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WpROWADzenIe

problematyka obrządku pogrzebowego kultury malic-
kiej (dalej: KM) została szczegółowo przeanalizowana w pra-
cy z 2009 roku (S. Kadrow 2009). Sławomir Kadrow zapre-
zentował wówczas i omówił 21 grobów z 13 stanowisk, a także 
wspomniał 2 kolejne z Sandomierza-Wzgórza zawichojskiego 
(dotychczas niepublikowane). W starszych pracach tematyka 
ta była poruszana raczej sporadycznie. Wspominano jedynie 
niektóre znaleziska, bądź prezentowano ogólne uwagi dotyczące 
obrządku pogrzebowego kultur naddunajskich (J. Kamieńska 
1973, s. 69–74; A. Kulczycka-Leciejewiczowa 1979, s. 157–164). 
po 2009 roku opublikowano kolejne materiały z badań autostra-
dowych, z rejonu podkrakowskiego. na stanowisku 5 w Modlni-
cy odkryto jamę (2543), którą ze względu na regularny kształt, 
jednolite wypełnisko oraz obecność skupiska ceramiki uznano 
za obiekt sepulkralny (B. Grabowska, A. zastawny 2011, s. 33; 

ryc. 11, 12). Szczątków ludzkich nie zarejestrowano również 
w 2 jamach grobowych z Targowiska, stan. 11 (B. Grabowska, 
A. zastawny 2014, s. 262; S. Kadrow 2009, tab. III, IV). 

Groby KM znane są głównie z terenu podkrakowskiego 
i okolic Sandomierza (ryc. 1). Dwa pochówki odkryto rów-
nież na obszarze Kotliny Hrubieszowskiej na stanowisku 28 
w Świerszczowie-Kolonii (S. Kadrow 2009, tab. III, IV; A. za-
kościelna 1988a; 1988b). W ostatnich latach rozpoznano obiek-
ty sepulkralne KM także na obszarze lessów podkarpackich. 
na stanowisku nr 42 w Rozborzu, gm. przeworsk, zarejestro-
wano co najmniej 7 grobów związanych z omawianą kulturą. 
Być może do obiektów o funkcjach grobowych należy również 
zaliczyć jamę 29 ze stanowiska Jarosław 158, zlokalizowanego 
na pograniczu Doliny Dolnego Sanu i podgórza Rzeszowskie-
go (M. Rybicka 2014, ryc. 12).

 *  Instytut Archeologii UR, ul. Moniuszki 10, 35-015 Rzeszów
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STAnOWISKO nR 42 W ROzBORzU, GM. pRzeWORSK 

InfORMAcJe O STAnOWISKU 

W 2010 roku, w związku z budową autostrady A4, w miej-
scowości Rozbórz przeprowadzono szerokopłaszczyznowe ba-
dania wykopaliskowe (ryc. 2). na stanowisku nr 42, położonym 
na obszarze Rynny podkarpackiej, przebadano wówczas po-
nad 6 ha powierzchni i wyeksplorowano około 3 tys. obiektów 
wziemnych. zarejestrowano jamy i materiał związany z kulturą 
ceramiki wstęgowej rytej, kulturą amfor kulistych, kulturą cera-
miki sznurowej, kulturą mierzanowicką, tarnobrzeską kulturą 

łużycką oraz z okresem nowożytnym (A. Sznajdrowska 2013, 
s. 9). najliczniejszymi pozostałościami osadniczymi były jed-
nak te związane z KM. Odkryto ponad 11 tys. fragmentów ce-
ramiki tej kultury oraz około 700 jam z nią związanych. Wśród 
obiektów wyróżniono konstrukcje mieszkalne, w pobliżu któ-
rych rejestrowano obiekty sepulkralne. W sumie zarejestrowano 
7 grobów KM oraz 3 groby o niejasnej chronologii, które jednak 
prawdopodobnie również należy zaliczyć do tej kultury. Groby 
te nie grupowały się w żadnej części stanowiska, rejestrowano 
je natomiast w całej strefie związanej z KM.
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KATALOG źRóDeł

Grób 346

Opis grobu: na poziomie B odkryto owalną jamę grobową o wy-
miarach: 140 × 86 cm, zorientowaną na osi n-S (tabl. I, 1). Miąższość 
jamy wynosiła 19 cm. zmarły ułożony był na jej dnie w pozycji skur-
czonej na lewym boku, z głową skierowaną na południe i twarzą 
zwróconą na zachód. Wśród kości wyodrębniono fragment sklepie-
nia czaszki, niestarty ząb oraz fragmenty kości długich. W okolicy 
klatki piersiowej, od strony zachodniej, zarejestrowano wyposażenie 
grobowe w postaci naczynia glinianego oraz odłupka krzemiennego.

