
Wystawa „Wojownik i Księżniczka” przygotowywana była przez kilka lat, tak samo długo, jak opracowywane były 
wyniki interdyscyplinarnych badań cmentarzyska kultury strzyżowskiej w Rogalinie. Mając świadomość, iż będzie 
to wydarzenie o szczególnym charakterze, postanowiliśmy jej otwarcie zaplanować na jubileuszowy dla hrubie-
szowskiego Muzeum 2015 rok. 50 lat archeologii w muzealnictwie naszego regionu, to doskonała okazja do zapre-
zentowania dotychczasowych osiągnięć w tym zakresie. Zależało nam, by to właśnie badania naszego najbliższego 
sąsiedztwa były w sposób szczególny przedstawione i wypromowane.

Bartłomiej Bartecki, Dyrektor Muzeum im. ks. St. Staszica w Hrubieszowie

Niniejsza monografia jest bardzo dobrym przykładem współpracy interdyscyplinarnej archeologii z medycyną są-
dową, a ponadto sięgania przez archeologię po nowe metody badawcze. 
Polecam tę publikację wszystkim czytelnikom, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę, nie tylko historyczną, ale i do-
tyczącą praktycznego zastosowania nowych metod badawczych antropologii i medycyny sądowej w archeologii. 
Mam nadzieję, że wszyscy zainteresowani znajdą ciekawe informacje z tych dwóch różnych dyscyplin nauki i moż-
liwości ich wzajemnego wykorzystania w tego rodzaju badaniach. 

Dr hab. n. med. Czesław Żaba 
Kierownik Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego

im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

www.muzeum-hrubieszow.com.pl

ISBN 978-83-931607-6-1

Wojownik 
i Księżniczka
Archeologia – medycyna sądowa – sztuka

W
ojow

nik i Księżniczka 
Archeologia – m

edycyna sądow
a – sztuka





Wojownik 
i Księżniczka 



P A T R O N A T  H O N O R O W Y  N A D  W Y S T A W Ą  O B J Ę L I :

Prof. dr hab. Jacek Wysocki

Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

 

Prof. dr hab. Stanisław Michałowski

Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 

Józef Kuropatwa

Starosta Hrubieszowski

 

Patronat medialny nad wystawą objęli:

          

       

Wystawę finansowo wsparła:

 



Wojownik 
i Księżniczka 
Archeologia – medycyna sądowa – sztuka

Hrubieszów 2015



8
Andrzej Kokowski Pół wieku muzealnictwa w Hrubieszowie w świetle badań 
archeologicznych na Ziemi Hrubieszowskiej, z kulturą strzyżowską w tle

20 Czesław Żaba MEDYCYNA SĄDOWA I ARCHEOLOGIA

22 Bartłomiej Bartecki Wstęp

Słowo 
wstępne1 6

Antropologia 
z radiologią 
klasyczną

5 116 DOROTA LORKIEWICZ-MUSZYŃSKA Zapisane w kościach… Wyczytane z kości….

124
Wojciech Kociemba Techniki obrazowania w radiologii, rola tomografii 
komputerowej i rezonansu magnetycznego w archeologii

130
DOROTA LORKIEWICZ-MUSZYŃSKA, WOJCIECH KOCIEMBA, ARTUR REWEKANT 
Charakterystyka szczątków kostnych z cmentarzyska w Rogalinie

140 DOROTA LORKIEWICZ-MUSZYŃSKA Czaszka prawdę ci powie…

146
ARTUR REWEKANT, DOROTA LORKIEWICZ-MUSZYŃSKA Zmiany pod wpływem działania 
wysokiej temperatury

Kultura 
strzyżowska2 

3

4 

32 Anna Hyrchała Kultura strzyżowska – początek nowej epoki

52
Anna Hyrchała Wojownik i Księżniczka z Rogalina – nowy rozdział w dziejach 
badań nad kulturą strzyżowską

Geografia, 
geofizyka, 
geodezja 
dla potrzeb 
archeologii

82
Jan Rodzik, Przemysław Mroczek Środowisko geograficzne otoczenia 
stanowiska archeologicznego w Rogalinie koło Hrubieszowa

90 Łukasz Pospieszny Metody geofizyczne w archeologii

98
Jakub Niebieszczański Nowoczesne metody dokumentacji geodezyjnej 
w archeologii, przykład stanowiska nr 15 w Rogalinie 

104 Aldona Kurzawska BADANIA MALAKOLOGICZNE W ARCHEOLOGII

110 Andrzej Sikorski Tekstylne pozostałości na muszlach z grobu 6 „Księżniczki”
Malakologia



226

Joanna Orłowska-Stanisławska 
Tajemnica dziewczęcej kostki, 
albo słów kilka o dziennikarskiej 
perspektywie odkryć 

6

10 11

7

8

9 

Prawie 200 
tajemnic, 
czyli ząb 
prawdę ci powie – 
stomatologia 
z radiologią

150 Tomasz Kulczyk, Mariusz Glapiński, Agnieszka Przystańska Uwidocznić niewidoczne

154
Mariusz Glapiński, Agnieszka Przystańska, Tomasz Kulczyk Zabawa w puzzle 
i rozwiązywanie zagadek

162 Agnieszka Przystańska, Tomasz Kulczyk, Mariusz Glapiński Ile masz lat? 

Badania 
Genetyczne – 
odkrywanie 
tajemnic grobów 
kultury 
strzyżowskiej

170
Monica Abreu-Głowacka Badania Genetyczne – odkrywanie tajemnic grobów 
kultury strzyżowskiej 

Inżynieria 
wirtualna

184
MICHAŁ RYCHLIK Opracowanie trójwymiarowego modelu komputerowego czaszki 
osobnika z grobu nr 10 na podstawie obrazowania TK 

194
MICHAŁ RYCHLIK Wykonanie rzeczywistego modelu czaszki osobnika z grobu nr 10 
z zastosowaniem technik szybkiego prototypowania

206
MICHAŁ RYCHLIK, DOROTA LORKIEWICZ-MUSZYŃSKA, WOJCIECH KOCIEMBA Porównanie 
obiektu rzeczywistego z komputerowym modelem 3D oraz wydrukowanym 
modelem fizycznym

Archeologia 
i Antropologia 
vs Sztuka

Katalog

212 Mirosław Kuźma Plastyczne rekonstrukcje pochówków 

220 Jacek Szynkarczuk Twarzą w twarz z Wojownikiem

Dziennikarska 
perspektywa 
odkryć 
archeologicznych 234

Anna Hyrchała 
Katalog



2. Kultura strzyżowska

52

Wojownik 
i Księżniczka 
z Rogalina – 
nowy rozdział 
w dziejach badań 
nad kulturą 
strzyżowską

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

 � Okoliczności odkrycia
W połowie grudnia 2008 roku Komenda 

Powiatowa Policji w Hrubieszowie przeka-

zała do Muzeum w Hrubieszowie informa-

cję o przypadkowym natrafieniu na ludzkie 

szczątki na polu w Rogalinie, gm. Horodło. 

Zgłoszenie zostało niezwłocznie zweryfiko-

wane przez pracowników Działu archeolo-

gicznego hrubieszowskiego Muzeum. Na 

miejscu odkrycia, wskazanym bezpośred-

nio przez znalazcę, odnaleziono silnie roz-

drobnione fragmenty szkieletu, pochodzące 

głównie z okolic czaszki i klatki piersiowej, 

m.in. część żuchwy, fragmenty żeber. Na kil-

ku z nich widoczne były wyraźne ślady zie-

lonego tlenku metalu, pozostawione przez 

kontakt z przedmiotami wykonanymi za-

pewne z miedzi lub brązu. Prócz materiału 

kostnego w warstwie oraniny na obszarze 

ok. 0,5 m2 natrafiono także na paciorki fa-

jansowe, fragment szpili lub igły kościanej 

oraz kilka fragmentów ceramiki z charak-
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terystycznym ornamentem odciśniętego 

sznura na wylewie naczynia. Nie odkryto 

jednak zabytków metalowych, które pozo-

stawiły ślad na materiale kostnym. Miejsce 

odkrycia zostało naniesione na mapę i wy-

typowane do ratowniczych badań. 

