
53

Dariusz Król*

Nekropole z bezkomorowymi grobowcami kultury 
pucharów lejkowatych w Polsce południowo-wschodniej 

w dorzeczach Wisły i Sanu. Przegląd historii i stanu badań

Necropolises with unchambered tombs of the Funnel Beaker culture in south-eastern Poland 
in the Vistula and the San basins. An overview of the history and the state of research

The research on cemeteries with unchambered tombs of the Funnel Beaker Culture has a long tradition in south-eastern Poland. Within the course 
of the twentieth century these necropolises  were recorded in the areas of Sandomierz, Lublin and Western Małopolska lands. In recent years, they 
have also been identified in the Rzeszów Foothills. Due to field and cabinet works, carried out by various scientific centres for many years, it was 
possible to gather a lot of information about this phenomenon in this Trichterbecherkomplex zone. It relates mainly to the morphology of tombs 
and graves, and their spatial relationships. Relatively much is known about the age and sex structure of individuals buried there and accompanying 
artefacts. A novelty in recent times is a significant increase in data in terms of radiocarbon dates. They are some of the most crucial and desired sorts 
of information, explaining the time of functioning of such necropolises. This fact is particularly intriguing as for e.g. the attempt to determine time 
relations with over similar forms present in the Kuyavian-Pomeranian zone and the places of local settlement systems.
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SŁOWO WSTĘPNE

Archeologiczne badania nekropoli z bezkomorowymi gro-
bowcami kultury pucharów lejkowatych (KPL) w Polsce połu-
dniowo-wschodniej – podobnie jak w przypadku terytoriów 
Kujaw i Pomorza (np. W. Chmielewski 1952; K. Jażdżewski 
1970; D. Jankowska 1980; M. S. Midgley 1985; J. Wierzbicki 
1991; 1992; 1994; S. Rzepecki 2004; 2011ab; P. Papiernik 2012) 
– mają długą i bogatą historię. Nie jest przesadą twierdzenie, 
że dotychczasowe efekty działalności różnych polskich ośrod-
ków badawczych na tym terenie należą do kategorii bardzo 
perspektywicznych. Systematycznie poszerzany zasób infor-
macji na temat południowo-wschodniopolskich tradycji fune-
ralnych KPL pozwala coraz odważniej włączać ten obszar do 

szerokich studiów nad rozprzestrzenieniem, funkcjonowaniem 
i zanikiem idei monumentalnych form bezkomorowych reje-
strowanych w IV tys. BC od terenów Półwyspu Jutlandzkiego 
aż po dorzecze środkowego Sanu. Intencją przedkładanego 
artykułu jest omówienie dotychczasowych osiągnięć na polu 
identyfikacji i interpretacji tego fenomenu w Polce południo-
wo-wschodniej. Na tym obszarze – w odróżnieniu od północ-
no-zachodnich „światów” KPL – nie odnotowano np. rzeczy-
wistych mogił megalitycznych, stanowiących niekiedy efekt 
„aktualizacji” założeń bezkomorowych (np. E. Schuldt 1972; 
K. Ebbesen 1985; M.  S. Midgley 2008; K-G. Sjörgen 2011ab; 
K. Rassmann, G. Schafferer 2012)1.

* Instytut Archeologii UR, ul. Moniuszki 10, 35-015 Rzeszów

1 W grupie północnej KPL zjawisko „aktualizacji” vel „megali-
tyzacji” odnotowano, m.in. na terenach Altmarku i Półwyspu Szle-
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kropoli w skali całego „kompleksu pucharowego”.
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Jest oczywiste, że podstawowym kreatorem „stanu obec-
nego” była sama ludność KPL. Decydując o konkretnych mo-
delach bezkomorowych mogił wpływała ona nieumyślnie (?) 
na to, w których miejscach założenia te stanowić będą stabil-
ny i długotrwały komponent przestrzeni kulturowej lub je-
dynie jej efemeryczny element (por. M. Furholt 2012). Tam 
gdzie do ich konstruowania sięgano po duże bryły eratyczne, 
obiekty te trwale wpisywały się w taką przestrzeń (też w wy-
miarze interkulturowym). Co więcej, nader często zachowy-
wały one swoje podstawowe walory morfologiczne nawet do 
czasów nowożytnych. Z drugiej strony, bezkomorowe grobow-
ce budowano wykorzystując do tego celu materiał kamienny 
o mniejszej frakcji i/lub drewno. Struktury takie nie miały 
prawa przetrwać w podobnym stanie jak wielkokamienne, 
zwłaszcza grobowce, których to podstawowym budulcem było 
łatwo podatne na biodegradację drewno (R. A. Blanchette i in. 
1990; R. A. Blanchette 1995).

Na oddalanie się od stanu pierwotnego miały wpływ na-
turalnie czynniki antropopresyjne. Po pierwsze, można mieć 
tu na uwadze wykorzystanie i zmodyfikowanie pierwotnych 
przestrzeni mogił jeszcze przez społeczności pradziejowe – 
w tym nawet KPL. W wymiarze „pucharowym” takim pro-
cesem były „aktualizacje” na linii struktura bezkomorowa → 
megalit. Pierwotna „treść” założenia bezkomorowego ulegała 
wówczas znacznej metamorfozie. O ile jednak zjawiska takie 
nie zostały dotąd bliżej poznane na obszarach na wschód od 
Odry, tym bardziej w Polsce południowo-wschodniej, o tyle 
faktem jest, iż w bezkomorowe grobowce obecne na tym ob-
szarze chętnie ingerowały społeczności kultury ceramiki sznu-
rowej (KCSz) (np. B. Bargieł, M. Florek 2006a; P. Włodarczak 
2008; K. Tunia, P. Włodarczak 2011; D. Król, J. Rogoziński, 
M. Rybicka 2012). Obrazu tego typu przeobrażeń albo nawet 
destrukcji, dopełnia fakt nowożytnej antropopresji (np. J. Kruk 
1980), np. dewastacji ram kamiennych mogił w wyniku pozy-
skiwania ich do celów gospodarczych (W. Chmielewski 1952; 
S. Rzepecki 2004) i rzecz jasna procesu erozji agrotechnicznej 
(np. J. Müller 2011).

Czynniki naturalne i antropopresyjne doprowadziły do 
tego, iż czytelna dziś dyspersja nekropoli z bezkomorowymi 
mogiłami KPL w znacznym stopniu nie jest tożsama z sytu-
acją pierwotną; stadium climax’u tego fenomenu. Jest to jed-
nakowo duży problem w przypadku terenów na wschód od 
Odry, w tym rozpatrywanych obszarów Polski południowo-
-wschodniej, jak również północnych Niemiec, Półwyspu Ju-
tlandzkiego, Fionii i Zelandii (N. H. Andersen 1997; K. Ras-
smann, G. Schafferer 2012; 2014).

Uwzględniając powyższe czynniki nietrudno pojąć, że 
główny impet zainteresowań omawianymi cmentarzyskami 
skierowany został na tereny, gdzie przetrwały one w najmniej 
zdeformowanej postaci. W środowisku KPL na wschód od 
Odry terenami takimi są Kujawy i Pomorze. Wszędzie tam 
jeszcze do początku XX w. licznie występowały bardzo dobrze 
czytelne w przestrzeni formy zbudowane z brył polodowco-
wych (np. W. Chmielewski 1952; A. Weber 1983; J. Wierzbicki 
1992; S. Rzepecki 2004). Dla odmiany, w Polsce południowo-
-wschodniej, gdzie trudno jest o takiej jakości surowiec bu-
dowlany, słabiej zachowane bezkomorowe mogiły często od-
krywano niejako przypadkowo podczas różnorodnych badań 
(np. K. Tunia 2006; P. Jarosz, K. Tunia, P. Włodarczak 2009; 
K. Tunia, P. Włodarczak 2011; D. Król, J. Rogoziński, M. Ry-
bicka 2014; T. J. Chmielewski 2015)2. Dużą wartością nekropo-
li z bezkomorowymi mogiłami KPL w tej części „kompleksu 
pucharowego” jest fakt, iż na stanowiskach takich, w przeci-
wieństwie do kujawskich i pomorskich, rozpoznano wiele mo-
gił z przylegającymi do nich grobami płaskimi (np. B. Bargieł, 
M. Florek 2006a; 2006b; M. Przybyła, K. Tunia 2013; D. Król, 
J. Rogoziński, M. Rybicka 2014; D. Król i in. 2014). Ich ab-
sencję w strefie kujawsko-pomorskiej słusznie chyba można 
tłumaczyć tym, że występujące tam formy wielkokamienne 
same w sobie były dla badających ich archeologów na tyle 
absorbujące, że nie zwracano uwagi na strefy poza ich bezpo-
średnią przestrzenią (np. S. Rzepecki 2004; M. Rybicka 2006; 
por. M. Nowak 2009).