Oznaczenia specjalistyczne: Kobieta?? w wieku maturus.
Inwentarz: 1. niezdobiony, przysadzisty pucharek gruszkowaty 

o średnicy wylewu 9 cm i wysokości ok. 8 cm (tabl. I, 2). 2. Odłupek 
z krzemienia jurajskiego.

Grób 959

Opis grobu: W południowo-zachodnim narożniku konstrukcji 
słupowej G odkryto owalną jamę grobową o wymiarach 156 × 110 cm 
i orientacji n-S (tabl. I, 6). Od strony północnej grób został częściowo 
naruszony przez dołek posłupowy 1030. Szczątki zachowane w postaci 
kości długich, fragmentów łopatki i obojczyka oraz czaszki i zębów 
ułożone były na dnie jamy (na 34 cm od poziomu odkrycia) w po-
zycji skurczonej na lewym boku, z głową skierowaną na południe 
i twarzą zwróconą na zachód. Szkielet zorientowany był na osi n-S, 
a wyposażenie grobowe znajdowało się od strony północnej obiektu 
w okolicach kończyn dolnych. 

Oznaczenia specjalistyczne: Kobieta?? w wieku adultus-maturus.
Inwentarz: 1. Misa na niskiej?, pustej nóżce z karbowaną krawę-

dzią o średnicy wylewu 14 cm i czaszy o wysokości 5 cm (tabl. I, 4). 
2. Misa na pustej, stożkowatej nóżce o wysokości 12 cm, bez zacho-
wanej czaszy (tabl. I, 5). 3. fragment brzuśca z zachowanym owal-
nym guzkiem (tabl. I, 7). 4. fragment dna o średnicy 6 cm (tabl. I, 8)

Ryc. 1. Groby kultury malickiej (1 – Kazimierza Mała, stan. 1; 2 – Kowala, stan. 1; 3 – Kraków nowa Huta-Mogiła, stan. 53/55; 4 – Kra-
ków nowa Huta-Wyciąże, stan. 5; 5 – Kraków-Olszanica, stan. 1; 6 – Mysławczyce, stan. 1; 7 – Sandomierz-Wzgórze Św. Jakuba; 
8 – Świerszczów-Kolonia, stan. 28; 9 – Targowisko, stan. 11; 10 – Targowisko, stan. 12/13; 11 – Targowisko, stan. 14/15; 12 – zagó-
rze, stan. 2; 13 – złota-nad Wawrem; 14 – Sandomierz-Wzgórze zawichojskie; 15 – Modlnica, stan. 5; 16 – Jarosław, stan. 158; 17 
– Rozbórz, stan. 42)

Abb. 1. Gräber der Malice-Kultur (1 – Kazimierza Mała, fst. 1; 2 – Kowala, fst. 1; 3 – Kraków nowa Huta-Mogiła, fst. 53/55; 4 – Kraków 
nowa Huta-Wyciąże, fst. 5; 5 – Kraków-Olszanica, fst. 1; 6 – Mysławczyce, fst. 1; 7 – Sandomierz-Wzgórze Św. Jakuba; 8 – Świersz-
czów-Kolonia, fst. 28; 9 – Targowisko, fst. 11; 10 – Targowisko, fst. 12/13; 11 – Targowisko, fst. 14/15; 12 – zagórze, fst. 2; 13 – 
złota-nad Wawrem; 14 – Sandomierz-Wzgórze zawichojskie; 15 – Modlnica, fst. 5; 16 – Jarosław, fst. 158; 17 – Rozbórz, fst. 42)
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Ryc. 2. Lokalizacja i zasięg stanowiska 42 w Rozborzu, gm. przeworsk (skala 1: 10 000)
Abb. 2. Lokalisierung und Reichweite der fundstelle 42 in Rozbórz, Gde. przeworsk (Maßstab 1: 10 000)

Grób 1898

Opis grobu: W centralnej części konstrukcji słupowej J zarejestro-
wano w przybliżeniu owalną jamę grobową o wymiarach 157 × 72 cm 
i głębokości 26 cm, która od strony zachodniej została częściowo 
zniszczona przez współczesny dren (tabl. II, 1). Szkielet zachowany 
w postaci fragmentów kości długich, żuchwy, sklepienia czaszki oraz 
miernie startych zębów ułożony był na osi n-S. zmarłego złożono 
do grobu w pozycji skurczonej na lewym boku, z głową na południe 
i twarzą na zachód. We wschodniej części jamy, na wysokości klat-
ki piersiowej umieszczono wyposażenie w postaci słabo zachowanej 
misy na pustej nóżce oraz siekierki z margla.

Oznaczenia specjalistyczne: Mężczyzna w wieku maturus.
Inwentarz: 1. Misa z karbowaną krawędzią na wysokiej, pustej 

nóżce o zachowanej wysokości 6 cm (tabl. II, 2). 2. Siekierka z mar-
gla (tabl. II, 3).