 � Badania wykopaliskowe
W latach 2009-2014 na stanowisku 

nr 15 w Rogalinie regularnie prowadzo-

ne były ratownicze badania wykopalisko-

we z ramienia Muzeum im. ks. St. Staszica 

w Hrubieszowie, przy współpracy z In-

stytutem Archeologii Uniwersytetu Marii 

Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W ciągu 5 se-

zonów przebadano 947,5 m2 powierzchni 

w obrębie 35 wykopów. Na wielokulturo-

wym stanowisku odkryto łącznie 35 obiek-

tów związanych z neolitycznymi kulturami 

pucharów lejkowatych i amfor kulistych, 

kulturą trzciniecką datowaną na epokę brą-

zu oraz 12 grobów kultury strzyżowskiej 

z wczesnego okresu epoki brązu. Odkryte 

w Rogalinie pochówki stanowią przedmiot 

niniejszego opracowania. 

Stanowisko znajduje się na terenie eks-

ponowanym w strefie krawędziowej doliny 

Bugu, na stoku opadającym w kierunku po-

łudniowym, w obrębie mezoregionu Grzędy 

Horodelskiej, w zachodniej części Wyżyny 

Wołyńskiej. Teren, na którym prowadzone 

były badania ratownicze, jest systematycz-

nie uprawianą działką rolną, przeważnie ob-

siewaną kukurydzą1.

Intensywne prace rolne oraz erozja stoko-

wa wpłynęły znacząco na poziom zniszcze-

nia stanowiska. Przebadane groby odkryto 

w różnym stanie zachowania. Pozostałości 

po części z nich można było zauważyć już 

na powierzchni (grób 0, 2, 8), inne z kolei 

zachowane były w stopniu dobrym (groby 

3, 4, 5, 9, 11), a pojedyncze w stanie niemal 

nienaruszonym (grób 10). Zły stan zacho-

wania obiektów wynika również z uwa-

runkowań przyrodniczych, na czytelność 

obiektów ma wpływ intensywna działal-

ność zwierząt ryjących.

1 Więcej informacji o środowisku geograficznym oto-
czenia stanowiska w artykule J. Rodzika i P. Mroczka 
w tym tomie.

Wszystkie pozyskane w trakcie badań za-

bytki znajdują się obecnie w zbiorach Mu-

zeum im. ks. St. Staszica w Hrubieszowie.

 � Charakterystyka odkrytych  
pochówków

Grób 0

Jest to pierwszy grób, a w zasadzie jedy-

nie jego pozostałość, znaleziony na po-

wierzchni przez przypadkowego odkrywcę 

w 2008 roku. W skupisku kości na nie-

wielkiej powierzchni znaleziono fragment 

szpili kościanej, 2 paciorki fajansowe i kil-

ka fragmentów ceramiki. Kości, na których 

widoczne były ślady pozostawione przez 

przedmioty miedziane, należały do kobiety 

w wieku 20-25 lat. Płeć została określona 

 � Ryc. 1. Plan stanowiska nr 15 w Rogalinie. a – 
obiekty i groby kultury strzyżowskiej; b – pozo-
stałe obiekty.
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 � Ryc. 2. Wyposażenie grobu 0. 1 – paciorki fajansowe, 2 – kość, 3 – ceramika. Rys. B. Bartecki.

 � Ryc. 3. Plan i wyposażenie grobu 1. 1 – paciorki fajansowe, 2, 3 – miedź. Rys. B. Bartecki.
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na podstawie badań genetycznych2. W trak-

cie późniejszych badań wykopaliskowych 

nie udało się natrafić na jakiekolwiek pozo-

stałości tego pochówku in situ, wobec cze-

go uznać go należy za zupełnie zniszczony. 

2 Więcej na temat badań genetycznych w artyku-
le M. Abreu-Głowackiej w tym tomie.

Grób 1

Jama grobowa o kształcie zbliżonym do 

prostokąta o zaokrąglonych narożnikach, 

odkryta została na głębokości 25 cm od 

obecnej powierzchni gruntu. Jej wymia-

ry wynosiły 270 x 160 cm, a zorientowana 

była dłuższym bokiem na osi E-W z lekkim 

odchyleniem. Pochowano w niej dorosłego 

 � Ryc. 4. Wyposażenie grobu 1. 4, 6, 7 – ceramika, 
5 – krzemień. Rys. B. Bartecki.
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mężczyznę w wieku 40-45 lat. Ułożony był 

na plecach z głową na wschód. Przy czasz-

ce ustawiono pucharek z dwoma pionowo 

przekłutymi guzkami, a przy stopach wazę 

i amforę zdobione ornamentem w postaci 

linii wykonach odciskami sznura. Przy gło-

wie znaleziono 2 zausznice z miedzianego 

drutu oraz 36 paciorków fajansowych. Być 

może pierwotnie zausznice wraz z pacior-

kami naszyte były na przepaskę umiesz-

czoną na głowie. Na klatce piersiowej nad 

lewą kością ramieniową złożony był sierp 

wykonany z krzemienia wołyńskiego. Jego 

podstawa oraz wierzchołek nosiły ślady ce-

lowego uszkodzenia (por. poniżej). 

Grób 2

Pochówek ten zarejestrowano już na po-

wierzchni. Pomimo złego stanu zachowania, 

rozdrobnionych przez sprzęt rolniczy kości 

szkieletu, udało się określić płeć oraz wiek 

osobnika. W jamie grobowej, której ledwie 

uchwytny zarys o wymiarach 200 x 130 cm 

odnaleziono pod warstwą orną, złożono 

kobietę zmarłą w wieku 30-35 lat. Z wy-

posażenia grobowego zachowało się jedy-

nie 12 paciorków fajansowych, 1 paciorek 

z muszli małża rzecznego, 1 paciorek z mie-

dzi oraz kilka fragmentów ceramiki z or-

namentem odciśniętego sznura. Badania 

genetyczne pozyskanych szczątków po-

zwoliły wykazać pokrewieństwo z kobie-

tą z grobu nr 83. W ich świetle miały one 

wspólnego przodka. 

Grób 3

W jamie grobowej odkrytej na głębokości 

25-35 cm, o wymiarach 210 x 110 cm, zorien-

towanej na osi N-S, pochowano dziewczyn-

kę w wieku 9-10 lat. Płeć w tym przypadku 

mogła zostać określona jedynie na podsta-

wie badań genetycznych. Częściowo zacho-

wany szkielet ułożony był na wznak z głową 

skierowaną na północ. Na szyi dziewczynki 

pierwotnie znajdowała się zawieszka wy-

konana z szabli dzika. Natrafiono również 

3 Patrz przypis nr 2.

na pojedynczy paciorek z kości zwierzęcej. 

W skład wyposażenia grobowego wchodzi-

ły dwa charakterystyczne dla kultury strzy-

żowskiej naczynia gliniane. Pierwsze z nich 

to dwuucha amfora zdobiona na wysokim 

cylindrycznym wylewie ornamentem odciś-

niętego sznura, drugie naczynie to podobnie 

zdobiony garnek o esowatym profilu. Oba 

naczynia złożone były przy stopach zmarłej.

W kierunku północnym w bezpośrednim 

sąsiedztwie znajdował się najbogatszy po-

chówek określony mianem Księżniczki (6A). 

Badania genetyczne wykazały z bardzo du-

żym prawdopodobieństwem, że obie ko-

biety były siostrami lub bardzo bliskimi 

kuzynkami. Pokrewieństwo wykazane zo-

stało również z kobietą z pochówku nr 4A4.

4 Patrz przypis nr 2.

 � Ryc. 5. Plan i wyposażenie grobu 2. 1 – paciorki fa-
jansowe, 2 – miedź, 3 – muszla małża. Rys. B. Bar-
tecki.
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Grób 4 (4A)

Kobieta w wieku ok. 35-40 lat pochowana 

została na wznak w jamie grobowej o wy-

miarach 280 x 115 cm. W tym przypadku 

szkielet ułożony był wzdłuż osi E-W z gło-

wą skierowaną na zachód z lekkim od-

chyleniem na południe. Obie ręce zmarłej 

ułożone były wzdłuż ciała.

Pochówek kobiety należy uznać za bo-

gato wyposażony. W stopach zmarłej usta-

wiony był niewielki garnek o esowatym 

profilu, ornament sznurowy umieszczony 

został na wylewie oraz w górnej partii na-

czynia. Z kolei przy głowie ustawione były 

dwie bogato ornamentowane dwuuche 

amfory. W obu przypadkach, podobnie jak 

inne naczynia kultury strzyżowskiej, zdobio-

ne były ornamentem odciśniętego sznura 

na wylewie, uchach oraz brzuścu naczynia. 