2 Taka sama sytuacja ma miejsce w ostatnich latach także na Ku-
jawach i Pomorzu. Odkrywane są tam założenia daleko odbiegające 
od mogił zbudowanych z głazów polodowcowych (np. L. Czerniak, 
A. Kośko 1993; S. Rzepecki 2011; P. Papiernik 2012).

zwik-Holsztyn. Przykładowo; mogiła w Lüdelsen 6 funkcjonowała 
w wersji bezkomorowej pomiędzy ok. 3838/3567 a 3629/3502 BC, po 
czym w jej miejscu pojawiła się megalityczna struktura korytarzo-
wa (J. Müller, H. Dibbern, F. Hage 2014). Podobną sekwencję zaob-
serwowano w Borgstedt LA 22, gdzie forma taka funkcjonowała ok. 
3970–3800 BC, a następnie, ok. 3700–3650 BC, zaaplikowano w jej 
przestrzeń strukturę dolmenową (J. Müller, H. Dibbern, F. Hage 2014).

PRZEGLĄD HISTORII BADAŃ TERENOWYCH

Polska południowo-wschodnia jest regionem, w ramach 
którego w przeciągu ponad stu lat zidentyfikowano i zbadano 
43 cmentarzyska z bezkomorowymi grobowcami KPL (tabe-
la 1). Znane są one z obszarów Sandomierszczyzny, zachod-
niej Małopolski, Lubelszczyzny i, w mniejszym stopniu, Niecki 
Połanieckiej i Podkarpacia (np. J. Gurba 1969; S. Jastrzębski, 
M. Ślusarska 1982; J. Nogaj-Chachaj 1991b; K. Tunia 2006; 
B. Bargieł, M. Florek 2006a; 2006b; K. Garbacz 2006; M. Flo-
rek 2008; P. Jarosz, K. Tunia, P. Włodarczak 2009; K. Tunia, 
P. Włodarczak 2011; D. Król 2011; 2015; M. Przybyła, K. Tunia 
2013; P. Jarosz, A. Szczepanek, P. Włodarczak 2013; D. Król 

i in. 2014; D. Król, J. Rogoziński, M. Rybicka 2014; T. J. Chmie-
lewski 2015). Postęp badań na takich stanowiskach był (i jest) 
tam właściwie współczesny z postępem studiów nad miejsco-
wym środkowym neolitem (np. J. Kruk 1980; M. Rybicka 1985; 
B. Burchard, S. Jastrzębski, J. Kruk 1991; J. Kruk, S. Milisauskas 
1999; M. Nowak 1993; 2009; P. Włodarczak 2006; S. Kadrow 
2009; M. Rybicka, D. Król, J. Rogoziński 2014; J. Rogoziński 
2014; T. J. Chmielewski, E. Mitrus 2015).

SANDOMIERSZCZYZNA

Jedna z najstarszych informacji na temat bezkomorowych 
mogił KPL na tym obszarze pochodzi z końca XIX w. Doty-
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czy ona nasypu ziemnego z Kunowa, stan. 1, pow. Ostrowiec 
Świętokrzyski (M. Florek 1994; 2008). Z bardzo podobnego 
okresu znane są wzmianki o mogiłach w Malicach Kościelnych, 
stan. 1 i Stodołach-Kolonii, stan. 35, pow. Opatów (B. Bargieł, 
M. Florek 2006a; M. Florek 2011). Nasyp w Malicach Kościel-
nych, stan. 1 został spenetrowany jeszcze w 1914 r. (M. Florek 
2011), natomiast po II wojnie światowej zniszczono najpraw-
dopodobniej mogiły na stan. 1 w Świrnej, pow. Ostrowiec 
Świętokrzyski oraz wspomnianą strukturę z Kunowa, stan. 1. 
Z tą ostatnią wiąże się informacja na temat kamiennych ob-
staw, co może stanowić wskazówkę do ostrożnego łączenia 
tej konstrukcji z KPL (M. Florek 2011). Ponadto, wewnątrz 
tego obiektu natrafiono na kamienną formę grobu, w której 
to znajdowały się szczątki osoby dorosłej i dziecka (Z. Krzak 
1961; J. Gąssowski 1969; M. Florek 2008; 2011).

Wspominane lata pięćdziesiąte XX w. były czasem wyraź-
nego wzrostu działalności naukowej prowadzonej przez dwie 
jednostek: Instytut Historii i Kultury Materialnej Polskiej Aka-
demii Nauk w Warszawie (IHKM PAN) i Państwowe Muzeum 
Archeologiczne w Warszawie (PMA). Podczas tej dekady rozpo-
znano powierzchniowo, m.in. nasyp ziemny w Gorzyczanach, 
stan. 4, pow. Sandomierz, pierwotnie łączony z kulturą mierza-
nowicką (Z. Podkowińska 1959; Z. Krzak 1961; por. M. Florek 
2008; 2011), cmentarzysko w Wojciechowicach, stan. 1, pow. 
Opatów (Z. Krzak 1962; por. J.  T. Bąbel 2000; M. Florek 2008) 
i nieokreślony wówczas pod kątem afiliacji kulturowej nasyp 
w Święcicy, stan. 1, pow. Sandomierz (J. Gąssowski 1969; por. 
M. Szeliga, M. Florek 2007). W latach sześćdziesiątych, dzięki 
wykorzystaniu metody zdjęć lotniczych, rozpoznano ponadto 
trapezoidalną strukturę w miejscowości Złota, pow. Sando-
mierz (J. Gąssowski 1969). Nie podjęto jednak wówczas prób 
jej weryfikacji (M. Florek 2008).

Na terenie Sandomierszczyzny badania powierzchniowe 
kontynuowano wielokrotnie w latach późniejszych. Do szcze-
gólnie ważnej należy bez wątpienia działalność J. T. Bąbla z ów-
czesnej Katedry Archeologii Pradziejowej i Wczesnośrednio-
wiecznej Uniwersytetu Warszawskiego. Od 1 września do 15 
października 1970 r. prowadził on badania terenowe w rejonie 
dorzecza Kamionki, w efekcie których natrafiono na pozosta-
łości cmentarzysk z bezkomorowymi mogiłami w Stryczowi-
cach, stan. 7, Świrnej, stan. 1, Broniszowicach, stan. 5 i Gar-
baczu-Skale, pow. Ostrowiec Świętokrzyski (J. T. Bąbel 1975). 
Rozpoznane wtedy relikty cmentarzyska KPL zostały w latach 
późniejszych zweryfikowane (J. T. Bąbel 1998).

Następny przyrost informacji o omawianych nekropo-
lach na lessach sandomierskich powiązany był z rozwojem 
ogólnokrajowego programu Archeologicznego Zdjęcia Polski 
(AZP). Oprócz masowej weryfikacji wcześniej znanych stano-
wisk natrafiano również na kolejne. Podczas badań prowadzo-
nych w latach 1982–1984 przez M. Florka, J. Liberę, A. Zako-
ścielną i J. Ścibiora odkryto, m.in. cmentarzyska w Kicharach 
Nowych, stan. 2 i Prusach, stan. 36 i 44, pow. Sandomierz. 
Poddano wtedy też ponownej ocenie znane od dawna nasypy 
w Malicach Kościelnych, stan. 1 i Stodołach-Kolonii, stan. 35 
(M. Florek 2008).

