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 � Wiek badań nad kulturą strzyżowską
Hrubieszowskie Muzeum im. ks. St. Staszi-

ca w 2015 roku obchodzi jubileusz 50-lecia 

swojej działalności, jednak historia badań 

wykopaliskowych na stanowiskach kultury 

strzyżowskiej w regionie hrubieszowskim 

ma o wiele starszą metrykę. Niebawem 

będziemy mogli powiedzieć, że upłynął 

wiek od chwili, gdy zabytki tej kultury uj-

rzały światło dzienne i stały się obiektem 

zainteresowań wielu badaczy starożytno-

ści. Pierwsze udokumentowane badania 

ratownicze na terenie cukrowni Strzyżów 

w 1923 roku, przeprowadził Michał Drewko, 

ówczesny konserwator zabytków na okręg 

lubelski. Wysłany tam został w związku 

z przypadkowymi odkryciami dokonanymi 

Kultura 
strzyżowska – 
początek 
nowej epoki

Anna Hyrchała
Muzeum im. ks. St. Staszica w Hrubieszowie

przez robotników podczas budowy boczni-

cy kolejowej. Na miejscu odkrył wówczas 

jamy mieszkalne oraz szkielet ze śladami 

patyny na kościach, wyposażony w nóż brą-

zowy1. Jak podaje archeolog Zofia Podko-

wińska, kilka miesięcy później dostarczył 

on do Państwowego Muzeum Archeolo-

gicznego w Warszawie kilka pochodzących 

ze Strzyżowa naczyń glinianych, których 

w tamtym czasie nie potrafiono kulturowo 

przyporządkować2. Prawdopodobnie były to 

właśnie naczynia kultury strzyżowskiej, któ-

1 M. Drewko, Sprawozdanie państw. konserwatora za-
bytków przedhistor. okręgu lubelskiego za rok 1923, 
Wiadomości Archeologiczne, tom IX: 1925, s. 354.

2 Z. Podkowińska, Wykopaliska w Strzyżowie, prze-
prowadzone w lecie 1935 roku, Z Otchłani Wieków, 
tom 9: 1936, s. 72-73.
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rej nazwa pozostanie jeszcze nieokreślona 

przez kilka dekad. Odkrycia te skłoniły Zo-

fię Podkowińską do rozpoczęcia badań na 

terenie cukrowni w Strzyżowie. Kampanie 

wykopaliskowe prowadzono tu w latach 

1935-1937 i 19393, lecz przerwane zosta-

ły przez wybuch drugiej wojny światowej. 

Już podczas pierwszego sezonu badań od-

kryto liczne obiekty osadowe, które dzisiaj, 

już z perspektywy czasu i późniejszych do-

3 Z. Podkowińska, Badania w Strzyżowie pow. Hru-
bieszów, woj. Lublin w latach 1935-1937 i 1939, Ar-
cheologia Polski, tom V: 1960, s. 39-80.

świadczeń, możemy bezspornie łączyć z kul-

turą strzyżowską z wczesnego okresu epoki 

brązu. Z kolei pierwszym opublikowanym 

zabytkiem była charakterystyczna dwuucha 

amfora, zdobiona poziomymi odciskami 

sznura, ze śladami przecierania wiechciem 

na całej powierzchni4. W okresie powojen-

nym prowadzono badania wykopaliskowe 

na zdecydowanie większą skalę. W związ-

ku z tym znaczący był również przyrost licz-

by zabytków strzyżowskich. Po odkryciu 

4 Z. Podkowińska, Wykopaliska…, op. cit., s. 73, Rys. 1.

 � Ryc. 1. Widok na stan. I w Strzyżowie (biały na-
miot) podczas badań w 1936 roku z drugiego brze-
gu Bugu. Z prawej strony most kolejowy bocznicy 
z Iżowa do cukrowni Strzyżów. Fot. K. Kuna. Zdję-
cie z archiwum Państwowego Muzeum Archeo-
logicznego w Warszawie.
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zwartych zespołów grobowych w Gródku 

na stan. 1C w 1956 roku oraz w Raciboro-

wicach w trakcie trwających kilka sezonów 

prac pod koniec lat 50.5, datowanie oma-

wianej kultury wymagało przesunięcia na 

wczesny okres epoki brązu. Dotychczaso-

5 J. Kowalczyk, Sprawozdania z badań osady kultury 
pucharów lejkowatych w Gródku Nadbużnym, pow. 
Hrubieszów w 1956 r., Wiadomości Archeologiczne, 
tom XXIV: 1957, s. 300-306; Z. Ślusarski, M. Ślusarska-
-Polańska, Badania stanowisk kultury strzyżowskiej 
w Raciborowicach Kolonii, woj. Chełm, w latach 1956, 
1958 i 1959, Sprawozdania Archeologiczne, tom XL: 
1988, s. 167-196.

we przekonanie o schyłkowo neolitycznej 

metryce oraz utożsamianie tych materia-

łów z kulturą ceramiki sznurowej, stało się 

nieaktualne. Pierwszymi badaczami, uży-

wającymi terminu kultura strzyżowska byli 

Tadeusz Sulimirski i Aleksander Gardawski6, 

natomiast czołowym badaczem przedmiotu 

i autorem pierwszej monografii tej kultury, 

opublikowanej w 1968 roku był Jerzy Gło-

6 T. Sulimirski, Polska przedhistoryczna, cz. II, drugie ty-
siąclecie przed Chr., Londyn 1957-1959, s. 223; A. Gar-
dawski, Plemiona kultury trzcinieckiej w Polsce, 
Materiały Starożytne, tom 5: 1959, s. 118-119.

 � Ryc. 2. Prace na stan. I w Strzyżowie podczas ba-
dań Z. Podkowińskiej w 1936 roku. W głębi wi-
doczna wieś Czerników po drugiej stronie Bugu. 
Fot. K. Kuna. Zdjęcie z archiwum Państwowego 
Muzeum Archeologicznego w Warszawie.
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sik7. Od czasu jej wydania do czasów nam 

współczesnych, baza źródłowa dotycząca 

kultury strzyżowskiej diametralnie się po-

większyła. Nie bez znaczenia jest tu rozwój 

oraz intensyfikacja upraw rolnych. Zmiana 

sposobu uprawy roli, nowe maszyny rolni-

cze w większym stopniu ingerujące w gle-

bę, powodowały niszczenie setek, a nawet 

tysięcy stanowisk archeologicznych. Dzia-

łania te z kolei przyspieszały proces erozji 

7 J. Głosik, Kultura strzyżowska, Materiały Starożytne, 
tom XI: 1968, s. 7-114.

stokowej, przez co stanowiska położone na 

stokach wzniesień, były szczególnie nara-

żone na degradację. Niestety nie ma moż-

liwości regularnego monitorowania stanu 

zachowania ogromnych areałów przezna-

czonych pod uprawy, wobec czego część 

źródeł została utracona, a duża liczba z nich 

w dalszym ciągu jest bezpowrotnie niszczo-

na. Na szczęście wiele cmentarzysk kultury 

strzyżowskiej zostało odkrytych przypad-

kowo, głównie za sprawą rolników z uwa-

gą obserwujących swoje pola, bądź przez 

przypadkowych znalazców, którzy zwró-

 � Ryc. 3. Prace na stan. I w Strzyżowie podczas ba-
dań Z. Podkowińskiej w 1937 roku. Zdjęcie z archi-
wum Państwowego Muzeum Archeologicznego 
w Warszawie.
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cili uwagę na odnalezione na powierzch-

