2, 3) were made 
of  chocolate flint – an exotic raw material in podlachia. Therefore, their pre-
sence in the deposit could be a consequence of  collecting objects from other, 
possibly very distant and older sites. 
 On the other hand, 15 flint artefacts were discovered in the more re-
cent feature in Skrzeszew. Due to the state of  preservation of  their surfaces, 
which determined the possibility of  use-wear analysis, they were divided into 
four groups. Artefacts which can be subjected to such analysis belong to the 
first group (Fig. 2) and include an arrowhead (Fig. 2: 1-(1)) with traces left by 
storage in a soft organic container and a bone-working tool, or possibly ant-
ler-working tool (Fig. 2: 1-(3)). The second group consists of  artefacts with 
surfaces modified in various ways by post-depositional factors (Fig. 3), mostly 
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related to the influence of  water and sand. The third group is constituted by 
specimens without post-depositional changes or use marks (Fig. 4), and the 
fourth is represented by artefacts altered by burning (Fig. 5). 
 The artefacts from the two funerary-ritual features of  different chro-
nology mostly represent categories of  low diagnostic value in terms of  cul-
ture, normally found at settlement sites. Some of  them (with the surfaces 
altered after deposition) were collected from the surfaces of  the settlements 
or camps, not necessarily connected with the place where the rituals were 
performed. Other, unearthed in the more recent feature (see group III – arte-
facts without post-depositional changes or use marks), were manufactured 
solely with special forms (e.g. from exotic raw material – fig. 4: 1-(2) or of  
unusual morphology – fig. 4: 1-(4)) shortly before deposition. The manufac-
turing process was probably an element of  the ritual. Arrowheads were pre-
sent in both features, and they came from different contexts. For this reason, 
all flint artefacts which were relics of  rituals in different times in Mazovia and 
Podlachia could be described as inhomogeneous in their particular assem-
blages. It is only the context in which they were found that makes it possible 
to associate them with practices of  a particular, yet syncretic community of  
the Late Neolithic and/or the early Bronze Age. 





Katarzyna pyżewicz 

rApOrT. 
ANALIZA TrASeOLOGIcZNA WYBrANYcH 

ArTeFAKTÓW KrZeMIeNNYcH 
Ze STANOWISKA SKrZeSZeW 49, GM. WIeLISZeW 

 Badaniom traseologicznym poddano 15 artefaktów krzemiennych 
- typologicznych narzędzi oraz nieretuszowanych intencjonalnie produk-
tów debitażu. Analizy mikroskopowe przeprowadzone zostały w pracowni 
analiz specjalistycznych w Instytucie Prahistorii Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu. Interpretacja uzyskanego obrazu mikroskopowego 
wybranych okazów dokonana została na podstawie wyników badań ekspery-
mentalnych oraz adekwatnej literatury przedmiotu. 

Metodyka 

 W celu szczegółowego określenia charakteru śladów powstałych na 
powierzchniach krzemiennych użyto mikroskopu metalograficznego, Nikon 
LV150, przystosowanego do pracy w świetle odbitym (z możliwością zamiany 
natężenia światła), umożliwiającego uzyskanie powiększenia od 50x do 500x.  
Mikroskop połączony został z aparatem cyfrowym, przesyłającym obraz do 
komputera, dzięki czemu możliwa była rejestracja i obróbka obrazu. 
 Tuż przed przeprowadzeniem analizy mikroskopowej, narzędzie 
zostało przemyte czystym acetonem, w celu usunięcia tłustych śladów, 
powstałych m.in. na skutek kontaktu ze skórą ludzką. Artefakty oglądane 
były pod powiększeniami rzędu 50x, 100x, 200x oraz 500x, umożliwiającymi 
szczegółową identyfikację poszczególnych śladów - wykruszeń, rys 
i wyświeceń. 

wyniki analiz traSeoloGicznych 

Nr inw. S/49/2/1/1-(1)/2011 
 Okaz charakteryzuje się delikatnymi śladami na wystających partiach 
obu powierzchni oraz bocznych krawędziach, najpewniej powstałymi pod-
czas kontaktu z miękkim materiałem organicznym (skórą?). Należy uznać, 
że okaz ten przechowywany był w jakiegoś typu pojemniku np. sakiewka, 
kołczan (m.in. pyżewicz, Grużdź 2014). 
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Nr inw. S/49/2/1/1-(2)/2011 
 Brak śladów użytkowych oraz podepozycyjnych. 

Nr inw. S/49/2/1/1-(3)/2011  (fot. 1-2) 
 Wzdłuż krawędzi analizowanego okazu zidentyfikowane zostały 
ślady związane z obróbką kości (ewentualnie poroża). Zaobserwowano 
niewielkie wybłyszczone pasma bądź plamy położone na wystających par-
tiach. Wyświecenie występuje w postaci powierzchniowego, nakładającego, 
od bardzo jasnego do połyskliwego, plamistego, nierównego wybłyszczenia 
(por. m. in. Keeley 1980, s. 42-49, 55-60; Moss 1983, s. 86-87, 91-92; Vaughan 
1985, s. 31-33; Van Gijn 1990, s. 32-36; pawlik 1995, s. 86–89; Korobkowa 
1999, s. 42 i dalsze; Osipowicz 2005, s. 54-65; 2007). 

Fot. 1. para-wiór retuszowany stromo. powiększenie 100x 
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Fot. 2. para-wiór retuszowany stromo. powiększenie 200x 

Nr inw. S/49/2/1/1-(4)/2011 (fot. 3-4) 
 Brak śladów użytkowych oraz podepozycyjnych. Zidentyfikowano 
wyświecenia i ślady liniowe związane z aspektem technologicznym (por. m. 
in. Keeley 1980, s. 29; Vaughan 1985, s. 41; Moss 1983, s. 104; rots, Van peer, 
Vermeersch 2011). ślady te powstały w wyniku tarcia struktury krzemienia 
przez tłuk kamienny. Są to charakterystyczne „metaliczne” wyświecenia wraz 
z zarysowaniami wskazującymi na trajektorię narzędzia do obróbki surowca 
krzemiennego. Ich lokalizacja wskazuje, że tłukiem kamiennym posłużono 
się w trakcie retuszowania wytworu. 
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Fot. 3. Narzędzie retuszowane z okrucha. powiększenie 50x 

Fot. 4. Narzędzie retuszowane z okrucha. powiększenie 100x 
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Nr inw. S/49/2/1/1-(5)/2011 
 Brak zachowanych śladów użytkowych. powierzchnia nieco zmody-
fikowana w wyniku działalności czynników podepozycyjnych. Widoczna jest 
tzw. połyskliwość powierzchni. Jej powstawanie badacze wiążą z procesami 
mechanicznymi oraz najprawdopodobniej i chemicznymi – przede wszystkim 
z działalnością wody oraz piasku (m.in. plisson, Mauger 1988, s. 4;  Van Gijn 
1990, s. 53; Levi Sala 1993; 1996, s. 31-32,71). 

Nr inw. S/49/2/1/1-(6)/2011 
 Brak śladów użytkowych oraz podepozycyjnych. 

Nr inw. S/49/2/1/1-(7)/2011 
 Okaz przegrzany. Analiza traseologiczna niemożliwa do przepro-
wadzenia. 

Nr inw. S/49/2/1/1-(8)/2011 
 Okaz spatynowany? Analiza traseologiczna niemożliwa do przepro-
wadzenia. 

Nr inw. S/49/2/1/1-(9)/2011 
 powierzchnia mocno zmodyfikowana w wyniku działalności czyn-
ników podepozycyjnych. Widoczna jest tzw. połyskliwość powierzchni. 
Występuje retusz podepozycyjny. Analiza traseologiczna niemożliwa do 
przeprowadzenia.

Nr inw. S/49/2/1/1-(10)/2011 
 Brak śladów użytkowych oraz podepozycyjnych. 

Nr inw. S/49/2/1/1-(11)/2011 
 Brak śladów użytkowych oraz podepozycyjnych.
 

Nr inw. S/49/2/1/1-(12)/2011 
 Brak śladów użytkowych oraz podepozycyjnych. 

Nr inw. S/49/2/1/1-(13)/2011 
 Brak śladów użytkowych oraz podepozycyjnych. 

Nr inw. S/49/2/1/1-(14)/2011 
 Brak zachowanych śladów użytkowych. powierzchnia nieco zmodyfi-
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kowana w wyniku działalności czynników podepozycyjnych. Widoczna jest 
tzw. połyskliwość powierzchni. Występuje retusz podepozycyjny. 