Grób 2174

Opis grobu: pomiędzy dołkami posłupowymi 2403 i 2176, we 
wschodniej ścianie konstrukcji słupowej G, odkryto owalną jamę 
grobową o wymiarach 130 × 88 cm i głębokości 17 cm (tabl. I: 3). 
Obiekt ten zniszczył dwie inne jamy posłupowe o numerach 2400 
i 2402. W grobie nie zarejestrowano wyposażenia. zmarły zoriento-
wany był, podobnie jak jama grobowa, na osi n-S i ułożony w pozycji 
skurczonej na lewym boku, głową na południe i twarzą na zachód. 
Wśród elementów szkieletu wyodrębniono głównie fragmenty ko-

ści długich. pozostałe silnie zniszczone kości były widoczne jedynie 
in situ i rozpadały się w trakcie eksploracji. 

Oznaczenia specjalistyczne: Mężczyzna w wieku adultus.
Inwentarz: brak.

Grób 2205

Opis grobu: na poziomie B odkryto owalną jamę o wymiarach 
142 × 106 cm i głębokości 26 cm. W wypełnisku zarejestrowano je-
dynie pojedyncze fragmenty kości długich, czaszki oraz silnie starte 
zęby. Słaby stan zachowania szkieletu nie pozwala na określenie uło-
żenia zmarłego w grobie. Wśród wyposażenia grobowego zachowało 
się jedynie kilka niecharakterystycznych fragmentów ceramiki po-
chodzących z jednego naczynia. 

Oznaczenia specjalistyczne: Mężczyzna w wieku senilis.
Inwentarz: 1. Kilka niecharakterystycznych ułamków ceramiki 

z jednego naczynia.

Grób 2539

Opis grobu: na poziomie B zarejestrowano słabo czytelną owal-
ną jamę o wymiarach 108 × 60 cm i głębokości 6 cm. W wypełnisku 
zachowały się jedynie pojedyncze fragmenty szkieletu w postaci frag-
mentów rzepki i trzonów kości długich. 

Oznaczenia specjalistyczne: nieokreślony osobnik w wieku adultus.
Inwentarz: brak. 
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Tabl. I. Rozbórz, stan. 42, gm. przeworsk. Rzuty poziome i profile jam grobowych: 346 (1), 2174 (3) i 959 (6) oraz wyposażenie z grobu 
346 (2) i 959 (4, 5, 7, 8)

Taf. I.  Rozbórz, fst. 42, Gde. przeworsk. Grundrisse und profile der Grabgruben: 346 (1), 2174 (3) und 959 (6) samt der Grabausstattung 
346 (2) und 959 (4, 5, 7, 8)
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Tabl. II.  Rozbórz, stan. 42, gm. przeworsk. Rzuty poziome i profile jam grobowych: 1898 (1), 3142 (4) i 3357 (9) oraz wyposażenie z grobu 
1898 (2, 3), 3142 (5–8) i 3357 (10)

Taf. II.  Rozbórz, fst. 42, Gde. przeworsk. Grundrisse und profile der Grabgruben: 1898 (1), 3142 (4) und 3357 (9) samt der Ausstattung 
1898 (2, 3), 3142 (5–8) i 3357 (10)
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L.p. nr grobu Kształt jamy grobowej Orientacja szkieletu Ułożenie szkieletu płeć* Wiek*
1. 346 owalny n-S lewy bok kobieta?? adultus
2. 959 owalny n-S lewy bok kobieta?? adultus-maturus
3. 1898 owalny? n-S lewy bok mężczyzna maturus
4. 2174 owalny n-S lewy bok mężczyzna adultus
5. 2205 owalny ? ? mężczyzna senilis
6. 3142 owalny nW-Se prawy bok ? adultus-maturus
7. 3357 owalny n-S ? ? ?

L.p. nr grobu Lokalizacja wyposażenia naczynia Wyroby krzemienne Wyroby 
kamienne

1. 346 w okolicy klatki piersiowej, 
od strony W przysadzisty pucharek gruszkowaty odłupek z krzemienia 

jurajskiego x

2. 959 w okolicach kończyn dolnych, 
od strony e 

2 misy na pustych nóżkach, 
fragment dna x kamień

3. 1898 w okolicach klatki piersiowej, 
od strony e naczynie na nóżce z karbowaną krawędzią x siekierka 

z margla
4. 2174 x x x x

5. 2205 ? kilka niecharakterystycznych fragmentów 
z jednego naczynia x x

6. 3142 n część jamy
pucharek gruszkowaty zdobiony ornamentem 

kłutym i guzkami; misa z karbowaną 
krawędzią na niskiej stopce 

drapacz z krzemienia 
świeciechowskiego

siekierka 
z margla

7. 3357 ? naczynie dwustożkowate,  
niecharakterystyczne ułamki ceramiki x x

L.p. nr grobu Kształt jamy grobowej Orientacja szkieletu Ułożenie szkieletu płeć* Wiek*
1. 2539 owalny ? ? ? adultus
2. 3225 owalny ne-SW lewy bok ? adultus
3. 3370 owalny ? ? ? maturus