Obok naczyń złożony został sierp krzemien-

ny z ułamanym wierzchołkiem. Przy głowie 

zmarłej znajdowały się 2 miedziane zausz-

nice, pierwotnie najprawdopodobniej sta-

nowiące formę kolczyków, lub elementów 

ozdobnych mocowanych do nakrycia gło-

wy lub opaski. W okolicach klatki piersio-

wej znaleziono 16 paciorków fajansowych 

wchodzących pierwotnie w skład kolii, na-

tomiast w okolicy kończyn dolnych odkry-

to 2 paciorki kościane.

Wyniki badań genetycznych świadczą o po-

krewieństwie z dziewczynką z grobu 3 oraz 

 � Ryc. 6. Plan i wyposażenie grobu 3. 1 – kość, 
2 – szabla dzika, 3, 4 – ceramika. Rys. B. Bartecki.
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 � Ryc. 7. Plan i wyposażenie grobu 4. 1 – paciorki fajansowe, 2, 3 – kość, 4, 5 – 
miedź, 6, 8, 9 – ceramika, 7 – krzemień; 4B – kość dziecka. Rys. B. Bartecki.
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z dorosłą kobietą w wieku ok. 25-30 lat z gro-

bu oznaczonego nr 8.

Niezwykle ważne w przypadku tego po-

chówku jest złożenie w stopach zmarłej po-

jedynczej kości innego osobnika (4B). Był 

to fragment lewej kości łokciowej dziew-

czynki w wieku zaledwie kilku lat. Dzięki 

badaniom genetycznym także w tym przy-

padku możliwe było wskazanie płci dziecka 

oraz pokrewieństwa z osobnikiem złożo-

nym dodatkowo w grobie Księżniczki (6A), 

a mianowicie dziewczynki (6B), której wiek 

również nie przekroczył 9 roku życia. Obie 

dziewczynki mogły być siostrami.

Badania odontologiczne wykazały u ko - 

biety z tego pochówku zaawansowaną 

próchnicę sięgającą komory zęba i zaka-

żonych kanałów korzeniowych. Infekcja 

rozszerzająca się tą drogą do otaczającej 

kości mogła być nawet przyczyną śmier-

ci. W przypadku innego zęba, a raczej jego 

braku, można mówić o śladach prób zabie-

gów dentystycznych5. 

Grób 5

W jamie grobowej o wymiarach 200 x 75 cm, 

usytuowanej na osi E-W pochowano chłop-

ca w wieku 9-11 lat. Płeć określona została 

na podstawie badań genetycznych. Zmar-

ły ułożony był w pozycji wyprostowanej na 

plecach z głową skierowaną na wschód. 

5 Więcej o badaniach odontologicznych w rozdziale 
Prawie dwieście tajemnic…, w tym tomie.

 � Ryc. 8. Grób 4. Fot. A. Hyrchała.
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W skład wyposażenia wchodziły ustawio-

ne przy stopach 2 naczynia: garnek esowaty 

i amfora z ornamentem odciśniętego sznura 

na wylewie. W okolicach głowy odnalezio-

no 7 paciorków fajansowych i bardzo drob-

ne fragmenty drucików miedzianych, które 

były pozostałościami po ozdobach. Czasz-

ka nosiła ślady kontaktu z przedmiotami 

miedzianymi.

Grób 6 (6A) – „Księżniczka”

Najbogatszy pod względem ilości miedzia-

nej biżuterii, oraz jeden z najciekawszych 

odkrytych dotychczas pochówków kultury 

strzyżowskiej, zyskał miano grobu Księż-

niczki. Wiek pochowanej w nim kobiety 

oszacowano na 18-20 lat. Jama grobowa 

o wymiarach 260 x 120 cm zorientowana 

była w przybliżeniu na osi E-W. 

Pochówek „Księżniczki” jest również in-

teresujący z uwagi na tajemniczy, zły stan 

zachowania szkieletu. W momencie odkry-

cia zachowana była jedynie część czaszki, 

kilka kręgów szyjnych, kilka kręgów lę-

dźwiowych oraz pojedyncze kości pozostałej 

części szkieletu. Dla porównania inne od-

kryte w sąsiedztwie pochówki na podobnej 

głębokości zachowały się niemal w cało-

ści. Wytłumaczeniem takiego stanu może 

być zwyczaj stosowania rytuału nadpalania 

zwłok, rejestrowanego wcześniej w kultu-

rze strzyżowskiej. Ślady kontaktu z ogniem 

ma zachowana część czaszki oraz niektóre 

zabytki z tego pochówku6. 

Głowę „Księżniczki” pierwotnie zdobił bo-

gaty zestaw miedzianych ozdób, w skład 

którego wchodziły zausznice bądź kolczyki 

z drutu zwiniętego w okrąg z jednej stro-

ny zakończony spiralą, zausznice w kształ-

cie liścia z blachy i drutu, seria mniejszych 

i większych kółeczek, a także okucie z mie-

6 Patrz artykuł A. Rewekanta i D. Lorkiewicz-Muszyń-
skiej, w tym tomie.

 � Ryc. 9. Plan i wyposażenie grobu 5. 1 – paciorki fa-
jansowe, 2, 3 – ceramika. Rys. B. Bartecki.
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dzianej blachy, prawdopodobnie spinające 

opaskę z tyłu głowy. Pierwotnie do opas-

ki, prócz miedzianych przedmiotów, mogły 

być przyszyte fajansowe paciorki. W grobie 

znaleziono ich 90 sztuk. Część z nich wraz 

z 5 zawieszkami z muszli rodzaju Glycyme-
ris7 pełniła zapewne funkcję naszyjnika. Po 

lewej stronie szkieletu na wysokości klat-

ki piersiowej, której kości niemal się nie 

zachowały, znaleziono krzemienny sierp, 

natomiast w okolicy stóp znajdowała się 

kamienna płytka szlifierska i fragment na-

7 Więcej o analizie muszli w artykule A. Kurzawskiej, 
w tym tomie.

czynia o powierzchni wykończonej w cha-

rakterystyczny dla kultury strzyżowskiej 

sposób.

Dodatkowo w grobie po stronie wschod-

niej, obok głowy, znaleziono drobne frag-

menty szkieletu dziewczynki w wieku 

7-9 lat. Badania DNA, wykonane dla obu 

osób, wykazały z jednej strony pokrewień-

stwo „Księżniczki” z dziewczynką z grobu 3, 

oraz pomiędzy dziećmi (6B i 4B), których 

pojedyncze kostki złożone były do grobów 

dorosłych. W przypadku omawianego gro-

bu interpretację utrudnia fakt wkopania go 

w starszy obiekt nr 3, którego ciemne wy-

pełnisko ogranicza możliwość obserwacji 

 � Ryc. 10. Grób 5. Fot. A. Hyrchała.
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 � Ryc. 11. Plan i wyposażenie grobu 6 „Księżniczki”. 1 – paciorki fajansowe, 2-4 – muszle, 5-18 – miedź. Rys. B. Bartecki.
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 � Ryc. 12. Wyposażenie grobu 6 „Księżniczki”. 19 – ce-
ramika, 20 – krzemień, 21 – kamień. Rys. B. Bartecki.

 � Ryc. 13. Grób 6 „Księżniczki”, czaszka wraz z ozdo-
bami miedzianymi. Fot. A. Hyrchała.
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zarysów jamy grobowej. W okolicy grobu 

6 odnaleziono pojedyncze naczynie glinia-

ne, którego nie można przyporządkować do 

żadnego z pochówków. 

Grób 7

Jama grobowa odkryta na głębokości 25 cm 

miała wymiary 200 x 110 cm i usytuowana 

była na osi N-S. W obiekcie, którego kształt 

i rozmiar sugerować może jego sepulkralną 

funkcję, znaleziono wyłącznie amforę zdo-

bioną odciskami sznura, ustawioną w jego 

północno-wschodniej części. Nie odnalezio-

no pozostałości szkieletu czy innego wypo-

sażenia. Grób można uznać za symboliczny. 