ni zniszczone szczątki ludzkie i pojedyncze 

fragmenty zabytków. Dzięki temu w ciągu 

ostatnich kilkudziesięciu lat wielokrotnie 

udało się uratować naruszone stanowiska 

archeologiczne, w tym pochówki kultury 

strzyżowskiej. Przykładami przypadkowo 

odkrytych cmentarzysk w regionie hrubie-

szowskim są stanowiska nr 58 i 69 w Husyn-

8 Stanowisko to funkcjonuje w literaturze błędnie pod 
numerem 7, w rzeczywistości jest to numer na ob-
szarze AZP, a nie w miejscowości.

9 A. Kokowski, Badania wykopaliskowe w roku 1987, 
Sprawozdania z badań terenowych w województwie 
zamojskim w 1987 roku, s. 21-23; W. Koman, Husyn-
ne Kolonia stan. 6, gm. Hrubieszów, Sprawozdania 

nem Kolonii, nr 10, 24, 3110 w Hrebennem, 

czy cmentarzysko w Horodle11. W latach 80. 

XX wieku kontynuowane były również ba-

dania na wcześniej odkrytych stanowiskach 

z badań terenowych w województwie zamojskim 
w 1987 roku, s. 24-25.

10 W. Koman, Hrebenne stan. 31, gm. Horodło – grób 
kultury strzyżowskiej, Sprawozdania z badań te-
renowych w województwie zamojskim w roku 
1991, s. 13-14; W. Koman, Badania ratownicze na 
Grzędzie Horodelskiej, Sprawozdania z badań te-
renowych w województwie zamojskim w roku 
1992, s. 22-26.

11 W. Koman, Zniszczony grób kultury strzyżowskiej 
z Horodła, Sprawozdania z badań terenowych w wo-
jewództwie zamojskim w roku 1993, s. 19-20.

 � Ryc. 4. Eksploracja grobu nr 1 na stan. I w Strzyżo-
wie podczas badań Z. Podkowińskiej w 1935 roku. 
Zdjęcie z archiwum Państwowego Muzeum Ar-
cheologicznego w Warszawie.
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w Hrubieszowie Podgórzu 1B12 i w Racibo-

rowicach Kolonii 213. Najnowsze odkrycia 

związane z kulturą strzyżowską pochodzą 

m.in. ze stanowiska nr 5 w Świerszczowie, 

gdzie podczas prac poprzedzających budo-

wę obwodnicy Hrubieszowa w 2012 roku, 

12 E. Banasiewicz, Badania na cmentarzysku kultury 
strzyżowskiej w Hrubieszowie-Podgórzu, woj. Za-
mość w latach 1983-1986, Sprawozdania Archeo-
logiczne, tom XLII: 1990, s. 213-226.

13 M. Polańska, Badania wykopaliskowe w Raciboro-
wicach Kolonii, gm. Białopole, Najważniejsze odkry-
cia archeologiczne w Polsce środkowowschodniej 
w 1986 r., Chełm 1987, s. 4-6; Badania na stano-
wiskach 2 i 4 w Raciborowicach Kolonii, gm. Bia-
łopole, Informator o badaniach archeologicznych 
w województwie chełmskim w 1987-1988 roku, 
Nr III: 1994, s. 18-19.

natrafiono m.in. na bogato wyposażony 

pochówek14. Niezwykle cennych informa-

cji dostarczyło cmentarzysko w Rogalinie, 

badane w latach 2009-2014 przez pracow-

ników Działu archeologicznego Muzeum 

im. ks. St. Staszica w Hrubieszowie. Wyniki 

interdyscyplinarnych badań odkrytych tam 

szczątków, dostarczyły wielu cennych infor-

macji, szerzej opisanych w kolejnych roz-

działach niniejszego tomu.

14 A. Jączek, Sprawozdanie z nadzoru archeologicznego 
nad budową obwodnicy Hrubieszowa, maszynopis 
w archiwum Muzeum im. ks. St. Staszica w Hrubie-
szowie, Hrubieszów 2014, s. 4.

 � Ryc. 5. Pamiątkowa fotografia Zofii Podkowiń-
skiej wraz z robotnikami podczas badań w Strzy-
żowie. Zdjęcie z archiwum Państwowego Muzeum 
Archeologicznego w Warszawie.
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 � Na przełomie epok – geneza kultury 
strzyżowskiej

Schyłek epoki neolitu oraz początek epoki 

brązu, to skomplikowany okres, w którym 

wschodnia część Wyżyny Lubelskiej była 

areną, na której rozgrywały się losy kilku 

różnych ugrupowań kulturowych. W pierw-

szej kolejności wymienić należy krąg kul-

tur ceramiki sznurowej, która w trzecim 

tysiącleciu p.n.e. zajmowała swoim zasię-

giem ogromny obszar od Renu na zacho-

dzie, po dorzecze górnego Dniepru i Wołgi 

na wschodzie oraz od północnej Skandy-

nawii na północy po Szwajcarię i Słowację 

na południu15. Ogromny oraz zróżnicowa-

ny geograficznie i przyrodniczo teren zaję-

ty został wówczas przez ludność pasterską. 

Kluczową rolę w ich kulturze odgrywały 

kurhany ziemne, które obok podstawowej 

funkcji sepulkralnej, mogły również stano-

wić wyznaczniki terytorialne, punkty od-

15 J. Machnik, Krąg kulturowy ceramiki sznurowej, 
[w:] W. Hensel, T. Wiślański (red.), Prahistoria Ziem 
Polskich, tom II, Neolit, Wrocław 1979, s. 337-339.