Obiecujące wyniki powierzchniowych ekspedycji tereno-
wych stały się impulsem do rozpoczęcia szeregu badań wyko-
paliskowych. Prace te pokazały znaczny potencjał lessowych 
terenów Sandomierszczyzny dla studiów nad obrządkiem po-

grzebowym społeczności KPL. W 1987 r. rozpoczęto badania 
na stan. 2 w Kicharach Nowych, którymi od początku kierowała 
H. Kowalewska-Marszałek, najpierw z ramienia IHKM PAN 
w Warszawie, a następnie od 1992 r. powstałej w jej miejsce 
jednostki Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii 
Nauk (IAiE PAN). W ich wyniku odsłonięto kilka obiektów 
grobowych KPL skoncentrowanych wewnątrz charakterystycz-
nego nieckowatego zagłębiania – prawdopodobnego reliktu 
bezkomorowej struktury (H. Duday, H. Kowalewska-Mar-
szałek 2003; H. Kowalewska-Marszałek, H. Duday, D. Cyngot 
2006). Kilka lat od rozpoczęcia działań badawczych w Kicha-
rach Nowych, stan. 2 nastąpiła intensyfikacja prac wykopali-
skowych na kolejnych znanych stanowiskach. W latach 1992 
i 1995 rozkopano jedną z mogił w Broniszowicach, stan. 5 (J. T. 
Bąbel 1998), natomiast od 1996 r. zaczęto badać nekropolę 
w Malicach Kościelnych, stan. 1 (M. Florek, J. Libera 1996; 
1997). Szczególną wartość naukową przedstawiały rezultaty 
otrzymane w wyniku prac na drugim z podanych stanowisk. 
Odsłonięto tam nie tylko relikty trapezoidalnych mogił z obsta-
wami kamiennymi, wewnątrz których odnotowano kilka zróż-
nicowanych konstrukcyjnie grobów pierwotnych, ale również 
wiele obiektów wtórnych i skupisko grobów płaskich poza ich 
przestrzenią (B. Bargieł, M. Florek, J. Libera 1998; 1999). Prace 
te trwały w sumie trzy lata i najprawdopodobniej objęły swym 
zasięgiem całą przestrzeń nekropoli (np. B. Bargieł, M. Florek 
2006a; M. Florek 2008). Podobną sytuację, jak w Malicach Ko-
ścielnych, stan. 1, zastano na zarejestrowanych w czasie badań 
powierzchniowych J. T. Bąbla stanowiskach w Stryczowicach, 
stan. 7 oraz Pawłowie, stan. 3. Na pierwszym z nich eksplora-
cją obiektów funeralnych kierowała od początku B. Matraszek 
z PMA (B. Matraszek 2001). Od 1997 do 2004 r. (z przerwa-
mi) badano tam nie tylko trapezoidalne mogiły z kamiennymi 
obstawami, ale i przylegające do nich sześć grobów płaskich 
(B. Matraszek, S. Sałaciński 2006). Zbliżoną, ale posiadającą 
wiele oryginalnych elementów nekropolę przebadano także 
w Pawłowie, stan. 3. Od 1999 do 2003 r. zidentyfikowano tam 
trzy zróżnicowane pod względem morfologii grobowce (for-
mę kamienno-drewnianą i założenia czysto drewniane) oraz 
dwa towarzyszące im skupiska grobów płaskich (B. Bargieł, 
M. Florek 2005; 2006b).

Etap badań wykopaliskowych na nekropolach z bezko-
morowymi założeniami KPL na terenie Sandomierszczyzny 
zamykają przedsięwzięcia w Złotej, stan. 6, Pawłowie, stan. 10 
i Czyżowie Szlacheckim, stan. 13 oraz Święcicy, stan. 1. Pierw-
sze z podanych stanowisk rozkopano w latach 2002–2004. 
Odsłonięto wówczas grób znajdujący się najprawdopodobniej 
w obrębie bardziej rozbudowanego założenia kamiennego 
(M. Florek, A. Zakościelna 2006). W opinii M. Florka (2008) 
była to konstrukcja rozpoznana niemal pół wieku wcześniej 
przez J. Gąssowskiego podczas wykonywania zdjęć lotni-
czych. Podobną strukturę (groby i kamienne elementy mo-
gił) badano w 2005 r. także w Pawłowie, stan. 10 i Czyżowie 
Szlacheckim (M. Florek 2008). W Święcicy, stan. 1 zetknięto 
się natomiast z dość interesującą i niejednoznaczną sytuacją. 
Obecne tam struktury przebadano jedynie fragmentarycznie 
natrafiając na kilka rzędów kamiennych obstaw w kontek-
ście których wystąpiły łącznie cztery pochówki (M. Szeliga, 
M. Florek 2007).
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ZACHODNIA MAŁOPOLSKA

Nieco uboższe dane w stosunku do Sandomierszczyzny 
odnoszą się do lessów zachodniej Małopolski. Z terenu tego 
brak jest wcześnie datowanych, przedwojennych wzmianek na 
temat mogił KPL. Jedne z najstarszych informacji na temat bez-
komorowych obiektów mogących być teoretycznie łączonymi 
z tą kulturą dotyczą form zarejestrowanych na gruntach miej-
scowości Koźmice Wielkie na Pogórzu Wielickim. Natrafiono 
tam na kilka wydłużonych nasypów ziemnych (H. Zollówna 
1959), których to cechy morfologiczne i metryczne mogły 
zdaniem P. Valde-Nowaka (2005) wskazywać na ich relacje 
z KPL. Niestety, struktury te nie zostały nigdy zweryfikowa-
ne wykopaliskowo. Próbę bliższej oceny chronologiczno-kul-
turowej podjęto natomiast w przypadku nasypu w Zagajach 
Stradowskich, stan. 1, pow. Kazimierza Wieka, tzw. „Mogiły 
Stradowskiej” położonej w obrębie charakterystycznej formy 
geomorfologicznej Garbu Wodzisławskiego. W konsekwencji 
przeprowadzonych tam na przełomie lat pięćdziesiątych i sześć-
dziesiątych przez IHKM PAN w Krakowie wykopalisk okazało 
się, iż w miejscu tym znajdowała się co najmniej jedna bezko-
morowa struktura zbudowana z zastosowaniem materiałów 
drewnianych. Pozostałość jej stanowiły rowy fundamentowe 
i dołki po słupach (J. Gromnicki 1961; por. B. Burchard 1998; 
2006). Badania te jednoznacznie potwierdziły obecność na 
lessach zachodniomałopolskich trapezoidalnych mogił KPL.

Nekropola w Zagajach Stradowskich, stan. 1 przez wie-
le lat uznawana była jednak za jedyną tego typu w tej części 
południowo-wschodniej Polski. Co prawda w międzyczasie 
badano też kilka podobnych obiektów, lecz tak naprawdę nie 
zdawano sobie wówczas sprawy z rzeczywistej afiliacji kul-
turowej eksplorowanych struktur (por. K. Tunia 2006). Do-
brze ilustrują to przykłady z Kolosów, pow. Kazimierza Wiel-
ka, Niedźwiedzia, stan. 1, pow. Kraków i nieco późniejszych 
Słonowic, stan. 5. Na pierwszym z wymienionych stanowisk 
rozkopano w 1964 r. nasyp ziemny i kilka pochówków, któ-
re to w opinii A. Kempistego (1970; 1978) miały bezpośredni 
związek z KCSz. Po 40 latach odmienną opinię na temat ich 
przynależności kulturowej wyraził jednak P. Włodarczak (2008), 
wskazując na możliwość łączenia części obiektów z KPL. In-
teresujące są też dwa kolejne stanowiska. W Niedźwiedziu, 
stan. 1, eksplorowano w latach 1965 i 1967 (sondażowo) oraz 
1968 i 1971 r. (wielkopowierzchniowo) kilkudziesięciometro-
we założenie mające w rzucie poziomym zarys prostokątnego 
trapezu (B. Burchard 1968; 1969; 1973). Badająca tę strukturę 
B. Burchard (1973) sądziła pierwotnie, iż jest to relikt monu-
mentalnego domostwa kultury malickiej (por. T. Wiślański 
1979). W zupełnie innym tonie na jej temat wypowiedziała 
się jednak kilkanaście lat później M.  S. Midgley (1985) klasy-
fikując tę konstrukcję jako jeden z wariantów bezkomorowych 
grobowców KPL. Pomimo, że w jej obrębie nie natrafiono na 
jakikolwiek pochówek, który mógłby stanowić mocny dowód 
na poprawność takiej oceny, koncepcja sformułowana przez 
M.  S. Midgley została w ostateczności zaaprobowana przez 
B. Burchard (2006).