Nr inw. S/49/2/1/1-(15)/2011 
 Okaz przepalony. Analiza traseologiczna niemożliwa do przepro-
wadzenia. 
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KrZeMIeNNe WKŁADKI ŻNIWNe ODKrYTe 
NA MAZOWIecKIcH I pODLASKIcH 

STANOWISKAcH Z epOKI BrĄZU 

Słowa kluczowe: epoka brązu, krzemieniarstwo, wkładki żniwne, kultura
       trzciniecka, kultura łużycka, Mazowsze, podlasie. 

zaGadnienia wStępne 

 W wytwórczości krzemieniarskiej z epoki brązu wkładki żniwne, obok 
grocików, stanowiły jedną z najwyrazistszych kategorii typologicznych obec-
nych w grupie narzędzi. Na Niżu ich obecność w różnych odmianach stwier-
dzano w inwentarzach KI (Budziszewski 1989, s. 49, 50, ryc. 27: 1, 2; Gużyński 
1993, s. 70, 72; 1994, s. 212, 213, ryc. 3: 9, 10; 4: 1-4, 6) i KT (Taras 1995, s. 70, 
174, tabl. X: 14; Kowalewski, Makarowicz 2000, s. 103), ale część z nich należy 
niewątpliwie wiązać z aktywnością społeczności KŁ (Kruk 2005, s. 212, 214, 
215). podobnie było na obszarach poza niżowych. Liczne odmiany wkładek 
odnotowano w inwentarzach KT z Wyżyny środkowomałopolskiej (Budzi-
szewski 1998) oraz w materiałach KŁ z Wyżyny Olkuskiej (Trela-Kieferling 
2013), z Wyżyny śląskiej (przybyła, Stefański 2004; Kruk 2005, s. 214) i z pol-
ski południowo-Wschodniej (Mazurek 1997; Kruk 2005, s. 215, 216; Mazurek 
2005; Fronczak 2009, s. 268). Uważa się, że przynajmniej niektóre typy wkładek 
miały szeroką pozycję chronologiczną, mieszczącą się pomiędzy II okresem 
epoki brązu, a początkami wczesnej epoki żelaza (Libera 2001, s. 122). 
 Instrumentarium to, mimo typowego dla krzemieniarstwa epoki 
brązu zaniku ścisłych norm technologicznych i morfologicznych, podlegało 
ogólnej i luźnej, ale zarazem wyraźnej standaryzacji. polegała ona na stoso-
waniu powtarzalnych zabiegów technologicznych, którymi przygotowywano 
wkładki do spełniania przeznaczonej im funkcji, czyli żęcia roślin. Aby mogły 
efektywnie pełnić tę rolę musiały, poza ostrzem, posiadać także odpowiednio 
uformowaną krawędź przeciwległą, co umożliwiało montaż w oprawie, jako 
elementu wielosegmentowego narzędzia żniwnego. Ze względów funkcyjnych 
istotne były również odpowiednie proporcje i parametry. Mimo, że do wy-
twarzania wkładek stosowano rozmaite kategorie półsurowca, większość 
okazów mieści się w zbliżonych przedziałach metrycznych. Było to deter-
minowane potrzebą zachowania praktycznych właściwości użytkowych. Na 
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niżowych stanowiskach z epoki brązu spotyka się także wkładki w postaci 
narzędzi okazjonalnych (Januszek, Manasterski 2011, s. 97; Grabarek 2012, 
s. 165, ryc. 9: 1-10). Były one zupełnie surowymi, ale odpowiednimi morfo-
metrycznie okazami półsurowca, który bez przygotowania był używany do 
prac żniwnych, o czym świadczą zachowane na krawędziach charakterysty-
czne wybłyszczenia. 
 ponadto, poza rozmaitymi typami wytwarzanych na Niżu wkładek, 
społeczności z epoki brązu wykorzystywały do prac żniwnych pochodzące 
najpewniej z importu sierpy krzemienne, a w czasach KŁ także noże tyl-
cowe typu „Zele”. Obie kategorie typologiczne wytwarzano poza obszarem 
Niżu, dlatego w tym ujęciu zostały pominięte. Niewątpliwą, choć trudną do 
ilościowego oszacowania rolę żniwną musiały mieć również narzędzia meta-
lowe. 

analiza typoloGiczna 

 Ze względu na cechy morfologiczne wkładki żniwne z obszaru Niżu 
można podzielić na kilka podstawowych typów: 
 Typ I – Wkładki tylcowe o równoległym położeniu ostrza i tylca oraz 
trójkątnym przekroju poprzecznym. Ich ostrza były surowe (tabl. I: 7-9, 11) 
lub przygotowane zębatym retuszem (tabl. I: 1-4, 6). Tylce były korowe lub 
naturalne (tabl. I: 2; Manasterski, Januszek 2011, tabl. II: 1; Januszek, Ma-
nasterski 2011, tabl. VIII: 8, 9), niekiedy surowe (tabl. I: 4, 6), a najczęściej 
przygotowane stromym retuszem (tabl. I: 1, 3, 7-9) lub niekiedy, u okazów 
krótszych przez obłamywanie. 
 Typ II – Wkładki tylcowe o skośnym w stosunku do ostrza tylcu 
lub silnie skośnym półtylcu. Ich ostrza były najczęściej surowe (tabl. II: 1, 2; 
Domańska, Wąs 2011, s. 227, ryc. 1: 4-7). 
 Typ III – Wkładki o soczewkowatym przekroju poprzecznym re-
tuszowane płasko, przykrawędnie retuszem zachodzącym na część powierz-
chni (tabl. II: 3-8). 
 Typ IV – Wkładki o zgeometryzowanym, prostokątnym obrysie 
płaszczyznowym i soczewkowatym przekroju poprzecznym, retuszowane 
częściowo lub całkowicie powierzchniowo (tabl. II: 9, 10). 
 Typ V – Wkładki o formach retuszowanych powierzchniowo minia-
turowych sierpów o soczewkowatym przekroju poprzecznym (tabl. II: 11-
16). 
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poza wkładkami umieszczonymi w ramach wyłonionych typów, niżowe 
społeczności z epoki brązu używały także innych odmian tych narzędzi. Za 
wkładki typologiczne z tej grupy należy uznać grociki ze śladami wyświeceń 
żniwnych (Kowalewski, Makarowicz 2000, s. 103; ryc. 44: 1). Jako wkładki 
wykorzystywano również licznie występujące okazy narzędzi okazjonalnych. 
Najczęściej były to rozmaite formy odpowiedniego morfometrycznie 
półsurowca krzemiennego, używanego do żęcia bez żadnego przygotowania 
technologicznego. Jedynym śladem po wykonanej pracy są charakterystyczne 
wyświecenia żniwne. Okazy te nie mieszczą się w żadnym z zaproponowa-
nych typów i stanowią luźny zbiór narzędzi okazjonalnych. 
 podsumowując przeprowadzoną analizę typologiczną należy 
zaznaczyć, że wśród pojedynczych okazów wkładek można stwierdzić 
obecność cech wykraczających poza granice jednego, konkretnego typu. 
Własności te nie są jednak na tyle dominujące, aby skłaniać do oddzielnego 
wyróżniania lub wyłaniania podtypów. Należy jednocześnie podkreślić, że 
zaproponowany tu podział typologiczny jest wstępny i dość ogólny. Został 
oparty o dane płynące z przeanalizowania stosunkowo niedużej ilości wkładek 
pochodzących z inwentarzy pozyskanych w większości podczas starszych 
badań powierzchniowych. Niemniej, stwierdzone do tej pory, powtarzające 
się prawidłowości typologiczno-technologiczne i możliwość odwołania się 
do analogii znanych z innych terenów polski, pozwalają na przedstawienie 
wstępnych ustaleń. 
 przykładem takiej pozornej dychotomii typologicznej są chociażby 
niektóre z wkładek włączonych w tym opracowaniu do reprezentującego 
bardzo szeroki przedział zmienności morfologicznej typu III. Nawiązują 
one nieznaczne do okazów zgeometryzowanych z grupy IV lub do grupy 
V. W pierwszym przypadku są to okazy o zbliżonym do prostokąta obrysie 
płaszczyznowym (tabl. II: 8). W przypadku grupy V obejmującej zminiatu-
ryzowane sierpy, uwagę zwracają asymetryczne, podtrójkątne okazy z grupy 
III retuszowane przynajmniej częściowo na powierzchni (tabl. II: 4). 
 Należy jednak zauważyć, że włączenie tych dość luźno nawiązujących 
form do typów wydzielonych na podstawie wyrazistych cech typologicznych 
wymagałoby zdecydowanego poszerzenia przyjętych dla typów IV i V kry-
teriów metrycznych i morfologicznych. To z kolei na obecnym etapie zaawan-
sowania badań zaowocowałoby zatarciem uchwyconych granic formalnych. 
Niemniej, wobec roboczego charakteru zaproponowanego tu podziału typo-
logicznego trzeba pozostawić go otwartym na ewentualne przyszłe korekty. 
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analiza technoloGiczna 