 � Ryc. 6. Sytuacja kulturowa w Europie we wczes-
nym okresie epoki brązu. Podkład wg M. Kuźma, 
opracowanie B. Bartecki.
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niesienia w przestrzeni. Nazwę tej kultury 

utworzono od charakterystycznego sposobu 

zdobienia naczyń za pomocą sznura odciś-

niętego na ich powierzchni. W przypad-

ku południowo-wschodniej Lubelszczyzny, 

najbardziej czytelne ślady pozostawione 

zostały na obszarze Grzędy Sokalskiej. Na 

północ od niej w połowie trzeciego tysiąc-

lecia, na Grzędzie Horodelskiej oraz częścio-

wo w Kotlinie Hrubieszowskiej, swoje ślady 

pozostawiła kultura amfor kulistych o zbliżo-

nym modelu gospodarczym, jednak o nie-

co odmiennych formach naczyń, narzędzi 

krzemiennych i innych zwyczajach pogrze-

bowych. Obie te kultury stanowią ostatni 

rozdział w dziejach neolitu tej części Wyży-

ny Lubelskiej. Schyłek trzeciego tysiąclecia 

p.n.e. to czas, w którym na interesujący nas 

obszar, za pośrednictwem Kotliny Karpackiej 

docierają nowe, obce wzorce kulturowe, 

których źródeł upatrywać należy w cywili-

zacjach anatolijsko-bałkańskich. Pasterska 

kultura ceramiki sznurowej zanika w swo-

jej dotychczasowej postaci, a tzw. post-

-sznurowe tradycje stają się podwalinami 

dla tworzenia nowych kultur archeologicz-

nych, chronologicznie przyporządkowanych 

już wczesnemu okresowi epoki brązu. Za-

chodnia część Polski w dorzeczu Odry i War-

ty zajmowana jest wówczas przez kulturę 

unietycką, a cześć centralna i wschodnia 

(dorzecze górnej Odry i Wisły, Lubelszczy-

zna, Wołyń, Podole) stanowi obszar kultury 

mierzanowickiej. Około 2000 lat p.n.e. na 

bazie tych samych tradycji post-sznurowych 

oraz w pewnym stopniu pod wpływem 

wschodnich ugrupowań takich jak kultura 

grobów jamowych i kultura grobów kata-

 � Ryc. 7. Wybór ważniejszych stanowisk kultu-
ry strzyżowskiej z terenu Polski (na podkładzie 
Mapy Rzeźby Województwa Lubelskiego w opra-
cowaniu L. Gawrysiaka, 2004): 1 – Gródek stan. 1C, 
6; 2 – Horodło stan. 12; 3 – Horodysko stan. 1, 13; 
4 – Hrebenne stan. 10, 24, 31, 34; 5 – Hrubieszów 
stan. 16; 6 – Hrubieszów-Podgórze stan. 1, 1B, 5; 
7 – Husynne stan. 2; 8 – Husynne Kolonia stan. 5, 
6; 9 – Hyża stan. 1; 10 – Janki Dolne stan. 11; 11 – 
Krasnystaw stan. 1; 12 – Moroczyn stan. 46; 13 – 
Nieledew stan. 1; 14 – Raciborowice Kolonia stan. 
1, 2; 15 – Rogalin stan. 15; 16 – Stefankowice stan. 
23; 17 – Strzyżów stan. 1; 18 – Strzyżów stan. 27, 
28; 19 – Świerszczów stan. 5; 20 – Teptiuków; 21 – 
Wieniawka stan. 6; 22 – Wołajowice stan. 2



2. Kultura strzyżowska

40

Anna Hyrchała

kumbowych, powstaje kultura strzyżowska. 

Rozwija się równolegle do kultury mierza-

nowickiej do ok. 1600 lat p.n.e. ustępując 

miejsca kulturze trzcinieckiej.

 � Między Wieprzem a Horyniem
Kultura strzyżowska swoim zasięgiem obej-

mowała tereny od wschodniej części Wy-

żyny Lubelskiej tj. obszar między górnym 

Wieprzem a Bugiem, po obszary południo-

wo-zachodniego Wołynia, sięgając, a nawet 

przekraczając rzekę Horyń na terenie dzi-

siejszej Ukrainy. Największe zagęszczenie jej 

stanowisk znajduje się na terytorium Grzę-

dy Horodelskiej. Zdarzają się jednak przy-

padki pojedynczych znalezisk poza ogólnie 

wyznaczonymi granicami. Takim przykła-

dem może być znalezisko amfory kultury 

strzyżowskiej pod Krakowem16. Może być 

to efekt funkcjonowania szlaków komu-

16 M. Godłowska, Znalezisko amforki kultury strzyżow-
skiej z Krakowa-Nowej Huty na tle występujących 
tam śladów osadnictwa z przełomu neolitu i po-

nikacyjnych pomiędzy różnymi społecz-

nościami epoki brązu oraz np. kontaktów 

handlowych pomiędzy przedstawicielami 

tych społeczeństw. 

 � Życie codzienne na początku epoki 
brązu

W świetle dostępnych źródeł zdecydowanie 

lepiej rozpoznany jest obrządek pogrzebowy 

niż rozplanowanie osiedli mieszkalnych. Na 

terenie Polski najlepiej przebadaną osadą 

jest eponimiczne stanowisko w Strzyżowie, 

ale nawet tam, poza jamami zasobowymi 

i spichlerzami, nie zarejestrowano relik-

tów obiektów mieszkalnych. Duży wpływ 

na taki stan rzeczy ma także specyfika hru-

bieszowskich gleb. Gruba warstwa żyznego 

czarnoziemu, sięgająca na tym stanowisku 

nawet do głębokości 2 m od powierzchni, 

skutecznie uniemożliwia percepcję płyt-

czątków epoki brązu, Sprawozdania Archeologiczne, 
tom XXXVI: 1984, s. 39-47.

ko położonych obiektów archeologicznych. 

Prawdopodobnie ślady po naziemnych bu-

dowlach mieszkalnych towarzyszących piw-

niczkom nie są w tej warstwie widoczne, 

czego świadomy był również badacz Strzy-

żowa J. Głosik17. Nie bez znaczenia jest 

również wielokulturowy charakter stanowi-

ska położonego nad Bugiem. Wśród ponad 

100 obiektów o różnej chronologii, natra-

fiono na 62 zawierające materiał kultu-

ry strzyżowskiej18. Dogodne geograficznie 

miejsce sprzyjało osadnictwu od neolitu 

po wczesne średniowiecze, przez co wie-

le obiektów osadowych kultury strzyżow-

skiej zniszczonych zostało bez wątpienia 

przez kolejne młodsze od nich kultury ar-

cheologiczne. Na osadach przebadanych na 

terenie Ukrainy (Zozów, Walentynów, Mura-

wica, Młynów) odnaleziono pozostałości po 

prostokątnych budowlach w typie ziemian-

ki, z paleniskiem wewnątrz, o powierzchni 

kilkunastu metrów kwadratowych19. Jest to 

jednak zagadnienie, które wymaga wielu 

badań i nowych odkryć. Gospodarka spo-

łeczności kultury strzyżowskiej, zajmują-

cej przecież w dużej mierze obszar żyznych 

czarnoziemów, opierała się głównie na 

uprawie roli i hodowli zwierząt. Znajdowane 

17 J. Głosik, op. cit., s. 19.
18 J. Głosik, Osada kultury ceramiki sznurowej w Strzy-

żowie, pow. Hrubieszów, w świetle badań w la-
tach 1935-1937 i 39, Materiały Starożytne, tom VII: 
1961, s. 112.