Bardzo pouczający jest przypadek nekropoli w Słonowi-
cach, stan. 5 (tzw. stan. „G”), traktowanej obecnie jako jed-
nej z flagowych nie tylko w Polsce południowo-wschodniej, 
ale i w Europie Środkowowschodniej. Podczas pierwszych lat 
badań stanowiła duże wyzwanie interpretacyjne. Stanowi-

sko to odkryte zostało w latach 70. podczas inspekcji tereno-
wej prowadzonej przez IHKM PAN w Krakowie (J. Rydzew-
ski 1973), w której brały udział, m.in. U. Maj i M. Perzyńska. 
Początkowo sądzono, iż jest ono pozostałością osady kultury 
trzcinieckiej (K. Tunia 2006). Realizowane od końca lat 70. ba-
dania wykopaliskowe pod kierunkiem K. Tuni nie dostarczyły 
od razu bezpośrednich dowodów na istnienie w tym miejscu 
cmentarzyska KPL. W opinii K. Tuni (1985; 1990), odsłonię-
te na niewielką wówczas skalę obiekty miały cechy pozostało-
ści fortyfikacji obronnych KPL. Dopiero wykonana w 1995 r. 
prospekcja geofizyczna rzuciła nowe światło na rzeczywistą 
funkcję tego miejsca. W następstwie badań wykonanych we 
współpracy z T. Herbichim z IHKM PAN w Warszawie i J. Fass-
binderem z Urzędu Konserwatorskiego w Monachium ustalo-
no, iż na stanowisku tym znajdowała się nekropola składają-
ce się z szeregu bezkomorowych grobowców (K. Tunia 1996; 
2006; T. Herbich, K. Tunia 2009).

W latach 90. powrócono jeszcze do badań „Mogiły Stra-
dowskiej”. Dostarczyły one nowych danych do studiów nad 
obrządkiem pogrzebowym na lessach zachodniomałopolskich. 
Obok znanej z wcześniejszych prac wykopaliskowych bezko-
morowej struktury, odsłonięto jeszcze jedną, także cechującą 
się obecnością rowów fundamentowych i dołków po słupach 
(B. Burchard 1998; 2006). Próbowano również pozyskać in-
formacje na temat otoczenia tych konstrukcji jednak w toku 
prowadzonych poza przestrzenią wykopalisk nie natrafiono na 
żadne obiekty w typie grobów płaskich (np. B. Burchard 2006).

Końcem XX w. i w pierwszych latach XXI stulecia pro-
wadzono bardzo intensywne badania w Słonowicach, stan. 5. 
Rozkopano tam nie tylko kilka pozostałości drewnianych mo-
numentów (wśród których najdłuższy mierzył ponad 100 m), 
ale i czytelne obiekty grobowe, zarówno wewnątrz bezkomo-
rowych form, jak i poza ich przestrzenią (K. Tunia 2006). Pod-
czas kampanii słonowickiej K. Tunia zwrócił też uwagę na inne 
cmentarzyska KPL w Rudnie Górnym, pow. Kraków i Kar-
winie, pow. Proszowice (np. A. Krzemieńska 2009; K. Tunia, 
P. Włodarczak 2011; 2014). Ostatnie kilkanaście lat to również 
czas kolejnych bardzo interesujących dokonań na płaszczyź-
nie identyfikacji zróżnicowanej architektury bezkomorowej 
KPL na lessach zachodniomałopolskich. Nieopodal „Mogiły 
Stradowskiej” na stan. 30, w miejscowości Malżyce, pow. Ka-
zimierza Wielka, udało się uchwycić struktury odmienne od 
klasycznych trapezoidalnych form wielkokamiennych czy drew-
nianych – obiekty o nasypach kolistych. Badano je z ramienia 
IAiE PAN w Krakowie (P. Jarosz, K. Tunia, P. Włodarczak 2009; 
K. Tunia, P. Włodarczak 2011). Dość szybko okazało się, iż na 
terenie Garbu Wodzisławskiego założeń bezkomorowych było 
znacznie więcej. Kolejne wyróżniono na ościennym stan. 31, 
przy czym jego charakter nie został bliżej określony (P. Jarosz, 
A. Szczepanek, K. Tunia 2013). W ostatnich latach powróco-
no ponadto jeszcze raz do Słonowic, stan. 5. Tym razem prace 
wykopaliskowe miały tam charakter ratowniczy i objęły swym 
zasięgiem południową partię stanowiska, sięgającą dna doliny 
rzeki Małoszówka. Odsłonięto wówczas kolejne mogiły KPL, 
aczkolwiek cechujące się pewną odrębnością w porównaniu 
do wcześniej zarejestrowanych. Oprócz nich, na badanym ob-
szarze odkryto kolejne groby płaskie oraz zastanawiający pod 
względem funkcjonalnym system rowów, wśród których nie-
które wydawały się stanowić granicę przestrzeni zajmowanych 
przez bezkomorowe konstrukcje (M. Przybyła, K. Tunia 2013).
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LUBELSZCZYZNA

Teren ten również charakteryzuje relatywnie duże zagęsz-
czenie nekropoli z bezkomorowymi mogiłami KPL. Rejestro-
wano je tam głównie w obrębie porozcinanego wąwozami 
i  jarami lessowego Płaskowyżu Nałęczowskiego (np. J. No-
gaj-Chachaj 2004). Jedno z najwcześniej odnotowanych i ba-
danych wykopaliskowo cmentarzysk znajdowało się w Anto-
polu, pow. Puławy. W 1903 r. podczas budowy lokalnej drogi 
natrafiono na koncentrację brył wapiennych, które to stara-
no się od razu wykorzystywać podczas tych robót. Sytuację 
zmienił fakt natrafienia na toporek kamienny, w konsekwen-
cji czego zatrzymano budowę i podjęto decyzję o przeprowa-
dzeniu wykopalisk (H. Wierciński 1905). Efektem tych dzia-
łań była identyfikacja jednego owalnego grobowca KPL wraz 
z towarzyszącymi mu grobami płaskimi (H. Wierciński 1905; 
L. Gajewski 1952).

Znaleziska z Antopola należą do wyjątkowych z okresu 
sprzed II wojny światowej na terenie Lubelszczyzny. Dopie-
ro końcem lat 40. pojawiły się kolejne informacje na temat 
pochówków KPL, jakkolwiek nie dotyczyły one nekropoli 
w obrębie których znajdować miałyby się formy bezkomo-
rowe (S. Nosek 1947; L. Gajewski 1952). Wyraźny przyrost 
danych z zakresu tego fenomenu datowany jest na lata pięć-
dziesiąte XX w. Wtedy to na dużą skalę rozpoczęto działa-
nia terenowe z ramienia funkcjonującego wówczas Wydziału 
Ochrony Zabytków Archeologicznych Ministerstwa Kultury 
i Sztuki. Jednym z najbardziej znanych i wartościowych po-
znawczo stanowisk objętych programem badań wykopalisko-
wych była nekropola w Chruszczowie-Koloni, stan. 1, pow. 
Puławy, na którą natknięto się przypadkowo podczas prac 
geologicznych (J. Gurba 1954). Zarejestrowano tam ponad 
20 grobów, wśród których zdecydowana większość posiadała 
elementy konstrukcji kamiennej. Kilka z nich znajdowało się 
poniżej dodatkowej warstwy kamieni wapiennych (J. Gurba 
1954). W tym samym okresie rozkopano też cmentarzysko 
w Strzelcach-Koloni, stan. 1, pow. Puławy. Po odhumusowa-
niu przestrzeni o powierzchni niespełna 2 arów przystąpiono 
do eksploracji zachowanej części mogiły wraz ze znajdującym 
się w jej wnętrzu grobem i pochówkami płaskimi zlokalizo-
wanymi poza kamienną ramą tej struktury (J. Gurba 1959). 
Wykopaliska w Strzelcach-Kolonii, stan. 1 kontynuowano 
z sukcesami jeszcze w 1957 r. rejestrując następne obiekty 
grobowe (J. Gurba 1969). Dodatkowo, uwagę badaczy zwró-
ciła w owym czasie kolejna nekropola w Nałęczowie-Kolonii, 
stan. 1, pow. Puławy. Podobnie jak w Chruszczowie-Kolonii, 
stan. 1, odnotowano tam obecność charakterystycznego płasz-
cza kamiennego, pod którym znajdowało się kilka zróżnico-
wanych konstrukcyjnie pochówków. Poza przestrzenią tego 
założenia natrafiono na kolejnych kilkanaście grobów pła-
skich (J. Gurba 1969). W sumie, wszystkie cytowane rezul-
taty przed – i powojennych inspekcji terenowych pozwoliły 
zwrócić uwagę na obecność na Lubelszczyźnie szczególnego 
rodzaju, niewielkich form małokamiennych.