 Wkładki żniwne wytwarzane na obszarze Niżu w epoce brązu w pełni 
mieszczą się w kanonach krzemieniarstwa tego okresu pradziejów. Nastąpiło 
wówczas daleko posunięte rozluźnienie norm technologicznych i morfo-
logicznych, co spowodowało znaczne poszerzenie przedziałów zmienności 
cech obserwowanych w obrębie grup typologicznych narzędzi. W przypadku 
wkładek przejawia się to w wykorzystywaniu do ich produkcji półsurowca 
należącego do wszystkich grup technologicznych. Używane były zarówno 
łuszczki (tabl. I: 1, 2, 4-6, 8, 9; II: 1, 2, 4) i odłupki (tabl. I: 7, 11) pozyskane 
w trakcie intencjonalnego rdzeniowania, jak i łuszcznie (tabl. I: 10; II: 5-7), 
a niekiedy nawet odpady produkcyjne. ponadto, chętnie sięgano po starsze 
wytwory pozyskiwane w ramach dość powszechnej wówczas reutylizacji (tabl. 
I: 3; II: 3; niewykluczone, że także tabl. II: 8-10). podstawowym kryterium 
doboru były odpowiednie do planowanej funkcji własności morfometryczne. 
Do sporządzania wkładek zazwyczaj wybierano okazy półsurowca proste 
w profilu (tabl. I: 1-5, 8-11; II: 1, 3-9, 13, 14) lub rzadziej nieznacznie podgięte 
(tabl. I: 6, 7, 11; II: 2, 10), posiadające odpowiednie proporcje, najczęściej 
odzwierciedlające w przybliżeniu stosunek długości do szerokości jako 2:1. 
Dość rzadko występują wkładki smuklejsze, zdecydowanie przekraczające te 
proporcje. Wśród wyselekcjonowanego półsurowca najczęściej spotyka się 
egzemplarze smukłe, ale niekiedy wykorzystywano okazy krępe o stosunku 
długości i szerokości 1:2. W przypadku pierwszych ostrze i tylec były umiesz-
czane na bokach (tabl. I: 2-9, 11), a w drugim na wierzchołku i w części 
przypiętkowej lub przybiegunowej (tabl. I: 1). 
 Należy zauważyć, że pomiędzy opisanymi typami istnieją wyraźne 
różnice w zakresie obserwowanej intensywności zmienności formalnej. Nie-
które z wydzielonych grup wykazują względną zwartość cech morfologi-
czno-technologicznych, podczas gdy inne charakteryzuje wielość wariantów 
i rozwiązań technicznych, które jednak mieszczą się w ramach podstawo-
wych cech danego typu. 
 Stosunkowo niewielkie zróżnicowanie morfometryczne wykazuje 
grupa wkładek obejmująca okazy przypisane do typu I. Wykonywane były 
z łuszczek i odłupków. cechami wyróżniającymi i określającymi typolo-
gicznie te narzędzia są ich dość ogólne znamiona technologiczno-morfo-
logiczne, czyli ostrze i stromy tylec są równoległe do siebie i umieszczane 
przeciwlegle na dłuższych krawędziach. Tylec jest zawsze dość stromy, co 
daje w przybliżeniu trójkątny przekrój poprzeczny (tabl. I: 1-4, 6-11), przy 
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czym nie zawsze był przygotowany retuszem. często wykorzystywano cechy 
morfometryczne półsurowca i wtedy tylec wkładki był korowy lub naturalny 
(tabl. I: 2; Manasterski, Januszek 2011, tabl. II: 1; Januszek, Manasterski 2011, 
tabl. VIII: 8, 9). Należy przyjąć, że wszystkie warianty postaci tylca mieszczą 
się w jednym ogólnym typie narzędzia i nie należy ich dzielić na pododmiany. 
Wytwórcy najpewniej nie traktowali opisanych wariantów, jako oddzielnych 
rozwiązań technologicznych, lecz mieściły się one w zakresie działań produk-
cyjnych prowadzących do jednego celu, którym było uzyskanie określonego 
typu wkładek. świadczyć o tym może, zaobserwowana w niektórych inwen-
tarzach, obecność obok siebie wkładek reprezentujących różne warianty. 
przygotowanie tylca przez retuszowanie lub obłamywanie stosowano tylko, 
gdy było ono niezbędne. Taka skłonność do przystosowań morfometry-
cznych jest typowa dla krzemieniarstwa epoki brązu. Ostrza wkładek typu I 
były surowe lub retuszowane zębato, co może odzwierciedlać zróżnicowanie 
funkcyjne lub indywidualne preferencje użytkowników. Znane są pojedyncze 
przypadki ich napraw wykonywanych przez zaostrzanie krawędzi tnących 
wyświeconych żniwnie podczas pracy. 
 podobnie wąski przedział zmienności formalnej wykazują wkładki 
zaliczone do typu II. Ich cechy technologiczno-morfologiczne wydają się 
wykazywać dość bliskie pokrewieństwo z wkładkami typu I. podobne jest 
stosowanie dogodnego morfometrycznie półsurowca oraz przygotowywanie 
tylca lub półtylca stromym retuszem i pozostawianie surowego ostrza. podsta-
wowym wyróżnikiem jest skośne usytuowanie tylca lub półtylca, w stosunku 
do ostrza, co wynikało najpewniej z odmiennego sposobu umieszczania 
w oprawie. Szczegółowa kwalifikacja typologiczna oparta na arbitralnym 
rozstrzyganiu o występowaniu w poszczególnych okazach tylca czy też 
półtylca nie wydaje się uzasadniona. Najprawdopodobniej, wytwórcy opisy-
wanych okazów nie przywiązywali do tego wagi, a ostatecznym celem było 
uzyskanie narzędzi mieszczących w ramach opisywanego typu. Na obecnym 
etapie badań trudno rozstrzygać, czy opisane różnice pomiędzy tymi dwoma 
podtypami wkładek wynikają z odmienności funkcyjnych, czy też wskazują 
na pozycję chronologiczną. 
 Największy zakres zróżnicowania zmienności morfometrycznej 
wykazują wkładki typu III. poza dość dużą rozpiętością parametrów, różnią 
się one również w zakresie stosowanych sposobów retuszowania. Wytwarza-
no je z półsurowca pochodzącego z eksploatacji odłupkowej i łuszczniowej, 
przy czym poza łuszczkami (tabl. II: 4) wykorzystywano także łuszcznie (tabl. 
II: 5, 6, 7). Niekiedy sięgano po starsze wytwory pochodzące z reutylizacji 
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(tabl. II: 3, 8). Niemniej, na obecnym etapie badań brak wystarczającej ilości 
okazów, aby mogły stanowić podstawy uzasadniające podział tej grupy na 
oddzielne odmiany lub pododmiany. 
 Najbardziej zwarte pod względem cech morfologicznych są wkładki 
reprezentujące typy IV i V. Na Niżu, obydwa wydzielono na podstawie analizy 
nielicznych okazów, jednak uzasadnione jest to ze względu na ich zdecydo-
wane oblicze typologiczne. 
 Do typu IV wkładek należą zgeometryzowane formy, ogólnie prostokątne 
w płaszczyźnie, o soczewkowatym przekroju poprzecznym. Znane okazy są re-
tuszowane na jednej stronie przykrawędnie i częściowo powierzchniowo, a na 
drugiej całkowicie powierzchniowo (tabl. II: 10) lub na obu stronach częściowo 
powierzchniowo i częściowo przekrawędnie (tabl. II: 9). 
 Typ V stanowią zminiaturyzowane noże sierpowate pokryte zazwyczaj 
obustronnie dość precyzyjnym retuszem powierzchniowym (tabl. II: 11-16). Ich 
przekroje poprzeczne są soczewkowate, a ostrza najczęściej retuszowane zębato. 
poza Niżem takie wkładki sierpowate wystąpiły nieco liczniej, a także reprezentują 
więcej odmian (Mazurek 1997; Libera 2001, s. 179, 180, mapy 52-57). 