19 H. Taras, Na przedpolu świata pontyjskiego – osadni-
ctwo kultury strzyżowskiej (2000/1950-1600 przed 
Chr.), [w:] E. Banasiewicz-Szykuła (red.), Pradzie-
je południowo-wschodniej Lubelszczyzny, Skarby 
z Przeszłości IX, Lublin 2007, s. 88.

 � Ryc. 8. Strzyżów stan. I, Zofia Podkowińska wraz 
z prof. Ambroziewiczem stoją przy jamie nr 80. 
Zdjęcie z archiwum Państwowego Muzeum Ar-
cheologicznego w Warszawie.
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w wielu grobach sierpy krzemienne (noże 

sierpowate)20 posiadają na powierzchni tzw. 

żniwne wyświecenia, pojawiające się pod-

czas długotrwałego użytkowania. Jest to 

potwierdzenie ich intensywnego wykorzy-

stania w procesie pozyskiwania pożywienia. 

Najpewniej noży sierpowatych używano do 

ścinania zbóż, a także innych roślin. Wkła-

danie tego typu narzędzi jako darów grobo-

wych może świadczyć o ich bardzo istotnej 

funkcji, także w życiu pozagrobowym. Inny-

mi narzędziami łączonymi z kulturą strzy-

żowską, były zapewne niezbędne w życiu 

codziennym, krzemienne siekiery o soczew-

kowatym przekroju, gładzone niemal na ca-

łej powierzchni i bifacjalne płoszcza (groty) 

oprawione w rękojeść mogące służyć jako 

noże, natomiast osadzone na długim drzew-

cu, pełniące funkcję włóczni lub oszczepu, 

podczas polowania bądź walki. Podstawo-

wym surowcem do produkcji wspomnia-

nych przedmiotów był krzemień wołyński.

Z powodu zbyt małej ilości przebadanych 

stanowisk osadowych posiadamy jedynie 

częściowo zrekonstruowany model hodowli. 

Na pierwszym miejscu pod względem ilości 

odkrytych szczątków zwierząt hodowanych 

znajduje się bydło rogate, następnie kości 

świń w równym stopniu, co szczątki kóz lub 

owiec, sporadycznie pojawiają się również 

fragmenty szkieletów koni i psów21. Kolej-

nym sposobem zdobywania pożywienia, 

oczywistym choćby z uwagi na bliskość nie-

zwykle bogatej w ryby rzeki jaką jest Bug, 

było rybołówstwo. Ze stanowisk osadowych 

pochodzą szczątki ryb z rodziny karpiowa-

tych, szczupaka, a także małży rzecznych22, 

20 Szczegółowo problematyką noży sierpowatych zajął 
się J. Libera por. Krzemienne formy bifacjalne na te-
renach Polski i Zachodniej Ukrainy (od środkowego 
neolitu do wczesnej epoki żelaza), Lublin 2001.

21 J. Głosik, Kultura strzyżowska…, op. cit., s. 20-12.
22 J. Głosik, op. cit., s. 21.

 � Ryc. 9. Noże sierpowate kultury strzyżowskiej 
z Obrowca, Hrubieszowa i okolic. Nr kat. 3, 4, 7. 
Fot. A. Hyrchała.

 � Ryc. 10. Siekiery krzemienne kultury strzyżow-
skiej ze Stefankowic i Turkowic. Nr kat. 19, 22, 
16. Fot. A. Hyrchała.
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co nie dziwi ze względu na fakt zakładania 

osad w pobliżu rzek, głównie na terasach 

nadzalewowych. Z kolei o istotnym zna-

czeniu łowiectwa świadczyć mogą choćby, 

obecne dość często w inwentarzach gro-

bowych, smukłe krzemienne grociki strzał, 

o staranie uformowanej powierzchni, dłu-

gości 2-3,5 cm. Na części z nich zachowały 

się pozostałości po lepiszczu (prawdopo-

dobnie dziegciu), którym mocowano grociki 

do drewnianych brzechw. Wśród szczątków 

zwierzęcych odkrywanych na osadach zi-

dentyfikowano fragmenty szkieletów dzi-

kich zwierząt, takich jak: jeleń, sarna, dzik, 

zając czy kaczka krzyżówka23, co z pewnoś-

cią nie wyczerpuje listy spożywanych przez 

ówczesną ludność gatunków. Znaczna ilość 

elementów stroju, wykonywanych z szab-

li dzika (por. niżej), również potwierdza, 

że zwierzęta te musiały odgrywać istot-

ną rolę, zarówno jako źródło pożywienia, 

skór oraz surowca do wyrobu różnych drob-

nych przedmiotów życia codziennego. Bar-

dzo ciekawym znaleziskiem pochodzącym 

z grobu są szczątki nóg bociana odkryte 

w Świerszczowie na stan. 524. Nie sposób 

jednoznacznie określić, czy złożone zostały 

jako forma posiłku, czy też miały one sym-

bolizować inne, metafizyczne aspekty, któ-

rych dzisiaj nie jesteśmy w stanie odczytać. 

23 J. Głosik, op. cit., s. 21.
24 A. Jączek, op. cit., s. 4.

Kolejną, bardzo ważną dziedziną życia 

codziennego ludności kultury strzyżowskiej 

jest garncarstwo. W większości inwenta-

rzy grobowych znajdują się naczynia gli-

niane, w liczbie od 1 do 5. Ceramika jest 

jednocześnie podstawowym wyznacz-

nikiem kulturowym. Szerokodenne 

przysadziste cienkościenne amfory, 

charakterystycznie zdobione od-

ciskami sznura w przeróżnych 

układach i obmazywane na 

całej powierzchni wewnętrz-

nej i zewnętrznej wiechciem 

z twardych traw, trudno po-

mylić z naczyniami innych kul-

tur występujących we wczesnej 

epoce brązu. W szczególnych wy-

padkach ornament sznurowy spoty-

kany jest również na dnach naczyń oraz 

na wewnętrznej krawędzi wylewu. Dzięki 

analizie ceramiki, zauważalna jest różnica 

w wypale naczyń przeznaczonych jako dary 

grobowe i tych przeznaczonych do użyt-

ku codziennego odnajdowanych na stano-

wiskach osadowych. W obu przypadkach 

charakteryzują się one starannością wyko-

nania i świadczą o wysokim kunszcie ów-

czesnych rzemieślników. Jednak to naczynia 

osadowe, użytkowe wyróżniają się bardzo 

dobrym wypałem i tym samym większą 

trwałością. Imponująca jest również mno-

gość form amfor, waz, kubków, puchar-

ków czy mis. Na pierwszym miejscu pod 

względem częstości występowania są bez 

wątpienia dwuuche amfory, stanowiące 

niemal podstawowy element wyposażenia 

pochowków kultury strzyżowskiej. Widocz-

ny jest również szeroki przedział wielkości 

naczyń; od pucharka o wysokości ok. 6 cm 

po naczynie zasobowe wysokości 40-50 cm, 

także to świadczy o wysokim poziomie 

garncarstwa, dostosowującego wyroby do 

 � Ryc. 11. Naczynia gliniane z grobu 1 w Rogalinie na 
stan. 15. Nr kat. Nr kat. 122-124. Fot. A. Hyrchała.
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pojawiających się potrzeb. Interesującym, 