W późniejszych latach okazało się jednak, iż na terenie tym 
występowały również założenia niemal analogicznie do dobrze 
już znanych z lessów zachodniomałopolskich. W latach 1960 
i 1962 z polecenia Muzeum Okręgowego w Lublinie (obecnego 
Muzeum Lubelskiego) odsłonięto bezkomorowy grobowiec na 
stan. 2 w Lublinie-Sławinku, pow. Lublin. Badania na Sławinku 

prowadził Z. Ślusarski (1960; 1962; S. Jastrzębski, M. Ślusar-
ska 1982). Nowoodkrytą mogiłę charakteryzowała obecność 
rowów fundamentowych, w których jednak nie natrafiono na 
dołki po słupach. Choć nie została ona rozkopana w całości 
(nie jest znany układ jej czoła i wierzchołka), to w jej wnę-
trzu udało się natrafić na trzy groby o konstrukcji kamiennej 
(S. Jastrzębski, M. Ślusarska 1982). We wspomnianych latach 
sześćdziesiątych przeprowadzono jeszcze prace na nekropo-
li w Klementowicach, stan. 6, pow. Puławy. Kierowała nimi 
A. Uzarowiczowa (1968) z ramienia PMA.

Owocne w nowe wiadomości o „nałęczowskim” obrządku 
pogrzebowym KPL były kolejne dekady lat siedemdziesiątych 
i osiemdziesiątych. W 1975 i 1978 r. aktywnością badawczą 
zaznaczył się na tym terenie Zakład Archeologii Uniwersyte-
tu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie (UMCS). Szczególnie 
należy wspomnieć tu o działalności tej jednostki dydaktycz-
no-badawczej na stan. 1 w Miłocinie-Kolonii, stan. 1 (J. Gur-
ba 1976). Stwierdzono tam obecność dwóch bezkomorowych 
form i kilku grobów płaskich znajdujących się poza ich prze-
strzenią (S. Jastrzębski, M. Ślusarska 1982). W 1980 r. pod-
czas inspekcji powierzchniowej natrafiono z kolei na cmen-
tarzysko w Wąwolnicy, stan. 7. Podjęte niezwłocznie badania 
wykopaliskowe na powierzchni 6,5 ara dowiodły istnienia 
kolejnego na Lubelszczyźnie grobowca. Strukturze tej towa-
rzyszył jeden pochówek płaski zarejestrowany na północ od 
linii mogiły (B. Bargieł, Z. Kapica, A. Śmieszkiewicz-Skwar-
ska 1982). W tym samym dziesięcioleciu uwagę zwrócono 
na jeszcze inne cmentarzysko, które to z perspektywy czasu 
można uznać za jedno z najbardziej wymownych w całej połu-
dniowo-wschodniej Polsce. Podczas rekonesansu terenowego 
w ramach AZP prowadzonego w 1987 r. na lessach wschodniej 
partii Płaskowyżu Nałęczowskiego odkryto stan. 35 w Karma-
nowicach, pow. Puławy (J. Nogaj-Chachaj 1987). Wieloletnie 
i systematyczne badania realizowane tam w okresie ponad 10 
lat przyczyniły się do identyfikacji pięciu kamiennych mogił 
KPL i kilkudziesięciu obiektów grobowych obecnych poza ich 
ramami w różnych konfiguracjach przestrzennych (J. Nogaj-
-Chachaj 1988; 1989; 1990; 1991a; 1991b; 1994; 1995; 1996; 
1997; 1998; 1999; 2000a; 2001).

Ostatnie kilkanaście lat także można określić mianem bar-
dzo istotnych dla prób poznania różnorodności nekropoli KPL 
na terenie Lubelszczyzny. W tym czasie rozkopano, m.in. silnie 
zniszczony grobowiec w Lesie Stockim, stan. 71, pow. Puła-
wy (J. Nogaj-Chachaj 2000b). Powrócono również do prac na 
stan. 2 w Lublinie-Sławinku, owocujących identyfikacją dwóch 
następnych konstrukcji z rowami fundamentowymi (M. Po-
lańska 2004). Obrazu tego dopełniają najnowsze wyniki ra-
towniczych przedsięwzięć wykopaliskowych poprzedzających 
budowę obwodnicy Lublina z miejscowości Pilszczyn, stan. 9, 
pow. Lublin, prowadzone przez P. Olejarczyka z ramienia In-
stytutu Archeologii UMCS. Na zbadanej tam nekropoli funk-
cjonowały pierwotnie dwa założenia bezkomorowe relatywnie 
bliskie pod względem morfologii obiektom ze Sławinka (T. J. 
Chmielewski 2015).

NIECKA POŁANIECKA

Oprócz prezentowanych wyżej obszarów, cmentarzyska 
z bezkomorowymi mogiłami KPL odkrywano także w innych 
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rejonach Polski południowo-wschodniej, w tym na terenach 
poza płatami lessowymi. Szablonową tego ilustracją są dwa 
obiekty z Grzybowa, stan. 1, pow. Staszów funkcjonujące na 
„paraniżowym” obszarze Niecki Połanieckiej. Odkryto je pod-
czas badań realizowanych w II poł. lat 80. na obszarze Kopalni 
i Zakładów Chemicznych Siarki „Siarkopol” z polecenia Biura 
Badań i Dokumentacji Zabytków (K. Garbacz 2006).

PODGÓRZE RZESZOWSKIE

Najmłodszą i najkrótszą kartę historii badań nekropoli 
KPL w Polsce południowo-wschodniej mają obecnie obsza-
ry w dorzeczu Wisłoka i Sanu. Tereny te cechuje w ostatnich 
latach znaczny przyrost informacji na temat osadnictwa tej 
kultury, zwłaszcza w odniesieniu do płata lessów rzeszow-
sko-przemyskich (np. R. Zych 2004; 2008; A. Dzierżanowska 
i in. 2009; 2011; J. Rogoziński 2014; M. Rybicka 2014; M. Do-
brzyński i in. 2014). Olbrzymią rolę w identyfikacji nowych 

zjawisk kulturowych na tym terenie odegrały przede wszyst-
kim wielkopowierzchniowe badania poprzedzające budowę 
autostrady A4 realizowane przez Fundację Rzeszowskiego 
Ośrodka Archeologicznego (S. Czopek, A. Pelisiak 2006; 2011; 
M. Rybicka 2014). W 2010 r. zidentyfikowano i przebadano 
na terenie Podgórza Rzeszowskiego dwa cmentarzyska z po-
zostałościami bezkomorowych grobowców i grobów płaskich. 
W wyniku badań prowadzonych przez M. Rybicką i D. Króla 
w Skołoszowie, stan. 7, odsłonięto ponad 30 m długości relik-
ty trapezoidalnej struktury drewnianej i kilkadziesiąt grobów 
jamowych znajdujących się po obu jej stronach w zróżnicowa-
nych układach przestrzennych (D. Król, J. Rogoziński, M. Ry-
bicka 2012; 2014; D. Król i in. 2014). Nieco słabiej zachowaną 
nekropolę odnotowano w nieodległej Szczytnej, stan. 6. Prace 
terenowe prowadzone były przez M. Hozer pod opieką nauko-
wą J. Machnika. Odsłonięto wówczas dwa układy względnie 
równoległych rowów fundamentowych oraz szereg obiektów 
grobowych, które zinterpretowano w bardzo podobny sposób 
jak obiekty w Skołoszowie, stan. 7 (D. Król i in. 2014).