zaGadnienia chronoloGiczno-kulturowe 

 podstawową trudnością w ustaleniu ściślejszej pozycji chronolo-
gicznej poszczególnych typów wkładek jest charakter niżowych stanowisk 
z epoki brązu. Zawierają one materiały krzemienne z okresów pradziejów 
od schyłkowego paleolitu do schyłku epoki brązu, a być może nawet do 
początków epoki żelaza. O ile większość wytworów z epoki kamienia 
można z powodzeniem wyselekcjonować w oparciu o analizę cech surow-
cowo-technologicznych, to artefakty młodsze można łączyć z równą dozą 
prawdopodobieństwa z wytwórczością społeczności KT, jak i KŁ. ponad-
to, na stanowiskach niżowych występuje niekiedy ceramika KM, a krzemie-
niarstwo jej ugrupowań niżowych jest praktycznie nierozpoznane. przy tym 
wszystkim należy pamiętać o dość powszechnym w epoce brązu praktyko-
waniu reutylizacji starszych wytworów krzemiennych. Na podstawie analizy 
kontekstu kulturowego, w którym wystąpiły badane okazy wkładek z Niżu 
polskiego oraz odnosząc się do analogii znanych ze stanowisk poza niżowych 
można podjąć próbę względnego ustalenia pozycji chronologicznej różnych 
typów tych narzędzi. 
 Większość wkładek przypisanych do typu I, wystąpiła na Niżu w inwen-
tarzach, które ze względu na towarzyszącą ceramikę można wiązać zarówno 
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z KT, jak i z KŁ, ale znane są również z czystych zespołów KT (Manaster-
ski, Januszek 2011, tabl. II: 1; Januszek, Manasterski 2011, tabl. VIII: 8, 9). 
Trzciniecki kontekst mają również dość liczne okazy tylcowe znane z Wyżyny 
środkowomałopolskiej (Budziszewski 1998). Z obszaru polski południowo-
Wschodniej narzędzia takie są odnotowywane na stanowiskach KŁ (Kruk 
1994, tabl. XXIII: c; XXVI: a; XXXVI: d; Libera 2006, tabl. IV: e; VIII: b, 
c). podobnie jest w przypadku wkładek, które wystąpiły na Wyżynie śląskiej 
(przybyła, Stefański 2004, ryc. 5: 1; 6: 3). W analogicznym kontekście kul-
turowym okazy tego typu odkryto także w małopolskiej Modlniczce (Trela-
Kieferling 2013). ponadto, należy zauważyć, że zbliżone cechy technologicz-
no-stylistyczne mają łużyckie noże typu „Zele” (Lech, Lech 1997, ryc. 8: a-g). 
Mimo pokaźniejszych gabarytów wynikających z jakości wykorzystanego 
surowca, surowe ostrza i strome tylce tych narzędzi wyraźnie nawiązują do 
cech morfologicznych, wytwarzanych na Niżu, wkładek typu I. 
 podobnie szerokie oblicze chronologiczne mają wkładki zaliczone 
do typu II, chociaż należy podkreślić, że kilka okazów, odkrytych w pole-
siu, wystąpiło w kontekście „czysto” trzcinieckim (Domańska, Wąs 2011, 
ryc. 1: 6). Znane z polski południowo-Wschodniej wkładki tego typu są 
łączone z wytwórczością społeczności KŁ (Kruk 1994, tabl. XI: a; XXVIII: 
a; XXXVIII: a, b; Libera 2006, tabl. III: a; IV: a; V: d, e; VIII: a). podobne 
okazy wystąpiły także na Wyżynie śląskiej, na terenie osady obronnej KŁ 
w Będzinie-Grodźcu (przybyła, Stefański 2004, ryc. 5: 3, 7, 8). Nie można 
wykluczyć, że pojawienia się tego typu można upatrywać w czasach KT, ale 
powszechny stał się dopiero u społeczności KŁ. 
 Wkładki typu III znane są ze strefy wielkodolinnej Niżu ze stanowisk, 
na których stwierdzono obecność materiałów ceramicznych KT i KŁ. Na 
jego północnych, pojeziernych rubieżach obecność takich wkładek stwier-
dzono w kontekście nawiązujących do TKK zespołów ZTZ-S (Manasterski 
2009, s. 104, tabl. 68: 6). Na terenie Wyżyny Lubelskiej w Mołodutyniu st. 17, 
wkładki tego typu odkryto podczas badań osady KŁ (Mazurek 2005, ryc. 4: 
3-5), ale oprócz ceramiki łużyckiej wystąpiły tam również fragmenty naczyń 
mierzanowickich i trzcinieckich (Mazurek 2005, s. 78). 
 Typ IV wkładek reprezentowany jest na Niżu jedynie przez dwa okazy, 
co może podważać zasadność jego wydzielenia. Jednak z powodu wyrazistego 
oblicza typologicznego należy przynajmniej roboczo zasygnalizować obecność 
takich, wyodrębniających się morfologicznie, zgeometryzowanych form. 
pozycja kulturowo-chronologiczna tych wkładek pozostaje wciąż do ustalenia. 
Okaz odkryty wśród materiałów z Bużysk (tabl. II: 9) wystąpił w kontekście 
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ceramiki KT (Taras 1995, s. tabl. X: 14, s. 174). Drugiej wkładce tego typu 
znanej z Drohiczyna (tabl. II: 10) towarzyszyły fragmenty naczyń zarówno 
trzcinieckich, jak i łużyckich. 
 Wydzielone w ramach typu V znane z Mazowsza i podlasia wkładki 
sierpowate, także reprezentowane są przez nieliczne okazy z redzyńskiego 
(tabl. II: 11-13) i Żebraczki (tabl. II: 14-16). Do tego pochodzą one z badań 
dziewiętnastowiecznych, a część z nich można interpretować jedynie z ilus-
tracji publikowanych w sprawozdaniach z przeprowadzonych wówczas badań 
(przyborowski 1874, ryc. 7, 8; Dudrewicz 1880, tabl. II: 1, 2). Na obydwu 
stanowiskach opisywanym wkładkom towarzyszyły ślady osadnictwa KT 
i  KŁ. Za ich atrybucjami łużyckimi przemawiają znaleziska znane z polesia 
Lubelskiego, gdzie wkładki tego typu wystąpiły w materiałach z osady KŁ 
w Szumince (Mazurek 1997, ryc. 4: a-h; 5: a-f). Należy jednak wspomnieć, że 
na kilku stanowiskach z obszaru polski południowo-Wschodniej narzędziom 
tego typu, oprócz łużyckiej towarzyszyła również ceramika trzciniecka (Wró-
bel 1987, s. 7, tabl. VII: 6; Mazurek 1997, s. 189, 193). Związki wkładek typu 
V z KŁ mogą potwierdzać także zaobserwowane podobieństwa między 
materiałami łużyckimi z Wyżyny Lubelskiej, a znanymi z północnej Lubel-
szczyzny, która była wówczas objęta osadnictwem ludności grupy mazo-
wiecko-podlaskiej KŁ (Węgrzynowicz 1973, s. 74; Mazurek 2005, s. 85). Fakt 
ten wyjaśniałby wyraźne pokrewieństwo między okazami wkładek sierpo-
watych typu V znanych z mazowiecko-podlaskich stanowisk w redzyńskiem 
i w Żebraczce, a tymi odkrytymi w Szumince. 
 Jako wkładki wykorzystywane były również wytwory mieszczące 
się w grupie typologicznej grocików. Okaz tego typu odkryto w osadzie 
KT w rybinach (Kowalewski, Makarowicz 2000, s. 103, ryc. 44: 1). Trudno 
rozstrzygać czy opisany grocik jest przykładem doraźnej zmiany funkcyjnej, 
czy też stanowi specjalny typ wkładki przeznaczony do zamontowania jako 
końcówka na wierzchołku narzędzia wielosegmentowego. Analogie do ta-
kich zastosowań są znane ze schyłkowego neolitu (Budziszewski, Włodarczak 
2010, ryc. 14: 4). Należy przy tym pamiętać, że znane są dość liczne przykłady 
pochodzące ze stanowisk datowanych od neolitu do epoki brązu świadczące 
o używaniu grocików do żęcia oraz innych prac rękodzielniczych (Korob-
kowa 1999, s. 101; Libera 2001, s. 42, 43). Grociki ze śladami po wykorzysty-
waniu ich do cięcia odkryto w pochówkach KcSZ w Koniuszy (Drobniewicz 
1979, s. 91, 92) i Zielonej (Winiarska-Kabacińska 2007, s. 173). 
 Z przeprowadzonej analizy wynika, że mimo częstego występowania 
wkładek, szczególnie poza Niżem, w kontekstach „czysto” łużyckich, istnieją 
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także przesłanki, że nie należy wykluczać ich potencjalnych atrybucji, czy 
chociażby korzeni trzcinieckich. Wydaje się nawet bardzo prawdopodobne, że 
genezy większości typów należy szukać właśnie w krzemieniarstwie niżowych 
społeczności KT. 
 podsumowując wyniki analizy kulturowo-chronologicznej należy 
zwrócić uwagę na ogólny charakter krzemieniarstwa epoki brązu. O ile we 
wczesnym etapie tej epoki, w wytwórczościach społeczności postsznurowych, 
można zaobserwować dość wyraźne odmienności uchwytne w niektórych ka-
tegoriach narzędzi (najdobitniejszym przykładem są grociki), to w stosowanych 
rozwiązaniach technologicznych widać coraz bardziej postępującą unifikację. 
pogłębiła się ona w czasach TKK i KŁ, wpływając również na kanony ty-
pologiczne w grupach narzędzi. Wydaje się, że od czasów trzcinieckiej in-
tegracji kulturowej rozpoczęło się realizowanie nowej strategii egzystencji. 
Obejmowała ona wszystkie podstawowe dziedziny kultury społecznej i gos-
podarczej. Niemal tysiącletni okres trwania TKK ugruntował kanony tego 
systemu. Dlatego zmiany następujące wraz z nastaniem KŁ nie ingerowały 
w podstawy realizowanej strategii gospodarczej, a ograniczyły się przede 
wszystkim do przyjmowania nowego światopoglądu. Znalazło to odbicie 
głównie w regułach obrządku pogrzebowego oraz w technologii, stylistyce 
i zdobnictwie wytworów ceramicznych. System realizowanej gospodarki 
ulegał zapewne niewielkim korektom, lecz nie było potrzeby gruntownych 
zmian w podstawowym, znanym i sprawdzonym od prawieków instrumen-
tarium krzemiennym. Dzisiaj, powoduje to dużą trudność w rozdzielaniu 
materiałów krzemiennych pozostawionych przez społeczności egzystujące 
w czasach epoki brązu. Można nawet z dużą dozą prawdopodobieństwa 
założyć, że większość typów narzędzi łączonych z KŁ ma swoje korzenie 
w wytwórczości z czasów TKK. Nie należy jednocześnie wykluczać, że 
wraz z odkrywaniem kolejnych zasobów źródłowych pojawią się możliwości 
ograniczenia zastrzeżeń i wątpliwości podczas rozdzielania atrybucji przynaj-
mniej niektórych typów wytworów krzemiennych. 

zaGadnienia GoSpodarcze 

 W pracach dotyczących zagadnień gospodarczych epoki brązu 
obecność wkładek była przytaczana jako dowód na uprawę zbóż (Górski, Ma-
karowicz, Taras 2004; Urban 2008; 2009; Makarowicz 2010, 2011). Autorzy 
tych opracowań, ze względu na zakres podejmowanych problemów badaw-
czych, nie poświęcali większej uwagi aspektom technologiczno-typologicznym 
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wytworów krzemiennych, koncentrując się wyłącznie na problemach gospo-
darczo-kulturowych. 
 pewnym ograniczeniem badawczym w poznawaniu szczegółowych 
aspektów gospodarczego wykorzystywania wkładek żniwnych jest brak 
znalezisk pozwalających na rekonstrukcję opraw organicznych, w których 
te narzędzia montowano i używano. problem ten był już sygnalizowany 
w odniesieniu do materiałów KŁ (Dąbrowski 1996), ale z pewnością do-
tyczy wszystkich wkładek znanych ze stanowisk niżowych datowanych na 
epokę brązu. próby odtwarzania takich połączeń można podejmować jedynie 
w oparciu o analogie znane z innych obszarów. Niedosyt badawczy powodu-
je również brak większej ilości analiz traseologicznych przeprowadzonych dla 
tej kategorii narzędzi. 
 Na obecnym etapie badań trudno rozstrzygać, na ile zróżnicowanie 
formalne wkładek odzwierciedla ich pozycję chronologiczno-kulturową, 
a na ile jest ono związane z funkcją spełnianą w ramach realizowanego sys-
temu gospodarczego. Nie można wykluczyć, że niektóre zaobserwowane 
odmienności morfologiczne wynikały z różnego przeznaczenia. Nieco innego 
instrumentarium mogło wymagać żęcie zbóż niż ścinanie trzciny na poszy-
cie dachów, czy też gałęzi i młodych pędów roślin potrzebnych na paszę dla 
zwierząt hodowlanych. ponadto, obecność wkładek może świadczyć o miej-
scu zawierających je inwentarzy w rocznym, sezonowym cyklu zajęć gospo-
darczych. Nie ulega wątpliwości, że czynności żęcia dokonywano tylko w nie-
których porach roku. Można założyć hipotetycznie, że latem używano wkładek 
przy sprzęcie zbóż podczas żniw, a jesienią ścinano rośliny przeznaczone 
na paszę dla udomowionych zwierząt oraz w celu zdobycia surowców kon-
strukcyjnych służących do przygotowania stałych domostw na przetrwanie 
zimy. Nie należy wykluczać, że przesłanki wskazujące na różnice pozycji 
chronologicznych pomiędzy pokrewnymi typami I i II mogą być dowodem 
na ewoluowanie tych form, wiążące się chociażby z zachodzącymi w czasie 
zmianami w asortymencie wykorzystywanych gospodarczo roślin. Struktu-
ra upraw mogła z kolei przekładać się na sposoby wykonywania czynności 
żęcia, które wymagały zastosowania odpowiedniego instrumentarium. Trzeba 
jednocześnie brać pod uwagę, że stosowane w epoce brązu techniki sprzętu 
zbóż nie musiały mieć wyłącznie utylitarnego charakteru i kontekstu. Mogły 
wiązać się również z działaniami o charakterze obrzędowym, związanymi 
z duchową sferą towarzyszącą przyjętym regułom realizowania gospodarki 
agrarnej. Uważa się, że obrzędowość związana z uprawą roli była bardzo roz-
budowana (eliade 1988, s. 27-37). 
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 Odrębnym zagadnieniem badawczym jest dość szeroki zasięg tery-
torialny występowania wkładek. Nawet uwzględniając jedynie znaleziska 
z obszaru Niżu, należy zwrócić uwagę na jego zróżnicowanie ekosyste-
mowe, które niewątpliwie przynajmniej w jakimś nawet niewielkim stopniu 
wpływało na struktury stosowanych w epoce brązu strategii gospodarczych. 
Nieco inaczej musiały być one realizowane w północnej strefie pojezierzy, 
a innych działań wymagała eksploracja niżowych stref  wielkodolinnych, czy 
też pogranicza z obszarami wyżynnymi. Należy jednak brać pod uwagę, że 
podczas trwania epoki brązu, egzystujące wówczas społeczności były już na 
tyle uniezależnione od presji otaczającego środowiska naturalnego, że czyn-
niki kulturowe i gospodarcze znacząco dominowały nad ekosystemowymi. 