charakterystycznym, a jednocześnie bardzo 

rzadko spotykanym w innych kulturach, za-

biegiem było reperowanie uszkodzonych 

naczyń. Poprzez nawiercenie dziurek syme-

trycznie po obu stronach pęknięcia i prze-

wleczenie przez nie sznurka, zapobiegano 

dalszym zniszczeniom, a naczynie takie bez 

kłopotu służyć mogło do przechowywania 

choćby ziarna. Zabiegi naprawcze stosowa-

no również w sytuacji uszkodzenia wylewu. 

Przykład taki pochodzi z jamy osadowej 

odkrytej w Hrubieszowie na stan. 16. Am-

fora częściowo zniszczona w górnej partii 

naczynia została równo ucięta, a otrzy-

many przełom na wylewie został staran-

nie zagładzony. Gdy uszkodzenia wylewu 

i brzuśca były zbyt duże, po ich odcięciu 

z przydennej partii naczynia możliwe było 

uzyskanie misy. Kreatywność dawnych rze-

mieślników w tym zakresie zarejestrowa-

na była na zabytkach odnalezionych choćby 

w Hrubieszowie-Podgórzu25, Hrebennem26 

czy Raciborowicach Kolonii, gdzie w jed-

nym z grobów prócz takiej misy pojawił się 

przęślik wykonany ze ścianki zniszczonego 

naczynia27. Jest to jak dotąd zabiegiem ab-

solutnie unikatowym. Na uwagę zasługuje 

też naczynie z grobu nr 3/5 z Gródka stan. 

1C, gdzie na klasycznym naczyniu o esowa-

tym profilu, ustawiona była, odcięta gór-

na część dwuuchej amfory pełniąca w tym 

przypadku funkcję przykrywki28. Również 

skarb paciorków fajansowych z Horodyska 

25 E. Banasiewicz, op. cit. s. 216, 218.
26 W. Koman, Hrebenne stan. 31…, s. 13-14.
27 Z. Ślusarski, M. Ślusarska-Polańska, op. cit., s. 179-

182.
28 J. Głosik, Groby kultury ceramiki sznurowej w miej-

scowości Gródek Nadbużny, pow. Hrubieszów, Wia-
domości Archeologiczne, tom XXV: 1958, s. 161, tab-
lica XXII: 1.

 � Ryc. 12. Naczynie z wywierconymi otworkami z grobu 1 z Hrubieszowa-Podgórza stan. 1B. Nr kat. 99. 
Fot. A. Hyrchała.

 � Ryc. 13. Misa wykonana z przydennej partii naczynia z grobu nr 1 w Hrebennem na stan. 31. Nr kat. 97. 
Fot. A. Hyrchała.
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został umieszczony w naczyniu przykrytym 

dolną partią innego, zniszczonego garnka29.

Bardzo ważną i licznie reprezentowaną, 

wśród inwentarzy kultury strzyżowskiej, 

grupą zabytków są wyroby z kości zwierzę-

cych. W wyposażeniu grobowym spotykane 

są szpile, umieszczone przeważnie w okoli-

cy klatki piersiowej. Sporadycznie były one 

ornamentowane układem równoległych lub 

skośnych nacięć. Spinały być może płaszcz 

lub inną formę szaty. Charakterystyczne 

są też aplikacje z kości bądź szabel dzika, 

często w prostokątnej lub trapezowatej 

formie z 2 lub 4 otworkami nawierconymi 

w narożnikach. Tego typu zabytki naszywa-

ne były na pas, który zakończony był swoi-

stym zapięciem.

Kolejną interesującą grupą kościanych 

przedmiotów są różnego rodzaju zawieszki 

czy paciorki. Mogły być wykonane z prze-

wierconych zębów zwierzęcych, ze zwie-

rzęcych kości w postaci płytek w okrągłej 

lub owalnej formie z otworkami służącymi 

do zawieszania, a także paciorki o cylin-

drycznej formie z pociętych kości. Często 

29 Z. Ślusarski, Dépôt de perles de faïence. Horodysko, 
distr. De Chełm, dep. Lublin, Pologne, Inventaria Ar-
chaeologica, Pologne, Le néolithique et le bronze 
ancien dans le sud-est de la Pologne, Fascicule XXV: 
1970, PL 159.

ich powierzchnia jest silnie wygładzona 

w wyniku użytkowania i ciągłego kontaktu 

z ciałem lub tkaniną. Specyficzną kategorią 

przedmiotów z kości są paciorki rurkowate 

o długości 2-9 cm. Obok funkcji ozdobnej, 

mogły mieć również inne zastosowanie. 

Część z nich interpretowana jest jako instru-

menty muzyczne30. Szereg różnej długości 

kościanych rurek równolegle połączonych 

ze sobą rzemieniem, tworzył instrument 

dęty zwany fletnią. Analogiczne odkrycia, 

choć ich wartość dźwiękowa wciąż nie zo-

stała do końca potwierdzona, pochodzą ze 

środowiska rozwijającej się w tym samym 

czasie kultury mierzanowickiej31. W inwen-

tarzach pojawiają się również typowe proste 

instrumenty takie jak piszczałki, wykonane 

z cienkich ptasich kości z otworkami, mogą-

ce służyć jako wabiki. Inną grupą są różnego 

rodzaju narzędzia wykonane z kości, takie 

jak igły, przekłuwacze służące do wykony-

wania otworków np. w skórze, dłuta czy 

gładziki do ceramiki z żeber zwierzęcych.

30 A. Rokicińska, Instrumenty muzyczne na ziemiach 
polskich w epoce brązu i wczesnej epoce żelaza, 
maszynopis pracy magisterskiej w archiwum Mu-
zeum im. ks. St. Staszica w Hrubieszowie, Lublin 
2008, s. 26.

31 J. T. Bąbel, Cmentarzyska społeczności kultury mie-
rzanowickiej na Wyżynie Sandomierskiej, Rzeszów 
2013, s. 142-144.