Tab ela  1
Rozbórz, stan. 42, gm. Przeworsk. Charakterystyka grobów kultury malickiej 

Tab el le  1
Rozbórz, Fst. 42, Gde. Przeworsk. Charakteristik der Gräber der Malice-Kultur 

Tab ela  2
Rozbórz, stan. 42, gm. Przeworsk. Wyposażenie grobów kultury malickiej 

Tab el le  2
Rozbórz, Fst. 42, Gde. Przeworsk. Ausstattung der Gräber der Malice-Kultur

Tab ela  3
Rozbórz, stan. 42, gm. Przeworsk. Charakterystyka grobów prawdopodobnie związanych z kulturą malicką

Tab el le  3
Rozbórz, Fst. 42, Gde. Przeworsk. Charakteristik der vermutlich auf die Malice-Kultur bezogenen Gräber

* – analiza antropologiczna wykonana przez A. Szczepanek
* – anthropologische Analyse wurde von A. Szczepanek vorbereitet

* – analiza antropologiczna wykonana przez A. Szczepanek
* – anthropologische Analyse wurde von A. Szczepanek vorbereitet
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Ryc. 3. Rozbórz, stan. 42, gm. prze-
worsk. chata G oraz groby 
959 i 2174

Abb. 3. Rozbórz, fst. 42, Gde. prze-
worsk. Hütte G und Gräber 
959 und 2174

Ryc. 4. Rozbórz, stan. 42, gm. przeworsk. Grób 959 na poziomie D oraz sąsiadujący z nim dołek posłupowy 951
Abb. 4. Rozbórz, fst. 42, Gde. przeworsk. Grab 959 in der Tiefe D samt benachbartem pfostenloch 951
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Ryc. 5. Rozbórz, stan. 42, gm. prze-
worsk. Konstrukcja mieszkal-
na f i zlokalizowany wewnątrz 
grób 3357

Abb. 5. Rozbórz, fst. 42, Gde. prze-
worsk. Wohnkonstruktion f 
und im Inneren lokalisiertes 
Grab 3357

Ryc. 6. Rozbórz, stan. 42, gm. przeworsk. Konstrukcja mieszkalna J i zlokalizowany wewnątrz grób 1898
Abb. 6. Rozbórz, fst. 42, Gde. przeworsk. Wohnkonstruktion J und im Inneren lokalisiertes Grab 1898 
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Ryc. 7. Rozbórz, stan. 42, gm. przeworsk. Kalibracja oznaczenia radiowęglowego otrzymanego z próbki węgli z jamy 
posłupowej 2645

Abb. 7. Rozbórz, fst. 42, Gde. przeworsk. Kalibration des Radiokarbondatums für die Holzkohleprobe aus dem 
pfostenloch 2645

Ryc. 8. Rozbórz, stan. 42, gm. przeworsk. Rzuty poziome jam grobowych o niejasnej chro-
nologii: 3225 i 3370

Abb. 8. Rozbórz, fst. 42, Gde. przeworsk. Grundrisse der Grabgruben mit unklarer chrono-
logiezugehörigkeit: 3225 und 3370
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Grób 3142

Opis grobu: na poziomie B rozpoznano owalną jamę grobową 
o wymiarach 148 × 88 cm i głębokości 11 cm (tabl. II, 4). Szkielet 
zachowany w postaci fragmentów kości długich, fragmentów czasz-
ki oraz dwóch zębów ułożony był w pozycji skurczonej, na prawym 
boku. zorientowany był na osi nW-Se, głową na południowy-wschód 
i twarzą prawdopodobnie zwróconą ku północnemu-wschodowi. 
Wyposażenie grobowe (dwa naczynia, krzemień i siekierka) zloka-
lizowane było w północnej części jamy.

Oznaczenia specjalistyczne: nieokreślony osobnik w wieku adul-
tus-maturus. 

Inwentarz: 1. pucharek gruszkowaty z  lekko wychyloną kra-
wędzią zdobiony na szyjce i w górnej części brzuśca ornamentem 
kłutym. na maksymalnej wydętości brzuśca zlokalizowano owalne 
guzki. Średnica wylewu wynosi 8,5 cm, natomiast wysokość naczy-
nia 9 cm. Dno wklęsłe o średnicy 4 cm (tabl. II, 6). 2. Misa o śred-
nicy 11 cm z karbowaną krawędzią i niską stopką (tabl. II, 8). 3. 
Drapacz z krzemienia świeciechowskiego (tabl. II, 5). 4. Siekierka 
z margla (tabl. II, 7).