Tab ela  1
Lista cmentarzysk z bezkomorowymi grobowcami KPL w Polsce południowo-wschodniej. BG – bezkomorowe 

grobowce; GP – groby pierwotne; GW – groby wtórne; GPPBG – groby poza przestrzenią bezkomorowych grobowców
Tab el le  1

Verzeichnis der Gräberfelder mit kammerlosen Gräbern der TBK in Südostpolen. BG – kammerlose Gräber; 
GP – Primärbestattungen; GW – Sekundärbestattungen; GPPBG – Bestattungen außerhalb der kammerlosen Gräber

Lp. Cmentarzysko Liczba
BG

Badane 
BG

Numer 
badanego BG GP GW GPPBG Literatura

1 Antopol 1 1 I • - • H. Wierciński 1905; L. Gajewski 1949

2 Broniszowice 5 2 1 I • • - J. T. Bąbel 1975; 1998; 2006

3 Chruszczów-Kolonia 1 1 1 I • - • J. Gurba 1954; 1956

4 Czyżów-Szlachecki 13 1 1 I • - - M. Florek 2008

5 Garbacz-Skała 1 5? 1? ? •? - - J. T. Bąbel 1975; 1998; M. Florek 2008

6 Gorzyczany 4 1 - I •? - Z. Podkowińska 1959;
M. Florek 1994; 2008

7 Grzybów 1 1 2
I • - -

K. Garbacz 2003; 2006
II • - -

8 Karmanowice 35 5 5

I • -

•
J. Nogaj-Chachaj 1987; 1988; 1989; 1990; 1991; 
1991a; 1994; 1995; 1996; 1997; 1998; 1999; 2000a; 
2001

II • -

III • -

IV -

V •? -

9 Karwin 43 1? ? ? - - - K. Tunia, P. Włodarczak 2014

10 Kichary Nowe 2 1 1 I • - •

H. Kowalewska-Marszałek 1988; 1992; 1994; 
1997; 2000; H. Duday, H. Kowalewska-Marsza-
łek 2003; H. Kowalewska-Marszałek, H. Duday, 
M. Pyżuk 2006

11 Klementowice 6 1 1 I • - - A. Uzarowiczowa 1965; 1968

12 Kolosy 1 1 I • - - A. Kempisty 1970; 1978; P. Jarosz, P. Włodar-
czak 2007; P. Włodarczak 2008
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Lp. Cmentarzysko Liczba
BG

Badane 
BG

Numer 
badanego BG GP GW GPPBG Literatura

13 Kunów 1 2 1 I • - - Z. Krzak 1961; J. Gąssowski 1969; J. T. Bąbel 
1998; M. Florek 2004; 2008

14 Las Stocki 71 1 1 I - - - J. Nogaj-Chachaj 2000

15 Lublin-Sławinek 2 3 3

I • - -
Z. Ślusarski 1960; 1962; S. Jastrzębski, M. Ślu-
sarska 1982; M. Polańska 2004

II • - -

III - - -

16 Malice-Kościelne 1 2 2
I • •

•
M. Florek, J.  Libera 1996; 1997; B.  Bargieł, 
M. Florek, J. Libera 1998; 1999; 2001; B. Bargieł, 
M. Florek 2006a; M. Florek 2008II • •

17 Malżyce 30 3? 2?
I • - - P. Jarosz, K. Tunia, P. Włodarczak 2009; K. Tunia, 

P. Włodarczak 2011II • - -

18 Malżyce 31 1 1 I •
P. Jarosz, K. Tunia, P. Włodarczak 2009; K. Tunia, 
P. Włodarczak 2011; P. Jarosz; A. Szczepanek, 
P. Włodarczak 2013

19 Miłocin-Kolonia 1 2 2
I • -

• J. Gurba 1976; S. Jastrzębski, M. Ślusarska 1982
II - -

20 Mydłów 58 1 - - - - - M. Florek 2008

21 Nałęczów-Kolonia 1 1 1 I • - • J. Gurba 1969

22 Nasławice 50 1 - - - - - M. Florek 2008

23 Niedźwiedź 1 1 1 I - - - B. Burchard 1968; 1969; 1973; 1998; 2006; 
M. S. Midgley 1985

24 Pawłów 3 3 3

I • •

• B. Bargieł, M. Florek 2000; 2003; 2005; 2006bII •

III • -

25 Pawłów 10 1 - - - - - M. Florek 2008

26 Pliszczyn 9 2 2
I • -

• T. J. Chmielewski 2015
II • -

27 Prusy 36 1? - - - - - M. Florek 2008

28 Prusy 44 1? - - - - - M. Florek 2008

29 Rudno Górne 8 3 3 ? - - - A. Krzemieńska 2009; K. Tunia, P. Włodarczak 
2011

30 Sandomierz 105 1? - - • - - A. Tabaczyński, A. Buko 1981; M. Florek 2008

31 Skołoszów 7 1 1 I - • • D. Król, J. Rogoziński, M. Rybicka 2012; 2014; 
D. Król i in. 2014

32 Słonowice 5 10 10

I • -

•

J. Rydzewski 1973; K. Tunia 1985; 1990; 2006; 
K. Tunia, A. Krzemieńska 2003; A. Krzemieńska 
2009; J. Kruk 2008; T. Herbich, K. Tunia 2009; 
M. Przybyła, K. Tunia 2013

II • -

III • -

IV • -

V • -

VI • -

VII • -

VIII • -

IX - -

X - -
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Sformułowanie generalnej oceny stanu badań cmenta-
rzysk z bezkomorowymi grobowcami w Polsce południowo-
-wschodniej nie jest sprawą łatwą. Ogólny stopień rozpoznania 
i interpretacji południowopolskiego „odłamu” zjawiska dys-
kutowanych nekropoli należy uznać za dość nierównomierny. 
Nie jest to oczywiście sytuacja wyjątkowa na tle Trichterbe-
cherkomplex. Taki sam problem dostrzegalny jest np. w przy-
padku Kujaw i stref pomorskich. Wszędzie tam znajdują się 
rejony z silną lub też ubogą koncentracją takich cmentarzysk 
(np. W. Chmielewski 1952; J. Wierzbicki 1999; S. Rzepecki 
2004; 2011; D. Król 2015). Wartą podkreślenia miarą jakości 
badań prowadzonych w Polsce południowo-wschodniej jest 
fakt, iż w porównaniu do Kujaw i Pomorza (przede wszystkim 
Zachodniego) imponująca jest relacja cmentarzysk badanych 
względem nie badanych wykopaliskowo. Na omawianym te-
renie badano niemal 70% znanych tego rodzaju stanowisk. Co 
więcej, w Polsce południowo-wschodniej przebadano nieco 
ponad 30% „kompletnych” nekropoli (tj. takich, w obrębie 
których wystąpił „pakiet”: co najmniej jeden bezkomorowy 
grobowiec + groby płaskie), podczas gdy na Kujawach współ-
czynnik ten wyniósł zaledwie 5 %, a na Pomorzu Zachodnim 
jest on równy zeru (D. Król 2015).

Ważnym aspektem jest ocena jakości badań, a dalej wkła-
du, jaki wniosły one do problematyki pojawienia się, rozwoju, 
zaniku i znaczenia nekropoli z bezkomorowymi mogiłami KPL 
na rozpatrywanym terytorium. Spośród 43 znanych tego typu 
stanowisk (tabela 1) niewiele jest takich, które zostały opraco-

OCENA STANU BADAŃ

wane w sposób optymalny; jest to szczególnie dostrzegalne na 
poziomie dostępności wskaźników chronologii radiowęglowej 
(zob. D. Król 2015). W przypadku Sandomierszczyzny, do-
stateczną ilość informacji zawierają np. prace opublikowane 
w tomie pt. Idea megalityczna w obrządku pogrzebowym kul-
tury pucharów lejkowatych (J. Libera, K. Tunia 2006). Dotyczą 
one konkretnych cmentarzysk w Broniszowicach, stan. 5 (np. 
J. T. Bąbel 2006), Kicharach Nowych, stan. 2 (np. H. Duday, 
H. Kowalewska-Marszałek 2003; H. Kowalewska-Marszałek, 
H. Duday, M. Pyżuk 2006), Malicach Kościelnych, stan. 1 (np. 
B. Bargieł, M. Florek 2006a), Pawłowie, stan. 3 (np. B. Bargieł, 
M. Florek 2006b) lub Stryczowicach, stan. 1A i 7 (np. B. Ma-
traszek, S. Sałaciński 2006; A. Uzarowicz-Chmielewska, B. Sa-
łacińska 2013). Odnaleźć w nich można podstawowe dane 
z zakresu morfologii badanych grobowców i grobów oraz ma-
teriałów zabytkowych; kontekstu ich występowania i niekiedy 
– w oparciu o nie – prób refleksji chronologicznych. Niewiele 
niestety wnoszą one do studiów nad chronologią bezwzględną 
zjawiska; informacje na ten temat potraktowane są lakonicznie 
lub nie ma ich wcale. Wyjątek stanowi seria dat 14C z Kichar 
Nowych, stan. 2, jakkolwiek ze względu na ich zastanawiają-
co późne wartości, bywają one ostatnimi czasy poddawane 
w wątpliwość (zob. P. Włodarczak 2013).