podSumowanie 

 podstawowym celem tego opracowania jest zwrócenie uwagi na prob-
lem możliwości określenia pozycji chronologicznej różnych typów wkładek 
żniwnych, wytwarzanych i użytkowanych przez społeczności zasiedlające 
Niż polski w epoce brązu. podczas jej trwania zachodziły tutaj istotne pro-
cesy kulturowe. Ich pierwszym, wymiernym rezultatem było pojawienie się 
KT, która zintegrowała funkcjonujące od schyłku neolitu społeczności para-
neolityczne, postneolityczne i wczesnobrązowe o tradycjach sznurowych 
w postaci niżowej ludności KM. KT trwała niemal tysiąc lat aż do zastąpienia 
przez KŁ. Nie ulega wątpliwości, że wytwórcami i użytkownikami znanych 
z Niżu wkładek żniwnych z epoki brązu były przede wszystkim społeczności 
trzcinieckie i łużyckie, ale na obecnym etapie badań nie można całkowicie 
wykluczać ich potencjalnej roli lub genezy w gospodarkach pozostałych 
ugrupowań niżowych. 
 Sens budowy systemu klasyfikacji wkładek żniwnych z epoki brązu, 
wobec nikłych podstaw źródłowych, był już poddawany w wątpliwość (Kruk 
2005, s. 221). również tutaj podjęta próba podziału wkładek na podstawowe 
typy, wyróżniające się wyrazistymi cechami technologiczno-typologicznymi, 
pozostawia pewien niedosyt poznawczy. O ile odnotowane różnice morfo-
logiczne, mimo nikłej egzemplifikacji niektórych typów, na obecnym etapie 
badań mogą być uznane, chociażby w charakterze roboczej hipotezy, to 
klarowność kontekstów odkrycia musi nasuwać pewne wątpliwości co do 
zasadności zaprezentowanego podziału. Wynikają one z faktu, że niektóre 
okazy z wyodrębnionych grup wyraźnie współwystępują w tych samych in-
wentarzach. Taka sytuacja miała miejsce w inwentarzu z Żebraczki, gdzie 
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obok siebie stwierdzono obecność wkładek typu II i V (tabl. II: 4-8, 11, 12, 
14-16). W wielu przypadkach jest to zapewne skutkiem wielosezonowości 
osadnictwa i wielokrotnych powrotów grup ludzi rozłożonych w bardzo 
długim czasie. Biorąc pod uwagę czas trwania KT i KŁ należy zakładać, że 
okupacja niektórych stanowisk była prowadzona  przez kolejne pokolenia, co 
najdobitniej poświadczają wytwory ceramiczne odzwierciedlające chronologię 
stanowisk. Nie można zarazem wykluczać, że skład typologiczny danej grupy 
wkładek odzwierciedla charakter sezonowych zajęć lub umiejętności czy gusty 
wytwórców. Niemniej należy podkreślić, że większość przeanalizowanych in-
wentarzy zawiera wkładki należące tylko do jednego z wyodrębnionych typów. 
przykładem są okazy typu I z Kątów (tabl. I: 7-11) oraz z Woli Korytnickiej 
(tabl. 2-4). W polesiu wystąpiły tylko wkładki typu II (Domańska, Wąs 2010, 
s. 277, ryc. 1: 4-7). Kontekst zaobserwowany na tym stanowisku jest szczegól-
nie cenny, ponieważ źródła krzemienne zostały pozyskane w wyniku metody-
cznie przeprowadzonych archeologicznych badań wykopaliskowych. Spójność 
typologiczną zaobserwowano także w materiałach ze stanowiska redzyńskie, 
gdzie stwierdzono obecność tylko miniaturowych sierpów reprezentujących 
wkładki typu V (tabl. II: 11-13). Należy przy tym podkreślić, że powyższe ob-
serwacje przeprowadzono na podstawie współwystępowania nielicznych oka-
zów, co obniża nieco ich siłę dowodową, jednak powtarzalność przedstawio-
nych sytuacji nakazuje ich sumienną rejestrację. 
 Trudno także określić, jaki był stosunek ilościowy między 
użytkowaniem w pracach żniwnych narzędzi krzemiennych i metalowych. Nie 
ulega wątpliwości, że już w czasach KT sierpy z brązu były obecne także na 
Niżu, a u społeczności KŁ były zapewne jeszcze powszechniejsze. Mimo bra-
ku większej ilości potwierdzających to znalezisk, należy przyjąć, że specyfika 
surowcowa wpływa na znaczne niedoszacowanie udziału wytworów metalo-
wych. O ile krzemień był powszechnie dostępny i wykonane z niego narzędzia 
po zakończonej pracy lub zużyciu wyrzucano, to dostępność metali była limi-
towana ich wartością materialną. Sierpy brązowe skrzętnie przechowywano, 
o czym świadczy ich występowanie w depozytach. Gdy ulegały zużyciu lub 
uszkodzeniu stawały się rezerwą surowca. Niemniej, wydaje się, że rola narzędzi 
krzemiennych, przynajmniej na Niżu, była wciąż podstawowa. Nie limitowały 
jej żadne bariery ekonomiczne i technologiczne, co powodowało, że w wielu 
miejscach wytwórczość krzemieniarska przetrwała do schyłku epoki brązu, 
a być może nawet do początków wczesnej epoki żelaza. rzeczywisty schyłek 
krzemieniarstwa pradziejowego nastąpił wraz z przełamaniem barier techno-
logicznych ograniczających powszechną dostępność nowych surowców, czyli 
metali. 
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liSta mazowieckich  i podlaSkich StanowiSk z inwentarzami 
krzemiennymi z epoki brązu zawierającymi wkładki żniwne 

Adamów, stanowisko 1, gm. Grodzisk Mazowiecki, woj. mazowieckie. 
charakter stanowiska: Osada z okresu epoki brązu. Wystąpiły materiały KT 
i KŁ. 
Badania: A. Grabarek 
Literatura: Grabarek 2012 
Materiały przechowywane w zbiorach pracowni Archeologicznych Badań 
Terenowych IA UW 

Adamów, stanowisko 56, gm. Grodzisk Mazowiecki, woj. mazowieckie 
charakter stanowiska: Osada z okresu epoki brązu. Wystąpiły materiały KT 
i KŁ 
Badania: A. Grabarek 
Literatura: Grabarek 2012 
Materiały przechowywane w zbiorach pracowni Archeologicznych Badań 
Terenowych IA UW. 

Bużyska, gm. Korczew, woj. mazowieckie, stanowisko nieznane. 
charakter stanowiska: osada lub obozowisko KT 
Literatura: Gardawski 1959, s. 48, 49; Taras 1995, s. 174. 
Zbiory państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie. 

Drohiczyn, gm. loco, woj. podlaskie. Stanowisko „Szubienica”, wsch. część 
wydmy. 
charakter stanowiska: osada lub obozowisko KT. 
Badania: Z. Szmit 
Zbiory państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie. 

Kąty, gm. pacyna, woj. mazowieckie, stanowisko nieznane. 
charakter stanowiska: osada lub obozowisko KT. Wystąpiły także materiały 
KŁ. 
Zbiory państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie. 

Marki, gm. loco, woj. mazowieckie, stanowisko nieznane. Wydma pod cmen-
tarzem katolickim ciągnąca się od cmentarza na e. Wał biegnący pod lasem 
na e na samym jego grzbiecie w miejscu gdzie graniczny słup tej wsi. 15 VIII 
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1934 St. roel. Obozowisko KT. 
Literatura: Gardawski 1959, s. 67, 68. 
Zbiory państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie 

polesie, gm. Łyszkowice, woj. łódzkie, stanowisko 1. 
charakter stanowiska: osada KT. Wystąpiły także materiały KM. 
Ratownicze badania archeologiczne na trasie autostrady A2. 
Literatura: Górski, Makarowicz, Wawrusiewicz 2011; Domańska, Wąs 2011. 

radwanków, gm. Sobienie-Jeziory, woj. mazowieckie. 
charakter stanowiska: obozowisko KT. 
Zebrane w 1912 roku. 
Literatura: Gardawski 1959, s. 73. 
Zbiory państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie 

Raszyn, stanowisko 1, gm. loco, woj. mazowieckie. 
Obozowisko KT. 
Badania: D. Manasterski. 
Literatura: Manasterski, Januszek 2011. 

redzyńskie, stanowisko nieznane, gm. Latowicz, woj. mazowieckie. 
Literatura: Dudrewicz 1880. 
Zbiory państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie. 

reguły, stanowisko 14, gm. Michałowice, woj. mazowieckie. 
Obozowisko KT. 
Badania: D. Manasterski. 
Literatura: Januszek, Manasterski 2011. 