Grób 8

Pochówek ten zlokalizowano na podstawie 

odkrytych na powierzchni kości i fragmen-

tów ceramiki. Jama grobowa o wymiarach 

270 x 130 cm zorientowana na osi E-W, czy-

telna była tuż pod poziomem oraniny, na 

głębokości 25 cm. Pomimo znacznego po-

ziomu zniszczenia jamy grobowej, in situ 

zachowały się pozostałości czaszki kobie-

ty w wieku 25-30 lat. Płeć określono dzię-

ki badaniom genetycznym. Zmarła ułożona 

była na plecach z głową na zachód. Przy 

głowie zachowały się przydenne części 

3 naczyń. W wypełnisku odkryto również 

sierp z krzemienia wołyńskiego z ułama-

nym wierzchołkiem.

Kobieta z grobu 8 spokrewniona była z ko-

bietami z grobów 2, 3 i 4A. 

Grób 9

Pochówek chłopca w wieku około 7 lat 

różnił się od pozostałych grobów. Jama 

grobowa miała wymiary w przybliżeniu 

110 x 80 cm. O ile kości nóg, podobnie jak 

 � Ryc. 14. Plan i wyposażenie grobu 7. 1 – ceramika. 
Rys. B. Bartecki.
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 � Ryc. 15. Plan i wyposażenie grobu 8. 1, 2 – ceramika, 3 – krzemień. Rys. B. Bartecki.
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w wielu innych przypadkach w kulturze 

strzyżowskiej złożone były w porządku ana-

tomicznym na osi E-W, o tyle kości żeber, 

kończyn górnych i czaszka przemieszane 

były w okolicach miednicy zmarłego. Dłu-

gość jamy grobowej oraz lokalizacja kości 

górnej części szkieletu, pozwalają sądzić, 

że chłopiec został pochowany w pozycji 

siedzącej ze stopami na zachód, a plecami 

do kierunku wschodniego. Jedynym darem 

grobowym była zdobiona ornamentem od-

ciśniętego sznura, dwuucha amfora. 

Płeć dziecka udało się określić dzięki ba-

daniom genetycznym, podobnie jak jego 

bezpośrednie pokrewieństwo z „Wojow-

nikiem” z grobu nr 10. Wykazano, że mie-

li oni tego samego przodka w linii męskiej 

i tym samym mogli być braćmi lub bliski-

mi kuzynami.

Grób 10 – „Wojownik”

Jest to jeden z najciekawszych pochów-

ków odkrytych na cmentarzysku kultury 

strzyżowskiej w Rogalinie. Jama grobowa 

zarejestrowana na głębokości 37 cm o wy-

miarach 220 x 95 cm miała wyraźny prosto-

kątny zarys, zorientowany dłuższym bokiem 

na osi NW-SE. Doskonale zachowany, niemal 

kompletny szkielet mężczyzny ułożony był 

w pozycji wyprostowanej na plecach z gło-

wą skierowaną na północny-zachód. Z ko-

lei ręce zmarłego zgięte były w łokciach 

z dłońmi złożonymi na klatce piersiowej.

Na uwagę zasługuje bogate wyposażenie 

krzemienne. Przy lewym ramieniu złożony 

był starannie wykonany sierp krzemienny 

o wyświeconej w wyniku użytkowania po-

wierzchni i ułamanym celowo wierzchoł-

ku. Przy prawym udzie odkryto krzemienne 

 � Ryc. 16. Plan i wyposażenie grobu 9. 1 – cerami-
ka. Rys. B. Bartecki.

 � Ryc. 17. Grób 9. Fot. A. Hyrchała.
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 � Ryc. 18. Plan i wyposażenie grobu 10 „Wojownika”. 1-16, 19-21 – krzemień, 17, 18 – kość; 10B – kości dziecka. 
Rys. B. Niezabitowska-Wiśniewska, B. Bartecki.
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ostrze noża (płoszcze) również o ułamanej 

części wierzchołkowej, a także narzędzie 

krzemienne wykonane na wiórze. Obok 

znaleziono 16 smukłych grotów strzał, więk-

szość z nich skierowana była wierzchołkami 

w stronę stóp zmarłego. Na kilku odkryto 

warstwę ciemnego lepiszcza (dziegciu), do 

mocowania drewnianej brzechwy. Można 

domniemywać, iż zmarły otrzymał zwią-

zany pęk strzał, a co za tym idzie istnieje 

duże prawdopodobieństwo, że był również 

wyposażony w łuk. Na wysokości miednicy 

znajdowało się kościane zapięcie pasa, na-

tomiast na lewym ramieniu leżała kościana 

szpila z otworem, być może pełniąca funk-

cję zapięcia dla płaszcza. Po obu stronach 

czaszki, na wysokości uszu „Wojownika” 

odnotowano obecność zielonego nalotu – 

tlenku miedzi powstałego w wyniku kon-

taktu z ozdobami głowy, które się niestety 

nie zachowały, być może z uwagi na bar-

dzo drobny rozmiar. Dodatkowo w okolicach 

górnej części szkieletu znaleziono 2 pacior-

ki fajansowe.

Szczególnie zaskakujące było odkrycie 

w stopach zmarłego dwóch kości nale-

żących do innego osobnika. Były to lewa 

kość łokciowa oraz pierwsze prawe żebro, 

 � Ryc. 19. Grób 10 „Wojownika”. Fot. A. Hyrchała.
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należące do kilkuletniej dziewczynki. Płeć 

udało się określić na podstawie badań ge-

netycznych. Jest to drugi, obok grobu 4A, 

przypadek składania do grobu pojedynczych 

kostek kilkuletnich dziewczynek. Co cieka-

we, w obu przypadkach były to fragmenty 

tych samych kości, ale bez wątpienia dwóch 

różnych osób. Zdekompletowanych szkie-

letów dzieci, z których pochodzić mogły 

wspomniane kości, dotychczas nie odkry-

to. Okoliczności złożenia ich do grobu doro-

słych osobników pozostają niewyjaśnione. 

„Wojownik” spokrewniony był z chłopcem 

z grobu 9.

Grób 11

W jamie grobowej o wymiarach 270 x 100 cm, 

usytuowanej na osi E-W z lekkim odchyle-

niem na S, odkryto szczątki dziecka w wie-

ku 12-14 lat. Przy głowie skierowanej na 

zachód, odnaleziono wyposażenie w po-

staci 3 paciorków fajansowych, kółka z mie-

dzianego drutu oraz zawieszki z muszli 

Glycymeris. Przy stopach znajdowało się 

zniszczone naczynie o esowatym profilu, 

z czterema płaskimi guzkami przy przej-

ściu szyjki w brzusiec, zdobione odciska-

mi sznura. W jego sąsiedztwie zachowały 

się szczątki małży rzecznych (skójki)8 po-

chodzące najpewniej z pobliskiego Bugu. 

Małże mogły być złożone do grobu w for-

mie pożywienia. 

8 Analizy dokonała A. Kurzawska, por. Badania ma-
lakologiczne w archeologii, w tym tomie.

 � Ryc. 20. Grociki krzemienne w grobie 10 „Wojow-
nika”. Fot. A. Hyrchała.
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Grób 12

W jamie grobowej o wymiarach 230 x 120 cm, 

usytuowanej na osi NE-SW, pochowano 

mężczyznę w wieku 40-45 lat. Zmarły uło-

żony był na plecach z głową na SW. Grób 

był częściowo zniszczony. Sprzęt rolniczy 

uszkodził czaszkę, a także naczynie glinia-

ne, które znajdowało się w narożniku SW. 

Z uwagi na zły stan zachowania nie jest 

możliwe odtworzenie pierwotnej formy na-

czynia. Pod prawym udem ułożony był sierp 

z krzemienia wołyńskiego, o wyświeconej 

powierzchni, ze złamanym wierzchołkiem.

Spośród pozostałych obiektów odkrytych 

na stanowisku w Rogalinie dwa można łą-

czyć z kulturą strzyżowską.

Obiekt 9

Obiekt o kształcie zbliżonym do owalne-

go o wymiarach 75 x 150 cm odkryto tuż 

pod warstwą oraniny, zorientowany był na 

osi E-W. W wypełnisku znaleziono niewiel-

ki pucharek z pionowo przekłutymi guzka-

mi i jeden paciorek fajansowy. Brak kości 

w obiekcie może sugerować, że był to grób 

symboliczny.