 � Handel i wymiana 
Około 2000 lat p.n.e. krajobraz kulturowy 

Europy Środkowej znajdował się pod sil-

nym wpływem cywilizacji basenu Morza 

Śródziemnego i Morza Czarnego. Jest to 

czas, gdy z terenów Anatolii i Bałkanów 

na obszar m.in. Kotliny Karpackiej, w wy-

niku kontaktów kulturowych z południem, 

przenoszone są nowe wzorce kulturowe 

i nowe umiejętności. Obszar ten, na któ-

rym ukształtowała się między 2000-1600 lat 

p.n.e. m.in. kultura Otomani, pośredniczył 

w przenoszeniu tych wzorców dalej na pół-

noc, w tym na tereny zajmowane przez kul-

turę mierzanowicką i kulturę strzyżowską. 

W tym okresie w Trzcinicy na Podkarpaciu 

powstaje silnie ufortyfikowana osada, która 

znalazła się później w bezpośredniej stre-

fie wpływów zakarpackiej kultury Otomani-

-Füzesabony. Miejsce to dziś nazwane jest 

Karpacką Troją. 

 � Ryc. 14. Zestaw aplikacji z kości i szabel dzi-
ka z grobu 1/94 z Gródka stan. 1C. Nr kat. 29. 
Fot. A. Hyrchała.
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Choć terytorium kultury strzyżowskiej bez 

wątpienia leżało na dalekich północnych 

peryferiach świata śródziemnomorskie-

go, to także tu spotykane są przedmioty 

sugerujące wymianę handlową lub na-

wet dalekosiężne kontakty handlowe. Kil-

ka kategorii zabytków pozwala poruszyć 

wyobraźnię i zastanowić się nad świado-

mością geograficzną i ekonomiczną ów-

czesnych społeczeństw mieszkających nad 

Bugiem. Nadinterpretacją byłoby sugero-

wanie, że przedstawiciele kultury strzy-

żowskiej swobodnie w celach handlowych 

i wypoczynkowych masowo kierowali się 

na południe. Jednak absolutnie uzasadnio-

ne i potwierdzone w materiale archeolo-

gicznym, jest twierdzenie, że funkcjonowała 

określona kategoria ludzi, wędrownych kup-

ców-rzemieślników, dla których pokonywa-

nie znacznych odległości nie było niczym 

nadzwyczajnym. Natomiast świadomość 

zapotrzebowania północnego rynku na „luk-

susowe” towary z południa, pozwalała na 

osiąganie zysków materialnych. Do produk-

 � Ryc. 15. Paciorki lub fletnie z kości z grobu 1 na stan. 
5 w Husynnem Kolonii. Nr kat. 39. Fot. A. Hyrchała.

 � Ryc. 16. Paciorki lub fletnie z kości z grobu 
2/01 z Hrubieszowa-Podgórza stan. 1. Nr kat. 35. 
Fot. A. Hyrchała.
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cji dóbr luksusowych potrzebne są rzad-

ko spotykane, cenne umiejętności. Często 

wystarczyło znać obcą technologię wytwa-

rzania danej kategorii egzotycznych przed-

miotów, by przy zastosowaniu surowców 

lokalnych w pewnym stopniu zaspokoić 

potrzeby rynku. Taka sytuacja najpewniej 

miała właśnie miejsce we wczesnym okre-

sie epoki brązu na terenie funkcjonowania 

kultury strzyżowskiej. Początkowo sądzo-

no, że obecność najliczniejszej w katego-

rii biżuterii, grupy zabytków – paciorków 

fajansowych, jest dowodem na daleko-

siężne kontakty z Bliskim Wschodem, na-

wet z Egiptem, gdzie technika wyrobu tych 

ozdób jest dobrze poznana. Produkcja pa-

ciorków fajansowych przebiegała tam w na-

stępujący sposób: pastą fajansową z utartej 

krzemionki oblepiano cienki sznurek, który 

następnie cięto na krótkie odcinki. Podczas 

wypału spalony sznurek pozostawiał w pa-

ciorku otwór. Na kolejnym etapie paciorek 

glazurowano i powtórnie wypalano32. Jed-

nak po przeprowadzonych analizach skła-

du chemicznego paciorków fajansowych 

z terenu Polski datowanych na wczesny 

okres epoki brązu, okazało się, że pacior-

ki te, choć produkowane według zbliżonej 

technologii, były wykonane z surowców do-

stępnych w Europie Środkowej i rozprowa-

32 J. T. Bąbel, op.cit., s. 150.

dzane na terytorium kultury strzyżowskiej 

najpewniej przez wędrownych wytwór-

ców33. Znaleziskiem potwierdzającym ten 

fakt może być skarb paciorków fajansowych 

w naczyniu kultury strzyżowskiej odnale-

ziony w Horodysku34. Znaleziono tam około 

tysiąca paciorków wraz z dwiema mie-

dzianymi ozdobami. Wędrowni wytwórcy 

mogli docierać na tereny zajęte przez kul-

turę strzyżowską z Kotliny Karpackiej, gdzie 

w środowisku kultury Otomani-Füzesabony 

powstały centra wytwórcze paciorków fa-

jansowych oraz wyrobów z miedzi35. Także 

występowanie miedzianych przedmiotów 

badacze przypisują lokalnym, wędrownym 

wytwórcom. Produkcja jednych i drugich 

ozdób może być połączona, ze względu na 

33 C. Robinson, B. Baczyńska, M. Polańska, The origins 
of faience in Poland, Sprawozdania Archeologiczne, 
tom 56: 2004, s. 138-140.

34 Z. Ślusarski, Dépôt de perles..., op. cit.
35 P. Makarowicz, Baltic-Pontic interregional routes at 

the start of the bronze age, [w:] A. Kośko, V. I. Klo-
chko (red.), Routes Between the Seas: Baltic – Bug 
– Boh – Pont from the 3rd to the Middle of the 1st 
Millennium BC, Baltic-Pontic Studies, vol. 14, Poznań 
2009, s. 309.

 � Ryc. 17. Skarb paciorków fajansowych z Horodyska. 
W zbiorach Muzeum Lubelskiego. Fot. P. Maciuk.
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konieczność dodawania miedzi w procesie 

wytwarzania paciorków fajansowych36. Na 

stanowisku osadowym w Strzyżowie od-

naleziono bryłki miedzi, ale brakuje tam 

śladów po przedmiotach służących do jej 

obróbki37. Charakterystyczne dla zespołów 

kultury strzyżowskiej, a także sąsiadującej 

z nią kultury mierzanowickiej, zausznice 

w kształcie wierzbowego liścia, wykona-

ne są z surowca wydobywanego w złożach 

miedzi na terenie Wyżyny Wołyńskiej lub 

na terytorium karpacko-transylwańskim38. 