Węgrów, gm. loco, woj. mazowieckie, stanowisko Nowiny. 
charakter stanowiska: ślady osadnictwa KT, ale wystąpiły także materiały kul-
tury pucharów lejkowatych, neolitu strefy leśnej, kultury ceramiki sznurowej 
oraz KŁ. 
Literatura: Gardawski 1959, s. 80; Taras 1995, s. 178. 
Zbiory państwowego Muzeum Archeologicznego. 

Wola Korytnicka, gm. Korytnica, woj. mazowieckie, stanowisko nieznane. 
Zabytkom towarzyszyły dwie metryczki: „wydma piaszczysta pod lasem 
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należąca do włościan wsi Wola Korytnicka (jesień 1899)” oraz „wydma nr I 
(1906 r.)”. 
charakter stanowiska: osada lub obozowisko KT. 
Literatura: Taras 1995, s. 179. 
Zbiory państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie. 

Wólka Mlądzka, część Otwocka, woj. mazowieckie. Wydma koło wiatraka w 
pobliżu szosy. 
charakter stanowiska: osada lub obozowisko KT. 
1923 – dar p. Garth. 
Literatura: Gardawski 1959, s. 81; Taras 1995, s. 165. 
Zbiory państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie. 

Żebraczka, gm. Wodynie, woj. mazowieckie, stanowisko nieznane. 
Materiałowi towarzyszyła metryczka: „wydma na płd. od miejscowości”. 
charakter stanowiska: ślady osadnictwa KT, KŁ i KN. 
Badania: J. przyborowski 1873. 
Literatura: przyborowski 1874, s. 32-42; Gardawski 1959, s. 82, 83; Taras 
1995, s. 179. 
Zbiory państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie. 
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FLINT INSerTS FOr SIcKLeS DIScOVereD 
AT MAZOVIAN AND pODLAcHIAN SITeS 

FrOM THe BrONZe AGe 

Key words: Bronze Age, flint industry, inserts for sickles, Trzciniec culture, Lusatian  
      culture, Mazovia, podlachia. 

abStract

 Inserts for sickles found in flint materials from the Bronze Age are 
one of  the clearest typological categories. Despite a significant diversity of  
morphological features present in this group of  tools, five basic types can 
be distinguished. The first is represented by backed specimens with a natural 
back, either unworked, or shaped by retouch (Table I: 1-11). The second type, 
typologically related, comprises inserts with a tilted back or similarly situated 
semi-back (Table II: 1, 2). The third type, representing the widest variety 
of  forms, includes specimens of  lens-shaped cross-section (Table II: 3-7). 
The fourth type, established provisionally, is constituted by sparse inserts of  
geometricized outline, approximately rectangular, partially retouched super-
ficially (Table II: 9, 10). Inserts of  the shape of  miniaturized sickles belong 
to the fifth type (Table II: 11-16). The typology is provisional and is open 
to possible future corrections. The results of  chronological-cultural analysis 
indicate that majority of  those types of  inserts were discovered in the context 
of  materials of  the Trzciniec and Lusatian cultures. It should be assumed that 
their origin could be derived from Trzciniec flint industry, but they were also 
common in the times of  the Lusatian culture. 
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Tablica I. Wkładki żniwne odkryte na stanowiskach z Mazowsza i podlasia. 
1 – Marki; 2-4 – Wola Korytnicka; 5 – radwanów; 6 – Wólka Mlądzka; 7-11 – Kąty 

(rys. M. Kowalewski). 
Table I. Inserts for sickles discovered at sites in Mazovia and Podlachia. 1 – Marki; 2-4 – 

Wola Korytnicka; 5 – Radwanów; 6 – Wólka Mlądzka; 7-11 – Kąty (illus. M. Kowalewski). 
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Tablica II. Wkładki żniwne odkryte na stanowiskach z Mazowsza i podlasia. 1, 2 – 
polesie; 3 – Węgrów; 4-8, 11, 12, 14-16 – Żebraczka; 9 – Bużyska; 10 – Drohiczyn; 
11-13 – redzyńskie (1, 2: wg Domańska, Wąs 2010; 9: wg Taras 1995; 3-8, 10-16: 

rys. M. Kowalewski). 
Table II. Inserts for sickles discovered at sites in Mazovia and Podlachia. 1, 2 – Polesie; 

3 – Węgrów; 4-8, 11, 12, 14-16 – Żebraczka; 9 – Bużyska; 10 – Drohiczyn; 11-13 – 
Redzyńskie (1, 2: acc Domańska, Wąs 2010; 9: acc. Taras 1995; 3-8, 10-16: 

illus. M. Kowalewski). 
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NÓŻ TYpU „ZeLe” Ze STANOWISKA Nr 1 
W ADAMOWIe, WOJ. MAZOWIecKIe 

Słowa kluczowe: krzemieniarstwo, nóż typu „Zele”, późna epoka brązu, kultura 
    łużycka, równina Łowicko-Błońska. 

 

 celem artykułu jest prezentacja i analiza krzemiennego noża tyl-
cowego typu „Zele” (Lech, Lech 1997, s. 109), odkrytego podczas badań 
wykopaliskowych na stanowisku nr 1 w Adamowie, gm. Grodzisk Mazo-
wiecki, pow. grodziski, woj. mazowieckie (Grabarek 2011, s. 163). 

 Stanowisko Adamów 1 (arkusz AZp 58–62) położone jest 
w południowo-wschodniej części równiny Łowicko-Błońskiej (Kondracki 
2002, s. 190) nad rzeką rokitnicą, będącą lewym dopływem Utraty (ryc. 1). 

Odkryte zostało w 1973 roku podczas badań powierzchniowych, prowa-
dzonych przez Stefana Woydę w rejonie Milanówka i Grodziska Mazowiec-
kiego. Z obszaru ok. 3,5 ha zebrał on wówczas bogaty inwentarz, w którego 
skład wchodziły zarówno zbytki ceramiczne, jak i krzemienne. Zostały one 
zarejestrowane na kulminacji, a także na północnym oraz południowym stoku 
niewielkiego wyniesienia o ekspozycji okrężnej, zlokalizowanego w obrębie 
doliny rzeki Rokitnicy. 
 Kolejny etap prac terenowych wyznacza przeprowadzona w 2003 roku 
weryfikacyjna prospekcja powierzchniowa i sondażowa, związana z planami bu-
dowy mazowieckiego odcinka autostrady A-2. W oparciu o uzyskane w ten sposób 
wyniki, stwierdzono znacznie większy niż pierwotnie zakładano zasięg stanowiska, 
którego powierzchnię ostatecznie oszacowano na ok. 9–10 ha (ryc. 2).
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ryc. 1. Lokalizacja stanowiska Adamów 1 oraz rozprzestrzenienie innych inwen-
tarzy kultury łużyckiej z krzemiennymi nożami typu „Zele”: 1 – Wolin 8 „Wzgórze 

Młynówka”; 2 – Dargobądz 12; 3 – Szczecin-Głębokie 1; 4 – przeczyce 1; 
5 – Wierzbica „Zele”; 6 – Kosin 10; 7 – Kosin 19; 8 – rudnik 10; 9 – Manasterz 6; 

10 – paluchy 1; 11 – Adamów, stan. 1; 12 – Modlniczka 2; 13 – Zakrzów 41 
(autor A. Grabarek  na podstawie K. Kruk. 2007).

Fig. 1. Location of  site 1 in Adamów and of  other Lusatian culture inventories with flint 
knives of  „Zele” type: 1 – Wolin 8 „Wzgórze Młynówka”; 2 – Dargobądz 12; 3 – Szczecin-
Głębokie 1; 4 – Przeczyce 1; 5 – Wierzbica „Zele”; 6 – Kosin 10; 7 – Kosin 19; 8 – Rudnik 

10; 9 – Manasterz 6; 10 – Paluchy 1; 11 – Adamów, site 1; 12 – Modliniczka 2; 13 – 
Zakrzów 41 (author: A. Grabarek, based on K. Kruk. 2007).
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ryc. 2.  Zasięg stanowiska z zaznaczonym obszarem badań archeologicznych 
(autor A. Grabarek).

Fig. 2. The range of  the site with highlighted portion covered by archaeological research 
(author: A. Grabarek).