Obiekt 10

Fragmenty amfory z wyposażenia tego 

obiektu odnaleziono już w warstwie ora-

niny, natomiast poniżej znajdowała się in 
situ przydenna partia naczynia. Ze względu 

na lokalizację w zniszczonej partii cmenta-

 � Ryc. 21. Plan i wyposażenie grobu 11. 1 – miedź, 
2 – muszla, 3 – ceramika. Rys. B. Bartecki.
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 � Ryc. 22. Plan i wyposażenie grobu 12. 1 – krzemień, 
2 – ceramika. Rys. B. Bartecki.

 � Ryc. 23. Grób 12. Fot. A. Hyrchała.
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rzyska nie jest możliwe określenie funkcji 

obiektu. Może to być pozostałość po znisz-

czonym grobie.

 � Analiza 
Lokalizacja i rozplanowanie cmentarzy-

ska

Cmentarzysko kultury strzyżowskiej w Roga-

linie, pod względem lokalizacji, nie odbie-

ga od innych dotychczas znanych stanowisk 

sepulkralnych tej społeczności z regionu 

hrubieszowskiego. Założone zostało na po-

łudniowym stoku wyniesienia, opadającym 

łagodnie w stronę doliny Bugu. Groby lo-

kowane były wzdłuż skłonu Grzędy Horo-

delskiej, na linii E-W. Odległość pomiędzy 

najdalej wysuniętymi na wschód i zachód 

pochówkami wynosi ok. 60 m. Jak dotąd 

nie udało się jednak określić zasięgu sta-

nowiska w żadnym z kierunków. W świetle 

dotychczasowych badań odnotowano 2 wy-

raźne skupiska grobów (pochówki: 2, 3, 4, 

 � Ryc. 24. Plan i wyposażenie obiektu 9. 1 – pacio-
rek fajansowy, 2 – ceramika. Rys. B. Bartecki.

 � Ryc. 25. 1 – naczynie z okolicy grobu 6, 2 – naczy-
nie w obiektu 10. Rys. B. Bartecki.
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5, 6, 7 w zachodniej części oraz pochówki 

9, 10, 11 w części wschodniej). Pojedyncze 

pochówki (1, 8, 12) odkryto w przestrzeni 

wokół nich. Większość pochówków znale-

ziono na stosunkowo niewielkiej głębokości 

w warstwie oraniny lub bezpośrednio pod 

nią. Należy więc zwrócić uwagę na fakt, 

że część jam grobowych mogła pierwot-

nie znajdować się na mniejszej głębokości, 

w wyniku czego uległa zniszczeniu przez 

erozję stokową lub prace rolne. W związku 

z tym nie można powiedzieć, że skupiska 

grobów są wynikiem celowego działania, 

a nie efektem zniszczenia części stanowi-

ska. Odtworzenie dokładnego rozplanowa-

nia cmentarzyska jest obecnie niemożliwe. 

Na podstawie badań środowiska geogra-

ficznego, potwierdzono przypuszczenie, że 

ukształtowanie terenu stanowiska od epo-

ki brązu do czasów współczesnych uległo 

znacznym zmianom9. 

W przypadku jam grobowych, których za-

rysy możliwe były do uchwycenia, większość 

usytuowana była na osi E-W z niewielkimi 

odchyleniami. Jamy grobów 3 i 7 odbiega-

ły od tego, charakterystycznego dla kultury 

strzyżowskiej, zwyczaju. Zorientowane były 

bowiem na osi N-S. Jamy kształtem zbliżone 

były do prostokąta o zaokrąglonych naroż-

nikach, jedynie w przypadku grobu 9 jama 

była owalna. W związku z intensywną dzia-

łalnością zwierząt ryjących, wypełniska gro-

bów są w znacznym stopniu przemieszane. 

Możliwe jest jednak odnotowanie, ciemniej-

szej niż otoczenie, barwy ziemi w obrębie 

jam grobowych. Na stanowisku znajdo-

wało się naturalne zagłębienie (obiekt 3) 

zniwelowane zapewne w okresie neolitu. 

W obiekt ten wkopane były trzy groby kultu-

9 Więcej w artykule J. Rodzika i P. Mroczka, w tym 
tomie.

ry strzyżowskiej. Ciemna barwa wypełniska 

utrudniła możliwość dokładnego określenia 

zarysów jam pochówków w tej warstwie. 

W trakcie badań nie natrafiono na przypa-

dek naruszenia jednej jamy grobowej przez 

inną, wobec czego można przypuszczać, że 

funkcjonowało na powierzchni oznaczenie 

(dziś nieuchwytne), które zapobiegało przy-

padkowemu niszczeniu starszych grobów, 

przez młodsze pochówki. 

Charakterystyka pochówków

Na cmentarzysku w Rogalinie przebadano 

12 pochówków, w których natrafiono łącz-

nie na szczątki 15 osobników – 8 dorosłych, 

w tym 3 mężczyzn i 5 kobiet oraz 7 dzieci. 

Wśród 12 odkrytych grobów, w 3 z nich zna-

leziono szczątki więcej niż jednego osobnika 

(groby: 4, 6 i 10). W grobie 4 przy stopach 

kobiety znajdowała się lewa kość łokcio-

wa dziewczynki w wieku infans I (grób 4B), 
przy głowie kobiety z grobu 6 znajdowały 

się pojedyncze kości szkieletu dziewczyn-

ki w wieku 7-9 lat (grób 6B), natomiast 

w grobie 10 przy stopach mężczyzny znaj-

dowały się lewa kość łokciowa i pierwsze 

prawe żebro dziewczynki w wieku infans 
I (grób 10B). Określenie przyczyn, dla któ-

rych do wybranych pochówków dorosłych, 

wkładane były pojedyncze kości dzieci, jest 

oczywiście niemożliwe. Również nie odna-

leziono jak dotąd zdekompletowanych gro-

bów, z których mogły by one pochodzić. 

Interesujące jest także, że zarówno w gro-

bie 4 i w grobie 10, w stopach złożone były 

takie same kości (lewe kości łokciowe) 

pochodzące ze szkieletów dwóch różnych 

dziewczynek w podobnym wieku. Na in-

nych cmentarzyskach kultury strzyżowskiej 

też odnotowano pochówki podwójne. Takim 

przykładem mogą być groby 2 i 7 z Racibo-

rowic Kolonii. Co interesujące, w grobie 8, 

odkrytym na tym samym stanowisku, przy 

szczątkach dorosłego mężczyzny odnale-

ziono zęby dziecka w wieku 5 lat10. Z kolei 

w grobie nr 10 w Hrubieszowie-Podgórzu 

przy szczątkach dziecka w wieku 5 lat od-

kryto kości śródstopia innego młodocianego 

osobnika11. W jakim stopniu można mówić 

o celowym działaniu, a w jakim o przypad-

ku, nie sposób ocenić.

Kolejnym przykładem świadczącym 

o skomplikowanym obrządku pogrzebo-

wym, jest pochówek nr 6 na cmentarzy-

sku w Rogalinie. W tym przypadku obok 

wspomnianych powyżej fragmentów szkie-

letu innego osobnika, zastanawia również 

fakt, że szczątki pomimo dużej głęboko-

ści zdeponowania były zdekompletowa-

ne. Zniszczona była również twarzoczaszka 

pochowanej kobiety. Analiza, szczególnie 

stanu zachowania zębów, wykazała ślady 

działania wysokiej temperatury. Tego typu 

obrzędy nadpalania ciał zmarłych, mia-

ły miejsce na innych stanowiskach kultury 

strzyżowskiej. We wspominanych już Raci-

borowicach wszystkie szkielety nosiły śla-

dy kontaktu z ogniem12. 

Oddzielnym zagadnieniem jest stosowa-

nie w kulturze strzyżowskiej pochówków 

symbolicznych – kenotafów. Na stanowisku 

w Rogalinie odkryto trzy obiekty, w których 

znaleziono wyłącznie pojedyncze naczynia. 

W przypadku jednego z nich (grób 7) czytel-

na była podłużna, regularna jama grobowa, 

jednak nie zawierała szkieletu. W dwóch 

pozostałych przypadkach (obiekty 9 i 10) 

10 Z. Ślusarski, M. Ślusarska-Polańska, Badania sta-
nowiska kultury strzyżowskiej w Raciborowicach 
Kolonii, woj. Chełm, w latach 1956, 1958 i 1959, 
Sprawozdania Archeologiczne, tom XL: 1988, s. 187.