36 C. Robinson i in., op. cit., s. 130-131.
37 J. Głosik, Osada kultury ceramiki sznurowej w Strzy-

żowie…, op. cit., s. 153.
38 P. Makarowicz, op. cit., s. 309.

Analiza wymiany dóbr w postaci biżuterii 

fajansowej i ozdób miedzianych pozwala 

wnioskować raczej o istnieniu kontaktów 

handlowych pomiędzy przedstawicielami 

sąsiadujących ze sobą społeczeństw, niż 

o zorganizowanej dalekosiężnej wymianie 

handlowej39.

Interesującą kategorią zabytków, mogącą 

stanowić głos w dyskusji na temat detalicz-

nej wymiany handlowej ze społecznościami 

z południa kontynentu, są muszle mięcza-

ków morskich z rodzaju Glycymeris. Produ-

kowane z nich były pojedyncze zawieszki, 

które następnie, obok dziesiątków pacior-

39 P. Makarowicz, op. cit., s. 310.

 � Ryc. 18. Muszle Glycymeris z grobu 2/01 z Hrubie-
szowa-Podgórza stan. 1. Nr kat. 73. (wg J. Niedź-
wiedź i in., Dokumentacja z archeologicznych 
badań przedinwestycyjnych…)

ków fajansowych, składały się na bogatą 

kolię. Muszle za pośrednictwem wędrow-

nych handlarzy, mogły pochodzić z Morza 

Śródziemnego czy Morza Czarnego, ale al-

ternatywą mogą być kopalne złoża tych 

mięczaków występujące na terenie Polski40. 

40 A. Kurzawska, Badania malakologiczne w archeo-
logii, w tym tomie.



2. Kultura strzyżowska

48

Anna Hyrchała

 � Obrządek pogrzebowy
Wśród badanych wykopaliskowo stano-

wisk kultury strzyżowskiej w ciągu ostat-

nich dekad, największą liczbę stanowią 

cmentarzyska41. W okolicach Hrubieszowa 

zlokalizowano kilkadziesiąt tego rodzaju 

pozostałości. Odkrywano, nieraz przypad-

kowo, pojedyncze groby, a na największym 

przebadanym dotychczas cmentarzysku 

w Raciborowicach Kolonii odkryto 27 po-

chówków42. Cmentarzyska tej społeczności 

lokowane były przeważnie na południowych 

stokach wzniesień. Kolejną zarejestrowaną 

prawidłowością było ich ułożenie na linii 

wschód-zachód. Obecny stan badań oraz 

relacje pomiędzy stanowiskami osadowy-

mi i sepulkralnymi, pozwala stwierdzić, że 

cmentarzyska znajdowały się w polu widze-

nia mieszkańców ówczesnych osiedli strzy-

żowskich. Sporadycznie groby znajdowane 

są w obrębie osad, czego przykładem może 

być pochówek w jamie zasobowej w Jan-

kach Dolnych na stan. 1143. 

Na rozplanowanych cmentarzyskach 

jamy grobowe układały się głównie na osi 

wschód-zachód czasem z niewielkimi od-

chyleniami, wyjątkami są jamy ukierun-

kowane na osi północ-południe. W grobie 

składano zmarłego zazwyczaj w pozycji wy-

prostowanej na plecach, co zdecydowanie 

odróżnia kulturę strzyżowską od jej częścio-

wo współczesnej i współwystępującej na 

tym samym terytorium kultury mierzano-

wickiej, gdzie zmarłych składano na boku 

41 Próbę systematyki obrządku pogrzebowego pod-
jęła B. Bargieł por. Kultura strzyżowska w świetle 
znalezisk grobowych, Wiadomości Archeologiczne, 
tom LVIII: 2006, s. 65-99.

42 M. Polańska, Badania na stanowiskach 2 i 4 w Ra-
ciborowicach Kolonii…, op. cit. s. 18.

43 J. Niedźwiedź, Trzeci sezon badań na stanowisku 
wielokulturowym w Jankach Dolnych stan. 11, pow. 
Hrubieszów, Archeologia Polski Środkowowschod-
niej, tom IV: 1999, s. 67-68.

w pozycji skurczonej. Głowa zmarłego skie-

rowana mogła być zarówno na wschód jak 

i na zachód, jednak obecna baza źródłowa 

nie pozwala jeszcze na wysuwanie jedno-

znacznych wniosków i zależności. Różne 

jest również ułożenie rąk u zmarłych, ale 

to, czy ich skrzyżowanie na klatce piersio-

wej, czy ułożenie równolegle wzdłuż ciała, 

jest wynikiem pewnej prawidłowości, nie 

zostało określone. W jamach grobowych za-

obserwowano ślady po trumnach wykona-

nych z drewna, lub po konstrukcjach komory 

grobowej, polegających na wylepianiu ścian 

polepą44. Część zmarłych była składana bez-

pośrednio do wykopanego grobu. Bardzo 

ścisłe ułożenie niektórych szkieletów su-

gerować może, że ciała owijano w całuny. 