W przypadku Sandomierszczyzny, kilkukrotnie podejmo-
wano próby syntetycznych ujęć problematyki nekropoli KPL. 
Prace pióra M. Florka (1994; 2008; 2011) stanowią w pewnym 
sensie podstawowe kompendium wiedzy na temat rozprzestrze-

Lp. Cmentarzysko Liczba
BG

Badane 
BG

Numer 
badanego BG GP GW GPPBG Literatura

33 Stodoły-Kolonia 35 1 - - - - - M. Florek 2008

34 Stryczowice 1A 1 1 I - - - J. T. Bąbel 1975; A. Uzarowicz-Chmielewska, 
B. Sałacińska 2013

35 Stryczowice 7 3? 3?

I • -

• J. T. Bąbel 1975; B. Matraszek 2001; B. Matraszek, 
S. Sałaciński 2006; M. Florek 2008

II - -

III? - -

36 Studzianki 7 1? - - - - - M. Florek 2008

37 Szczytna 5 1 1 I • - • D. Król i in. 2014

38 Strzelce Kolonia 1 1 1 I • - • J. Gurba 1958; 1959; 1969

39 Święcica 1 2? 2? ? - - - J. Gąssowski 1969; M. Florek 2004; 2008; 2011; 
M. Szeliga, M. Florek 2006

40 Świrna 1 1 1 I - - - J.T. Bąbel 1998; M. Florek 2008

41 Wąwolnica 7 1 1 I - - • B. Bargieł, Z. Kapica, A. Śmieszkiewicz-Skwarska 
1982

42 Zagaje Stradowskie 2 2
I • - -

J. Gromnicki 1961; B. Burchard 1973; 1998; 2006
II - - -

43 Złota 6 1? - - - - - M. Florek, A. Zakościelna 2006; M. Florek 2008

cd.  Tab eli  1/  For ts etzung Tab el le  1
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nionych tam założeń bezkomorowych. Brak jest w nich jednak 
głębszych refleksji chronologiczno-genetycznych. Rozważania 
tego rodzaju można poniekąd odnaleźć w innych publikacjach 
(np. S. Rzepecki 2011; 2013; D. Król 2011; 2015), choć w pra-
cach tych, ze względu na szereg ograniczeń źródłowych, trud-
no odnaleźć wyczerpujące odpowiedzi na kilka najpilniejszych 
pytań; nie tylko o czynniki sprawcze formowania się tego fe-
nomenu w relacji m.in. do strefy kujawsko-pomorskiej, ale 
też, np. o miejsce stref sepulkralnych w wyżynno-lessowych 
systemach osadniczych KPL (zob. D. Król 2015).

Podobna sytuacja cechuje studia nad zachodniomałopol-
ską koncentracją nekropoli z bezkomorowymi mogiłami KPL, 
aczkolwiek w przypadku tego obszaru bez wątpienia warto 
podkreślić postęp w zakresie rozwoju badań nad chronologią 
bezwzględną (np. P. Włodarczak 2013). Na uwagę zasługuje 
na pewno ostatnia publikacja poświęcona kompleksowi fune-
ralnemu w Słonowicach, stan. 5 i kilka opublikowanych w niej 
dat 14C (M. Przybyła, K. Tunia 2013). Daty te są o tyle ważne, 
że wraz z określonym pakietem obserwacji stratygraficznych 
i morfologicznych samych mogił (K. Tunia 2006; M. Przyby-
ła, K. Tunia 2013) mogą one sugerować, że czas funkcjonowa-
nia tej nekropoli mógł być relatywnie długi. Uczciwie trzeba 
przyznać, iż stanowisko to cieszy się dużą popularnością wśród 
badaczy i pomimo wieloletnich problemów z publikowaniem 
kluczowych informacji na temat jego charakterystyki chrono-
logicznej i przestrzennej ma ono bardzo duże znaczenie na-
ukowe. W połowie lat dziewięćdziesiątych dedykowano mu 
nawet specjalną konferencję (K. Tunia 1996).

Interesująco przedstawiają się także kolejne z nowszych 
osiągnięć badawczych w tej części Polski południowo-wschod-
niej. Do studiów nad dywersyfikacją i chronologią obrządku 
pogrzebowego KPL dużo wniosły ostatnie odkrycia; trudnych 
w interpretacji typologicznej struktur z terenu Garbu Wodzi-
sławskiego, w Malżycach, stan. 30 i 31 (P. Jarosz, K. Tunia; 
P. Włodarczak 2009; K. Tunia, P. Włodarczak 2011; P. Jarosz, 
A. Szczepanek, P. Włodarczak 2013). Istotna jest też reinter-
pretacja kulturowa nasypu kolistego w Kolosach i niektórych 
powiązanych z nim grobów (P. Włodarczak 2013).

Pomimo relatywnie wielu informacji na temat morfologii 
i organizacji przestrzennej grobowców i grobów oraz powią-
zanych z nimi materiałów ruchomych, nadal wiele niejasno-
ści wiąże się z nekropolami występującymi na Lubelszczyźnie, 
przede wszystkim w zachodniej partii Płaskowyżu Nałęczow-
skiego. Wśród opracowań poszczególnych nekropoli dominują 
zwłaszcza komunikaty i sprawozdania. Próżno jest wśród nich 
szukać bardziej szczegółowych prób osadzenia miejscowego 
fenomenu nekropoli z bezkomorowymi mogiłami w szerszym 
tle chronologiczno-genetycznym. Interesujący jest przykład 
Karmanowic, stan. 35, nekropoli, która do dziś nie doczeka-
ła się poważnej próby syntezy. Faktem jednak jest, że rezul-
taty prowadzonych tam badań były przez wiele lat regularnie 
publikowane, choć głównie na łamach lokalnych, lubelskich 
wydawnictw (J. Nogaj-Chachaj 1987; 1988; 1989; 1990; 1991; 
1991a; 1994; 1995; 1996; 1997; 1998; 1999; 2000a; 2001). Na-
leży podkreślić, iż niezależnie od opracowań typowo arche-
ologicznych, opublikowano też liczne dane odnoszące się do 
charakterystyki antropologicznej osób pogrzebanych na tej 
nekropoli (np. W. Kozak-Zychman 2006, 401–406). Niestety, 
sporym problemem w przypadku tego stanowiska jest brak 
ogólnodostępnych serii dat radiowęglowych (por. M. Nowak 

2009). Jest to szczególnie odczuwalne z uwagi na fakt, że cmen-
tarzysko to należy do jednych z najbardziej rozbudowanych 
i ciekawie zorganizowanych przestrzennie w całej Polsce po-
łudniowo-wschodniej, i podobnie jak w przypadku Słonowic, 
stan. 5, wskaźniki 14C mogłyby pomóc w identyfikacji jego se-
kwencji rozwojowych.

W przypadku terenu Lubelszczyzny, jedyne ogólnodo-
stępne daty radiowęglowe pochodzą z niedawno opubliko-
wanej monografii stanowiska w Pliszczynie, stan. 8. (T. J. 
Chmielewski, E. Mitrus 2015). Praca ta jest bez wątpienia 
bardzo wartościową, nie tylko dlatego, że zawiera ona kom-
pleksową analizę cmentarzyska z dwoma bezkomorowymi 
mogiłami, ale także z powodu próby określenia jego relacji 
przestrzennoronologicznej z odkrytą na tym samym stano-
wisku (lecz wyraźnie oddzieloną od nekropoli) osadą KPL 
(T. J. Chmielewski 2015).