11 E. Banasiewicz, Badania na cmentarzysku kultury 
strzyżowskiej w Hrubieszowie-Podgórzu, woj. Za-
mość w latach 1983-1986, Sprawozdania Archeo-
logiczne, tom XLII: 1990, s. 219.

12 Z. Ślusarski, M. Ślusarska-Polańska, op. cit., s. 188.
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z uwagi na brak wyraźnych zarysów jam 

grobowych, z równym prawdopodobień-

stwem można mówić o nich, jako o grobach 

symbolicznych lub o obiektach o nieokre-

ślonej funkcji.

Badania genetyczne wykonane na szcząt-

kach wszystkich osobników odkrytych na 

cmentarzysku w Rogalinie, pozwoliły m.in. 

na określenie płci pochowanych osobników 

młodocianych w sytuacjach, w których ba-

dania antropologiczne nie dawały takich 

możliwości. Wskazały również liczne, czę-

sto bardzo bliskie pokrewieństwo pomiędzy 

poszczególnymi przedstawicielami społecz-

ności kultury strzyżowskiej. Pozwala to jed-

noznacznie mówić o rodowym charakterze 

nekropolii w Rogalinie13.

 � Analiza zabytków –  
zabytki ceramiczne

Ceramika naczyniowa odkryta w trakcie ba-

dań na stanowisku kultury strzyżowskiej 

w Rogalinie jest jednym z najbardziej cha-

rakterystycznych elementów wyposażenia 

grobowego, pozwalającym na jednoznacz-

ne przyporządkowanie kulturowo-chrono-

logiczne. Pod względem morfologicznym, 

mówić można o dużej różnorodności form. 

Wśród 20 naczyń pochodzących z Rogalina 

10 to dwuuche amfory, 3 naczynia wazowa-

te, 3 pucharki oraz 4 naczynia o esowatym 

profilu. Natomiast pod względem techno-

logicznym ceramika ta charakteryzuje się 

wysokim poziomem umiejętności garncar-

skich i starannością wykonania. Zdarzają się 

okazy słabo wypalone, być może produko-

wane jako jednorazowe naczynia używane 

wyłącznie do celów pogrzebowych. 

Charakterystyczne są formy o baniastych 

brzuścach oraz szerokich dnach. Ceramika 

13 Patrz przypis nr 2.

odkryta w Rogalinie w przeważającej ilo-

ści jest cienkościenna z domieszką drobno- 

i gruboziarnistego tłucznia granitowego. 

Powierzchnia naczyń dopracowana jest 

w sposób szczególny, a jednocześnie typo-

wy tylko dla kultury strzyżowskiej. Przed 

wyschnięciem i wypaleniem, powierzch-

nie naczyń, zarówno wewnętrzne jak 

i zewnętrzne przecierane były wiechciami 

z twardych traw pozostawiającymi charak-

terystyczne chropowate pasma. Dodatkowo, 

głównie w górnych partiach naczyń oraz na 

uchach, nanoszono ornamenty przez odci-

skanie sznura w różnych układach. W przy-

padku naczyń z cmentarzyska, ornamentu 

takiego pozbawiony był tylko jeden eg-

zemplarz – pucharek z obiektu 9. Na po-

wierzchniach naczyń występują równolegle 

linie pionowe, poziome, faliste, w formie 

jodełki, trójkątów, pasów. Wyjątkowo or-

nament odciśniętego sznura pojawia się 

na wewnętrznej krawędzi wylewu (waza 

z grobu 8) lub na dnie naczynia, jak w przy-

padku pucharka z grobu 1. Interesujący jest 

także zwyczaj stosowania pionowo przekłu-

tych guzków znajdujących się przy krawę-

dzi wylewów w 3 naczyniach określonych 

jako pucharki (z grobu 1, 6 i z obiektu 9). 

W grobach składano od 1-3 naczyń glinia-

nych. Tego typu wyposażenia nie było w tyl-

ko jednym z pochówków na cmentarzysku, 

a mianowicie w bogatym w inne kategorie 

zabytków grobie 10 – „Wojownika”.

Zabytki krzemienne i kamienne

Zabytki krzemienne z wychodni wołyń-

skich, odkryto w 6 grobach (1, 4, 6, 8, 

10 i 12). Najbogatszym pod względem ilości 

przedmiotów krzemiennych był wspomnia-

ny powyżej grób 10. Wszystkie znalezione 

tam przedmioty wykonane były z krzemie-

nia wołyńskiego. W sąsiedztwie szkiele-

tu odkryto dwa narzędzia bifacjalne: sierp 

i płoszcze, w obu przypadkach ze złama-

nymi wierzchołkami; narzędzie krzemien-

ne na wiórze oraz 16 smukłych grocików 

strzał z pozostałością lepiszcza. Groby mę-

skie 1 i 12 oraz kobiece 4, 6, 8 również były 

wyposażone w noże sierpowate o dłu-

gości 9,72-14,6 cm, wobec tego nie mo-

żemy tych przedmiotów traktować jako 

wyznaczników płci. Można z kolei wysu-

nąć wniosek, że przedmioty krzemienne 

towarzyszą pochówkom dorosłych osob-

ników. Powierzchnie noży sierpowatych 

w większości przypadków posiadają wy-

raźne wyświecenia żniwne, co świadczy 

o ich intensywnym wykorzystaniu do ści-

nania kłosów zbóż. Tym bardziej wyróżnia 

się matowa powierzchnia widoczna w miej-

scu ułamania części wierzchołkowych tych 

narzędzi, co może potwierdzać zabieg ce-

lowego uszkadzania, „uśmiercania” przed-

miotów przeznaczonych jako dary grobowe.

W wypełniskach jam grobowych znalezio-

no również krzemienne odłupki czy okruchy, 

ale nie można jednoznacznie stwierdzić, 

czy były one intencjonalnie złożone, czy 

też dostały się przypadkowo podczas za-

sypywania.

Tylko w jednym przypadku natrafiono na 

przedmiot kamienny. W grobie 6 znaleziono 

płaską prostokątną płytkę szlifierską o wy-

miarach 5,1x7,3 cm. 

Zabytki metalowe – miedziane

Badania na cmentarzysku w Rogalinie do-

starczyły niespotykanej dotąd ilości zabyt-

ków miedzianych. W sześciu grobach (1, 2, 

4, 5, 6, 11) znaleziono ozdoby z tego me-

talu. Najbogatszym pochówkiem pod tym 

względem był grób 6 wyposażony w uni-

katowe zausznice z blachy i drutu, zausz-

nice ze skręconego drutu, kółka, a także 
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 � Ryc. 26. Analiza metalograficzna wybranych za-
bytków miedzianych z grobu 6.
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145 6 skręt 98,4 1,6 0,0972 0 0,369 0,0796 0 0,307 0,611 0 0 0 0,0653 0,0747

146 6 skręt 99,3 0,7 0 0 0,37 0,0592 0 0 0,297 0 0 0 0 0

147 6 skręt 99,2 0,8 0 0,0494 0,357 0,0628 0 0,0223 0,269 0 0 0 0 0

148 6 zausznica 98,7 1,3 0,0817 0,0556 0,607 0,0332 0 0,185 0,256 0 0 0 0,0522 0

166 6 diadem 99,2 0,8 0 0,0544 0,311 0,0921 0,0443 0 0,301 0 0 0,0351 0 0

167 6 skręt 99,2 0,8 0 0 0,359 0,0377 0 0,0478 0,346 0 0 0 0 0

168 6 skręt 97,9 2,1 0 0 0,344 0,0581 0 0,553 0,499 0,309 0,0828 0 0,105 0,130

blachę okuwającą prawdopodobnie opas-

kę z tyłu głowy (łącznie 14 przedmiotów, 

w tym jeden znajduje się w kilku fragmen-

tach). W grobie męskim nr 1 oraz w kobie-

cym nr 4 odnaleziono po parze zausznic 

ze skręconego drutu ze spiralnie zwiniętą 

tarczką na końcu. W grobie nr 2 odnalezio-

no mały miedziany paciorek, w grobie 5 po-

zostałości drucików przy czaszce, natomiast 

w grobie 11 miedziane kółko. Kości żeber 

i śródręcza kobiety z grobu 0 oraz czaszka 

mężczyzny z grobu 10 nosiły ślady zielon-

kawych przebarwień powstałych w wyni-

ku kontaktu z miedzią, jednak przedmiotów 

miedzianych nie odnaleziono. 