 W latach 2007–2009 na zlecenie warszawskiego oddziału General-
nej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, na stanowisku przeprowadzone 
zostały archeologiczne badania wykopaliskowe o charakterze ratowniczym. 
Swym zasięgiem objęły one południowy skraj stanowiska, tj. strefę położoną 
w bezpośrednich granicach projektowanego pasa autostrady (ryc. 2). pracami 
z ramienia Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego kierował Ar-
tur Grabarek. W wyniku badań rozpoznano obszar o łącznej powierzchni 
266 arów, rejestrując przy tym 709 obiektów o rożnej funkcji, chronologii 
i charakterze oraz 47275 zabytków ruchomych: ceramicznych, krzemiennych, 
kamiennych, metalowych, szklanych, kościanych oraz bursztynowych. Spośród 
wymienionych kategorii surowcowych, dominującą grupę stanowił materiał 
ceramiczny, reprezentowany łącznie przez 46075 fragmentów naczyń i innych 
przedmiotów glinianych (przęślików, form odlewniczych itp.). 
 Analiza danych wykopaliskowych pozwoliła wyróżnić siedem ewident-
nych, choć reprezentowanych w rożnym stopniu faz zasiedlenia stanowiska. 
Niemniej zdecydowana część, tj. ponad 90% odkrytych zabytków ruchomych 
i nieruchomych, łączona jest z kulturą łużycką. Obecność przedstawicieli tej 
jednostki wiąże się z funkcjonowaniem na tym obszarze cmentarzyska oraz 
dużej osady, datowanej na czasy od III okresu epoki brązu po okres halsztacki 
wczesnej epoki żelaza. 



michał przeździecki, artur Grabarek, katarzyna pyżewicz162

 ponadto podczas badań pozyskano łącznie 1131 artefaktów krze-
miennych, co stanowi 2,39% wszystkich zabytków ruchomych zarejestro-
wanych na stanowisku. przeważająca ich część, tj. 896 egzemplarzy, pochodzi 
z warstwy kulturowej oraz podglebia, pozostałe 235 form odnotowano 
w wypełniskach 165 różnego typu obiektów. 
 Analiza jakościowa przedmiotowego inwentarza wykazała, że nie 
jest to zespół jednorodny, a konglomerat kilku odrębnych komponentów 
techno-typologicznych. W głównej mierze stanowią one odzwierciedle-
nie dyferencjacji genetycznych, wynikających z różnej chronologii analizo-
wanych form, choć bez wątpienia nie był to jedyny element determinujący 
strukturę materiałów krzemiennych ze stanowiska 1 w Adamowie. Z oczy-
wistych względów jedynie w przypadku niewielkiej części wyrobów udało 
się precyzyjnie określić ich przynależność kulturową. Atrybucja zdecydo-
wanej większości form sprowadza się do identyfikacji w ramach jednego 
z czterech generalnych horyzontów chronologicznych: schyłkowego pale-
olitu, późnego mezolitu, neolitu oraz epoki brązu i wczesnej epoki żelaza. 
Warto przy tym zaznaczyć, iż jedynie ostatni z wymienionych horyzontów 
znajduje bezpośrednie analogie w innych kategoriach źródeł, tj. zabytkach 
ceramicznych, metalowych bądź kościanych. ślady „osadnictwa” z epoki 
kamienia reprezentowane są na stanowisku wyłącznie przez wytwory krze-
mienne, nota bene niezbyt liczne, silnie rozproszone przestrzennie i bez 
wyraźnego kontekstu stratygraficznego, czy związku z obiektami. 
 W świetle przytoczonych uwag nie możemy więc wykluczyć, że część 
z tych znalezisk ma charakter redepozytów. Kwestia zbieractwa oraz reutyli-
zacji przez ludność łużycką wytworów krzemiennych innych kultur jest pow-
szechnie znana i zdaje się stanowić dość typowy element krzemieniarstwa 
tej jednostki. Z drugiej jednak strony fakt, iż artefakty sklasyfikowane w ra-
mach poszczególnych okresów epoki kamienia tworzą trzy monokulturowe 
zespoły: paleolityczny – „świderski”, mezolityczny – „janisławicki” oraz ne-
olityczny – „sznurowy”, może wskazywać na ich bezpośredni związek z ob-
szarem stanowiska. Za słusznością takiej interpretacji przemawia również 
kolekcja grocików sercowatych kultury ceramiki sznurowej. Obecność zwar-
tego stylistycznie oraz surowcowo zestawu tych nader charakterystycznych 
form trudno uznać za dzieło przypadku. 
 Analogicznie, jak w przypadku ceramiki, także przeważająca cześć 
zabytków krzemiennych została powiązana z osadnictwem kultury łużyckiej. 
Należy przy tym zaznaczyć, że wiele z nich wystąpiło w ścisłej korelacji z obiek-
tami oraz innymi kategoriami źródeł ruchomych tej właśnie jednostki. 
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 Zasadniczy rys krzemieniarstwa łużyckiego na stanowisku 1 w Ada-
mowie definiują formy łuszczniowe, reprezentowane zarówno przez rdzenie, 
odłupki, jak i narzędzia. Szczególne miejsce w tym zestawieniu zajmuje nieli-
czna, aczkolwiek nader interesująca grupa wytworów łączonych z koncepcją 
eksploatacji wolumetrycznej. 
 Do najciekawszych spośród nich należy dystalny fragment noża 
tylcowego o długości 6,5 cm, wykonany z kopalnianej odmiany krzemie-
nia czekoladowego1 barwy ciemnobrązowej, nawiązującej do tzw. grupy X 
(Schild 1971, s. 6-19; por. uwagi Budziszewski 2008, s. 47, 48). Wyjątkowość 
tego znaleziska nie sprowadza się jednak tylko do specyficznej techniki 
uzyskania półsurowca, ale przede wszystkim do faktu, że reprezentuje ono 
charakterystyczną, aczkolwiek niezwykle rzadko spotykaną kategorię tzw. 
noży typu „Zele”. pomimo faktu, iż nie jest to okaz kompletny, to posiada 
szereg cech umożliwiających jego miarodajną i kompletną analizę, w tym 
także precyzyjną atrybucję funkcjonalno-typologiczną. 
 Omawiany typ noża został zdefiniowany przez Hannę i Jacka Lech 
(1984, s. 195) w oparciu o analizę materiałów z badań kompleksu kopal-
nianego na uroczysku „Zele” w Wierzbicy, pow. radomski, woj. mazowieckie. 
Makrolityczne, wykonane z masywnych wiórów formy krzemienne o na-
turalnej (korowej) lub celowo zatępionej (stromo retuszowanej) krawędzi 
oraz naprzeciwległej, nieobrobionej krawędzi pracującej – cytowani autorzy 
– skojarzyli z kategorią noży, jednocześnie uznając je za swoisty element 
zelowskiego inwentarza kultury łużyckiej. 
 pogląd o wyjątkowym charakterze tych materiałów, o których jeszcze 
w latach 90. ubiegłego wieku ich odkrywcy pisali: Nie są one dotąd znane z in-
nych prehistorycznych przemysłów krzemiennych, zarówno na terenie Polski, jak i w kra-
jach sąsiednich… (Lech, Lech 1997, s. 109; por. też Lech, Lech 1995, s. 475), 
został zakwestionowany przez Karola Kruka (1994, s. 71; 2007, s. 201-223). 
Badacz ten w sposób ewidentny wykazał, że formy te obecne są również na 
innych stanowiskach kultury łużyckiej i choć relatywnie rzadkie, należą do 
najbardziej dystynktywnych elementów krzemieniarstwa tej jednostki. 
 Stworzoną przez Karola Kruka (2007, s. 203-209) listę 10 rożnych 
inwentarzy, w których zarejestrowano łącznie 38 form tylcowych, uzupełniają 
niedawne odkrycia – kilkudziesięciu noży z Zakrzowa 41, pow. krapkowicki, 
woj. opolskie (Bronowicki, Masojć 2008, s. 23-45), dwóch form z Modlni-
czki 2, pow. krakowski, woj. małopolskie (Trela-Kieferling 2013, s. 281-300), 

1 Wspomniana odmiana surowca czekoladowego bywa również określana mianem krzemienia 
zelowskiego. 
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a także stanowiące przedmiot niniejszego artykułu znalezisko z Adamowa 1 
(przeździecki 2011, s. 99-191). 
 Warto zaznaczyć, że najliczniejsze przykłady analogicznych arte-
faktów znane są z obszaru środkowej i południowej Szwecji, Danii oraz 
północnych Niemiec, gdzie określane są mianem dużych noży wiórowych 
(org. large blade knives – Högberg 2009, s. 47-218). Ich wieloaspektową 
charakterystykę przeprowadził Andreas Högberg (2009) w obszernej pracy 
poświęconej krzemieniarstwu późnej epoki brązu w Skandynawii. Sporo uwa-
gi tej grupie wytworów, a zwłaszcza kwestii relacji między formami północno- 
i środkowoeuropejskimi poświęcił w swojej pracy również Mirosław Masojć 
(2014, s. 136-140, 150). Niewątpliwie do najciekawszych znalezisk z tych 
terenów należy sierp z torfowiska Stenild, gdzie duży nóż o naturalnym (ko-
rowym) tylcu osadzony był w drewnianym stylisku (Högberg 2009, s. 50, 51). 
 powróćmy jednak do artefaktu ze stanowiska 1 w Adamowie (ryc. 3, 
4), stanowiącego zasadniczy przedmiot niniejszego opracowania. Został on 
odkryty w obrębie ćwiartki c ara 98/XII, zlokalizowanego w południowo-
wschodniej części badanego obszaru. Zalegał on na głębokości ok. 30 cm 
w warstwie akumulacyjnej, zbudowanej ze średnioziarnistego piasku eoli-
cznego oraz różnego typu silnie przekształconych pozostałości antropo-
genicznych (spalenizny, węgli drzewnych, materii organicznej, itp.). Warto 
nadmienić, że w granicach ara 98/XII oprócz noża „zelowskiego” odnoto-
wano liczne ułamki naczyń łużyckich, a także kilkunaście innych wytworów 
krzemiennych, nawiązujących bezpośrednio do tej właśnie jednostki. 

ryc. 3. Fragment noża typu „Zele” ze stanowiska Adamów 1 (autor A. czubińska).
Fig. 3. Fragment of  the knife of  „Zele” type from site 1 in Adamów (author: A. Czubińska).
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 Wymiary zachowanego fragmentu to 65 mm wysokości, 37 mm 
szerokości oraz 12 mm grubości, przy czym dwie ostatnie wartości osiągają 
swoje maksima dokładnie w miejscu złamania. przywołane dane jednozna-
cznie wskazują, iż mamy do czynienia z egzemplarzem masywnym o niemal 
makrolitycznych parametrach. 
 Został on wykonany na jednopiętowym wiórze podkorowym, 
o prostym profilu podłużnym, mniej więcej równoległym układzie krawędzi 
bocznych oraz łagodnie wyklinowanym, choć dość szerokim wierzchołku. 
Wyraźny, stosunkowo prosty tylec o szerokości zbliżonej do maksymal-
nej grubości półsurowiaka, to efekt bardzo stromego, wieloseryjnego re-
tuszu na stronę górną okazu. Naprzeciwległa, ostra krawędź cechuje się je-
dynie obecnością drobnych, nieregularnych, krótkoodcinkowych załuskań, 
związanych z procesem użytkowania narzędzia. podobne ślady w formie 
pojedynczych negatywów funkcjonalnych, występują także na stronie dolnej, 
w partii przywierzchołkowej. Do kluczowych elementów makroskopowej 
charakterystyki przedmiotowego egzemplarza należy obecność licznych, do-
brze czytelnych wyświeceń, zlokalizowanych wzdłuż krawędzi tnącej oraz na 
powierzchni negatywowej i pozytywowej. 

ryc. 4. Fragment noża typu „Zele” ze stanowiska Adamów 1 
(autor M. Bogacki/M. przeździecki). 