Grób 3225

Opis grobu: na poziomie B wyodrębniono owalną jamę o wymia-
rach 93 × 63 cm, głębokości 8 cm i orientacji ne-SW (ryc. 8). Szkielet 
zachował się w postaci kończyn dolnych i górnych, natomiast pozo-
stałe elementy były silnie zniszczone i rozpadały się w trakcie eksplo-
racji. zmarły ułożony był prawdopodobnie w pozycji skurczonej na 
lewym boku, z głową skierowaną na południowy-zachód i z twarzą 
zwróconą ku północnemu-zachodowi. 

Oznaczenia specjalistyczne: nieokreślony osobnik w wieku adultus.
Inwentarz: brak.

Grób 3357

Opis grobu: We wschodniej części nie w pełni przebadanego bu-
dynku f odkryto jamę grobową o wymiarach 137 × 111 cm i miąższości 
11 cm. na poziomie odkrycia obiekt rysował się jako owal, natomiast 
20 cm niżej miał kształt w przybliżeniu prostokątny i zorientowany 
był na osi n-S (tabl. II, 9). ze względu na słaby stan zachowania szkie-
letu nie udało się określić ułożenia zmarłego. Wyposażenie grobowe 
zachowało się w postaci większego fragmentu naczynia dwustoż-
kowatego oraz innych niecharakterystycznych ułamków ceramiki. 

Oznaczenia specjalistyczne: brak.
Inwentarz: 1. fragment naczynia dwustożkowatego z otworkiem 

pod krawędzią (tabl. II, 10). 2. niecharakterystyczne ułamki ceramiki. 

Grób 3370

Opis grobu: na poziomie B wyodrębniono owalną jamę o wymia-
rach 66 × 52 cm i miąższości 6 cm oraz orientacji n-S (ryc. 8). Szkielet 
zarejestrowany na dnie jamy zachował się jedynie w postaci fragmen-
tu trzonu kości udowej, co utrudniło określenie ułożenia zmarłego.

Oznaczenia specjalistyczne: nieokreślony osobnik w wieku maturus.
Inwentarz: brak.

GROBy

Stan zachowania grobów odkrytych na stanowisku był 
zróżnicowany. Miąższość jam wynosiła od 11 do 34 cm. W ich 
wypełniskach rejestrowano jedynie pojedyncze kości (grób 
2205, 3357), lub większe części szkieletów (grób 959, 1898). 
zmarli ułożeni byli w owalnych jamach zorientowanych na osi 
n-S (tabl. I, 1, 3, 6; II, 1, 4). Jedynie w przypadku grobu 3357 

obiekt na poziomie szkieletu miał w przybliżeniu prostokąt-
ny kształt (tabl. II, 9).

We wszystkich przypadkach, w których udało się to okre-
ślić, zmarli ułożeni byli w pozycji skurczonej, na lewym (groby: 
346, 959, 1898, 2174) bądź prawym boku (grób 3142) (tab. 1). 
Szkielety złożone były najczęściej na osi n-S, głową na połu-
dnie i twarzą na zachód (groby: 346, 959, 1898, 2174). zmarły 
w grobie 3142 ułożony był natomiast według kierunku nW-
-Se, głową na południowy-wschód i twarzą prawdopodobnie 
zwróconą ku północnemu-wschodowi (tabl. II: 4). Dla szcząt-
ków ludzkich z Rozborza przeprowadzono również analizę 
antropologiczną1. Jeśli chodzi o płeć, określono, że szcząt-
ki z grobów 1898, 2174 oraz 2205 należały z pewnością do 
mężczyzn. W przypadku grobów 346 i 959 były to być może 
kobiety. Stan zachowania szkieletów z pozostałych obiektów 
grobowych nie pozwolił na ustalenie płci szczątków. Wiek 
zmarłych wskazano natomiast dla 6 z 7 przypadków. Głównie 
były to osoby w wieku adultus i maturus lub adultus-maturus. 
Jedynie w przypadku mężczyzny pochowanego w grobie 2205 
wiek zmarłego określono jako senilis (tab. 1).

zmarli wyposażeni byli najczęściej w naczynia ceramiczne, 
rzadziej natomiast w przedmioty krzemienne i kamienne (tab. 
2). W grobach odkryto od 1 do 3 naczyń, w postaci puchar-
ków gruszkowatych (tabl. I, 2; II: 6), mis na wysokich, pustych 
nóżkach (tabl. I, 5, II, 2) lub mis na niskiej stopce (tabl. II, 7, 
8). W pojedynczym przypadku w obiekcie grobowym zna-
leziono naczynie dwustożkowate (tabl. II, 10). W grobie 346 
oprócz naczynia zarejestrowano również odłupek krzemienny, 
natomiast w obiekcie 1898 siekierkę z margla (tabl. II, 3). najbo-
gatsze wyposażenie zdeponowano w jamie 3142. na dnie jamy 
zarejestrowano pucharek gruszkowaty zdobiony ornamentem 
kłutym w górnej części naczynia oraz guzkami na maksymalnej 
wydętości brzuśca, misę na niskiej stopce, drapacz z krzemie-
nia świeciechowskiego oraz siekierkę z margla (tabl. II, 5–8).