Wykonane zostały analizy składu pier-

wiastkowego kilku przedmiotów miedzia-

nych znalezionych w grobie 614. Wykazały, 

14 Analizę metalograficzną spektrometrii rentgenofluo-
rescencyjnej (XRF) wykonał mgr inż. W. Weker z Dzia-
łu Konserwacji Państwowego Muzeum Archeolo-
gicznego w Warszawie.

że wykonane one są z miedzi natural-

nie zanieczyszczonej domieszkami innych 

pierwiastków. Suma zanieczyszczeń waha 

się w przedziale 0,7-2,1%, a udział pier-

wiastków zanieczyszczających w różnych 

próbkach zawiera się w następujących prze-

działach: cyna 0-0,3%, cynk 0-0,04%, ołów 

0-0,1%, srebro 0,25-0,61%, żelazo 0,31-

0,6%, arsen 0-0,55%, antymon 0-0,08%, 

chrom 0-0,08%, mangan 0-0,05%, kobalt 

0,03-0,07%, iryd 0-0,03%, bizmut 0-0,1%. 

Paciorki fajansowe

Najliczniejszą grupą zabytków ze stano-

wiska w Rogalinie są paciorki fajansowe. 

Znaleziono je w grobach 0, 1, 2, 4, 5, 6, 10, 

11, a największa liczba odnotowana zosta-

ła w grobie 6 (90 sztuk) określonym jako 

grób Księżniczki. W sumie na cmentarzy-

sku odkryto prawie 170 sztuk cylindrycz-

nych paciorków fajansowych w różnym 

stanie zachowania; barwy białej, jasnozie-

lonej, jasnoniebieskiej i niebieskiej. Stan 

ich zachowania wynikał przede wszystkim 

z jakości ich wykonania. Bardzo słabej ja-

kości paciorki barwy białej, w większości 

przypadków były niemożliwe do wyeks-

plorowania, bowiem zachowały się jedy-

nie w postaci drobnego proszku. Dlatego 

podana powyżej łączna liczba dotyczy je-

dynie egzemplarzy nadających się do wydo-

bycia z ziemi. Paciorki o większym udziale 

miedzi, użytej w ich produkcji, charaktery-

zują się większą trwałością, intensywnoś-

cią barwy oraz błyszczącą powierzchnią. Ich 

wielkość waha się w przedziale 0,3-0,81 cm, 

a średnica 0,4-0,65 cm. Największe nagro-

madzenie tej kategorii zabytków odnoto-

wano tradycyjnie w okolicach głowy oraz 
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klatki piersiowej. Obok zabytków miedzia-

nych, czy wymienionych poniżej zabytków 

z muszli, wchodzić one mogły w skład ko-

lii wieszanej na szyi, bądź naszywane były 

na odzież lub nakrycia głowy. 

Zabytki z muszli

Interesującą kategorią zabytków pozyska-

nych w trakcie badań w Rogalinie są za-

wieszki z muszli Glycymeris. Odkryte zostały 

w grobach nr 6 i 11. Najbogatszy pod tym 

względem był wspominany już wcześniej 

pochówek „Księżniczki”, w którym w skład 

kolii wchodziło 5 sztuk takich przedmiotów. 

Każdy egzemplarz posiada 3 przewiercone 

otworki, służące do zawieszania bądź przy-

szycia, jeden w szczycie i dwa po obu jego 

stronach. Dodatkowo w trakcie analiz ma-

lakologicznych na muszlach z grobu 6 odna-

leziono szczątki tkaniny15. Podobne muszle 

(6 sztuk) wchodziły w skład wyposażenia 

grobowego bogatego pochówku odkrytego 

na stanowisku w Hrubieszowie-Podgórzu16. 

Pojedyncze egzemplarze znaleziono w Hu-

15 Porównaj artykuły A. Kurzawskiej i A. Sikorskiego, 
w tym tomie.

16 J. Niedźwiedź, E. Niedźwiedź, E. Prusicka-Kołcon, 
Dokumentacja z archeologicznych badań przedinwe-
stycyjnych podczas budowy domu przy ul. Łąkowej 
w Hrubieszowie-Podgórzu na stan. 1, Hrubieszów-
-Zamość 2001, maszynopis w archiwum Muzeum 
im. ks. St. Staszica w Hrubieszowie, s. 6.

 � Ryc. 27. Prace wykopaliskowe na stanowisku 
w Rogalinie. Fot. A. Hyrchała.
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synnem Kolonii na stanowisku 517 i 618. Pa-

ciorek wykonany z lokalnych muszli małża 

rzecznego znaleziono w grobie 2 w Roga-

linie, natomiast w grobie 11 w obrębie na-

czynia ustawionego przy stopach dziecka 

odkryto muszle skójki. W tym przypadku 

szczątki te traktować należy raczej jako po-

zostałości pożywienia. 

Zabytki z kości 

Przedmioty wykonane z kości zwierzęcych 

spotykane są w grobach kultury strzyżow-

skiej stosunkowo często. W przypadku 

cmentarzyska w Rogalinie nie stanowią 

one jednak licznej grupy. Odkryto jak do-

tąd 9 przedmiotów z tego surowca (pa-

ciorki, szpile, aplikacje pasa, zawieszka 

z szabli dzika).

Dwa przedmioty z kości znaleziono w gro-

bie 10. Przy lewym obojczyku znajdowała 

się szpila z otworem, długości 7 cm, nato-

miast w okolicach miednicy owalna aplika-

cja do pasa z trzema otworkami – większym 

17 W. Panasiewicz, Dokumentacja z badań na stan. 5  
w Husynnem Kol., Hrubieszów 1991, maszynopis 
w archiwum Muzeum im. ks. St. Staszica w Hru-
bieszowie.

18 B. Bargieł, A. Kokowski, Nowe groby kultury cerami-
ki sznurowej i kultury strzyżowskiej ze wschodniej 
części Wyżyny Lubelskiej, Sprawozdania Archeolo-
giczne, tom XLIII: 1991, s. 138.

w środku i dwoma mniejszymi przy jednej 

z krawędzi. Prawdopodobnie było to zapię-

cie do pasa wiązanego na rzemienie. Ana-

logiczny przedmiot pod względem formy 

odnaleziono na stanowisku 1 w Raciborowi-

cach Kolonii, gdzie w grobie 1 na wysokości 

pasa, obok zestawu 14 płytek z otworkami 

znaleziono aplikację rogową określoną jako 

klamra19. Całość tworzyła zapewne bogato 

zdobiony pas. 

Z powierzchni stanowiska w Rogalinie, 

prawdopodobnie ze zniszczonych pochów-

ków pochodzą 2 płytki z otworkami przy kra-

wędzi, wykonane z szabli dzika. Być może 

wchodziły one w skład zestawu aplikacji 

pasa. Pojedynczą zawieszkę z szabli dzika 

znaleziono w grobie 3 w okolicach klatki 

piersiowej dziewczynki w wieku 9-10 lat. 

Analogiczną zawieszkę znaleziono w gro-

bie 10 na stanowisku 1B w Hrubieszowie-

-Podgórzu, również w grobie dziecka, tym 

razem w wieku 5 lat20. 

Datowanie

Chociaż ramy chronologiczne określają da-

towanie kultury strzyżowskiej na okres 

2000/1950-1600 lat p.n.e., to dzięki dato-

19 Z. Ślusarski, M. Ślusarska-Polańska, op. cit. s. 168, 
171.

20 E. Bansiewicz, op. cit., s. 219, 221.

waniu 14C, możliwe było dokładniejsze da-

towanie dla 2 pochowków z cmentarzyska 

w Rogalinie.

Grób nr 4, w którym pochowano kobie-

tę z klasycznym wyposażeniem w postaci 

trzech naczyń, pary miedzianych zausznic, 

paciorków fajansowych oraz z krzemiennym 

sierpem, z 95,4 % prawdopodobieństwem 

zawiera się w przedziale 1900-1740 BC. 