Zauważalne są również ślady interesujących 

obrzędów towarzyszących złożeniu zmarłe-

go do grobu. Część z odnalezionych szkie-

letów nosi ślady nadpalenia45. Łączy się to 

z wierzeniami i rytuałami, których dzisiaj 

nie jesteśmy w stanie zrekonstruować. Zu-

pełnie nowe pytania dotyczące zwyczajów 

pogrzebowych we wczesnym okresie epo-

ki brązu pojawiły się w trakcie badań na 

cmentarzysku w Rogalinie. Tutaj bowiem 

w 3 grobach osób dorosłych odnaleziono po-

jedyncze kostki dziecięce, a co jeszcze bar-

dziej zastanawiające w 2 przypadkach (grób 

4 i 10) i były to fragmenty lewych kości łok-

ciowych dziewczynek w wieku zaledwie kil-

ku lat. Czy jest to jedynie przedziwny zbieg 

okoliczności, czy celowe działania nadal nie 

wiadomo. Na obecnym etapie badań nie 

jesteśmy w stanie wyjaśnić powodów, dla 

których tylko te pojedyncze, wybrane frag-

menty dziecięcego szkieletu towarzyszyły 

pochówkom dorosłych. Pochówków dzieci, 

44 Z. Ślusarski, M. Ślusarska-Polańska, op. cit. s.181, 
188.

45 Op. cit., s. 188.

w których brakowałoby wymienionych ko-

ści nie odkryto. Interesujących przypadków 

jest więcej, zdarzają się np. groby, w których 

pochowano dwie osoby lub groby puste, 

tzw. kenotafy, gdzie odnaleziono klasyczne 

wyposażenie ustawione w jamie grobowej 

mogącej pomieścić zmarłego, natomiast 

pozostałości szkieletu brakuje46. Być może 

są to groby zmarłych, którzy zginęli dale-

ko od miejsca pobytu swych bliskich, a któ-

rym w ten właśnie sposób zorganizowano 

symboliczny pochówek. W kilkunastu przy-

padkach zmarłym w grobach towarzyszyły 

szczątki zwierząt np. muszle małża rzecz-

nego (skójki) znaleziono w grobie 11 w Ro-

galinie47. Najciekawszym przykładem są, 

wspomniane już powyżej, szczątki bociana 

w grobie kobiety ze Świerszczowa48. Nie-

obce społecznościom z wczesnego okresu 

epoki brązu, są również odrębne pochówki 

zwierząt. Na cmentarzysku w Hrubieszowie-

-Podgórzu jeden z grobów był bez wątpienia 

celowym pochówkiem zwierzęcym49. Obok 

charakterystycznych strzyżowskich naczyń 

natrafiono tam na przepalone szczątki zwie-

rzęce. Niestety część z kości zwierzęcych 

odnajdowanych w grobach kultury strzy-

żowskiej wciąż pozostaje gatunkowo nie-

określona. Pochówki zwierzęce są również 

spotykane w obrębie kultury mierzanowi-

ckiej, częściowo równoległej chronologicz-

nie do kultury strzyżowskiej. W samym 

Strzyżowie odkryto, wiązany właśnie z kul-

turą mierzanowicką, pochówek psa wypo-

sażony w dwa naczynia50.

46 E. Banasiewicz, op. cit., s. 218.
47 Analizy dokonała A. Kurzawska, por. Badania ma-

lakologiczne w archeologii, w tym tomie.
48 A. Jączek, op. cit. s. 4.
49 E. Banasiewicz, op. cit. s. 213.
50 J. Gurba, Grób psa kultury ceramiki sznurowej we 

wsi Strzyżów, gm. Horodło, pow. Hrubieszów, An-
nales Universitatis Maria Curie-Skłodowska, sectio 
F, vol. V: 1954/55, s. 159-168.
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Oddzielną kwestią jest istnienie innych 

obiektów czy konstrukcji łączonych z rytu-

ałami pogrzebowymi kultury strzyżowskiej. 

Na cmentarzysku w Raciborowicach Kolonii 

odkryto pozostałości po budowli naziem-

nej, interpretowanej jako kaplica czy dom 

zmarłych. Znaleziono tam dołki posłupo-

we układające się w prostokątne pomiesz-

czenie z przedsionkiem o powierzchni ok. 

20 m2, w którego wnętrzu znajdowały się 

ślady paleniska z przemieszanymi szcząt-

kami ludzkimi i zwierzęcymi, potłuczony-

mi naczyniami oraz innymi przedmiotami51. 

Na tej podstawie można podejmować pró-

by odczytywania części rytuałów pogrze-

bowych, gdzie jedną z ważniejszych funkcji 

zapewne pełnił ogień. 

To co zwraca szczególną uwagę i w więk   - 

szości przypadków pozwala na jednoznacz-

ne przyporządkowanie kulturowo-chro-

nologiczne pochówków strzyżowskich, 

51 Z. Ślusarski, M. Ślusarska-Polańska, op. cit. s. 183-
186.

 � Ryc. 19. Rekonstrukcja budowli interpretowanej 
jako kaplica lub dom zmarłych z cmentarzyska 
w Raciborowicach Kolonii stan. 2. Rys. Aleksan-
der Kurban.
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 � Ryc. 20. Sierpy z ułamanymi wierzchołkami z Ro-
galina stan. 15. Nr. kat. Nr kat. 8-11, 155, 167, 170. 
Rys. B. Bartecki.

to charakterystyczne wyposażenie grobo-

we. Wśród wielu kategorii zabytków, boga-

tego pod względem ilości darów obrządku 

pogrzebowego, na pierwszym miejscu nale-

ży wymienić fakt obdarowywania zmarłych 

w naczynia o przeróżnych formach, ustawia-

nych przy głowie, przy stopach, czasem po-

między stopami, czy też po jednej ze stron 

wzdłuż jamy grobowej. Równie powszechne 

i charakterystyczne jest wyposażenie w na-

rzędzia z krzemienia wołyńskiego, często 

w postaci sierpów, rzadziej płoszczy, siekier 

czy grocików. Zaobserwowano zwyczaj celo-

wego uszkadzania wierzchołkowych części 

noży sierpowatych, który można interpreto-

wać jako rytualnie „uśmiercanie” narzędzi 

należących i używanych przez zmarłego za 

życia. Możemy także przypuszczać, że wierz-

chołki tych sierpów były niszczone bezpo-

średnio przed złożeniem do grobu, bowiem 

na złamanych partiach tych przedmiotów 

brak charakterystycznych wyświeceń, po-

wstałych w wyniku ich użytkowania. W wie-

lu przypadkach stopień uszkodzeń pozwalał 

na ich naprawę i dalsze użytkowanie, jed-

nak rytuał nakazywał złożenie ich do gro-

bu w tej właśnie postaci. 

Zmarłych wyposażano również w roz-

maite ozdoby. W największej liczbie poja-

wiają się paciorki fajansowe, których ilość 

w pojedynczym grobie dochodzi nawet do 

100 sztuk. Znajdowane są one w okolicach 

głowy, gdzie mogły być naszywane na 

opaski; w okolicach klatki piersiowej, gdzie 

nanizane na sznurek lub rzemień pełniły 

funkcję kolii wraz z zawieszkami z muszli, 

z szabli dzika lub innych zębów zwierzęcych 

czy kości. Paciorki odkrywane są również 
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w okolicach bioder czy stóp, co świadczyć 

może, że były to ozdoby naszywane także 

na szaty. W okolicy ramion odnajdowane 

są kościane szpile mogące służyć do spi-

nania szat lub płaszczy, na biodrach często 

znajdują się, opisywane powyżej, aplikacje 

z kościanych płytek, służące do obszywa-

nia pasów. Przy głowach wielokrotnie za-

chowały się różnego rodzaju formy ozdób 

miedzianych: zausznice, paciorki, kółka na-

szywane na opaski lub pełniące funkcję kol-

czyków, naszyjników, a także bransolet. Co 

ciekawe, obecność miedzianych ozdób przy 

głowie nie była zarezerwowana wyłącznie 

dla kobiet. W wyposażeniu grobowym od-

najdowane są również przedmioty związane 

z polowaniem, takie jak krzemienne groci-

ki strzał, bifacjalne groty oszczepów, krze-

mienne noże czy siekiery, a także piszczałki 

kościane mogące służyć do wabienia zwie-

rzyny. Inwentarze grobowe ludności kultu-

ry strzyżowskiej są bardzo zróżnicowane, 

co daje nadzieję na odkrycie w przyszło-

ści zupełnie nowych zespołów, które rzucą 

nowe światło na wygląd stroju, wierze-

nia i obyczaje społeczności sprzed niemal 

4 tysięcy lat.
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