zWIązKI GROBóW z KOnSTRUKcJAMI 
MIeSzKALnyMI

Wśród 7 grobów KM 4 były bezpośrednio związane z kon-
strukcjami mieszkalnymi, pozostałe natomiast oddalone były 
od nich o 2 m (grób 346) i 28 m (grób 2205). W przypadku 
obiektu sepulkralnego 3142 odległość od najbliższego domu 
wynosiła około 80 m. Jama ta zlokalizowana była w południo-
wej części stanowiska, przy wschodniej granicy badanego ob-
szaru. niewykluczone zatem, iż kolejne konstrukcje mogły 
znajdować się na wschód od niej.

niezwykle interesująco prezentuje się przypadek chaty 
G i dwóch związanych z nią grobów: 959 i 2174. pierwszy 
z obiektów zlokalizowany był w południowo-zachodnim na-
rożniku konstrukcji, natomiast drugi związany był ze wschod-
nią ścianą budynku (ryc. 3). Analiza sytuacji stratygraficznej 
jamy grobowej 959 i sąsiadujących z nią słupów (951, 955, 
957 i 958) wskazuje, że omawiany obiekt został niejako „do-
stawiony” do istniejącej już zachodniej ściany budynku, nie 
naruszając przy tym jego narożnika (ryc. 3, 4). W przypadku 
wewnętrznego słupa 1030 zależności stratygraficzne sugeru-

1 Analizę antropologiczną wykonała Anita Szczepanek. 
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ją natomiast, iż został on wkopany w istniejący już grób i jest 
obiektem młodszym (tabl. I, 6). Warto jednak zwrócić uwagę, 
iż jedynie nieznacznie naruszył on północną część jamy nie 
niszcząc przy tym szkieletu ani też wyposażenia grobowego. 
Taka rekonstrukcja wskazuje, że grób 959 i chata G mogły po-
zostawać ze sobą w związku przestrzennym, funkcjonalnym, 
a także chronologicznym. nieco mniej czytelną sytuację straty-
graficzną zarejestrowano w przypadku drugiego grobu – 2174. 
Jama grobowa znajdowała się po zewnętrznej stronie ściany 
wschodniej (ryc. 3). z jednej strony była ona niejako „wkom-
ponowana” pomiędzy słupy 2403 i 2176, z drugiej zniszczyła 
dwa inne słupy o nr. 2400 i 2402 (tabl. I, 3), co wskazywałoby, 
że jest obiektem młodszym. Grób ten nie posiadał wyposaże-
nia. Jednak podobieństwo do innych obiektów sepulkralnych 
KM odkrytych na stanowisku wskazuje, iż również z nią może 
być on związany.

Groby KM rejestrowano również wewnątrz konstrukcji 
mieszkalnych. Grób 3357 związany był z chatą f (ryc. 5), na-
tomiast 1898 z domem J (ryc. 6). W pierwszym przypadku 
trudno jednoznacznie określić związek jamy grobowej z tego 
typu konstrukcją. Obiekt 3357 zlokalizowany był w południo-
wej części nie w pełni przebadanego budynku. zmarły uło-
żony był na osi n-S, dokładnie tak, jak dłuższa ściana budyn-
ku o konstrukcji rowkowej. Dotychczas na stanowiskach KM 
odkrywano jedynie domostwa słupowe (B. chmielewski et 
al. 2006; L. czerniak et al. 2006; B. Grabowska, A. zastawny 
2014). na stanowisku nr 42 w Rozborzu rozpoznano 7 tego 
typu konstrukcji. Jednak w strefie ściśle związanej z KM za-
rejestrowano także 3 chaty o rowkowo-słupowym przebiegu 
ścian (w tym chata J). Miały one identyczną orientację (dłuż-
szą ścianą na osi n-S), a także podobne wymiary, jak pozo-
stałe budynki. cechy te wskazują, że również budynki miesz-
kalne o częściowo rowkowej konstrukcji mogły być związane 
z omawianym horyzontem osadniczym. Konstrukcje rowkowe 
i rowkowo-słupowe współwystępowały z chatami słupowymi 
na obszarze kultury lendzielskiej, a także w środowisku po-
lgarskim (c. Lichter 1993, Tafel 11–15, 39, 50, 58–63, 68–70; 
J. pavúk 2012, Obr. 1–3, 8, 9).