Z kolei grób nr 10 – „Wojownika”, gdzie przy 

braku przedmiotów ceramicznych dominu-

jącą rolę odgrywało bogate wyposażenie 

krzemienne, datowano z 91% prawdopo-

dobieństwem na 1776-1615 BC21. 

Wyniki badań genetycznych a datowanie

Choć wyniki badań genetycznych w od-

niesieniu do uzyskanej drogą datowania 

radiowęglowego chronologii bezwzględ-

nej pochówków 4 i 10, należy na obecnym 

etapie badań traktować jedynie jako nauko-

we domysły, to można pokusić się o pró-

21 Datowania wykonano w Poznańskim Laboratorium 
Radiowęglowym.

 � Ryc. 28. Wykres kalibracji dat 14C z grobów 4 i 10.
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bę przybliżonego datowania względnego 

niektórych pochówków na tym cmentarzy-

sku. Idąc tym tropem, korzystając z analiz 

pokrewieństwa pomiędzy poszczególnymi 

osobnikami, możemy przeanalizować dwa 

przypadki:

Przypadek I, dla którego dysponujemy 

następującymi danymi archeologicznymi 

i genetycznymi:

• w grobie 4 (4A) pochowano kobietę 

w wieku ok. 30-35 lat

• w stopach kobiety z grobu 4A, znalezio-

no szczątki dziewczynki spokrewnionej 

z dziewczynką (6B), której szczątki zna-

lazły się w grobie Księżniczki (6A); z du-

żym prawdopodobieństwem były one 

siostrami lub bliskimi kuzynkami, wo-

bec czego mogły się wywodzić z tego 

samego pokolenia

• „Księżniczka” (6A) mogła być spokrew-

niona z dziewczynką z grobu 3; także 

w tym przypadku mogły być one sio-

strami lub kuzynkami

• chłopiec z grobu nr 5, w świetle badań 

mtDNA, mógł mieć wspólnego przodka 

w linii matczynej z kobietą z grobu nr 3. 

• pochówki oznaczone numerami 2, 3, 

4 (4A i 4B), 5, 6 (6A i 6B), znajdowały 

się w niewielkiej odległości od siebie 

i wchodziły w skład zachodniego „sku-

piska” grobów na tym stanowisku

• najdalej na wschód wysunięty jest po-

chówek nr 8, w którym pochowano ko-

bietę w wieku ok 25-30 lat. Uzyskane 

wyniki badań DNA pozwalają domnie-

 � Ryc. 29. Widok na stanowisko w Rogalinie z te-
rasy nadzalewowej, którą biegnie droga Hrubie-
szów-Zosin. Fot. B. Bartecki.
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mywać, że miała ona wspólnego przod-

ka z wymienionymi powyżej osobnikami 

z grobów 2, 3 i 4A.

Wobec powyższego, wstępnie można wy-

snuć wniosek, że pochówki oznaczone nu-

merami 2, 3, 4 (4A i 4B), 5, 6 (6A i 6B), 8, 

zawierają szczątki osób wywodzących się 

z tego samego pokolenia, czyli w przybli-

żeniu żyjących w tym samym czasie. Zakła-

dając, że szczątki kilkuletnich dziewczynek 

4B i 6B nie pochodzą ze starszych celowo 

naruszonych grobów, możemy traktować 

te groby niemal jako równoczasowe. Po-

siadając datę 14C (1900-1740 BC), dla gro-

bu 4A, w podobnym przedziale należałoby 

spodziewać się datowań dla wymienionych 

pochówków.

Kolejnym wnioskiem może być odnoto-

wanie faktu, że cmentarzysko w starszej 

fazie swym zasięgiem obejmowało nie-

mal cały rozpoznany dotychczas obszar. 

Potwierdzenie, bądź zaprzeczenie możliwe 

będzie po wykonaniu dalszych datowań ra-

diowęglowych.

Przypadek II: 

• w grobie 9 pochowano chłopca w wie-

ku 5-7 lat

• w grobie 10 pochowano mężczyznę 

(10A) w wieku 45-47 lat oraz szczątki 

dziewczynki w wieku kilku lat

• badania genetyczne wykazały, że męż-

czyźni z grobów 9 i 10A posiadali wspól-

nego męskiego przodka i mogli być 

braćmi lub bliskimi kuzynami

• badania genetyczne nie wykazały po-

krewieństwa z innymi osobnikami na 

cmentarzysku

W świetle powyższych danych oraz po-

siadając datę 14C, dla grobu 10 (1776-

1615 BC), trudno niestety wysuwać daleko 

idące wnioski poza tymi, że pochówki ze 

wschodniego skupiska, mogą być zdecydo-

wanie młodsze i na obecnym etapie badań 

genetycznych nie można ich łączyć w linii 

prostej z rodziną (rodem) i osobnikami ze 

skupiska zachodniego.

Pod względem porównania zabytków ce-

ramicznych, do dyspozycji mamy amforę 

z grobu 9 oraz naczynie esowate z guzkami 

z grobu 11, ale brak wyraźnych różnic w za-

kresie formy, ornamentyki czy technologii 

wykonania w odniesieniu do naczyń „star-

szych”. Sierp krzemienny odkryty w grobie 

10, wprawdzie znacząco różni się techno-

logicznie i morfologicznie od pozostałych 

egzemplarzy znalezionych na cmentarzy-

sku, to na podstawie jednego zabytku nie 

można wyciągać wniosków pozwalających, 

w przypadku cmentarzyska w Rogalinie, 

mówić o chronologii względnej pochów-

ków na podstawie zabytków krzemiennych. 

Jest to zagadnienie wymagające dalszych 

badań oraz dyskusji.

 � Podsumowanie
Badania cmentarzyska kultury strzyżowskiej 

w Rogalinie, już na obecnym etapie badań 

dostarczyły wielu interesujących oraz cen-

nych informacji. Baza źródłowa zabytków 

archeologicznych wiązanych z tym wczes-

nobrązowym ugrupowaniem kulturowym 

została znacząco poszerzona, szczególnie 

w zakresie bifacjalnych zabytków krze-

miennych, czy przedmiotów miedzianych. 

Ogromne znaczenie dla polepszenia stanu 

wiedzy o kulturze strzyżowskiej miało tak-

że zastosowanie interdyscyplinarnych badań 

z zakresu antropologii, medycyny sądowej 

(w tym odontologii i genetyki) oraz analiz 

zabytków, jak choćby rzadko wykonywa-

nych badań malakologicznych. Nie byłoby to 

możliwe bez współpracy z zespołem bada-

czy z Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej 

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Mar-

cinkowskiego w Poznaniu. Dla określenia 

chronologii bezwzględnej nie ma obecnie 

metody lepszej niż datowania radiowęglo-

we, nawet przy uwzględnieniu marginesu 

błędu dla wyników tych badań. Dlatego 

konieczne jest pozyskanie dat radiowęglo-

wych dla wszystkich odkrytych pochówków.

Stanowisko nr 15 w Rogalinie wymaga 

jednak dalszych prac, zarówno wykopali-

skowych, jak również analitycznych. Wy-

nika to z dwóch głównych przesłanek. Po 

pierwsze i najważniejsze, obszar na którym 

prowadzone są badania, wciąż jest nara-

żony na degradację. Intensywne uprawy 

rolne oraz erozja stokowa w ciągu najbliż-

szych lat doprowadzić mogą do całkowi-

tego zniszczenia stanowiska, a co za tym 

idzie utraty wielu cennych informacji. Jak 

dotąd nie określono także zasięgu cmen-

tarzyska. Po drugie, odkryte dotychczas 

pochówki pozwoliły odpowiedzieć na wie-

le pytań, ale jednocześnie skłoniły do po-

stawienia wielu kolejnych, i to z bardzo 

różnych dziedzin. Zastosowanie medycy-

ny sądowej pozwoliło odejść od jedynie 

statystycznych i typologicznych rozważań 

w odniesieniu do wybranych zabytków ar-

cheologicznych i przybliżyło do poznania 

stanu zdrowia, korelacji rodzinnych, a tak-

że wyglądu zewnętrznego przedstawicieli 

kultury strzyżowskiej. Kontynuacja badań 

w Rogalinie oraz na innych stanowiskach 

w regionie, przy stałej współpracy interdy-

scyplinarnego zespołu, pozwoli na dokład-

niejsze poznanie tej niezwykle interesującej 

społeczności wczesnej epoki brązu.
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