Fig. 4. Fragment of  the knife of  „Zele” type from site 1 in Adamów 
(authors: M. Bogacki, M. Przeździecki). 
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 przywołany zestaw cech w całości odpowiada powszechnie przyjętej 
definicji noży typu „Zele” (m.in. Lech, Lech 1995, s. 475)2 i umożliwia sklasy-
fikowanie badanego artefaktu jako fragmentu takiej właśnie formy. 
 prezentowany nóż typu „Zele” poddany został szczegółowym anali-
zom traseologicznym. W efekcie podjętych studiów można stwierdzić, że 
zachowany fragment w całości pokryty jest intensywnymi wyświeceniami. 
Wyróżnione mikroślady są „lustrzane”, odznaczają się „płaską” teksturą, 
a w ramach ich występowania zauważalne są liczne ślady liniowe, ułożone 
w różnych kierunkach względem krawędzi pracujących – zarówno równole-
gle, prostopadle, jak i skośnie (ryc. 5). Z całą pewnością można uznać, że 
deformacje te powstały w trakcie cięcia roślin krzemionkowych (por. m.in. 
Keeley 1980, s. 60-61; Vaughan 1985, s. 35-36; Anderson-Gerfaud 1988; Van 
Gijn 1990, s. 40; Juel Jensen 1994; Korobkowa 1999, s. 126-138, Małecka-
Kukawka 1999; 2001, s. 34). 
 Do ważnych cech omawianego okazu należy przełom, stanowiący 
ślad po odłamaniu części proksymalnej. Na podstawie charakterystycznych 
cech owego złamania (profilu oraz morfologii towarzyszącego mu negaty-
wu) można przypuszczać, że forma ta uległa złamaniu w trakcie pracy. Nie-
wykluczone, że obłamanie to nastąpiło w miejscu styku okazu z oprawą, co 
potwierdzają liczne obserwacje eksperymentalne. 
 Na podstawie lokalizacji i charakteru zarejestrowanych śladów, można 
zasugerować, że opisywany nóż typu „zelowskiego”, osadzony był w oprawie 
organicznej w podobny sposób, co znalezisko ze Stenild (Blinkenberg 1898; 
Högberg 2009, s. 50-52). również z terenów południowej Skandynawii 
pochodzą analogiczne formy, których funkcja na podstawie badań mikrosko-
powych wiązana jest z cięciem zboża (Högberg 2009). O analogicznym sposo-
bie użytkowania wnioskują też Karol Kruk (2007) i elżbieta Trela-Kieferling 
(2013, s. 285, 286), którzy na podstawie obserwacji makroskopowych noży 
tylcowych z terenów polski, zaobserwowali charakterystyczne ślady żniwne. 

2 W kontekście zespołów skandynawskich i północnoniemieckich, analogiczne formy określane są 
mianem dużych noży wiórowych (org. large blade knives - Högberg 2009, s. 47-218). Z kolei K. Kruk 
(2007, s. 201-217) oraz M. Masojć (2014, s. 36-140) nazywają je nożami tylcowymi. 
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ryc. 5. ślady mikroskopowe zarejestrowana na nożu ze stanowiska Adamów 1 
(autor K. pyżewicz).

Fig. 5. Microscopic marks detected on the knife from site 1 in Adamów (author: K. Pyżewicz).

 Kończąc niniejszą analizę, warto podjąć próbę choćby syntetycznej 
charakterystyki okazu z Adamowa na nieco szerszym tle. W opinii autorów 
należy przy tym zwrócić uwagę na następujące fakty: 

a. Jest to pierwsze znalezisko tego typu noża znane z obszaru centralnej 
polski. Najbliższe analogie znajdujemy dopiero ok. 150 km na południe, 
w inwentarzu z Wierzbicy „Zele”, wyznaczającym północny skraj dużej 
koncentracji stanowisk, związanych ze strefą wyżynną. W tym kontekście 
stanowisko Adamów 1 należy postrzegać jako ważny, choć odosobniony 
punkt łączący okazy z obszaru Małopolski i Lubelszczyzny z pomorzem 
Zachodnim (ryc. 1). 
b. Dotychczas formy wykonane z krzemienia czekoladowego barwy 
ciemnobrązowej znane były wyłącznie z kompleksu kopalnianego „Zele” oraz 
rudnika nad Sanem 10, pow. niżański, woj. podkarpackie. Okaz z Adamowa 
1 jest najdalej na północ wysuniętym importem noża z tego surowca. Ob-
serwacja ta zdaje się otwierać zupełnie nową perspektywę dla analizy kwestii 
interregionalnych kontaktów i wymiany dóbr wśród społeczności łużyckich. 
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c. Obok wspominanego już wcześniej inwentarza „zelowskiego”, oma-
wiany egzemplarz definitywnie potwierdza występowanie noży wiórowych 
w zespołach środkowopolskiej grupy kultury łużyckiej. 
d. Niezależnie od różnego rodzaju analogii morfologicznych, technologi-
cznych, czy stylistycznych, znalezisko z Adamowa cechuje także obecność 
określonego zestawu śladów użytkowych oraz uszkodzeń (ryc. 3-5). 
chodzi tu przede wszystkim o charakterystyczne ślady w postaci poje-
dynczych, dość wyraźnych negatywów, zlokalizowane na stronie spodniej 
wióra, zazwyczaj w okolicy jego wierzchołka. Zapewne związane są one ze 
sposobem montażu tych narzędzi w oprawach. Do najbardziej dystynkty-
wnych należy jednak występowanie intensywnych wyświeceń żniwnych na 
powierzchni oraz wzdłuż krawędzi. Obie kategorie wspomnianych śladów 
wskazują, że równolegle do podobieństw w kształcie, jak i sposobie wyko-
nania noży „zelowskich”, łączy je szereg analogii w sposobie oprawy oraz 
użytkowania. 
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KNIFe OF „ZeLe” TYpe AT SITe NO. 1 IN ADAMÓW, 
MAZOVIAN VOIVODeSHIp

Key words: flint industry, knife of  “Zele” type, Late Bronze Age, Lusatian culture, 
      Łowicko-Błońska plain.

abStract

 The objective of  this article is to present analysis of  a blade knife of  
“Zele” type (Lech, Lech 1997, p. 109) discovered at site no. 1 in Adamów, 
Grodzisk Mazowiecki municipality, Mazovian Voivodeship.
 The site is located in the south-western part of  the Łowicko-Błońska 
plain (Kondracki 2002, p. 190), on the rokitnica river (Fig. 1, 2). A fragment 
of  the site was surveyed in the course of  excavations in 2007-2009, in con-
nection with the construction of  A-2 highway (Fig. 2). Most features and 
portable sources unearthed then were relics of  the Lusatian culture (Graba-
rek 2011). The presence of  that cultural unit is related to the cemetery which 
functioned there as well as a big settlement dated to the times from the 3rd 
period of  the Bronze Age to the Hallstatt period of  the Iron Age.
 1131 flint artefacts constituted a significant element of  the inventory. 
The distal part of  a knife made from a chocolate flint blade, measuring 65 x 37 
x 12 mm (Fig. 3, 4) is one of  the most interesting among them. It was derived 
from a big blade, partially cortical, developed from a single-platform core. Its 
thick straight back is the result of  multi-series steep inverse retouch.
 Use-wear analysis detected the presence of  intense polish marked on 
the whole surface of  the specimen. It is covered with a high number of  linear 
marks (Fig. 5) related to the process of  cutting plants containing silica (cf. e.g. 
Keeley 1980, pp. 60-61; Van Gijn 1990, p. 40; Juel Jensen 1994; Korobkowa 
1999, pp. 126-138, Małecka-Kukawka 1999; 2001, p. 34). In addition to that, 
on the basis of  the analysis of  fracture morphology, it was established that 
the object was damaged in the course of  work.
 The most important facts established in the context of  the research 
are as follows:

a. The analyzed specimen fully corresponds with the definition of  knives 
of  „Zele” type, which are also called large blade knives (Högberg 2009, pp. 
47-218), in terms of  the form (Lech, Lech 1997, p. 109; Lech, Lech 1995, 
p. 475; cf. Kruk 2007, pp. 201-244).
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b. It is the first discovery of  that type of  knife in central poland. The analo-
gies located the closest can only be found approx. 150 km south, in the in-
ventory from Wierzbica “Zele”, a site which marks the northern border of  
a large concentration of  sites connected with the upland zone. From that 
perspective, site 1 in Adamów should be regarded as an important, though 
isolated point connecting specimens from Lesser Poland and Lubelszczyz-
na with Western pomerania (Fig. 1).
c. Forms made of  chocolate flint have only been known from the mining 
complex in Zele so far. The specimen from Adamów is the first import of  
a knife manufactured from that raw material delivered to such a distant 
location. This opens a new perspective for the analysis of  interregional 
contacts and exchange of  goods among Lusatian groups.
d. Apart from the Zele inventory mentioned above, the specimen in ques-
tion conclusively confirms the presence of  backed knives in assemblages of  
the Lusatian culture group based in central Poland.
e. Regardless of  different types of  morphological, technological, or stylistic 
analogies, the find from Adamów is also characterized by a particular range 
of  use marks. They indicate that apart from parallels to “Zele” knives in 
the shape and manufacture process, they display a number of  analogies in 
hafting and exploitation.
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