W przypadku grobu 1898 zmarły również ułożony był 
w takim samym kierunku, jak dłuższa ściana budynku (n-S). 
Dodatkowo jama ta, częściowo zniszczona przez współczesny 
dren, zlokalizowana była niemal w samym centrum konstruk-
cji. chata J swoimi cechami2 nawiązywała do wspomnianego 
wyżej domu G, gdzie odkryto dwa groby KM. pozostałe bu-
dynki słupowe (nie związane bezpośrednio z grobami) nie-
co różniły się konstrukcyjnie od domostw G i J. z jednego ze 
słupków (2645) wchodzącego w skład chaty G pobrano próbkę 
do datowania 14c. z węgli pobranych z głębokości 35–38 cm 
otrzymano oznaczenie radiowęglowe 5820±90 (MKL-799) 
(ryc. 7). po kalibracji, przy prawdopodobieństwie 95,4%, mieści 
się ono w przedziale 4897–4463 Bc (przy prawdopodobień-
stwie 93,3% – 4852–4463 Bc). na stanowisku nie zarejestro-

wano materiałów związanych z wczesną fazą KM. Większość 
zabytków łączona jest natomiast z jej klasycznym odcinkiem 
(Ib). niektóre elementy świadczą również o tym, iż przeba-
dany obszar mógł być zasiedlany jeszcze na początku fazy Ic 
(S. Kadrow 2013, s. 30–31). Ogólnie ceramika wskazuje na za-
siedlenie stanowiska przez ludność KM w okresie ok. 4800– 
–4500 Bc, co koreluje ze wspomnianą datą.

Analogiczną sytuację, gdzie grób związany był z konstruk-
cją słupową, zarejestrowano na stanowisku 11 w Targowisku 
(B. Grabowska, A. zastawny 2014, s. 262). Obiekt 3043 zloka-
lizowany był we wschodniej ścianie budynku. Rzut poziomy 
jamy grobowej i sąsiadujących z nią słupów sugeruje, iż była 
ona obiektem młodszym. profil jednak nie dokumentuje kla-
rownie relacji stratygraficznej (B. Grabowska, A. zastawny 
2014, ryc. 10). cechy ceramiki wskazują, że zarówno wypo-
sażenie grobu, jak i dom związane były z wczesną fazą KM. 
Autorzy nie wykluczają możliwości, że obiekt ten założono 
po wybudowaniu domu, lokując go pomiędzy słupami. Biorą 
również pod uwagę ewentualność, iż był to depozyt naczyń 
w formie ofiary zakładzinowej.

związki grobów z konstrukcjami mieszkalnymi znane są 
już od KcWR. W łoniowej na pogórzu Wiśnickim odkryto 
długi dom słupowy z dwoma wewnętrznymi jamami. pozy-
cja stratygraficzna jam słupowych i obiektów sepulkralnych 
świadczy o tym, że były one synchroniczne z budowlą (p. Val-
de-nowak 2009, fig. 3–5; 2013, fig. 3). Również na czeskich 
stanowiskach KcWK rejestrowano groby wewnątrz domostw 
(M. zápotocká 1998, s. 80, 88, abb. 19, taf. 81).

GROBy O nIeJASneJ cHROnOLOGII 

Jak już wspomniano, na stanowisku 42 w Rozborzu za-
rejestrowano również 3 groby bez wyposażenia, o niejasnej 
chronologii. Ich lokalizacja w północnej strefie związanej z KM 
oraz podobny stan zachowania, jak w przypadku omówio-
nych wyżej grobów wskazują, iż prawdopodobnie te obiek-
ty również należy wiązać z KM. na stanowisku w Rozborzu, 
oprócz wyżej omówionych obiektów sepulkralnych, odkry-
to 1 grób kultury amfor kulistych (A. Sznajdrowska 2013), 
1 grób kultury ceramiki sznurowej oraz groby kultury mie-
rzanowickiej, które charakteryzowały się jednak innymi ce-
chami oraz znajdowały się w zwartej strefie, w południowej 
części stanowiska.

Jedynie w grobie 3225 szczątki zachowały się na tyle dobrze, 
że można było określić ułożenie zmarłego (ryc. 8). podobnie 
jak w przypadku pozostałych jam grobowych KM zmarły po-
chowany był w pozycji skurczonej, na lewym boku. Ułożony 
był na osi ne-SW, z głową na południowy-zachód i twarzą na 
północny-zachód. Jeżeli chodzi o oznaczenia antropologicz-
ne we wszystkich trzech przypadkach określono jedynie wiek 
zmarłych. Były to osoby w wieku adultus (tab. 3).

2 chaty G i J charakteryzowały się gęsto rozlokowanymi słupa-
mi (ok. 15–17 słupów na dłuższej ścianie), prostokątnym zarysem, 
niemal identycznymi wymiarami (11,7 m długości i 6–6,5 m szero-
kości), a także wewnętrznym podziałem przestrzeni za pomocą po-
przecznych ścian.
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Groby z Rozborza nie odbiegają od tego, co znamy z innych 
stanowisk KM, dla której typowe były szkieletowe pochówki 
w jamach grobowych. zmarli układani byli na prawym, bądź 
lewym boku, niezależnie od płci. Groby wyposażane były w na-
czynia ceramiczne, przedmioty krzemienne oraz kamienne 
siekiery. charakterystyczne było również lokowanie grobów 
w pobliżu domostw. Interesująco prezentuje się także zaob-
serwowana relacja domy-groby.