Interesująca jest kwestia obszarów najsłabiej dotąd pozna-
nych. Na tle cmentarzysk z bezkomorowymi mogiłami KPL 
w Polsce południowo-wschodniej, dość rzetelnie prezentuje 
się opracowanie nekropoli z Grzybowa, stan. 1, z terenu Niec-
ki Połanieckiej. Zaprezentowano w nim nie tylko informacje 
z zakresu morfologii mogił, pochówków i charakteru odnoto-
wanych w ich kontekście artefaktów. Podjęto także próbę ana-
lizy porównawczej obecnych tam struktur względem podob-
nych obiektów znanych z ościennych terenów lessowych oraz 
Niżu. (K. Garbacz 2006). W ostatnim czasie sporo informacji 
zgromadzono w rezultacie badań prowadzonych na lessach 
podkarpackich. Jeszcze kilkadziesiąt lat temu teren ten uzna-
wano za anekumenę osadnictwa KPL (por. A. Kośko 1981). 
Choć w późniejszych okresach poglądy takie zostały skorygo-
wane, to nadal wypowiadano się bardzo sceptycznie na temat 
możliwości funkcjonowania na tym obszarze stabilnych osad 
KPL (np. R. Zych 2008). Dopiero rezultaty intensywnych prac 
terenowo-gabinetowych zapoczątkowanych w 2010 r. przez 
badaczy Instytutu Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego 
dowiodły, iż terytorium to znajdowało się w IV tys. BC w or-
bicie podobnych procesów osadniczych jak obszary zachod-
niomałopolskie czy sandomierskie (np. M. Rybicka, D. Król, 
J. Rogoziński 2014). Świadectwem tego jest obecność cmenta-
rzysk z bezkomorowymi grobowcami KPL w miejscowościach 
Skołoszów, stan. 7 i Szczytna, stan. 6 (D. Król, J. Rogoziński, 
M. Rybicka 2014; D. Król i in. 2014). Niestety, obie te nekro-
pole były relatywnie słabo zachowane (zwłaszcza Szczytna, 
stan. 6), dlatego też zbiór odnoszących się do nich informa-
cji nie jest w pełni satysfakcjonujący (D. Król, J. Rogoziński, 
M. Rybicka 2014; D. Król i in. 2014; por. D. Król 2015). Ważną 
jego częścią są jednak oznaczenia 14C uzyskane dla cmenta-
rzyska w Skołoszowie, stan. 7. Pozwalają one np. na ostrożną 
ocenę jego funkcjonowania w relacji do lokalnej sieci osad-
niczej KPL (D. Król, J. Rogoziński, M. Rybicka 2014; J. Rogo-
ziński 2014; por. D. Król 2015).

PODSUMOWANIE

W latach 70. ubiegłego wieku Konrad Jażdżewski (1970) 
sformułował opinię, iż bezkomorowe konstrukcje rejestrowa-
ne w Polsce południowo-wschodniej reprezentują końcową 
i „zdegenerowaną” wersję idei megalitycznej. W świetle wie-
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lu późniejszych ustaleń badawczych opinia ta jest dyskusyjna 
(por. D. Król 2015). Dotychczasowe prace wydają się wskazy-
wać na to, iż „południowo-wschodnia” prowincja KPL mogła 
znajdować się w orbicie podobnych tradycji funeralnych jak 
pozostałe terytoria zajmowane przez tę kulturę. Obok teore-
tycznie diagnostycznych dla Polski południowo-wschodniej 
cmentarzysk z mogiłami drewnianymi, odkrywano tu również 
założenia wielkokamienne, nieznacznie odbiegające morfolo-
gicznie od tzw. grobowców kujawskich (np. K. Garbacz 2006; 
B. Matraszek, S. Sałaciński 2006). Pokazuje to znaczną róż-
norodność bezkomorowych tradycji funeralnych w obrębie 
KPL, która była tak samo charakterystyczna dla Polski połu-

dniowo-wschodniej, jak i np. dla obszarów na zachód od Odry 
(np. F. Hage 2012)3.

Duże znaczenie dla studiów na temat różnorodności cmen-
tarzysk KPL w Polsce południowo-wschodniej ma bezsprzecz-
nie rozwój badań nad ich chronometrią absolutną. Choć 
zgromadzone dotąd informacje trudno uznać za odpowied-
nio reprezentatywną pulę danych (por. P. Włodarczak 2013), 
to niekiedy pozwalają one przybliżyć czas „aktywnego” wy-
korzystywania nekropoli, np. w odniesieniu do nieodległych 
osad (M. Rybicka, D. Król, J. Rogoziński 2014; J. Rogoziński 
2014; D. Król 2015).

3 Interesujący jest m.in. przykład bezkomorowej mogiły w Borg-
stedt, stan. LA 22 z terenu północnych Niemiec (F. Hage 2012). Przy-
pomina ona poniekąd słupową konstrukcję z Pawłowa, stan. 3, przy 
czym: a) zbudowano ją na planie prostokąta, b) cechowała się ona więk-
szym zagęszczeniem dołków posłupowych, występujących w dwóch 
rzędach i c) w późniejszym stadium w jej wnętrze zaaplikowano 
strukturę megalityczną – Grossdolmen (por. J. Müller, H. Dibbern, 
F. Hage 2014).
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Dariusz Król 

Nekropole mit kammerlosen Gräbern der Trichterbecherkultur (TBK) in 
Südostpolen im Einzugsgebiet der Weichsel und des San. Bemerkungen 

zur Forschungsgeschichte und zum Forschungsstand 

Zusammenfassung 

Die Erforschung der Gräberfelder mit den kammerlosen 
Gräbern der TBK hat in Südostpolen eine lange Tradition. 
Bisher wurden die Forschungen auf den Gebieten von San-
domierz- und Lublin- Land und im westlichen Kleinpolen 
durchgeführt. In den letzten Jahren unternahm man sie auch 
im Karpatenvorland. 

Die Identifizierung derartiger Gräberfelder erfolgt in un-
terschiedlichem Tempo. Dieser Situation liegen viele Ursachen 
zugrunde – vor allem ist des der Erhaltungszustand; „die Les-
barkeit“ der Relikte der kammerlosen Strukturen im Gelände. 

Am besten veranschaulicht das die Situation in Pommern und 
Kujawien. Noch bis zum Anfang des 20. Jhs. beobachtete man 
dort zahlreiche Konzentrationen der aus postglazialen Blöcken 
gebauten Großsteingräber (z.B. W. Chmielewski 1952; A. We-
ber 1983; J. Wierzbicki 1992; S. Rzepecki 2004). Im Südost-
polen werden die im Gelände nicht erkennbaren Gräber oft 
infolge unterschiedlicher Forschungsmaßnahmen zufällig ent-
deckt (z.B. K. Tunia 2006; P. Jarosz, K. Tunia, P. Włodarczak 
2009; K. Tunia, P. Włodarczak 2011; D. Król, J. Rogoziński, 
M. Rybicka 2014; D. Król et al 2014; T. J. Chmielewski 2015). 



Bisher identifizierte man in Südostpolen 43 Nekropolen, 
auf denen mindestens ein kammerloses Grab vorkam (Tabelle 
1). Auf vielen solchen Gräberfeldern beobachtete man darü-
ber hinaus die Konzentrationen der Flachgräber (z.B. B. Bur-
chard, M. Florek 2006b; M. Przybyła, K. Tunia 2013; D. Król, J. 
Rogoziński, M. Rybicka 2014; D. Król et al 2014). Eine solche 
Situation wird eigentlich in Kujawien kaum beobachtet (sieh 
D. Król 2015). Die größte Zahl der Nekropolen mit den kam-
merlosen Gräbern wurde in Südostpolen auf den Gebieten von 
Sandomierz-Land registriert. Dort wurden vor allem Gräber 
mit charakteristischer Steinfassung (B. Matraszek, S. Sałaciński 
2006; J. T. Bąbel 2006; B. Bargieł, M. Florek 2006a), viel seltner 
mit Holzfassungen verzeichnet (B. Bargieł, M. Florek 2006a). 
Die zweite Grabform ist vor allem aus den Lösslandschaften im 
westlichen Kleinpolen (z.B. B. Burchard 2006; K. Tunia 2006; 
M. Przybyła, K. Tunia 2013) und neulich auch aus Karpaten-

vorland (D. Król, J. Rogoziński, M. Rybicka 2014; D. Król et.al 
2014) bekannt. Im Lublin-Land, insbesondere im westlichen Teil 
der Hochebene Płaskowyż Nałęczowski wurden dagegen viele 
Gräber mit charakteristischen Steinmäntel beobachtet (nach 
B. J. Nogaj-Chachaj 1991b). Die Bewertung des Forschungs-
standes zu den Gräberfeldern mit kammerlosen Gräbern in 
Südostpolen ist nicht einfach. Der allgemeine Erkenntnisgrad, 
wie auch Stand der Interpretation der südostpolnischen Va-
riante des behandelten Phänomens ist unterschiedlich. Die 
einzelnen Nekropolen wurden im unterschiedlichen Masse 
erforscht und analysiert. Manche von ihnen wurden flächen-
deckend erforscht (z.B. D. Król, J. Rogoziński, M. Rybicka 2014; 
M. Przybyła, K. Tunia 2013). Beachtenswert ist der in letzten 
Jahren beobachtete Zuwachs an Daten aus der Radiokarbon-
datierung (z.B. P. Włodarczak 2013; D. Król, J. Rogoziński, 
M. Rybicka 2014; T. J. Chmielewski 2015).