Odkrycie 10 grobów na stanowisku w Rozborzu zwiększa 
bazę źródłową do 36 tego typu obiektów na obszarze KM (z 17 
stanowisk). Warto również wspomnieć, iż dotychczas odkry-
wano głównie 1 lub 2 pochówki (nawet w przypadku, kiedy 
przebadano większą powierzchnię). Jedynie na stanowiskach 
w Kowali i złotej „nad Wawrem” zarejestrowano odpowied-
nio 3 i 4 obiekty sepulkralne (S. Kadrow 2009; J. Krauss 1970; 

z. podkowińska 1953). Tak duża ilość grobów KM na stano-
wisku w Rozborzu jest zatem precedensem.

niezwykle istotna jest również data otrzymana z dołka po-
słupowego konstrukcji mieszkalnej G. Do tej pory dla KM dys-
ponujemy niewielką ilością danych radiowęglowych. z młod-
szym odcinkiem (tzw. fazą rzeszowską) wiążą się oznaczenia 
pozyskane z obiektu 18 na stanowisku 31 w Rzeszowie (M. Dę-
biec, A. pelisiak 2008, fig. 6). Mieszczą się one w przedziale 
4450–4160 Bc, przy prawdopodobieństwie 95,4%. podob-
ne dane (ok. 4300–4000 Bc) otrzymano również dla dwóch 
grobów ze stanowiska 28 w Świerszczowie Kolonii, łączonych 
z fazą IIa (S. Kadrow, A. zakościelna 2000, fig. 43). W świetle 
tych ustaleń data z Rozborza byłaby najstarszym dotychczas 
uzyskanym oznaczeniem dla KM.
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Neue Quellen zur Erforschung des Bestattungsrituals der Malice-Kultur

Zusammenfassung

Die im Bereich des Urstromtals Rynna podkarpacka loka-
lisierte fundstelle nr. 42 in Rozbórz wurde 2010 bei der Gele-
genheit der Bauarbeiten im Bereich der Autobahn A4 unter-
sucht. Auf dem Gebiet von ca. 600m² wurden über 3 tausend 
Befunde und Materialien der stichbandkeramischen, Kugel-
amphoren, schnurkeramischen, Mierzanowice und Tarnob-
rzeg Lausitzer Kultur freigelegt. Am zahlreichsten waren die  
Überbleibsel der Malice-Kultur. Unter den auf die Malice-Kul- 
tur bezogenen Befunden unterschied man die Wohnkonst-
ruktionen, in deren nähe sich sepulkrale Objekte befanden. 
Insgesamt legte man 7 Gräber der Mierzanowice-Kultur frei, 
deren erhaltungszustand sehr unterschiedlich war. Die Ske-
lette lagen in ovalen Grabgruben. Die menschlichen Reste 
legte man vorwiegend entlang der n-S Achse, mit dem Kopf 
und Gesicht nach Süden. Die Verstorbenen wurden meistens 
durch Keramikgefäße, seltner durch feuerstein- und Stein-
gegenstände begleitet. 

An der fundstelle nr. 42 in Rozbórz registrierte man auch 
Gräber, die mit den Wohnkonstruktionen in Verbindung stan-
den. Mit der Hütte G waren die Gräber: 959 und 2174, und 
mit den Gehöften f und J- die Gräber 3357 und 1898 verbun-

den. Die sepulkralen Befunde befanden sich in der ecke einer 
Wohnkonstruktion (959), in ihrer Ostwand (2174) oder im 
Inneren des Hauses (1898 und 3357). Die Analyse der strati-
grafischen Situation der Gräber und der mit ihnen benach-
barten pfosten lässt vermuten, dass die Häuser und Gräber 
sowohl in räumlicher als auch chronologischer Hinsicht in 
Verbindung standen. Die Grabausstattung weist dagegen hin, 
dass die erwähnten Befunde auf die Stufe Ib der Malice-Kul- 
tur zu beziehen sind. 

neben den Gräbern mit unklarer Kulturzugehörigkeit fand 
man an der fundstelle in Rozbórz auch 3 sepulkrale Befunde 
ohne Ausstattung. Ihre Lokalisierung in der zone der Malice- 
-Kultur, wie auch die Ähnlichkeit mit den Gräbern dieser Kul-
tur lässt vermuten, dass sie auch auf die besprochenen Kultur 
zurückzuführen sind. 

Die freilegung an der fundstelle in Rozbórz von 10 Grä-
bern erweiterte erheblich die Quellenbasis (insgesamt 36 Grä-
ber dieser Kultur aus 17 fundstellen). Die Merkmale dieser 
Befunde unterschieden sich nicht von dem, was aus anderen 
fundstellen der Malice-Kultur bekannt ist. Beachtenswert ist 
auch die Häuser- Gräber- Beziehung. 




